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Συνεχίζουμε να 
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

Πλένουμε τα 
χέρια μας

Κρατάμε αποστάσεις
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Καλύπτουμε το 
πρόσωπα σας 

(εάν σε λιγότερο από  
2 μέτρα)

Υποχρεωτική για όλους  
12 ετών ή άνω σε όλα τα 
είδη δημόσιας συγκοινωνίας 
και σε κλειστούς ή μερικώς 
κλειστούς δημόσιους 
χώρους.
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Απίστευτο κι όμως αληθινό. Όσο και να 
φαίνεται παράξενο, η οικονομία του 

Καναδά επεκτάθηκε κατά 4,5% το Μάιο 
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρί-
λιο! Η ισχυρή αυτή ανάκαμψη έχει φέρει 
την καναδική οικονομία σε ποσοστό 85% 
απ’ ότι ήταν το μήνα Φεβρουάριο πριν την 
πανδημία του COVID-19.

Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ότι 
το ΑΕΠ του Καναδά – το ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν που είναι η συνολική αξία, σε 
δολάρια, όλων των αγαθών και υπηρεσι-
ών που παρήγαγε η οικονομία κατά τη δι-
άρκεια του μήνα – ανήλθε σε λίγο περισ-
σότερο από 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, 
ενώ τον Απρίλιο ήταν στα 1,62 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια, αλλά βρισκόταν στα 1,99 
τρισεκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο. 
Η υπηρεσία δεδομένων αναφέρει ότι 
17 από τους 20 τομείς της οικονομίας 
που παρακολουθεί αυξήθηκαν, και ιδι-
αίτερα οι βιομηχανίες παραγωγής αγα-
θών πολύ έντονα, σημειώνοντας αύξηση 
8%. Το κέρδος του τομέα των υπηρεσιών 
ήταν συγκριτικά χαμηλότερο, στο 3,4%. 
Τα μόνα μέρη της οικονομίας που συρ-
ρικνώθηκαν ξανά ήταν η διαχείριση, η 
δημόσια διοίκηση και ο τομέας των τε-
χνών και της ψυχαγωγίας που συμπε-
ριλαμβάνει το χώρο των εστιατορίων. 
Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Ριτζ (φωτ. 
πάνω αριστερά) της τράπεζας BMO, o  το-
μέας της ψυχαγωγίας γενικά θα βρίσκεται 
υπό συνεχή πίεση.

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι ιδιο-
κτήτες εστιατορίων αντιμετωπίζουν μεγά-
λες δυσκολίες για να τα κρατήσουν ανοι-
κτά. Οι διάφοροι περιορισμοί που πρέπει 
να εφαρμόσουν, όπως λιγότερα τραπέζια, 
50% πελατών σύμφωνα με τη χωρητικότη-
τα του εστιατορίου που έχει η άδεια τους, 
καθώς και οι νέες δαπάνες για συνεχή 
απολύμανση δε βοηθά καθόλου. Επιπλέ-
ον, η έκτακτη μηνιαία οικονομική επιχο-
ρήγηση της Καναδικής κυβέρνησης, δη-
μιούργησε μεγάλη έλλειψη προσωπικού, 
προπαντός στο χώρο των εστιατορίων.
Παράλληλα και σε χειρότερη μοίρα βρί-

σκονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν να 
κάνουν με τη διοργάνωση όλων των ειδών 
εκδηλώσεων, από γάμους ως συνέδρια. 

ΠΡΩΤΙΑ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε τη 

μεγαλύτερη ανάκαμψη απ’ όλους τους 
άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα, η δραστη-
ριότητα του αυξήθηκε κατά 17,6% μετά το 
κλείσιμο του Μαρτίου και του Απριλίου. 
Σε αυτό βοήθησε και η αυξημένη δρα-
στηριότητα του τομέα των ανακαινίσεων. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι τα κα-
ναδικά νοικοκυριά μια και ήξεραν ότι δεν 
πρόκειται να ταξιδεύσουν φέτος το καλο-
καίρι και θα περάσουν διακοπές στο σπίτι 
τους, επένδυσαν σε διάφορες ανακαινί-
σεις για τον καλλωπισμό της οικίας στους. 
Οι περισσότεροι δε, επικεντρώθηκαν στη 
διακόσμηση του κήπου τους, με την προ-
σθήκη κάποιας πισίνας για τα παιδιά.

Η ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΕΡΕ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν, ότι τις πε-
ρισσότερες φορές που κάνουμε κάποια 
μη αναγκαία αγορά, από τις συνηθισμέ-
νες, όπως τρόφιμα κ.λπ.… είναι επειδή 
αισθανόμαστε μια μεγάλη ευχαρίστηση 
ή έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε. Με τον 
αποκλεισμό και την κλεισούρα που μας 
επέβαλαν, πολλοί έκαναν και κάνουν δι-
άφορες αγορές που προσφέρει το λιανικό 
εμπόριο. Από ρούχα και… σαλόνια, μέχρι 
και τηλεοράσεις μεγάλων διαστάσεων.  
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί 
μια αύξηση του λιανικού εμπορίου ύψους 
16,4%. 

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΪΟΣ
Χάρις λοιπόν τους δύο αυτούς κλάδους 

της οικονομίας που ήδη αναφέρθηκε, ση-
μειώθηκε ένα παράλογο φαινόμενο. Ο 
Μάιος του 2020 σημείωσε τη μεγαλύτερη 
μηνιαία αύξηση δραστηριότητας από τότε 
που ξεκίνησε η τήρηση των αρχείων της 
καναδικής οικονομίας, ήτοι το 1961.

Οι οικονομολόγοι περίμεναν μια ανά-
καμψη περίπου 3,5%, οπότε οι αριθ-
μοί του Μαΐου ήταν καλύτεροι από 
το αναμενόμενο. Υπολογίζεται ότι τα 
προκαταρκτικά στοιχεία για τον Ιού-
νιο θα είναι ακόμη καλύτερα, αυξημέ-
να κατά 5% από το επίπεδο του Μαΐου. 
Παρόλα αυτά, η παραγωγή της καναδικής 
οικονομίας βρίσκεται ακόμη 15% κάτω 
από το σημείο που ήταν πριν την πανδη-
μία. 
Πάντως, η οικονομία του Μαΐου δε βρί-

σκεται στα πλαίσια που είχε προβλέψει η 

Καναδική Στατιστική Υπηρεσία (StatsCan) 
ήτοι 3%. Αυτό οδήγησε τη StatsCan να αλ-
λάξει τις προβλέψεις για τον Ιούνιο όπου 
υπολογίζεται η οικονομία να είναι στα 
90%, του ποσοστού που είχε πριν την παν-
δημία το Φεβρουάριο.  
Ο Τρέβιν Στράτον (φωτ. κάτω αρι-

στερά), επικεφαλής οικονομολόγος 
του Καναδικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, δήλωσε ότι η ανάκαμψη το 
Μάιο ήταν θετική, αλλά υπογραμμίζει 
πόσο καιρό και αργή είναι η ανάκαμψη. 
«Ο δρόμος προς την ανάκαμψη ξεκινά 
τώρα, εστιάζοντας στα οικονομικά θεμέ-

λια που θα φέρουν πίσω τις επενδύσεις, 
θα ενθαρρύνουν τη ζήτηση αγαθών και 
θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασί-
ας», είπε, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία 
δείχνουν ότι ο Καναδάς βρίσκεται σε καλό 
δρόμο για να βυθιστεί κατά 12% το δεύ-
τερο τρίμηνο, πολύ χειρότερη απόδοση 
από τη συστολή 9,5% που παρατηρείται 
στις ΗΠΑ.
«Η οικονομία μας εξακολουθεί να είναι 

μόνο το 90% του μεγέθους που ήταν το 
Φεβρουάριο και οι δαπάνες του δημό-
σιου τομέα έχουν κάποιο περιθώριο στο 
τέλος», είπε.

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
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514.903.9000
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KOSTA D. MENOUTIS
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συμφέρει
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τα γεύματα, κολατσιά, 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

ΣΤΟ 85% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Μικρές απώλειες για  
την Καναδική Οικονομία
Οικοδομικές Κατασκευές, Βιομηχανία και Λιανικό Εμπόριο  
οι τομείς που κράτησαν ψηλά την οικονομία του Καναδά
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Έργα και Ημέραι…
Πριν μερικούς μήνες συστάθηκε η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» η 

οποία θα αναλάμβανε τον εορτασμό για τα 200 χρόνια από 
την Εθνική Παλιγγενεσία και Ανεξαρτησία του Γένους.

Στην Επιτροπή δέχτηκαν να συμμετάσχουν κορυφαίες προσωπι-
κότητες από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο. Δημιουργήθηκε 
μάλιστα και μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για 
την υλοποίηση δράσεων ή άλλων εκδηλώσεων. 

Έκτοτε, η υψηλά προσδοκώμενη πολυσύνθετη Επιτροπή, της 
οποίας προεδρεύει η κ. Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, δεν 
έχει να επιδείξει σχεδόν τίποτα, εκτός ορισμένων γενικευμένων 
αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά την επιλογή της 
εν λόγω κυρίας, όπως αποδείχθηκε δεν ήταν η πρέπουσα, κάτι που 
φάνηκε από την αρχή.

Όλους αυτούς τους μήνες οι λανθασμένες αποφάσεις της όχι μόνο 
έχουν διχάσει τους Έλληνες, αντί να τους ενώσουν, αλλά πλέον 
απευθύνονται σε όλο και λιγότερους μετά τις ομαδικές αποχωρή-
σεις των μελών. 

Ως μέλος της οικονομικής ελίτ της Ελλάδας, η κ. Αγγελοπούλου δε 
χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για λόγους καθαρά ταξικούς, ενώ το 
όνομά της είναι συνδυασμένο με την Ολυμπιάδα 2004 που στοίχισε 
υπερβολικά στην ελληνική οικονομία, ενώ άφησε ελάχιστα για τους 
πολίτες. Ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό το πραγματικό 
κόστος των Ολυμπιακών αγώνων. Μια ατυχέστατη, εν τω μεταξύ, 
δημόσια παρέμβαση μέλους της Επιτροπής ήταν η ανάρτηση στα 
κοινωνικά δίκτυα, με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήριζε 
τον εμβληματικό πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδί-
στρια, ως «δικτάτορα», δίνοντας άλλοθι στους δολοφόνους του… 
Άλλη, εκτός χρόνου και τόπου, ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα, 
αναφερόταν στην… ερωτική ζωή του Γεωργίου Καραϊσκάκη, προκα-
λώντας έντονες αντιδράσεις.
Εύκολα διαπιστώνεται ότι η περίφημη Επιτροπή πέρα από τις γκά-

φες και τις γραφικότητες, μεροληπτεί προκλητικά. Είναι εντελώς 
απαράδεκτο τα μέλη της αντί να αναδείξουν το μεγαλείο του σύγ-
χρονου Ελληνισμού να εργάζονται για την αποδόμησή τους και την 
αναθεώρηση της ιστορίας… 

Γνωστές είναι άλλωστε οι προθέσεις μιας μειοψηφικής ομάδας 
ανθελλήνων να επιβάλλουν τις ιδεοληψίες τους για την ιστορία, 
την εκκλησία αλλά και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το επιχεί-
ρησαν γνωστοί και μη εξαιρετέοι «ιστορικοί» με το «συνωστισμό» 
στην προκυμαία της Σμύρνης και τα παραποιημένα σχολικά βιβλία, 
με την προβολή των φιλοτουρκικών θέσεων τους στο σχέδιο Ανάν, 
την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και πιο πρόσφατα με την 
απόπειρα αμφισβήτησης των θεμελιωδών μυστηρίων της Ορθό-
δοξης Πίστης με την επίκληση του κορωνοϊού… Ως εκ τούτου, δεν 
εκπλήσσει κανέναν η αφαίρεση του σταυρού από τη σημαία στο 
λογότυπο της Επιτροπής… Εν τω μεταξύ – προφανέστατα εσκεμμέ-
να – δε δόθηκε το ανάλογο χρονικό διάστημα στους ομογενειακούς 
οργανισμούς ώστε να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021». Ως φαίνεται, οι οργανωτές και δη οι διοικούντες 
της «μητέρας πατρίδας», αγνοούν παντελώς το γεγονός ότι στις 
ελληνικές παροικίες του εξωτερικού καλλιεργήθηκε και διαδόθηκε 
η ιδέα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.  Λησμονούν ακόμη ότι η ανιδι-
οτελής συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στον αγώνα για την 
απελευθέρωση του Γένους υπήρξε άκρως αποφασιστική και καθο-
ριστική. Αυτά τα ολίγα προς γνώσιν και συμμόρφωσιν… 

Άρχισε η  
«Νέα τάξη πραγμάτων» 

Εδώ και μερικές δεκαετίες θα έχετε όλοι ακού-
σει αυτή τη φράση (Νέα τάξη πραγμάτων) η 

οποία είχε σκοπό να μας προετοιμάσει για το τι 
έρχεται στο μέλλον της ανθρωπότητας, που ση-
μαίνει ότι θα «αγγίζει» κάθε άνθρωπο στη γη. 
Πολλοί από εμάς άκουσαν αυτή την ορολογία 

που περιγράφει κύριες και δραματικές αλλαγές 
στον κόσμο που ζούμε, από τα χείλη των προ-
έδρων Τζορτζ Μπους της Αμερικής και Μιχαήλ 
Γκορμπατσώφ της Σοβιετικής Ένωσης, στη συνά-
ντηση που είχαν για να κλείσουν το κεφάλαιο του 
«ψυχρού πολέμου» μεταξύ των δύο δυνάμεων. 
Την ίδια φράση είχε επαναλάβει ο Μπους όταν 
ανακοίνωσε σε διάγγελμα του στον αμερικανικό 
λαό και στον κόσμο ολόκληρο, την αρχή του πο-
λέμου στον Περσικό Κόλπο κατά του Ιράκ το 1991.
Όμως η φράση αυτή πρωτοχρησιμοποιήθηκε 

από τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Ουίλσον, 
μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και 
στην ανακοίνωση δημιουργίας του πρώτου «πα-
γκόσμιου καφενείου» για τον τερματισμό όλων 
των πολέμων, την «Κοινωνία των Εθνών» που 
μετονομάστηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου σε Ηνωμένα Έθνη, το σημερινό «διεθνές 
καφενείο», που θεωρητικά αποτρέπει τους 240 
και πλέον πολέμους που γνώρισε η ανθρωπότητα 
από την δημιουργία του από 50 χώρες τον Οκτώ-
βριο του 1945, στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρ-
νιας. 

Δε χρειάζεται να σας πω πόσο «δίκαιος» είναι 
αυτός ο οργανισμός. Παράδειγμα – τουλάχιστον 
για μας – τις προσπάθειες που έκανε όλα αυτά τα 
χρόνια για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, που 
επίσης λόγω της ύψιστης «ανθρωπιάς» των εκ-
προσώπων των χωρών του ΟΗΕ, έκλεισαν τα μά-
τια στη βίαια εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο το 
1974. Είκοσι χρόνια μετά -τον Απρίλιο του 1994- 
«έκλεισαν» ξανά τα μάτια στην 100 ημερών σφα-
γή 800.000 ανθρώπων (70% της φυλής Τούτσι) 
στη Ρουάντα – που μπορούσε να αποτρέψει ο δι-
οικητής των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, Κα-
ναδός στρατηγός, Ρόμεο Νταλαίρ, αν είχε ενισχυ-
θεί με περισσότερες δυνάμεις και πολεμοφόδια. 
Αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο του «Shake Hands 
with the Devil» που έγινε και ταινία.
Ο στρατηγός Νταλαίρ περιγράφει στο βιβλίο του 

ότι είχε προειδοποιήσει από τον Ιανουάριο τον 
ΟΗΕ, ότι προετοιμάζεται γενοκτονία, έχοντας βά-
σιμες πληροφορίες για κρυμμένα όπλα τα οποία 
θα μπορούσε να κατάσχει, αν είχε αρκετούς στρα-
τιώτες. Αλλά όπως προ είπα, έκαναν πως δεν 
άκουγαν…

Ξέχασα να σας πω, ότι στο Άρθρο 1, του καταστα-
τικού του ΟΗΕ, αναφέρει τα εξής: «Η αδιαφορία 
και περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας που εξεγεί-
ρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική 
ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθε-
ροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από 
τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί 
ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου... Όλοι 

οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι και ίσοι όσον 
αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους». 
Εδώ γελάμε…
Και ύστερα μου λέτε, ότι που και που «ξεχνούν» 

στην Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ τα άρθρα 
του καταστατικού. Εδώ το πράττει από την αρχή 
της δημιουργίας του ο ΟΗΕ, και δεν το παραδέ-
χονται προπαντός τα ελίτ μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Και προχωράμε στο σήμερα…

 
ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Καθώς λοιπόν αναπολούσαμε τις ωραίες στιγ-

μές που περάσαμε με την οικογένεια και τους 
φίλους μας στον εορτασμό της πρωτοχρονιάς τον 
Ιανουάριο του 2020, «παρουσιάστηκε» σαν κα-
θυστερημένος μποναμάς και στην αρχή δειλά, ο 
Κορωνοϊός. Μέσα σε λίγους μήνες από την αρχή 
που εξήγγειλαν οι κυβερνήσεις την «ύπαρξη» του, 
η ζωή όλων μας έγινε άνω-κάτω. Δε θα αναφερ-
θώ στα όσα έχω γράψει στο παρελθόν γι αυτό το 
θέμα τους τελευταίους μήνες. Θα περιοριστώ στο 
σήμερα και στις μελλοντικές βλέψεις μου.

Λοιπόν, ας δούμε αυτή τη στιγμή που βρισκόμα-
στε…

Εκτός των θυμάτων, ζούμε όλοι σε μια νέα πραγ-
ματικότητα. Για μένα είναι η «Νέα τάξη πραγμά-
των». Μην ξεχνάμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) που για πολλούς «πούλησε» την 
ανθρωπότητα προς όφελος των υποστηρικτών 
του – βλέπε Κινέζους και Δισεκατομμυριούχους 
όπως ο Μπιλ Γκέιτς – είναι παρακλάδι και δημι-
ουργία του ΟΗΕ που όπως είδαμε ξέρει να υπο-
στηρίζει το άδικο. Τα ίδια χούγια έχει και ο Π.Ο.Υ.

Όλα λοιπόν γύρω μας έχουν αλλάξει και απ’ ότι 
φαίνεται πολύ φοβάμαι ότι δε θα επιστρέψουμε 
σχεδόν καθόλου στις μέρες π.Κ., δηλαδή «πριν την 
Κορωνοϊού εποχή».
Ας δούμε λοιπόν μαζί πως έχει εξελιχθεί η ζωή 

μας.
Το πρωί σηκωνόμαστε και θέλουμε δε θέλουμε 

θα «ενημερωθούμε» για τις εξελίξεις του Κορω-
νοϊού: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι φαρμακευτι-
κές έρευνες των 166 και πλέον εταιρειών για την 
εύρεση φαρμάκου ή/και εμβολίου. Που βρίσκο-
νται οι αριθμοί των θυμάτων και ο αριθμός των 
κρουσμάτων. Και μερικοί θα προσπαθήσουν να 
βρουν και άλλες «συνομωσίες» του θέματος.
Καιρός τώρα να βγούμε έξω από το σπίτι μας. 
Πλέον, εκτός από τα κλειδιά μας, το πορτοφόλι 

μας, το κινητό μας και οτιδήποτε άλλο, δεν πρέπει 
να ξεχάσουμε να έχουμε μαζί και τη… μάσκα μας! 
Διότι όπου πάμε, σε κλειστούς και δημόσιους χώ-
ρους, πρέπει να τη φοράμε σαν τους… καουμπόη-
δες λήσταρχους και τους διαρρήκτες τραπεζών κα 
καταστημάτων. Αν όχι, τότε το πρόστιμο που θα 
πάρουμε θα «τρυπήσει» το πορτοφόλι μας.
Χρήσιμο επίσης, είναι να έχουμε μαζί μας τα 

πλαστικά γάντια και ένα μπουκαλάκι απολυμαντι-
κό. Ποτέ δεν ξέρεις που θα χρησιμεύσουν… 

Η συνέχεια στο επόμενο…

(Μέρος Α')
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Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως

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

Για διάνομη και 
παραλαβή:

Lunch Specials
IN OUR DINING ROOM

5 choices
for only

$1095

Includes:
Soup • Main course •

Dessert • Soft drink 
or Coffee •

Τις λειτουργικές βελτιώσεις στο σχήμα 
της ελληνικής κυβέρνησης, ανακοίνω-

σε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. 
Οι αλλαγές που παρουσιάστηκαν περι-

λαμβάνουν την αναβάθμιση των υφυ-
πουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης σε 
αναπληρωτές υπουργούς, την κάλυψη 
των κενών θέσεων υφυπουργού στα 
υπουργεία Περιβάλλοντος και Εργασίας 
και την ενίσχυση του υπουργείου Υγείας 
με έναν ακόμη υφυπουργό.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αποφάσι-

σε:
-Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Οι-

κονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, σε 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρ-
μόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική.
-Την αναβάθμιση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπα-
θανάση, σε Αναπληρωτή Υπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις 
του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
-Την τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Τσα-
κλόγου στη θέση του Υφυπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδι-
ου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.
-Την τοποθέτηση της κας Ζωής Ράπτη, 

βουλευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε 
θέση Υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για 
θέματα Ψυχικής Υγείας.
-Την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Τα-
γαρά, βουλευτή Κορινθίας, στη θέση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του 
Περιβάλλοντος.

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρ-
νησης έγινε την Τετάρτη στις 13:00 στο 

Προεδρικό Μέγαρο. 
Όπως ανέφερε ο κ. Πέτσας, με τις αλλα-

γές επιδιώκεται:
-Η αποτελεσματική διαχείριση των αυ-
ξημένων κοινοτικών πόρων.
-Η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας 

και του ασφαλιστικού συστήματος.
-Η οργανωτική ενίσχυση του Υπουργεί-

ου Υγείας.
-Η προστασία του περιβάλλοντος και η 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλι-
ματικής Αλλαγής.
Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τις 

αλλαγές, κάνουν λόγο για «βελτιωτική 
αναπροσαρμογή ενός ήδη επιτυχημένου 
κυβερνητικού σχήματος» και «έμπρακτη 
απόδειξη της ευελιξίας που χαρακτηρίζει 
τον πρωθυπουργό που αναδιατάσσει την 
κυβερνητική ομάδα για να ανταποκριθεί 
στις νέες προκλήσεις».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν «ύστε-
ρα από ένα χρόνο έντονης και αποδοτικής 
λειτουργίας -διάστημα μεστό από κρίσιμα 
γεγονότα και αδιαμφισβήτητες εθνικές 
επιτυχίες- ο πρωθυπουργός προχώρησε 
στη συμπλήρωση ορισμένων κενών στο 
κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παραμένει 
σταθερό ως προς τον αριθμό και την πολι-
τική του κατεύθυνση».

Επεσήμαναν ακόμη ότι «ταυτόχρονα, 
παρακολουθώντας τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της συγκυρίας, η κυβέρ-
νηση τονίζει -και σε επίπεδο διάταξης- το 
ειδικό ενδιαφέρον της σε τομείς που αφο-
ρούν το παρόν και το μέλλον: Οικονομία, 
Ανάπτυξη, Υγεία, Εργασία και Περιβάλ-
λον. Εκεί εντοπίζονται οι λειτουργικές 
βελτιώσεις που αποφασίστηκαν».
Παράλληλα, τονίζουν ότι «οι λόγοι των 

πρωτοβουλιών είναι προφανείς: Η απο-

τελεσματική διαχείριση των αυξημένων 
κοινοτικών πόρων δίνουν ισχυρό ρόλο 
στα χαρτοφυλάκια Οικονομικών και Ανά-
πτυξης. Όπως και η υγειονομική κρίση, 
ταυτόχρονα με το σχέδιο για ένα νέο ΕΣΥ, 
οδηγούν στην οργανωτική τόνωση του 
υπουργείου Υγείας. Ενώ είναι σαφές πως 
δε θα μπορούσε να μη συμπληρωθεί το 
επιτελείο του υπουργείου Εργασίας, όταν 
κυβερνητική προτεραιότητα ήταν και εί-
ναι η Απασχόληση και οι νέες θέσεις ερ-
γασίας».
Επίσης πως «σε ό,τι αφορά το χαρακτή-

ρα αυτών των βελτιωτικών κινήσεων, εί-
ναι σαφές ότι και σε αυτήν την περίπτωση 
αποτυπώνεται η πάγια αντίληψη του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη: Επιλογές προσώπων 
από τη Βουλή και από την κοινωνία. Δια-
φορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Και με 
γνώμονα τις ικανότητες και τη διάθεση 
για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογι-
κές καταβολές».

