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HUMANIA CENTRE
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis
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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΟΛΑ 
ΘΑ ΠΑΝΕ 

ΚΑΛΑ!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δρ. Χρ. Καράτζιος:  
«Ο Covid-19 είναι ο…  

κακός αδελφός των 
Κορωνοϊών»

«Το ανοσοποιητικό σύστημα 
χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση»

«Αυτό που βλέπουμε  
τώρα είναι η κορυφή  

του παγόβουνου»
«Η ταχύτητα των τεστ κρίσιμος 

παράγοντας για τη διαχείριση 
της επιδημίας»

ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΑ 4ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 9-11

ΣΕΛΙΔΕΣ 15,17, 18-19 ΣΕΛΙΔΑ 20 ΣΕΛΙΔΕΣ 32-33

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ  
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ… ΦΟΥΣΚΕΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

«Δεν υπάρχει διαφάνεια 
στην ΕΚΜΜ»

«Οι καρέκλες της εξουσίας  
έχουν… κόλλα!»

➥

➥

➥

ΕΛΛΑΔΑ

«Καυτό» καλοκαίρι  
για την Κυβέρνηση 

Μητσοτάκη
Το σχέδιο  

για τα 32 δις  
της ΕΕ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τα 15 SOS  
για όσους  
έχουν ακίνητα  
στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»  
οι τουρκικές διεκδικήσεις

Ο προκλητικός χάρτης  
της Άγκυρας

COVID-19

«Υποσχέσεις» για εμβόλιο  
από τέσσερις εταιρίες

Διαφωνίες σε Γερμανία και Ιταλία  
για καραντίνα και «κινδυνολογία»  

σε βάρος των πολιτών 

Η Κίνα απέκρυψε στοιχεία από τον Π.Ο.Υ.
Ασυμπτωματικοί το 40% των ασθενών

Η λίστα με τα αεροδρόμια υψηλού κινδύνου

Καναδάς: Ηγεσίες  
χαμηλών… εμποδίων

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΛΟΪΝΤ

Οι λόγοι  
της εξέγερσης  
στις ΗΠΑ

➥
➥

➥
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ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ 
Ή ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ

sales@newsfirst.ca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυπωμένες με μη τοξικές μπογιές

Υψηλής ποιότητας ύφασμα και κλωστές

Παραγωγή Βόρειας Αμερικής

Άνετες

Ένα μοναδικό μέγεθος

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

Ύφασμα διπλού πάχους 

100% αναπνεύσιμο ύφασμα

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

250 μάσκες 

1,000 μάσκες 

5,000 μάσκες 

10,000 μάσκες 

20,000 μάσκες 

100,000 μάσκες

6.0”

5.0”

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

Για τις παραγγελίες σας:   450 978-0070 

450 978-0070

7.27$/καθ. 10 μέρες 

6.97$/καθ. 10 μέρες 

6.87$/καθ. 10 μέρες 

6.57$/καθ. 12 μέρες 

6.37$/καθ. 15 μέρες 

6.07$/καθ. 25 μέρες
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ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΤΖΙΟ, 
ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Το όνομά μου είναι COVID-19…  
και δεν είμαι ζωντανός! 

Στο προηγούμενο φύλλο των ΕΛΛΗ-
ΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ο Δρ. Χρήστος 

Καράτζιος (φωτ. πάνω) –μεταξύ άλλων– 
μας ενημέρωσε για τις επιδράσεις του 
Covid-19 στα παιδιά («συνήθως τα παι-
διά είναι ασυμπτωματικά και γενικά τα 
πάνε καλά» μας είπε ο κ. Καράτζιος), για 
την ανοσία του πλήθους («δεν ενδείκνυ-
ται διότι θα είχαμε πολλά κρούσματα 
και θανάτους», όπως σημείωσε) και για 
τη θετική επίδραση της βιταμίνης D η 
οποία «αποτελεί ένα είδος προστατευ-
τικού έναντι των ιών του αναπνευστικού 
και της γρίπης».

Στη συνέχεια της συζήτησής μας με τον 
Δρ. Καράτζιο, διερευνούμε σε βάθος το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτό το 
υπέροχο και έξυπνο αμυντικό όργανο στο 
σώμα μας. Καλύπτουμε επίσης τις ομοιό-
τητες και τις διαφορές του Covid-19 με τον 
SARS-1 που εξαφανίστηκε λίγους μήνες 
αφού τρομοκράτησε ολόκληρη την υφή-
λιο το 2002.

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΛΛΑ…
«Εάν ζεις σε μια πλαστική σφαίρα όλη 

σου τη ζωή, τότε το δικό σου ανοσοποι-
ητικό σύστημα δεν είναι εκπαιδευμένο 
και δεν έχει μνήμη για πράγματα που εί-
ναι έξω» είπε ο Δρ. Καράτζιος. «Ας πούμε 
ότι ζείτε σε αυτή τη φούσκα και δεν έχετε 
ποτέ εμβολιαστεί, τότε αν βγείτε έξω για 
πρώτη φορά, θα αρρωστήσετε». 
Ο Δρ. Καράτζιος έφερε ως παράδειγμα 

πώς τα μικρά παιδιά με «παρθένα» ανο-
σοποιητικά συστήματα αρρωσταίνουν 
όλη την ώρα όταν πηγαίνουν για πρώτη 
φορά στο σχολείο για τα πρώτα δύο χρό-
νια. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο σπίτι 
λιγότερο άρρωστα, καθώς το ανοσοποιη-
τικό τους σύστημα μαθαίνει πώς να αντι-
μετωπίζει τους διαφορετικούς μικροορ-
γανισμούς. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, η 
απομόνωση κατά τη διάρκεια του Covid 
δε δίνει την ευκαιρία στο ανοσοποιητικό 
μας σύστημα να εκπαιδευτεί. Όπως ση-
μείωσε ο Δρ. Καράτζιος, εάν το Covid θα 
μας έδινε μόνο ήπια συμπτώματα όπως 
το κρυολόγημα, τότε ναι, το ανοσοποιητι-
κό σύστημα θα έπρεπε να πάρει το χρόνο 
του στο γυμναστήριο. «Το πρόβλημα είναι 
ότι αυτός ο ιός δημιουργεί τόσα πολλά 
προβλήματα – το 10% των ατόμων που 
έχουν μολυνθεί καταλήγουν στην εντα-

τική. Θέλετε λοιπόν να καταλήξετε εκεί; 
Και έχουμε αρκετά κρεβάτια; Όχι!» τόνι-
σε ο Δρ. Καράτζιος. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το 

ποσοστό θνησιμότητας αυτού του ιού για 
το οποίο ο Δρ. Καράτζιος δεν ενδιαφέρε-
ται πάρα πολύ. «Δεν έχουμε καλό μέτρο 
για το ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότη-
τας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να 
έχουμε ένα ακριβές ποσοστό θνησιμότη-
τας πρέπει να έχουμε έναν παρονομαστή. 
Αριθμός ατόμων που πέθαναν με αριθμό 
των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Αυτή 
τη στιγμή, δεν έχουμε ιδέα πόσα άτομα 
έχουν μολυνθεί. Το μόνο που κάνουμε, 
είναι να κάνουμε επιχρίσματα λαιμού 
των ανθρώπων που ήταν άρρωστοι. Τι γί-
νεται με εκείνους που δεν πήγαν στο νο-
σοκομείο και άλλους που ήταν ασυμπτω-
ματικοί; Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η 

κορυφή του παγόβουνου», είπε ο γιατρός, 
προσθέτοντας ότι υπάρχουν πιθανώς 50 
έως 100 φορές περισσότεροι άνθρωποι 
που έχουν μολυνθεί για τους οποίους δε 
μάθαμε ποτέ. 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Όπως ο ιός της γρίπης, το Covid-19 με-

ταλλάσσεται. Προς το παρόν φαίνεται ότι 
μεταλλάσσεται αργά που είναι καλό νέο. 
Ρώτησα το γιατρό εάν θα μπορούσε να 
μεταλλαχθεί σε λιγότερο επικίνδυνο και 
λιγότερο μολυσματικό ιό από τώρα.
«Πρέπει να μεταλλαχθεί με τέτοιο τρό-

πο, ώστε να χάσει τη μολυσματικότητα. Το 
SARS-1 εξαφανίστηκε. Ξεκίνησε το Νοέμ-
βριο του 2002 με ένα τεράστιο ποσοστό 
θνησιμότητας 10% και στη συνέχεια μέχρι 
τον Ιούλιο του 2003 εξαφανίστηκε», είπε 
ο Δρ. Καράτζιος. Προφανώς, υπάρχουν 
κάποιες ενδείξεις ότι το Covid αρχίζει να 
εμφανίζει τα ίδια σημάδια με το SARS-1, 
αλλά δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο μέγι-
στο περιπτώσεων σε όλο τον κόσμο. Είναι 
πολύ νωρίς για να έχουμε ελπίδα ότι ο ιός 
θα μεταλλαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξαφανιστεί.

COVID-19 ΚΑΙ SARS 1
Είναι στην ουσία αδέλφια. Είναι και οι 

δύο κορωνοϊοί, που προέρχονται από νυ-
χτερίδες. Το SARS-1 πήγε από νυχτερίδα, 
σε γάτα και ,σε άνθρωπο και στο Covid-19, 
από νυχτερίδα, σε παγκολίνο και σε άν-
θρωπο. Ο Covid-19 είναι, ωστόσο, ένας 
πολύ πιο κακός αδελφός (σύνθετος είναι 
η λέξη που χρησιμοποιεί ο Δρ. Καράτζιος) 
λόγω όλων αυτών των ανοσοποιητικών 
υπερβολών που προκαλεί που έχουν οδη-
γήσει σε θρομβωτικά συμβάντα, νεφρική 
ανεπάρκεια και πνευμονική εμβολή. Προ-
κάλεσε περισσότερα συμβάντα τύπου 
εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με 
το SARS 1 (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύν-
δρομο).

ΤΕΣΤ
Η ταχύτητα των τεστ είναι ένας κρίσιμος 

παράγοντας για τη διαχείριση της επιδη-
μίας. 
Γνωρίζοντας εάν ένας ασθενής έχει κο-

ρωνοϊό, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην 
υγειονομική περίθαλψη ξέρουν πώς να 
ενεργούν: ποια θεραπεία πρέπει να παρέ-
χεται, πού να τοποθετούνται οι ασθενείς 
σε νοσοκομείο, ειδικά σε κοινότητες με 
ειδικούς θαλάμους COVID-19 και εάν το 
ιατρικό προσωπικό που βλέπει τον ασθε-
νή πρέπει να συντηρεί ή να φέρει ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό.
Συζητήσαμε τα τεστ ως πιθανά μέσα για 

τον περιορισμό της επιδημίας. 
Ρώτησα αν ήταν δυνατόν τελικά να κά-

νουμε ελέγχους με γρήγορα αποτελέσμα-

τα και σε μεγάλο αριθμό, απομονώνοντας 
αμέσως τυχόν φορείς. 
«Πρέπει να κάνουμε τεστ με άμεσα επι-

τόπια αποτελέσματα που δεν έχουμε 
αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Δρ. Καράτζιος. 

Πρέπει επίσης να είστε σε θέση να εντο-
πίσετε όλες τις ασυμπτωματικές περιπτώ-
σεις και να τις απομονώσετε επίσης. 
«Η Νότια Κορέα κατάφερε να το κάνει 

και είναι ακριβώς δίπλα στην Κίνα. Δεν 
έκλεισαν την οικονομία τους. Είχαν επίσης 
εξαιρετικά εργαστήρια ιολογίας και μπό-
ρεσαν να ελέγχουν αδιάκοπα, ενώ χρη-
σιμοποιούσαν εφαρμογές στα τηλέφωνά 
τους, εκτός του ότι είναι μια κοινωνία που 
είναι συνηθισμένη να φοράει μάσκες» 
πρόσθεσε ο γιατρός.

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

Β’ ΜΕΡΟΣ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Υγειονομική βόμβα  
οι τουρίστες;

Εντύπωση μού έκανε πρόσφατο δημοσίευμα της Γερμανικής 
εφημερίδας Handelsblatt, υπό τον τίτλο «Ελλάδα, εστία κινδύ-

νου ο τουρισμός».
Σύμφωνα με τον αρθρογράφο Γκερντ Χέλερ, οι υπεύθυνοι για τον 

τουρισμό είναι  αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Μπορεί ο κίνδυνος 
μόλυνσης για τους τουρίστες στην Ελλάδα να είναι μηδαμινός. Τι 
θα γίνει όμως εάν φέρουν οι τουρίστες μαζικά τον ιό στη χώρα;  
Διαβάζοντας το δημοσίευμα της Handelsblatt η σκέψη μου πήγε 

στο άρθρο του συνάδελφου Γιώργου Γκιούσμα «Ετοιμαστείτε για 
ανθελληνική προπαγάνδα» (Ελευθεροστομίες 29/5/2020) που 
αναφέρεται στον επικείμενο απόλυτο έλεγχο του Καναδικού Τύ-
που από τον Σκοπιανό Jordan Bitove με την αγορά 70 Καναδικών 
εφημερίδων και πολλαπλών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων και 
της ενδεχόμενης προπαγάνδας κατά της Ελλάδας. Είναι λοιπόν 
πολύ πιθανό ανθελληνικά δημοσιεύματα να αρχίσουν να βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας. 

Ανεξάρτητα του τι μέλλει γενέσθαι, η λογική στην Ελλάδα «ανοί-
ξαμε και σας περιμένουμε» ομολογώ πως άρχισε να με προβλη-
ματίζει. Κι’ αυτό, διότι στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από τις 
όποιες ενδεχόμενες δυσφημιστικές εκστρατείες, έχουμε να κάνου-
με με μία επικίνδυνη υγειονομική πραγματικότητα. Τον κορωνοϊό... 
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ελλάδα ανακοίνωσε τις 29 

χώρες οι οποίες από τις 15 Ιουνίου ανοίγουν τα σύνορα για τους 
τουρίστες με αεροπορικές πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανησυχίες και οι προβληματι-
σμοί για το ενδεχόμενο όλο αυτό το εγχείρημα να μετατραπεί σε 
νέα έξαρση.

Οι προβληματισμοί δεν είναι μόνο ελληνικοί. Ακόμα και τα φιλι-
κά προσκείμενα διεθνή μέσα ενημέρωσης, επισημαίνουν συνεχώς 
τον κίνδυνο η Ελλάδα να μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα, λόγω 
της αθρόας προσέλευσης τουριστών.  
Τι θα γίνει εάν φέρουν οι τουρίστες μαζικά τον ιό στην Ελλά-

δα; Μέχρι σήμερα οι ταξιδιώτες που φτάνουν στην Αθήνα από το 
εξωτερικό πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ και να μπαίνουν σε 
14ήμερη καραντίνα. Από τα μέσα Ιουνίου όμως, η Ελλάδα προτί-
θεται να καταργήσει τα συστηματικά τεστ κορωνοϊού τα οποία θα 
γίνονται μόνο δειγματοληπτικά. 

Όπως είπε ο Μητσοτάκης: «Πολίτες από χώρες με παρόμοια επι-
δημιολογικά δεδομένα με την Ελλάδα θα επιτρέπεται να εισέρχο-
νται… ». Και εδώ κάπου αρχίζουν οι ανησυχίες.

Η λίστα με τις 29 χώρες, διαμορφώθηκε υποτίθεται ύστερα από 
μελέτη του επιδημιολογικού προφίλ των χωρών προέλευσης των 
τουριστών και αφού ελήφθησαν υπόψη οι ανακοινώσεις του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορίας, καθώς και η σχετι-
κή εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων.

Στους επισκέπτες από τις εν λόγω χώρες θα πραγματοποιεί-
ται δειγματοληπτικός έλεγχος. Για όλες τις άλλες χώρες εξακολου-
θούν να ισχύουν οι υπάρχοντες κανόνες.
Στην λίστα των 29 χωρών δε συμπεριλαμβάνονται ο Καναδάς και 

οι ΗΠΑ. 
Σε πρόσφατη έρευνα της Deloitte για τον αντίκτυπο του κορω-

νοϊού στον ελληνικό Τουρισμό και τη Φιλοξενία, φαίνεται ξεκά-
θαρα ότι όλα τα σχετικά σενάρια είναι απαισιόδοξα εκ των πραγ-
μάτων. Και το μέγα ερώτημα που θέτουν πολλοί Έλληνες είναι το 
ακόλουθο: «Κρατηθήκαμε τρεις μήνες κλεισμένοι, για να κολλή-
σουμε από τους τουρίστες;».

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΑΤΗΣ
Έχει εξακριβωθεί πολλές φορές, ότι μελέτες που 

δημοσιεύονται ακόμα και σε εγκεκριμένα περιο-
δικά και εφημερίδες διεθνούς κύρους και που ανα-
δημοσιεύονται σχεδόν σε όλα τα ενημερωτικά μέσα, 
δεν είναι παρά απάτες. 

Φυσικά, είναι τόσο καλά γραμμένες, που γίνονται 
πολύ πιστευτές. Παρόμοιες μελέτες έχουν παρουσι-
αστεί και στην παροικία μας. Αλλά αυτό θα το ανα-
λύσουμε μια άλλη φορά…
Θα θυμάστε τη μελέτη που τόνιζε, ότι οι καπνιστές 

διατρέχουν λιγότερο κίνδυνο να κολλήσουν τον Κο-
ρωνοϊό. Σίγουρα μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε 
από τη βιομηχανία καπνού. Λίγο αργότερα όμως, 
καταρρίφτηκε από μια άλλη μελέτη, που έλεγε εντε-
λώς το αντίθετο: Οι καπνιστές ενιαίοι οι πρώτοι που 
διατρέχουν κίνδυνο από τον Κορωνοϊό.

Μελέτες λοιπόν χρηματοδοτούμενες από εταιρεί-
ες με μεγάλα συμφέροντα, δημοσιεύονται κάθε 
τόσο και λιγάκι για να μας «ενημερώνουν» για το 
καλό μας.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Μια απ’ αυτές τις περιβόητες μελέτες, μπορεί να 

είχε ως αποτέλεσμα τη μη θεραπεία ατόμων που 
προσβλήθηκαν από τον Κορωνοϊό που τους οδήγη-
σε στο θάνατο.

Ευτυχώς όμως, κάποιοι σαΐνια δημοσιογράφοι 
εφημερίδων, όπως της GUARDIAN Australia κάνο-
ντας μια εξονυχιστική έρευνα, αποκάλυψαν μια από 
τις μεγαλύτερες απάτες στον ιατρικό τομέα. Μια 
απάτη που κατάφερε να επηρεάσει ακόμα και τον 
Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) του οποίου 
συστάσεις ακολουθούν κατά γράμμα οι υγειονομι-
κές υπηρεσίες των περισσότερων χωρών και φυσικά 
ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα.

Η λεγόμενη μελέτη προήλθε από στοιχεία που 
ανάλυσε η τυχαία εταιρεία Surgisphere που συγκέ-
ντρωσε από διαγνώσεις 96.000 ατόμων που είχαν 
προσβληθεί από τον ιό και βρισκόντουσαν σε 1.200 
νοσοκομειακά κέντρα σε 45 διαφορετικές χώρες. 
Σύμφωνα με την περιβόητη μελέτη, η αγωγή με 
χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη στους νοσηλεύο-
ντας δεν καλυτέρευε την κατάσταση των ασθενών 
και πολλοί πέθαιναν από καρδιακά νοσήματα.

Από τη στιγμή που η μελέτη δημοσιεύτηκε στα 
εγκεκριμένα ιατρικά περιοδικά New England 
Journal of Medicine και Lancet -που αφελώς τη διο-
χέτευσαν- διακόπηκαν όλες οι αγωγές με τα εν λόγω 
φάρμακα.

Όπως γίνεται συνήθως, τη σκυτάλη και τη δημοσι-
οποίηση της περιβόητης μελέτης φρόντισαν όλα τα 
τηλεοπτικά κανάλια ανά τον κόσμο.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Φαίνεται ότι, εκεί στην Αυστραλία, οι δημοσιογρά-

φοι κάτι… τρώνε το πρωί και έχουν αποκτήσει ένστι-
κτο Σέρλοκ Χολμς!

Οι δημοσιογράφοι της Guardian Australia διαπί-
στωσαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σύμφωνα με τη με-
λέτη, η Surgisphere ανάλυσε [μεταξύ άλλων χωρών] 
τα στοιχεία από πέντε νοσοκομεία της Αυστραλίας, 
600 ασθενών του Κορωνοϊού απ’ όπου υπήρχαν 73 
θύματα ως τις 21 Απριλίου 2020. Αλλά εξακριβωμέ-
να στοιχεία παρουσίαζαν, ότι τα θύματα ήταν μόνο 
67 ως τις 21 Απριλίου και ανήλθαν στα 73 μόνο στις 
23 Απριλίου, ήτοι δύο μέρες μετά από την ημερομη-
νία της μελέτης.

Όταν οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τα συ-
γκεκριμένα νοσοκομεία που κατέγραφε η μελέτη, 
προς έκπληξή τους, τούς είπαν ότι αγνοούν την 
ύπαρξη της μελέτης και αγνοούσαν ακόμα και την 
ύπαρξη της εταιρείας Surgisphere!

Αυτό πρότρεψε τους δημοσιογράφους να ελέγξουν 
περισσότερο την περιβόητη Surgisphere.

Η «ΜΕΓΑΛΗ» ΕΤΑΙΡΙΑ… ΦΟΥΣΚΑ
Ψάχνοντας λοιπόν, διαπίστωσαν για την εταιρεία, 

τις μελέτες της οποίας δημοσίευσαν ιατρικά πε-
ριοδικά και που… μωροπίστεψε και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, δίδοντας ανάλογες οδηγίες να 
ακολουθήσουν οι αρχές όλων των κρατών, δεν ήταν 
πάρα μια φούσκα!

Πρώτον, η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2008 από 
το… τίποτα, από έναν παράξενο τύπο, τον Sapan 
Desai, MD, PhD. Ακόμα και οι τίτλοι που προβάλει 
έχουν πολλά ερωτηματικά. Διότι απλούστατα, δεν 
ήταν παρά φοιτητής χειρούργος στο Duke University 
στη North Carolina. Η γνωστή εγκυκλοπαίδεια του 
διαδικτύου Wikipedia πριν από μία εβδομάδα έγρα-
φε για τον Desai ότι είχε και διδακτορικό στη νομική, 
PhD στην ανατομία και στη βιολογία κυττάρων, κα-
θώς και πολλές άλλες ιατρικές ιδιότητες και τίτλους. 
Είχε γραφτεί επίσης, ότι κέρδισε πολλά βραβεία και 
επαίνους στον τομέα της ιατρικής. Όμως ξέχασαν να 
γράψουν ότι ήταν και… αστροναύτης στον Άρη! 

Η εταιρεία του άρχισε πρώτα με εκδόσεις βιβλίων 
ιατρικής καινοτομίας και μεταποιήθηκε σε κέντρο 
συλλογής και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων. Και 
ιδού το παράξενο, η εταιρεία έχει μόνο 11 υπαλλή-
λους, οι οποίοι προσλήφθηκαν τους δυο τελευταί-
ους μήνες. Οι περισσότεροι έχουν άγνοια από τα 
ουσιώδη, για να μπορούν να εργασθούν στον τομέα 
της εταιρείας.

Παράλληλα, παρόμοιες εταιρίες ιατρικών και άλ-
λων δεδομένων χρεώνουν 300.000 ως και 1 εκατομ-
μύριο δολάρια για τις υπηρεσίες τους στα διάφορα 
ιδρύματα. Που σημαίνει, ότι η εταιρεία έπρεπε να 
έχει τζίρο κοντά στο 1 δις. Και εδώ γελάμε. Σύμφωνα 
με την εταιρεία δεδομένων επιχειρήσεων Dun and 
Bradstreet η Surgisphere έχει για τζίρο… $45.245!!!
Το κερασάκι στην… τούρτα της εταιρείας, είναι ότι 

από τα 11 (αρχικά) στελέχη της που τώρα δεν είναι 
παρά πέντε, υπάρχει ένας συγγραφέας… επιστημο-
νικής φαντασίας -σαν τη μελέτη που διανέμισαν- και 
μια «σταρ» μοντέλο… ερωτικών ταινιών, υπεύθυνη 
των δημοσίων σχέσεων…

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν 180 ιατρικούς 
επιστήμονες από όλο τον κόσμο να συνυπογράψουν 
ανοικτή επιστολή αμφισβήτησης της εγκυρότητας 
της μελέτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά στις 
«ανησυχίες συνδεόμενες τόσο με τη μεθοδολογία, 
όσο και με την ακεραιότητα των δεδομένων».

Επίσης, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν και 
πάλι οι κλινικές δοκιμές για τη συμβολή της υδροξυ-
χλωροκίνης στη θεραπεία της νόσου COVID-19.

Όλα αυτά τα της… μελέτης, πρέπει να μας κάνουν 
να ερωτηθούμε, ποια μεγάλα συμφέροντα κρυβό-
ντουσαν πίσω από τη μελέτη αυτή για τη διακοπή 
κλινικών δοκιμών υδροξυχλωροκίνης;

Ευτυχώς που οι δημοσιογράφοι εντόπισαν αυτό 
που αδιαφόρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
και ηγεσίες των κρατών της γης: το ποιόν της περι-
βόητης εταιρείας.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: «ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΜ»

Σε αποκλειστική συνέντευξη που μας 
παραχώρησε πρόσφατα ο επίτιμος 

πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, κ. Δημήτριος Μα-
νωλάκος, εξέφρασε τις έντονες ανησυχί-
ες του για την πορεία και το μέλλον του 
οργανισμού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Μανω-
λάκο, στη μακρόχρονη εθελοντική σας 
δράση έχετε υπηρετήσει την ομογένεια 
του Καναδά σε διάφορα αξιώματα. 
Υπήρξατε πρόεδρος της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μόντρεαλ, αντιδήμαρχος της 
πόλης του Μόντρεαλ, πρόεδρος του Ελ-
ληνοκαναδικού Κογκρέσου και αυτή τη 
στιγμή κατέχετε τη θέση του επίτιμου 
προέδρου της ΕΚΜΜ. Με το έμπειρο 
μάτι σας, πως βλέπετε την πορεία και το 
μέλλον του οργανισμού;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Εντύπω-

ση μου έκανε πρόσφατη ανάρτηση στο 
Facebook όπου ο πρόεδρος της κοινότη-
τας έκανε περίπατο στο κοινοτικό κέντρο 
με ακολουθία κάμερας, λες και είναι με-
γάλη φυσιογνωμία, και εξηγούσε τις υπη-
ρεσίες που προσφέρει η κοινότητα. Κολα-
κευόμαστε για τα κατορθώματα μας, ενώ 
δεν ήμαστε σε θέση να δώσουμε σωστές 
απαντήσεις σε βασικά οικονομικά ερωτή-
ματα. 

Μ.Τ.: Εννοείτε το πολυσυζητημένο αμ-
φισβητούμενο κόστος της Κοίμησης της 
Θεοτόκου;  

Δ.Μ.: Εκείνοι που επιδιώκουν και κα-
τέχουν τις διοικητικές θέσεις πρέπει να 
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Και μία 
από τις ευθύνες του διοικητικού συμβου-
λίου, είναι να δίνει στην παροικία απο-
λογισμό αλλά και απαντήσεις. Γιατί δεν 
απαντάνε; Η σιωπή προδίδει ενοχή. Ας 
σεβαστούν τουλάχιστον την ευθύνη του 
επιστήμονα. Τι εννοεί ο ορκωτός λογι-
στής; Εννοεί ότι έχει εξετάσει όλα τα νού-
μερα και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι η Παναγίτσα έχει κοστίσει πάνω από 
πέντε εκατομμύρια δολάρια. Άκουσα ότι 
το οριστικό ποσό περιλαμβάνει τον εσω-
τερικό καλλωπισμό, όπως οι πολυέλαιοι, 
ο εξοπλισμός, κλπ. 

Από όπου και αν προέρχεται το χρέος, η 
διοίκηση είχε την υποχρέωση να το εξε-
τάσει. Εφόσον δεν ενέκρινε τα επιπλέον 
έξοδα, θα έπρεπε να τα απορρίψει. Ο 
καλλωπισμός θα μπορούσε να γίνει από 
δωρεές ατόμων και όχι να ξοδεύουν τα 
έτοιμα. 

Μ.Τ.: Ωστόσο, το πόρισμα και τα ευρή-
ματα των ορκωτών λογιστών έχουν ψη-
φιστεί σε γενικές συνελεύσεις.

Δ.Μ.: Δυστυχώς, με τον τρόπο που τα 
ψήφισε η Γενική Συνέλευση, με τον ίδιο 
τρόπο διοικείται η κοινότητα σήμερα. Η 
διοίκηση δε σέβεται κανέναν όρο του 
καταστατικού, γι’ αυτό και δε μπορεί να 
μαζέψει χρήματα. Σήμερα ποιος δίνει λε-
φτά στην κοινότητα, όταν ξέρει ότι έχουν 
ξοδευτεί ανεύθυνα τόσα μεγάλα ποσά; Ο 
κόσμος έχει χάσει πλέον κάθε εμπιστοσύ-
νη. 

Μ.Τ.: Τι προτείνετε;
Δ.Μ.: Η συμβουλή μου είναι ή να μα-

ζευτεί η διοίκηση ή να σχηματιστεί μία 
διοίκηση κοινοτικής σωτηρίας, ένα task 
force, από νέους επιστήμονες και επιχει-
ρηματίες με ζήλο και σεβασμό, που θα 
λάβουν δραστήρια μέτρα για τη σωστή 
διακυβέρνηση του οργανισμού, χωρίς τη 
συμμετοχή των παλιών πολιτικάντηδων, 
εννοείται. Άτομα που σπέρνουν τη διχό-
νοια θα πρέπει να απομακρυνθούν.

Ας συμμορφωθούμε επί τέλους διότι χά-
σαμε όλα τα μέλη. Τα περισσότερα μέλη 
της κοινότητας είναι οι γονείς και αυτοί 
θεωρούνται αναγκαστικά μέλη. Δυστυ-
χώς όμως, δεν παρακολουθούν τις εργα-
σίες της κοινότητας, ενώ ως άξιοι γονείς 
θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη δύναμή 
τους και να αναλάβουν ορισμένες διοικη-
τικές ευθύνες. 