Και καταλήγουν: «Οι δυνάμεις αναδια-
τάσσονται, λοιπόν, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις νέες συνθήκες. Άλλωστε, 
τέτοιου τύπου οργανωτικές αναδιατάξεις 
στην κυβέρνηση έγιναν και κατά το παρελ-
θόν, είτε με τη συγκρότηση του υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε με 
τον ορισμό υφυπουργού Άμυνας με ειδι-
κές αρμοδιότητες».

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν 
προχώρησε σε αυτή τη φάση σε σαρωτι-
κές αλλαγές, καθώς η κυβέρνηση απολαμ-
βάνει πολύ υψηλά ποσοστά δημοτικότη-
τας. «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», 
λέει στην «Κ» κυβερνητικός αξιωματού-
χος.
Ο δεύτερος λόγος είναι πως ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης δε θέλει να κάψει το χαρτί 

της «πίεσης» προς τους υπουργούς του 
ενόψει της συνέχειας. Ένας σαρωτικός 
-αυτή τη στιγμή- ανασχηματισμός, θα 
εξέπεμπε μήνυμα σιγουριάς σε όσους 
μείνουν και σε όσους μπουν στο κυβερ-
νητικό σχήμα πως –τουλάχιστον για ένα 
χρόνο– έχουν σίγουρη τη θέση τους. Με 
δεδομένο πως έρχεται ένα πολύ δύσκολο 
φθινόπωρο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθ-
μό την πορεία της κυβέρνησης, κάτι τέτοιο 
θα ήταν τελείως λάθος. Αντιθέτως, ένας 
ανασχηματισμός υφυπουργών θα κρατή-
σει σε εγρήγορση όλους τους υπουργούς, 
καθώς ανά πάσα ώρα και στιγμή θα καρα-
δοκεί ο πρώτος σαρωτικός.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Νέοι γενικοί γραμματείς και ειδικοί 

γραμματείς τοποθετούνται ή αναλαμ-
βάνουν νέες αρμοδιότητες σε ορισμένα 
υπουργεία στο πλαίσιο των αλλαγών του 
κυβερνητικού σχήματος. 

Ειδικότερα, στο υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, γενικός γραμματέας 
αναλαμβάνει ο Ιωάννης Κυριακού, Ειδική 
γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-
μείου η Νίκη Δανδόλου και ειδικός γραμ-
ματέας Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης ο Γεώργιος Ζερβός.

Στο υπουργείο Εξωτερικών, γενικός 
γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και 
Απόδημου Ελληνισμού αναλαμβάνει ο 
Ιωάννης Χρυσουλάκης.
Στο υπουργείο Υγείας, γενικός γραμματέ-

ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανα-
λαμβάνει ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στο  
κυβερνητικό σχήμα 

Τα νέα πρόσωπα
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• 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
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Μειώθηκε στο 12,3% τον Ιούνιο το 
ποσοστό ανεργίας στον Καναδά, 

μία πτώση 1,4 από το υψηλό ρεκόρ του 
13,7% το Μάιο. Αυτή μπορεί να ήταν η 
μεγαλύτερη μηνιαία μείωση που έχει συ-
ντελεστεί στον Καναδά, δείγμα ότι ΙΣΩΣ η 
χώρα επιστρέφει σταδιακά στην εργασι-
ακή κανονικότητα, ωστόσο όμως, κανείς 
δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός, ότι 
το ποσοστό ανεργίας παραμένει ακόμα σε 
υψηλά, αν το συγκρίνει κανείς με το 5,6% 
του Φεβρουαρίου ή και το 5,5% του Ια-
νουαρίου 2020.

Ενώ το ποσοστό ανεργίας για όλες τις 
μεγάλες δημογραφικές ομάδες μειώθηκε 
τον Ιούνιο, παρέμεινε ελαφρώς υψηλό-
τερο για τις γυναίκες (12,7%) από ό,τι για 
τους άνδρες (12,1%).

Περίπου 2,5 εκατομμύρια Καναδοί ήταν 
άνεργοι τον Ιούνιο, μείωση 167.000 
(-6,4%) από το Μάιο, αλλά υπερδιπλάσιος 
αριθμός από τα επίπεδα του Φεβρουαρί-
ου (1,1 εκατομμύρια).

Οι άνεργοι περιλαμβάνουν τρεις κύριες 
κατηγορίες: εκείνοι που βρίσκονται σε 
προσωρινή απόλυση, οι οποίοι αναμέ-
νουν να επιστρέψουν στην προηγούμε-
νη εργασία τους εντός έξι μηνών, εκείνοι 
που δεν περιμένουν να επιστρέψουν στην 
προηγούμενη εργασία τους και αναζη-
τούν νέα εργασία και εκείνοι που έχουν 
ρυθμίσει να ξεκινήσουν μια νέα δουλειά 
μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.
Συνήθως, σχετικά λίγοι άνεργοι βρίσκο-

νται σε προσωρινή απόλυση και η συντρι-
πτική πλειονότητα είναι άτομα που ανα-
ζητούν εργασία. Το σοκ στην αγορά εργα-
σίας που προέκυψε από το κλείσιμο λόγω 
της COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα μια 
ξαφνική διακοπή αυτού του μοτίβου. Τον 
Απρίλιο, οι μισοί (49,6%) των ανέργων 
βρίσκονταν σε προσωρινή απόλυση.
Καθώς οι περιορισμοί της COVID μειώ-

νονται και επανέρχεται σταδιακά η οικο-

νομική δραστηριότητα, αναμένεται ότι 
ο αριθμός των ατόμων με προσωρινή 
απόλυση θα μειωθεί, καθώς οι άνθρωποι 
επιστρέφουν στην προηγούμενη δουλειά 
τους ή, είτε λόγω ανάγκης είτε επιλογής, 
μετάβασης στην αναζήτηση νέας εργασί-
ας. 

Αφού διατηρήθηκε σταθερός το Μάιο, ο 
αριθμός των ατόμων σε προσωρινή από-
λυση μειώθηκε κατά 29,1% (347.000) τον 
Ιούνιο, λόγω της μείωσης των εργαζομέ-
νων ηλικίας 25-54 ετών. Μετά από αυτή 
τη μείωση, το ένα τρίτο των ανέργων 
(34,4% ή 844.000) βρίσκονταν σε προσω-
ρινή απόλυση, ενώ τα δύο τρίτα (65,6% ή 
1,6 εκατομμύρια) αναζητούσαν εργασία 
τον Ιούνιο.

Μέχρι την εβδομάδα αναφοράς από 14 
Ιουνίου έως 20 Ιουνίου, όλες οι επαρχί-
ες είχαν μειώσει σημαντικά τους περιο-
ρισμούς COVID-19. Για τις περισσότερες 
επαρχίες, αυτή ήταν η συνέχεια μιας δι-
αδικασίας που ξεκίνησε στις αρχές Μα-
ΐου. Για άλλους, συμπεριλαμβανομένου 
του Οντάριο, η χαλάρωση των περιορι-
σμών ξεκίνησε μετά την εβδομάδα ανα-
φοράς του Μαΐου. 

Αυτή η συνεχιζόμενη χαλάρωση των πε-
ριορισμών αντικατοπτρίστηκε στις επαρ-
χιακές αγορές εργασίας. Τον Ιούνιο, όλες 
οι επαρχίες σημείωσαν αύξηση της απα-
σχόλησης και μείωση των απουσιών που 
σχετίζονται με την COVID.

ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ, όπου η χαλάρωση των πε-
ριορισμών COVID-19 ξεκίνησε στα τέλη 
Μαΐου και επεκτάθηκε στις 12 Ιουνίου, 
η απασχόληση αυξήθηκε κατά 378.000 
(+5,9%) τον Ιούνιο, η πρώτη αύξηση 
μετά την οικονομική διακοπή λόγω της 
COVID-19. Το ποσοστό των μισθωτών που 
εργάστηκαν λιγότερο από το ήμισυ των 
συνηθισμένων ωρών τους μειώθηκε κατά 
6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 14,1% στο 
Οντάριο. 

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 1,4 εκα-
τοστιαίες μονάδες σε 12,2% καθώς ο 
αριθμός των ατόμων με προσωρινή από-
λυση μειώθηκε.
Στην απογραφή της μητροπολιτικής πε-

ριοχής του Τορόντο, όπου η χαλάρωση 
ορισμένων περιορισμών COVID-19 καθυ-
στέρησε μέχρι τις 24 Ιουνίου, το ποσοστό 
ανάκαμψης ήταν ελαφρώς χαμηλότε-
ρο από αυτό του Οντάριο τον Ιούνιο. Το 
επίπεδο απασχόλησης στο Τορόντο ήταν 
89,6% του επιπέδου Φεβρουαρίου, σε 
σύγκριση με το 94,5% για την υπόλοιπη 
επαρχία.
ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ κατέγραψε κέρδη απασχό-

λησης 248.000 (+6,5%) τον Ιούνιο, προ-
σθέτοντας παρόμοια κέρδη (+231.000) 
το Μάιο και φέρνοντας την απασχόληση 
στο 92,2% του επιπέδου του Φεβρουαρί-
ου. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανέργων 
στην επαρχία μειώθηκε για δεύτερο συνε-
χόμενο μήνα τον Ιούνιο (-119.000), ωθώ-
ντας το ποσοστό ανεργίας σε -3 μονάδες, 
στο 10,7%. Η μείωση της ανεργίας στο Κε-
μπέκ οφείλεται εξ ολοκλήρου σε λιγότε-
ρους ανθρώπους σε προσωρινή απόλυση.
Ο αριθμός των απασχολούμενων στη 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ αυξήθηκε κατά 
118.000 (+5,4%) τον Ιούνιο, μετά από 
αύξηση 43.000 το Μάιο. Το ποσοστό των 
μισθωτών που εργάστηκαν λιγότερο από 
το ήμισυ των συνηθισμένων ωρών τους 
μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, 
σε 14,6%. Ο αριθμός των ανέργων στην 
επαρχία άλλαξε λίγο τον Ιούνιο και το πο-
σοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,4 ποσο-
στιαίες μονάδες σε 13%.

ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ, η απασχόληση 
αυξήθηκε στο ΣΑΣΚΑΤΣΟΥΑΝ (+30.000) 
για πρώτη φορά μετά το οικονομικό κλεί-
σιμο λόγω της COVID-19 και αυξήθηκε για 
δεύτερο συνεχόμενο μήνα, τόσο στην Αλ-
μπέρτα (+92.000) όσο και στη Μανιτόμπα 
(+29.000).

ΣΤΟ NEW BRUNSWICK, την πρώτη επαρ-
χία που άρχισε να χαλαρώνει τους περιο-
ρισμούς COVID-19, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 22.000 τον Ιούνιο. 
Σε συνδυασμό με τα κέρδη του Μαΐ-

ου, αυτό οδήγησε την απασχόληση στην 
επαρχία στο 97,1% του επιπέδου πριν από 
την COVID το Φεβρουάριο, την πιο ολο-
κληρωμένη ανάκαμψη της απασχόλησης 
όλων των επαρχιών μέχρι σήμερα.

Η απασχόληση αυξήθηκε για δεύτε-
ρο συνεχόμενο μήνα στη ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ 
(+29.000), τη ΝΕΑ ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΠΡΑ-
ΝΤΟΡ (+6.000) και το νησί ΠΡΙΓΚΙΠΑ 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ (+1.700).
Εξάλλου, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 

2020, ο αριθμός των απασχολούμενων 
στο YUKON μειώθηκε κατά περίπου 1.200 
άτομα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 
του έτους. 

Κατά την ίδια περίοδο, η απασχόληση ως 
ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών 
και άνω μειώθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες 
μονάδες σε 65,6%. Το ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε από 3,2% το πρώτο τρίμηνο σε 
6,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 

έτους, η απασχόληση στα ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 
ΕΔΑΦΗ μειώθηκε κατά περίπου 1.300 
άτομα το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο. 
Το ποσοστό ανεργίας άλλαξε λίγο στο 

9,6%, καθώς λιγότερα άτομα συμμετείχαν 
στην αγορά εργασίας.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η απασχό-

ληση στη NUNAVUT μειώθηκε κατά 2.100 
άτομα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο. 

Κατά την ίδια περίοδο, η συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού μειώθηκε επίσης 
και το ποσοστό ανεργίας άλλαξε λίγο στο 
15,3%, καθώς λιγότερα άτομα συμμετεί-
χαν στην αγορά εργασίας.

© Canada statistics

ΚΑΝΑΔΑΣ: Μειώθηκε  
η ανεργία τον Ιούνιο
Αισιοδοξία για σταδιακή 
επιστροφή στην κανονικότητα

13,7



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Αυγουστου, 2020 / August 7, 2020  •  7

Το περασμένο φθινόπωρο, ο Λίβανος 
βίωσε μια κοινωνική εξέγερση χωρίς 

προηγούμενο. Μια εξέγερση, στην οποία 
συμμετείχαν πολίτες από κάθε κοινότητα, 
ηλικία και γεωγραφική περιοχή, προκα-
λώντας ρήγμα στις παραδοσιακές διαι-
ρετικές τομές, στις οποίες βασίζεται το 
πολιτικό και κοινωνικό σύστημα εδώ και 
δεκαετίες. Η κινητοποίηση μεγάλων τμη-
μάτων του πληθυσμού εναντίον της πο-
λιτικής ελίτ ήταν αποτέλεσμα της κρίσης 
που βιώνει ο Λίβανος σε όλα τα επίπεδα.

Γράφει ο Γιάννης Πλάκας*
© slpress.gr

Η Χώρα των Κέδρων βρίσκεται σε πολ-
λαπλή κρίση. Καταρχήν είναι κρίση αξι-
οπιστίας της πολιτικής ελίτ. Πράγματι, η 
πολιτική ελίτ που διοικεί από το τέλος του 
εμφυλίου και έπειτα, σπατάλησε το δη-
μόσιο χρήμα για ίδιον όφελος, προς όφε-
λος των επιχειρηματιών που στήριζαν τον 
κάθε πολιτικό ηγέτη, ή για να συντηρήσει 
την εκλογική της πελατεία. Αντίθετα, δεν 
έγινε καμία συγκροτημένη προσπάθεια 
από το κράτος για παροχή υπηρεσιών σε 
κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, 
όπως ο ηλεκτρισμός, η ύδρευση, οι δη-
μόσιες συγκοινωνίες και η πρόσβαση στη 
δημόσια περίθαλψη.

Η πολιτική ελίτ είχε αυτονομηθεί από τα 
κοινωνικά αιτήματα, απορροφημένη στις 
δικές της εσωτερικές συγκρούσεις για πε-
ρισσότερη εξουσία και πόρους. Ενδεικτικό 
της απάθειας του πολιτικού συστήματος 
είναι, σύμφωνα με το Lebanese Center for 
Policy Studies, ότι μόνο ένας στους δέκα 
βουλευτές θεωρεί ως προτεραιότητα την 
αντιμετώπιση της φτώχειας, τη στιγμή 
που το 36% των πολιτών αναφέρει ως βα-
σικό πρόβλημα της καθημερινότητας το 
οικονομικό.

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής ελίτ 

μετατράπηκε σε κρίση νομιμοποίησης του 
πολιτικού συστήματος, με τους διαδηλω-
τές να ζητούν την αλλαγή του. Το πολιτικό 
σύστημα της χώρας βασίζεται στο σεχτα-
ρισμό. Πρόκειται για ένα σύστημα, στο 
οποίο η θρησκευτική κοινότητα αποτελεί 
το σημείο αναφοράς για τη διάκριση του 
πληθυσμού σε υπό-ομάδες. Οι κοινότη-
τες είναι αυτές που εκπροσωπούνται στο 
Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση και μοι-
ράζονται μεταξύ τους την εξουσία, συμπε-
ριλαμβανομένων των ανώτερων πολιτεια-
κών αξιωμάτων.

Η συγκεκριμένη θεσμική οργάνωση της 
Πολιτείας δε συνεπάγεται αναγκαστικά 
την απουσία ενός ισχυρού κράτους ή τη 
διαφθορά. Το κράτος απαξιώθηκε στη 
συλλογική συνείδηση των πολιτών ως 

ανεπαρκές και αδύναμο από την ίδια την 
πολιτική ελίτ, ώστε αυτή να μεσολαβεί 
πάντα μέσω των πελατειακών δικτύων 
τής κάθε κοινότητας στις σχέσεις κράτους-
κοινωνίας.
Αυτή η σχέση εξάρτησης είχε φτάσει 

σε τέτοιο βαθμό, σύμφωνα με τον Jamil 
Mouawad, που ο μέσος πολίτης δε μπο-
ρούσε να φανταστεί την καθημερινότητά 
του, χωρίς την προστασία και τις υπηρε-
σίες του πολιτικού ηγέτη που υποστήριζε. 
Η πολιτική και θεσμική κρίση πήρε τέτοια 
έκταση εξαιτίας των δομικών αδυναμιών 
της οικονομίας, που για χρόνια κρυβόταν 
κάτω από το χαλί.

ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η φιλική προς τις εισαγωγές πολιτική που 

ακολούθησε η πολιτική ελίτ, δημιούργησε 
ένα σταθερό έλλειμμα στο εμπορικό ισο-
ζύγιο, υποβαθμίζοντας συγχρόνως την 
αγροτική και την όποια βιομηχανική πα-
ραγωγή υπήρχε στη χώρα. Η τοπική οικο-
νομία δε στηρίχθηκε ούτε από το τραπε-
ζικό σύστημα, που προτίμησε την αγορά 
κρατικού χρέους από την πιο επισφαλή 
χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι μόνοι κλάδοι που στηρίχθηκαν ήταν η 

κτηματαγορά και οι τράπεζες, αμφότερες 
για να εξυπηρετήσουν τους πλούσιους 
Άραβες του Κόλπου. Άλλη αδυναμία της 
οικονομίας είναι η παραοικονομία που 
έχει δεσμούς με την πολιτική ολιγαρχία 
και στερεί το δημόσιο από έσοδα. Η έλλει-
ψη ενός δίκαιου φορολογικού συστήμα-
τος που θα φορολογήσει τον πλούτο και 
τις καταθέσεις, επίσης στερεί το κράτος 
από έσοδα. Συγχρόνως επιβαρύνει τα μι-
κρομεσαία στρώματα, αφού το βάρος του 
φορολογικού συστήματος πέφτει στους 
έμμεσους φόρους.

Όλα τα παραπάνω διόγκωσαν το χρέος 
και το έλλειμμα και έθεσαν σε κίνδυνο τη 
νομισματική σταθερότητα. Οι πολιτικές 
μόχλευσης που ακολουθήθηκαν για τη 
διατήρηση της νομισματικής σταθερότη-
τας είχαν αποτέλεσμα για ένα διάστημα. 
Δεν ήταν όμως ικανές να κρατήσουν την 
εύθραυστη ισορροπία των δημόσιων οι-
κονομικών κάτω από ένα συνδυασμό δυ-
σμενών παραγόντων, όπως η μείωση των 
επενδύσεων λόγω αστάθειας στην περιο-
χή, η επιβάρυνση των ήδη κακών υποδο-
μών της χώρας για την εξυπηρέτηση των 
Σύριων προσφύγων και τέλος την κάμψη 
στα εμβάσματα των μεταναστών.

ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

Η κοινωνική έκρηξη στο Λίβανο οδήγη-
σε στην παραίτηση της κυβέρνησης Hariri, 
αλλά η πολιτική κρίση δεν ξεπεράστηκε. 
Οι διαδηλωτές απαιτούσαν να αλλάξει 
ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που 

ισχύει για δεκαετίες, ενώ η πολιτική ηγε-
σία της χώρας αρνείται να χάσει τον από-
λυτο έλεγχο και να μοιραστεί την εξουσία 
με νέους παίκτες, διευρύνοντας συγχρό-
νως το πολιτικό πεδίο. Το αδιέξοδο αυτό 
επιτείνει την οικονομική κρίση της χώρας 
και προσφέρει αφορμές στον ξένο παρά-
γοντα για εμπλοκή στα εσωτερικά της ζη-
τήματα.

Μέσα σ’ αυτό το οικονομικό, κοινωνι-
κό και πολιτικό πλαίσιο, σημειώθηκε η 
γιγαντιαίων διαστάσεων έκρηξη στο λι-
μάνι της Βηρυτού, η οποία ουσιαστικά 
κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της 
πόλης, προκαλώντας έναν αριθμό νεκρών, 
που συνεχώς μεγαλώνει, και χιλιάδες 
τραυματίες. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας 
του Λιβάνου αντιμετωπίζουν άμεσα πρό-

βλημα στέγασης και διατροφής, με άλλα 
λόγια, πρόβλημα επιβίωσης. Μόνο μία 
γενναία συντονισμένη και κυρίως άμεση 
διεθνής βοήθεια θα το αμβλύνει.

*Ο Γιάννης Πλάκας γεννήθηκε στην Αθή-
να το 1984. Αποφοίτησε από το τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και συνέχισε στο ίδιο 
τμήμα μεταπτυχιακές σπουδές στον το-
μέα της Πολιτικής Ανάλυσης. Γράφει για 
θέματα Μέσης Ανατολής. Κείμενα του 
έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί στα 
Ενθέματα της Αυγής, στο Fair Observer 
και στην περιοδική έκδοση του Κέντρου 
Μελέτης Μεσογειακής-Μεσανατολικής 
Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.
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FOR A FREE ESTIMATION 514-777-3774

BEFORE AFTER

MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION

WE REPAIR
• Cracks
• Pot Holes
• Edges of 

Garage 
Entrances  

• Replacement  
of Drains

BEFORE

AFTER AFTER

BEFORE

Όλα τα είχε  
ο Λίβανος  

η καταστροφική  
έκρηξη  

του έλειπε!
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέψαμε  στον 

αέρα στη συχνότητα 
1610 ΑΜ, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Δεν έχει τέλος ο θρήνος στο Λίβανο, 
καθώς αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός 

των νεκρών από τις τρομακτικές εκρήξεις 
που συγκλόνισαν το απόγευμα της Τρίτης 
4/8 το λιμάνι στη Βηρυτό, προκαλώντας 
τεράστιες καταστροφές σε μεγάλο τμήμα 
της λιβανικής πρωτεύουσας. 
Το Ισραήλ έσπευσε από την πρώτη στιγ-

μή να δηλώσει ότι δεν έχει καμία σχέση 
με τις εκρήξεις και προσφέρθηκε να βοη-
θήσει με ιατρικό υλικό.
Την ίδια ώρα ξέσπασε ένα κύμα αλληλεγ-

γύης με πολλά, ευρωπαϊκά κυρίως κράτη, 
να εκφράζουν την ετοιμότητά τους να βο-
ηθήσουν τη δοκιμαζόμενη αραβική χώρα. 
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 
από τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, Χα-
μάντ Χασάν, οι νεκροί από τις εκρήξεις 
είναι τουλάχιστον 135 και οι τραυματί-
ες ξεπερνούν τους 5.000. Ο αριθμός των 
τραυματιών είναι δύσκολο να προσδιο-
ριστεί, καθώς εικάζεται ότι είναι πολλοί 
εκείνοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι 
σε κτίρια.

Όπως ανέφερε πάντως, ο επικεφαλής 
του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού, έχουν 
μεταφερθεί σε νοσοκομεία πολλές εκατο-
ντάδες άνθρωποι. Το λιβανικό τηλεοπτικό 
δίκτυο LBCI μετέδωσε ότι το νοσοκομείο 
Hotel Dieu στη Βηρυτό παρέχει φροντίδα 
σε περισσότερους από 500 τραυματίες 
και δε μπορεί να υποδεχθεί άλλους. Η 
ίδια πηγή ανέφερε ότι δεκάδες τραυματί-
ες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές 
επεμβάσεις και γίνονται συνεχείς εκκλή-
σεις για δωρεά αίματος.

Η έκρηξη στο λιμάνι ήταν τόσο ισχυρή, 
που σχημάτισε ένα «μανιτάρι» καπνού και 
σκόνης πάνω από την πόλη, ενώ έσπασαν 
παράθυρα και τζάμια σε μεγάλη ακτίνα 
από το ωστικό κύμα –ως και 20 χιλιόμε-
τρα, σύμφωνα με αναφορές– και προκλή-
θηκαν τεράστιες ζημιές σε δεκάδες κτίρια 
και υποδομές. Άνθρωποι έτρεχαν εδώ και 
εκεί ουρλιάζοντας, τραυματισμένοι.

Στο λιμάνι, πολλές αποθήκες έχουν κα-
ταστραφεί ολοσχερώς και ολόκληρη η πε-
ριοχή είναι σπαρμένη με σπασμένα τζά-
μια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη μεταφορά θυμάτων. Ένα 
πλοίο που βρισκόταν αρόδο φλέγεται και 

αξιωματικός της Αστυνομίας ζήτησε την 
απομάκρυνση των δημοσιογράφων από 
το σημείο, καθώς εκφράζονται φόβοι για 
έκρηξη, λόγω των καυσίμων που μεταφέ-
ρει.
Ο επικεφαλής της Γενικής Ασφάλειας του 

Λιβάνου απέδωσε την πολύνεκρη έκρηξη 
στο λιμάνι της Βηρυτού σε νιτρικό νάτριο, 
το οποίο είχε κατασχεθεί από πλοίο, πριν 
από περίπου ένα χρόνο, και αποθηκεύτη-
κε εκεί. Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ 
απηύθυνε δραματική έκκληση για βο-
ήθεια από όλες τις «φίλες και αδελφές 
χώρες» και δεσμεύτηκε ότι θα αποδο-
θούν ευθύνες για αυτήν την καταστρο-
φή. «Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το 
τίμημα» είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά 
του, τονίζοντας πολλές φορές ότι όλα τα 
δεδομένα για την αποθήκευση εκρηκτι-
κών στο σημείο θα γίνουν γνωστά.
Ο κυβερνήτης της Βηρυτού, Μαρουάν 

Αμπούντ, χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική 
καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρ-
δισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, 
αναφέροντας ότι είχε ως αποτέλεσμα να 
επηρεαστεί σχεδόν η μισή πόλη. Η έκρηξη 
ήταν τόσο δυνατή, που έγινε αισθητή σε 
πολλές περιοχές της Κύπρου, ενώ σεισμο-
λόγοι στην Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι ισο-
δυναμούσε με σεισμό 4,5 Ρίχτερ.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, 

συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβού-
λιο Άμυνας και ο πρωθυπουργός Χασάν 
Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος την Τετάρτη 
5/8, στη μνήμη των θυμάτων. Σημειώνε-
ται ότι, σύμφωνα με το Al Arabiya, με-
ταξύ των τραυματιών είναι και ο γενικός 
γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού 
κόμματος Καταέμπ, Ναζάρ Ναζαριάν. Ένα 
άλλο τοπικό μέσο, το Lebanon24, μετέδω-
σε μάλιστα ότι ο Ναζαριάν έχει πέσει σε 
κώμα.

ΚΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
Η Κύπρος, πολλές περιοχές της οποίας 

ένιωσαν για τα καλά την έκρηξη, ήταν η 
πρώτη χώρα που προσφέρθηκε να βοηθή-
σει το λαό του Λιβάνου σε αυτήν την κα-
ταστροφή. Την ετοιμότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, για όποια συνδρομή κριθεί 

απαραίτητη, εξέφρασε αρχικά ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και 
στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Ακολούθησε το Ισραήλ, με την τηλεόρα-

ση του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ) 
να μεταδίδει ότι το Τελ Αβίβ δεν έχει κα-
μία σχέση με τις εκρήξεις και τον  υπουρ-
γό Εξωτερικών, Γκάμπι Ασκενάζι, να τις 
αποδίδει πιθανότατα σε κάποιο ατύχημα 
που ξεκίνησε με την εκδήλωση κάποιας 
πυρκαγιάς. Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί 
φήμες για πυραυλική επίθεση στο λιμάνι 
της Βηρυτού. Παραλλήλως, ο υπουργός 
Άμυνας Μπένι Γκαντς ανακοίνωσε ότι «το 
Ισραήλ προσέγγισε τον Λίβανο μέσω διε-
θνών και διπλωματικών διαύλων και πρό-
σφερε στη λιβανέζικη κυβέρνηση ιατρική 
και ανθρωπιστική βοήθεια».

Άμεση ήταν η ανταπόκριση και της Αθή-
νας, η οποία προσφέρθηκε να συνδράμει 
μέσω των υπηρεσιών της Πολιτικής Προ-
στασίας. Την αλληλεγγύη και την ετοιμό-
τητα της Ελλάδας εξέφρασε στον πρω-
θυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, 
ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, 
και το επανέλαβε με ανάρτησή του στο 
Twitter και ο πρωθυπουργός. Σημειώνεται 
ότι, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, 
από την έκρηξη η ελληνική πρεσβεία στο 
Λίβανο υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Οι 
ίδιες πηγές διαβεβαίωσαν ότι όλο το προ-
σωπικό της πρεσβείας είναι καλά στην 
υγεία του και ότι δεν υπάρχουν πληρο-
φορίες για Έλληνες πολίτες μεταξύ των 
νεκρών ή των τραυματιών.

Μετά από επικοινωνία του Μακρόν με 
τον Λιβανέζο ομόλογό του, Μισέλ Αούν, 
Γάλλοι διασώστες και εξοπλισμός μετα-
φέρονται ήδη στο Λίβανο. Συγκλονισμένη 
από την καταστροφή δήλωσε η καγκελά-
ριος της Γερμανίας Μέρκελ, όπως και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
τονίζοντας την ετοιμότητα της Γερμανίας 
και της ΕΕ για την αποστολή άμεσης βο-
ήθειας.

Έτοιμος να συνδράμει δήλωσε και ο Ερ-
ντογάν, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού 
Οίκου τόνισε ότι, από την πρώτη στιγμή, η 
διοίκηση Τραμπ παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις. 

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε πλήρη 
ετοιμότητα να προσφέρει «κάθε πιθανή 
βοήθεια» και ότι δεν έχει πληροφορίες 
σχετικά με τα αίτια της έκρηξης. Τη θερμή 
συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου 
εξέφρασε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο 
Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Ζαρίφ, επι-
σημαίνοντας ότι η Τεχεράνη είναι «όπως 
πάντα, πλήρως προετοιμασμένη να παρά-
σχει βοήθεια με όποιον τρόπο χρειαστεί». 
«Μείνε δυνατός, Λίβανε» έγραφε στο 

μήνυμά του ο ΥΠΕΞ του Ιράν.

ΥΠΟΠΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαί-

νουν οι αναρτήσεις που εξηγούν ότι οι 
εκρήξεις δεν είναι συμπτωματικές, αφού 
μία από αυτές σημειώθηκε κοντά στο σπί-
τι του τέως πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι, 
ο οποίος δολοφονήθηκε το 2005. Για τη 
δολοφονία κατηγορούνται στη δίκη τέσ-
σερα μέλη της Χεζμπολάχ, και μάλιστα, τις 
επόμενες ημέρες επίκειται η σχετική από-
φαση του Ειδικού Διεθνούς Δικαστηρίου 
που έχει αναλάβει την υπόθεση.
Οι ύποπτοι δικάστηκαν ερήμην και θε-

ωρείται απίθανο η Χεζμπολάχ να παρα-
δώσει τα μέλη της, στην περίπτωση που 
καταδικαστούν, όμως μια τέτοια απόφα-
ση θα εντείνει τις εσωτερικές εντάσεις, σε 
μια περίοδο έντονης οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης.

Εν τω μεταξύ, ο Λίβανος βιώνει και έντο-
νη πολιτική κρίση. Ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νασίφ Χιτί παραιτήθηκε τη Δευτέρα 
3/8, επισημαίνοντας τον κίνδυνο «διο-
λίσθησης του Λιβάνου στο να γίνει ένα 
failed state (=κράτος παρίας)». Η κυβέρ-
νηση Ντιάμπ δέχεται έντονες πιέσεις από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει 
«μεταρρυθμίσεις» σε αντάλλαγμα ένα 
πακέτο «διάσωσης».
Στις πιέσεις αντιδρούν ο πολιτικός βραχί-

ονας της Χεζμπολάχ και του συντηρητικού 
κόμματος «Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνη-
μα». Την ίδια στιγμή, η κοινωνία «βράζει» 
από οργή για το εύρος και το βάθος της 
διαφθοράς στην πολιτική και τη δημόσια 
διοίκηση.

© slpress.gr

Διπλή γιγαντιαία έκρηξη  
στη Βηρυτό σε μια  
εκρηκτική περίοδο
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Ο ΕΦΕΤ, συνεχίζοντας τους ελέγχους 
για την προστασία των καταναλω-

τών και της αυθεντικότητας του Ελληνι-
κού Ελαιόλαδου, εντόπισε διάφορα δί-
κτυα µη σύννομης διακίνησης νοθευμέ-
νων  ελαιόλαδων.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση 
του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, σε συ-
νεργασία µε τη Χημική Υπηρεσία Μακεδο-
νίας – Θράκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονί-
κης – Τμήμα Α’) που διεξήγαγε τις χημικές 
αναλύσεις, διαπίστωσε την εμπορία προ-
ϊόντων τα οποία, ενώ επισημαίνονται ως 
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, είναι στην 
πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά χρω-
ματισμένα, αγνώστου προέλευσης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα νοθευμέ-

να προϊόντα με τις εξής επωνυμίες:

«ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» 
«ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ» 
«ΚΡΗΤΗΣ» 
«ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ» 
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ».

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν 
ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα 
(φωτογραφίες), να μην τα καταναλώσουν.
Σημειώνεται, ότι σε ορισμένα από τα εν 

λόγω προϊόντα, η επισήμανση παραπέ-
μπει σε ελληνικά τοπωνύμια, όπως Χαλ-
κιδικής και Κρήτης, γνωστά για την ποι-
ότητα του ελαιόλαδου, χωρίς βέβαια να 
έχουν ουδεμία σχέση με αυτά.
Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη προβεί στην ανάκληση 

/ απόσυρση των ανωτέρω προϊόντων από 
την εσωτερική αγορά, ενώ καλούνται οι 

καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους 
αντίστοιχα δοχεία, των οποίων η επισή-
μανση ταυτίζεται με τις επισημάνσεις των 
παρατιθέμενων φωτογραφιών, να μην τα 
καταναλώσουν.
Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει για ακόμη μία 

φορά ότι: Οι καταναλωτές πρέπει να προ-
σέχουν την ετικέτα του ελαιόλαδου που 
πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός της 
ονομασίας πώλησης του προϊόντος και 
των πληροφοριών για την κατηγορία του 
ελαιόλαδου, πρέπει υποχρεωτικά να ανα-
γράφεται και ο αλφαριθμητικός αριθμός 
έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ _ o οποίος 
είναι χαρακτηριστικός της μονάδας τυ-
ποποίησης, πρέπει να αποφεύγουν την 
αγορά ελαιόλαδου από πλανόδιους και 
ανώνυμους πωλητές, στην περίπτωση 

υποψίας λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, 
δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών του ελαιόλαδου, να επι-
κοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στο 11717.
Οι επαγγελματίες του χονδρικού ή λια-

νικού εμπορίου ελαιόλαδου πρέπει να 
επιλέγουν με προσοχή τους προμηθευτές 
τους, διασφαλίζοντας τα πραγματικά τους 
στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την 
αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης, 
εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα 
τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και 
τη νομιμότητα της διαδικασίας αγοραπω-
λησίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη 
συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα με το 
νόμο, ευθύνη για την οποία προβλέπονται 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

© Newsit.gr

ΕΦΕΤ
ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Αυτά τα ελαιόλαδα  
είναι νοθευμένα!

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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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, η 
ελληνική κυβέρνηση οριστικοποίησε 

την Πέμπτη 6 Αυγούστου τη συμφωνία 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αί-
γυπτο!

Γράφει ο Μάκης Πολλάτος
© Πρώτο Θέμα

Ακόμη και στενοί συνεργάτες του υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ενημε-
ρώθηκαν ότι η Αθήνα και το Κάιρο βρί-
σκονται πολύ κοντά στην υπογραφή του 
deal το πρωί της Πέμπτης 6/8, λίγο πριν 
ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας 
μπει στο αεροσκάφος με προορισμό την 
αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Ενδεικτικό των 
προφυλάξεων που λαμβάνονται από την 
ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι η 
άφιξη του Νίκου Δένδια στο Κάιρο για συ-
νομιλίες με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτε-
ρικών Sameh Shoukry ανακοινώθηκε την 
ώρα που ξεκινούσε η συνάντηση! 
«Βασικό αντικείμενο των συζητή-

σεων θα είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ με-
ταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου» εξηγού-
σαν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Οι πληροφορίες αποκαλύπτονται με το 
σταγονόμετρο. Η ελληνική διπλωματία 
θεωρεί ότι με τη συμφωνία μερικής ορι-
οθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώ-
νης με την Αίγυπτο επιτυγχάνεται η ακύ-
ρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για 
τις θαλάσσιες ζώνες, με το οποίο η Άγκυρα 
επιχειρεί να σφετεριστεί θαλάσσιες περι-
οχές ελληνικής κυριαρχίας, συρρικνώνο-
ντας την επήρεια της Κρήτης, της Κάσου, 
της Καρπάθου και της Ρόδου, σε μια ζώνη 
μόλις 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές. 
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 
συμφωνία για την ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου 
θα αφορά το νότιο τμήμα των ελληνοαι-
γυπτιακών θαλασσίων συνόρων και θα γί-
νει με τη μέθοδο των «ευθειών γραμμών 
βάσης». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για την 
επήρεια των ελληνικών νησιών σε θαλάσ-
σιες ζώνες, απομένει να διασαφηνιστεί. 

Οι συνομιλίες της Αθήνας με το Κάιρο 
για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών 
διαρκούν χρόνια. Φαίνεται ότι σε αυτή 
τη χρονική συγκυρία που οι τουρκο-αι-

γυπτιακές σχέσεις διέρχονται μία από τις 
μεγαλύτερες ιστορικά κρίσεις τους, λόγω 
της εμπλοκής της Τουρκίας στον εμφύλιο 
της Λιβύης και του κινδύνου που αντιμε-
τωπίζει το Κάιρο να απωλέσει την επιρροή 
του σε μία πολύ μεγάλη γεωγραφική πε-
ριοχή γύρω από την πόλη της Σύρτης, το 
καθεστώς του προέδρου Σίσι επέλεξε ένα 
συμβιβασμό με την Αθήνα, γνωρίζοντας 
ότι η Άγκυρα θα δυσαρεστηθεί με την ελ-
ληνο-αιγυπτιακή συμφωνία.
Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης μεταξύ της Ελλάδας και της 
Αιγύπτου θα είναι μερική, θα αφορά δη-
λαδή μόνο το νότιο κομμάτι της θαλάσσι-
ας συνορεύουσας ζώνης των δύο χωρών 
και όχι την ανατολική περιοχή, η οποία 
περιλαμβάνει και το Καστελόριζο. «Ποτέ 
δεν ετέθη θέμα να πάμε πέρα από τον 
28ο μεσημβρινό» είπε στο protothema.
gr κυβερνητικό στέλεχος απαντώντας 
στο ερώτημα ποιο θα είναι το όριο της 
συμφωνίας της Αθήνας με το Κάιρο. 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ  
ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εξω-
τερικών και συνεργάτες του Νίκου Δένδια 
επιχειρηματολογούν, ότι η οριοθέτηση 
ΑΟΖ με την Αίγυπτο ακυρώνει στην πρά-
ξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχε 
υπογράψει στα τέλη του 2019 ο Ταγίπ 
Ερντογάν με τον Φαγιέζ αλ Σαράζ, πρω-
θυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης. 
Στο ερώτημα αν η ελληνοαιγυπτιακή 
συμφωνία ακυρώνει, εξουδετερώνει 
ή απλώς αμφισβητεί το τουρκολιβυκό 
μνημόνιο, η απάντηση θα πρέπει να δο-
θεί αφού κοινοποιηθούν οι λεπτομέ-
ρειες του deal της Αθήνας με το Κάιρο 
και αφού προηγουμένως αξιολογηθούν 
οι νομικές παράμετροι της συμφωνίας. 
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κυβερνη-
τικός παράγοντας με γνώση της ατζέ-
ντας των συζητήσεων αποκάλυπτε 
στο protothema: «Μέχρι ενός σημείου 
έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Θα πρέ-
πει να μας δώσουν κάτι και οι Αιγύπτιοι 
κάποια στιγμή» σημειώνοντας ότι η Αθή-
να τελούσε εν αναμονή της απάντησης 
από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. 
Όπως φαίνεται, το Σαββατοκύριακο που 
μας πέρασε οι ελληνοαιγυπτιακές συνο-
μιλίες ήταν εντατικές και προχώρησαν με 

απόλυτη μυστικότητα. «Ο Νίκος Δένδιας 
δεν κάνει διακοπές τον Αύγουστο» ανέφε-
ραν υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου 
Εξωτερικών. Οπαδός της ενεργητικής εξω-
τερικής πολιτικής και ευρισκόμενος σε 
συνεχή σύγκρουση με τους θιασώτες του 
δόγματος της «ακινησίας», ο Νίκος Δένδι-
ας προσπαθεί εδώ και μήνες να αποκτήσει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι 
στην Τουρκία, στηλιτεύοντας παλαιότερες 
λογικές σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα 
δε νομιμοποιούνταν να συνομολογήσει 
κανενός είδους συμφωνία για θαλάσσιες 
ζώνες με τις γειτονικές της χώρες αν δεν 
εξασφάλιζε ότι θα πάρει το 100% της επή-
ρειας που δικαιούται. 
Σε συνέντευξή του στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στις 

15 Ιουνίου 2020 ο Νίκος Δένδιας είχε προ-
αναγγείλει μια συμφωνία για ΑΟΖ με την 
Αίγυπτο στο πρότυπο αυτής που υπεγρά-
φη με την Ιταλία, απορρίπτοντας την κρι-
τική ότι δέχθηκε μειωμένη επήρεια των 
νησιών του Ιονίου. «Η οριοθετική γραμμή 
προσαρμόστηκε αναλόγως, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο την παρουσία μικρών ομά-
δων νησιών στην ελληνική πλευρά, όσο 
και την ύπαρξη ευθειών γραμμών βάσης 
στην ιταλική πλευρά. Τίποτε συνεπώς δε 
χάθηκε, απλώς υπάρχει εκατέρωθεν με-
τατόπιση σε συγκεκριμένα σημεία» τόνι-
ζε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, επι-
σημαίνοντας ότι στο παρελθόν η Ελλάδα 
έχασε μια ιστορική ευκαιρία με τη Λιβύη 
όταν δεν οριοθετήθηκαν οι θαλάσσιες 
ζώνες με τη συγκεκριμένη χώρα για πο-
σοστό 3,7% επί της συνολικής έκτασης. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ  
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΖ;
Ένα ερώτημα βαρύνουσας σημασίας εί-

ναι πώς θα ερμηνεύσει το καθεστώς του 
Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία τη συμφω-
νία Ελλάδας-Αιγύπτου. Κι αυτό, διότι την 
περίοδο αυτή, μετά και τον πειθαναγκα-
σμό της Άγκυρας να μην προχωρήσει στο 
μετέωρο βήμα πραγματοποίησης σεισμι-
κών ερευνών νοτίως του Καστελόριζου, 
η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση 
προετοιμάζονται για την έναρξη σο-
βαρού διαλόγου μετά και την πιεστική 
παρότρυνση ισχυρών διεθνών παικτών, 
όπως οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Θα αποδεχθεί η τουρκική πλευρά ότι η 
συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ορι-
οθέτηση ΑΟΖ αδρανοποιεί και ακυρώνει 
το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή θα αντιδρά-
σει, θεωρώντας ότι πρόκειται για ενέρ-
γεια που υποσκάπτει τις προοπτικές του 
διαλόγου και της διαπραγμάτευσης;

Η ελληνική κυβέρνηση πάντως, όπως 
έπραξε και στην προσφάτως συνομολογη-
θείσα συμφωνία για την ΑΟΖ μεταξύ Αθή-
νας και Ρώμης, δεν επιλέγει να κλείσει τα 
όρια των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας 
προς ανατολάς, αφήνοντας το Καστελόρι-
ζο εκτός του κειμένου της συμφωνίας με 
το Κάιρο. 

Και στο μνημόνιο συμφωνίας Ελλάδας-
Ιταλίας για την ΑΟΖ η ελληνική κυβέρνηση 
δεν έκλεισε τις γραμμές προς βορράν, εν 
αναμονεί της οριστικής συμφωνίας με την 
Αλβανία για την οριοθέτηση των θαλασ-
σίων ζωνών.

Μόλις το πρωί της Πέμπτης 6/8, ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώ-
ντας στο Aspen Security Forum 2020 δή-
λωσε σχετικά με τα ελληνοτουρκικά θέμα-
τα: «Είμαστε πρόθυμοι να ξαναρχίσουμε 
τις συνομιλίες, αλλά δε μπορούμε να το 
πράξουμε υπό το καθεστώς απειλών ούτε 
θα προσέλθουμε εκβιαζόμενοι στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων, επειδή απει-
λείτε ότι θα παραβιάσετε τα κυριαρχικά 
μας δικαιώματα. Αυτό απορρίπτεται».
«Εάν πραγματικά θέλουμε να συνομιλή-

σουμε» συνέχισε στην τοποθέτησή του ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδας «δε μπορού-
με να υπονομεύουμε την ουσία των συνο-
μιλιών, η οποία είναι πώς θα λύσουμε το 
πρόβλημα των αξιώσεών μας σχετικά με 
την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη». 

Και κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης: «Εάν δε μπορούμε να καταλήξουμε 
σε συμφωνία, ας πάμε στο Δικαστήριο 
της Χάγης. Να συμφωνήσουμε ότι αυτή 
είναι η μόνη διαφορά μας, να θέσουμε τις 
παραμέτρους, να συμφωνήσουμε σε όσα 
συμφωνούμε και σε όσα διαφωνούμε να 
σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρί-
ου. Να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Πι-
στεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη προσέγγι-
ση στο βαθμό που δε μπορούμε –εάν δε 
μπορούμε– να λύσουμε τη διαφορά μας 
απευθείας μεταξύ μας».

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΑΟΖ  

Γιατί ακυρώνει  
το τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Πώς ο Νίκος Δένδιας κατέληξε σε συμφωνία με τον Σάμεχ Σούκρι  
– Η συμφωνία στηρίζεται στις ευθείες γραμμές βάσης και όχι στην 

επήρεια – Τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες στο Καστελόριζο  
– Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας 
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Υγεία και Διατροφή

Μας το έχει πει η γιαγιά μας, το ακού-
με συνέχεια στην τηλεόραση, το 

έχουμε διαπιστώσει και εμείς ταξιδεύο-
ντας σε άλλα μέρη του κόσμου. 

Τίποτα δεν έχει τέτοια γεύση, νοστιμιά 
και πλούτο, όσο τα φαγητά του τόπου 
μας. Τώρα έρχεται και η επιστήμη να 
επιβεβαιώσει ότι εκτός από εύγευστη, η 
μεσογειακή διατροφή είναι η πιο πλήρης 
και η πιο υγιεινή διατροφή στον κόσμο. 
Ας δούμε γιατί.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η μεσογειακή διατροφή είναι μια από 

τις καλύτερες τεκμηριωμένες διατροφές 
στην πρόσφατη ιστορία. 
Βασίστηκε στις διατροφικές παραδόσεις 

της Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας γύρω 
στο 1960, σε μια εποχή που τα ποσοστά 
χρόνιων καρδιαγγειακών νόσων μεταξύ 
των πληθυσμών ήταν από τα χαμηλότε-
ρα στον κόσμο και το προσδόκιμο ζωής 
των ενηλίκων ήταν από τα υψηλότερα, 
παρόλο που οι ιατρικές υπηρεσίες ήταν 
περιορισμένες.
Το 1993, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του 

Χάρβαρντ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας και η διατροφική οργάνωση Old 
Ways παρουσίασαν τη γνωστή πλέον σε 
όλους μας Διατροφική Πυραμίδα που 
έμελλε να γίνει η βάση της σύγχρονης 
διατροφολογίας. Αυτή η Διατροφική Πυ-
ραμίδα βασιζόταν κατά 90% επάνω στην 
κλασική μεσογειακή διατροφή.
Πρόσφατα, το 2008, η συγκεκριμένη πυ-

ραμίδα πήρε ένα… update πλησιάζοντας 
πλέον στο 100% της διατροφής που κά-
νουμε στη χώρα μας. 
Η ενημέρωση αυτή μετατόπισε το για-

ούρτι, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα 
φρέσκα μυρωδικά, από την κορυφή, στη 
μέση, βάζοντάς τα έτσι σε μεγαλύτερη 
συχνότητα στο εβδομαδιαίο τραπέζι!

ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει, 

ότι οι λαοί της μεσογείου υποφέρουν 
από λιγότερα καρδιαγγειακά νοσήματα 
και παθήσεις που σχετίζονται με την πα-
χυσαρκία από τον υπόλοιπο μέσο όρο 
παγκοσμίως και ότι ο λόγος βρίσκεται στη 
διατροφή που ακολουθούν. 
Μια διατροφή υψηλή σε ελαιόλαδο, 

όσπρια, ψάρια και μια πληθώρα φρέ-
σκων λαχανικών, όπου το κόκκινο κρέας 
συναντάται σπάνια, τα φυτικά λίπη προ-
τιμώνται από τα ζωικά και τα φρέσκα μυ-
ρωδικά βρίσκονται σε αφθονία.
Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το γιαούρτι και 

τα λευκά τυριά ευνοούνται έναντι των κί-
τρινων πιο λιπαρών τυριών. 
Σαν ένα έξτρα, προαιρετικό bonus αυτής 

της διατροφής, είναι ότι η κατανάλωση 
κόκκινου κρασιού (με μέτρο) επιτρέπε-
ται!
Η μεσογειακή διατροφή δεν έχει ιδι-

αίτερες προϋποθέσεις όσον αφορά τον 
αριθμό γευμάτων μέσα στην ημέρα και η 
συχνότητα τους μπορεί να ενσωματωθεί 
σε κάθε πρόγραμμα διατροφής, ακόμα 
και μέσα στα πλαίσια μιας διαλειμματι-
κής νηστείας.
Είναι από τις πιο εύκολες διατροφές, 

όσον αφορά στην επιλογή τροφών (δεν 
αποκλείει ουσιαστικά σχεδόν τίποτα) 
αλλά και στην προετοιμασία των γευμά-
των που δεν προϋποθέτουν ειδικές τεχνι-
κές.

TΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η μεσογειακή διατροφή είναι η πιο καλά 

ερευνημένη από όλες τις γνωστές δια-
τροφές μέχρι σήμερα. Στην πραγματικό-
τητα, υπάρχουν σχεδόν 4.500 αναφορές 
(!), μόνο στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής 
των ΗΠΑ. 

Θα ήταν ανέφικτο να εξετάσουμε κάθε 
μελέτη, αλλά θα επισημάνουμε διάφο-
ρους τομείς στους οποίους η μεσογειακή 
διατροφή έχει δείξει σημαντικό όφελος.

ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
Σε μια μεγάλη κλινική δοκιμή που δη-

μοσιεύθηκε στο New England Journal of 
Medicine έδειξε ότι μια μεσογειακή δίαι-
τα ήταν επιτυχής στο να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες να χάσουν βάρος (περί-
που 4 κιλά) και βελτίωσε σημαντικά την 
ευαισθησία τους στη γλυκόζη.
Σε μια συστηματική ανασκόπηση 5 ελεγ-

χόμενων δοκιμών, η μεσογειακή δίαιτα 
είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώ-
λεια βάρους (απώλεια 4 έως 10 κιλών) 
από ότι οποιαδήποτε άλλη δίαιτα χαμη-
λών λιπαρών (αύξηση 3 κιλών έως απώ-
λεια 5 κιλών) σε διάρκεια 12 μηνών.
Μια άλλη μελέτη που χρησιμοποίησε 

μια ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση 
της μεσογειακής διατροφής, έδειξε μέση 
απώλεια βάρους περίπου 5 κιλών μετά 
από 12 εβδομάδες παρακολούθησης του 
διατροφικού πρωτοκόλλου σε υπέρβαρα 
άτομα.

ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΜΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο τομέας της αθλητικής επιστήμης δεν 

έχει κάνει ακόμη αυστηρές μελέτες σχε-
τικά με την επίδραση της μεσογειακής 
διατροφής στη μυϊκή ανάπτυξη. 
Υπάρχει όμως πλήθος από στοιχεία, που 

υποδηλώνουν τα οφέλη της συγκεκριμέ-
νης διατροφής σε αθλητές.
Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι 

σε έναν πληθυσμό της Βόρειας Ευρώπης, 
υπήρχε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των 
γυναικών που ακολουθούσαν μια δίαιτα 
πολύ παρόμοια με τη μεσογειακή διατρο-
φή και παρατηρήθηκε μια συνολική αύ-
ξηση της μυικότητας τους σε μια περίοδο 
12 εβδομάδων.

ΟΦΕΛΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Η πιο γνωστή μελέτη για τη μεσογειακή 

διατροφή, γνωστή ως PREDIMED, έδειξε 
ότι μεταξύ των ατόμων με υψηλό καρδι-
αγγειακό κίνδυνο, μια μεσογειακή δίαιτα 
συμπληρωμένη με έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο ή ξηρούς καρπούς, μείωσε την επί-
πτωση σημαντικών καρδιαγγειακών επει-
σοδίων κατά περίπου 30%! 
Μια περαιτέρω ανάλυση αυτής της με-

λέτης έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή 
μπορεί να είναι σε θέση να αντιστρέ-
ψει το μεταβολικό σύνδρομο και ότι μια 
«ελεύθερη κατανάλωση» της μεσογεια-
κής διατροφής μπορεί να είναι χρήσιμη 
για τη μείωση των κινδύνων της γενικής 
παχυσαρκίας και της υπεργλυκαιμίας σε 
άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιαγγεια-
κών παθήσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Προσπαθώντας να φανούμε αντικει-

μενικοί, δε μπορούμε παρά να αισθαν-
θούμε υπερήφανοι που ζούμε σε έναν 
πραγματικό διατροφικό παράδεισο με 
εκατοντάδες επιλογές τροφών, ικανών 
όχι μόνο να εξυπηρετήσουν όλους τους 
fitness στόχους μας αλλά και να προωθή-
σουν τη γενικότερη υγεία μας.
Όχι μόνο υπερήφανοι, αλλά και τυχεροί, 

που μέσω της παράδοσης και των τυπι-
κών συνηθειών μας, γαλουχηθήκαμε σε 
ένα διατροφικό πρωτόκολλο που θεω-
ρείται ως το παγκόσμιο στάνταρ υγιεινής 
διατροφής.
Προσωπικά, θεωρούμε – και με όλο το 

σεβασμό σε όσους ασπάζονται και ακο-
λουθούν συγκεκριμένες διατροφές – πως 
κανένα άλλο διατροφικό πρωτόκολλο 
(paleo, vegan, keto κ.λπ.) δε μπορεί να 
συγκριθεί με την πληρότητα και τα μα-
κροχρόνια οφέλη της τόσο οικείας μας 
μεσογειακής δίαιτας.

© ensomati.gr

Γιατί η μεσογειακή 
διατροφή θεωρείται 

η καλύτερη διατροφή 
στον κόσμο

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 10 août au dimanche 16 août 2020 · from monday august 10th to sunday august 16th 2020

PÂTE DE TOMATES UNICO
Tomato Paste
156ml

FROMAGE 
CHEDDAR FORT 

EN TRANCHES 
CRACKER 

BARREL
200g

MUFFINS ANGLAIS GADOUA
English Muffins

342g

AILES DE RAIE FRAÎCHE
Fresh Skate Wings 
11.00/kg

OEUFS BLANCS 
POULES EN 
LIBERTÉ NUTRI
Free Run Hens 
White Eggs
Douzaine • Dozen

CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE ÉCLAIR 

MIRABEL
Raw EZ Peel Shrimps 

13/15 - 908g

EXTRA-JUMBO

POIS OU POIS ET CAROTTES 
SURGELÉS ILIOS

Frozen Peas or Peas and 
Carrots

750g

YOGOURTS DANONE
Yogurts

16x90g à 100g

CÉRÉALES JORDANS
Cereals

450 à 500g*

*Biologiques exclus

FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
7.69/kg

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4

BLEUETS
Blueberries

1 chopine

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts

Pqt de 3
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μόνο το 13% των ωκεανών του πλα-
νήτη δεν έχει επηρεαστεί – προς το 

παρόν – από ανθρώπινες δραστηριότη-
τες, όπως η αλιεία και η ρύπανση, σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη της Wildlife 
Conservation Society.
Η μελέτη, που διεξήχθη σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ της 
Αυστραλίας, εμβαθύνει σε μια συστη-
ματική ανάλυση των ωκεανών της Γης 
και επισημαίνει, ότι τα μοναδικά άθικτα 
τμήματα των παγκόσμιων υδάτων βρί-
σκονται σε προστατευμένα και απομα-

κρυσμένα μέρη του Ειρηνικού Ωκεανού 
και γύρω από τους πόλους. Ωστόσο, και 
αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν να γίνουν 
«εχθρικά μέρη» για τη θαλάσσια ζωή 
του πλανήτη. Πρόσφατες μελέτες του 
Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2020 
αποκάλυψαν, ότι οι νεκρές ζώνες θαλάσ-
σιας άγριας πανίδας τετραπλασιάστηκαν 
από τη δεκαετία του 1950 και οι περιο-
χές που είναι εκμεταλλεύσιμες για αλιεία 
καλύπτουν πλέον το 50% των ωκεανών 
του πλανήτη. «Είμαστε έκπληκτοι από το 
πολύ μικρό ποσοστό των ωκεανών που 

παραμένει ανέγγιχτο», δήλωσε στο αμε-
ρικανικό ραδιοφωνικό δίκτυο NPR ο Κέ-
νταλ Τζόουνς, επικεφαλής της έρευνας. 
«Ο ωκεανός είναι τεράστιος καλύπτο-

ντας  περισσότερο από το 70% του πλα-
νήτη μας, ωστόσο… κατορθώσαμε να 
επιβαρύνουμε σημαντικά όλο αυτό το τε-
ράστιο οικοσύστημα». Η υπέρ-αλίευση, 
η παγκόσμια ναυσιπλοΐα και οι τεράστιες 
ποσότητες απορριμμάτων που καταλή-
γουν στη θάλασσα, έχουν οδηγήσει σε 
αυτά τα ανησυχητικά ποσοστά που προέ-
κυψαν από την έρευνα. 

Αν αναλογιστεί κανείς και τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής, τότε αυτά 
τα νούμερα δικαιολογούνται.
«Η ύπαρξη και διατήρηση αυτών των 

μεγάλων θαλάσσιων περιοχών που πα-
ραμένουν ανέγγιχτες από τους ανθρώ-
πους είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη 
λειτουργία του παγκόσμιου οικοσυστή-
ματος», δήλωσε ο Τζόουνς. «Διατηρούν 
ισορροπημένες τις διάφορες οικολογικές 
διαδικασίες, που αν διαταραχθούν, θα 
υπάρξουν δραστικές και απρόβλεπτες 
συνέπειες για τον πλανήτη», πρόσθεσε.

Μόλις το 13% των ωκεανών 
παραμένει ανέγγιχτο από 

τους ανθρώπους

Στην άκρη του κόσμου

Στις νότιες ακτές της Αυστραλίας, σε ένα από τα νοτιότερα 
σημεία του πλανήτη, η στεριά τελειώνει απότομα στη θά-

λασσα που ανοίγεται απέραντη στον ορίζοντα. Το σκηνικό εί-
ναι μοναδικό, σα να είναι η άκρη του κόσμου. Οι γκρεμοί καλύ-
πτουν μια έκταση μήκους 100 χιλιομέτρων και έχουν ύψος από 
60 έως 120 μέτρα. Οι Αβορίγινες τους ονομάζουν γκρεμούς 
Bunda, αν και παγκόσμια είναι γνωστοί με το όνομα Nullarbor.

Elfreths alley: Η παλιότερη γειτονιά  
της Αμερικής

Στην Παλιά Πόλη της Φιλαδέλ-
φειας, κοντά στον ποταμό 

Delaware, υπάρχει ένας ιστο-
ρικός δρόμος με πλακόστρωτα 
δρομάκια και σπίτια, χτισμένα 
σύμφωνα με το γεωργιανό και 
ομοσπονδιακό στυλ, γεμάτα 
ανθισμένες γλάστρες, που πα-
ρέχουν στους επισκέπτες μια ει-
κόνα για το πώς ήταν η Φιλαδέλ-
φεια στις αρχές του 18ου αιώνα.
Το Elfreths alley ονομάστηκε 

από τον Jeremiah Elfreth, ένα σι-
δηρουργό και έμπορο γης, που 
έχει κατασκευάσει τα περισσό-
τερα από τα σπίτια του δρόμου. 
Συχνά τα σπίτια τα νοίκιαζαν 
τεχνίτες, όπως ναυπηγοί, υπο-
δηματοποιοί, κατασκευαστές 
βαγονιών τρένων και ξυλουργοί, 
που ήταν και η ραχοκοκαλιά της 
αποικιακής Φιλαδέλφειας.
Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώ-

να, όσοι έμεναν στα σπίτια αυτά 

χρησιμοποιούσαν κάποια δωμά-
τια ως χώρο εργασίας και τα υπό-
λοιπα για να μένουν με τις οικο-
γένειές τους. Στα τέλη του 19ου 
και στις αρχές του 20ου αιώνα, η 
Βιομηχανική Επανάσταση μετα-
μόρφωσε το δρόμο και τη γύρω 
γειτονιά, με πρώτο ένα εργοστά-
σιο να παίρνει τη θέση αρκετών 
κατοικιών. Τελικά, σήμερα πολ-
λά εργοστάσια περιβάλλουν την 
οδό Elfreth. Με την πάροδο των 
ετών, οι μετανάστες από την Ιρ-
λανδία, την Ιταλία και αργότερα 
τη Ρωσία, συνέρρεαν στο δρόμο, 
προκειμένου να επωφεληθούν 
από τη μεγάλη ζήτηση εργασίας 
στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια 
των ετών ο δρόμος έχασε τη ση-
μασία του και τα σπίτια εγκατα-
λείφθηκαν.
Στη δεκαετία του 1930 δημι-

ουργήθηκε το Alley Association 
Elfreth που άρχισε να συγκεντρώ-
νει χρήματα για την αγορά και 
την αποκατάσταση των σπιτιών, 
ενώ σήμερα, αναφέρεται ως ο 
παλαιότερος οικιστικός δρόμος 
του έθνους, αποτελώντας εθνικό 
και ιστορικό ορόσημο.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Αυγουστου, 2020 / August 7, 2020  •  15

w w w.restaurantpetros.ca

Coming 
soon to 
Little Italy
6896 Saint Dominique

Fine Greek Cuisine Come and discover at the Petros restaurant, the tradition of 
Greek taverns, authentic cuisine.

THE ORIGINAL PETROS
1613 rue William
Montreal (Quebec) H3J 1R1
514 935 8500

THE WESTMOUNT PETROS
4785 rue Sherbrooke Ouest
Montreal (Quebec) H3Z 1E9
514 938 5656

THE OUTREMONT PETROS
234, Avenue Laurier Ouest
Montreal (Quebec) H2T 2N8
514 312 0200

WESTMOUNT

Τις ζοφερές προβλέψεις του Μαρτίου, 
ήρθε τώρα να επιβεβαιώσει η πραγ-

ματικότητα. Η κρίση του κορωνοϊού αφή-
νει στο διάβα της συντρίμμια, με πολλές 
χώρες να ανακοινώνουν ιστορική συρρί-
κνωση των οικονομιών τους για το δεύ-
τερο τρίμηνο, αλλά και απώλειες θέσεων 
εργασίας.

Γράφει η Ελένη Στεργίου
© in.gr

Οι αναλυτές μιλούν για ένα έτος με εκρη-
κτική αύξηση των δημοσιονομικών ελ-
λειμμάτων, αφού τα μέτρα στήριξης που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο 
εκτιμώνται σε πάνω από 11 τρισ. δολάρια, 
αντί 8 τρισ. δολαρίων τον Απρίλιο. Σύμ-
φωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας 
(ILO), το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η 
παγκόσμια αγορά εργασίας οδηγείται σε 
απώλειες ωρών εργασίας κατά 14% πα-
γκοσμίως. 
Η υπηρεσία εργασίας των Ηνωμένων 

Εθνών υπολογίζει ότι αντιστοιχεί σε 400 
εκατ. χαμένες θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, με βάση μία τυπική εβδο-
μάδα εργασίας 48 ωρών.

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ… ΚΛΑΙΝΕ
Η αμερικανική οικονομία σημείωσε 

ιστορική πτώση, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώ-
θηκε με ρυθμό-ρεκόρ 32,9% το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020. Πρόκειται για τη μεγα-
λύτερη υποχώρηση από την έναρξη κατα-
γραφής των σχετικών στοιχείων το 1947, 
ενώ η προηγούμενη χειρότερη μέτρηση 
ήταν το πρώτο τρίμηνο του 1958 όταν το 
ΑΕΠ είχε υποχωρήσει κατά 10%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το χειρότερο τρίμηνο κατά 
την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 
του 2008 ήταν το δ’ τρίμηνο με πτώση του 
ΑΕΠ κατά 8,4%. Οι αιτήσεις για παροχή 
επιδόματος ανεργίας έχουν ξεπεράσει το 
1 εκατομμύριο για 19η συνεχόμενη εβδο-
μάδα, με περισσότερους από 50 εκατ. να 
βρίσκονται τώρα εκτός εργασίας.
Δείγμα της κατάρρευσης και η Γερμανία, 

η οποία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση 
του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
από την έναρξη καταγραφής των σχετι-
κών στοιχείων το 1970. Το γερμανικό ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε κατά 10,1% σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοί-
νωσε η γερμανική στατιστική υπηρεσία 
Destatis, ενώ αναθεώρησε τα στοιχεία 
του πρώτου τριμήνου, ανακοινώνοντας 

συρρίκνωση 2,0% έναντι της αρχικής εκτί-
μησης για πτώση 2,2%. Ιστορικών διαστά-
σεων η συρρίκνωση και της αυστριακής 
οικονομίας το β΄ τρίμηνο. Το εκτεταμένο 
«κλείδωμα» κατά της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού προκάλεσε τη συρρίκνωση της 
οικονομίας της Αυστρίας το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020 κατά 12,8% σε σύγκριση με 
την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας 
μία ύφεση ιστορικών διαστάσεων, ενώ 
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, κατά το 
οποίο είχε ήδη σημειώσει μείον, το ΑΕΠ 
ήταν 10,7% χαμηλότερο από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούνιο, αναφέρουν τα στοιχεία 
που παρουσίασε πρόσφατα στη Βιέννη το 
Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών (WIFO).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, η παγκόσμια οικονομία θα σημει-
ώσει φέτος ύφεση 4,9% έναντι 3% που 
εκτιμούσε τον Απρίλιο, ενώ για το 2021 
εκτιμά ότι θα ανακάμψει κατά 5,4%. Το 
πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τις ανε-
πτυγμένες οικονομίες, οι οποίες εκτιμάται 
ότι θα υποστούν φέτος ύφεση 8% για να 
ανακάμψουν 4,8% το 2021, με αποτέλε-
σμα το ΑΕΠ τους να είναι χαμηλότερο το 

επόμενο έτος κατά 4% σε σχέση με το επί-
πεδο του 2019.
Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ 

προβλέπει ύφεση 10,2% φέτος και ανά-
καμψη 6% το 2021, με την Ιταλία και την 
Ισπανία να αντιμετωπίζουν τις χειρότερες 
προοπτικές (12,8% ύφεση φέτος και ανά-
καμψη 6,3% το 2021). Ιδιαίτερα έντονες 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις της κρίσης και 
για τη Γαλλία (12,5% ύφεση και 7,3% ανά-
καμψη, αντίστοιχα), ενώ μικρότερο ανα-
μένεται το πλήγμα για τη Γερμανία, όπου 
προβλέπεται ύφεση 7,8% φέτος και ανά-
καμψη 5,4% το 2021. Ισχυρή μείωση του 
ΑΕΠ θα σημειώσει και η αμερικανική οικο-
νομία, με την ύφεση να προβλέπεται στο 
8% το 2020 και την ανάκαμψη στο 4,5% 
το 2021. Η Κίνα, από την οποία ξεκίνησε 
η πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπεται 
ότι θα αποφύγει την ύφεση, καταγράφο-
ντας ανάπτυξη της τάξης του 1% φέτος και 
8,1% το 2021. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή  προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά 
8,3% για τις 27 οικονομίες της ΕΕ για το 
2020, και ανάκαμψη της τάξης του 5,8% 
για το 2021. Η ευρωζώνη προβλέπεται να 
βιώσει συρρίκνωση κατά 8,7% για τη φετι-
νή χρονιά και ανάπτυξη 6,1% για το 2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ… Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο κορωνοϊός σαρώνει τον 
πλανήτη και προκαλεί τρόμο

Χάος στις ΗΠΑ και τη Γερμανία – Από το 1947 είχαν να δουν 
τέτοια εκρηκτική αύξηση των ελλειμμάτων στην Αμερική
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Η  Κάσος,  το  νοτιότερο  και  πλησιέ-
στερο προς  την Κρήτη νησί  του συ-

μπλέγματος  των  Δωδεκανήσων,  είναι 
προικισμένη  με  πολλές  φυσικές  ομορ-
φιές,  ζωντανές  παραδόσεις  και  πανάρ-
χαια ιστορία. 
Οι πέντε οικισμοί της Κάσου (Φρυ, Αγία 
Μαρίνα,  Αρβανιτοχώρι,  Παναγία,  Πόλι) 
απλώνονται σε μια μικρή λεκάνη ανοιχτή 
προς βορράν.

Γράφει ο Χρήστος Στεργιόπουλος
© in.gr

Το Φρυ, πρωτεύουσα και λιμάνι του νη-
σιού  (φωτ.), βρίσκεται  στο  κέντρο  των 
χωριών γύρω από τον κόλπο της Mπού-
κας, που έχει σχήμα φρυδιού, εξού και το 
όνομα. Ο οικισμός ιδρύθηκε το 1840 από 
κατοίκους κυρίως της Aγίας Mαρίνας. Tα 
περισσότερα σπίτια είναι δίπατα και δι-
ατηρούν  την  παλαιά  αρχιτεκτονική,  ενώ 
υπάρχουν  αρκετά  πετρόχτιστα  αρχοντι-
κά, αληθινά κομψοτεχνήματα.
Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, προ-
στάτη  του  νησιού,  χτισμένη  στις  αρχές 
του 20ού αιώνα, διαθέτει ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο και περίτεχνο καμπαναριό με ρολόι.
Στο  κτίριο  του  παλαιού  δημαρχείου, 
διατηρητέου  κτιρίου  με  στοιχεία  κασι-
ώτικης  λαϊκής  αρχιτεκτονικής,  στεγάζε-
ται η Αρχαιολογική Συλλογή του νησιού. 
Περιλαμβάνει  αρχαιολογικά  ευρήματα 
(κεραμική, εργαλεία, νομίσματα, επιγρα-
φές, ενεπίγραφα επιτύμβια σήματα, αρ-
χιτεκτονικά μέλη κ.ά.), ιστορικά κειμήλια 
(όπλα  και  πυροβόλα  από  τις  μάχες  του 
1824) και λαογραφικό υλικό (παρουσίαση 
του κασιώτικου σπιτιού, χρηστικά σκεύη 
και  λαογραφικά  αντικείμενα,  αντίγραφο 
λιθογραφίας, φωτογραφικό αρχείο).
Σε  απόσταση  λίγων  εκατοντάδων  μέ-
τρων  ανατολικά  από  το  Φρυ  βρίσκεται 
ο  Εμπορειός,  παλαιό  λιμάνι  του  νησιού 
και νυν σκάλα για τα ψαροκάικα που έρ-

χονται  από  τα  γύρω  νησιά.  Ο  τρίκλιτος 
ναός  της  Γέννησης  της Θεοτόκου  (1856) 
κατέχει  τη  θέση παλαιοχριστιανικής  βα-
σιλικής,  αρχιτεκτονικά  μέλη  της  οποίας 
χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδόμησή του.
Η Αγία Μαρίνα, χτισμένη σε ύψωμα και 
απλωμένη σε μεγάλη έκταση, έχει πολλά 
αρχοντικά  και  καπετανόσπιτα,  φροντι-
σμένα σπίτια και τις αξιόλογες εκκλησίες 
της Αγίας Μαρίνας, του Χριστού και του 
Σταυρού.
Το  σπήλαιο-βραχοσκεπή  της  Eλληνοκα-
μάρας  (νοτιοδυτικά  της  Aγίας Mαρίνας, 
15′  με  τα  πόδια  από  μονοπάτι),  συμπε-
ριλαμβάνεται  πιθανώς  στα  αρχαία  ιερά 
του  νησιού,  χρησιμοποιήθηκε  δε  χωρίς 
διακοπή από τους Προϊστορικούς έως και 
τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους. 
Στα  ευρήματα  συγκαταλέγονται  κερα-
μική,  λίθινα  εργαλεία,  χάλκινα  ροδιακά 
νομίσματα,  οστά  ζώων  και  θαλάσσια 
όστρεα.
Το  Αρβανιτοχώρι,  χτισμένο  στην  άκρη 
εύφορης  κοιλάδας,  έχει  κι  αυτό  πολλά 
αρχοντικά,  άλλα  αποκατεστημένα  και 
άλλα μισοερειπωμένα, καθώς και την εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου με τις τρεις 
χαρακτηριστικές καμάρες, το βοτσαλωτό 
δάπεδο και το ωραίο καμπαναριό.
Στην  Παναγία,  παραθεριστικό  οικισμό 
πάνω  από  τον  Eμπορειό,  βρίσκεται  η 
ομώνυμη  εκκλησία  (αφιερωμένη  στην 
Κοίμηση  της Θεοτόκου)  με  το  βοτσαλω-
τό δάπεδο, το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τη 
μαρμάρινη λάρνακα της οσίας Κασσιανής 
στον περίβολο.
Πρωτεύουσα  του  νησιού  στην  αρχαιό-
τητα  (Πόλιν),  με  επίνειο  τον  Eμπορειό, 
το Πόλι  είναι  χτισμένο σε λόφο και  έχει 
θέα  στο Φρυ,  την  Aγία Mαρίνα  και  την 
Παναγία. Στον οικισμό, που το 1912 κατα-
στράφηκε από σεισμό και  ξαναχτίστηκε, 
βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Αξιοθέατο  της  περιοχής  αποτελούν  τα 
λείψανα της ακρόπολης. 