Μ.Τ.: Τα σχολεία πάντως χρειάζονται 
και την οικονομική μας ενίσχυση.
Δ.Μ.: Την τελευταία ερανική προσπά-

θεια την έκανε ο γιατρός Γιώργος Τσού-
κας και μάζεψε περίπου $350.000. Τα 
χρήματα αυτά βρίσκονται σε ειδικό λογα-
ριασμό για να μη τα σπαταλήσουν. Εάν 
δεν υπήρχε ειδικός λογαριασμός πολλοί, 
όπως και εγώ, δε θα προσέφεραν. Εγώ 
έκανα την προσφορά μου, όμως δε θα 
έδινα πεντάρα εάν δεν ήξερα ότι θα πή-
γαιναν σε έναν ασφαλή λογαριασμό. Ας 
μην ξεχνάμε, τα ίδια άτομα, η ίδια κλίκα 
που διοικεί το τοπικό Κογκρέσο διοικεί 
σήμερα και την κοινότητα. Μη μας κά-
νουν καμία έκπληξη και βάλουν χέρι σε 
αυτά τα λεφτά, αλλοίμονο μας... 

Μ.Τ.: Συχνά μιλάτε για 
αναδιοργάνωση των 
ελληνικών μας σχο-
λείων. 
Δ.Μ.: Εγώ, όπως 

γνωρίζετε, είμαι 
υπέρ του να δη-
μιουργηθεί ένας 
οργανισμός που 
να διοικεί τα σχο-
λεία μας. Έχω κα-
ταθέσει ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο 
και το υποσχέθηκα 
στην κυβέρνηση του 
Κεμπέκ όταν έδωσαν 
την επιχορήγηση που 
μας επέτρεψε να έχουμε 
σχολεία ποιότητας. Όμως 
δεν το συνέχισαν οι 
επόμενες διοική-
σεις. Πάντως, 
ποτέ δεν 
ε ί ν α ι 
αργά. 

Μ.Τ.: Τι έχετε να πείτε για την επικρα-
τούσα νοοτροπία, τα ίδια άτομα να 
υπηρετούν ταυτόχρονα διαφορετικούς 
οργανισμούς;

Δ.Μ.: Απ’ ότι φαίνεται, οι καρέκλες της 
εξουσίας έχουν κόλλα. Όποιος παίρνει 
κάποια θέση θέλει να συνεχίσει. Κάποτε 
είχα περάσει ένα νόμο κανείς να μην έχει 
δικαίωμα να γίνεται πρόεδρος πάνω από 
δύο διετίες. Αυτό το άλλαξαν και είδαμε 
πόσα χρόνια έμειναν πρόεδροι ο Αδρια-
νός Μαρής και ο Νίκος Παγώνης, με απο-
τέλεσμα να αποθαρρυνθούν οι νέοι και 
να μη συμμετέχουν. 

Μ.Τ.: Κύριε Μανωλάκο σας ευχαρι-
στούμε για τη συνέντευξη που μας 

παραχωρήσατε και σας ευχό-
μαστε καλή συνέχεια…

Δ.Μ.: Και εγώ σας ευχαρι-
στώ. Να είστε καλά. 

Του Μιχάλη Τελλίδη
mtellides@gmail.com
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• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
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Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Σε τρία διαδοχικά 24ωρα και έπειτα από 
τρεις μήνες «πολέμου» με την πανδη-

μία βρέθηκαν στα πρωθυπουργικά χείλη 
οι λέξεις «ανάπτυξη» και «μεταρρυθμί-
σεις». Από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θύμισε το στόχο της «ανα-
πτυξιακής έκρηξης», από την αθηναϊκή Ρι-
βιέρα μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα 
«Bild» χαρακτήρισε «εξαιρετικά επίκαιρο 
το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά μας» και 
από το γραφείο του στο Μαξίμου σε τηλε-
σύνδεση με το ινστιτούτο Brookings της 
Ουάσιγκτον επανάφερε το μότο «επενδύ-
στε στην Ελλάδα».

Ελένη Ευαγγελοδήμου
© in.gr

Η πρωθυπουργική εξωστρέφεια, με αυ-
ξανόμενες αναφορές στην πρόκληση να 
ξαναμπεί η χώρα σε αναπτυξιακή τρο-
χιά, δεν έρχονται τυχαία. Αποτυπώνουν 
την ειλημμένη απόφαση του Μαξίμου να 
«δείχνει» προς την προοπτική της ολικής 
επιστροφής της χώρας – της «δυναμικής 
ανάπτυξη το 2021», όπως επιμένουν να 
λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό που 
σίγουρα δε δείχνουν, είναι η υπαρκτή αλ-
λαγή κλίματος στο κυβερνητικό παρασκή-
νιο, με ανησυχία για το βάθος της ύφεσης 
φέτος και (πρώτο) άγχος να πετύχουν οι 
πολιτικές στήριξης της οικονομίας και της 
εργασίας στο καλοκαιρινό τρίμηνο.

Γιατί απλά η απόδοση του recovery plan 
στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 
θα κρίνει τον κυβερνητικό στόχο για reset 
– επαναφορά, ελληνιστί – σταδιακά από 
το Σεπτέμβριο. Το Μαξίμου κινείται ολο-
ταχώς στην Επιχείρηση «Φθινόπωρο», με 
φόντο πέντε δεδομένα που κρίνουν τις 
«κλειστές» συσκέψεις των ημερών και θα 
καθορίσουν τα επόμενα βήματα: το κομ-
βικό διήμερο 5-6 Σεπτεμβρίου, ο μεγάλος 
φόβος για την ανεργία και η ανησυχία για 
το δεύτερο κύμα πανδημίας, ο στόχος να 
ξεμπλοκάρουν projects επενδύσεων και 
αποκρατικοποιήσεων από το τελευταίο 

τετράμηνο του έτους και η συγκρατημένη 
αισιοδοξία, ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί 
χαμένη υπόθεση για φέτος.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
Πέρα από την 7η Ιουλίου και τη συμπλή-

ρωση ενός έτους διακυβέρνησης, κομβικό 
ορόσημο είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο 
του Σεπτεμβρίου. Και ενώ στο… ενδιάμε-
σο τοποθετείται, σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες εκτιμήσεις αρμόδιων πηγών, ως 
πιθανός ο πρώτος «σημειακός ανασχημα-
τισμός», είναι βέβαιο ότι από το βήμα της 
ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα επαναφέρει τη 
«συμφωνία αναγέννησης» που πρόταξε 
προς τους πολίτες πέρυσι, επιδιώκοντας 
να πατήσει επισήμως το κουμπί της ανά-
πτυξης καθ’ οδόν προς το 2021.
Υπό επεξεργασία βρίσκεται το εύρος των 

μόνιμων παρεμβάσεων, με το βλέμμα 
στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ήδη χα-
ράξει το δρόμο της μείωσης των ασφαλι-
στικών εισφορών. 
«Η φιλοσοφία μας για μόνιμες φοροελα-

φρύνσεις παραμένει, επιστρέφουμε στην 
ατζέντα που πάγωσε στους μήνες του 
κορωνοϊού» αναφέρει πηγή κοντά στον 
Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας με νόημα 
ότι «η πρώτη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα 
είναι… κάτι, αλλά προφανώς και δεν αρ-
κεί».

Εξού και βγαίνει από το πρωθυπουργικό 
συρτάρι συνολικά το πακέτο νέων ρυθμί-
σεων – μεταξύ άλλων για μείωση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης, του ΕΝΦΙΑ και του 
τέλους επιτηδεύματος –, που βέβαια θα 
δρομολογηθεί ανάλογα με την αξιολόγη-
ση για το βάθος της «πληγής» στην οικο-
νομία μετά το καλοκαίρι.

ΟΙ ΔΥΟ ΦΟΒΟΙ
Τα επόμενα βήματα εξαρτώνται επίσης 

από το αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι οι με-
γάλες ανησυχίες της κυβέρνησης. Ανάμε-
σά τους, τα ποσοστά ανεργίας αλλά και 

η «δύναμη» του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, αν και κυβερνητικά στελέχη 
επιμένουν να μιλούν για «αχαρτογράφη-
τα νερά», χωρίς να διακινδυνεύουν εκτι-
μήσεις.
Η ανησυχία τους πάντως εστιάζει στη 

διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, γι αυτό 
και εντείνονται οι εκκλήσεις προς τους 
επιχειρηματίες – κυρίως του τουρισμού 
και της εστίασης – να εμπιστευτούν την 
κυβέρνηση και να κρατήσουν ανοιχτά τα 
μαγαζιά τους. Ειδικά το κακό σενάριο τυ-
χόν «εκτροχιασμού» του δείκτη ανεργίας 
και των λουκέτων απασχολεί, κατά τις 
πληροφορίες, τις συζητήσεις του πρω-
θυπουργικού επιτελείου, που αρχίζει να 
μελετά εναλλακτικά σενάρια αντιμετώ-
πισης. Με αιχμή τη στήριξη της εργασίας, 
άλλωστε, φέρεται ότι υπάρχει σκέψη για 
επέκταση «για όσο χρειαστεί», ενδεχομέ-
νως μέχρι το τέλος του έτους ή ακόμα και 
στους πρώτους μήνες του 2021, μέρους 
του προσωρινού προγράμματος – γέφυ-
ρα, που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η 
Ιουνίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ «ΖΕΣΤΑΜΑ»  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οι συζητήσεις εστιάζουν επίσης στα «ερ-
γαλεία» συγκράτησης της ύφεσης φέτος 
για το ταχύτερο «ζέσταμα» της οικονο-
μίας. Η προσέλκυση επενδύσεων και το 
σχέδιο αποκρατικοποιήσεων βρίσκονται 
αναμφισβήτητα στην κορυφή της ατζέ-
ντας του Μαξίμου και η αισιόδοξη εκτί-
μηση του κυβερνητικού επιτελείου είναι 
ότι μέρος της ύφεσης θα αντισταθμιστεί 
από την προσέλκυση επενδύσεων. Προ-
σωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώ-
νει τη «σημαία» της εξωστρέφειας με 
δημόσιες παρεμβάσεις του – που θα αυ-
ξηθούν τις επόμενες εβδομάδες – σε δι-
εθνή φόρα και ξένα μέσα ενημέρωσης με 
μεγάλη επιρροή, ενώ έχει δώσει εντολή 
στα στελέχη του να προχωρήσουν ταχύ-
τατα τουλάχιστον τα πιο ώριμα projects, 
που μπήκαν στον «πάγο» με το ξέσπασμα 

της υγειονομικής κρίσης. Καλά πληροφο-
ρημένες πηγές μεταφέρουν ότι «εντείνο-
νται οι επαφές μας όπου υπάρχει ζωντανό 
επενδυτικό ενδιαφέρον», όπως για τον 
τομέα της ενέργειας ή για την ηλεκτροκί-
νηση και μπαίνουν σε προτεραιότητα συ-
μπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
ενόσω ήδη αποστέλλονται σινιάλα διε-
θνώς διά στόματος του Πρωθυπουργού 
για τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας και τις 
πολιτικές διευκόλυνσης ξένων και εγχώρι-
ων επενδύσεων. 

Στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να 
προχωρήσουν το πλάνο ιδιωτικοποιήσεων 
και όλα δείχνουν ότι η αρχή θα γίνει προ-
σεχώς με περιφερειακά λιμάνια (όπως της 
Αλεξανδρούπολης και της Ηγουμενίτσας) 
και με ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις 
(ΔΕΠΑ).

ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το «χαρτί» του τουρισμού θα κρίνει όμως 

στο μεγαλύτερο βαθμό την κυβερνητική 
Επιχείρηση «Φθινόπωρο», δεδομένου ότι 
η παραμικρή μεταβολή στους τουριστι-
κούς δείκτες θα καθορίσει τους ρυθμούς 
της οικονομίας, προσθέτοντας ή αφαιρώ-
ντας ένα σημαντικό ανάχωμα στην ύφεση. 
Το πρωθυπουργικό επιτελείο διαπιστώνει 
τις δυσκολίες τού στοιχήματος και ούτε 
εδώ διακινδυνεύει με προβλέψεις.

Ωστόσο, φαίνεται ότι επικρατεί προς 
το παρόν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, 
ενόσω οποιεσδήποτε κινήσεις γίνονται 
με το βλέμμα στραμμένο και στη σεζόν 
του 2021. Μέχρι τότε όμως η κυβέρνηση 
έχει να ξεπεράσει σκοπέλους: να εγγυη-
θεί την ασφάλεια των ξένων επισκεπτών 
με «θωρακισμένα» νησιά, να πείσει τους 
μεγάλους tour operators να οδηγήσουν 
τους πελάτες τους στην Ελλάδα, αλλά και 
να πείσει τους μικρομεσαίους επιχειρη-
ματίες να ανοίξουν με ένα πρωτόγνωρο 
πρωτόκολλο λειτουργίας και, κυρίως, να 
τηρήσουν τους κανόνες για την αποφυγή 
του παραμικρού (επιδημιολογικού) πισω-
γυρίσματος.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

«Επιχείρηση Φθινόπωρο»  
για την ελληνική κυβέρνηση 

Το Μαξίμου κινείται ολοταχώς στην Επιχείρηση «Φθινόπωρο»,  
με φόντο πέντε δεδομένα που κρίνουν τις «κλειστές» συσκέψεις  

των ημερών και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα
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ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 32 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Η καλύτερη δυνατή «υποδοχή» και 
αξιοποίηση του πακέτου των 32 δισ. 

από την Ε.Ε. που προτείνει η Κομισιόν για 
την Ελλάδα και η περαιτέρω μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών, αποτελούν στην 
παρούσα φάση τις μεγάλες προτεραιό-
τητες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, στο πλαίσιο μιας «βεντάλιας» 
πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας μετά το ισχυρό πλήγμα του 
κορωνοϊού.
Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την πα-

ρέμβαση που σχεδιάζει στο πεδίο των 
εισφορών στη συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στις αρχές της εβδομάδας (στο Star). 
Όπως είπε, «άμεση προτεραιότητα αυτή 

τη στιγμή είναι η μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών. Η μείωση, ουσιαστικά, στην έμ-
μεση φορολόγηση της εργασίας. Πιστεύω 
ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα 
μπορούμε να το ανακοινώσουμε σύντομα, 
με το που θα περάσει το καλοκαίρι, αλλά 
θεωρώ ότι είναι η άμεση προτεραιότητα 
σήμερα, διότι η επιβάρυνση της εργασίας 
είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ επιβαρυ-
ντική για πολλές εταιρείες». 

Σύμφωνα με πληροφορίες, και ενώ επί-
κειται ήδη η μείωση των εισφορών από 
τον Ιούνιο κατά 0,9%, το σχέδιο του Μεγά-
ρου Μαξίμου προβλέπει τον Σεπτέμβριο 
να ανακοινωθεί περαιτέρω αποκλιμάκω-
ση στην περιοχή του 1% – πιθανότατα 

κατά 1,1%. Η σχετική εξαγγελία εξετάζε-
ται, μάλιστα, να ενταχθεί στην παρουσία-
ση των κατευθυντηρίων γραμμών για την 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης από 
τον πρωθυπουργό, μέσω της ομιλίας του 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Την ίδια περίοδο θα οριστικοποιείται 

και η πρόταση της κυβέρνησης για την 
αξιοποίηση του «πακέτου» των 32 δισ. 
η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τον Οκτώβριο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσο-

τάκης έχει αποφασίσει τα ποσά που δια-
σφαλίστηκε ότι θα αντληθούν από την Ε.Ε. 
μετά τις παρασκηνιακές επαφές του ίδιου 
και των επιτελών του και αποτελούν ένα 
νέο ΕΣΠΑ, να μη σπαταληθούν σε παροχές 
και συντεχνιακές διεκδικήσεις κοινωνικών 
ομάδων και επιχειρηματικών κλάδων, 
αλλά να αποτελέσουν το όχημα για τον 
πραγματικό μετασχηματισμό της ελληνι-
κής οικονομίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ:
• Πράσινη μετάβαση
• Υποδομές
• Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση  

   των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης
• Κατάρτιση

Μάλιστα, με δεδομένο ότι η μεγάλη 
χρηματοδοτική «ένεση» από την Ευρώπη 
βάζει οριστικά βαθιά στο συρτάρι τα σε-
νάρια περί πρόωρων εκλογών, οι ανωτέ-
ρω προτεραιότητες «φωτογραφίζουν» και 
το κέντρο βάρους του ανασχηματισμού, 
στον οποίο πιθανότατα θα προχωρήσει 
μέχρι τότε ο πρωθυπουργός.
Πάντως, ο σχεδιασμός του προγράμμα-

τος αξιοποίησης του πακέτου των 32 δισ. 
ευρώ δε θα γίνει από τους υπουργούς 
–θα αναλάβουν την υλοποίηση– αλλά κε-
ντρικά από το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή 
από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και τους 
επιτελείς του. Παράλληλα, συμβουλευ-
τικό ρόλο αναμένεται να έχει η επιτροπή 
Πισσαρίδη που είχε αναλάβει να διαμορ-
φώσει το νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη 
χώρα, αλλά οι εργασίες της «πάγωσαν» 
λόγω των ανατροπών που επέφερε η παν-
δημία.

Όπως σημειώνουν συνεργάτες του πρω-
θυπουργού, καθώς τα κονδύλια από την 
Ε.Ε. δε θα εντάσσονται στον προϋπολογι-
σμό, δε μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
άμεση μείωση φόρων, αλλά θα συμβά-
λουν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση έμμε-
σα, καθώς θα δημιουργήσουν πρόσθετο 
δημοσιονομικό χώρο. Κατά τις ίδιες πηγές, 
η κυβέρνηση θα κινηθεί κατά την εκπόνη-
ση του σχετικού σχεδίου με τη λογική πως 
το συνολικό πακέτο για τη χώρα δε θα 
απέχει δραματικά από την πρόταση της 
Κομισιόν, παρότι οι οριστικές αποφάσεις 
για το ύψος των προς διάθεση πόρων θα 
ληφθούν σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τον Ιούνιο 
είτε, το πιθανότερο, τον Ιούλιο.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου θα πα-

ρακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες 
την πορεία που θα έχουν οι πληττόμενοι 
κλάδοι της οικονομίας με επίκεντρο την 
εστίαση και τον τουρισμό και, εάν χρεια-
στεί, θα παρέμβει με νέα μέτρα στήριξης, 
που μπορεί να φθάσουν έως τα 8 δισ. 
ευρώ. Σημειώνεται πως η Ελλάδα αναμέ-
νει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από το πρό-
γραμμα SURE που αφορά την ενίσχυση 
της βραχυπρόθεσμης απασχόλησης. Επί-
σης, περί τα 3 δισ. ευρώ από το πανευρω-
παϊκό ταμείο εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων που αφορά την ενί-
σχυση των επιχειρήσεων, καθώς και ποσό 
4 δισ. ευρώ ως δυνατότητα χρηματοδότη-
σης με ευνοϊκούς όρους, χωρίς αιρεσιμό-
τητα, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν 
άμεσες και έμμεσες δαπάνες σχετιζόμενες 
με την υγειονομική κρίση.
Τέλος, κυβερνητικές πηγές υπογραμμί-

ζουν πως σε σχέση με το «πακέτο» των 
750 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη 27/5 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα 
θα είναι αυτή που θα δει τη μεγαλύτερη 
εισροή κεφαλαίων σε σύγκριση με το ΑΕΠ 
της. Η Ισπανία αναμένεται να λάβει το με-
γαλύτερο κονδύλι σε απόλυτα νούμερα, 
ύψους 82,2 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοι-
χεί στο 6,6% του ΑΕΠ της. Η Πολωνία θα 
λάβει 36 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 
6,8% του ΑΕΠ της, ενώ τα 32 δισ. ευρώ για 
την Ελλάδα αντιστοιχούν κοντά στο 18% 
του ΑΕΠ της.

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT
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• Cracks
• Pot Holes
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of Drains

BEFORE

AFTER AFTER

BEFORE

Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  
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• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Ο σχεδιασμός του προγράμματος αξιοποίησης του ευρωπαϊκού πακέτου των 32 δισ. 
ευρώ δε θα γίνει από τους υπουργούς –που θα αναλάβουν την υλοποίηση– αλλά, 
κεντρικά, από τον πρωθυπουργό και τους επιτελείς του
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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

Πλήρως ηλεκτρονικά θα γίνει – για 
πρώτη φορά – η ανάρτηση στο Δήμο 

Αθηναίων, που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέ-
ρα 1 Ιουνίου 2020.
Πρόκειται για την τελευταία φάση της 

κτηματογράφησης, κατά την οποία οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων ελέγχουν για τελευταία 
φορά την ορθότητα των στοιχείων της 
ατομικής τους ιδιοκτησίας. 

Hδη ξεκίνησε η αποστολή e-mail σε 
όλους τους ιδιοκτήτες του Δήμου Αθηναί-
ων, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τη διαδικασία 
της ανάρτησης.

Σε αυτό το στάδιο οι ιδιοκτήτες, αφού 
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινω-
νίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή 
διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην κατα-
γραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο 
Κτηματολόγιο.
Σημειώνεται πως τα στοιχεία επικοινω-

νίας επικαιροποιούνται μέσα από την 
ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.
ktimatologio.gr). Η διάρκεια της ανάρ-
τησης είναι δύο μήνες (έως τις 3 Αυγού-
στου) για τους κατοίκους εσωτερικού και 
τέσσερις μήνες (έως την 1η Οκτωβρίου 
2020) για όσους μένουν στο εξωτερικό 
και το Δημόσιο.
Διευκρινίζεται πως τυχόν διορθώσεις 

σφαλμάτων μελλοντικά θα μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από δικα-
στικές διαδικασίες που κοστίζουν χρόνο 
και χρήμα, και συνεπάγεται ταλαιπωρία 
για τους ενδιαφερόμενους.
Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα 

στοιχεία τους θα πρέπει, σε δεύτερο χρό-
νο, να επισκεφτούν το σύνδεσμο: http://
www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/
InfoAnartisi Page.aspx. 
Εκεί, μπορούν: να δουν το απόσπασμα 

του Κτηματογραφικού Πίνακα και του 
Κτηματολογικού Διαγράμματος με τις κα-
ταχωρισμένες πληροφορίες που αφορούν 
τις ιδιοκτησίες τους. Να ελέγξουν την ορ-
θότητά τους. Εάν συμφωνούν, δεν κάνουν 
καμία ενέργεια, αφού η καταγραφή είναι 
σωστή.

Εάν δε συμφωνούν, έχουν το δικαίωμα 
εντός δύο μηνών (οι κάτοικοι εσωτερικού) 
και εντός τεσσάρων (οι κάτοικοι εξωτε-
ρικού) να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης 

κτηματολογικών στοιχείων, ηλεκτρονικά 
μέσω του «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.
gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατό-
πιν ραντεβού.
Εκτός από τις προαναφερόμενες πλη-

ροφορίες, η εφημερίδα της Ελλάδας «ΤΑ 
ΝΕΑ» παρουσίασε πρόσφατα 15 ερωτή-
σεις – απαντήσεις με όλα όσα πρέπει να 
γνωρίζουν για την ανάρτηση οι ιδιοκτήτες, 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ακίνη-
τη περιουσία τους. 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ;
Σε αυτή τη φάση αρκεί μια πλήρης αί-

τηση κόστους 5 ευρώ. Τυχόν αμέλεια ή 
παράλειψη, θα έχει ως συνέπεια οι απαι-
τούμενες διορθώσεις στο επόμενο στάδιο 
του Κτηματολογίου να γίνουν μέσω της 
δικαστικής οδού με πολλαπλάσιο κόστος 
και χρονική καθυστέρηση.

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ;
Μέσα στο καλοκαίρι θα πραγματοποιη-

θεί ανάρτηση σε περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων: Κιλκίς, Ημαθίας, Λάρισας, 
Εύβοιας και Βοιωτίας.

ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ;
Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολο-

γίου με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, 
αλλά προσοχή: μόνο μέχρι τη λήξη της 
ανάρτησης. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν 
φάκελο με το σχετικό υλικό στη διεύθυν-
ση που έχουν δηλώσει. Όσοι δικαιούχοι 
έχουν δηλώσει το ακίνητό τους και δε 
βρίσκουν τα στοιχεία τους, θα πρέπει να 
επικοινωνούν με το τοπικό Γραφείο Κτη-
ματογράφησης.

ΠΟΣΑ ΑΡΧΕΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟ;
Δύο: το πρώτο είναι το Απόσπασμα Κτη-

ματολογικού Πίνακα. Περιλαμβάνει τα 
προσωπικά σας στοιχεία, τα στοιχεία των 
τίτλων, του δικαιώματος (π.χ. πλήρης/
ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και του ποσο-
στού σας. Επίσης, περιλαμβάνει πληρο-
φορίες συνιδιοκτητών, βαρών και διεκδι-
κήσεων. Το δεύτερο είναι το Απόσπασμα 

Κτηματολογικού Διαγράμματος. Πρόκει-
ται για απόσπασμα χάρτη, στο οποίο φαί-
νονται η θέση, το σχήμα και τα όρια του 
ακινήτου σας. Επίσης, αναγράφονται το 
εμβαδόν του ακινήτου και η «αποδεκτή 
απόκλιση».

ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ;
Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν εμ-

φανίζεται η ιδιοκτησία που δηλώσατε, 
υπάρχουν σφάλματα τα οποία αφορούν 
τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (π.χ. 
εμβαδόν, όρια ιδιοκτησίας) είτε γίνεται 
αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμά-
των άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής 
κυριότητας, επικαρπίας). 

Παράδειγμα: έχετε υποβάλει δήλωση 
για ένα ακίνητο αλλά δεν εμφανίζεται 
στο όνομά σας (δε σας αναγνωρίστηκε η 
κυριότητα ή ποσοστό αυτής). Η ιδιοκτη-
σία βρίσκεται σε άλλη θέση ή δεν έχουν 
συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες του 
ακινήτου.

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ,  
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ;
Μπορείτε, υπό προϋποθέσεις.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ;
Σε αυτή την περίπτωση, συμπληρώνετε 

την Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών 
Στοιχείων (π.χ. πιστοποιητικό μεταγραφής 
του συμβολαίου σας).

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ;
Θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας 

του Κτηματολογίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ  
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ;
Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώ-

νει, με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (ή με 
άλλον πρόσφορο τρόπο), όλους όσοι επη-
ρεάζονται (θιγόμενοι) από τις διορθώσεις.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΑΒΩ  
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΘΙΓΟΜΕΝΟΣ;

Έχετε προθεσμία 30 ημερών: να δηλώ-
σετε αν συμφωνείτε με την προτεινόμενη 

διόρθωση. Αν διαφωνείτε, θα πρέπει να 
υποβάλετε τη διαφωνία σας αναλυτικά, 
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα που τη θεμελιώνουν.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑ;
Το Γραφείο Κτηματογράφησης διαβιβά-

ζει ολόκληρο το φάκελο σε αρμόδια Επι-
τροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογρά-
φησης.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ;
Δεν προβλέπεται, παρά μόνο αν προ-

σκληθείτε. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό 
να προσκομίζονται όλα τα έγγραφα που 
θεμελιώνουν την αντίρρηση.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΥ;

Ναι. Μέσω της ιστοσελίδας του Κτημα-
τολογίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στα στοιχεία της ανάρτησης που σας αφο-
ρούν.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ;
Μετά την ανάρτηση, σε κάθε συναλλαγή 

που αφορά τα ακίνητα της περιοχής (π.χ. 
σύνταξη συμβολαίων, καταχώριση στο 
Υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η 
επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογρα-
φούμενου Ακινήτου, το οποίο εκδίδεται 
από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφη-
σης, κατόπιν σχετικής αίτησης.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ  
ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ;
Θα πρέπει: Α) να απευθυνθείτε στο Γρα-

φείο Κτηματογράφησης προκειμένου να 
γίνει: Έλεγχος της δήλωσης. Υπολογισμός 
του τέλους. Εκτύπωση του Έντυπου Πάγι-
ου Τέλους Κτηματογράφησης. Εκτύπωση 
του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμε-
νου Ακινήτου. Β) Να καταβάλετε το τέλος 
κτηματογράφησης στην τράπεζα. Γ) Να 
υποβάλετε σχετικά έγγραφα στο Υποθη-
κοφυλακείο και εκείνο με τη σειρά του στο 
Γραφείο Κτηματογράφησης.

Προκόπης Γιόγιακας
©in.gr

Κτηματολόγιο: Τα 15 SOS για 
την ανάρτηση των ακινήτων 

στο δήμο Αθηναίων
Τελευταία φάση της κτηματογράφησης κατά την οποία  

οι ιδιοκτήτες ακινήτων ασκούν τον τελικό έλεγχο για την 
ορθότητα των στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκτησίας
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Ολοένα δυτικότερα  
οι τουρκικές διεκδικήσεις 
Πώς φτάσαμε από το Καστελόριζο στην Κρήτη  

«Άγκυρες» διεκδικήσεων έξω 
από Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο ρί-

χνει πλέον η Τουρκία, με εφαλτήριο 
τις εξελίξεις στο μέτωπο της Λιβύ-
ης, απειλώντας με σεισμικές έρευνες 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
«Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάστα-

ση»: Η φράση αποδίδεται συνήθως στο 
«Μεγάλο Τιμονιέρη» Μάο Τσετούνγκ. 
Ενίοτε και στο συνοδοιπόρο του, Τσου εν 
Λάι. Ειπώθηκε υπό άλλες συνθήκες, πίσω 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με 
το βλέμμα στραμμένο όχι στη Μεσόγειο 
αλλά ανατολικότερα. 
Το πνεύμα της εν λόγω φράσης το έχουν 

ωστόσο έκτοτε «τιμήσει» διεθνώς πολ-
λοί με τις πράξεις τους, μεταξύ αυτών 
και η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, εργαλειοποιώντας τις «αναταρα-
χές» εντός και εκτός των τουρκικών συ-
νόρων προς ίδιον (γεω) πολιτικό όφελος. 
Το ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται την 
«αναταραχή» ως ευκαιρία-αφορμή 
είτε για να «εισβάλει» σε ξένα εδάφη 
δημιουργώντας τετελεσμένα διευρυ-
μένης τουρκικής επιρροής, είτε για να 
εκβιάσει διεκδικώντας ανταλλάγμα-
τα (βλέπε προσφυγικό/μεταναστευτι-
κό), θα έπρεπε να είναι πια προφανές. 

ΤΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΡΑΞΕΙ
-στην Κύπρο (εισβολή/κατοχή) και στο Αι-
γαίο (Ίμια, θεωρία γκρίζων ζωνών),
-στη Συρία (αλλεπάλληλες εισβολές μετά 
το 2016, τουρκικά παρατηρητήρια, μόνι-
μη στρατιωτική παρουσία) καθώς και στη 
Λιβύη (τουρκολιβυκά μνημόνια, στρατιω-
τική στήριξη στον Φαγιέζ αλ Σάρατζ),
-στην Παλαιστίνη (Μαβί Μαρμαρά, φλερτ 
με Χαμάς, αντισημιτισμός) αλλά και ευ-
ρύτερα στον αραβικό κόσμο (συμπράξεις 
με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στη 
σκιά της Αραβικής Άνοιξης),
-στα πολύπαθα Βαλκάνια (υπέρ των μου-
σουλμάνων) και στην υποσαχάρια Αφρι-
κή,
-στην Κριμαία (υπέρ των Τατάρων) αλλά 
και στη βορειοδυτική Κίνα (υπέρ των Ου-
ιγούρων).

Όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επι-
σκέφθηκε τη Σομαλία το 2011, ως πρω-

θυπουργός τότε, ήταν ο πρώτος ξένος 
ηγέτης έπειτα από δεκαετίες που πα-
τούσε πόδι στη ρημαγμένη από τον πό-
λεμο αφρικανική χώρα… Και όταν στα 
τέλη του 2019 ο ίδιος, ως πρόεδρος 
πια, έσπευσε να στηρίξει στρατιωτικά 
τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ, έγινε ο πρώτος 
ΝΑΤΟικός ηγέτης που εμπλέκεται τόσο 
απροκάλυπτα στη λιβυκή σύγκρουση.  

ΣΥΝΔΑΥΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ  
ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ 
Εν έτη 2020 η Άγκυρα βρίσκεται να συν-

δαυλίζει την ένταση σε μια σειρά από 
εξωτερικά μέτωπα, με απώτερο στόχο όχι 
να τα ελέγξει πλήρως (κάτι τέτοιο θα ήταν, 
άλλωστε, πρακτικά αδύνατο) αλλά να 
μπορεί να τα ελέγχει επαρκώς προς όφε-
λος των δικών της συμφερόντων, σε μια 
λογική τύπου «η τουρκική συγκατάθε-
ση αποτελεί προ-απαιτούμενο για κάθε 
άλλη τοπική ή περιφερειακή εξέλιξη». 
Ακόμη και την τρέχουσα «αναταραχή» 
στην αγορά της ενέργειας εν μέσω της 
πανδημίας του κορωνοϊού (την πτώση 
στην τιμή του πετρελαίου, την αβεβαι-
ότητα γύρω από την οικονομική βιωσι-
μότητα σειράς ενεργειακών πρότζεκτ), η 
Τουρκία έσπευσε να την αξιοποιήσει ως 
ευκαιρία αλωνίζοντας μόνη – με τα σει-
σμογραφικά και τα πλωτά γεωτρύπανά 
της – στα νερά της Ανατολικής Μεσο-
γείου εν τη (προσωρινή ή όχι, μένει να 
φανεί) απουσία άλλων ανταγωνιστι-
κών συμφερόντων: δείγμα ότι η τουρ-
κική στόχευση ήταν εξ αρχής κυρίως 
γεωπολιτική και λιγότερο ενεργειακή.  

ΑΠΟ ΤΟΝ 28Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 
Το τουρκικό «ενδιαφέρον», ωστό-

σο, εσχάτως κινείται ολοένα δυτι-
κότερα, αφήνοντας πίσω την κυπρι-
ακή ΑΟΖ και «αγκαλιάζοντας» τη 
Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο και τις 
νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. 
Επί σειρά ετών, η Άγκυρα εμφανιζόταν 
να «απλώνει» τις διεκδικήσεις μεταξύ 
32ου (32°16’18»E) και 28ου μεσημβρι-
νού (28°00’00»E), από τις δυτικές ακτές 
δηλαδή της Κύπρου έως και τις περιοχές 
νοτίως της Ρόδου, «σβήνοντας» έτσι την 
επήρεια που θα είχε το Καστελόριζο στην 

περίπτωση μιας κοινά συμπεφωνημένης 
χάραξης θαλασσίων οριοθετήσεων στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Ξεκινώντας μάλιστα από το καλοκαίρι 

του 2008 (30 Ιουλίου) και ως το 2012, η 
Τουρκία θα προχωρούσε και σε μια σει-

ρά πειρατικών κινήσεων, «εκχωρώντας» 
μονομερώς μεγάλο μέρος της Ανατο-
λικής Μεσογείου στην κρατική Τουρ-
κική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) για 
έρευνες, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2011 
θα υπέγραφε και μια δική της, παράνο-
μη, συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών με το ψευδοκράτος. Ακόμη και 
μέσα στην παρανομία τους ωστόσο, τα 
εκχωρηθέντα στην TPAO οικόπεδα δεν 
εκτείνονταν δυτικότερα του 29ου μεσημ-
βρινού. Προσέγγιζαν μεν τον 28ο (Ρόδος) 
χωρίς όμως ακριβώς να τον ακουμπούν. 

ΘΕΛΟΥΝ ΕΡΕΥΝΕΣ ΒΑΘΙΑ ΕΝΤΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ

Εν έτη 2020 πια, τα δεδομένα φαίνεται 
πως έχουν αλλάξει. Η Τουρκική Εταιρεία 
Πετρελαίου (TPAO) εμφανίστηκε προ ημε-
ρών να έχει χωρίσει σε οικόπεδα μεγάλο 
μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και 
να διεκδικεί (από την Τουρκία, όχι από την 
Ελλάδα) τις απαιτούμενες «άδειες» για 
να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες… 
δίπλα στα 6 ναυτικά μίλια των ελληνικών 
χωρικών υδάτων σε Κρήτη, Κάσο, Κάρπα-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  11

Call us at: 450-934-1122 

SENIOR WELLNESS CENTER
For Laval English-speaking seniors 55+

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

- Online virtual activities (chat groups),

- Distributing important COVID-19 updates,

- Returning all emails and phone messages,

- Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave a message. We WILL call you back. 
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Special assessments  
for co-ownerships
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Real Estate Broker

 agentvk@gmail.com
514.993.5010

Voula 
Kottaridis

HUMANIA CENTRE 
Agence immobilière 450.682.2121

MLS: 25457401

MLS: 25457401MLS: 28664508 MLS: 25457401

•PARC-EXTENSION• 
CONDO! 

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

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

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

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

CALL ME FOR MORE INFO.

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

SOLD!

O χάρτης των τουρκικών διεκδικήσεων

Τον χάρτη των 24 οικοπέδων που έχει 
οριοθετήσει η Άγκυρα από τις ακτές της 

μέχρι το σημείο που, με βάση το μνημό-
νιο που έχει υπογραφεί με την Τρίπολη 
τον περασμένο Δεκέμβριο, εφάπτονται 
τα θαλάσσια σύνορα Τουρκίας και Λιβύης, 
αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή». 

Ο χάρτης αναρτήθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και αποτε-
λεί την ουσιαστική απεικόνιση των τουρ-
κικών διεκδικήσεων εις βάρος ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η υφα-
λοκρηπίδα, καθώς κάποια από αυτά τα 
οικόπεδα βρίσκονται έξι ναυτικά μίλια και 
ανατολικά από τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την 
Κάσο και την Ανατολική Κρήτη. 
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουρ-

γός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας (φωτ.), 
απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς 
την Άγκυρα, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι 

απολύτως προετοιμασμένη να απαντήσει 
σε περίπτωση που η Τουρκία επιλέξει να 
προχωρήσει στην υλοποίηση ερευνών 
στις συγκεκριμένες περιοχές.

Εκλήθη, επίσης, ο Τούρκος πρέσβης στην 
Αθήνα, Μπουράκ Οζουγκέργκιν, στον 
οποίο και επιδόθηκε διάβημα για τη δη-
μοσίευση του αιτήματος ερευνών από την 
εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας (ΤΡΑΟ) 
στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέ-
φεραν ότι ο κ. Οζουγκέργκιν απάντησε, 
μεταξύ άλλων, ότι οι θέσεις της Τουρκίας 
για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου 
είναι γνωστές και πρόσθεσε ότι δεν εί-
ναι αργά για συνομιλίες ανάμεσα σε δύο 
γείτονες. Δεδομένου, πάντως, ότι η ΤΡΑΟ 
έχει ζητήσει άδεια για έρευνες, μάλιστα 
στα οικόπεδα που βρίσκονται ακριβώς 
δίπλα στα ελληνικά νησιά, προεξοφλεί-

τε ότι η έγκριση θα δοθεί. Εκείνο που δε 
γνωρίζει, βεβαίως, αυτή τη στιγμή κανέ-
νας, είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο 
θα επιλέξει η Άγκυρα να προχωρήσει σε 
σεισμικές έρευνες.

Συγκεκριμένα, η οριοθέτηση 24 οικο-
πέδων με ονομασίες Ο20, Ο21, P20, P21, 
R18, R19, R20, R21, S16, S17, S18, S19, 
S20, S21, T16, T17, T18, T19, U16, U17, 
U18, U19, V18 και V19 απλώνεται από τα 
νοτιοανατολικά της Κρήτης μέχρι τον κόλ-
πο του Φετιγέ (κόλπος Τελμησσού) που 
βρίσκεται στις μικρασιατικές ακτές στα 
βόρεια της Ρόδου. 
Η δυτική οριογραμμή των οικοπέδων 

Ο20, P20, R18, R19, S16, S17 και Τ16 φθά-
νει μέχρι και έξι ναυτικά μίλια από τα ελ-
ληνικά νησιά με κατεύθυνση από τη Ρόδο 
έως και την Κρήτη και ακολουθεί την ακρι-
βή χάραξη του τουρκολιβυκού μνημονίου. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι η ΤΡΑΟ ζητάει έρευ-
νες σε αυτά τα σημεία και όχι σε αυτά που 
βρίσκονται ελαφρώς ανατολικότερα. Απο-
μένει να φανεί, αν η κυβέρνηση του Φα-
γέζ αλ Σαράζ θα ζητήσει έρευνες και στη 
λιβυκή πλευρά, όπως τουλάχιστον αυτή 
έχει οριοθετηθεί με βάση το τουρκολιβυ-
κό μνημόνιο. Έως αυτή τη στιγμή πάντως, 
η Άγκυρα κινείται με βάση το πιο επιθε-
τικό σενάριο, αυτό των ερευνών όχι στη 
«λιβυκή» πλευρά της συμφωνίας, αλλά 
στην «τουρκική», η οποία παραβιάζει 
την ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά και τις 
υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες, που η Αθήνα 
μελλοντικά θα μπορούσε να διεκδικήσει 
(ΑΟΖ και επέκταση των χωρικών υδάτων 
στα 12 ναυτικά μίλια).
«Η δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως, σειράς αιτήσεων για 
χορήγηση από την τουρκική κυβέρνηση 
άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης, στην 
κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκί-
ας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, 
εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειών 
με τις οποίες η Τουρκία αποπειράται, βή-
μα-βήμα, να σφετεριστεί κυριαρχικά δι-

καιώματα της Ελλάδας», δήλωσε τη Δευ-
τέρα (1/6) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας, ο οποίος και επισήμανε ότι αυτή 
η κίνηση «αποτελεί παρακολούθημα του 
ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου».

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι «οι παράνο-
μες ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν 
έννομα αποτελέσματα. Αδυνατούν να 
θίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελ-
λάδας, που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο 
και στο διεθνές δίκαιο τη Θάλασσας». Και 
κατέληξε ότι «οι θέσεις μας σχετικά με το 
συγκεκριμένο θέμα και για τις συνέπειες 
της τουρκικής παραβατικότητας είναι δε-
δομένες. Έχουν γνωστοποιηθεί προς την 
Τουρκία επανειλημμένα. Η Ελλάδα ήταν 
και παραμένει απολύτως προετοιμασμέ-
νη για να αντιμετωπίσει και αυτήν την 
πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει 
τελικά να την υλοποιήσει». Η Αθήνα θα 
προχωρήσει και σε όλες τις υπόλοιπες εν-
δεδειγμένες διπλωματικές κινήσεις. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας δεν 
παράγουν έννομα αποτελέσματα. Αδυνατούν 
να θίξουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελ-
λάδας, που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και 
στο διεθνές δίκαιο τη θάλασσας», ανέφερε ο 
κ. Ν. Δένδιας.
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It’s with great pleasure that we can once 
again welcome you to our store. To keep 
our customers and employees safe, 
we kindly ask you to disinfect your hands 
upon arrival and adhere to our hygiene 
regulations throughout your visit.

Είστε 
ανοικτά;

Ξανανοίγεται;
Ποιοί το ξέρουν στην 

Ελληνική μας παροικία 
αν δεν το διαφημίσετε;

Για να μάθουν όλοι 
τα ΝΕΑ σας, 

διαφημιστείτε! 

450 978-9999

Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

θο και Ρόδο, αποτυπώνοντας έτσι στην 
πράξη και την τουρκική θέση ότι τα ελλη-
νικά νησιά (ακόμη και τα μεγάλα και κα-
τοικημένα) δε διαθέτουν υφαλοκρηπίδα. 
Τα σχετικά αιτήματα της TPAO, όπως 
υποβλήθηκαν προς την αρμόδια διεύ-
θυνση του υπουργείου Ενέργειας της 
Τουρκίας, καταγράφονται και στο φύλλο 
της τουρκικής Εφημερίδας της Κυβερνή-
σεως της 30ης Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι 

έτσι ανοίγει ο δρόμος και για την εκχώ-
ρηση των σχετικών αδειών από την τουρ-
κική κυβέρνηση. 
Ο ίδιος ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, 

Φατίχ Ντονμέζ, είχε φροντίσει άλλωστε 
να προετοιμάσει το έδαφος, διαμηνύο-
ντας στις 29 Μαΐου ότι η τουρκική TPAO 
ίσως ξεκινήσει έρευνες για υδρογονάν-
θρακες μέσα στους επόμενους τρεις με 
τέσσερις μήνες, στις περιοχές που «οριο-
θετεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο. 
Να σημειωθεί, δε, ότι η TPAO φέρε-
ται να έχει υποβάλει εδώ και εβδο-
μάδες σχετικό αίτημα και προς τη 
λιβυκή Κυβέρνηση Εθνικής Συμφω-
νίας (GNA) του Φαγιέζ αλ Σάρατζ.  
Έξι μήνες έπειτα από τα τουρκολιβυκά 
μνημόνια του περασμένου Νοεμβρί-
ου, η Άγκυρα βρίσκεται πλέον να έχει 
ενισχύσει αποφασιστικά την παρουσία 
της τόσο στο λιβυκό έδαφος (με οπλικά 
συστήματα, μισθοφόρους, στρατιωτι-
κούς συμβούλους, στρατιωτικά οχή-
ματα, drones κ.ά.) όσο και στα ανοιχτά 
των λιβυκών ακτών (με φρεγάτες, αερο-
ναυτικά γυμνάσια κ.ά.). Το ενδεχόμενο 
να κινηθούν προς τα εκεί στο κοντινό 
μέλλον και τουρκικά σεισμογραφικά 
(τα πλωτά γεωτρύπανα θα ακολουθή-
σουν αργότερα, εάν ακολουθήσουν) εί-
ναι κάτι που συζητιέται εδώ και καιρό. 
Οι Τούρκοι θα μπορούσαν να επιχειρή-
σουν να διασχίσουν με τα σεισμογρα-
φικά τους τα υπερκείμενα της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας ύδατα, ενδεχομένως 
ακόμη και απλώνοντας καλώδια/συστή-
ματα ηχοβολισμού σε κάποια σημεία, 
ενώ παράλληλα όμως θα διαμηνύουν 
ότι… οδεύουν προς έρευνες στα νερά της 
Λιβύης για λογαριασμό της εκεί (ανα-
γνωρισμένης από τον ΟΗΕ) κυβέρνησης. 
Εάν θελήσουν να προκαλέσουν περισσό-
τερο άμεσα, θα μπορούσαν να επιχειρή-
σουν και απροκάλυπτες σεισμογραφικές 
έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας. Είναι σαφές βέβαια, ότι σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, η ελληνική 
αντίδραση θα ήταν άμεση, έντονη και επί 
του πεδίου, όπως είχε άλλωστε συμβεί 
και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν για 
παράδειγμα το τουρκικό σεισμογραφικό 
Barbaros δοκίμασε να περάσει εντός των 
ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.  
Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που 
αξίζει να σημειωθεί (και ίσως να αξίζει 

να αναδειχθεί και προς τη διεθνή κοινό-
τητα) είναι ο βαθμός στον οποίο η τουρ-
κική ηγεσία… φάσκει και αντιφάσκει όλα 
τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στο επε-
κτατικό της παραλήρημα, παίρνοντας τα 
εξωτερικά όρια των διεκδικήσεών της και 
ξεχειλώνοντάς τα προς οιαδήποτε κατεύ-
θυνση εκείνη κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με 
τις «αναταραχές» και τις «καταστάσεις». 

ΟΤΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
ΦΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ 

Διότι βάσει των χαρτών που κυκλοφο-
ρούσαν δημόσια έως και πέρυσι, κορυ-
φαίοι Τούρκοι διπλωμάτες (όπως για πα-
ράδειγμα ο Τσαγατάι Ερτζιγές), η τουρ-
κική TPAO δε θα είχε κανένα δικαίωμα 
να ζητήσει άδεια για έρευνες δίπλα σε 
Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη. Αλλά και πιο 
πρόσφατα, στην επιστολή (A/74/550) 
για παράδειγμα που απέστειλε στον 
ΟΗΕ μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, ο 
μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα 
Ηνωμένα Έθνη, Φεριντούν Σινιρλίογλου, 
σημειώνει ότι το δυτικό άκρο της τουρκι-
κής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Με-
σόγειο, δυτικά του 28ου μεσημβρινού, 
μένει να αποφασιστεί από τα άμεσα 
εμπλεκόμενα κράτη, πράγμα που όμως 
δεν έχει γίνει ακόμη («the outer limits of 
the Turkish continental shelf… follow the 
median line… to a point to be determined 
in the west of 28°00’00»E, in accordance 
with the outcome of future delimitation 
agreements… among all relevant States»). 
Μόλις ολίγους μήνες αργότερα ωστόσο, 
τον Μάρτιο του 2020, ο ίδιος διπλωμά-
της με νέα επιστολή του προς τον ΟΗΕ 
(A/74/757), θα υποστήριζε ότι η φερό-
μενη ως «τουρκική υφαλοκρηπίδα» στην 
Ανατολική Μεσόγειο έχει πια αποκτήσει 
δυτικό άκρο το οποίο βρίσκεται μάλιστα 
στον 26ο μεσημβρινό («I have the honour 
to convey the geographical coordinates 
of the outer limits of the Turkish 
continental shelf between Point F 34° 16′ 
13.72″N – 026° 19′ 11.64″E and Point E 
34° 09′ 07.90″N – 026° 39′ 06.30″E»)…  
«Η δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως (σ.σ. στις 30 Μαΐ-
ου), σειράς αιτήσεων για χορήγηση από 
την τουρκική κυβέρνηση άδειας έρευνας 
και εκμετάλλευσης στην κρατική εται-
ρεία πετρελαίων της Τουρκίας σε περι-
οχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εντάσ-
σεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειών με 
τις οποίες η Τουρκία αποπειράται βήμα – 
βήμα να σφετεριστεί κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας. Αποτελεί παρακολού-
θημα του ανυπόστατου τουρκο-λιβυκού 
μνημονίου», σημειώνει από την πλευρά 
του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νί-
κος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι 
«οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα».

Γιώργος Σκαφιδάς 
© ΕΘΝΟΣ
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Υγεία και Διατροφή
Η Πυθαγόρεια Διατροφή εξαφανίζει το 95% των ασθενειών!
Ιπποκράτης: «Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των δυνάμεων 
(=ισονομία) του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Την Αρρώστια την 
προκαλεί η επικράτηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας 
ισορροπίας, με τη μέθοδο της αντίθετης από την πλεονάζουσα δύναμη».

Tις αντιλήψεις αυτές τις 
βρίσκουμε ακέραιες στον 

Ιπποκράτη. Η ακριβής μείξη, 
η ισονομία, η συμμετρία, η 
αρμονία, βρίσκονται στη βάση των 
δογμάτων των Πυθαγορείων και 
του Ιπποκράτη. Κι εδώ, όπως θα 
δούμε, μας εντυπωσιάζει ο νόμος 
της αναλογικότητας!
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ πραγματικά 

μπορούν να θεραπεύσουν και να 
βοηθήσουν στη διατήρηση της καλής 
νεφρικής λειτουργίας – και μοιάζουν 
ακριβώς όπως τα ανθρώπινα νεφρά.
ΤΟ ΚΑΡΥΔΙ μοιάζει με ένα μικρό 

εγκέφαλο, ένα αριστερό και ένα 
δεξί ημισφαίριο, τον άνω και κάτω 
εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα. 
Τα καρύδια βοηθούν στην ανάπτυξη 
του εγκεφάλου και την εγκεφαλική 
λειτουργία.
ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ως διατομή, μοιάζει 

με το ανθρώπινο μάτι. Τα καρότα 
ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τη ροή 
του αίματος στα μάτια και ενισχύουν 
γενικά τη λειτουργία των ματιών.
ΤΟ ΣΕΛΙΝΟ μοιάζει με τα οστά. 

Το σέλινο στοχεύει ειδικά στην 
ενδυνάμωση και την αντοχή των 
οστών. Τα τρόφιμα με νάτριο, όπως το 
σέλινο, τροφοδοτεί με τα απαραίτητα 
τις σκελετικές ανάγκες του σώματος.
ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ στοχεύει στην 

υγεία και στην καλή λειτουργία της 
μήτρας και του τραχήλου της μήτρας 
της γυναίκας. Τα Αβοκάντο βοηθούν 
τις γυναικείες ορμόνες να έλθουν 
σε ισορροπία, να ρίξει ανεπιθύμητο 
βάρος μετά τη γέννηση, και την 
αποτροπή του καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας.
ΤΑ ΣΥΚΑ υποκαθιστούν τους 

όρχεις και είναι γεμάτα από σπόρους 
και κρέμονται ανά ζεύγη, όταν 
μεγαλώνουν. Τα σύκα αυξάνουν 
την κινητικότητα των αρσενικών 
σπερματοζωαρίων, καθώς αυξάνουν 
και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, 
για να βοηθήσουν να ξεπεραστεί η 
ανδρική στειρότητα.
ΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ μπορούν να 

βοηθήσουν τη βελτίωση της ακοής, 
όπως ακόμη, τα μανιτάρια είναι ένα 

από τα λίγα τρόφιμα που περιέχουν 
βιταμίνη D. Η συγκεκριμένη βιταμίνη 
είναι σημαντική για υγιή οστά, η 
οποία ισχυροποιεί ακόμα και τα 
μικροσκοπικά οστάρια που βρίσκονται 
μέσα στο αυτί τα οποία μεταδίδουν 
τον ήχο προς τον εγκέφαλο.
ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ έχει αποδειχθεί 

ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου 
του πνεύμονα και το εμφύσημα. Οι 
σπόροι σταφυλιών περιέχουν επίσης 
μια χημική ουσία που ονομάζεται 
proanthocyanidin, η οποία φαίνεται να 
μειώνει τη δριμύτητα του αλλεργικού 

άσθματος.
ΤΟ GINGER (ή ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ) 

έχει ως μεγάλο πλεονέκτημα ότι 
υποβοηθά την πέψη, ενώ είναι επίσης 
μια δημοφιλής θεραπεία για κινητικά 
προβλήματα-ασθένειες.
ΟΙ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ μοιάζουν με το 

πάγκρεας και πράγματι επιφέρουν 
ισορροπία το γλυκαιμικό δείκτη των 
διαβητικών.
ΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ βοηθούν τα 

κύτταρα να απαλλαγούν από τις 
τοξίνες. Επίσης, όταν τα κόβουμε, 
παράγουν δάκρυα, καθαρίζοντας 

επιθηλιακά κύτταρα του ματιού.
ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ βοηθάει στην 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών και 
τις επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες από 
το σώμα.
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΙΟΝ 
ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΕΙΝΑΙ 
10.000 ΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, 
ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΑΝ ΕΝΑΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ 
ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ, ΙΚΑΝΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.
Ο χυμός του λεμονιού περιέχει 

βιταμίνη C, σάκχαρα, υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες και μεταλλικά άλατα (κάλιο, 
φώσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, 
νάτριο και πυρίτιο), ενώ η φλούδα του 
είναι αναζωογονητικό αιθέριο έλαιο. 
Επίσης, το λεμόνι είναι πλούσιο σε 
φλαβόνες, αντιοξειδωτικές ουσίες 
πολύτιμες στη θεραπευτική. 
Το λεμόνι είναι εξαιρετικό 

αντιβακτηριακό, απολυμαντικό, 
στυπτικό και αντισηπτικό, θεωρείται 
πως βοηθάει στον έλεγχο του ουρικού 
οξέος, εμποδίζει τη θρόμβωση των 
αρτηριών και των φλεβών και τη 
συσσώρευση αλάτων. Το λεμόνι, 
επειδή ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα (αυξάνοντας τα λευκά 
αιμοσφαίρια) θεωρείται και άριστο 
αιμοστατικό.
ΤΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ λαμβάνεται 

από τους καρπούς του αμύγδαλου. 
Πλούσιο σε βιταμίνες Α, Ε, Β1, Β2, 
Β6, Β17 και ιχνοστοιχεία. Η βιταμίνη 
Β17 δεν είναι βιταμίνη. Είναι η 
παλιά ονομασία της αμυγδαλίνης. 
Τρώτε άφοβα κάθε μέρα από λίγα 
κουκούτσια βερίκοκου και αμύγδαλα.

Υγεία και Διατροφή

Η απόκτηση και η διατήρηση ενός 
υγιούς σωματικού βάρους, είναι 

ένα ζήτημα που απασχολεί τους 
περισσότερους από εμάς. 
Υπάρχει, όμως, κάποιο μυστικό που θα 

μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε;
Αν θέλετε να έχετε το βάρος σας 

υπό έλεγχο, το μυστικό βρίσκεται 
στο λεγόμενο «ενεργειακό ισοζύγιο», 
δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα 
στις θερμίδες που προσλαμβάνετε 
καθημερινά από τη διατροφή σας και 
στις θερμίδες που δαπανάτε μέσω των 
βασικών λειτουργιών του οργανισμού 
και της σωματικής δραστηριότητας. 
Για να βγείτε, λοιπόν, νικητές στη 

«μάχη των θερμίδων», αρκεί να 
υιοθετήσετε στην καθημερινότητά σας 
απλές και υγιεινές συνήθειες, όπως 
αυτές που θα διαβάσετε παρακάτω: 
 
ΚΑΝΤΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ! 
Για να μειώσετε τις θερμίδες που 
προσλαμβάνετε στην καθημερινότητά 
σας, δεν είναι απαραίτητο να στερηθείτε 
όλες τις αγαπημένες σας γεύσεις. 
Αυτό που μπορείτε να κάνετε, είναι 
να προτιμήσετε να καταναλώσετε τις 

light εκδοχές των τροφίμων που σας 
αρέσουν. Αν, για παράδειγμα, είστε 
λάτρεις των γαλακτοκομικών προϊόντων, 
μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας 
γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. 
Μια πρόταση που θα σας «λύσει τα 

χέρια» είναι το κίτρινο τυρί με 10% 
λιπαρά, το οποίο συνδυάζει τη γεύση και 
τη θρεπτική αξία του πλήρους σε λιπαρά 
τυριού, έχοντας, όμως, παράλληλα 
λιγότερες θερμίδες και μειωμένα 
κορεσμένα λιπαρά. 
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 

παντού:  
• στο πρωινό σας μαζί με ψωμί ή 
φρυγανιές ολικής άλεσης 
• στο τοστ ή σε κάποιο κρύο σάντουιτς, 
• ως συνοδευτικό για τη σαλάτα σας, 
• ακόμα και όταν θέλετε να 
παρασκευάσετε τη δική σας σπιτική, 
ισορροπημένη και νόστιμη εκδοχή του 
αγαπημένου σας «junk food», όπως 
πίτσα, burger ή club sandwich. 
 
ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ! 
Δεν είναι μυστικό, πως η συστηματική 
σωματική δραστηριότητα αποτελεί 

παράγοντα-κλειδί, τόσο για την 
απόκτηση όσο και για τη διατήρηση ενός 
υγιούς σωματικού βάρους. 
Τα οφέλη της, όμως, δε σταματούν 

εκεί, αφού σας βοηθάει να κρατήσετε 
μακριά ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η υπέρταση, να 
προστατεύσετε την υγεία των οστών και 
να βελτιώσετε τη στάση του σώματός 
σας, αλλά και να βελτιώσετε τη διάθεσή 
σας! 
Αν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος 

ή δε σας ενθουσιάζει η ιδέα του 
γυμναστηρίου, τότε μπορείτε να κάνετε 
το πρώτο βήμα, βρίσκοντας αφορμές να 
περπατήσετε περισσότερο: 
• Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν 
λιγότερο το αυτοκίνητο για τις 
εξωτερικές δουλειές και τα ψώνια σας. 
• Κατεβείτε από το λεωφορείο ή το 
μετρό μια στάση πριν τη δουλειά ή 
παρκάρετε το αυτοκίνητό σας λίγο πιο 
μακριά. 
• Περάστε ευχάριστα τα 
σαββατοκύριακα σας με τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα, κάνοντας έναν περίπατο 
στη φύση ή πηγαίνοντας μια βόλτα σε 
ένα κοντινό πάρκο. 

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΝΑΚΣ! 
Μπορεί να μην αποτελούν τα κύρια 
γεύματα της ημέρας, όμως πολλές φορές 
οι απρόσεχτες επιλογές σε σνακς και τα 
άσκοπα τσιμπολογήματα, είναι ο λόγος 
που ξεφεύγουμε τελικά στις ημερήσιες 
μας θερμίδες. 
Για να είναι οι επιλογές σας πιο 

ισορροπημένες, προετοιμάστε νόστιμα 
και γρήγορα σνακς που μπορείτε να 
πάρετε μαζί σας παντού. 
Μερικές προτάσεις: 
• 1 κουλούρι γεμιστό με 2 φέτες κίτρινο 
τυρί με 10% λιπαρά  
• 1 μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης 
και 1 φρούτο 
• 1 μικρή αραβική πίτα με 1 φέτα 
βραστή γαλοπούλα, 1 φέτα κίτρινο τυρί 
με 10% λιπαρά και λαχανικά επιλογής 
Κλείνοντας, το βάρος σας είναι μια 
υπόθεση που δεν πρέπει να σας 
αγχώνει. 
Συνδυάζοντας την ισορροπημένη 

διατροφή με την άσκηση, μπορείτε κι 
εσείς να φτάσετε βήμα-βήμα στο στόχο 
σας!