Τα κεραμικά ευρήματα φανερώνουν κα-
τοίκηση της θέσης από την Ύστερη Νεολι-
θική Περίοδο/Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
έως  τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους. 
Νεκροταφεία Κλασικών Χρόνων ερευνή-
θηκαν στη νότια πλευρά της ακρόπολης. 
Από  την  υστεροκλασική-πρώιμη  ελληνι-
στική νεκρόπολη στο Πόλιν προέρχονται 
ιδιόμορφα ενεπίγραφα λίθινα επιτύμβια 
σήματα, που χρονολογούνται στον 4ο και 
τον 3ο αιώνα π.Χ. 
Πέραν  των  ανωτέρω,  ενδιαφέρον  πα-
ρουσιάζουν  η  κοιλάδα  του  Άργους, 
το σπήλαιο Σελάι, καθώς και οι μονές του 
Aγίου Γεωργίου στις Xαδιές και του Aγί-
ου Mάμαντος στο νοτιοανατολικό τμήμα 
του νησιού, με υπέροχη θέα στο Λιβυκό 
πέλαγος.
Η  Κάσος  διαθέτει  λιγοστά  δαντελωτά 
ακρογιάλια που προσφέρονται για κολύ-
μπι. Οι παραθεριστές μπορούν να κολυ-
μπήσουν στο Φρυ και στον Eμπορειό, στη 
βραχώδη ακρογιαλιά της Αμμούας, στον 
Αντιπέρατο, και από εκεί με τα πόδια στις 
τρεις  μικρές  παραλίες  με  βότσαλο  και 
στη  Φωκιοκαμάρα.  Ακόμη  μακρύτερα, 
στη Χέλατρο. Επίσης, μπορούν να επισκε-
φθούν με εκδρομικό σκάφος το γειτονικό 
νησάκι Aρμάθια (το μεγαλύτερο εξ όσων 
περιβάλλουν την Κάσο), όπου υπάρχουν 
όμορφες αμμουδιές και το εκκλησάκι της 
Υπαπαντής.

Η ΚΑΣΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αρχαιότερη  αναφορά  στην  πορεία  της 
Κάσου  μέσα  στο  χρόνο  θεωρούνται  οι 
στίχοι  στην  «Ιλιάδα»  του  Ομήρου,  σύμ-
φωνα με τους οποίους η Κάσος έλαβε μέ-
ρος στον Τρωικό Πόλεμο μαζί με τη Νίσυ-
ρο, την Κάρπαθο, την Κω και τις Καλύδνες 
νήσους. 
Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στο νησί ανά-
γονται στην Ύστερη Νεολιθική Περίοδο/
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Υπάρχουν εν-
δείξεις μόνιμης εγκατάστασης με μινωικά 

χαρακτηριστικά κατά τη Μέση και τις αρ-
χές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Κατά 
τους  Μυκηναϊκούς  Χρόνους,  το  κέντρο 
δραστηριότητας  εντοπίζεται  στο  βόρειο 
τμήμα της Κάσου, στη φύσει οχυρή θέση 
Πόλιν. Κατά  τους  Ιστορικούς Χρόνους, η 
πρωτεύουσα  του  νησιού  παρέμεινε  στη 
θέση Πόλιν, γύρω από το ύψωμα της μυ-
κηναϊκής ακρόπολης. 
Οι  Κάσιοι  εμφανίζονται  σε  φορολογι-
κούς  καταλόγους  της  Αθηναϊκής  Συμμα-
χίας  (5ος αιώνας π.Χ.).  Κατά  τους  Ελλη-
νιστικούς Χρόνους  το νησί ήταν ανεξάρ-
τητο, ενώ κατά το α’ μισό του 2ου αιώνα 
π.Χ. υπήχθη στο ροδιακό κράτος.
Επί Ρωμαιοκρατίας και κατά τους Παλαι-
οχριστιανικούς Χρόνους, η κύρια οικιστι-
κή εγκατάσταση της Κάσου μεταφέρθηκε 
στην  παραλία  γύρω  από  τον  όρμο  του 
Εμπορειού.  Το  νησί  κατελήφθη  το  1207 
από τους Ενετούς της Κρήτης και το 1537 
από  τους  Τούρκους,  που  παραχώρησαν 
αυτοδιοίκηση στους κατοίκους του.
Οι  Ρωσοτουρκικοί  και  οι  Ναπολεόντει-
οι  Πόλεμοι  συντέλεσαν  στη  δημιουργία 
ισχυρής ναυτικής δύναμης στο νησί. Κατά 
τη  διάρκεια  της  Eπανάστασης  του  1821 
ο  εξοπλισμένος  στόλος  της  Κάσου,  από 
τους  σημαντικότερους  νησιωτικούς  στό-
λους  της  Μεσογείου,  τέθηκε  στην  υπη-
ρεσία  του  Aγώνα,  πράξη  για  την  οποία 
το νησί κλήθηκε να καταβάλει βαρύτατο 
τίμημα στις 7 Ιουνίου 1824, όταν ο αιγυ-
πτιακός στόλος με  τη βοήθεια  Τουρκαλ-
βανών  το  κατέστρεψε  ολοσχερώς  (ολο-
καύτωμα Κάσου). 
Στα σημαντικότερα γεγονότα των κατο-
πινών χρόνων ανήκουν η συμμετοχή των 
Kασίων στα έργα διάνοιξης της διώρυγας 
του Σουέζ  (1859-1869) και η εγκατάστα-
σή  τους  στην  Aίγυπτο  (Αλεξάνδρεια  και 
Κάιρο),  απ’  όπου  βοήθησαν  σημαντικά 
το νησί. 
Η  Κάσος  ενσωματώθηκε  επίσημα  στην 
Ελλάδα το 1948.

Κάσος: Στα βάθη  
του νότιου Αιγαίου

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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Αφορμή της κρίσης υπήρξε η αυθαί-
ρετη απόφαση της Άγκυρας να κάνει 

έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαί-
ου επί των χωρικών υδάτων της Ελλάδος. 
Στόχος της κίνησης αυτής ήταν η διχοτό-
μηση του Αιγαίου, έτσι ώστε να βρεθούν 
τα ελληνικά νησιά υπό τουρκική ομηρία. 

Οι απαιτήσεις αυτές αντιμετωπίσθηκαν 
από την Ελληνική Κυβέρνηση με αποφα-
σιστικότητα. Η στρατιωτική ηγεσία της 
χώρας εκείνη την περίοδο ήταν η εξής: 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ιωάννης Χα-
ραλαμπόπουλος, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρ-
χος Νίκος Κουρής, Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστρά-
τηγος Σταμάτης Βελίδης, Αρχηγός ΓΕΝ 
Αντιναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, 
Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ηλίας Ψω-
μάς, Αρχηγός ΑΤΑ (αντικαθιστούσε τον 
Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Νικόλαο Στάπα 
που λόγω υγείας βρίσκονταν στις ΗΠΑ), 
Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος 
Λυμπέρης. Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο 
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρο-
λος Παπούλιας και Αναπληρωτής ο Γιάν-
νης Καψής.
Στις 27 Μαρτίου, ημέρα που είχε αναγ-

γελθεί η έξοδος του τουρκικού ερευνη-
τικού σκάφους Sismik στο Αιγαίο αυτή 
δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, αφού τα 
ελληνικά πολεμικά πλοία το περίμεναν 
στο Ανατολικό Αιγαίο, με εντολή αν πα-
ραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα να 
το βυθίσουν. 

Αναλυτικότερα, από τις 6:00 π.μ. της 
27/3/1987 άρχισε ο απόπλους όλων σχε-
δόν των μονάδων του Πολεμικού Ναυτι-
κού υπό των ήχο εμβατηρίων και με το 
ηθικό στα ύψη. Πρώτα απέπλευσαν τα τα-
χέα σκάφη (πυραυλάκατοι, τορπιλάκατοι) 
για να προλάβουν ενδεχόμενο αιφνιδια-
σμό και να αποκτήσουν τακτικό προβά-
δισμα σε απόρρητες θέσης αποκρύψεως 
στα ακριτικά νησιά, ώστε να υπάρχει άμε-
ση στοχοποίηση και προσβολή των τουρ-
κικών μονάδων. Για την ιστορία, το πρώτο 
πλοίο που εξήλθε του Ναυστάθμου Σαλα-
μίνας ήταν η άτυχη ΤΠΚ ΚΩΣΤΑΚΟΣ. 
Μεταξύ 08:00 και 09:20 απέπλευσαν 11 

αντιτορπιλικά με ναυαρχίδα τη Φ/Γ ΕΛΛΗ, 
χωρισμένες σε τρεις μονάδες επιχειρήσε-
ων. Η πρώτη απλώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο 
υπό τον πλοίαρχο Γ. Δεμέστιχα με απο-
στολή την παρακολούθηση του Sismik σε 
ενδεχόμενη έξοδό του στο Αιγαίο, η δεύ-
τερη στο Κεντρικό Αιγαίο υπό το διοικητή 
Α/Τ αρχιπλοίαρχο Α. Βασιλειάδη παρέ-
χοντας προστασία στα πλοία μεταφοράς 
ενισχύσεων στα ακριτικά νησιά, ενώ η 
τρίτη μοίρα υπό τον κυβερνήτη του Α/Τ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ αρχικά στην περιοχή Κυ-
κλάδων και μετά στις Βόρειες Σποράδες. 

Η αποβατική δύναμη του Στόλου απέ-
πλευσε μεταξύ 10:00 και 12:10 και κινή-
θηκε στα σημεία φορτώσεως στρατευ-
μάτων (Πεζοναυτών). Παράλληλα, απέ-
πλευσαν 7 υποβρύχια (6 Tύπου 209 και 

1 τύπου GUPPY), τα ναρκαλιευτικά και 
τα βοηθητικά πλοία του Στόλου, καθώς 
επίσης απογειώθηκαν αεροσκάφη ναυτι-
κής συνεργασίας Albatros και ελικόπτερα 
ΑΒ-212 και SA.319B Allouette III. Επίσης, 
ανακλήθηκαν τα δύο εναπομείναντα υπο-
βρύχια Τύπου 209 (ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΠΟΝΤΟΣ), 
που συμμετείχαν στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση 
«DOG-FISH» στην Κεντρική Μεσόγειο, 
στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας 
στις Βρυξέλλες. 

Όλα τα πλοία του Στόλου διατάχθηκαν 
οι επικοινωνίες να διεξάγονται κρυπτο-
γραφημένες, να εγκλωβίζονται όλα τα μη 
φίλια αεροσκάφη και να διατηρείται ετοι-
μότητα βολής, ενώ σε περίπτωση επαφής 
με τον αντίπαλο, να διατηρείται ετοιμότη-
τα πρώτης βολής ανά πάσα στιγμή και να 
τηρηθεί το δόγμα «χτύπα σκληρά» μέχρι 
εξουθένωσης του αντιπάλου. 

Επιπλέον, ξεκίνησε επιλεκτική επιστρά-
τευση εφέδρων του Στρατού Ξηράς και 
προώθηση μαχητικών αεροσκαφών στα 
αεροδρόμια διασποράς, ενώ ελήφθη και 
η απόφαση για προσωρινή διακοπή της 
λειτουργίας της αμερικανικής βάσης Νέας 
Μάκρης. Κατά την κρίση διάρκειας τεσσά-
ρων ημερών, η τουρκική πλευρά δεν κινη-
τοποίησε το στόλο της και δεν τόλμησε να 
βγάλει το Sismik στο Αιγαίο, αξίζει όμως 
να αναφερθεί ο εντοπισμός ενός τουρκι-
κού υποβρυχίου Τύπου 209 από το ελλη-
νικό ΤΡΙΤΩΝ τα μεσάνυχτα της 29ης προς 

30η Μαρτίου ανατολικά της Τήνου.
Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

υπήρχε σχετική ισορροπία στις χερσαίες 
δυνάμεις (με αριθμητική υπεροχή μόνο 
της Τουρκίας), ισορροπία στις ναυτικές 
δυνάμεις (με αριθμητική και ποιοτική 
ισορροπία στα υποβρύχια, αντιτορπιλικά 
και πυραυλακάτους, και μικρή υπεροχή 
της Τουρκίας σε σύγχρονες φρεγάτες [3 
έναντι 2], αλλά με σαφή ελληνική υπερο-
χή στην ποιότητα του έμψυχου δυναμικού 
και σχετική ισορροπία στον αέρα (ελληνι-
κή υπεροχή στην ποιότητα του έμψυχου 
δυναμικού).
ΕΛΛΑΔΑ: 45 F-4E, 34 Mirage F-1CG,  
53 A-7H, 94 F-5A/B, 88 F-104
ΤΟΥΡΚΙΑ: 100 F-4E, 81 F-5A/B, 134 F-104, 
95 F-100C/D
Στο σημείο αυτό εντοπίζεται μια σημα-

ντική διαφορά με την κρίση των Ιμίων: η 
Τουρκία δεν απολάμβανε αεροπορικής 
υπεροχής, όπως το 1996.
Ο συσχετισμός δυνάμεων οδηγεί στο συ-

μπέρασμα ότι σε μια πολεμική σύγκρου-
ση (αν φυσικά η Τουρκία επιχειρούσε να 
κινητοποιήσει τις δυνάμεις της και να 
αντιδράσει δυναμικά), η Ελλάδα θα είχε 
σημαντικό πλεονέκτημα για νίκη, με απώ-
λειες όμως και για τις δύο πλευρές και τε-
λική έκβαση ανάλογα με τη διάρκεια της 
σύγκρουσης, που θα καθοριζόταν σε ση-
μαντικό βαθμό από την παρέμβαση των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Η κρίση του Μαρτίου 1987
Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου το 

Μάρτιο του 1987, με συνέπεια να διαφοροποιηθούν από 
τότε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και οι σχέσεις της 

Ελλάδας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

CHOMEDEY
MLS: 21937168 
Split situated in a quiet crescent 
in high demand area. 
With 3 bedrooms, 1½ baths, 
living room, dining room, 
cathedral ceilings. Finished 
playroom with fireplace, central 
heating and A/C. Close to all 
amenities. 
 
Easy to visit.  
Call me for appointment.

CHOMEDEY
MLS: 22812399 
Magnificent corner lot cottage 
in very sought after area. 4 large 
bedrooms, 2 full baths, dining 
room, family room, beautiful 
layout. Large playroom with lots 
of space and extra bedroom. 
Garage. Close to all amenities.
 
Easy to visit.  
Call me for appointment.

NEW LISTING!

BEAUTIFUL!!!

MARKET HOT!!!

CHOMEDEY
MLS: 17596376 
Townhouse fully renovated 
situated close to everything. 3 
bedrooms, huge kitchen with 
dinette. Finished playroom. 
 
Call me for  
more info.

CHOMEDEY
OPEN CONCEPT 
SPLIT
MLS: 11345391

Situated in great area of Chomed-
ey. Offering 3 good size bed-
rooms, family room, playroom. 
Very bright, high ceilings, huge 
backyard. Close to all schools, 
shopping and highways.
 
Call me for more info.
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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

Όσοι έχουμε άμεσες εμπειρίες από τις 
επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού, 

τον Ιούλιο του 1974 και όχι μόνο, γνωρί-
ζουμε καλά το δήθεν αξιόμαχο του τουρ-
κικού στρατού και το πώς αυτός πολεμάει. 

Όπως έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και αδιά-
σειστα στοιχεία, για το ότι τότε λόγω του 
εγκληματικού και εθνοκτόνου πραξικοπή-
ματος, τα αποδιοργανωμένα και ασυντό-
νιστα σπαράγματα των ελληνικών δυνά-
μεων (Εθνική Φρουρά και ΕΛΔΥΚ), χωρίς 
αεροπορική και ναυτική κάλυψη, είχαν να 
αντιμετωπίσουν μια πλήρως οργανωμένη 
τουρκική στρατιά άνω των εκατό χιλιάδων 
ανδρών, με απόλυτη ναυτική και αεροπο-
ρική κάλυψη-υπεροχή.

Γράφει ο Γιώργος Ρωμανός  
Συγγραφέας, Ιστορικός ερευνητής
© Militaire

Κι όμως, η Τουρκία δε θα νικούσε! Το 
απέδειξαν οι επικές μάχες των Ελλήνων 
στον Άγιο Ιλαρίωνα (η νυχτερινή κατα-
δρομή της 33ης Μοίρας Καταδρομών Κύ-
πρου, με επικεφαλής τον ηρωικό Υπολο-
χαγό Ηλία Γλεντζέ, η οποία είχε καθολικά… 
ολέθριο αποτέλεσμα για τους Τούρκους). 
Ηγέτης της 33ης ήταν ο αείμνηστος Ταγ-
ματάρχης, τότε, Γεώργιος Κατσάνης, ο 
οποίος στις δέκα το πρωί, της 21ης Ιουλί-
ου 1974, έπεσε μαχόμενος υπέρ βωμών 
και εστιών, πολεμώντας όρθιος και ατρό-
μητος μπροστά από τους λοκατζήδες του. 
Τον ίδιο ηρωικό θάνατο είχε και ο Υπολο-
χαγός Νικόλαος Κατούντας που έπεσε στο 
ίδιο σημείο μαχόμενος ως άλλος Λεωνί-
δας, τελικά μόνος του, προκειμένου να 
καλύψει, ως τελευταίος… τους άντρες του.

Στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας, οι Τούρ-
κοι νικήθηκαν εξευτελιστικά από την 
Α΄ Μοίρα Καταδρομών, με απαράμιλλο 
ηγέτη τον Ταγματάρχη Παπαμελετίου. 
Τα ίδια συνέβησαν στο Κιόνελι, στη Δι-
άβαση Βασιλείας και σε δεκάδες άλλα 
μέρη, όπου οι Έλληνες μαχόμενοι στα-
μάτησαν τους υπερπολλαπλάσιους Τούρ-
κους και τους Μεγάλους Συμμάχους τους. 
Αυτοί και πολλοί άλλοι ηρωικοί πολεμι-
στές και οι οικογένειές τους αγνοήθηκαν 
και περιφρονήθηκαν βάναυσα επί δεκαε-
τίες, από την ένοχη ελληνική πολιτεία της 

Μεταπολίτευσης και έπρεπε οι απόστρα-
τοι συνάδελφοί τους και ιδιώτες να φρο-
ντίσουν για την αποκατάσταση της ιερής 
μνήμης τους και να στήσουν τις προτομές 
τους κάνοντας εράνους.

Ωστόσο, για να ηττηθούν τελικά οι ελλη-
νικές δυνάμεις, χρειάστηκε να βοηθήσουν 
αποφασιστικά τους Τούρκους οι ΗΠΑ, η 
Αγγλία, η Ρωσία, ο ΟΗΕ (οι δυνάμεις του 
έβαλαν κατά των ελληνικών στο Αερο-
δρόμιο της Λευκωσίας), το ΝΑΤΟ… – κα-
θώς και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις 
της Ευρώπης που συνέδραμαν παντοιο-
τρόπως την Τουρκία μέχρι και την τελική 
διχοτόμηση της νήσου. Τότε, γνωστή με-
γάλη δύναμη, με ηλεκτρονικές παρεμβο-
λές, είχε «τυφλώσει» κατ’ επανάληψη τα 
ραντάρ των ελληνικών αντιτορπιλικών 
της γραμμής επιχειρήσεων. Άλλη δυτι-
κή δύναμη απογείωνε από βάση της, και 
από γνωστό… ελικοπτεροφόρο, πολεμικά 
αεροσκάφη της, τα οποία αρχικά «έδι-
ναν» στους Τούρκους τα ακριβή στίγματα 
των ελληνικών θέσεων προκειμένου να 
τις βομβαρδίσουν, αλλά βλέποντας την 
αστοχία των Τούρκων ανέλαβαν το βομ-
βαρδισμό οι ίδιοι. 
Στη συνέχεια, η ίδια μεγάλη δύναμη επι-

τίθετο εναντίον των Ελλήνων καλύπτο-
ντας τις τραγικές αδυναμίες της τουρκικής 
πολεμικής αεροπορίας, η οποία από τότε 
κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ απωλειών, 
χάνοντας 24 αεροσκάφη της όλων των τύ-
πων σε 24 ώρες. Ετέρα δύναμη που είχε 
στρατηγικό συμφέρον από τη σύγκρουση 
μεταξύ «συμμάχων» του ΝΑΤΟ ανέθεσε 
σε ειδικά πλοία της την ανακοπή του πλου 
των ελληνικών υποβρυχίων, τα οποία 
μπορούσαν να διαλύσουν την τουρκική 
απόβαση και στις δύο φάσεις της «Αττί-
λας» Ι και ΙΙ.
Το εγκληματικό και εθνοκτόνο πραξι-

κόπημα της δεύτερης Δικτατορίας (25 
Νοεμβρίου 1973–20 Ιουλίου 1974), επί 
Ιωαννίδη, που εξελίχθηκε στην Κύπρο σε 
θανάσιμη παγίδα για τον ελληνισμό, έγινε 
με ενθάρρυνση και κατηγορηματικές δια-
βεβαιώσεις «υπηρεσιακών» παραγόντων 
της υπερδύναμης, ότι δήθεν θα στήριζαν 
την ένωση Ελλάδος–Κύπρου. Ενώ, την 
ίδια στιγμή, η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, 
διά του ΥΠΕΞ Χ. Κίσινγκερ, στήριζε απόλυ-

τα την Τουρκική εισβολή και τη Διχοτόμη-
ση, υπό την απόλυτη συναίνεση της εταί-
ρας «Εγγυήτριας Δύναμης», της Αγγλίας, 
η οποία βρισκόταν σε πλήρη συνεννόηση 
με αυτόν.
Το πολύτιμο βιβλίο «Διζωνική Εκτέλεση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 1955-2014» 
της Φανούλας Αργυρού, αλλά και πλή-
θος στοιχείων που έχουμε υπόψη μας, 
αποδεικνύουν ότι στις 17 Ιουλίου 1974 ο 
Τζέημς Κάλαχαν, Υπ. Εξ. της Βρετανικής 
Κοινοπολιτείας, υποσχέθηκε στον Τούρκο 
πρωθυπουργό Ετσεβίτ να μπλοκάρει την 
Ελλάδα, πράγμα που έπραξε, ώστε να μη 
σπεύσει σε βοήθεια της Κύπρου.

Η άμεση παρέμβαση υψηλά ισταμένων 
πολιτικών, Αμερικανών και Άγγλων, υπέρ 
των Τούρκων, είναι πασίγνωστη και αυτα-
πόδεικτη πλέον. Έτσι, στις 20 Ιουλίου 1974 
ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Χένρι 
Τάσκα και ο υφυπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Τζόζεφ Σίσκο, ως εντολοδόχος του 
Κίσινγκερ, συμμετείχαν στο Ελληνικό Πο-
λεμικό Συμβούλιο και σε συνεννόηση με 
τους Βρετανούς, τελικά… έδωσαν χρόνο 
στην Τουρκία να παγιώσει την κατάσταση.

Ο Σίσκο, μάλιστα, πηγαίνει και στην Άγκυ-
ρα προκειμένου να επιβεβαιώσει ο ίδιος 
τους Τούρκους για τα σχέδια ΗΠΑ (Κίσιν-
γκερ) και Αγγλίας. Τον Σίσκο συνοδεύει ο 
Έλσγουερθ (Αμερικανός αξιωματούχος 
του υπουργείου Άμυνας). Άμεσα σχετική 
με τα γεγονότα και η υπαρκτή… (προς το 
Λονδίνο), αναφορά του Βρετανού πρέσβη 
στην Αθήνα, σερ Ρόμπιν Χούπερ, με ημε-
ρομηνία 20 Ιουλίου 1974. 
Εκ των υστέρων, κάποιοι παρουσιάζουν 

τον Σίσκο ως θύμα της πανουργίας Κίσιν-
γκερ. Έτσι ή αλλιώς, το εφιαλτικό (εκ του 
προδότη Εφιάλτη…) αποτέλεσμα είναι το 
ίδιο. Χωρίς τις πολλές και συντονισμένες 
βοήθειες των ύπουλων και εκ του απο-
τελέσματος καταστροφικών «Συμμάχων» 
της Ελλάδος, οι Τούρκοι δε θα κατόρθω-
ναν τίποτε και θα υφίσταντο δεινή ήττα.