© Nutrimed.gr

Οι «οθόνες» βλάπτουν την ψυχική υγεία των εφήβων
Ερευνητές του Πανεπιστημίου του 

Μόντρεαλ, ακολούθησαν τους εφή-
βους καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους στο 
σχολείο και διαπίστωσαν ότι ορισμένες 
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων αλλά 
και τηλεοπτικές εκπομπές, τροφοδοτούν 
ανασφάλειες στους νεαρούς χρήστες.
Οι έφηβοι περνούν, κατά μέσο όρο, εν-

νέα ώρες τη μέρα online και ταυτόχρονα, 
τα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ νέων 
ανθρώπων, έχουν φτάσει σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα. Η νέα μελέτη εξέτασε 
ως «δυνητικό δείκτη» κατάθλιψης τις 

αλλαγές στο χρόνο που περνούν οι έφη-
βοι μπροστά στις οθόνες, χωρίς να εστι-
άσουν συγκεκριμένα στο είδος της οθό-
νης, όπως συνέβαινε με άλλες μελέτες 
στο παρελθόν.
Για τέσσερα χρόνια, η ερευνητική ομά-

δα παρακολούθησε 4.000 εφήβους ηλικί-
ας 12 έως και 16 ετών, καθ’ όλη δηλαδή 
τη διάρκεια του γυμνασίου. 
Είναι ενδιαφέρον, ότι κάθε χρόνο οι 

έφηβοι σπαταλούσαν ολοένα και πε-
ρισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ενώ παρακολουθούσαν πε-

ρισσότερες ώρες τηλεόραση απ’ ό,τι στο 
προηγούμενο έτος.
Μετά το πέρας κάθε έτους, εμφάνισαν 

επίσης, κατά μέσο όρο, περισσότερα 
συμπτώματα κατάθλιψης και μελαγχολί-
ας. Ο χρόνος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
μειώθηκε ελαφρώς χρόνο με το χρόνο, 
ενώ ο χρόνος μπροστά από τον υπολογι-
στή παρέμεινε αρκετά σταθερός.
Επίσης, για κάθε ώρα που οι έφηβοι 

σπαταλούσαν στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης ή στην τηλεόραση, ανέφεραν 
ότι αισθάνονταν λιγότερο αισιόδοξοι και 

εμφανίζονταν περισσότερο μελαγχολι-
κοί.
Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρα-

σμα ότι αυτό συνέβαινε, πιθανόν, εξαι-
τίας δύο διαφορετικών λόγων. Ο χρό-
νος που οι έφηβοι περνούσαν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, προκαλούσε την 
αρνητική σύγκρισή τους με άλλους χρή-
στες του διαδικτύου. Ενώ την ίδια στιγμή, 
τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο 
και η τηλεόραση, μεταδίδουν πληθώρα 
καταθλιπτικού περιεχομένου.

© in.gr

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα  
που μας κερδίζουν θερμίδες!
Για να είναι οι επιλογές σας πιο ισορροπημένες,  
προετοιμάστε νόστιμα και γρήγορα σνακς  
που μπορείτε να πάρετε μαζί σας παντού. 

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 8 juin au dimanche 14 juin 2020 · from monday june 8th to sunday june 14th 2020

BISCUITS ORIGINAL 
GOURMET

Cookies
102g

FROMAGE
ROMANO

PECORINO
Cheese

15.41/kg

ITALIE

ABRICOTS
Apricots
4.39/kg

JUMBO

BROCHETTE DE PORC FRAIS MARINÉE
Fresh Marinated Pork Skewer

approx. 100g

JUS (POMMES,
POMME RAISIN OU ORANGE 

DÉJEUNER) OASIS
Juice

960ml

POIS TENDRES LE SIEUR 
(398ml) OU MAÏS CRÈME 

(398ml) OU MAÏS À GRAINS 
ENTIERS (341ml)

GÉANT VERT 

PIEUVRE
Octopus
13.21/kg

PIZZA ILIOS
330 à 410g

YOGOURTS
BALKAN OU 0 à 3%

ASTRO
Yogurts

750g

HOMARDS CUITS
Cooked Lobsters

17.61/kg

QUÉBECCÔTELETTES DE PORC 
FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Chops
6.59/kg

QUÉBEC

ÉPINARDS CELLO
Spinach

10oz

PÊCHES
Peaches
2.18/kg

LAITUE EN FEUILLES
(VERTE OU ROUGE)

Leaf Lettuce
(Green or Red)

QUÉBEC
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Διέσχισε 2.000 χιλιόμετρα σε 10 ημέρες με τα πόδια 
λόγω κορωνοϊού
Ο 26χρονος Ρατζές Κουχάν διένυσε 

2.000 χιλιόμετρα σε 10 ημέρες. Εί-
ναι μετανάστης που έχει εγκαταλείψει 
το σπίτι του νότια της Ινδίας για να βρει 
δουλειά και μια καλύτερη τύχη σε μια 
μεγαλύτερη περιοχή κοντά στα σύνορα 
με το Νεπάλ. Όταν η Ινδία ανακοίνωσε 
το lockdown στις 24 Μαρτίου για τον πε-
ριορισμό του κορωνοϊού, παρά το γεγο-
νός ότι μετρούσε μόνο 450 περιπτώσεις 
κρουσμάτων, οι πόλεις ανέστειλαν τις 
λειτουργίες τους, με αποτέλεσμα περί-
που 100 εκατομμύρια αγρότες από την 
ευρύτερη περιοχή που είχαν μετακομί-
σει σε πόλεις για δουλειά, όπως και ο 
Κουχάν, να είχαν εγκλωβιστεί στην περι-
οχή χωρίς δουλειές, φαγητό ή χρήματα.
Χωρίς τρόπο να επιβιώσουν στις πό-

λεις, και καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο 
της Ινδίας έκλεισε στο μεγαλύτερο μέρος 
του, πολλοί πήραν τη δύσκολη απόφαση 
να περπατήσουν πολλά χιλιόμετρα πίσω 
στις οικογένειές τους. Ο Κουχάν γνώριζε 

τους κινδύνους. Ωστόσο, στις 12 Μαΐου, 
αποφάσισε να αψηφήσει τους αυστη-
ρούς νόμους της καραντίνας και να ξε-
κινήσει τη διαδρομή των 2.000 χιλιομέ-
τρων από το Μπανγκαλόρ, στο χωριό του 
στη βόρεια πολιτεία του Ουτάρ Πραντές. 
Καθώς οι έλεγχοι της αστυνομίας ήταν 
εντατικοί σε φορτηγά και άλλα μεταφο-
ρικά μέσα, ο ίδιος έπρεπε να αποφύγει 
τα σημεία ελέγχου, εξαναγκαζόμενος 
πολλές φορές να περπατάει για ώρες χω-
ρίς στάσεις, ανακαλύπτοντας διαδρομές 
που δε θα τον έφερναν αντιμέτωπο με 
τις αρχές. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του έτρωγε μπισκότα και έπινε τσάι για 
να επιβιώσει. Πολλοί εργαζόμενοι που 
ήθελαν να γυρίσουν σπίτι τους προσπά-
θησαν να κλείσουν εισιτήρια, ωστόσο ο 
περιορισμένος αριθμός και οι αυστηροί 
έλεγχοι για να δοθεί άδεια μετακίνησης 
σε κάποιον, είχαν ως αποτέλεσμα μόνο 
10.000 από τα 214.000 αιτήματα μετα-
κίνησης να ικανοποιηθούν. Ο Κουχάν, 

μαζί με αρκετούς ακόμα, δε στάθηκαν 
τυχεροί για να εξασφαλίσουν κάποιο ει-
σιτήριο και έτσι οδηγήθηκαν σε ένα εξο-
ντωτικό ταξίδι. 
Μετά από 46 ώρες, είχαν περάσει τα 

πρώτα από τα πέντε κρατικά σύνορα 
που θα συναντούσαν, έχοντας διανύσει 
μόλις 120 χιλιόμετρα. Οι υψηλές θερμο-
κρασίες έκαναν ακόμα πιο δύσκολο το 
ταξίδι. Ο Κουχάν διέσχιζε περίπου 8 χι-
λιόμετρα την ώρα με μικρές στάσεις ανά 
δυο ώρες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
χρειάστηκε ακόμα και να διασχίσει ένα 

ποτάμι μαζί με άλλους που ταξίδευαν 
για την επιστροφή τους, ώστε να γλιτώ-
σουν τους ελέγχους της αστυνομίας. Το 
καλό ήταν βέβαια, ότι περαστικοί αλλά 
και ντόπιοι από τις περιοχές που διέ-
νυαν, τους βοηθούσαν, δίνοντας τους 
φαγητό ή και χρήματα. «Όταν επιτέλους 
περάσαμε και τα τελευταία σύνορα, την 
ένατη ημέρα, δεν αισθανόμουν πόνο ή 
κόπωση, καθώς ήξερα ότι πλησιάζω πια 
στο σπίτι μου», αναφέρει χαρακτηριστι-
κά, τονίζοντας ότι «είναι ένα ταξίδι που 
θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή».

Z-Triton: Το πρώτο ποδήλατο που γίνεται σκάφος

Ποιος θα περίμενε, ότι μία τέτοια ευ-
ρεσιτεχνία θα μπορούσε να υπάρ-

ξει πέρα από το μυαλό κάποιου τρελού 
επιστήμονα; Και όμως, υπάρχει, είναι 
γεγονός και μάλιστα δείχνει πραγματικά 
όμορφο. 

Για τι ακριβώς μιλάμε; Για τον τέλειο 
συνδυασμό ανάμεσα σε δύο από τα πιο 
«πράσινα» μέσα μεταφοράς που κυκλο-
φορούν εκεί έξω: το ποδήλατο και το 
σκάφος. Ονομάζεται Z-Triton και πέρα 
από την εξωτερική του εμφάνιση λει-

τουργεί απίστευτα καλά και σε πραγμα-
τικές συνθήκες.
Έτσι, από σήμερα κιόλας, όταν ακούμε 

την έκφραση «αμφίβιο» όχημα, δε χρει-
άζεται ο νους μας να πηγαίνει σε υπερ-
σύγχρονες τεχνολογίες και τανκς που 
χρησιμοποιούν οι ισχυρότεροι στρατοί 
του πλανήτη. 
Μπορούμε πολύ απλά να σκεφτόμαστε 

ένα ποδήλατο με τρεις ρόδες, δύο από 
τις οποίες «εξαφανίζονται» με σχεδόν 
μαγικό τρόπο, ενώ η μπροστινή ανεβαί-
νει ψηλότερα λειτουργώντας περίπου 
ως τη… σημαία του σκάφους. Για περιο-
χές όπου οι λίμνες συναντούν τα βουνά 
και οι λόφοι τις όχθες των ποταμών, το 
Z-Triton είναι πραγματικά ιδανικό.
Η αλήθεια είναι πως τα ταξίδια με πο-

δήλατο δεν είναι κατάλληλα για ανθρώ-
πους που δεν το λέει η καρδιά τους, 
καθώς η σωματική κούραση μπορεί να 
είναι μεγάλη. 
Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο στυλ 

ταξιδιού κερδίζει όλο και περισσότερους 
οπαδούς, καθώς πέρα από την οικονομία 
που κάνει κανείς σε καύσιμα, αποτελεί 
και μία δήλωση υπέρ του περιβάλλοντος 
και ενάντια στην κλιματική αλλαγή που 
καλπάζει τα τελευταία χρόνια.
Το στοιχείο που κάνει το Ζ-Τriton να ξε-

χωρίζει είναι η τρίτη του μεταμόρφωση, 

αφού έχει τη δυνατότητα να μεταμορ-
φωθεί και σε ένα μικροσκοπικό τροχό-
σπιτο!
Πώς ακριβώς όμως λειτουργεί αυτό το 

δημιούργημα του zeltini, ενός design 
studio από τη Λευκορωσία; Επί της ουσί-
ας, όταν βρίσκεται στη φάση «ποδήλα-
το», ο αναβάτης κάνει πετάλι μεταφέρο-
ντας τον εαυτό του αλλά και τον αρκετά 
μεγάλο χώρο για αποσκευές που διατη-
ρεί το Z-Triton. 
Όταν μεταμορφώνεται σε σκάφος, οι 

ρόδες αποχωρούν και μία ηλεκτρική μη-
χανή αναλαμβάνει τα ηνία, σεβόμενη 
πλήρως το περιβάλλον. 
Η αυτονομία του δεν ξεπερνά τα 10 

χλμ. – ιδανική, δηλαδή, για ποτάμια και 
λίμνες, απαγορευτική για θαλασσινά τα-
ξίδια.
Στο τέλος, το στοιχείο που κάνει το 

Ζ-Τriton να ξεχωρίζει είναι η τρίτη του 
-ποιος θα το περίμενε;- μεταμόρφωση, 
αφού έχει τη δυνατότητα να μεταμορ-
φωθεί σε ένα μικροσκοπικό τροχόσπιτο, 
καθώς οι δύο θέσεις που διατηρεί μετα-
τρέπονται σε ιδανικό κάλυμμα για ένα 
μεσημεριανό ύπνο. 
Μήπως, τελικά, αυτή η ευρεσιτεχνία 

από τη Λευκορωσία, είναι το μέλλον των 
ταξιδιών;

© Esquire

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7
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Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Η Κίνα απέκρυψε στοιχεία από τον Π.Ο.Υ. 

Εκτεθειμένη είναι η Κίνα, για τους 
χειρισμούς της στον κορωνοϊό την 

πρώτη κρίσιμη περίοδο της πανδημί-
ας, μετά τις ηχογραφήσεις που διαθέτει 
το Associated Press. 

Παρά το δημόσιο έπαινο του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας για τον τρόπο που 
το Πεκίνο διαχειρίστηκε την κατάσταση, 
οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν μια σει-
ρά παραπόνων από αξιωματούχους για 

έλλειψη πληροφοριών για τα όσα συνέ-
βαιναν.
Τις πρώτες κρίσιμες ημέρες της παν-

δημίας, ο ΠΟΥ ήθελε να αντλήσει πλη-
ροφορίες από την Κίνα, σύμφωνα με 
ηχογραφήσεις εσωτερικών συναντήσε-
ων. Οι αξιωματούχοι διαμαρτύρονταν 
σε συναντήσεις την εβδομάδα της 6ης 
Ιανουαρίου ότι το Πεκίνο δε μοιράζεται 
τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ιού 
στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κίνα επιβεβαιώ-
νει ότι ο ιός είναι μεταδοτικός μόλις στις 
20 Ιανουαρίου και στις 30 Ιανουαρίου ο 
ΠΟΥ κήρυξε παγκόσμια κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης.
«Παίρνουμε ελάχιστες πληροφορίες» 

δήλωσε η επιδημιολόγος του ΠΟΥ και τε-
χνική επικεφαλής για την Covid-19, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο. «Προφανώς δεν 
αρκεί για να γίνει επαρκής σχεδιασμός», 
πρόσθεσε.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής αξιωμα-

τούχος του ΠΟΥ στην Κίνα, Γκάουντεν 
Γκαλέα, είπε σε μία από αυτές τις ηχο-
γραφήσεις: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 
στάδιο που μας δίνουν (πληροφορίες) 15 
λεπτά πριν εμφανιστούν στην κρατική 
τηλεόραση».

Οι αποκαλύψεις έρχονται εν μέσω αυ-
ξανόμενων επικρίσεων και πιέσεων για 
έλεγχο για τους χειρισμούς της Κίνας 
στο ξέσπασμα της επιδημίας, που έχει 
σκοτώσει πάνω από 375.000 ανθρώπους 
στον κόσμο, ενώ τα κρούσματα ξεπερ-
νούν τα 6 εκατομμύρια.

ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΑΝ  
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ
Από την άλλη πλευρά, και ο ΠΟΥ έχει επι-

κριθεί για τους επαίνους προς την Κίνα, 
ακόμη κι όταν προέκυψαν ερωτήματα 
για τις πληροφορίες που ελάμβανε. Αντί-

θετα, ο επικεφαλής του οργανισμού, Τέ-
ντρος Αντανόμ Γεμπρεγεζούς, είχε επαι-
νέσει την Κίνα για την καθιέρωση νέων 
προτύπων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας με γρήγορα και επιθετικά μέτρα.
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Κίνα, σε 

δήλωση που επικαλείται το Associated 
Press, αναφέρει ότι το προσωπικό και η 
ηγεσία εργάστηκαν νυχθημερόν με βάση 
τους κανόνες του οργανισμού και τους 
κανονισμούς, για να στηρίξουν και να 
μοιράσουν τις πληροφορίες με όλα τα 
κράτη-μέλη εξίσου.
Οι προειδοποιήσεις και οι αναφορές για 

έναν ιό τύπου Sars ξεκίνησαν από την Ου-
χάν το Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι αρχές τις 
σταμάτησαν. Στις 9 Ιανουαρίου, τα κινε-
ζικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι 
η ασθένεια ήταν αποτέλεσμα ενός νέου 
κορωνοϊού, που όπως όμως ανέφεραν, 
δεν ήταν μεταδοτικός. 
Δύο εβδομάδες αργότερα, οι αξιωμα-

τούχοι παραδέχθηκαν ότι ο ιός θα μπο-
ρούσε να μεταδοθεί, ενώ νοσοκομεία 
στην πόλη γέμιζαν ήδη με ασθενείς και 
περιπτώσεις από όλη την περιοχή. 
Οι αρχές επέβαλαν lockdown στην Ου-

χάν στις 23 Ιανουαρίου, αλλά τουλάχι-
στον 5 εκατομμύρια κάτοικοι είχαν φύ-
γει, ταξιδεύοντας στη χώρα, αλλά και 
στο εξωτερικό, όπως και την περίοδο 
της πρωτοχρονιάς.

© Protothema.gr

Το 40% των ασθενών με Covid-19 είναι 
ασυμπτωματικοί και μεταδίδουν τον ιό 

για μικρότερο διάστημα
Άλλη μια επιστημονική έρευνα συμπέρανε ότι ένα 
μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 40%, των ασθενών με 
Covid-19 είναι ασυμπτωματικοί, κυρίως γυναίκες  

και νεότερης ηλικίας άνθρωποι

Άλλη μια επιστημονική έρευνα συ-
μπέρανε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 

γύρω στο 40%, των ασθενών με Covid-19 
είναι ασυμπτωματικοί, κυρίως γυναίκες 
και νεότερης ηλικίας άνθρωποι. 

Η μικρή κινεζική μελέτη κατέληξε στην 
εκτίμηση, ότι οι ασθενείς με καθόλου ή 
πολύ ήπια συμπτώματα μπορούν να με-
ταδώσουν τον ιό SARS-CoV-2, αλλά για 
λιγότερο χρόνο σε σχέση με όσους έχουν 
πιο σοβαρά συμπτώματα.
Οι ερευνητές του Νοσοκομείου Τσον-

γκνάν του Πανεπιστημίου της Γουχάν, 
του επικέντρου της πανδημίας, οι οποί-
οι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA 
Network Open», ανέλυσαν δεδομένα 
από 78 -επιβεβαιωμένα με μοριακά τεστ- 
περιστατικά Covid-19, από τα οποία τα 
33 (το 42%) ήταν πλήρως ασυμπτωματι-
κά.

Οι ασυμπτωματικοί ασθενείς ήταν νεό-
τερης ηλικίας (κατά μέσο όρο 37 ετών) 
σε σχέση με όσους είχαν συμπτώματα 
(μέση ηλικία 56 ετών), ενώ τα δύο τρί-
τα των ασυμπτωματικών ήταν γυναίκες 
(67%). 
Επιπλέον, οι ασυμπτωματικοί – όπως 

έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις – ανέκαμ-
ψαν ταχύτερα, εμφανίζοντας κατά μέσο 
όρο βελτίωση των πνευμόνων σε εννέα 
ημέρες, έναντι 15 ημερών όσων είχαν 
συμπτώματα.

Ακόμη, οι ασυμπτωματικοί ασθενείς 
ήταν μεταδοτικοί (έκχυση του ιού στο 
περιβάλλον) για οκτώ μέρες, διάστημα 
πολύ μικρότερο από τις 19 μέρες των 
ασθενών με συμπτώματα. 
Τέλος, είχαν μικρότερα επίπεδα λεμφο-

κυττάρων CD4+T, πράγμα που αποτελεί 
ένδειξη, ότι στους ασυμπτωματικούς η 
βλάβη στο ανοσοποιητικό τους σύστημα 
είναι μικρότερη.

Η νέα μελέτη, έρχεται να προστεθεί σε 
άλλες, που αναδεικνύουν τη σημασία 
τής διενέργειας δειγματοληπτικών τεστ, 
όχι μόνο σε ανθρώπους με συμπτώματα, 
αλλά επίσης σε ασυμπτωματικά άτομα 
του πληθυσμού, έτσι ώστε να απομο-
νώνονται σε περίπτωση λοίμωξης όσο 
το δυνατό πιο έγκαιρα, προτού πιθανώς 
εξελιχθούν σε εστίες υπέρ-μετάδοσης.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το βορειοδυτικό άκρο της Περιφερει-
ακής Ενότητας Χανίων αλλά και ολό-

κληρης της μεγαλονήσου, καταλαμβάνει 
μια επιμήκης χερσόνησος άγριας φυσι-
κής ομορφιάς, η χερσόνησος της Γραμ-
βούσας.
Εκδρομικά σκάφη που ξεκινούν από το 

λιμάνι του Κίσσαμου (Καστέλι Κίσσα-
μου), το δυτικότερο της Κρήτης, δίνουν 
τη δυνατότητα στους παραθεριστές να 
βιώσουν μια θαυμάσια εμπειρία, κάνο-
ντας τον περίπλου της χερσονήσου.
Σημεία αναφοράς στη θαλασσινή αυ-

τήν περιήγηση αποτελούν κατά σειράν ο 
όρμος Τράχηλα, η σπηλιά του Τερσανά, 

το ακρωτήρι Βούξα (το βόρειο άκρο), τα 
νησάκια Άγρια Γραμβούσα, Γραμβούσα 
και Ποντικονήσι, καθώς και η φημισμένη 
λιμνοθάλασσα του Μπάλου, πραγματι-
κά μοναδικού φυσικού κάλλους.
Ο Μπάλος αποτελεί τη θερινή περίοδο 

πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες 
σε καθημερινή βάση, χάρη στο μαγευ-
τικό σκηνικό που συνθέτουν οι νησίδες 
άμμου, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα 
νησάκια Γραμβούσα και Άγρια Γραμβού-
σα μακρύτερα. 
Η Άγρια Γραμβούσα, με βραχώδεις και 

απότομες ακτές, είναι αφιλόξενη, όπως 
δηλώνει και το όνομά της. 

Η γειτονική, Ήμερη Γραμβούσα, έχει 
μικρό λιμάνι με όμορφη παραλία. Στο 
νησάκι δεσπόζει εντυπωσιακό φρούριο, 
που άρχισε να οικοδομείται από τους 
Ενετούς το 1584. Το φρούριο κατελήφθη 
από τους Τούρκους το 1692 και έπεσε 
στα χέρια των εξεγερμένων Κρητών το 
1825. Στη συνέχεια η νησίδα έγινε ορμη-
τήριο πειρατών, και χρειάστηκε η επέμ-
βαση του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828 
για να κατασταλεί η πειρατεία, που είχε 
ξεσηκώσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης 
εναντίον της Γραμβούσας. Το 1831 η ρω-
σική φρουρά του νησιού παρέδωσε το 
φρούριο στους Tούρκους. 

Έκτοτε η Γραμβούσα ακολούθησε την 
ιστορική πορεία της υπόλοιπης Κρήτης.
Αξίζει να προσθέσουμε ότι υπάρχει η 

δυνατότητα προσέγγισης του Μπάλου 
και διά ξηράς. 
Ακολουθώντας αρχικά το δρόμο που 

διασχίζει έως ένα σημείο τη χερσόνη-
σο της Γραμβούσας και ακολούθως το 
μονοπάτι που καταλήγει στη λιμνοθά-
λασσα, οι παραθεριστές-πεζοπόροι θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την 
ανεπανάληπτη θέα στο εξαίσιο κρητικό 
τοπίο και να εμπλουτίσουν το φωτογρα-
φικό αρχείο τους με εκπληκτικές εικόνες.

ΜΠΆΛΟΣ ΚΆΙ ΓΡΆΜΒΟΎΣΆ 

Η θεϊκή ομορφιά  
των Χανίων

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου και η Γραμβούσα, ένα μαγευτικό σκηνικό  
(πηγή: Περιφέρεια Κρήτης)

Μπάλος Μπάλος Ήμερη Γραμβούσα: Η θέα από το κάστρο

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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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
Μ’ένα τηλέφωνο ετοιμάζουμε 

τη παραγγελία σας  με τα 
περίφημα πιάτα μας 

για παραλαβή ή τη στέλνουμε 
στο σπίτι σας.

Είμαστε ανοικτά για τις 
παραγγελίες σας στη

Sherbrooke: 514 938-5656
και 

Laurier: 514 312-0220

Η λίστα με τα αεροδρόμια υψηλού κινδύνου 
μετάδοσης του COVID-19
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας 

της Αεροπορίας δημοσιοποίησε λίστα 
με τα αεροδρόμια υψηλού κινδύνου με-
τάδοσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, στη λίστα περιλαμβάνονται 
οι χώρες, πόλεις και αεροδρόμια, όπου 
η πανδημία του κορωνοϊού παραμένει 
εκτός ελέγχου και θα είναι μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος για τους ταξιδιώτες.

Στη νέα λίστα δεν περιλαμβάνονται πλέ-
ον η Γερμανία και η Ιαπωνία, αλλά εντά-
χθηκαν το Αφγανιστάν, η Αίγυπτος και η 
Νότιος Αφρική.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, από τις 15 

Ιουνίου απελευθερώνονται οι απευθείας 
πτήσεις εξωτερικού μόνο προς το Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελεύθερος Βενιζέ-
λος», ενώ ήδη από την Τρίτη 26 Μαΐου, 
έχουν διευρυνθεί οι πτήσεις εσωτερικού 
και σταδιακά μέχρι τα τέλη Μαΐου ανα-
μένονται να προστεθούν και πτήσεις από 
βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.
Παράλληλα, κατ’ εξαίρεση από τις 15 

Ιουνίου θα αρχίσουν και οι απευθείας 
πτήσεις από το εξωτερικό προς το αερο-
δρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Στην Κύπρο, οι πτήσεις στα αεροδρόμια 
θα αρχίσουν από τις 9 Ιουνίου, είναι η Α’ 
Φάση και στις 20 Ιουνίου η Β’ Φάση με 
μια συγκεκριμένη όμως λίστα χωρών που 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Σε ό,τι αφορά χώρες της Ευρώπης o 
EASA περιλαμβάνει στη λίστα αεροδρό-
μια από τις εξής χώρες:
-Βέλγιο (όλα τα αεροδρόμια)
-Γαλλία (όλα τα αεροδρόμια στο Ile de 
France)
-Ιταλία (αεροδρόμια σε συγκεκριμέ-

νους νομούς στη βόρεια Ιταλία – Emilia 
Romagna, Lombardy, Piemonte, Veneto)
-Ολλανδία (4 αεροδρόμια – Amsterdam 
Schiphol Airport, Eindhoven Airport, 
Maastricht Aachen Airport, Rotterdam 
The Hague Airport)
-Πολωνία (το αεροδρόμιο Katowice)
-Πορτογαλία (δύο αεροδρόμια, Francisco 
Sá Carneiro Airport, Lisbon Portela Airport)
-Ισπανία (αεροδρόμια σε συγκεκριμέ-

νους νομούς – Castile and Leon, Castilla-La 
Mancha, Catalonia, Madrid)
-Σουηδία (όλα τα αεροδρόμια στην περι-

οχή της πρωτεύουσας Στοκχόλμης)
-Ηνωμένο Βασίλειο (13 αεροδρόμια – 
Birmingham, Doncaster Sheffield, East 
Midlands, Gatwick, Glasgow, Heathrow, 
Leeds Bradford, Liverpool John Lennon, 
London City, Luton, Manchester Airport, 
Newcastle International, Stansted).

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβά-
νονται αεροδρόμια από τις εξής χώρες:
Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Λευκορωσία, 

Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Δομι-
νικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Αίγυπτος, 
Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Κουβέιτ, Μεξικό, 
Πακιστάν, Περού, Κατάρ, Ρωσία, Σαουδι-
κή Αραβία, Σιγκαπούρη, Νότιος Αφρική, 
Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, ΗΠΑ.
Ειδικότερα για τον Καναδά (βλέπε πί-

νακα δεξιά), ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ έχει εκδοθεί 
για ΟΛΑ τα αεροδρόμια των επαρχιών 
ΟΝΤΑΡΙΟ – ΚΕΜΠΕΚ που έχουν άλλωστε 
υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα και τα 
νούμερα (κρούσματα και θάνατοι) είναι 
ακόμα σε υψηλά επίπεδα.

© euronews 
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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

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ:  
«Υπερεκτιμήθηκε ο κορωνοϊός,  
αχρείαστη η καραντίνα»
Τελικά η καραντίνα που επιβλήθηκε για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και 
κατ’ επέκταση και το «λουκέτο» που μπήκε στην παγκόσμια οικονομία, ήταν μέτρα που έπρεπε να ληφθούν;  
Ή μήπως είχαν έντονα στοιχεία υπερβολής, ώστε ενδεχομένως να εκτελεστεί ένα άνευ προηγουμένου  
κοινωνικό πείραμα;

Στη Γερμανία η συζήτηση φουντώνει 
κάθε μέρα που περνά, αν και η κυβέρ-

νηση της χώρας κάνει ό,τι μπορεί προ-
κειμένου να την αποσιωπήσει και τελικά 
να τη βάλει στο περιθώριο – χαρακτηρί-
ζοντας κυνικά όσους την προκαλούν «λά-
τρεις των θεωριών συνωμοσίας».