Στα 46 χρόνια της Μεταπολίτευσης, που 
το αποτέλεσμά της ήταν τα 4 εξίσου εθνο-
κτόνα Μνημόνια (τα 2 επί ΣΥΡΙΖΑ και με 
την εκχώρηση Εθνικής Κυριαρχίας μας για 
99 χρόνια), διογκώθηκε στο έπακρο μόνο 
το –από κάθε πλευρά– εγκληματικό πρα-
ξικόπημα της δικτατορίας Ιωαννίδη, που 

έδωσε την ολέθρια αφορμή να κατακτη-
θεί αρχικά μέχρι και το 7,4% του εδάφους 
της Κύπρου.

Οι Τούρκοι από τις 20 ως τις 22 Ιουλίου 
παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις κατά στί-
φη από ξηρά, θάλασσα και αέρα, το μόνο 
που είχαν κατορθώσει ήταν ένα μικρό 
και απελπισμένο προγεφύρωμα, με μια 
μικρή δύναμη στην ακτή «Πέντε Μίλι». 
Ωστόσο, αποσιωπάται επιμελώς το ότι 
επί δημοκρατικής ελληνικής κυβέρνησης, 
μετά τις 23 Ιουλίου, παραδόθηκε στους 
Τούρκους πολλαπλάσιο ποσοστό εδάφους, 
το οποίο έφτασε στο 36,4 % της Κύπρου. 
Την Ελλάδα κυβερνούσε τότε η οικου-

μενική κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, με 
υπουργούς τους Ε. Αβέρωφ, ΥΠΕΘΑ, και 
Γ. Μαύρο, ΥΠΕΞ. Στον Κ. Καραμανλή έχει 
χρεωθεί η ρήση-απόφαση: «η Κύπρος 
κείται μακράν…» πριν την εγκαταλείψει 
στο (μη) έλεος των Τούρκων. Όπως μαρ-
τυρούν οι ζώντες πολεμιστές μας είχαν 
διαταγές, επί Ε. Αβέρωφ, στο μεν Πολεμι-
κό Ναυτικό «να παραμείνουν τα πυροβό-
λα στο διάμηκες…», δηλαδή ούτε καν να 
στρέψουν τα πυροβόλα κατά των τουρκι-
κών πλοίων τα οποία είχαν εγκλωβίσει (!) 
τα ελληνικά στις 1.800 γιάρδες… Δηλαδή 
κάποιοι είχαμε οπτική επαφή! Ενώ, στις 
δυνάμεις πεζικού στην Κύπρο, κατά τη 
διαβόητη εκεχειρία μετά τις 23 Ιουλίου, 
εν δημοκρατία, η διαταγή ήταν να μη πέ-
σει σφαίρα κατά την τουρκική προέλαση. 
46 χρόνια μετά ο κατ’ ευφημισμόν λεγό-
μενος «Φάκελος της Κύπρου» ανοίγει και 
κλείνει επιλεκτικά, σύμφωνα με τα πολι-
τικά συμφέροντα του ενιαίου Κυβερνητι-
σμού της χώρας μας, και καταφανώς δε 
θα ανοίξει πλήρως ποτέ. 

Έτσι δε θα μάθει ποτέ ο ελληνικός 
λαός αυτά που κάποιοι γνωρίζουν 
καλά, αφού τα έζησαν στα πεδία των 
μαχών ή σε κρίσιμες επιτελικές θέσεις. 
Κι όπως έχουμε ξαναγράψει: «αν δε 
γνωρίζεις την αληθινή Ιστορία σου εί-
σαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις 
ως τη μελλοντική καταστροφή σου». 
Τότε οι ελληνικές δυνάμεις πολέμησαν 
με απαράμιλλη γενναιότητα εναντίον 
των Τούρκων, μόνο και μόνο από πατριω-
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

  PANIERDUFERMIER.CA        PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM        514 473-4591 

  3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability
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«Θέατρο πολέμου» στο Αιγαίο πριν  
την παράδοση ελληνικής ΑΟΖ στην Τουρκία

τισμό και φιλότιμο, έστω κι αν δέχονταν 
τις απολύτως απαράδεκτες εντολές της 
καταστροφικής στρατιωτικής ηγεσίας της 
Δικτατορίας Ιωαννίδη, και μετά τις 23 
Ιουλίου τις φοβικές εντολές Ε. Αβέρωφ, ο 
οποίος διέταξε και την τελική υποχώρηση 
με τα γνωστά ολέθρια εθνικώς αποτελέ-
σματα. Έτσι, τα ετοιμοπόλεμα 16, από τα 
17… Phantoms δεν πέταξαν ποτέ (ούτε 
καν στις 14 Αυγούστου 1974!…) ούτε τα 
υποβρύχια Γλαύκος και Νηρεύς χτύπησαν, 
που με 13 τορπίλες το καθένα μπορούσαν 
να διαλύσουν τελείως την τουρκική από-
βαση.
Αυτά τα ελάχιστα στοιχεία, ας τα λάβουν 

υπόψη τους στο κυνικό πεδίο της Γεωπο-
λιτικής αυτοί που ανησυχούν πραγματικά 
με όσα «πολεμικά» συνέβησαν στο Αιγαίο, 
τον Ιούλιο του 2020. Δυστυχώς, η πολιτική 
κάποιων ελίτ στις ΗΠΑ αποδείχθηκε ολέ-
θρια για τη χώρα μας σε πολλές περιπτώ-
σεις Μεταπολεμικά. 
Τελευταία «επιτυχία» των ΗΠΑ, και της 

Γερμανίας, η πλέον της εικοσιπενταετί-
ας(!) αφόρητα εκβιαστική πολιτική για 
επιβολή της «Συμφωνίας των Πρεσπών», 
με την παράδοση του ονόματος και της 
Ιστορίας της μίας και μοναδικής Μακεδο-
νίας μας στο τουρκο-αλβανο-σλαβο-ρομά 
εθνοτικό ψηφιδωτό, με καταπιεσμένο και 
τρομαγμένο το ελληνικό ιθαγενές στοιχείο 
του. Μια «επιτυχία» που φέρνει τις ΗΠΑ 
και τη Γερμανία σε αντίθεση με περισσό-
τερο από το 80% του ελληνικού λαού.

Οι πρόσφατες (22/7/2020) δηλώσεις του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «διαφιλονικούμενα 
ή αμφισβητούμενα ύδατα» στην περιοχή 
της -οψέποτε ανακηρυχθησομένης(;)- ελ-
ληνικής ΑΟΖ, δείχνουν πως για μία ακόμη 
φορά κάποιοι στις ΗΠΑ συνεχίζουν την 
ίδια πολιτική σε βάρος της Ελλάδος, που 
για τους γνωρίζοντες κορυφώθηκε πιεστι-
κά το 1964. Από τότε υπάρχει διαχρονικά 
σταθερή στάση των αμερικανικών ελίτ, 
για «συνεκμετάλλευση με την Τουρκία» 
με οποιοδήποτε κόστος για την Ελλάδα. 
Σε αυτό οφείλεται και η μη ανακή-

ρυξη ΑΟΖ εκ μέρους όλων των ενδο-
τικών ελληνικών κυβερνήσεων του 
ενιαίου (και σε αυτό το μέγιστο ζή-

τημα) Κυβερνητισμού της χώρας μας. 
Σήμερα οι ίδιες ανθελληνικές ελίτ των 
ΗΠΑ έχουν κάνει την επιλογή τους, μαζί 
με το στενότατο σύμμαχό τους, επιστήθιο 
φίλο του προέδρου Τραμπ, τον Ερντογάν, 
που είναι επιφανές μέλος των Αδελφών 
Μουσουλμάνων, τους οποίους κατά τα 
άλλα μάχονται οι ΗΠΑ. Τελικός στόχος 
τους είναι το να ακρωτηριαστεί η κυριαρ-
χία της Ελλάδος. Το πολλαπλώς διαρρέον 
σχέδιό τους προβλέπει μερική ανακήρυξη 
ΑΟΖ Ελλάδος–Τουρκίας και μοίρασμα της 
ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και πλού-
του με τους Τούρκους. Ενώ, τα «υπόλοι-
πα» της ελληνικής ΑΟΖ θα μείνουν για το 
μέλλον μέχρι να τα αποδεχτεί η επόμενη 
κυβέρνηση ελληνώνυμου ενδοτισμού.
Απόδειξη αυτού του σχεδίου αποτελούν 

οι δηλώσεις (28/7/2020) του ΥΠΕΞ Δένδια: 
«Θα μπορούσε η συμφωνία με την Αίγυ-
πτο να έχει φάσεις και η πρώτη φάση να 
είναι μία μερική οριοθέτηση». Αλλά έτσι η 
Ελλάδα απεμπολεί τα δικαιώματα που της 
δίνει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της 
Θάλασσας και τα παραβιάζει η ίδια υπέρ 
των θέσεων της Τουρκίας! Στην ίδια συνέ-
ντευξη ο ΥΠΕΞ προχώρησε σε μερική ανα-
γνώριση του παράνομου Τουρκο-λιβυκού 
Συμφώνου, λέγοντας: «Για μας είναι τε-
λείως ανύπαρκτο, η αντίληψη ότι μπορείς 
να μοιράζεις θαλάσσιες ζώνες αγνοώντας 
την Κρήτη, δεν αντέχει σε κριτική, βεβαί-
ως εμείς δεν το έχουμε τελείως αρνηθεί(;) 
από κει και πέρα όμως το θεωρούμε ανύ-
παρκτο». Με τα εκπεμπόμενα αυτά μηνύ-
ματα όμως από πλευράς Αθηνών, αυξάνε-
ται κατακορύφως ο κίνδυνος να θεωρηθεί 
ενδοτική, υποχωρητική και ηττοπαθής η 
Ελλάς, και σε συνδυασμό με τη «γερμα-
νική ενθάρρυνση προς διάλογον Αθήνας-
Αγκύρας», οδηγούμεθα μοιραία στη σα-
λαμοποίηση της εθνικής μας κυριαρχίας 
και την παράδοσή της τμηματικώς στην 
Τουρκία, εάν όχι και στην Αίγυπτο.

Οι ΗΠΑ δείχνουν να ενδιαφέρονται πλα-
τωνικά για το ότι η Τουρκία επιτίθεται 
από παντού κατά της Ελλάδος: σε ΑΟΖ, 
εναέριο εθνικό χώρο, Έβρο, Αιγαίο (Ίμια 
έως Μύκονο!), Καστελόριζο, Κρήτη, Ιόνιο 
(…Αυλώνα), Σκόπια (διαρκώς αυξανόμε-
νη επιρροή Τουρκίας) και σε Κύπρο (από 
τον απειλούμενο εποικισμό της Αμμοχώ-

στου μέχρι την ΑΟΖ της Μεγαλονήσου). 
Ταυτόχρονα, όμως, από το Λυκαβηττό… 
του ελληνικού πολιτικού συστήματος, 
έχουν ηχήσει εδώ και μήνες τα κανόνια 
του ενδοτισμού συστημικών μανδαρίνων, 
που μας προτρέπουν να δώσουμε «ολίγο 
Καστελόριζο και να πάρουμε ολίγην Λή-
μνο ή Ρόδο» βρε αδερφέ! Ή, ότι «το Κα-
στελόριζο δεν ανήκει στα Δωδεκάνησα», 
και «επειδή βρίσκεται κοντά στην Τουρκία 
έχει μειωμένη επήρεια στον προσδιορι-
σμό της ελληνικής ΑΟΖ». 

Ειδικά, οι «ΕΛΙΑΜπέηδες» διοργα-
νώνοντας πανάκριβα συνέδρια αδρά 
χρηματοδοτούμενα (και) από γνωστό 
εθνοπολτοποιητικό κέντρο που απαιτεί 
την «Αλληλεγγύη Τώρα», μας ζητούν να 
προχωρήσουμε σε μία εφ’ όλης της ύλης 
συνθηκολόγηση με την Τουρκία, ώστε 
να μοιράσουμε στη μέση, «καζάν–κα-
ζάν», την εθνική μας επικράτεια. Αντί-
θετα, οι ίδιοι κύκλοι για τις συνεχείς 
παραβιάσεις της κυπριακής ΑΟΖ δε λένε 
κουβέντα! Σημειώνουμε ότι κάποιοι από 
τους ως άνω μανδαρίνους είναι επιφα-
νείς, στενοί σύμβουλοι της κυβέρνη-
σης και του ίδιου του πρωθυπουργού. 
Ο πρόσφατος κατάπλους, νοτίως της Κρή-
της, του αεροπλανοφόρου Αϊζενχάουερ, 
συνοδευόμενου από 12 πολεμικά, συμπί-
πτει με παντός είδους πιέσεις προς την 
ελληνική κυβέρνηση για εκχώρηση στην 
Τουρκία της ελληνικής ΑΟΖ. Προ ολίγων 
ημερών συνέβη η ακύρωση της Ελληνο-
γαλλικής αμυντικής συμμαχίας και της 
προμήθειας των φρεγατών Belhara. Τις 
ίδιες μέρες έγιναν και οι ποδηγετούμε-
νες από τη Γερμανία ενδοτικές μυστικές 
συνομιλίες με τους Τούρκους, οι οποίοι 
με την «ατζέντα Kαλίν» απαιτούν τα πά-
ντα από την Ελλάδα. Δύο μέρες μετά τον 
εν λόγω κατάπλου, στις 28/7/2020, ο Ερ-
ντογάν ζήτησε τη διακοπή των ερευνών 
του Ορούτς Ρέις στην ελληνική υφαλο-
κρηπίδα, ως (δήθεν) «δείγμα καλής θε-
λήσεως», ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία 
εξέδιδε Navtex ερευνών με το Μπάρ-
μπαρος στην κυπριακή ΑΟΖ! Εκεί προ-
φανώς δεν της ζητήθηκε από τις ΗΠΑ και 
Γερμανία να επιδείξει «καλήν θέλησιν». 
Θεωρούμε πάντως σημαντικό, το ότι όλες 
τις μέρες του Ιουλίου του 2020 που ο ελ-

ληνικός στόλος επιχειρούσε στο Αιγαίο, 
δεν εδέχθη ηλεκτρονικές παρεμβολές στα 
ραντάρ του από Μεγάλη Δύναμη, όπως το 
1974. Σημαντικό είναι και το ότι η Τουρκία 
φαίνεται πως προσωρινά έχει αμφιβολίες 
για την πολλαπλή στρατιωτική βοήθεια 
που θα λάβει από τις Μεγάλες Δυνάμεις, 
όπως γίνεται κάθε φορά προκειμένου 
όλες μαζί να καταβάλουν την Ελλάδα.

Η Μεταπολίτευση στιγματίστηκε ανε-
ξίτηλα με την αμαχητί, εν Δημοκρατία, 
παράδοση στους Τούρκους του 36,4% 
της Κύπρου, το 1974, τα Ίμια, 1996, που 
«γκριζάρισαν» το μισό Αιγαίο, τις διαβό-
ητες Συμφωνίες Σημίτη, υπέρ της Τουρ-
κίας, τα Μνημόνια, την παράδοση της 
Μακεδονίας μας, με τη «Συμφωνία των 
Πρεσπών», τη συστηματική αλλοίωση 
της εθνολογικής σύνθεσης του ελληνι-
κού λαού με τη λαθρομετανάστευση, τον 
εθνομηδενισμό, την ουδετεροθρησκεία, 
και τώρα με την επαπειλούμενη και επερ-
χόμενη παράδοση της ελληνικής ΑΟΖ 
στην Τουρκία, μέσω μυστικών συνομιλι-
ών, ακριβώς όπως έγινε με τις «Πρέσπες». 
Σε αυτή την πολύχρονη γεωπολιτική εξί-
σωση που βιώνει η χώρα μας επί 46 χρό-
νια, είναι κρίσιμο το ποιος είναι ο αστα-
θής παράγων. Δυστυχώς, όπως πάντοτε 
έτσι και σήμερα, ο ασταθής παράγων εί-
ναι μία ελληνική κυβέρνηση. Ας αποδείξει 
η σημερινή (το ευχόμαστε!) ότι δεν είναι, 
ανακηρύσσοντας ΑΟΖ με την Κύπρο και 
επέκταση Χωρικών Υδάτων μας στα 12 
μίλια. Ας το αποδείξει, υπερασπιζόμενη 
την ακεραιότητα της χώρας μας έναντι και 
κάποιων «Συμμάχων» μας, από τους οποί-
ους κινδυνεύουμε εξίσου με τους εχθρούς 
μας. Οι Τούρκοι είναι αυτοί που ήταν πά-
ντοτε: το σκοινί στη διελκυστίνδα των Με-
γάλων Δυνάμεων. Μόνο που το σκοινί δεν 
έχει δική του δύναμη, μεταφέρει δύναμη. 
Αλλά, όπως έχει αποδείξει η ελληνική 
Ιστορία, τα σκοινιά και οι κόμποι κόβονται 
με το «ξίφος». Και η προς όλους αποφα-
σιστικότητα αυτού που κρατά το ξίφος, εί-
ναι η καλύτερη αποτρεπτική δύναμη ενός 
πολέμου που δεν αποτελεί απλώς θέατρο. 
Αρκεί να υπάρξει κυβέρνηση με συναί-
σθηση πατριωτικού καθήκοντος και αγά-
πη προς το Έθνος και την Πατρίδα των 
Ελλήνων.
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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)

Έχω και τη γυναίκα μου, όπως είχα τη 
μακαρίτισσα την πεθερά μου, που 

ολημερίς μου λέει για τον Ερντογάν, όπως 
τόσοι και τόσοι. Ξεχνούν όμως πως είναι 
καλός για τη χώρα του. Πρόεδρος της 
Τουρκίας είναι άλλωστε. Και ναι μεν κυ-
βερνάει δικτατορικά τη χώρα του, παρα-
βιάζει κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, ελέγχει στρατό, δικαιοσύνη, και ό,τι 
κουνιέται ή πετάει, αλλά είναι πολύ καλός 
για τον τόπο του.

Γράφει ο Δημήτρης Χ. Παξινός 
© Πρώτο Θέμα

Δε βρίσκει άλλωστε από πουθενά 
εμπόδια στην άλωση και άλλων κρα-
τών. Πολύ περισσότερο ΗΠΑ, Ρωσία, 
Γερμανία της Μέρκελ, που τον σιγο-
ντάρουν σ’ αυτό το ταξίδι, για να φέρει 
την ειρήνευση και στη Μέση Ανατολή. 
Το ίδιο, όπως επιχείρησαν παλαιότερα 
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, για τον εκδημοκρατισμό 
των χωρών αυτών. Πρόκειται βέβαια για 
τα πλούσια σε πετρέλαιο εδάφη τους. 
Καιρός λοιπόν για μια ακόμα ειρηνική δι-
ευθέτηση, όπως ξέρει πολύ καλά η ανασυ-

νιστώμενη μωαμεθανική αυτοκρατορία. 
Είναι ισχυρός παίκτης παγκοσμίως και 
γι’ αυτό τον υπολογίζουν. Έχει σπου-
δαία βιομηχανία παραγωγής οπλι-
κών συστημάτων, έχει την αντίστοι-
χη κρατική ΠΥΡΚΑΛ και τη ΜΟΜΜΑ, 
που εγκαταλείψαμε όπως τόσες άλλες. 
Επομένως, γιατί να μην αισθάνεται σουλ-
τάνος; Κάποια στιγμή βέβαια, θα έρθει το 
αναπόφευκτο τέλος του, βιολογικό ή μη. 
Μέχρι τότε όμως παίζει το δικό του παι-
χνίδι. Άλλωστε και η άλλη μεγάλη παρά-
ταξη της Τουρκίας, οι κεμαλικοί, έχει πιο 
επικίνδυνες θέσεις σε σχέση με μας. 

Έκανε την Αγία Σοφία ξανά τζαμί. Έγι-
ναν κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες, 
όπως συνηθίζεται στη διεθνή διπλωμα-
τική σκηνή. Έγιναν από μας λειτουργί-
ες και δεήσεις στις εκκλησίες... τίποτα 
πέραν αυτού. Ο πατριάρχης δέσμι-
ος των Τούρκων και των αμερικανικών 
επιλογών, επικαλείται την ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Επανέρχεται όμως ο σουλτάνος και 
αναγγέλλει τη λειτουργία της Πανα-
γίας Σουμελά το 15αύγουστο. Ευχα-
ριστήρια από τον Πατριάρχη, ύμνος 
από τη διεθνή πολιτική σκηνή για την 

πολυμορφία και ελευθερία της θρη-
σκευτικής συνείδησης στην Τουρκία. 
Ξεχνώντας τα όσα έχουν συμβεί μέχρι 
τώρα, παρακολουθούμε τα συμβάντα και 
ίσως πανηγυρίσουμε για τη στροφή Ερντο-
γάν προς τον πολιτισμό. Ο Ερντογάν όμως 
έχει σχεδιάσει, έχει υπολογίσει τα πάντα. 
Άλλωστε Στρατός και Διπλωματία από την 
εποχή των Οθωμανών, έχουν εξέχουσα 
θέση και δεν αλλάζουν πολιτική ό,τι κι αν 
συμβεί. Όποιος κι αν έρθει στην εξουσία.

Εμείς όμως τι κάνουμε; Ψηφοθηρού-
με αιωνίως και όλα εκεί αποβλέπουν. 
Έτσι παρακολουθούμε τις κινήσεις του 
Ερντογάν και εκλιπαρούμε μεσολάβη-
ση, από τους ίδιους που παροτρύνουν 
την Τουρκία στα επεκτατικά της σχέδια. 
Μία με το ΟΡΟΥΚΡΕΙΣ, την άλλη με 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣ που πλέει προς την 
Κύπρο, την πολυβασανισμένη και ξε-
χασμένη από μας στις κρίσιμες στιγ-
μές, λόγια, λόγια, λόγια. Και ψέματα. 
Την πήραμε κι αυτή στο λαιμό μας. 

«Η Κύπρος είναι μακριά», είναι μια από τις 
φράσεις που σκοτώνουν καθημερινά, ιδί-
ως αυτούς τους ελληνοκύπριους που μά-
τωσαν την ελληνική σημαία για την ιστορία, 

σαν γνήσιοι Έλληνες. Πιο γνήσιοι από μας. 
Αρκούμαστε λοιπόν να πανηγυρίζουμε 
για την προσωρινή αποχώρηση της Τουρ-
κίας από την περιοχή του Καστελόριζου 
και την αποδίδουμε σε λιγοψυχία της 
Τουρκίας, μπρος στα συντριπτικά χτυπή-
ματα που θα επέφερε εκ μέρους μας μια 
αναμέτρηση.

Με τέτοιους μύθους εξακολουθούμε 
να τρεφόμαστε και να δημιουργούμε την 
ψευδαίσθηση στον ελληνικό λαό, ότι όλα 
πάνε καλά και η περήφανη Ελλάδα δεν 
κάνει πίσω. Όμως κάνει πίσω και γκρεμο-
τσακίζεται κάθε τόσο στα τουρκικά σχέδια 
που υπάρχουν από την εποχή των σουλ-
τάνων. 

Και ο νέος σουλτάνος προχωρεί 
και κάπου-κάπου δέχεται τη μεσο-
λάβηση, γιατί του έχουν υποσχε-
θεί και το μοίρασμα του Αιγαίου. 
Και έτσι μας δίνει μια ευκαιρία να συμ-
μορφωθούμε με τις απαιτήσεις του. 
Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να 

τον ηρεμήσουμε τάζοντας. Οι φίλοι μας 
είναι πάντα δίπλα μας για το καλό μας. 
Μόνο που τους αναζητούμε, τους υμνού-
με και τους λιβανίζουμε καθημερινά.