Όλα άρχισαν από μια έκθεση 93 σελί-
δων με τίτλο «Ανάλυση διαχείρισης της 
κρίσης», την οποία εκπόνησαν με εντολές 
του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών 
πανεπιστήμια της χώρας και επιστήμονες. 
Μια έκθεση, η οποία είδε το φως της 

δημοσιότητας όταν διέρρευσε στα μέσα 
από Γερμανό αξιωματούχο του υπουρ-
γείου, τον Στέφεν Κον, τον άνθρωπο που 
εργάζεται ή, τουλάχιστον, εργαζόταν στο 
παράρτημα «Ομάδα KM4» του υπουργεί-
ου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την 
«Προστασία των κρίσιμων υποδομών».
Τι αναφερόταν σε αυτές τις 93 σελίδες; 

«Η επικινδυνότητα του Covid-19 υπε-

ρεκτιμήθηκε, καθώς σε καμιά στιγμή 
της πορείας εξάπλωσής του ο κίνδυνος 
δεν ξεπέρασε τα φυσιολογικά επίπεδα» 
σημειωνόταν χαρακτηριστικά, ενώ υπο-
γραμμιζόταν πως «οι άνθρωποι που κα-
τέληξαν από τον κορωνοϊό ήταν άτομα 
τα οποία στατιστικά θα πέθαιναν φέτος, 
είτε λόγω του προχωρημένου της ηλικίας 
τους, είτε γιατί αντιμετώπιζαν παράλλη-
λα και άλλα σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας».
«Παγκοσμίως, κατά το πρώτο τετράμηνο 

του έτους, οι θάνατοι από το νέο κορωνοϊό 
δεν ξεπέρασαν τους 250.000, την ώρα που 
1.500.000 άτομα (25.000 στη Γερμανία) 
πέθαναν από την κοινή γρίπη το 2017-18» 
έγραφε ακόμη η έκθεση, επισημαίνοντας 
ότι «ο κίνδυνος σίγουρα δεν είναι μεγα-
λύτερος από εκείνον άλλων ιών».
Το επικεντρωμένο πια στην αντιμετώπι-

ση του Covid-19 δημόσιο σύστημα υγείας 
της Γερμανίας, αφήνει εκ των πραγμάτων 

ακάλυπτες τις ανάγκες εκείνων που αντι-
μετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας, 
ενώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανα-
βολών χειρουργείων που θα έπρεπε άμε-
σα να γίνουν ώστε να σωθούν ζωές. 

Πολλοί στη Γερμανία μιλούν για ένα 
σκάνδαλο, όχι όμως και η κυβέρνηση, 
που από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να 
υποβαθμίσει όσα ανέφερε η έκθεση, το-
νίζοντας πως δεν ήταν τίποτε άλλο από 
«τη δουλειά ενός υπαλλήλου» και πως 
το περιεχόμενό της αποτύπωνε μόνο «τις 
προσωπικές του απόψεις».
Στις 15 Μαΐου το περιοδικό «Der Spiegel» 

έγραφε πως «ο Στέφεν Κον παύτηκε από 
τα καθήκοντά του. Του δόθηκε η συμβου-
λή να προσλάβει δικηγόρο, ενώ κατασχέ-
θηκε ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής του», με ό,τι μπορεί να σημαίνει 
αυτή η είδηση. 

Συγχρόνως τα άλλα ΜΜΕ που «σήκω-
ναν» στη Γερμανία το θέμα μέχρι και το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου έπε-
φταν επάνω στο κυβερνητικό τείχος της 
άρνησης.

Κάθε αξιωματούχος αρνούνταν να δώ-
σει απαντήσεις για την έκθεση, ενώ εντυ-
πωσιακή ήταν η δήλωση του Γκούντερ 
Κρινγκς, του εκπροσώπου του υπουργού 
Εσωτερικών, Χορστ Ζέεχοφερ: «Αν αρ-
χίσουμε να αναλύουμε τέτοιες εκθέσεις, 
τότε σύντομα στις συζητήσεις στο Κοινο-
βούλιο θα πρέπει να έρχονται οπαδοί των 
θεωριών συνωμοσίας».
Το κράτος μπορεί επιδεικτικά να γυρνά 

την πλάτη του στην πραγματικότητα, όχι 
όμως και οι Γερμανοί πολίτες, όλων των 
πολιτικών χώρων, που ήδη από τον Απρί-
λιο συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις κατά 
του lockdown, θέτοντας τα ερωτήματα 
και ανοίγοντας μια συζήτηση που κάποια 
στιγμή θα πρέπει να γίνει! 

© crashonline.gr

Ιταλία: Αποδυναμωμένος και πολύ λιγότερο 
θανατηφόρος ο ιός
-Τι δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου  
-«Κινδυνολογούν όσοι αναφέρονται σε δεύτερο κύμα», ανέφερε ο Αλμπέρτο Ζανγκρίλο  
-Αντίδραση της κυβέρνησης, που συνέστησε προσοχή στους πολίτες

«Ο νέος κο-
ρ ω ν ο ϊ ό ς 

χάνει το φορτίο 
του και έχει γίνει 
πολύ λιγότερο θα-
νατηφόρος», δή-
λωσε ο Αλμπέρτο 
Ζανγκρίλο (φωτ. 
αριστερά), διευ-
θυντής του νοσο-

κομείου Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου. 
«Τα test που πραγματοποιήθηκαν τις 

τελευταίες 10 ημέρες έδειξαν ότι το ιικό 
φορτίο σε ποσοτικό επίπεδο είναι απειρο-
ελάχιστο σε σύγκριση με τα ιικά φορτία 
πριν από έναν ή δύο μήνες», δήλωσε ο 

Ιταλός γιατρός στο δίκτυο RAI.
Ο Αλμπέρτο Ζανγκρίλο δήλωσε ότι ορι-

σμένοι ειδικοί «κινδυνολογούν» σχετι-
κά με την προοπτική δεύτερου κύματος 
κρουσμάτων και ότι οι πολιτικοί οφείλουν 
να λάβουν υπόψιν τους τη νέα πραγματι-
κότητα. 
«Πρέπει να ξαναγίνουμε μία κανονική 

χώρα. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη για την τρομοκράτηση της χώρας», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας η ιταλική κυβέρνηση συνέ-
στησε προσοχή, διότι είναι πολύ πρόωρο 
να κηρυχθεί η νίκη. «Εν αναμονή επιστη-
μονικής απόδειξης, που θα υποστηρίξει 
τη θέση ότι ο ιός έχει εξαφανισθεί... θα 

καλούσα όσους 
ισχυρίζονται ότι εί-
ναι βέβαιοι να μην 
προκαλούν σύγχυ-
ση στους Ιταλούς», 
επισημαίνει σε 
ανακοίνωσή της 
η Σάντρα Ζάμπα 
(φωτ.), υφυπουρ-
γός Υγείας και 

υπεύθυνη για την Covid-19 στην Ιταλία. 
«Αντίθετα, θα πρέπει να προτρέψουμε 

τους Ιταλούς να παραμείνουν σε ύψιστη 
επιφυλακή, να διατηρήσουν την κοινωνι-
κή αποστασιοποίηση, να αποφεύγουν το 
συνωστισμό, να πλένουν συχνά τα χέρια 

τους και να φορούν μάσκες».
Στη συνέχεια πάντως, και δεύτερος για-

τρός από τη βόρεια Ιταλία, δήλωσε στο 
πρακτορείο ειδήσεων Ansa ότι έχει επί-
σης διαπιστώσει ότι ο ιός έχει αποδυνα-
μωθεί. 
«Η ισχύς που είχε ο ιός πριν από δύο 

μήνες δεν είναι η ίδια που έχει σήμερα», 
δήλωσε ο Ματέο Μπασέτι (φωτ. πάνω), 
επικεφαλής της κλινικής Λοιμωδών Νό-
σων του νοσοκομείου Σαν Μαρτίνο της 
Γένοβας. «Σήμερα είναι σαφές ότι η νό-
σος Covid-19 είναι διαφορετική» σημεί-
ωσε.

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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Τέσσερις φαρμακευτικές «υπόσχονται» εμβόλιο 
του κορωνοϊού τον Οκτώβριο 
Θα είναι διαθέσιμο για όλους και μάλιστα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πολυεθνικές εταιρείες που εξειδικεύονται στον τομέα 

Πρώτη φορά φαρμακευτικές εταιρεί-
ες ανακοινώνουν ημερομηνία που 

αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο 
εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Μάλιστα, η 
ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο διαδικτυ-
ακού συνεδρίου του Συνδέσμου Φαρμα-
κευτικών Επιχειρήσεων Ευρώπης (IFPMA), 
από τέσσερις διευθύνοντες συμβούλους 
κολοσσών του κλάδου των εμβολίων. 
«Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό ενδέ-

χεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και 
θα είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο», 
είπαν οι υπεύθυνοι των AstraZeneca, 
GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson 
(J&J) και Pfizer. 
Ο Τόμας Γκουένι, γενικός διευθυντής της 

IFPMA, τόνισε ότι η βιομηχανία έχει ενώ-

σει με έναν άνευ προηγουμένου τρόπο τις 
δυνάμεις της για την αντιμετώπιση της 
Covid-19 και, για την επίτευξη του στόχου, 
συνεργάστηκε παράλληλα με ακαδημα-
ϊκούς και κυβερνητικούς φορείς. Ο ίδιος 
τόνισε ότι «η έννοια ενός οικονομικά προ-
σιτού εμβολίου που θα διανεμηθεί δίκαια 
σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά σημα-
ντική». 

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του PMLive, 
οι παρασκευαστές εμβολίων αγωνίζονται 
ενάντια στο χρόνο για να καταφέρουν τα 
υποψήφια εμβόλια να περάσουν από τις 
κλινικές δοκιμές που απαιτούνται, έτσι 
ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλή και 
αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, η παν-
δημία συνεχίζει να ταλανίζει ολόκληρο 

τον πλανήτη, αν και πλέον τα περισσότε-
ρα θύματα συγκεντρώνονται στη Λατινική 
Αμερική και την Αφρική. 

Η μεγάλης έκτασης κλίμακα της πανδη-
μίας σημαίνει ότι θα χρειαστεί να παρα-
σκευαστούν αρκετά εμβόλια, δήλωσε η 
Έμα Γουάλμσλι, διευθύνουσα σύμβουλος 
της GSK, η οποία συμβάλλει στην τεχνολο-
γία ανοσοενισχυτικών εμβολίων. 
Την προηγούμενη εβδομάδα, η GSK δε-

σμεύτηκε να παράξει ένα δισεκατομμύριο 
δόσεις του ανοσοενισχυτικού εμβολίου 
της το 2021. 

Προς το παρόν, υπάρχουν ήδη δέκα εμ-
βόλια σε κλινική ανάπτυξη για τον SARS-
CoV-2, σύμφωνα με την τελευταία ενημέ-
ρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας, ενώ άλλα 114 εμβόλια βρίσκονται σε 
προκλινικές δοκιμές. 
Προβάδισμα στην ανάπτυξη έχει ένα 

εμβόλιο που βασίζεται στον αδενοϊό, το 
οποίο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης και την AZ. 
Το Ινστιτούτο Jenner της Οξφόρδης ξε-

κίνησε τώρα τη χορήγηση σε μια δοκιμή 
φάσης 2/3 σε 10.000 ασθενείς, ενώ η AZ 
σχεδιάζει μια μελέτη σε 30.000 εθελοντές 
στις ΗΠΑ που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. 
«Κινούμαστε με πλήρη ταχύτητα, όπως 

όλοι οι άλλοι», είπε στην ενημέρωση 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΖ. «Δεν 
ξέρουμε ποιο εμβόλιο πρόκειται να λει-
τουργήσει, αλλά το καλό είναι ότι δοκιμά-
ζουμε διαφορετικές τεχνολογίες», σημεί-
ωσε ο ίδιος. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, 
Άμπερτ Μπούρλα, δήλωσε από την πλευ-
ρά του ότι η εταιρεία και ο συνεργάτης 
της BioNTech, αναμένουν να εγγράψουν 
έως και 30.000 άτομα στη δοκιμή φάσης 
3 για το υποψήφιο εμβόλιο που βασίζε-

ται στο mRNA, το οποίο χρησιμοποιεί μια 
παρόμοια βάση mRNA με το εμβόλιο της 
Moderna. 
Ο Μπούρλα εκτιμά ότι Pfizer και 

BioNTech θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
έχουν αρκετά δεδομένα για την ασφάλεια 
του εμβολίου και την αποτελεσματικότη-
τά του γύρω στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε 
να υποστηρίξουν έτσι και την έγκρισή του 
από τον FDA, τον EMA και τις άλλες ρυθ-
μιστικές αρχές. 
Μιλώντας εκ μέρους της Johnson & 

Johnson, ο επικεφαλής επιστημονικός 
διευθυντής Πολ Στόφελς εξήγησε ότι το 
εμβόλιο με τον αδενοϊό βασίζεται σε μια 
τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
για τη δημιουργία ανοσοκυττάρων  για 
ασθένειες όπως Έμπολα, RSV, HIV και Ζίκα, 
γεγονός που επιτρέπει να ξεκινήσει ταχύ-
τατα. «Είμαστε επίσης σε θέση να παρα-
δώσουμε ένα δισεκατομμύριο δόσεις του 
εμβολίου τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο 
Στόφελς στο πλαίσιο της ενημέρωσης. 

Η J&J θέλει να ξεκινήσει δοκιμές σε αν-
θρώπους τον Σεπτέμβριο και σχεδιάζει 
δοκιμές δύο φάσεων 3 – πιθανώς στο 
Βόρειο Ημισφαίριο αλλά ενδεχομένως 
και στο Νότιο Ημισφαίριο, καθώς το επί-
κεντρο της πανδημίας μετατοπίζεται σε 
άλλες χώρες όπως η Νότια Αφρική και η 
Βραζιλία. 

Ένα βασικό μέρος του προγράμματος 
J&J είναι να βεβαιωθεί ότι έχει ένα εμβό-
λιο που λειτουργεί σε θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος, αποφεύγοντας την ψύξη που 
θα μπορούσε να δυσκολέψει την παράδο-
σή του σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Η 
πολυεθνική αναμένει δεδομένα αποτελε-
σματικότητας «στις αρχές του επόμενου 
έτους», σύμφωνα με τον Stoffels. 

© Protagon.gr
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Η Ρωσία ενέκρινε ένα φάρμακο κατά 
της γρίπης για τη θεραπεία του κορω-

νοϊού και τα νοσοκομεία θα αρχίσουν να 
χρησιμοποιούν το φάρμακο Avifavir τον 
Ιούνιο, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό 
επενδυτικό fund (RDIF).
Το RDIF έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυ-

ξη και παραγωγή του φαρμάκου που βα-
σίζεται στο favipiravir, ένα φάρμακο κατά 
της γρίπης που αναπτύχθηκε για πρώτη 
φορά στην Ιαπωνία με το όνομα Avigan, σε 
μια κοινή επιχείρηση με τη ρωσική φαρμα-
κευτική εταιρεία ChemRar.

Προκαταρκτικές δοκιμές φάνηκαν να δεί-
χνουν, ότι το φάρμακο θα μπορούσε να 
μειώσει το χρόνο ανάρρωσης για ασθενείς 
με Covid-19. Το τελικό στάδιο των κλινικών 
δοκιμών του Avifavir με συμμετοχή 330 
ασθενών συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, 
όπως ανακοίνωσαν το RDIF και η ChemRar 
τη Δευτέρα 1/6, αλλά ήδη από το Σάββατο 
30/5 το Υπουργείο Υγείας της Ρωσίας ενέ-
κρινε προσωρινά τη χρήση του φαρμάκου 
για θεραπεία κατά του κορωνοϊού.
«Είναι ένα σημαντικό βήμα μπροστά», 

δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα 1/6 ο Διευ-

θύνων Σύμβουλος του RDIF, Kirill Dmitriev.
Το RDIF και η ChemRar ανακοίνωσαν 

ότι θα παραδώσουν 60.000 δόσεις του 
Avifavir σε ρωσικά νοσοκομεία τον Ιούνιο, 
προωθώντας το ως μια από τις πρώτες θε-
ραπείες κατά του ιού στον κόσμο που θα 
λάβουν έγκριση. 
«Το Avifavir είναι το πρώτο ρωσικό 

φάρμακο κατά της Covid-19 και έχει δεί-
ξει υψηλή αποτελεσματικότητα στη θε-
ραπεία ασθενών με κορωνοϊό κατά τη 
διάρκεια κλινικών δοκιμών. Το Avifavir 
έχει λάβει πιστοποιητικό έγκρισης από το 

Υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας. Επομένως, το Avifavir έχει γίνει το 
πρώτο φάρμακο – με βάση το Favipiravir 

– στον κόσμο, που έχει εγκριθεί για τη θε-
ραπεία της Covid-19», αναφέρεται σε κοι-
νή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία από προηγούμενη 
κλινική δοκιμή του φαρμάκου, το 65% των 
40 ασθενών διαγνώστηκαν αρνητικοί στον 
κορωνοϊό μετά από πέντε ημέρες θεραπεί-
ας, όπως ανακοίνωσαν RDIF και ChemRar 
τον περασμένο μήνα.

© capital.gr

Ο καθηγητής Άντριαν Χιλ από το Ινστιτούτο Jenner της Οξφόρδης  
δοκιμάζει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό

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)
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 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability
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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)

Ο Καναδάς, τρεις μήνες μετά τον 
εγκλεισμό (ξεκίνησε στις 15 Μαρτί-

ου) συνεχίζει να μετράει κρούσματα και 
θύματα στους ίδιους ρυθμούς, με τους 
ασθενείς να έχουν φτάσει τους 95.000 
περίπου, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει 
τους 7.500. 

Η επαρχία του Κεμπέκ έχει χτυπηθεί 
περισσότερο, καθώς αναφέρονται μέχρι 
σήμερα πάνω από 52.000 κρούσματα και  
σχεδόν 4.900 νεκροί από τον πανδημι-
κό κορωνοϊό. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αδύνατος 

κρίκος αυτής της πανδημίας, κυρίως στο 
Κεμπέκ και στο Οντάριο, ήταν τα γηροκο-
μεία χρόνιων παθήσεων, όπου οι υπερή-
λικες και αδύναμοι εγκαταλείφθηκαν εξ 
αρχής στην τύχη τους – κυρίως από τους 
εργάτες, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πόστα 
τους – με αποτέλεσμα να πεθαίνουν κα-
θημερινά μαζικά οι άνθρωποι. Όσο κι αν 
προσπάθησαν οι τοπικές κυβερνήσεις να 
θεραπεύσουν το κακό, επιστρατεύοντας 
ακόμη και τον καναδικό στρατό (στο Κε-
μπέκ), οι γέροι στα γηροκομεία εξακολου-
θούν να αποτελούν τα 2/3 των θανάτων 
ανά τη χώρα. 

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τρουντό, μαζί με τα αντιπολιτευόμενα 
κόμματα, προώθησαν μεγάλα πακέτα 
βοήθειας των οικονομικά αδύνατων, που 
μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις 
φτάνουν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η κυβέρνηση υπήρξε γενναιόδωρη από 
την αρχή προς τους εργαζόμενους προ-
σφέροντας χωρίς κριτήρια $2.000 μισθό 
για τους εργάτες, δάνεια για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, επιχορήγηση των 
επιχειρηματικών ενοικίων, ενίσχυση των 
συντάξεων, ενίσχυση των παιδιών, γενι-
κευμένη ενίσχυση στα νοικοκυριά, μείω-
ση φόρων και λοιπά και λοιπά. 

Όλα έγιναν γρήγορα και βιαστικά, για 
να μην φτωχύνουν οι πολίτες από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Όλα έγιναν με γνώμο-
να να ενισχυθεί η μικρομεσαία τάξη, που 
πλήγηκε από αυτή την απότομη διακο-
πή της ροής της οικονομίας. Η οικονομία 
της χώρας αιμορράγησε και η κυβέρνηση 
έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βο-
ήθειες, ως όφειλε εκ του ρόλου της να 
φτιάξει ασπίδα προστασίας. 

Ωστόσο, τρεις μήνες μετά τον εγκλεισμό, 
τόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του 
Τζάστιν Τρουντό, όσο και οι επαρχιακές 
κυβερνήσεις, εξακολουθούν να βγάζουν 
από τη φαρέτρα δημόσιο χρήμα (το οποίο 
θα είναι το αυριανό έλλειμμα της καναδι-
κής οικονομίας) χωρίς κριτήρια και έλεγ-
χο, πού και πώς αξιοποιούνται τα εν λόγω 
κονδύλια. 
Οι εργάτες (ακόμη κι αυτοί που έχουν 

τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις δου-
λειές τους) συνεχίζουν να παραμένουν 
εκτός εργασίας, καθώς βολεύτηκαν με τα 
επιδόματα και τις διευκολύνσεις. 

Οι δάσκαλοι -τουλάχιστον στις μεγάλες 
πόλεις- αρνήθηκαν να επιστρέψουν στα 
σχολεία, επικαλούμενοι κίνδυνο διασπο-
ράς του ιού. 
Οι πτήσεις έχουν διακοπεί στη συντρι-

πτική τους πλειοψηφία και κανείς από 
την κυβέρνηση δεν έχει προετοιμάσει ένα 
σχέδιο για επαναφορά μιας μερικής επα-
ναλειτουργίας των αερομεταφορών, με 
γνώμονα την κατάσταση σε άλλες χώρες. 
Τα σύνορα με τις ΗΠΑ παραμένουν επί 

τρεις μήνες κλειστά και οι κυβερνήσεις 
του Κεμπέκ και του Οντάριο ζητούν επι-
μήκυνση του σφραγίσματος των συνόρων. 
Η εστίαση, που έχει πληγεί εξ αρχής, πα-

ραμένει το πλέον αδύναμο σημείο αυτής 
της πολιτικής της απραξίας. Οι καλοκαι-
ρινές ταράτσες των εστιατορίων που θα 
μπορούσαν να ανοίξουν προσφέροντας 
στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο την αρχή 
της επανεκκίνησης της καθημερινότητας, 
παραμένουν κλειστά, χωρίς σχέδιο και 
προοπτική για επαναλειτουργία. 
Οι εστιάτορες στο Μόντρεαλ την περα-

σμένη εβδομάδα έκαναν διαδήλωση ζη-
τώντας να ανοίξουν τα μαγαζιά τους για 
να μη χάσουν τελείως την καλοκαιρινή 
σαιζόν, αλλά προς το παρόν ούτε φωνή 
ούτε ακρόαση. Το 80% της εστίασης ανή-
κει σε Έλληνες ομογενείς που  υποφέρουν 
τα μάλα από το σφράγισμα της οικονομί-
ας και της ζωής στις μητροπόλεις του Κα-
ναδά. 

Γενικά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
αλλά και οι τοπικές κυβερνήσεις, επιδει-
κνύουν μια φοβική στάση απέναντι στην 
επανέναρξη της οικονομίας, την ώρα που 
γνωρίζουν ότι τα 2/3 των θυμάτων ήταν 
περιορισμένα στα γηροκομεία, γεγονός 
που δείχνει ότι μόνο 2.500 θάνατοι περί-
που συνέβησαν στην πραγματική καθημε-
ρινή ζωή. 
Η στάση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

και των πρωθυπουργών των επαρχιών 
είναι απογοητευτική και δυστυχώς απο-
δεικνύει πως ο Καναδάς, μια μεγάλη και 
ευμαρής χώρα βρέθηκε: 

-Εντελώς απογυμνωμένος  
ως προς το σύστημα υγείας
-Κλινικά νεκρός στα θέματα  
της λειτουργίας των γηροκομείων
-Κυβερνητικά ανέτοιμος  
να επαναλειτουργήσει  
την οικονομία του 

Δυστυχώς, αυτή η πολλαπλών επιπέδων 
κρίση, απέδειξε και αποδεικνύει κρίση 
ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνη-
σης. Η χώρα, που υπήρξε απλά γενναιό-
δωρη προς τους πολίτες της χωρίς δημι-
ουργικό σχέδιο, θα πληρώσει ακριβά αυτό 
το λογαριασμό και μάλιστα πολύ σύντομα.

© Huffington Post (Sean Kilpatrick 

Καναδάς: Φτωχή ηγεσία, 
πλούσια επιδόματα…
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η αεροναυμαχία του Μίντγουεϊ (4-7 
Ιουνίου 1942) υπήρξε μία κρίσιμη 

αναμέτρηση μεταξύ Αμερικανών και Ια-
πώνων στο θέατρο επιχειρήσεων του 
Ειρηνικού, κατά τη διάρκεια του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί θα 
επικρατήσουν και θα έχουν στο εξής την 
πρωτοβουλία των κινήσεων στις πολεμι-
κής επιχειρήσεις.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Παρόλο που προσωρινά η πορεία τους 

στη Θάλασσα των Κοραλλιών ανακόπτε-
ται, οι Ιάπωνες διατηρούν την πρωτοβου-
λία των κινήσεων. Αντικειμενικός τους 
σκοπός παραμένει η αύξηση της αμυντι-
κής τους περιμέτρου στον ανατολικό Ει-
ρηνικό, με απώτερο στόχο την προσβολή 
της Αυστραλίας.

Ο γιαπωνέζος ναύαρχος Ισορούκου Για-
μαμότο αποφασίζει να συγκεντρώσει το 
στόλο του στην ατόλη Μίντγουεϊ, 1.600 
χλμ. δυτικά του Περλ Χάρμπορ -ιδανικό 
προγεφύρωμα για επίθεση εναντίον των 
αμερικανικών ακτών του Ειρηνικού- και, 
παράλληλα, εμπλέκει τους Αμερικανούς 
σε μία επίθεση αντιπερισπασμού στις 

Αλεούτιες νήσους, που στέφεται από 
επιτυχία.
Όμως και στην περίπτωση αυτή, όπως 

και στην αεροναυμαχία των Κοραλλιών, 
η αποκρυπτογράφηση των ιαπωνικών 
μηνυμάτων θα προσφέρει στους Αμερι-
κανούς το κρίσιμο πλεονέκτημα. 
Ο ναύ αρχος Τσέστερ Νίμιτς, διοικητής 

του στόλου του Ειρηνικού, εφόσον γνωρί-
ζει τα σχέδια του αντιπάλου, δεν πέφτει 
στην παγίδα του Γιαμαμότο και στέλνει 
τις ναυτικές του δυνάμεις με επικεφαλής 
τους ναυάρχους Φρανκ Φλέτσερ και Ρέ-
ιμοντ Σπρούανς στο Μίντγουεϊ, μία κο-
ραλλιογενή ατόλη με περίμετρο 24 χιλιό-
μετρα, την οποία κατέχουν οι Αμερικανοί 
από το 1867.

Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
Στις 4 Ιουνίου αρχίζει η σημαντικότερη 

αεροναυτική μάχη του πολέμου, η οποία 
θα κρατήσει τρεις ημέρες. 
Ωστόσο, η ιαπωνική υπεροχή (11 θωρη-

κτά, 8 αεροπλανοφόρα, 22 καταδρομικά, 
65 αντιτορπιλικά, 21 υποβρύχια εναντίον 
μόνο 3 αεροπλανοφόρων, 8 καταδρομι-
κών και 17 αντιτορπιλικών των Αμερικα-
νών) θα ανατραπεί, λόγω των εξαιρετι-
κών επιδόσεων των αμερικανικών συστη-
μάτων αναγνώρισης.
Η αμερικανική αρμάδα με διαταγή του 

Νίμιτς λαμβάνει θέσεις πολύ βορειότερα 
από το Μίντγουεϊ, έτσι ώστε να βρίσκε-
ται εκτός ακτίνας δράσης των ιαπωνικών 
αναγνωριστικών. 
Προτού ακόμη αρχίσει η μάχη, ο πα-

ράγοντας του αιφνιδιασμού, στον οποίο 
υπολογίζουν οι Ιάπωνες για τον αεροπο-
ρικό βομβαρδισμό της αμερικανικής βά-
σης στο Μίντγουεϊ, δεν εξασφαλίζει στο 
Τόκιο κανένα πλεονέκτημα.

Οι υπολογισμοί του Γιαμαμότο θα απο-
δειχτούν λανθασμένοι. Οι Αμερικανοί 
κρατούν συγκεντρωμένο το στόλο τους, 
τα πολεμικά μέσα που σταθμεύουν στο 
αεροδρόμιο του Μίντγουεϊ θα αποδει-
χτούν πολύ ανώτερα απ’ ό,τι είχε προβλέ-
ψει ο Ιάπωνας ναύαρχος.
Στη διάρκεια της μάχης, κατά την οποία 

οι Ιάπωνες δε διαθέτουν ραντάρ κι επι-
κρατεί σιγή ασυρμάτου σε ολόκληρο 
το στόλο, τα ισχυρά ιαπωνικά θωρηκτά 
-πάνω σ’ ένα απ’ αυτά βρίσκεται και ο 
ίδιος ο Γιαμαμότο- είναι απλοί θεατές. 

Αντίθετα με κάθε πρόβλεψη, τα αερο-
πλανοφόρα, υπό τη διοίκηση του υπο-
ναυάρχου Τσουίτσι Ναγκούμο, είναι 
αυτά που θα δεχτούν την αιφνιδιαστική 
επίθεση των αμερικανικών αεροτορπιλο-
βόλων. 
Μέσα σε μόνο πέντε λεπτά -μεταξύ 

10.25’ και 10.30’ π.μ. της 4ης Ιουνίου 
1942, η σύγκρουση στον Ειρηνικό θα 
αποβεί οριστικά υπέρ των Αμερικανών.
Οι απώλειες των Ιαπώνων είναι πολύ 

μεγάλες: 3.500 άνδρες (μεταξύ αυτών 

πολλοί πιλότοι – άσοι), 4 αεροπλανοφό-
ρα της ομάδας («Ακάγκι», «Κάγκα», «Σο-
ρίου», «Χιρίου»), ένα καταδρομικό και 
332 αεροπλάνα. Οι Αμερικανοί χάνουν 
περίπου 300 άνδρες, ένα αεροπλανοφό-
ρο («Γιόρκταουν»), ένα αντιτορπιλικό και 
150 αεροπλάνα. Τα λάθη τακτικής που 
έγιναν από την ιαπωνική διοίκηση οφεί-
λονται και στην υπερβολική αυτοπεποί-
θηση των Ιαπώνων για τις στρατιωτικές 
τους ικανότητες.

ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
Οι Ιάπωνες κρατούν μυστική την κατα-

στροφή του Μίντγουεϊ στο εσωτερικό της 
χώρας. Στους επιζώντες που επέστρεψαν 
στην πατρίδα απαγορεύτηκε κάθε επικοι-
νωνία με τις οικογένειές τους. 
Η ιαπωνική πανωλεθρία στο Μίντγουεϊ 

σηματοδοτεί την πιο απροσδόκητη και 
δραματική ανατροπή της παγκόσμιας 
σύγκρουσης και θα διαλύσει με ένα και 
μοναδικό κτύπημα τα όνειρα που έτρεφε 
η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου για την 
Αυστραλία, καθώς το Σεπτέμβριο του 
ίδιου χρόνου θα αναγκαστεί να εγκατα-
λείψει και τη Νέα Γουϊνέα.
Έξι μήνες μετά την επίθεση στο Περλ 

Χάρμπορ, οι εντυπωσιακές ναυτικές και 
χερσαίες επιτυχίες των Ιαπώνων λαμβά-
νουν τέλος. Από τώρα και στο εξής, το 
αυτοκρατορικό ναυτικό θα χάσει κάθε 
ικανότητα πρωτοβουλίας στον Ειρηνικό 
και ο ναυτικός πόλεμος θα αλλάξει μορ-
φή: Συνεχείς αμερικανικές επιθέσεις και 
επίμονες επιχειρήσεις αναχαίτισης, με τις 
οποίες το Τόκιο θα προσπαθήσει να στα-
ματήσει την επέλαση της στρατιωτικής 
μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών.

  © ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η ατόλη Μίντγουεϊ το Νοέμβριο του 1941

Αμερικανικά βομβαρδιστικά επιτίθενται  
κατά του φλεγόμενου Μικούμα

Η αεροναυμαχία  
του Μίντγουεϊ

Η ιαπωνική πανωλεθρία στο Μίντγουεϊ  
σηματοδοτεί την πιο απροσδόκητη  

και δραματική ανατροπή  
της παγκόσμιας σύγκρουσης  

και θα διαλύσει με ένα και μοναδικό κτύπημα 
τα όνειρα που έτρεφε 

η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου 
για την Αυστραλία

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

The Cinémas Guzzo Team
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Όλη η αλήθεια  
για τη διαθήκη 

του Κώστα Βουτσά

Η Αλίκη Κατσαβού ξεκαθαρίζει 
τι άφησε ο Κώστας Βουτσάς 

στο Φοίβο αλλά και πώς μοίρασε 
την περιουσία του ο αγαπημένος 
ηθοποιός. «Προφανώς οι δημο-
σιογράφοι θεωρούν ότι ο κόσμος 
θέλει να ακούσει μια δυσαρέ-
σκεια δική μου για το κομμάτι της 
περιουσίας. 
Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, ο Κώ-

στας τα είχε κάνει πολύ καλά στη 
ζωή του, δεν περίμενε ότι θα συναντήσει και θα κάνει έναν τέ-
ταρτο γάμο. Είχε γράψει στις κόρες του πράγματα, είχε κάνει 
ότι έπρεπε να κάνει ως πατέρας και όταν πια συνάντησε εμένα, 
ήταν η περιουσία του όλη μοιρασμένη. Εγώ ήξερα που μπαίνω. 
Τώρα, ο Φοίβος θα του αναλογούν πνευματικά δικαιώματα, 
όπως αναλογούν και στα υπόλοιπα κορίτσια. Αυτό είναι».

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Το πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί 
τη Μάρθα Καραγιάννη

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 
(1/6) η Μάρθα Καραγιάννη 

εισήχθη σε ιδιωτική κλινική. Η 
ηθοποιός του παλιού ελληνικού 
κινηματογράφου, επρόκειτο να 
υποβληθεί σε προγραμματισμένη 
επέμβαση για αφαίρεση χολής.
Σε αυτό το σημείο να υπενθυμί-

σουμε, ότι η Μάρθα Καραγιάννη 
το Φεβρουάριο είχε νοσηλευθεί 
και πάλι στο νοσοκομείο, έπειτα 

από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και τότε οι θεράπο-
ντες ιατροί τής είχαν συστήσει να προχωρήσει σε αφαίρεση 
της χολής. Το χειρουργείο επρόκειτο να γίνει πριν από αρκετό 
καιρό, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού είχε αναβλη-
θεί και σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, πραγματοποιή-
θηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Χριστίνα Ψάλτη: Γύρισε σελίδα 
στην προσωπική της ζωή 

Πάνε περίπου τρία χρόνια από 
τότε που η απώλεια του Στά-

θη Ψάλτη τη βύθισε στο απόλυτο 
πένθος. 
Η Χριστίνα Ψάλτη όμως βρήκε τη 

δύναμη, στάθηκε ξανά γερά στα 
πόδια της συνεχίζοντας τη ζωή 
της, χωρίς αυτό βέβαια να σημαί-
νει ότι έβγαλε από την ψυχή της, 
τον άντρα που την έκανε ευτυχι-
σμένη.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο, η όμορφη ηθοποιός γύρισε σε-
λίδα στην προσωπική της ζωή και βρήκε ξανά την αγάπη στο 
πρόσωπο του νέου της συντρόφου! Αθόρυβα, όπως έχει μάθει 
όλα αυτά τα χρόνια, απολαμβάνει ξανά την ευτυχία και μπορεί 
να χαίρεται και πάλι την καθημερινότητά της στο πλευρό ενός 
νέου άνδρα.
Ο σύντροφος της, Αντώνης Κάρδαρης, ο οποίος δραστηριο-

ποιείται στο χώρο της εστίασης και δεν έχει καμία σχέση με τη 
σόουμπιζ, είναι συνοδοιπόρος της εδώ και περίπου ένα χρόνο.

GREECE

LIFESTYLE

ΓΥΜΝΑΣΟΥ  
με την Κασσάνδρα!

Είναι personal trainer και μοντέλο. Ζει 
στο Μαϊάμι και οι 1,3 εκατομμύρια 

followers που την ακολουθούν στο In-
stagram, το κάνουν μάλλον για ένα συ-
γκεκριμένο λόγο που φαίνεται και στη 
φωτογραφία…

Η Cassandre Davis γεννήθηκε στο Με-
ξικό αλλά είναι Αμερικανή, σπούδασε 
στη Φλόριντα και εργάστηκε ως σύμ-
βουλος Μάρκετινγκ. Πλέον είναι μοντέ-
λο και γυμνάστρια. Ανεβάζει βιντεάκια 
με ασκήσεις γυμναστικής στο προσωπι-
κό της κανάλι στο YouTube και αισθησι-
ακές φωτογραφίες στο Instagram.

© e-daily.gr

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση της 
βασίλισσας Ελισάβετ μετά την καραντίνα!

Η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ 
εμφανίστηκε να ιππεύει ένα 

πόνυ στους κήπους του Ουίνδσορ, 
στην πρώτη της εμφάνιση μετά την 
καραντίνα στη Βρετανία. Η βασίλισ-
σα της Αγγλίας εδώ και δεκαετίες 
έχει πάθος με τα άλογα, αφού δια-
τηρεί στάβλους και εκτροφεία, ενώ 
μετρά εκατοντάδες νίκες σε ιππο-
δρομίες.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου (30-31/5) φωτογραφήθηκε 
πάνω σε ένα από τα πόνυ της, το 
14χρονο Balmoral Fern, με τις φω-
τογραφίες να δίνει στη δημοσιότη-
τα το Μπάκιγχαμ μέσω του επίση-
μου λογαριασμού της βασιλικής 
οικογένειας στο Twitter.

Η τελευταία δημόσια φωτογραφία 
της βασίλισσας τραβήχτηκε στις 19 
Μαρτίου, κατά την αναχώρησή της 
από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ 
για το Μπέρκσιρ. Μάλιστα, δίπλα 
της φαινόταν το ένα από τα δύο 
Dorgi της.

Την περίοδο της καραντίνας στην 
Αγγλία, η βασίλισσα απηύθυνε δύο 
φορές διαγγέλματα στο βρετανικό 
λαό, την πρώτη φορά για να διαβε-
βαιώσει τους πολίτες πως «θα συ-
ναντηθούμε ξανά» και τη δεύτερη 
για να τιμήσει τον εορτασμό των 75 
χρόνων από τη λήξη του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου.

© govastileto.gr

Kardashian-West: Απειλούν πρώην 
σωματοφύλακά τους με αγωγή-μαμούθ!
Σύμφωνα με το TMZ, έχει δημι-

ουργηθεί ένα σοβαρό ζήτημα 
ανάμεσα στο διάσημο ζευγάρι και 
έναν πρώην σωματοφύλακα. Ο 
West και η Kardashian απειλούν τον 
πρώην φρουρό τους με μια αγω-
γή-μαμούθ και τον κατηγορούν ότι 
τον περασμένο μήνα έκανε κάποιες 
ανεπίτρεπτες δηλώσεις για τον ρά-
περ.

Ειδικότερα, η Kim και ο Kanye 
έχουν στείλει εξώδικο στον Steve 
Stanulis, τον οποίο και απέλυσαν το 
2016. Στο εξώδικο, το ζευγάρι ζητά 
από τον πρώην φρουρό του να στα-
ματήσει να κάνει ψευδείς και ανυ-
πόστατες δηλώσεις για την οικογέ-
νειά του. Συγκεκριμένα, ο Stanulis 
κατηγορείται ότι έκανε δηλώσεις 
τον προηγούμενο μήνα σχετικά με 

το ζευγάρι και είπε ότι ο Kanye τού 
είχε δώσει «γελοίους κανόνες», 
που έπρεπε να ακολουθεί, ενώ χα-
ρακτήρισε τον ράπερ ως ένα από τα 
λιγότερο αγαπημένα του πρόσωπα 
με τα οποία έχει δουλέψει.

Οι κατηγορίες τους είναι γενικές, 
αλλά τον απειλούν με αγωγή ύψους 
10 εκατομμυρίων δολαρίων σε πε-
ρίπτωση που προβεί στο μέλλον σε 
παρόμοιες δηλώσεις.

Ο δικηγόρος του πρώην σωματο-
φύλακα ανέφερε στο TMZ: «Η απει-
λητική επιστολή προς τον πελάτη 
μου είναι ξεκάθαρα δείγμα εκφο-
βισμού και είναι αδικαιολόγητη. Ο 
πελάτης μου έχει ήδη καταστήσει 
σαφές ότι σέβεται τον Kanye και 
τα χρόνια που συνεργάστηκαν. Κα-
λύτερα το ζευγάρι να ασχοληθεί 

με ζητήματα 
που αφορούν 
αυτή τη στιγ-
μή την κοι-
νωνία και να 
αφήσει θέμα-
τα του παρελ-
θόντος».

Ο Kanye 
West και 
η Kim 
Ka r d a s h i a n 
δεν έχουν 
ξ ε κ α θ α ρ ί -
σει προς το 
παρόν ποιες 
ακριβώς δη-
λώσεις του πρώην σωματοφύλακα 
τούς πείραξαν.

© queen.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Καλά που με πήρες και ήθελα να σε ρω-
τήσω κάτι!
Μ-Για λέγε…
Α-Έμαθες τίποτα, πότε ανοίγουν τα κομ-
μωτήρια και τα κουρεία;
Μ-Τώρα… έκλεισα ήδη ραντεβού!
Α-Καλά βρε αφιλότιμη, εμένα την κολλη-
τή σου δε με σκέφτηκες, που έχω γίνει η 
χρυσομαλλούσα Ραπουνζέλ του παραμυ-
θιού και ο Μενέλαος Σαμψών;
Μ-Αφού το είπες, είμαστε κολλητές, έτσι 
θα σε άφηνα;
Α-Δηλαδή;
Μ-Δηλαδή, μια και έκλεισα για τις δικές 
μου τις… τρίχες, έκλεισα και για τις δικές 
σου, αφού έχουμε την ίδια κομμώτρια, 
την Αννούλα!
Α-Χίλια ευχαριστώ. Και ο Μενέλαος μου 
τι θα γίνει με τις… δικές του τρίχες;
Μ-Δεν ήμουν σίγουρη, αλλά μια και ξέ-
ρουμε ότι η Αννούλα κουρεύει και τους 
άνδρες, έκλεισα και για αυτόν! Ο δικός 
μου όπως ξέρεις, δε χρειάζεται λόγω κά-
ποιας… φαλάκρας που έχει.
Α-Δε νομίζω να έχει αντίρρηση. Έχει ξανα-
κουρευτεί στην Αννούλα, όταν ο κουρέας 
του είχε πάει να παντρέψει την κόρη του 
στην Καλαμάτα.
Μ-Πάντως, με το μαλλί που θα κοπεί, θα 
μπορούσα να έχω φυσιολογική περούκα…
Α-ΚΙ εγώ το ίδιο! Μια που μιλήσαμε για 
γάμο, έχουμε νεότερα από το ζευγάρι, τι 
θα κάνει;
Μ-Όπως είχαμε πει, ο γάμος θα γίνει 
σε εκκλησάκι στην Ελλάδα. Το μόνο που 
μένει να δούμε, ποιες θα είναι οι διαδι-
κασίες για εμάς τους ταξιδιώτες από τον 
Καναδά.
Α-Όσο γι’ αυτό, διάβασε στη σελίδα 17 
των ΝΕΩΝ, για να μάθεις λεπτομέρειες. 
Πάντως με τόσα κρούσματα και θανάτους 
που είχαμε στο Κεμπέκ, ας το ελπίσουμε 
ότι θα μας αφήσουν να ταξιδέψουμε κά-
που τον… Ιούλιο.
Μ-Δεν ξέρεις πόσο ανυπομονώ να αράξω 
τις αρίδες μου σε ελληνική ακρογιαλιά, 
να φάω τα μεζεδάκια μου σε ταβερνάκι 
και να δω το ηλιοβασίλεμα αγκαλιά με 
τον… Αγά μου!
Α-Τα ίδια ονειρεύομαι κι εγώ φιλενάδα. 
Αλλά αν δε δώσει άδεια ο Κυριάκος σου, 
μας βλέπω ότι δε θα μπορέσουμε να πα-
τήσουμε το πόδι μας στην πατρίδα.
Μ-Άστα αυτά. Σου είπα τα τελευταία νέα 
της Λωξάνδρας;
Α-Ποια, αυτή που είχε πάρει το Μιχάλη 
τον γκαραζιέρη;
Μ-Μπράβο, αυτή!
Α-Τι νέα έχεις;
Μ-Που να στα λέω, μιλάμε για τέρας γυ-
ναίκα.
Α-Τέρας;
Μ-Ναι, τέρας και με περικεφαλαία…
Α-Για λέγε.
Μ-Λοιπόν, όπως ξέρεις, αυτή και η πεθε-
ρά της είχαν γίνει κολλητές μια και δεν 
είχαν και πολύ διαφορά ηλικίας.
Α-Ναι και θυμάμαι που τις είχαμε δει 
πολλές φορές μαζί να ξεφαντώνουν στα 
σόου του Παπαδάκου και του Βαλσάμη. 
Πάνω στις πίστες να παίρνουν σέλφις και 
να κουνιούνται πάνω στα τραπέζια σει-
σμικά στα τσιφτετέλια, σχεδόν τσίτσιδες.
Μ-Μπράβο.
Α-Λοιπόν, τι έγινε με δαύτες;
Μ-Όπως ήδη διαπιστώσαμε με τα καμώ-
ματα της στη νυκτερινή ζωή, η πεθερά 
της που είναι νεότερη, δεν… πολύ-εκτιμά 
τον άνδρα της, δηλαδή τον πεθερό της.
Α-Παρακάτω… 
Μ-Τις προάλλες λοιπόν, κτυπά το τηλέ-
φωνο μου και στην άλλη γραμμή ήταν ο κ. 
Νεοκλής ο πεθερός της Λωξάνδρας. 

Α-Και γιατί σου τηλεφώνησε;
Μ-Άκου να μαθαίνεις. Είναι να τρελαίνε-
σαι με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Α-Ακούω.
Μ-Μου είπε λοιπόν, ότι χρειάζεται βοή-
θεια για να φύγει από το γηροκομείο που 
βρίσκεται.
Α-Καλά, δεν έμενε στο σπίτι του; Από 
πότε πήγε σε γηροκομείο;
Μ-Τον Ιανουάριο που έκλεισε τα 65.
Α-Και γιατί σε γηροκομείο;
Μ-Απ’ ότι μου είπε, τον «έβαλαν» οι δικοί 
του για να τον ξεφορτωθούν.
Α-Με το ζόρι;
Μ-Όχι με το ζόρι αλλά με το νόμο.
Α-Πως με το νόμο;
Μ-Όπως μου είπε, στις αρχές του Ιανου-
αρίου πήγαν σ’ ένα συμβολαιογράφο και 
έκαναν κάτι χαρτιά που δεν κατάλαβε τι 
ήταν. Αλλά πιστεύοντας την πανούργα 
γυναίκα του και τη νύφη του την «κυρία» 
Λωξάνδρα που ήταν παρών ως μάρτυρας, 
τα υπέγραψε. Και ξέρεις τι υπέγραψε;
Α-Που να ξέρω, εκεί ήμουν;
Μ-Εκ των υστέρων έμαθε, ότι η υπογρα-
φή του έδινε όλα τα δικαιώματα του να τα 
διαχειρίζεται όπως νομίζει για το «καλό» 
η μπουζουκόβια σύζυγος του. Κι έτσι τον 
έβαλαν σύζυγος και κόρη στο γηροκομείο.
Α-Με άλλα λόγια;
Μ-Με άλλα λόγια, υπέγραψε αυτό που 
νόμιζε ότι υπόγραφε και βρέθηκε απομο-
νωμένος στο γηροκομείο που τον έβαλαν.
Α-Εύχομαι να τον έβαλαν τουλάχιστον 
στο Ελληνικό που υπάρχει στο Λαβάλ και 
έχει και Ελληνική κουζίνα απ’ ότι έμαθα.
Μ-Μακάρι να ήταν έτσι. Μου είπε ότι 
εκεί που βρίσκεται δεν υπάρχει κανένας 
Έλληνας να κάνει παρέα έστω και από 
τηλεφώνου και τα φαγητά είναι απαίσια. 
Αν ήξερε τι του ετοίμαζε η σύζυγος του, 
θα είχε προσλάβει κάποιον διερμηνέα να 
του εξηγήσει στα ελληνικά τι υπόγραφε.
Α-Ναι, θα πρέπει πάντα αν είναι να υπο-
γράψουμε έγγραφα και δεν τα καταλα-
βαίνουμε, να έχουμε κάποιον έμπιστο ή 
ακόμα κι έναν επαγγελματία διερμηνέα 
να μας εξηγήσει τι υπογράφουμε. Τώρα 
όμως είναι αργά γι’ αυτόν.
Μ-Μπορεί και όχι...
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Ήθελα πρώτα να πάρω τη γνώμη σου.
Α-Για ποιο πράγμα;
Μ-Να, σκέφτομαι να πάρω τον Αχιλλέα 
σου και να αναλάβει να ελέγξει την υπό-
θεση, μήπως μπορεί να αποδειχτεί ότι 
αυτό που υπέγραψε ο φουκαράς είχε 
πλήρη άγνοια του περιεχόμενου του. Τι 
λες;
Α-Να σου πω, πολύ καλή ιδέα. Είμαι σί-
γουρη ότι κάτι θα μπορέσει να κάνει…
Μ-Και με το αζημίωτο!
Α-Δεν το νομίζω.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι τόσα έχεις κάνει για το ζευγάρι 
και ιδιαίτερα για τον Αχιλλέα μου, που 
του σύστησες την ανιψιά σου και τόσα 
έχεις σκοπό να κάνεις, και νομίζεις ότι θα 
καταδεχτεί να πάρει λεφτά από εσένα; 
Δεν το νομίζω…
Μ-Καλά, εγώ θα προσφερθώ, κι αν επιμέ-
νει θα πάω πάσο.
Α-Μια που αναφερθήκαμε στα γηροκο-
μεία, τι γίνεται με τη στέγη ηλικιωμένων;
Μ-Ποια, του Λαβάλ;
Α-Όχι, αυτή είναι άλλο τροπάριο. Αλλού 
προοριζόταν και μάλλον αλλού θα κατα-
λήξει… Για τη Στέγη που πήγε ή θα πάει 
στην πλήρη δικαιοδοσία και στην περιου-
σία της Κοινότητας. Γι αυτή αναρωτιέμαι.
Μ-Ότι ξέρεις, ξέρω…
Α-Δηλαδή;
Μ-Αναμείνατε στο ακουστικό σας… Γεια 
σου προς το παρόν και τα ξαναλέμε…



24  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  5 Ιουνιου, 2020 / June 5, 2020

Πουλήθηκε η Forthnet  
με 45 εκατ. ευρώ

Έκλεισε η συμφωνία μεταξύ των τρα-
πεζών Πειραιώς, Εθνική και Alpha 

και της BC Partners για την πώληση της 
Forthnet, με την υπογραφή σύμβασης η 
οποία τελεί υπό την αίρεση των αρμόδι-
ων αρχών.
Η BC Partners αγοράζει την ελληνική 

τηλεπικοινωνιακή εταιρεία μέσω της θυ-
γατρικής της United Group με τίμημα 45 
εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει γεν-
ναίο «κούρεμα» των δανειακών της υπο-
χρεώσεων συνολικού ύψους 297,8 εκατ. 
ευρώ (42,8 εκατ. το μετατρέψιμο ομολο-
γιακό και 255 τα υπόλοιπα ομολογιακά), 
καθώς και μια μικρή ενδιάμεση χρηματο-
δότηση (έως να αναλάβει τη διοίκηση ο 
νέος μέτοχος) της τάξης των 5 εκατ. ευρώ.
Η εξαγορά της Forthnet αναμένεται να 

έχει άμεσες επιπτώσεις και στο ελληνικό 
πρωτάθλημα, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες 
θα εξετάζουν κατά πόσον θα πρέπει να 
επενδύσουν στο προϊόν με τα δεδομένα 
που θα ανακύψουν.
Η BC Partners, ένα από τα μεγαλύτερα 

ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια με 
113 επενδύσεις σε 18 χώρες, συνολι-
κής αξίας 145 δισ. ευρώ, εξαγόρασε την 
United Group το 2019 από την KKR, ένα-
ντι περίπου 2,6 δισ. ευρώ.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου και μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της BC Partners, ο Νίκος 
Σταθόπουλος, έγινε γνωστός στην ελλη-
νική τηλεπικοινωνιακή αγορά, όταν το 
2004, τότε με την APAX Partners, εξαγό-
ρασε την ΤΙM Hellas, σήμερα Wind Ελλάς, 
που αργότερα πουλήθηκε στον Αιγύπτιο 
επιχειρηματία Σαουίρις και από αυτόν 
πέρασε στους σημερινούς μετόχους της.

Τον Ολλανδό  
Μάνφρεντ Ναν  

όρισε πρόεδρο το CAS στη 
μάχη ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού

Συμπληρώθηκε η τριμελής επιτροπή 
του CAS που θα εξετάσει την υπόθε-

ση της πολυϊδιοκτησίας του ΠΑΟΚ με την 
Ξάνθη και τις ποινές που έχουν επιβάλλει 
τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα, και πα-
ράλληλα την προσφυγή του Ολυμπιακού.
Το Ελβετικό δικαστήριο προχώρησε στην 

επιλογή του διαιτητή που θα αποτελέσει 
και πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής 
που θα εκδικάσει την υπόθεση. Πρό-
κειται για τον Ολλανδό Μάνφρεντ Ναν 
(φωτ.), ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής 

και θεωρείται μετριοπαθής. Τον χαρακτη-
ρίζουν «καλό διαιτητή» και προέδρευσε 
στην υπόθεση Μπλάτερ. Το Διαιτητικό 
Αθλητικό Δικαστήριο είχε απορρίψει τότε 
την έφεση του Ελβετού, πρώην προέδρου 
της FIFA, διατηρώντας την εξαετή ποινή 
αποκλεισμού η οποία του είχε επιβληθεί, 
κατηγορούμενος για διαφθορά.
Θυμίζουμε πως οι δύο σύλλογοι έχουν 

προχωρήσει ήδη στις επιλογές τους, με 
τον μεν ΠΑΟΚ να κινείται σε Γερμανό και 
τον δε Ολυμπιακό σε Ιταλό.
Με την επιλογή και του προέδρου, όπως 

γνωστοποίησε η γραμματεία του CAS, 
συμπληρώθηκε η τριμελής επιτροπή και 
πλέον απομένει ο ορισμός της δικάσιμου 
της πολύκροτης υπόθεσης.

Τέλος το πρωτάθλημα  
της Football League

Σε οριστική διακοπή για την αγωνιστι-
κή περίοδο 2019-2020 οδηγείται το 

πρωτάθλημα της Football League, όπως 
ανακοίνωσε η διοργανώτρια. Τα Τρίκαλα 
αναδεικνύονται πρωταθλήτρια ομάδα 
της κατηγορίας, ενώ ο Ιωνικός που τερ-
ματίζει δεύτερος επίσης προβιβάζεται 
στη SL2. Παράλληλα, το ΔΣ πραγματο-
ποίησε και προτάσεις για αναδιάρθρωση 
του πρωταθλήματος. Ανάμεσά τους και η 
πρόταση για άνοδο περισσοτέρων ομά-
δων (τέσσερις από δύο), με το σκεπτικό 
ότι η ΕΠΟ ανεβάζει από τη Γ’ Εθνική 8 και 
όχι 4 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμέ-
νο, ενώ έχει πέσει στο τραπέζι και η συγ-
χώνευση με τη Super League 2.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση 

Super League 2 – Football League: «Μετά 
την πανδημία του Covid – 19, οι ομάδες 
της Football League έχουν περιέλθει σε 
οικονομική αδυναμία και επιπρόσθετα 
το κόστος του υγειονομικού πρωτοκόλ-
λου είναι τόσο υψηλό που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν. Για τους λόγους αυτούς, 
στη σύσκεψη (σ.σ.: Δευτέρα 1/6) των ΠΑΕ 
μελών της Football League, αποφασίστη-
καν όπως εισηγηθούν στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού 
Ποδοσφαίρου Α2 και Β΄ Εθνικής κατηγο-
ρίας τα εξής:
1) Όπως τροποποιηθεί η προκήρυξη 

του πρωταθλήματος της Football League, 
προκειμένου να γίνει περαίωση του πρω-
ταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2019-
2020 και οριστική διακοπή αυτού.
2) Όπως υποβληθούν δύο προτάσεις 

αναδιάρθρωσης:
α) Συγχώνευση της Super League 2 και 

Football League και δημιουργία νέας ενι-
αίας κατηγορίας χωρισμένης σε Βορρά 
και Νότο χωρίς να προκύψει υποβιβα-
σμός καμίας ομάδας.
β) Άνοδος οκτώ ομάδων από τη Football 

League στη Super League 2, χωρίς να 
υπάρξει υποβιβασμός ομάδων.

Στην Αγγλία η ρεβάνς  
Γουλβς-Ολυμπιακού

Στην Αγγλία θα διεξαχθούν κανονικά, 
σύμφωνα με την εφημερίδα «TIMES», 

όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων 

της Premier League. Σε αυτά συμπερι-
λαμβάνεται και η ρεβάνς του Ολυμπια-
κού στην έδρα της Γουλβς, στο πλαίσιο 
της φάσης των «16» του Europa League.
Εφόσον ισχύσει η πληροφορία, το παι-

χνίδι των Πειραιωτών με τους «λύκους» 
θα γίνει στο «Μολινό», όταν ανακοινω-
θούν και επίσημα οι ημερομηνίες διεξα-
γωγής των ευρωπαϊκών ματς.
Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως η από-

φαση της αγγλικής κυβέρνησης να επι-
βάλλει καραντίνα 14 ημερών σε όσους 
ταξιδεύουν αεροπορικώς στη χώρα, δε 
θα αφορά τα σημαντικά αθλητικά γεγο-
νότα, μεταξύ των οποίων και οι αγώνες 
της UEFA. Βέβαια, υπάρχει συγκεκριμένο 
υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο δεν 
επιτρέπει τη διασπορά του ιού.

Ζημιά 800 εκατ. ευρώ  
στη Ligue 1

Στα 800 εκατ. ευρώ εκτιμάται η ζημιά 
που θα έχει η Ligue 1 από την οριστι-

κή διακοπή του πρωταθλήματος, όπως 
δήλωσε ο πρόεδρος της Λιόν, Ζαν Μισέλ 
Ολάς. Η απόφαση για οριστικό λουκέτο 
έχει πλήξει την ομάδα του όχι μόνο οικο-
νομικά, αλλά και αγωνιστικά, γιατί μένει 
εκτός Ευρώπης για τη σεζόν 2020/21.
«Όταν βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλες 

τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν κα-
τάλαβα γιατί δε μπορούσαμε να ξανα-
παίξουμε. Είναι μία αναγκαιότητα, γιατί 
η UEFA το ζήτησε και η Γαλλία ξεχώρισε, 
λαμβάνοντας μια αντίθετη και ασαφή 
απόφαση. Η Λίγκα δεν πρέπει και δε μπο-
ρεί να απορρίπτει αυτή την άποψη εκ 
των προτέρων. Πρέπει να σταματήσει να 
παίρνει αποφάσεις χωρίς να σκέφτεται. 
Το λειτουργικό έλλειμμα είναι περίπου 
800 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να μεί-
νουμε στο τραπέζι και να σκεφθούμε το 
γενικό καλό του ποδοσφαίρου και επομέ-
νως των συλλόγων», τόνισε.

Κόντρα στην πανδημία  
η Τουρκία όρισε  
επανεκκίνηση  

πρωταθλήματος  
στις 12 Ιουνίου

Η Τουρκία μπορεί να είναι από τις χώ-
ρες που χτυπιέται από την πανδημία 

του κορωνοϊού, αλλά αποφασίστηκε η 
συνέχιση του πρωταθλήματος. Την από-
φαση να γίνει restart στο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου πήρε η τουρκική ομοσπον-
δία. Ο πρόεδρος Νιχάτ Οζντεμίρ ανακοί-
νωσε πως η Super Lig θα συνεχιστεί στις 

12 Ιουνίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, 
στις 16 του μήνα, θα έχουμε επανέναρ-
ξη και στο Κύπελλο Τουρκίας με το Φε-
νέρ-Τραμπζονσπόρ.