Ο Ερντογάν  
μάς φταίει…
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στις 2 Αυγούστου 1990 το Ιράκ εισέβα-
λε και κατέλαβε το Κουβέιτ. Σχεδόν 

αμέσως σχηματίστηκε μια συμμαχική 
δύναμη 35 κρατών, με πρωτοβουλία των 
ΗΠΑ και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία 
απελευθέρωσε το Κουβέιτ στις 27 Φε-
βρουαρίου 1991. 
Αυτός είναι με δυο λόγια ο Α’ Πόλεμος 

του Κόλπου (Περσικού), η «Μητέρα όλων 
των Μαχών» για τον ηγέτη του Ιράκ, 
Σαντάμ Χουσεΐν (φωτ.), η «Επιχείρηση: 
Καταιγίδα της Ερήμου», σύμφωνα με τη 
στρατιωτική ορολογία. Ήταν ο πρώτος 
τηλεοπτικός πόλεμος της ιστορίας, αφού 
χάρις στο CNN μπήκε σε κάθε σπίτι κι έγι-
νε τηλεοπτικό θέαμα.
Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 το Ιράκ 

του Σαντάμ Χουσεΐν βρισκόταν σε δεινή 
οικονομική κατάσταση, εξαιτίας του δε-
καετούς ιρανο-ιρακινού πολέμου και των 
χαμηλών τιμών του πετρελαίου. 
Όταν το Κουβέιτ ανακοίνωσε την αύξη-

ση της παραγωγής του κατά 40%, το Ιράκ 
ξεσήκωσε τον κόσμο ότι οι γείτονές του 
κάνουν γεωτρήσεις για πετρέλαιο υπό 
κλίση κι έτσι κλέβουν το δικό του πετρέ-
λαιο. Ήταν η αφορμή για την εισβολή και 
την κατάληψη του μικροσκοπικού εμιρά-
του από το Ιράκ, που πάντα το θεωρούσε 
τμήμα της επικράτειάς του. 
Ο Σαντάμ προχώρησε στο εγχείρημά 

του, πιστεύοντας ότι έχει την ανοχή των 
Αμερικανών, αφού, όπως αποκάλυψαν 
αργότερα οι New York Times, σε συνά-
ντησή του με την Αμερικανίδα πρεσβευτή 
στη Βαγδάτη, Έιπριλ Γκιλέσπι, αυτή δεν 
έδειξε ενδιαφέρον για τη διαμάχη Ιράκ – 
Κουβέιτ.
Μέσα σε λίγες ώρες από την εισβολή 

των Ιρακινών στο Κουβέιτ, οι ΗΠΑ προ-
σέφυγαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και 
πέτυχαν την έκδοση της Απόφασης 660, 
με την οποία καταδικαζόταν η εισβολή 
και αξιωνόταν η απόσυρση των ιρακινών 
δυνάμεων (3 Αυγούστου 1990). Ανάλογη 
απόφαση πήρε και ο Αραβικός Σύνδε-
σμος την ίδια μέρα, ενώ στις 6 Αυγού-
στου με νεότερη απόφασή του (661) το 
Συμβούλιο Ασφαλείας επέβαλε οικονο-

μικές κυρώσεις στο Ιράκ. Παράλληλα με 
τις διπλωματικές προσπάθειες, οι ΗΠΑ 
άρχισαν να αναπτύσσουν στρατιωτικές 
δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, φοβού-
μενες νέα εισβολή του Ιράκ στην πρώτη 
πετρελαιοπαραγωγό χώρα του κόσμου, 
με την οποία είχε διαφορές.
Στις 29 Νοεμβρίου 1990, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας άναψε το «πράσινο φως» για 
στρατιωτική επέμβαση στο Κουβέιτ, δί-
νοντας προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου 
1991 στο Ιράκ να αποσύρει τις δυνάμεις 
του από το εμιράτο. 
Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διά του Υπουργού 

Εξωτερικών, Τζέιμς Μπέικερ, συγκροτού-
σαν μία στρατιωτική δύναμη από 35 χώ-
ρες για να επιβάλλουν με τη χρήση βίας 
τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Την αποτελού-
σαν όλες οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις, 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αραβικά 
κράτη και η Ελλάδα, που απέστειλε μία 
φρεγάτα στον Κόλπο και παρείχε στρατι-
ωτικές διευκολύνσεις, κυρίως με τη Βάση 
της Σούδας.
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 1991 που 

έληγε το τελεσίγραφο του ΟΗΕ έγιναν 
κάποιες «χλωμές» ειρηνευτικές προσπά-
θειες, αλλά προσέκρουσαν στην άρνηση 
του Ιράκ, που ήθελε να εξαργυρώσει τη 
δική του αποχώρηση από το Κουβέιτ με 
την απόσυρση των Ισραηλινών από τα 
κατεχόμενα συριακά και παλαιστινιακά 
εδάφη. Ο Σαντάμ επεδίωκε να φανεί ως 
ήρωας στα μάτια των Αράβων. 
Στις 12 Ιανουαρίου 1991 ο πρόεδρος 

Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος έλαβε από 
το Κογκρέσο την εξουσιοδότηση για την 
ανάμιξη των αμερικανικών δυνάμεων 
στον επικείμενο πόλεμο, με αρκετούς 
εθνοπατέρες να διαφωνούν (52 – 47 στη 
Γερουσία και 250 – 183). Οι πληγές του 
Βιετνάμ δεν είχαν επουλωθεί ακόμα…
Τις παραμονές του πολέμου η Συμμαχία 

είχε αναπτύξει στον Κόλπο μια μεγάλη 
στρατιωτική δύναμη, με όπλα νέας τε-
χνολογίας, τα λεγόμενα «έξυπνα» όπλα, 
για χειρουργικά πλήγματα ακριβείας. Με 
αρχηγό τον Αμερικανό στρατηγό, Νόρμαν 
Σβάρτζκοπφ, η συμμαχική δύναμη αριθ-

μούσε 1.000.000 στρατιώτες, 1.820 αε-
ροσκάφη, 3.318 τανκς, 8 αεροπλανοφό-
ρα και μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων. 
Στην αντίπερα όχθη, ο Σαντάμ είχε στη 
διάθεσή του 260.000 μάχιμους άνδρες 
και άλλους 800.000 σε εφεδρεία, 649 αε-
ροσκάφη και 5.000 τανκς. Η υπεροχή των 
συμμαχικών δυνάμεων υπερτερούσε πο-
σοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά.
Τα ελικόπτερα «Απάτσι» έδωσαν το 

σύνθημα της επίθεσης στις 2:38 π.μ. ώρα 
Βαγδάτης της 17ης Ιανουαρίου 1991, 
καταστρέφοντας εγκαταστάσεις ραντάρ 
των Ιρακινών. Ακολούθησαν συνεχείς 
έξοδοι πολεμικών αεροσκαφών, που 
βομβάρδισαν αεροδρόμια και στρατηγι-
κούς στόχους. Την ίδια στιγμή, η Βαγδάτη 
βομβαρδιζόταν με πυραύλους «Τόμαχο-
ουκ» και η εικόνα αυτή έκανε το γύρο του 
κόσμου μέσω του CNN. Πέντε ώρες μετά 
την πρώτη συμμαχική επίθεση, ο Σαντάμ 
Χουσεΐν σε ραδιοφωνικό μήνυμά του δι-
ακήρυττε ότι «η μεγάλη μάχη, η μητέρα 
όλων των μαχών ξεκίνησε. Η αυγή της νί-
κης πλησιάζει».
Την πρώτη εβδομάδα των αεροπορικών 

επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος της 
στρατιωτικής υποδομής του Ιράκ είχε κα-
ταστραφεί. Σχεδόν ανέπαφη έμεινε μόνο 
η πολεμική αεροπορία και αυτό γιατί με-
τακόμισε στο γειτονικό Ιράν. 
Πονοκέφαλο για τους Συμμάχους απο-

τελούσαν οι πύραυλοι «Σκουντ», οι οποί-
οι, παρότι απαρχαιωμένης τεχνολογίας, 
έκαναν τη δουλειά τους. Την πρώτη βρα-
διά της επίθεσης έπληξαν το Ισραήλ και 
προκάλεσαν το θάνατο δύο ατόμων και 
πολλές ζημιές. Ήταν μια προσπάθεια του 
Σαντάμ να βγάλει το Ισραήλ στον πόλεμο 
και να διασπάσει τη Συμμαχία, που είχε 
στις τάξεις της και αραβικές χώρες. Στις 
25 Φεβρουαρίου έπληξαν μια αμερικανι-
κή στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αρα-
βία και προκάλεσαν το θάνατο 28 στρα-
τιωτικών.
Μετά την επιτυχία των εναέριων επιθέ-

σεων ήλθε η σειρά των χερσαίων επιχει-
ρήσεων για την ανακατάληψη του Κου-
βέιτ. Διήρκεσαν μόλις 100 ώρες (24 – 27 

Φεβρουαρίου 1991), προς μεγάλη έκπλη-
ξη των Αμερικανών στρατιωτικών, δείγμα 
της ανυπαρξίας της πολυδιαφημισμένης 
στρατιωτικής μηχανής του Σαντάμ. Στο 
διάστημα αυτό, οι χερσαίες δυνάμεις 
των Συμμάχων απελευθέρωσαν το Κου-
βέιτ και έφθασαν 240 χιλιόμετρα από τη 
Βαγδάτη.
Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος Τζορτζ 

Μπους κήρυξε κατάπαυση του πυρός και 
ο πόλεμος έλαβε τέλος (27 Φεβρουαρίου 
1991). Στην απορία πολλών γιατί δεν κα-
τέλαβε τη Βαγδάτη για να ανατρέψει τον 
Σαντάμ Χουσεΐν, ο πατήρ Μπους απάντη-
σε ότι ήθελε να κρατήσει ζωντανή τη Συμ-
μαχία και δεν επιθυμούσε περαιτέρω αν-
θρώπινες απώλειες, που θα ήταν αχρεία-
στες. Άλλωστε και η εντολή που είχε από 
τον ΟΗΕ ήταν να απελευθερώσει μόνο το 
Κουβέιτ. Η ανατροπή του Σαντάμ θα ήταν 
έργο του γιου του, στο Β’ Πόλεμο του 
Κόλπου (2003).
Οι απώλειες για τους Συμμάχους ήταν 

μικρές (358 νεκροί, 776 τραυματίες και 
41 αιχμάλωτοι) και πολύ μεγάλες για 
τους Ιρακινούς (25.000 νεκροί στρατιω-
τικοί, 100.000 άμαχοι, 75.000 τραυματίες 
και 63.000 αιχμάλωτοι). Ο Α’ Πόλεμος του 
Κόλπου είχε τις εξής συνέπειες:
-Απελευθέρωση του Κουβέιτ.
-Μεγάλες απώλειες και καταστροφές σε 

Ιράκ και Κουβέιτ.
-Κούρδοι και Σιίτες γνώρισαν στη συνέ-

χεια μεγάλη καταπίεση από το καθεστώς 
του Σαντάμ Χουσεΐν.
-400.000 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από 

το Κουβέιτ ως συνεργάτες των ιρακινών 
εισβολέων (ανάμεσά τους και μεγάλος 
αριθμός Παλαιστινίων).
-Κυρώσεις κατά του Ιράκ από τον ΟΗΕ.
-Το αμερικανικό γόητρο ανυψώθηκε για 

πρώτη φορά μετά το Βιετνάμ.
-Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία 

έγινε μόνιμη στην περιοχή.
-Κόστισε 61,1 δισεκατομμύρια δολάρια 

.Οι Αμερικανοί κατέβαλαν τα 9 δισεκα-
τομμύρια και οι Σύμμαχοι τα υπόλοιπα.

© sansimera.gr

Ο Α’ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Η εισβολή του Ιράκ στο 
Κουβέιτ για τα πετρέλαια  
και η απάντηση των ΗΠΑ  

και των Συμμάχων τους 

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

2 $30*

FO
R

SUNDAY TO THURSDAY, 
STARTING AT 3 P.M.

LAVAL  |  barbiesgrill.com   
580  SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033
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«Χρόνια πολλά Μέγκαν», ευχήθηκε  
η βασιλική οικογένεια μέσω Twitter

Η βασιλική οικογένεια 
της Βρετανίας ευχή-

θηκε την Τρίτη 4 Αυγού-
στου χρόνια πολλά στη 
Μέγκαν, δούκισσα του 
Σάσεξ και σύζυγο του 
πρίγκιπα Χάρι, μέσω 
Twitter, σε ένδειξη κα-
λών προθέσεων, έπειτα 
από μια δύσκολη χρονιά 
για τις σχέσεις της πρώ-

ην ηθοποιού με το παλάτι, που κορυφώθηκε με την 
εγκατάσταση του ζεύγους στις ΗΠΑ.
Ο επίσημος λογαριασμός των Ανακτόρων του Μπά-

κιγχαμ στο Twitter, ο οποίος ενημερώνει το κοινό για 
τις δραστηριότητες της βασίλισσας Ελισάβετ και άλ-
λων μελών της βασιλικής οικογένειας, ανέβασε μια 
φωτογραφία του 2018 της βασίλισσας με τη Μέγκαν, 
η οποία έκλεισε τα 39 της χρόνια.
Ο πατέρας του Χάρι, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο 

μεγαλύτερος αδελφός του, ο Γουίλιαμ, επίσης ανέ-
βασαν μηνύματα για να της ευχηθούν χρόνια πολλά.
Η Μέγκαν και ο Χάρι εγκαταστάθηκαν στο Λος 

Άντζελες με το μωρό τους, τον Άρτσι, νωρίτερα μέσα 
στο χρόνο, εφόσον αποποιήθηκαν τα επίσημα βασι-
λικά τους καθήκοντα, έπειτα από διαφωνίες που εί-
χαν με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας και υπό 
την πίεση που τους ασκούσε η προβολή από τα μέσα 
ενημέρωσης.
Ο 35χρονος Χάρι έχει παραδεχτεί ότι με τον αδελ-

φό του Γουίλιαμ έχουν έρθει σε ρήξη, ενώ η Μέγκαν 
ένιωθε «απροστάτευτη» από τη βασιλική οικογένεια 
όταν ήταν έγκυος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, 
τα οποία οι δικηγόροι της κατέθεσαν στο δικαστήριο, 
στο πλαίσιο της αγωγής που έχουν υποβάλει εναντί-
ον μιας ταμπλόιντ.

Ο Κρις Χέμσγουορθ κολυμπάει με 
καρχαρίες για το National Geographic

Ο Κρις Χέμσγουορθ 
(Chris Hemsworth) 

καταδύεται στο Sharkfest 
του National Geographic. 
Ο Αυστραλός ηθοποιός 
θα πρωταγωνιστήσει σε 
μια ειδική καλοκαιρινή 
εκπομπή που θα προ-
βληθεί από το Nat Geo 
το 2021. Η παραγωγή γί-
νεται σε συνέργεια με τη 

Disney (τόσο η Marvel όσο και το Nat Geo αποτελούν 
μέρος του ομίλου). 
Ο Χέμσγουορθ θα συζητήσει με βιολόγους, σέρ-

φερ, οικολόγους και υποστηρικτές των καρχαριών 
στην πατρίδα του την Αυστραλία, για να αποκα-
λύψει τους λόγους που βρίσκονται πίσω από τον 
αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων καρχαριών στην 
πατρίδα του τα τελευταία χρόνια και να βρει τρό-
πους συνύπαρξης ανθρώπων και καρχαριών. 
«Έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου κο-
ντά στον ωκεανό, μοιράζομαι την ίδια αυλή με τους 
καρχαρίες και πρόσφατα υπήρξε μια διάχυτη ανη-
συχία σχετικά με την αύξηση της δραστηριότητας 

των καρχαριών», δήλωσε ο ηθοποιός. «Είναι ζωτι-
κής σημασίας ο αλληλοσεβασμός. Οι ωκεανοί μας 
εξαρτώνται από αυτούς τους κορυφαίους θηρευτές 
για ένα οικοσύστημα βιοποικιλότητας. Ωστόσο, πρέ-
πει επίσης να μάθουμε πώς να προστατεύουμε τον 
εαυτό μας και αυτός είναι ο κύριος στόχος μου». 
Στην ειδική αυτή εκπομπή, ο Κρις θα κολυμπήσει με 
διαφορετικά είδη καρχαριών για να κατανοήσει τη συ-
μπεριφορά τους. Γίνετε μέλος των ομάδων βιολόγων 
για να εξερευνήσει μαζί τους τα προληπτικά μέτρα για 
την αποτροπή των συναντήσεων ανθρώπων-καρχα-
ριών. Στην εκπομπή θα παρουσιαστούν καινοτομίες 
στην τεχνολογία που έχουν σχεδιαστεί για την προ-
στασία τόσο των καρχαριών όσο και των ανθρώπων.

Δε θέλουν τον Μπεν Άφλεκ στην  
πρεμιέρα του «No Time To Die»

Η Άνα ντε Άρμας (Ana 
de Armas) αναμένε-

ται να εντυπωσιάσει στην 
ασημένια οθόνη, στο 
ρόλο της σαγηνευτικής 
σειρήνας Παλόμα, στην 
επερχόμενη ταινία του 
Τζέιμς Μποντ «No Time 
To Die», που θα κάνει 
πρεμιέρα το Νοέμβριο. 
Και για να μείνουν όλα τα 

βλέμματα στραμμένα στο αστέρι της ταινίας Ντάνιελ 
Κρεγκ (Daniel Craig), οι παραγωγοί του franchise θέ-
λουν την Άνα να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της 
ταινίας χωρίς το σύντροφο της ζωής της, Μπεν Άφλεκ 
(Ben Affleck).
«Θα ήταν καταστροφή αν τα βλέμματα στρέφονταν 

στον Μπεν και την Άνα και επισκιάζονταν η εκδήλω-
ση», ανέφερε πηγή σε ρεπορτάζ της βρετανικής εφη-
μερίδας «The Sun».
Η πρεμιέρα για το «No Time To Die» έχει αναβλη-

θεί εξαιτίας της Covid-19, οπότε «τα αφεντικά του 
franchise θέλουν το επίκεντρο να βρίσκεται στα αστέ-
ρια της ταινίας», καθώς θα διαβαίνουν το κόκκινο 
χαλί.

Η Τζένιφερ Λόρενς πούλησε  
το σπίτι της στη Νέα Υόρκη

Η ηθοποιός Τζένιφερ 
Λόρενς (Jennifer 

Lawrence) πούλησε τε-
λικά το ρετιρέ της στο 
Upper East Side. Το συ-
γκρότημα βρίσκεται στο 
Laurel και πωλήθηκε για 
περίπου 12 εκατομμύρια 
δολάρια. Το ποσό είναι 
πολύ πιο κάτω από τα 
15,6 εκατομμύρια δολά-

ρια που πλήρωσε για να το αποκτήσει, σύμφωνα με 
τα αρχεία ιδιοκτησίας της πόλης. Η πώληση αναφέρ-
θηκε αλλά δεν έχει ακόμη καταγραφεί, σύμφωνα με το 
StreetEasy, οπότε δεν είναι ακόμα γνωστό το ακριβές 
ποσό πώλησης. Το αστέρι των «Hunger Games» και 
«Silver Linings Playbook» αγόρασε το σπίτι το 2016. 
Το σπίτι εκτείνεται σε δύο ορόφους και διαθέτει τρία 
υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, καθώς και ένα wc.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Nikoleta Lozanova: Το εκρηκτικό  
μοντέλο από τη Βουλγαρία

Είναι από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα με δια-
στάσεις και εμφάνιση που εντυπωσιάζουν. 

Ο λόγος για τη Nikoleta Lozanova, την οποία όλο 
και κάπου θα έχετε πετύχει στο Instagram, μιας και 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο συγκεκριμένο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης.
Η Nikoleta Lozanova είναι από τη Βουλγαρία και 

το 2006 είχε κατακτήσει τον τίτλο της «Playmate» 
στη χώρα της. Ο λογαριασμός της στο Instagram 
είναι από τους πιο «καυτούς» και ας είναι καλά οι 
αναρτήσεις της, αφού το εκρηκτικό μοντέλο ουκ 
ολίγες φορές ανεβάζει φωτογραφίες της που εν-
θουσιάζουν τους διαδικτυακούς της φίλους. 
Ειδικά, εκείνες με μαγιό που αναδεικνύουν το καλ-

λίγραμμο κορμί της και το πληθωρικό της μπούστο. 
Να σημειωθεί ότι η Nikoleta έχει ιδιαίτερη… προτί-
μηση στους ποδοσφαιριστές, εφόσον παλαιότερα 
υπήρξε φιλενάδα του Μπερμπάτοφ αλλά και του 
Κριστιάνο Ρονάλντο! 

© Newsbeast.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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Η Αλβανία μετατρέπεται  
σε στρατόπεδο της Τουρκίας
Ο Αλβανός πρόεδρος επικύρωσε τη συμφωνία  
στρατιωτικής συνεργασίας Αλβανίας-Τουρκίας 

Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ 
Μέτα, ενέκρινε το πρωτόκολλο 

εφαρμογής της στρατιωτικής συμφω-
νίας με την Τουρκία, εφόσον η Ελλά-
δα είχε δώσει το «πράσινο φως» για 
την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας! 
Η συμφωνία πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασί-
ας με την Τουρκία και της φιλίας, καθώς 
και σταθερών σχέσεων για την περαι-
τέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συ-
νεργασίας, προστίθεται στη δήλωση. 
Η συμφωνία συνεργασίας αποσκο-
πεί στον καθορισμό των αρχών της οι-
κονομικής βοήθειας για την Αλβανία 
για την αγορά προϊόντων που παρά-
γονται 100% στην Τουρκία και υπη-
ρεσιών για στρατιωτικούς σκοπούς. 
Η εν λόγω συμφωνία υπεγράφη από 
τις δύο χώρες στις 24 Ιανουαρίου και 
στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος 
έτους. Το αλβανικό κοινοβούλιο ενέ-
κρινε τη συμφωνία στις 23 Ιουλίου. 
Μετά την έγκριση του προέδρου, η 
συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 15 ημέ-
ρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υπέ-
γραψαν επίσης το Φεβρουάριο 
ένα σχέδιο αμυντικής συνεργασίας. 
Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα την ελλη-
νική κυβέρνηση να μη δώσει το «πράσινο 
φως» για την έναρξη των ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων με την Αλβανία και να 

συνταχθεί με το βέτο της Γαλλίας. Δυστυ-
χώς, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη έκανε ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο 
δεν πρόβαλλε αντίρρηση στην ευρωπα-
ϊκή πορεία της Αλβανίας, αλλά αντίθετα, 
πίεσε τη Γαλλία να αποσύρει το βέτο! 
Φυσικά, η εξέλιξη δεν πρέπει να εκπλήσ-
σει κανέναν. Η ευνοημένη Αλβανία μαχαι-
ρώνει πισώπλατα την Ελλάδα προχωρώ-
ντας σε στρατιωτική συμφωνία – πρόκλη-
ση με την Τουρκία. Πρακτικά η Αλβανία 
μετατρέπεται σε τουρκικό στρατόπεδο, σε 
ένα νέο μέτωπο απειλής προς την Ελλάδα, 
το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη. 
Η Ελλάδα όμως μπορούσε να έχει απο-
τρέψει αυτή την εξέλιξη κάνοντας το αυ-
τονόητο. Απαιτώντας τη διακοπή κάθε 
στρατιωτικής συνεργασίας της Αλβανίας 
με την Τουρκία, προτού δώσει το «πρά-
σινο φως» για την ενταξιακή της πορεία. 
Δεν το έκανε και ιδού τα αποτελέσματα. 
Τώρα, Αλβανοί και Τούρκοι είναι ελεύθε-
ροι να εφαρμόσουν το ανθελληνικό τους 
σχέδιο που περιλαμβάνει ακόμα και τη 
δημιουργία στρατοπέδου ισλαμιστών στη 
Βόρειο Ήπειρο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Τα περιθώρια αντίδρασης έχουν στενέψει, 
δεν έχουν όμως εξαντληθεί. Και η Ελλάδα 
πρέπει να εμποδίσει πάση θυσία αυτή 
την εξέλιξη, απαγορεύοντας με βέτο κάθε 
κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλ-
βανίας.
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Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845
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Always at your service!
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3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7
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Francisée indépendante et autonome
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

το Σεπτέμβριο
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Ο ΠΑΟΚ επεκτείνει το δίκτυο των συ-
νεργαζόμενων ακαδημιών στο εξω-

τερικό και στέκεται δίπλα στους Έλληνες 
ομογενείς του Καναδά μέσω της συνερ-
γασίας με την ακαδημία ΠΑΟΚ Μόντρεαλ.
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν το τελευ-

ταίο διάστημα οι υπεύθυνοι της ακαδη-
μίας ΠΑΟΚ Μόντρεαλ και σφράγισαν τη 
συνεργασία τους με τα τμήματα υποδο-
μής και ανάπτυξης του «Δικεφάλου».
Οι «ασπρόμαυροι» στέλνουν στο Μό-

ντρεαλ τον πρώην τερματοφύλακα και 

κάτοχο διπλώματος UEFA A, Στέλιο Θέμε-
λη, ο οποίος θα είναι ο νέος τεχνικός δι-
ευθυντής της ακαδημίας ΠΑΟΚ Μόντρε-
αλ. Πιο αναλυτικά, η «ασπρόμαυρη» 
ΠΑΕ αναφέρει: «Υπό τη σκέπη, τις «ευ-
λογίες» και την τεχνογνωσία του PAOK 
Academy, o ΠΑΟΚ σφραγίζει την παρου-
σία του στον Καναδά, μέσω της συνεργα-
σίας με την ακαδημία ΠΑΟΚ Μόντρεαλ. 
Οι βάσεις έχουν μπει προ πολλού, τον 

περασμένο χειμώνα μάλιστα πραγμα-
τοποιήθηκε και το πρώτο μεγάλο camp 

στην πόλη του Καναδά και πλέον η συ-
νεργασία γίνεται ακόμα πιο στέρεη, κα-
θώς ο νέος τεχνικός διευθυντής της ακα-
δημίας ΠΑΟΚ Μόντρεαλ είναι ο Στέλιος 
Θέμελης. Βετεράνος του ΠΑΟΚ, προπο-
νητής και κάτοχος διπλώματος UEFA A. 
O Στέλιος Θέμελης μετακομίζει… υπε-

ρατλαντικά για να εκπαιδεύσει, να προ-
σφέρει γνώσεις και να χτίσει από την 
αρχή, σε μια πολλά υποσχόμενη, «παρ-
θένα» ίσως ακόμη, ποδοσφαιρική αγορά.
Ο ιδιοκτήτης της ακαδημίας ΠΑΟΚ Μό-

ντρεαλ, Παντελής Στεφανίδης, που ασχο-
λείται με πάθος με τα 52 παιδιά που μα-
θαίνουν ποδόσφαιρο (ηλικίας 6 έως 14 
ετών), τονίζει πως «η επικύρωση αυτής 
της συνεργασίας με την έλευση του κ. 
Θέμελη δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος 
στην προσπάθειά μας και παράλληλα 
ενισχύει την τεχνογνωσία μας». 
Αξίζει δε να τονιστεί, ότι η ακαδημία 

ΠΑΟΚ Μόντρεαλ προπονεί ακόμα και τα 
παιδιά στα ελληνικά σχολεία της πόλης».