Τέλος στα σενάρια  
για επιστροφή  

του Ολυμπιακού στην Α1

Η ΕΟΚ επικύρωσε τη βαθμολογία στην 
Α2 κατηγορία μπάσκετ της Ελλάδας κι 

έτσι δόθηκε τέλος στα σενάρια που  ήθε-
λαν να γίνεται δεκτή η πρόταση του Ιωνι-
κού Νίκαιας διά στόματος του ιδιοκτήτη 
της ομάδας, Βαγγέλη Τσάπα, να δοθεί 
wild card στον Ολυμπιακό ώστε να παίξει 
στην Α1. Αυτό σημαίνει ότι πρωταθλητής 
αναδεικνύεται ο Χαρίλαος Τρικούπης και 
μαζί με τον δεύτερο Διαγόρα Δρυοπιδέ-
ων προβιβάζονται στην Α1 Εθνική κατη-
γορία. Σε περίπτωση άρνησης ανόδου δε 
δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε άλλο 
Σωματείο, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα 
ανόδου του Ολυμπιακού.

«Τελειωμένο» του Σλούκα  
στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Σλούκας έχει ήδη συμφω-
νήσει με τον Ολυμπιακό, ωστόσο το 

πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθα-
ρίσει και η κατάσταση με τη Φενερμπα-
χτσέ με την οποία έχει συμβόλαιο και θα 
πρέπει να το λύσει, όπως γράφεται στο 
εξωτερικό. Γι αυτό το λόγο καθυστερεί η 
ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», ο 

Σλούκας δεν είχε ποτέ πρόταση από τη 
Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είχε γραφτεί στον 
Τύπο της χώρας, κάτι που ανέφερε και η 
«AS». Από την πλευρά του, το ισραηλινό 
«Sports Rabbi» σημειώνει πως ο 30χρο-
νος διεθνής άσος έχει συμφωνήσει με 
τον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρό-
νια, αλλά «δε μπορεί να υπογράψει μέ-
χρι να ξεμπερδέψει με τη Φενέρ, κάτι που 
μπορεί να τραβήξει μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας»!                         © Η ΑΠΟΨΗ
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Super League 1: Γραμμή οφσάιντ  
μόνο στα πλέι οφ!

Όλη η ΚΕΔ ήταν παρούσα τη Δευτέ-
ρα (1/6) στην τηλεδιάσκεψη των 

διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών, 
ενόψει της έναρξης των πλέι οφ και των 
πλέι άουτ. Από τους ξένους, Μάριν και 
Λίντμπεργκ είναι στην Ελλάδα, ενώ ο Πε-
ρέιρα παραμένει στην Πορτογαλία και 
όπως όλα δείχνουν, εκεί θα παραμείνει.
Από πλευράς ΚΕΔ υπήρξε ενημέρωση 

για το πρωτόκολλο υγιεινής που θα ακο-
λουθηθεί στα παιχνίδια της Super League 
1, ελέω COVID-19.
Η… είδηση που αποκάλυψε 

το Sportime επιβεβαιώθηκε, εφόσον 
μπαίνει στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι 
και η γραμμή του οφσάιντ στο VAR. 
Αλλά μόνο στα πλέι οφ. Στα πλέι άουτ 
όχι. Ήδη τα ταχύρρυθμα σεμινάρια ολο-
κληρώθηκαν την Τρίτη (2/6), αφού διαι-
τητές και βοηθοί έχουν χωριστεί σε τέσ-
σερα γκρουπ.

ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 
Σε μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό, υπο-

βλήθηκαν μόνο οι διαιτητές και οι βοη-
θοί. Οι παρατηρητές όχι. Ως εκ τούτου, 
αποφασίστηκε οι παρατηρητές να μην ει-
σέρχονται στα αποδυτήρια μετά το τέλος 
του αγώνα και να μιλάνε τηλεφωνικά με 
τη διαιτητική ομάδα.

ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ
Για την έναρξη του αγώνα, οι διαιτητές 

ενημερώθηκαν πως πρώτα θα μπαίνουν 
στον αγωνιστικό χώρο οι φιλοξενούμε-
νοι, μετά οι γηπεδούχοι και τελευταίοι 
οι ρέφερι. Το ίδιο θα συμβαίνει και στην 
ανάπαυλα, αλλά και στο τέλος της ανα-
μέτρησης.

ΕΛΛΗΝΕΣ… ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
Όσον αφορά τις επιλογές της ΚΕΔ για τη 

Super League 1, επιβεβαιώνοντας το ρε-
πορτάζ του Sportime, τα παιχνίδια θα τα 
σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές. Δεν απο-
σαφηνίστηκε αν αυτό θα ισχύσει μέχρι 
τέλους, αλλά η πρόθεση της ΚΕΔ, λόγω 
και της κατάστασης, είναι να μην έρθουν 
ξένοι. Τουλάχιστον για τα ματς του πρω-
ταθλήματος.

ΠΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισμοί είθισται να γίνονται γνω-

στοί Τετάρτη (3/6), αλλά λόγω των τεστ 
κορωνοϊού, αλλά και του σεμιναρίου 
για τη γραμμή του VAR, πιθανότατα θα 
δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη (4/6). Αρ-
κετοί ρέφερι δεν έχουν πάρει ακόμα την 

απάντηση από το μοριακό τεστ στο οποίο 
υποβλήθηκαν.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Πλέον, λόγω του ιού, οι αλλαγές που 

μπορεί να κάνει μια ομάδα αυξήθηκαν 
σε πέντε, από τρεις που ίσχυε. Ωστόσο, 
κάποιες πρέπει να είναι διπλές, αφού 
όπως ενημερώθηκαν οι ρέφερι, οι ομά-
δες θα έχουν δυνατότητα για τρεις διακο-
πές για τις αλλαγές τους. Παράλληλα, η 
ΚΕΔ ενημέρωσε και για τα cooling breaks 
(ένα σε κάθε ημίχρονο).

«ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ»
Σε κάποιο σημείο της τηλεδιάσκεψης, 

το λόγο πήρε ο Λίντμπεργκ. Ο Σκανδι-
ναβός αφού ενημέρωσε ότι θα προσπα-
θήσει να δει όλα τα παιχνίδια, είτε διά 
ζώσης, είτε από την τηλεόραση, ζήτησε 
από τους διαιτητές να είναι ειλικρινείς με 
τους εαυτούς τους. «Όποιος θεωρεί ότι 
δεν είναι έτοιμος, είτε αγωνιστικά, είτε 
ψυχολογικά, είτε για οποιοδήποτε λόγο, 
να ενημερώσει την ΚΕΔ. Πρέπει να είστε 
ειλικρινείς με τους εαυτούς σας και με 
μας. Δεν είναι η πρώτη αγωνιστική. Το 
πρωτάθλημα είναι στην τελική του ευ-
θεία και θέλουμε να μειώσουμε το ποσο-
στό λάθους», ήταν μερικά από τα λόγια 
του Σουηδού.
«Μη διστάσετε να πάρετε μη δημοφι-

λείς αποφάσεις. Αποδείξτε ότι αξίζετε να 
βρίσκεστε στη Σούπερ Λιγκ», ήταν η προ-
τροπή του Περέιρα.

Νίκος Μαρκάτος  © Sportime

Super League-1: Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής 
πλέι οφ και πλέι άουτ
Πρόγραμμα, ημέρες, ώρες, κανάλια, βαθμολογίες

Επιστροφή στη δράση για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο, με τη διεξαγωγή της 1ης 

αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι 
άουτ της Super League 1. 

ΠΛΕΪ ΟΦ – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο (6/6) στις 

21:30 με το παιχνίδι Άρης – ΟΦΗ και συ-
νεχίζεται την Κυριακή (7/6) με το ντέρμπι 
κορυφής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον 
Ολυμπιακό (19:30) αλλά και το αθηναϊκό 
ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (21:30).
ΠΛΕΪ ΟΦ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
6/6: Άρης – ΟΦΗ (21:30) – NOVASPORTS 
7/6: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:30) – PAOK 
TV 
7/6: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (21:30) 
– NOVASPORTS

ΠΛΕΪ ΟΦ – Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Ολυμπιακός 66β. 
2. ΠΑΟΚ 52β. 
3. ΑΕΚ 51β. 
4. Παναθηναϊκός 44β. 
5. ΟΦΗ 34β. 
6. Άρης 34β.

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Με δύο αναμετρήσεις γίνεται το Σάββα-

το η σέντρα στα πλέι άουτ. Ο Πανιώνιος 
υποδέχεται στις 19:15 το Βόλο και η Ξάν-
θη φιλοξενεί στις 20:00 τον Ατρόμητο. Η 
1η αγωνιστική των πλέι άουτ συνεχίζεται 
την Κυριακή στις 19:15, με το παιχνίδι 
ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης και ολοκληρώ-
νεται τη Δευτέρα (8/6), με τον αγώνα Λα-
μία – Παναιτωλικός (20:00).

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
6/6: Πανιώνιος – Βόλος (19:15) 
– NOVASPORTS 
6/6: Ξάνθη – Ατρόμητος (20:00) – EΡΤ 
SPORTS 
7/6: ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης (19:15) 
– NOVASPORTS 
8/6: Λαμία – Παναιτωλικός (20:00) – EΡΤ 
SPORTS
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
7. Ατρόμητος 32β. 
8. ΑΕΛ 30β. 
9. Αστέρας 30β. 
10. Λαμία 27β. 
11. Βόλος 27β. 
12. Ξάνθη 18β. 
13. Παναιτωλικός 17β. 
14. Πανιώνιος 11β.

© ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η Ευρώπη ξανά 
ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Το ένα μετά το άλλο, τα ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα που δεν έχουν βάλει 
«οριστικό λουκέτο» προγραμματίζουν 
την επανέναρξή τους, μετά την επιτυχη-
μένη επιστροφή στη δράση της Μπου-
ντεσλίγκα. 
Έτσι, στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιου-

νίου, θα ξαναρχίσουν όλα τα μεγάλα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς ο 
στόχος είναι η ολοκλήρωσή τους έως 
τα τέλη του Ιουλίου ή το αργότερο έως 
τις αρχές Αυγούστου, ώστε να πάρουν 
μετά σειρά οι ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις που εκκρεμούν.
Μετά το πορτογαλικό πρωτάθλημα 

που επέστρεψε ήδη στο… χορτάρι, η 
ισπανική λίγκα πρόκειται να ξαναπαί-
ξει μπάλα από τις 11 Ιουνίου, με δρά-
ση μάλιστα σε καθημερινή βάση, με 
ένα ή δύο παιχνίδια κάθε βράδυ, όπως 
ανακοινώθηκε. Οι αγώνες θα γίνονται 
βεβαίως χωρίς φιλάθλους και με πέντε 
αλλαγές (αν χρειαστεί) ανά ομάδα σε 
κάθε αγώνα. 
Ωστόσο, η ισπανική λίγκα φέρεται να 

μελετά το πώς θα μπορούν να γίνουν 
αγώνες πρωταθλήματος από τον Οκτώ-
βριο με κόσμο στις εξέδρες, που θα κα-
λύπτουν έως και το 30% των καθισμά-
των.
Η μεγάλη ημέρα της επιστροφής στην 

Αγγλία φαίνεται ότι θα είναι τελικά η 
17η Ιουνίου, καθώς οι προπονήσεις των 
ομάδων προχωρούν πλέον με κανονι-
κούς ρυθμούς, ενώ δύο ημέρες αργό-
τερα πρόκειται να επανεκκινήσει και το 
Καμπιονάτο, με τρεις αγώνες το Σαββα-
τοκύριακο 19-20 Ιουνίου. 
Ο δε πρόεδρος της Γιουβέντους, ο 

Αντρέα Ανιέλι, φέρεται να πιέζει να δι-
εξαχθούν τουλάχιστον κάποιοι αγώνες 
με φιλάθλους.
Ήδη με κόσμο στις εξέδρες, αν και 

αραιά, επέστρεψε το πρωτάθλημα στην 
Ουγγαρία, ενώ το ίδιο αναμένεται να 
συμβεί από τις 19 Ιουνίου και στην Πο-
λωνία.
Κόσμο δεν είχαν μπροστά τους οι ποδο-

σφαιριστές στην Μπουντεσλίγκα, όπου 
η Μπάγερν συνεχίζει να καλπάζει, αλλά 
τουλάχιστον τέσσερις ποδοσφαιριστές 
έδειξαν τη συμπαράστασή τους στο κί-
νημα των ΗΠΑ που προκάλεσε ο φόνος 
του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Οι 
παίκτες αυτοί τώρα κινδυνεύουν με ποι-
νή για πολιτική παρέμβαση.
Τη συμπαράστασή τους στον αγώνα 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ 
έδειξαν και οι παίκτες της Λίβερπουλ, 
καθώς σε προπόνηση νωρίτερα αυτή 
την εβδομάδα, γονάτισαν στον κύκλο 
του κέντρου στο Άνφιλντ…

© Η Καθημερινή
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IN PRINTING, NOBODY
DOES IT BETTER !

Qty Price

BUSINESS CHECKS 1000 $187

COROPLAST SIGNS 12 $167

FLYERS 5000 $437

FOLDERS
25 $207

1000 $1647

ENVELOPES (4 Colous) 5000 $737

ENVELOPES (Peel & Seal)
5000-1cl $897
5000-4cl $1417

Invitation valid for 1 person • Free admIssIon

Time for Flowers 
  Time for Snow

Presentation-Book Signing

Palace recePtIon Hall 
1717 Boulevard le Corbusier,Laval, QC H7S 2K7

Monday, October 7th, 2013 at 7:00 pm

INVITATION

Event sponsored by

A T E L I E R M U S I C A L

8250, boul. Décarie, bur.300 
Montréal, Qc   H4P 2P5

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη 
Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πό-

ντου οργανώθηκαν την Κυριακή 24 Μα-
ΐου 2020 από την Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου στο μνημείο Μικρασιατι-
κού-Ποντιακού Ελληνισμού (συμβολή Λ. 
Κνωσσού και Ιωνίας). 
Προηγήθηκε επίσημη Δοξολογία στον 

Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά 
όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρ-
χιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ενώ 
την ιστορική αναφορά έκανε η γραμμα-
τέας του συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Πο-
ντίων Ηρακλείου», Αντωνία Τσαγκαράκη. 

Στο μνημείο Μικρασιατικού-Ποντιακού 
Ελληνισμού ακολούθησε επιμνημόσυνη 
δέηση από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκο-
πο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο και κατάθεση 
στεφάνων: από τον εκπρόσωπο της Κυ-
βέρνησης Υφυπουργό Πολιτισμού-Αθλη-
τισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τον Αντιπε-

ριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνά-
κη και τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ποντίων-Πρόεδρο «Ευξεί-
νου Λέσχης Ποντίων Ηρακλείου», Γιάννη 
Λεπτοκαρύδη, παρουσία των βουλευτών 
Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, Χαράλα-
μπου Μαμουλάκη, Βασίλη Κεγκέρογλου, 
Γιώργου Λογιάδη, του Δημάρχου Ηρα-
κλείου Βασίλη Λαμπρινού, του Ανώτερου 
Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου Ταξιάρχου 
Βασίλη Βασιλειάδη, εκπρόσωπων Στρατι-
ωτικών Αρχών-Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών οι εκδηλώσεις μνήμης της 
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 πραγμα-
τοποιήθηκαν με τις ισχύουσες υγειονομι-
κές διατάξεις και η κατάθεση στεφάνων 
με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λό-
γους δημόσιας υγείας και υπό την αυστη-
ρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Το Ηράκλειο Κρήτης τίμησε την Ημέρα Μνήμης  
της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου
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LOBSTER
Featuring 

    The

Ο υβριδικός πόλεμος της Δύσης 
εναντίον Κίνας-Ρωσίας
Οι αυταπάτες της Αθήνας
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη 

δυναμική των ελληνοτουρκικών σχέσε-
ων, θα πρέπει να έχουμε μια στοιχειωδώς 
ρεαλιστική εικόνα του διεθνούς συστήμα-
τος και του τρόπου που οι δύο χώρες λει-
τουργούν σε αυτό. Όμως, κάτι τέτοιο δεν 
είναι καθόλου εύκολο, μιας και το διεθνές 
σύστημα βρίσκεται σε μια μεταβατική 
φάση έντονης ρευστότητας.

Γράφει ο Κώστας Γρίβας*

Πολλώ δε μάλλον, όταν δε θες καν να 
επιχειρήσεις κάποια ρεαλιστική ανάγνω-
ση, όπως κάνουν οι ελληνικές ηγετικές 
ελίτ. Αυτές επιμένουν να παραμένουν 
εγκλωβισμένες σε αναγνώσεις της πραγ-
ματικότητας, οι οποίες ίσως είχαν κάποιο 
νόημα είκοσι χρόνια πριν, αλλά σήμερα 
είναι παραπλανητικές φαντασιώσεις. Συ-
γκεκριμένα, η κυρίαρχη αντίληψη στην 
Ελλάδα είναι αυτή ενός μονοπολικού 
κόσμου, ωσάν ο Ψυχρός Πόλεμος να 
είχε τελειώσει μόλις χθες, με τις ΗΠΑ να 
αποτελούν τον κυρίαρχο πόλο ισχύος του 
πλανήτη, πλαισιωμένες από κάποια άλλα 
δυτικά κράτη.

Ακόμη και οι πιο προωθημένες ερμηνεί-
ες των διεθνών δρωμένων στις ελληνικές 
ελίτ, αναφέρονται σε έναν «ολιγαρχικά 
πολυπολικό» κόσμο. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και 
η Ρωσία, είναι οι κυρίαρχοι διεθνείς δρώ-
ντες και κάτω από αυτές υπάρχουν κά-
ποιες μεσαίες δυνάμεις. Όλοι οι υπόλοι-
ποι είναι οι «αυλικοί». Μεταξύ αυτών των 
υπόλοιπων ταξινομούν και την Ελλάδα.

Και οι δύο αυτές αναγνώσεις του διε-
θνούς συστήματος, αντιλαμβάνονται τις 
τουρκικές φιλοδοξίες σαν ύβρη, η οποία 
θα ακολουθηθεί, αργά ή γρήγορα, από τη 
νέμεση. Δηλαδή, οι ελληνικές ελίτ ελπί-
ζουν πως κάποιοι «ισχυροί» του κόσμου 
θα τιμωρήσουν την Τουρκία για τις βλέ-
ψεις της να αναγορευτεί σε μια αυτόνομη 
δύναμη ευρασιατικής εμβέλειας και θα 
ανταμείψουν την Ελλάδα για την υπακοή 
της. Δηλαδή, για τη γεωπολιτική της ανυ-
παρξία.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΟΛΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΝΕΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ;
Οι θλιβερές αυτές αντιλήψεις αγνοούν, 

ότι το σημερινό διεθνές σύστημα τείνει 
να εξελιχθεί σε «πληθωριστικά πολυπο-
λικό», δηλαδή με πολύ περισσότερους 
αυτόνομους δρώντες από ό,τι πιστεύαμε. 

Ωστόσο, πιθανώς κι αυτή η ανάγνωση να 
είναι ατελής. Ίσως, λοιπόν, αυτή η ρευστή 
και ασαφής περίοδος της «πληθωριστικής 
πολυπολικότητας» να αποτελεί ένα εν-
διάμεσο στάδιο, πριν εδραιωθεί ένα νέο 
διπολικό διεθνές σύστημα, στο οποίο θα 
κυριαρχεί από τη μία πλευρά η συσπειρω-
μένη Ευρασία, με πυρήνα το σύστημα Κί-
νας-Ρωσίας και από την άλλη ο «ωκεάνιος 
κόσμος» με πυρήνα τις ΗΠΑ.
Αν και είναι πολύ νωρίς, ώστε να κατα-

λήξουμε με ασφάλεια σε ένα τέτοιο συ-
μπέρασμα, εντούτοις βλέπουμε ότι μια 
παρόμοια διχοτόμηση μπορεί να προκύ-
ψει από τη διαφαινόμενη επιλογή του 
Δυτικού Κόσμου (ΗΠΑ και Ευρώπης) να 
προχωρήσει σε μια πολιτική «υπέρ-απο-
κλεισμού» (super containment) εναντίον 
της Ρωσίας, αλλά και της Κίνας, που δεν 
είχε όμοιό της ούτε στα πιο ζοφερά χρό-
νια του Ψυχρού Πολέμου.

Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η Δύση 
έχει αποφασίσει να εξαπολύσει κατά της 
Ρωσίας και της Κίνας έναν ολοκληρωτικό 
υβριδικό πόλεμο, που προβλέπει ουσια-
στικά μηδενισμό των σχέσεων των δυτι-
κών χωρών με αυτές τις δύο μεγάλες χώ-
ρες. Κι αυτό, εις βάρος των αντιλήψεων 
που οι ίδιοι Δυτικοί διαλαλούν περί της 
παγκοσμιοποιητικής ενοποίησης.

Ο ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, οι κινεζι-

κές επενδύσεις χαρακτηρίζονται σαν «αρ-
πακτική οικονομική συμπεριφορά» και οι 
πολιτισμικές ανταλλαγές σαν «πολιτισμι-
κός ιμπεριαλισμός». Για τη δε Ρωσία, επι-
στρατεύουν επιχειρήματα που δείχνουν 
να απευθύνονται σε κρετίνους. Την εμφα-
νίζουν να χειραγωγεί με τεράστια ευκολία 
τα εκλογικά σώματα σε χώρες της Ευρώ-
πης και στις ΗΠΑ, την ίδια στιγμή που εκ-
διώκεται με προκλητικά αυθαίρετο τρόπο 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.
Τα ΜΜΕ σε όλο τον Δυτικό Κόσμο, συ-

μπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
αντιμετώπισαν την επιδοτούμενη από το 
εξωτερικό «πορτοκαλί επανάσταση» του 
Χονγκ Κονγκ σαν «παλλαϊκή εξέγερση». 
Κι αυτό, παρότι σε αυτήν συμμετείχε ένα 
σχετικά μικρό ποσοστό των κατοίκων του.

Η περαιτέρω συζήτηση γι’ αυτόν τον 
πολυδιάστατο υβριδικό πόλεμο που έχει 
εξαπολύσει η Δύση εναντίον της Ρωσίας 
και της Κίνας, ξεφεύγει από τα περιορι-
σμένα όρια αυτού του κειμένου. Ωστόσο, 

αυτό που μπορούμε τώρα να πούμε είναι 
πως, αν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
δε θα απομονωθούν φυσικά οι δύο μεγά-
λες ευρασιατικές χώρες, γιατί πολύ απλά 
είναι υπερβολικά μεγάλες για να συμβεί 
κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, θα εξωθηθούν η 
μία προς την αγκαλιά της άλλης.

Έτσι, Ρωσία και Κίνα θα υποχρεωθούν να 
θέσουν στο περιθώριο τα ανταγωνιστικά 
τους στοιχεία, δημιουργώντας το πρό-
πλασμα ενός νέου γεωπολιτικού μεγέ-
θους, που θα μπορούσε να εξελιχθεί στην 
πρώτη υπέρ-υπερδύναμη (hyper power) 
στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Μέσα σε 
αυτόν τον εμβρυακό διπολικό κόσμο και 
τον παγκόσμιο υβριδικό πόλεμο που τον 
διαμορφώνει, η Τουρκία έχει έναν ειδικό 
ρόλο να παίξει.
Μεταξύ των άλλων, όπως ο υπογρά-

φων υποστήριξε παλαιότερα, μέρος του 
υβριδικού πολέμου εναντίον της Κίνας 
είναι και η υποστήριξη των τουρκόφω-
νων Ουιγούρων ισλαμιστών στη Βόρειο 
Κίνα. Όμως, οι Ουιγούροι είναι το τέρμα 
του τουρκογενούς διαδρόμου που ξεκινά 
από την Τουρκία, περνά από το Αζερμπα-
ϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζ-
μπεκιστάν, Κιργιζία και Τατζικιστάν, για 
να φθάσει στη Βόρειο Κίνα, στο Σινγιάνγκ 
(Xinyang).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να παρομοιά-

σουμε το σύμπλεγμα των χωρών αυτών 
με ένα «μαχαίρι» που χώνεται μέσα στην 
καρδιά της Ευρασίας και χτυπάει την Κίνα. 
Και λαβή αυτού του «μαχαιριού» είναι 
η Τουρκία. Συνακόλουθα, οι ΗΠΑ έχουν 
ανάγκη την Τουρκία, για να χτυπήσουν την 
Κίνα σε αυτόν τον νέου τύπου πόλεμο που 
έχουν εξαπολύσει εναντίον της.

Δεν αναφερόμαστε στην παλιά κεμαλι-
κή Τουρκία, που ήταν στραμμένη προς τη 
Δύση και αδιαφορούσε για την Ανατολή. 
Αναφερόμαστε στη σημερινή, ισλαμική 
Τουρκία του Ερντογάν. Δε μιλάμε, δηλαδή, 
για την εσωστρεφή Τουρκία των κεμαλι-
στών, που έψαχνε για μια θέση στην ΕΕ, 
αλλά για την εξωστρεφή Τουρκία των νέο-
οθωμανών, που θέλει να λειτουργήσει ως 
μια μεγάλη ευρασιατική δύναμη σε έναν 
πολυπολικό κόσμο.
Με άλλα λόγια, παρά τα προβλήματά της, 

η αυτοκρατορική νέο-οθωμανική Τουρκία 
είναι αυτή που επιδιώκει και δυνητικά 
μπορεί να ασκήσει επιρροή στον τουρκο-

γενή διάδρομο και αυτήν θέλουν οι Αμερι-
κανοί. Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο οι ΗΠΑ 
πολύ δύσκολα θα οδηγηθούν σε ρήξη των 
σχέσεων τους με την Άγκυρα, αλλά και 
ότι αποδέχονται το ρόλο και τη λειτουρ-
γία της Τουρκίας ως αυτόνομης δύναμης 
ευρασιατικής εμβέλειας. Έτσι, θα μπο-
ρέσουν να τη χρησιμοποιήσουν σαν τη 
λαβή του τουρκογενούς «μαχαιριού» που 
θέλουν να καρφώσουν στα πλευρά της Κί-
νας, στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου 
που έχουν εξαπολύσει εναντίον της.

Άρα, πολύ απλά, δύσκολα μπορούμε ως 
Ελληνισμός να περιμένουμε αποφασιστι-
κή στήριξη από πλευράς της Δύσης ενά-
ντια στον τουρκικό επεκτατισμό, όπως 
συνεχίζει να φαντασιώνεται ένα σημαντι-
κό μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης και 
σχεδόν σύσσωμες οι ελληνικές ελίτ. Χωρίς 
διάθεση υπερβολής, η μόνη χώρα που 
συνεχίζει να φοβάται η Τουρκία, με την 
έννοια ότι αποτελεί το βασικό εμπόδιο 
στους σχεδιασμούς της, είναι η Ελλάδα. 
Κι αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει 
μόνη της να προστατεύσει τον εαυτό της.

*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Αναπληρω-
τής Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατι-
ωτική Σχολή Ευελπίδων. Διδάσκει επίσης 
Γεωγραφία της Ασφάλειας στην ευρύτε-
ρη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών 
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑ 
Για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 
Ανακοίνωση

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

Αγαπητοί συμπάροικοι,

Μέσα από αυτό το μήνυμα, πρωτίστως, θα ήθελα να 
σας ευχηθώ, να είστε καλά στην υγεία σας και να σας 
υπενθυμίσω ότι με την αλληλεγγύη, τη συμπαρά-
σταση και την τήρηση των υγειονομικών μέτρων θα 
ξεπεράσουμε όλοι μαζί τις πρωτόγνωρες συνθήκες 
που μας έχει επιβάλει η πανδημία.

Αν και η κρίση που ζούμε είναι τεράστια, η Επιτρο-
πή Εράνου της ΕΚΜΜ συνεχίζει το σπουδαίο έργο 
της, αφού οι οικονομικές ανάγκες για τη διατήρηση 
των σχολείων μας είναι μεγάλες και διαρκείς. Οι δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Επιτροπής 
στην εκτέλεση του έργου τους, λόγω της πανδημίας, 
αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση. Όμως, με την αγάπη 
και την προσήλωσή τους στο καθήκον συνεχίζουν και 
θα συνεχίζουν αδιάκοπα, όλο το καλοκαίρι, την προ-
σπάθειά τους.

Σχετικά με την ανταπόκριση που είχε η φετινή διορ-
γάνωση του «ΤηλεΜαραθωνίου», όπως είναι γνω-
στό, αυτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σε αυτό το 
σημείο θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της 
Επιτροπής Εράνου σε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν 

στο ετήσιο αυτό κάλεσμα και πρόσφεραν είτε από το 
περίσσευμα είτε από το υστέρημά τους. Κάθε δωρεά, 
μικρή ή μεγάλη είναι σημαντική για τον σκοπό μας.

Οι υποσχέσεις δωρεάς που έχουμε συγκεντρώσει 
φτάνουν το ποσό των $315,251 συν μετοχές συνο-
λικής αρχικής ονομαστικής αξίας US $40,000 (εκτι-
μητέα αξία σε δολάρια Καναδά: $60,000). Δυστυχώς, 
από την έναρξη της πανδημίας, με τα περιοριστικά 
μέτρα και την επικρατούσα αβεβαιότητα, το ποσό 
που έχει εισρεύσει στο ταμείο της Επιτροπής Εράνου 
φτάνει τις $207,150. Καθώς τις επόμενες εβδομάδες 
η ζωή μας θα επανέλθει σταδιακά σε κανονικούς 
ρυθμούς, θα περιμένουμε και την ανταπόκριση όλων 
όσοι έχουν κάνει υποσχέσεις δωρεάς, ώστε να πα-
ρουσιάσουμε στην παροικία μας τον ολοκληρωμένο 
οικονομικό απολογισμό της εκδήλωσης.
  
Μέχρι τότε, σας εύχομαι να είστε υγιείς και ασφαλείς. 
Η Επιτροπή Εράνου συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Dr. Γεώργιος Τσούκας
Επίτιμος Πρόεδρος ΤηλεΜαραθωνίου
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Εράνου ΕΚΜΜ

Από τότε που εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέ-
τρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της παν-

δημίας του κορονοϊού, το Σχολείο “Σωκράτης-Δημο-
σθένης” δεν σταμάτησε να προσφέρει εξαιρετικές 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους μαθητές του από 
απόσταση, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμη ηλε-
κτρονική μορφή.

Καθώς πλησιάζουμε τον τελευταίο μήνα της σχολι-
κής χρονιάς, αυτές οι προσπάθειες διδασκαλίας και 
επικοινωνίας έχουν ενταθεί. Παρά την άνευ προη-
γουμένου κρίση, οι μαθητές μας προόδευσαν με αξι-
οσημείωτο τρόπο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές, τους 
δασκάλους και το προσωπικό υποστήριξης για την 
αφοσίωσή τους. Το πιο σημαντικό, θέλουμε να ανα-
γνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι αξιέπαι-
νοι μαθητές μας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης 
και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς 
μας που εμπιστεύτηκαν το Σχολείο “Σωκράτης-Δη-
μοσθένης” για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Για τις νέες οικογένειες που ενδιαφέρονται να εγγρά-
ψουν τα παιδιά τους στο αναγνωρισμένο εκπαιδευτι-
κό μας ίδρυμα, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε 
με το παράρτημα της επιλογής σας. Οι διευθυντές 

και το προσωπικό μας είναι παρόντες στα παραρ-
τήματα και είναι έτοιμοι να σας ενημερώσουν και να 
απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με τα 
οφέλη της διδασκαλίας στο Σχολείο “Σωκράτης-Δη-
μοσθένης”.

Το θεμέλιο όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το 
Σχολείο μας είναι η απαράμιλλη ποιότητα εκπαίδευσης 
και η κοινωνικοπαιδαγωγική επίβλεψη που παρέχουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον 
ιστότοπό μας στο www.socdem.org ή αφήστε ένα 
μήνυμα στο 514-738-2421 εσωτ.125.

Γίνεται γνωστό ότι οι Εξετάσεις της Ελληνομάθειας, 
που έπρεπε να γίνουν τον περασμένο Μάϊο και 

ακυρώθηκαν λόγω του κορωνοϊού, θα γίνουν στις 
13-14 και 15 Οκτωβρίου. Εγγραφές υποψηφίων θα 
γίνονται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις παρα-
καλούμε να μας στείλετε αμέσως ένα e-mail με τα 
στοιχεία του υποψηφίου και θα σας στείλουμε επί-
σης με e-mail την Αίτηση Εγγραφής και τις απαραίτη-
τες πληροφορίες. Το e-mail του γραφείου μας είναι: 
fkomborozos@hcgm.org.
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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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Φ Λ Ο Γ Α   W E S T   I S L A N D

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητά μέλη του συλλόγου ΦΛΟΓΑ (West Island)
Έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί σας 
λόγω το Κορωνοϊού και αποκλεισμού μας στα σπίτια, αλλά το συμβούλιο 
δουλεύει και είναι έτοιμο να εφαρμόσει πολλά προγράμματα που αφορούν 
όλους μας.  
Όπως γνωρίζετε κι εσείς η αίθουσα που μας παραχωρεί ο Δήμος του Dol-
lard-Des-Ormeaux από τα μέσα Μαρτίου είναι κλειστή, όπως και όλες οι 
υπηρεσίες και καταστήματα λόγω του  καταστρεπτικού ιού.  
Το διοικητικό σας όμως συμβούλιο δουλεύει καθημερινά μέσω τηλεφώνου 
και έχει προγραμματίσει πολλά πράγματα τα οποία θα είναι στα πλαίσια 
των αναγκών μας και της ηλικίας μας.
Προγραμματίζουμε να ανακοινώσουμε αυτά τα προγράμματα με την 
επάνοδο μας στην αίθουσα το Σεπτέμβριο.  
Τότε θα ανακοινώσουμε ημερομηνία γενικής συνέλευσης, με παρουσίαση 
πεπραγμένων από την 5η Μαΐου 2019 μέχρι την 31η Μαΐου 2020.  
Λίγη ακόμη υπομονή και θα καταφέρουμε πολλά εφόσον όλοι το θέλουμε 
και το υποστηρίζουμε, μαζί και για το καλό όλων μας.
Το διοικητικό σας συμβούλιο εγκαρδίως σάς εύχεται, ένα ευχάριστο 
καλοκαίρι με ΥΓΕΙΑ και πειθαρχία στις οδηγίες των δημοτικών αρχών για την 
προφύλαξη σας.  
Για πληροφορίες επικοινωνήσετε με τα μέλη του συμβουλίου 
Με εκτίμηση 
Μ. Αντωνιάδης, Ι. Σταυριανέας, Π. Πρασσάς,  
Π. Ζέρβας, Π. Σταυράκης, Γ. Σπανάκης και Ε. Τσουμής
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Π α ι δ ι ά    μ α ς  !
ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ   ΤΗΝ   ΟΥΣΙΑ ΤΗ   ΜΕΤΡΑΣ   ΣΤΗΝ   ΑΠΟΥΣΙΑ  !

Θα  επαναλάβω  και  γραπτώς  αυτό  το  οποίο πολλές  φορές  έχω  πει  στην  όμορφη  καρδιά  σας :
« Kείνος  που  ΔΕΝ  πιστεύει  και  ΔΕΝ  σκέπτεται τους  Κεκοιμημένους , 

 έχει  χάσει  την  πίστη  του »
« Κείνος  όμως  που  πιστεύει  και  ΔΕΝ  συλλογιέται αυτούς  που  ο  Θεός  

τους  πήρε  κοντά  του, έχασε το  πολυτιμότερο›  την  ΑΓΑΠΗ »
Τούτες τις  πολύ  δύσκολες  στιγμές , αδέλφια  μου, που  η  παρουσία  μας  καθίσταται  αδύνατη, 

ακόμα  και  τώρα στα  μέρη  όπου  βρίσκονται  τα  αγαπημένα  μας  πρόσωπα
η  Αγία  μας  Εκκλησία , μπορεί  και  προσεύχεται  προσωπικά και  επί  τόπου, 

για  όλους  εκείνους  που  έφυγαν  από  τη  ζωή.
Επί πλέον, σε κάθε  λειτουργική  ακολουθία  της ,  μνημονεύει

των  ονομάτων , υπέρ  αναπαύσεως  των  ψυχών  τους.
Τελούνται  Τρισάγια  και  Μνημόσυνα  μετά  κολλύβων ,  χωρίς εκκλησιαζομένους ,  γενικώς ,  

όταν  ζητηθεί  από  τους  οικείους στο  Ναό ,  διότι  η  παρουσία  μας  ακόμα  και  στο  Κοιμητήριο
ΔΕΝ  επιτρέπεται ,  παρά  μόνον  των  Ιερέων.

 ΓΡΑΜΜΕΝΑ  ΤΑ  ΥΠΕΡ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ  ΑΛΛΑ  ΚΑΙ ΤΑ  ΥΠΕΡ  ΥΓΕΙΑΣ  ΟΝΟΜΑΤΑ  

ΣΑΣ  ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ  ΣΤΟ  ΑΝΟΙΓΜΑ›  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ›

ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΠΟΡΤΑΣ  ΤΗΣ  « ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ » ΓΙΑ

ΤΟ  ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟ  

5  ΙΟΥΝΙΟΥ  6:00  ΤΟ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ  6  ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΤΙΣ  8  ΤΟ  ΠΡΩΪ. 

 ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  7  ΙΟΥΝΙΟΥ   « ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ »
ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  8  ΙΟΥΝΙΟΥ  «ΑΓΙΑΣ  ΤΡΙΑΔΟΣ». 

Εσείς  για  μας  και  εμείς  για  Σας !

Με  πολλή  αγάπη !
*************************************************************************

« ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ »
  Μικρή  Γεθσημανή

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   !!! 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  
4/ΗΜΕΡΟΥ «Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Σ»
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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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 

απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος 
σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
(από Ψάρι Μεσσηνίας, ετών 85)

Η σύζυγος: Σταυρούλα Μπούσιου 
(το γένος Σεφερλή)

Τα παιδιά: Παναγιώτα Μπούσιος, 
Γεώργιος-Φωτεινή

Τα εγγόνια: Παναγιώτα και Γιάννης

Η αδελφή: Γιαννούλα Πιθάρας (οικογενειακώς)

Οι κουνιάδες, τα ξαδέλφια, τα ανίψια, 
οι κουμπάροι, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο  Yves Legare 
(1350, autoroute 13, Sainte-Dorothee, Laval, QC H7X 3W9), 

όπου και θα διαβαστεί στις 15 Ιουνίου η νεκρώσιμος ακολουθία.

Οι επισκέψεις θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
που επιτρέπουν μικρή προσέλευση συγγενών και φίλων.

Ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας και την κατανόησή σας.

Παρακαλείστε, όπως αντί για λουλούδια, 
εις μνήμη του αείμνηστου Ιωάννη Μπούσιου, κάνετε προσφορές στο  

WWW.CARECENTRE.ORG.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ

Στον ουρανό κι αν έφυγες, εμείς δε σε ξεχνούμε,

Στη σκέψη μας θα βρίσκεσαι, όσο καιρό κι αν ζούμε.

Το σπίτι μας ορφάνεψε, ζούμε με αναμνήσεις,

Γιατί καλά γνωρίζουμε, δε θα ξαναγυρίσεις.

Πάντα θα σε θυμόμαστε, ποτέ δε σε ξεχνάμε,

Με αγάπη και με σεβασμό, για σένα θα μιλάμε.

Για μας που σ΄ αγαπούσαμε,  θα είσαι πάντα κοντά μας,

Και δε θα φύγεις ούτε στιγμή, μέσα από την καρδιά μας.

   Με σεβασμό στη μνήμη σου

   Από τη σύζυγο, τα παιδιά 

    και τα εγγόνια σου



32  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  5 Ιουνιου, 2020 / June 5, 2020

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

Η προηγούμενη φορά που οι ΗΠΑ εί-
δαν μια τόσο μεγάλη έκρηξη διαμαρ-

τυρίας, με συγκρούσεις με την αστυνομία, 
βία και καταστροφές, ήταν τον Απρίλιο 
του 1968, όταν το άκουσμα της είδησης 
για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ πυροδότησε βίαιες διαδηλώσεις σε 
πάνω από 125 αμερικανικές πόλεις, με 
50 νεκρούς και περισσότερες από 15.000 
συλλήψεις. Στην τετραετία 1968-1972 
υπήρξαν περίπου 2.310 περιστατικά τέ-
τοιων «ταραχών» σε 960 μαύρες κοινότη-
τες.

Στη συλλογική μνήμη των ΗΠΑ έμειναν 
με διαφορετικούς τρόπους. Στις μαύρες 
κοινότητες έμεινε η μνήμη της σύγκρου-
σης σε συνδυασμό με τη διαρκή αίσθηση 
διάψευσης υποσχέσεων για ενσωμάτωση 
και δικαιοσύνη. 
Ας μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια που ακο-

λούθησαν μπορεί να δοκιμάστηκαν δι-
άφορες πολιτικές που προώθησαν την 
άμβλυνση των διακρίσεων, όμως την ίδια 
στιγμή ήταν πολύ μεγαλύτερη η επένδυση 
στην καταστολή, στη στρατιωτικοποίηση 
των αστυνομικών δυνάμεων, που ξεκίνη-
σε την επαύριον των ταραχών του 1968, 
και αργότερα στο διαβόητο «πόλεμο στο 
έγκλημα» που σε μεγάλο βαθμό στοχο-
ποίησε τις μαύρες κοινότητες και οδήγησε 
σε πρωτοφανή ποσοστά καταδικών και 
φυλακίσεων των Αφροαμερικανών.
Το 2017 οι μαύροι αποτελούσαν το 12% 

του πληθυσμού, αλλά το 33% του πληθυ-
σμού των φυλακών, την ώρα που οι λευ-

κοί που αποτελούν το 64% του αμερικανι-
κού πληθυσμού, αποτελούσαν το 30% του 
πληθυσμού των φυλακών. 
Ούτως ή άλλως, οι μαύροι και οι ισπα-

νόφωνοι είναι πολύ πιο πιθανό να υπο-
βληθούν σε αστυνομικό έλεγχο από τους 
λευκούς. 
Τα στατιστικά στοιχεία για τη Νέα Υόρ-

κη αναφέρουν, ότι οι νεαροί μαύροι και 
ισπανόφωνοι άρρενες, ηλικίας 14-17 ετών, 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% του πληθυ-
σμού της πόλης, όμως παρ’ όλα αυτά το 
38% των αστυνομικών ελέγχων έγιναν σε 
βάρος τους.

Η ΒΑΘΙΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
Η αίσθηση άνισων προοπτικών δεν πε-

ριορίζεται μόνο στην εξαιρετικά άνιση 
μεταχείριση από τις αστυνομικές και δι-
καστικές αρχές. Αφορά πρώτα και κύρια 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 
Το διάμεσο εισόδημα των μαύρων νοικο-
κυριών ήταν το 2018 στα 41.692 δολάρια, 
την ώρα που το διάμεσο εισόδημα των 
λευκών νοικοκυριών ήταν 70.642 δολάρια. 
Ουσιαστικά, το μέσο μαύρο νοικοκυριό 

έβγαζε μόλις 50 σεντ, για κάθε δολάριο 
που έβγαζε το μέσο λευκό νοικοκυριό. 
Αντίστοιχη είναι η ανισότητα και σε σχέση 
με την απασχόληση. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 (πριν αρχίσει 

το κύμα απολύσεων εξαιτίας της πανδημί-
ας και των περιοριστικών μέτρων) η μέση 
ανεργία των μαύρων Αμερικάνων ήταν 
6,6%, ενώ των λευκών 3,6%.

ΜΕΤΡΟΥΝ ΟΙ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ;
Το σύνθημα (και κίνημα) Black Lives 

Matter ήρθε στο προσκήνιο, κυρίως μετά 
τη δολοφονία από αστυνομικούς το 2014 
του Μάικλ Μπράουν στο Φέργκιουσον, 
κοντά στο Σαιντ Λούις και του Ερλ Γκάρ-
νερ στη Νέα Υόρκη (με το βίντεο της 
σύλληψης και του θανάτου του να τον 
δείχνει να επαναλαμβάνει τη φράση «I 
can’t breath» – δε μπορώ να ανασάνω –, 
την ίδια ακριβώς που επαναλάμβανε και 
ο Τζορτζ Φλόιντ), παρότι ως σύνθημα είχε 
ακουστεί νωρίτερα.

Ήρθε να θυμίσει ότι οι μαύροι Αμερι-
κανοί αντιμετωπίζουν πολύ πιο μεγάλο 
κίνδυνο να πεθάνουν από σφαίρα και 
γενικότερα βία αστυνομικών – σε σχέση 
με τους λευκούς, και να υπογραμμίσει ότι 
στη σύγχρονη Αμερική δε μετρούν δυστυ-
χώς όλες οι ζωές το ίδιο. Ανάμεσα στον 
Ιανουάριο του 2015 και το Μάιο του 2020, 
σκοτώθηκαν από σφαίρες αστυνομικών 
1.252 μαύροι και 2.385 λευκοί. Αν λάβου-
με υπόψη την αναλογία του πληθυσμού, 
αυτό σημαίνει ότι 30 μαύροι ανά εκατομ-
μύριο έπεσαν θύματα πυροβολισμών από 
αστυνομικούς, ενώ στους λευκούς η ανα-
λογία είναι 12 ανά εκατομμύριο.
Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά 

αστυνομικής βίας σε βάρος μαύρων, παρά 
τη μεγάλη δημοσιότητα που είχαν πάρει 
οι διαμαρτυρίες μετά το Φέργκιουσον και 
την κλιμάκωση του κινήματος Black Lives 
Matter, και παρότι οι ΗΠΑ είχαν από το 
2008 έως το 2016 έναν πρόεδρο που δεν 

ήταν λευκός, έρχονται να υπογραμμίσουν 
ότι ο ρατσισμός στις ΗΠΑ δεν αφορά 
απλώς το εάν υπάρχουν τυπικές μορφές 
ανισότητας, αλλά πολύ πιο βαθιά ριζωμέ-
νες στάσεις και πρακτικές.

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΩΣ «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»
Πριν η δολοφονία του Τζορτζ Φλό-

ιντ υπενθυμίσει την άνιση βία σε βάρος 
των μαύρων, ήταν η πανδημία του νέου 
κορωνοϊού που έδειξε πόσο άνιση είναι η 
συνθήκη και σε σχέση με την υγεία.

Με βάση στοιχεία από όσες Πολιτείες 
των ΗΠΑ καταγράφουν φυλετικά στοιχεία 
για τα θύματα του νέου κορωνοϊού, κατα-
γράφονται οι δραματικές επιπτώσεις της 
πανδημίας για τους μαύρους Αμερικα-
νούς. 

Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων από 
το APM Research Lab δείχνει ότι η θνη-
σιμότητα των μαύρων Αμερικανών από 
τον κορωνοϊό είναι 2,4 φορές μεγαλύτερη 
από αυτή των λευκών και 2,2 φορές υψη-
λότερη από αυτή των ασιατικής καταγω-
γής ή των ισπανόφωνων. 
Με βάση τα στοιχεία από 40 Πολιτεί-

ες και την Περιφέρεια της Κολούμπια 
(δηλ. την περιοχή όπου είναι η πρωτεύ-
ουσα Ουάσιγκτον), στα τέλη Μαΐου ένας 
στους 1.850 μαύρους Αμερικανούς είχε 
πεθάνει (54,6 νεκροί ανά 100.000, ένα 
ποσοστό θνησιμότητας υψηλότερο για 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  33

Δολοφονία Φλόιντ: Γιατί τελικά  
εξεγέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η έκρηξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έρχεται να θυμίσει το βαθύ 
χάσμα του ρατσισμού και της ανισότητας στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία
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Elias Papakonstantinou  |   complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

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

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

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)

παράδειγμα από τη γενική θνησιμότητα 
από τον κορωνοϊό στη Γαλλία).

Η ανισότητα, που μάλιστα αποτυπώνε-
ται και σε υψηλότερα ποσοστά θανάτων 
ανθρώπων κάτω των 65, αποδόθηκε σε 
μεγαλύτερη συχνότητα υποκείμενων προ-
βλημάτων ή καταστάσεων υγείας (όπως ο 
διαβήτης ή η υπέρταση). 

Μόνο που αυτά τα προβλήματα υγείας 
δεν είναι άσχετα από τη συνολικότερη 
κοινωνική συνθήκη στην οποία ζουν οι 
μαύροι Αμερικανοί, δικαιολογώντας την 
εκτίμηση, που έχει ακουστεί συχνά το 
τελευταίο διάστημα, ότι το βασικό «υπο-
κείμενο πρόβλημα υγείας» είναι ο ίδιος ο 
ρατσισμός, που αποτυπώνεται σε πλήθος 
ανισότητες. 

Χαμηλότερο εισόδημα, χειρότερες συν-
θήκες κατοικίας (μικρότερα διαμερίσμα-
τα, περισσότεροι άνθρωποι ανά κατοικία, 
δυσμενέστεροι περιβαλλοντικοί όροι), 
χειρότερες συνθήκες εργασίας (συχνά 
στις εργασίες «πρώτης γραμμής» που 
συνεπάγονται μεγαλύτερη έκθεση στον 
κορωνοϊό), μεγαλύτερη ανασφάλεια, με-
γαλύτερο κοινωνικο-οικονομικό στρες, 
δυσκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας, διαμορφώνουν μια διαχρονική 
συνθήκη που καταλήγει σε αυτή την τόσο 
αυξημένη ευαλωτότητα.

«Η ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΩΝ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ»
Όλα αυτά σημαίνουν, ότι η έκρηξη που 

βλέπουμε στις ΗΠΑ δεν είναι απλώς μια 
«αντανακλαστική» αντίδραση σε μια δο-
λοφονία, με τον ίδιο τρόπο που δεν ήταν 
«αντανακλαστικές» οι ταραχές της δεκαε-
τίας του 1960.

Χρόνια πριν ήταν ο ίδιος ο Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ, που με μια αποστομωτική 
ακριβολογία είχε περιγράψει τι ακριβώς 
σημαίνουν τέτοιες κοινωνικές εκρήξεις: 
«μια ταραχή είναι η γλώσσα αυτών που 

δεν ακούγονται» (a riot is the language of 
the unheard).
Με αυτό τον τρόπο ήθελε να υπογραμ-

μίσει ότι τέτοιες εκρήξεις δεν αποτελούν 
ούτε μαζική παραβατικότητα, ούτε μαζική 
ανομία, αλλά ο μόνος τρόπος, ώστε άν-
θρωποι που υφίστανται καταπίεση, εκμε-
τάλλευση και συστηματικές ρατσιστικές 
διακρίσεις επιτέλους να ακουστούν.

Η σύγχρονη Αμερική δεν έχει ξεπεράσει 
το ρατσισμό. 

Μπορεί πια να μην υπάρχουν τυπικές 
φυλετικές διακρίσεις, όπως αυτές που 
υπήρχαν έως και τη δεκαετία του 1960, 
μπορεί να μη θεωρείται πλέον πρέπον οι 
άνθρωποι να βγάζουν αναμνηστικές φω-
τογραφίες μπροστά από θύματα λιντσαρί-
σματος, όπως γινόταν στις ΗΠΑ έως και τη 
δεκαετία του 1930, μπορεί να έχει καταρ-
γηθεί η δουλεία, αλλά η διαίρεση είναι 
πραγματική και αποτυπώνεται με όλους 
τους δυνατούς τρόπους: στο εισόδημα, 
στην κατοικία, στην υγεία, στην αστυνο-
μική βία.
Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να διαφύγει 

της προσοχής μας ότι στις διαδηλώσεις δε 
συμμετέχουν μόνο μαύροι. 

Με έναν τρόπο φαίνεται να κατεβαίνει 
στο δρόμο ένα ευρύτερο τμήμα μιας αμε-
ρικανικής κοινωνίας, που έχει να αντιμε-
τωπίσει όχι μόνο την ανισότητα αλλά και 
τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση και τη 
μεγαλύτερη έκρηξη ανεργίας από τη δε-
καετία του 1930 και τη Μεγάλη Κρίση.
Αδυναμία χειρισμού της πανδημίας, βα-

θιά οικονομική κρίση, ρατσιστική βία: η 
Αμερική είναι αντιμέτωπη με τον ίδιο τον 
εαυτό της. 

Και έχει στην ηγεσία της έναν άνθρωπο, 
που δείχνει να επιμένει να εθελοτυφλεί 
απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα, θε-
ωρώντας τους διαδηλωτές «τρομοκρά-
τες» και ζητώντας ακόμη μεγαλύτερη κα-
ταστολή.

©in.gr
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Δολοφονία Φλόιντ: Γιατί τελικά  
εξεγέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η έκρηξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έρχεται να θυμίσει το βαθύ 
χάσμα του ρατσισμού και της ανισότητας στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 8/6/2020 – 14/6/2020

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
754

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 753

1825

5 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Εάν το μόνο που επιθυμείτε 
είναι να επιβάλετε τις ιδέες σας στον 
αγαπημένο σας, τότε αυτός ο μήνας θα 
λήξει με παρανοήσεις και συγκρούσεις. 
Η Αφροδίτη συνεχίζει την ανάδρομη πο-
ρεία της στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο 
σας και χρειάζεται να φιλτράρετε τα λό-
για σας πριν μιλήσετε. Σκεφτείτε σε βά-
θος πριν ξεσπάσετε και κάνετε διατριβή.

Με την Αφροδίτη να συνεχίζει 
την ανάδρομη πορεία της στον ενδέκα-
το οίκο σας, των ονείρων και των ελπί-
δων, έχετε την τάση να θέλετε να δείτε 
τους ανθρώπους κάτω από τη δική σας 
αντίληψη, να τους εξιδανικεύετε ή να 
σκέφτεστε υπερβολικά το μέλλον. Κά-
ντε λίγο πίσω προς το παρόν και προ-
σπαθήστε να απολαύσετε τις στιγμές.

Η Αφροδίτη συνεχίζει την 
ανάδρομη πορεία της στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων, και σας δίνει 
την ευκαιρία να αγωνιστείτε για να 
βάλετε γερά θεμέλια στη σχέση σας. 
Κάθε απολαυστική στιγμή που μοιρά-
ζεστε μαζί θα μπορούσε να προσθέσει 
ένα μικρό τούβλο σε μια σταθερή συ-
ναισθηματική σύνδεση μεταξύ σας.

Με τον κυβερνήτη πλανήτη σας την 
Αφροδίτη να συνεχίζει την ανάδρομη 

πορεία της στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων 
και των αξιών, είναι ώρα για προβληματισμό, 
όσον αφορά την οικονομική σας διαχείριση αλλά 
και τις αξίες σας.  Επειδή εσείς βλέπετε στον κα-
θρέφτη σας το είδωλό σας, αυτό δε σημαίνει ότι 
και οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν το ίδιο.

Προχωρούν τα μεγάλα φιλόδο-
ξα σχέδιά σας; Η Αφροδίτη συνεχίζει την 
ανάδρομη πορεία της στο φιλόδοξο δέκα-
το οίκο σας και ίσως κάποια επαγγελματι-
κά σας σχέδια ανατραπούν ή νομίζετε ότι 
χάνετε τον ενθουσιασμό σας για ένα έργο 
ή αντίθετα μπορεί να προχωρήσετε μπρο-
στά χωρίς να ελέγξετε τους κινδύνους.

Η Αφροδίτη συνεχίζει την ανά-
δρομη πορεία της στον αναλυτικό έκτο 
οίκο σας, κι εσείς ίσως τώρα να επικρίνετε 
άσκοπα την αγάπη σας. Ίσως κάτι ανούσιο 
πέσει πολύ βαρύ για σας. Η ανάδρομη 
Αφροδίτη αυξάνει την τελειομανία σας και 
την αναλυτικότητά σας, ένα μικρό λάθος 
του αγαπημένου σας είναι «θανατηφόρο».

Η Αφροδίτη συνεχίζει την ανά-
δρομη πορεία της στο ζώδιό σας και 
ίσως θελήσετε να κάνετε μια μικρή 
παύση από το φλερτ και τα ραντεβού ή 
να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι εάν είστε 
ζευγάρι. Ίσως να μην αισθάνεστε τόσο 
χαρούμενοι και ανέμελοι όπως συνή-
θως είστε ή αναρωτιέστε γιατί έχετε χά-
σει το ενδιαφέρον σας στην αγάπη.

Πού πήγαν η ευγένεια και η 
διπλωματία σας; Με την Αφροδίτη να 
συνεχίζει την ανάδρομη πορεία της στον 
ειλικρινή και επεκτατικό ένατο οίκο σας, 
προσέξτε τα απότομα και αιχμηρά σχό-
λιά σας. Τα λόγια σας μπορούν να πλη-
γώσουν τους άλλους, ακόμα κι αν είστε 
ειλικρινείς. Βεβαιωθείτε ότι λέτε την 
αλήθεια, χωρίς να ρίχνετε δηλητήριο!

Πριν σας πιάσει εμμονή και 
ταραχή με μια παλιά αγάπη και πεί-
τε αμέσως το «ναι», σημειώστε ότι η 
Αφροδίτη συνεχίζει την ανάδρομη πο-
ρεία της στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας 
έως τις 25 του μήνα. Σκεφτείτε τους 
λόγους που χωρίσατε κι αν αξίζει να 
επενδύσετε και πάλι την καρδιά σας. 

Πονάτε ακόμα σκεπτόμενοι 
εκείνον/η που σας πρόδωσε; Αν χρειά-
ζεστε να πενθήσετε μια σβησμένη ερω-
τική φλόγα ή να κάψετε κάποια ερωτικά 
γράμματα αγάπης ή να πετάξετε παλιά 
αναμνηστικά, η Αφροδίτη, που συνεχί-
ζει την ανάδρομη πορεία της στον πνευ-
ματικό δωδέκατο οίκο σας, σάς βοηθάει 
πραγματικά να γυρίσετε σελίδα.

Τα χρήματα μπορεί να σας βά-
λουν σε μπελάδες. Με την Αφροδίτη να 
συνεχίζει την ανάδρομη πορεία της στον 
όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομικών 
πόρων και κοινών περιουσιακών στοιχεί-
ων, ίσως δημιουργηθούν διενέξεις με τον 
αγαπημένο σας ή ένα συνεργάτη σας για 
κοινούς λογαριασμούς ή τακτικές δαπάνες 
ή ζητήματα εξοικονόμησης και ακινήτων. 

Κοντά στην οικογένειά σας και 
μέσα στο σπίτι σας, η ζωή σας θα μπορού-
σε να γίνει λίγο ενοχλητική, καθώς η αρ-
μονική Αφροδίτη συνεχίζει την ανάδρομη 
πορεία της στον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, μέχρι τις 25 
του μήνα. Αυτή η ανάδρομη κίνηση του 
πλανήτη της αρμονίας θα μπορούσε να 
δημιουργήσει διενέξεις και παρανοήσεις.

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

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

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

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

1967

Ο Οδυσσέας Ανδρού-
τσος δολοφονείται 

μέσα στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, από το 

άλλοτε πρωτοπαλίκαρό 
του, Γκούρα.

Το τρίποντο εφαρμό-
ζεται για πρώτη φορά 
στο πρωτάθλημα της 
American Basketball 
League και περιλαμ-

βάνει όλα τα σουτ που 
εκτελούνται από από-
σταση μεγαλύτερη των 

22 ποδιών (6,71 μ.) 
από το καλάθι.

Αρχίζει ο 
περιβόη-
τος Πόλε-
μος των 
Έξι Ημε-

ρών ανάμεσα στο Ισρα-
ήλ από τη μία πλευρά, 
την Αίγυπτο, τη Συρία 
και την Ιορδανία από 
την άλλη.

1947

Αναγγέλλεται το σχέ-
διο Μάρσαλ, που θα 
βοηθήσει στην ανοι-
κοδόμηση της χώρας 
μας μετά το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου.

1961

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ…-Να μου φέρετε το μ@λ@κ@ 

που είπε «ο πελάτης έχει πά-
ντα δίκιο» να του κάνω τον 
πελάτη…

-Απελπισία δεν είναι να θέλεις 
γάμο και να μην παντρεύεσαι. 
Απελπισία είναι να μη θέλεις 
γάμο αλλά να είσαι παντρεμέ-
νος!

-Το Κέρατο είναι σαν το τζατζί-
κι. Όταν το τρώνε και οι δύο 
δεν υπάρχει πρόβλημα!

-Παλιά δεν έκαναν σεξ πριν το 
γάμο. Τώρα δεν κάνουν μετά…

έ

ί

ίί

ό

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
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Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

657 boul. Curé-Labelle,Suite 290
Laval, Québec, H7V 2T8

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, 
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια, 

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

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-. Διαθέσι-
μο από την 1 Ιουλίου. Πολύ καθαρό και φρεσκοβαμ-
μένο με μπαλκόνι και μεγάλο κήπο. $1050 το μήνα 
εκτός της θέρμανσής που συμπεριλαμβάνεται στο 

λογαριασμό της HYDRO. Πληροφορίες στην Ευγενία 
514-560-7503 



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Παραδοσιακή φέτα 
βαρελίσια, τώρα σε όλα 
τα καταστήματα ΑDONIS
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