© gazzetta.gr

MLS: Στον τελικό το Portland
Ένας εκ των Orlando City – Minnesota 
United ο αντίπαλος των Timbers  

Οι Portland Timbers είναι η μία φινα-
λίστ του φετινού τελικού του επαγ-

γελματικού πρωταθλήματος MLS που 
θα διεκδικήσει το τρόπαιο την επόμενη 
Τρίτη 11 Αυγούστου, εφόσον στον πρώ-
το ημιτελικό επικράτησαν εκτός έδρας με 
1-2 επί της Philadelphia Union. 
Η έτερη φιναλίστ αναμένονταν να 

προκύψει από το δεύτερο (μονό) ημιτε-
λικό, ανάμεσα στο Orlando City SC και 
τη Minnesota United FC την Πέμπτη 6 
Αυγούστου (σ.σ.: ημέρα που τυπώνεται 
η εφημερίδα γι αυτό και δεν έχουμε το 
αποτέλεσμα).
Το φετινό επαγγελματικό πρωτάθλη-

μα ποδοσφαίρου της Βόρειας Αμερικής 
(MLS) είχε διακοπεί τον περασμένο Μάρ-
τιο λόγω της πανδημίας Cocid-19 και ξα-
νάρχισε πάλι, χωρίς φιλάθλους φυσικά, 
στις 8 Ιουλίου 2020.
Οι ομάδες με την επανέναρξη χωρίστη-

καν σε 6 γκρουπ των 4 ομάδων (αποχώ-
ρησαν οι ομάδες Nashville SC & FC Dallas) 
από τις οποίες προκρίθηκαν -παίζοντας 
μονά παιχνίδια- οι δύο πρώτες κάθε ομί-

λου (σύνολο 12) συν τις 4 καλύτερες τρί-
τες, έτσι ώστε να συμπληρωθεί η φάση 
των «16».
Τη συνέχεια τη φαντάζεστε. Προημιτε-

λικά «8», Ημιτελικά «4» και Τελικός.
Όσο για την ομάδα των Montreal 

Impact, συμμετείχε στο 3ο γκρουπ, παί-
ζοντας μάλιστα και τα τρία παιχνίδια 
στην έδρα της. 
Ηττήθηκε με 0-1 από τους New England 

(56’ Bou), στη συνέχεια νέα ήττα από το 
Τορόντο με 3-4 (14’ Quioto, 37’ (pen.), 
95’ (pen.)  Taider – 8’ Laryea, 25’,37’,83’ 
Akinola), όμως στο κρίσιμο τελευταίο 
παιχνίδι που χρειαζότανε μόνο τη νίκη, 
τα κατάφερε μια χαρά με αντίπαλο το DC 
United και επιβλήθηκε με 1-0 (31’ Taider) 
παίρνοντας μία από τις 4 καλύτερες τρί-
τες θέσεις.
Όμως, στη φάση των «16» (25/7), απο-

κλείστηκε με 1-0 από το Orlando City (60’ 
Akindele), ομάδα άλλωστε που φέτος 
παρουσιάστηκε δυνατή και θα διεκδι-
κήσει στον ημιτελικό την παρουσία της 
στον τελικό του φετινού MLS.   

ΠΑΟΚ:  
Το Μόντρεαλ ντύνεται  

στα «ασπρόμαυρα»!

Ο Παντελής Στεφανίδης (μέσον) με τον Αστέριο Θέμελη (αριστερά) και τον 
υπεύθυνο των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο (δεξιά)

ΓΟΥΛΒΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0
Φθηνός αποκλεισμός από  
τους «8» του Europa League
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από 

τη Γουλβς, αλλά ηττήθηκε 1-0 και 
αποκλείστηκε από τους «8» του Europa 
League. Το μοιραίο λάθος του Αλέν στο 7’ 
ήταν αυτό που κόστισε στους «ερυθρό-
λευκους».

Ο τρόπος που ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυ-
μπιακός ήταν ενδεχομένως ο χειρότερος 
φετινός. Μουδιασμένοι οι «ερυθρόλευ-
κοι», αβίαστα λάθη και μπόλικο άγχος. 
Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Από λάθος 
του Γκιλιέρμε ήρθε η πρώτη φάση με το 
άστοχο σουτ του Χιμένες στο 1’. Και πολύ 
φθηνός ο τρόπος που έγινε το 1-0 για τη 
Γουλβς. Το πιο γρήγορο φετινό της γκολ. 
Ο Αλέν θα μπορούσε κάλλιστα να διώξει 
τη μπάλα όταν του τη γύρισε ο Μπα. Προ-
τίμησε να κάνει ντρίμπλα στον Ποντένσε, 
ανοίγοντας το κοντρόλ. Στη συνέχεια ανέ-
τρεψε τον πρώην «ερυθρόλευκο» και ο Χι-
μένες στο 8’ έκανε το 1-0.

Στο πρώτο 18λεπτο οι παίκτες του Μαρ-
τίνς τα είχαν... χαμένα. Δεν ήταν η φετι-
νή ομάδα που ξέρει τι ζητά στο γήπεδο, 
απέναντι βέβαια σε μια Γουλβς που δεν 
προκαλούσε δα και κανένα τρόμο. Λίγα 
πράγματα κι αυτή, είχε όμως το γκολ. 
Ώσπου στο 19’ ακολούθησε η σπουδαία 
χαμένη ευκαιρία του Τσιμίκα. Μια φοβερή 
ενέργεια του αριστερού μπακ του Ολυμπι-
ακού, που έκανε το σουτ και υποχρέωσε 
τον Ρουί Πατρίσιο στην πιο δύσκολη από-
κρουση του 45λέπτου. Από αυτό το σημείο 
και μετά άλλαξε η εικόνα των φιλοξενού-
μενων.

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε γκολ στο 28’, το 
οποίο όμως ακυρώθηκε με τη χρήση του 
VAR. Ο Αραμπί, προτού κάνει το σούπερ 
γύρισμα στον Καμαρά, ο οποίος σκόραρε 
με πλασέ μέσα από την περιοχή, ήταν ελά-
χιστα εκτεθειμένος. Στο 37’ ο Ολυμπιακός 
είχε 59% κατοχή μπάλας, για να αντιλη-
φθείτε πώς κυλούσε το παιχνίδι. Ο Βαλ-
μπουενά δεχόταν απανωτά σκληρά φάουλ 
και στο 38’ ο Μουτίνιο κιτρινίστηκε. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς έπρεπε να ρισκάρει και 
αυτό έκανε. Άλλαξε το 4-3-3 σε 4-2-3-1, 
περνώντας στο ματς Φορτούνη και Ραντζέ-
λοβιτς αντί Μπουχαλάκη και Μασούρα. Ο 

Φορτούνης δεκάρι, δεξιά ο Ραντζέλοβιτς 
και αριστερά ο Βαλμπουενά. Ο Ολυμπια-
κός συνέχισε να κάνει το παιχνίδι του. Είχε 
διαρκώς τη μπάλα στα πόδια και έψαχνε 
τρόπο να σκοράρει. Στο 55’ οι «ερυθρό-
λευκοι» ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα 
του Μπολί στον Αραμπί, ενώ το ίδιο έκα-
ναν και στο 59’ για μαρκάρισμα του Ντό-
χερτι στον Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός χρειαζό-
ταν πολύ τα τελειώματα του Αραμπί, αλλά 
στο 67’ ο Μαροκινός δεν αξιοποίησε την 
πάσα του Φορτούνη. Το σουτ που έκανε 
πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δύο λεπτά πριν από την ευκαιρία του 
Αραμπί ο Μαρτίνς αποφάσισε να τα παί-
ξει όλα για όλα. Ο Χασάν πέρασε στη θέση 
του Καμαρά και πλέον ο Ολυμπιακός θα 
έπαιζε με 4-4-2. Μια διάταξη που είχε δώ-
σει κρίσιμες νίκες στην ομάδα, στη Super 
League. Με Βαλμπουενά να μένει αρι-
στερά και τον Φορτούνη... πασπαρτού. 
Οι ερυθρόλευκοι ήταν υποχρεωμένοι να 
ρισκάρουν και γι’ αυτό έπαιζαν πολύ επι-
θετικά. Στο 79’ ο Αλέν διόρθωσε παλικα-
ρίσια το πολύ σοβαρό λάθος του Μπα, για 
να ακολουθήσει η σπουδαία ευκαιρία του 
Χασάν, με τον Πατρίσιο να αποκρούει. Τα 
λεπτά περνούσαν και οι ερυθρόλευκοι δεν 
έβρισκαν τρόπο να φτάσουν σε γκολ, παρά 
την κυριαρχία τους στον αγωνιστικό χώρο. 
Οι παίκτες της Γουλβς καθυστερούσαν όσο 
μπορούσαν. Έξι λεπτά καθυστερήσεων. 
Τόσα είχε μπροστά του ο Ολυμπιακός για 
να στείλει το ματς στην παράσταση. Μέχρι 
το 90’+6’, ωστόσο, τίποτα δεν άλλαξε. Το 
1-0 έμεινε μέχρι τέλους και οι ερυθρόλευ-
κοι αποκλείστηκαν.

Γήπεδο: Μολινό
ΓΟΥΛΒΣ (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Ρουί 

Πατρίσιο, Ντόχερτι, Μπολί, Κόουντι, Σαΐς, 
Ότο, Ζοάο Μουτίνιο, Νέβες, Αντάμα Τρα-
ορέ (57’ Ζότα), Ποντένσε (71’ Ντεντόνκερ), 
Ραούλ Χιμένες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Αλέν, 
Ελαμπντελαουί, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκι-
λιέρμε (82’ Καφού), Καμαρά (65’ Χασάν), 
Μπουχαλάκης (46’ Φορτούνης), Μασούρας 
(46’ Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά, Αραμπί. 
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Οι (έντονες) φήμες περί αναδιάρθρω-
σης της Σούπερ Λιγκ, με αύξηση των 

ομάδων σε 16 ή και 18, έμειναν φήμες. 
Βοήθησε σε αυτό και το τελεσίγραφο του 
Συνεταιρισμού, που απείλησε την Ομο-
σπονδία ότι το νέο πρωτάθλημα (2020-
2021) δε θ’ αρχίσει, εάν δεν τηρηθεί η 
νομιμότητα. Περισσότερα πιάτα στο τρα-
πέζι θα σήμαιναν μικρότερες μερίδες για 
όλους, από την -έτσι κι αλλιώς- μισοάδεια 
κατσαρόλα. Μόνο ο Πανιώνιος διαφώνη-
σε, ελπίζοντας σε μια ανατροπή που θα 
τον κρατούσε στη «μεγάλη κατηγορία». 

Γράφει ο Sportscaster 
© Protagon.gr

Παρόλα αυτά, εννέα μέλη της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΕΠΟ -η πλειοψηφία- 
τάχθηκαν υπέρ της αύξησης των ομάδων 
σε… 15. Για να παραμείνει η Ξάνθη στη 
Σούπερ Λιγκ και, ταυτοχρόνως, να προ-
βιβαστεί σε αυτήν ο Απόλλων Σμύρνης. 
Η πρόταση δε συγκέντρωσε τα 3/4 των 
ψήφων, που χρειαζόταν, και απορρίφθη-
κε. «Πέρασε» η διεξαγωγή διπλού αγώ-
να-μπαράζ (Ξάνθης – Απόλλωνα Σμύρ-
νης), που έλαβε μεν λιγότερες ψήφους 
(οκτώ), αλλά δεν απαιτούσε ενισχυμένη 
πλειοψηφία. Επειδή η συγκεκριμένη δια-
δικασία προβλεπόταν από την προκήρυ-
ξη του πρωταθλήματος. 

Οι «οκτώ» επέλεξαν τη νομιμότητα. Οι 
«εννέα», την αποφυγή μιας γελοιότητας. 
Διότι είναι για γέλια (και για κλάματα), 
να κρίνεται κάτι τόσο σοβαρό -μια θέση 
στον… ήλιο της Σούπερ Λιγκ- στην ανα-
μέτρηση δυο συλλόγων που έχουν ξεμεί-
νει από ποδοσφαιριστές. Που ο ένας (ο 
Απόλλων Σμύρνης) έχει να παίξει μπάλα 
από τις 9 Μαρτίου, και ο άλλος (Ξάνθη) 
έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη διάλυ-
σή του. Απίθανα πράγματα… 
Στον Απόλλωνα, ο Χουάντερσον αντιμε-

τωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Υπάρ-
χει μόνο ένας διαθέσιμος γκολκίπερ, ο 
Τσούλφας. Ο Ιωαννίδης είναι, αυτή τη 
στιγμή, ο μόνος ετοιμοπόλεμος σέντερ 
φορ. Λαρέα και Ιριτιέρ βρίσκονται στην 
Αργεντινή και προσπαθούν να βρουν 
τρόπο να επιστρέψουν, αφού η χώρα 
τους έχει κλείσει τα σύνορά της λόγω της 
πανδημίας. Ακόμη κι αν καταφέρουν να 
έρθουν στην Ελλάδα, θα μπουν σε καρα-
ντίνα. Για να μη μακρηγορούμε, για να 
συμπληρώσει μια κανονική αποστολή, 
η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα χρειαστεί να 
επιστρατεύσει παίκτες που δε βρίσκο-
νται στα πλάνα της για την προσεχή σε-
ζόν, όπως ο Καραγκούνης, και αρκετούς 
νεαρούς από την Κ19 του συλλόγου. 
Στην Ξάνθη, οι περισσότεροι δανεικοί 

(Αμπάντ, Στάρτζεον, Εντουάρντο, Σόσα 
κ.ά.) έχουν επιστρέψει στις ομάδες τους, 

ενώ κάποιοι απ’ αυτούς που φέτος αγω-
νίστηκαν με τη φανέλα της έχουν, ήδη, 
υπογράψει σε άλλους συλλόγους, της Ελ-
λάδας ή του εξωτερικού. Είναι ζήτημα αν 
έχουν απομείνει στο ρόστερ της έξι-επτά 
επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. 
Τι μπορούν να κάνουν, ο Απόλλων και η 

Ξάνθη; Να παρακαλέσουν τους παλιούς 
τους παίκτες να επιστρέψουν για δύο… 
έκτακτες εμφανίσεις, στις 22 και τις 29 
Αυγούστου; Είναι -το λιγότερο- αστείο. 
Να συμπληρώσουν τα κενά τους με με-
ταγραφές; Θα ήταν μια, κάποια λύση. Η 
μεταγραφική περίοδος άρχισε (3 Αυγού-
στου). Αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο, 
ότι στους αγώνες – μπαράζ, που τυπικά 
ανήκουν στην αγωνιστική περίοδο 2019-
2020, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είχαν δη-
λωθεί για τη συγκεκριμένη σεζόν. Ρώτη-
σαν, οι δυο σύλλογοι, την πλέον αρμόδια 
να απαντήσει, την ΕΠΟ, κι εκείνη δήλωσε 
άγνοια. Θα τους ενημερώσει -είπε- μέσα 
στις επόμενες μέρες. 
Έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ δύσκολο για 

μια ομάδα να προχωρήσει σε μεταγρα-
φές, εάν δε γνωρίζει την κατηγορία στην 
οποία θα ανήκει. Τα (οικονομικά και 
αγωνιστικά) δεδομένα της Α’ Εθνικής εί-
ναι εντελώς διαφορετικά από εκείνα της 
Β’. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, 
όπου μπορείς να υπογράψεις με έναν 

αθλητή συμβόλαιο συνεργασίας μερικών 
εβδομάδων… Αμ, το άλλο; Η Ξάνθη έχει 
συγκαλέσει για τις 21 Αυγούστου γενική 
συνέλευση των μετόχων της, με θέμα την 
εκκαθάριση της ΠΑΕ. Η πρόσκληση έχει 
δημοσιευθεί από καιρό στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο, όμως κανείς από την ΕΠΟ ή 
τη Σούπερ Λιγκ δεν ενδιαφέρθηκε να επι-
κοινωνήσει με τον/τους μεγαλομετόχους 
της εταιρείας και να τους ζητήσει επίση-
μη ενημέρωση για τις προθέσεις τους. 
Εάν τα «αφεντικά» σκοπεύουν, πράγμα-
τι, να τη διαλύσουν, ποιο το νόημα των 
μπαράζ; Η Ξάνθη μπορεί να μην εμφα-
νιστεί να παίξει, ή -ακόμη χειρότερα- να 
αγωνιστεί, να επικρατήσει του Απόλλωνα 
και, κάποια στιγμή μέσα στη νέα σεζόν, 
να πάψει να λειτουργεί. 
Η ΕΠΟ χρωστάει απαντήσεις και για τις 

χαμηλότερες κατηγορίες: τη Β’ και τη Γ’ 
Εθνική. Από τη στιγμή που η Ομοσπονδία 
έχει αποφασίσει να προβιβαστούν και οι 
οκτώ πρωταθλητές της Γ’ Εθνικής, «παί-
ζουν» δύο σενάρια. Είτε θα αυξηθούν οι 
ομάδες και των δυο κατηγοριών, είτε η 
Super League 2 και η Football League θα 
συγχωνευτούν. Η Εκτελεστική Επιτροπή 
θα λάβει τις αποφάσεις της… στο μέλ-
λον, αφήνοντας 34 ομάδες στο σκοτάδι 
της αβεβαιότητας. Πολλές από αυτές δε 
γνωρίζουν, ούτε σε ποια κατηγορία θα 
αγωνίζονται. 

ΕΠΟ: Ο Κλάτενμπεργκ νέος αρχιδιαιτητής
Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι και επισήμως ο νέος πρό-

εδρος της ΚΕΔ, καθώς ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.
Στις δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ εμφανίστη-

κε αισιόδοξος για τη βελτίωση των διαιτητών στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, ενώ υποστήριξε πως θα γίνει σκληρή 
δουλειά, λειτουργώντας με διαφάνεια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κλάτενμπεργκ μετά τις υπογρα-

φές: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αθήνα. 
Ύστερα από τόσα χρόνια διαιτητής σε σημαντικούς αγώ-
νες και την εμπειρία μου στο ασιατικό ποδόσφαιρο, εί-
ναι τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να μεταφέ-
ρω στους Έλληνες διαιτητές όλες τις εμπειρίες που έχω 
αποκομίσει και με την υποστήριξη της ομοσπονδίας και 

της UEFA θα δουλέψουμε σκληρά. Θα δουλέψω σκληρά 
για να βελτιώσουμε τους διαιτητές και ταυτόχρονα θα 
λειτουργήσουμε με διαφάνεια, γιατί αυτό το στοιχείο 
είναι σημαντικό: ότι είμαστε δίκαιοι. Σκοπεύω να οργα-
νώσουμε συνεντεύξεις Τύπου, προκειμένου να δείχνου-
με στον κόσμο τι κάνουμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος 
από το πώς εξελίχθηκε η συνέντευξή μου με τους Big 4, 
στους οποίους εξήγησα το πρόγραμμα και το πλάνο μου 
και είμαι χαρούμενος που τους άρεσε η πρότασή μου 
και που θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσου-
με μια καλύτερη αίσθηση για τους διαιτητές».

© Η ΑΠΟΨΗ

Μπαράζ για γέλια  
(και για κλάματα) 

Το «πραξικόπημα» της αναδιάρθρωσης αποφεύχθηκε.  
Οι ομάδες της Α’ Κατηγορίας θα παραμείνουν 14.  
Ποια θα είναι, όμως, η 14η; Θα το κρίνει η διπλή 

αναμέτρηση δυο συλλόγων... χωρίς ποδοσφαιριστές.  
Ο ένας έχει να παίξει μπάλα από τις 9 Μαρτίου. Ο άλλος, 
κινεί τις διαδικασίες για να διαλυθεί. Απίθανα πράγματα... 

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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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  ΔΙΑΝΟΜΗ
$1867* για 250 μάσκες:  7.47$/η μία  σε 21 ημέρες   

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

*Σύν οι φόροι

6.0”

5.0”

 Όλοι όταν κυκλοφορούμε έξω και σε κλειστούς χώρους πρέπει να φοράμε μάσκα προστασίας.         

Προβάλεται την εταιρεία σας ή τον σύλλογο σας, φορόντας μάσκες με τα χρώματα σας!

Για τις παραγγελίες σας:   450 978-0070

450 978-0070

Μετά από παράκληση του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου 
και πρόταση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, η περί Αυτόν Αγία και 
Ιερά Σύνοδος, στη Συνεδρία της 13ης Φεβρουαρίου 
2020, εξέλεξε παμψηφεί τρεις Αρχιμανδρίτες, βοηθούς 
Επισκόπους ως κάτωθι: 

Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος, εξελέγη Επίσκοπος 
Κεράμων.

Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλμάς, εξελέγη Επίσκοπος  
Πατάρων.

Αρχιμ. Δημήτριος Αντωνόπουλος, εξελέγη Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως.

Οι χειροτονίες των τριών εψηφισμένων Επισκόπων 
είχαν ορισθεί αρχικά, για το Σάββατο 14 Μαρτίου ε.έ, 
για το Σάββατο 4 Απριλίου ε.έ και για την Πέμπτη 23 
Απριλίου ε.έ. αντιστοίχως.

Δυστυχώς, οι χειροτονίες λόγω κορωνοϊού ανεβλή-
θησαν. Πάλιν ορίσθηκαν οι χειροτονίες για την Τρίτη 
7 Ιουλίου ε.έ, για την Πέμπτη 9 Ιουλίου ε.έ και για το 
Σάββατο 11 Ιουλίου ε.έ, αλλά και πάλι με παρέμβαση 
των κυβερνήσεων του Καναδά ανεβλήθησαν. Τελικά 
ορίσθηκαν νέες ημερομηνίες και οι χειροτονίες ετελέ-
σθησαν ως κάτωθι: 

Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Κεράμων 
κ. Νεκταρίου Μοστράτου ετελέσθη το Σάββατο 25 
Ιουλίου, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού Laval, Quebec, υπό 
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων: 

α) Αλεξάνδρου. (Πατριαρχείο Αντιοχείας). 

β) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο Ρουμανίας). 

γ) Ειρηναίου. (OCA). 

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Κεράμων έλαβε το 
όνομα Βαρθολομαίος. 

Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Πατάρων 
κ. Αλεξάνδρου Σαλμά ετελέσθη την Κυριακή 26 Ιουλίου, 
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, υπό του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων: 

α) Μητροφάνους. (Πατριαρχείο Σερβίας). 

β) Ανδρέου. (Ουκρανού-Οικουμενικό Πατριαρχείο). 

γ) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Πατάρων έλαβε το 
όνομα Αθηναγόρας.

Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου 
Ζηνουπόλεως κ. Δημητρίου Αντωνόπουλου ετελέσθη 
την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal, 
Quebec, υπό του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, συλλειτουρ-
γούντων των Αρχιερέων: 

α) Ιωάννου-Κασσιανού. (Πατριαρχείο Ρουμανίας). 

β) Βαρθολομαίου. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

γ) Αθηναγόρα. (Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ζηνουπόλεως έλαβε 
το όνομα Ιάκωβος.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος είπε: «Είμαι πανευτυχής, 

ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά απέκτησε τρεις κατά πάντα 
αξίους βοηθούς Επισκόπους. Είμαστε αποφασισμένοι 
να εργασθούμε σαν μια οικογένεια, ώστε η Εκκλησία 
μας στον Καναδά να συνεχίσει την πνευματική και 
υλική πρόοδό της. Συγχαίρω τους τρεις νέους βοηθούς 
Επισκόπους. Τους εύχομαι ολόψυχα να ζουν κατά Θεό. 
Να εργάζονται με την ψυχή τους. Να απολαμβάνουν 
πραγματική ευτυχία, η οποία πηγάζει από την τέλεση 
του θελήματος του Θεού και την ικανοποίηση από την 
επιτυχία των προσπαθειών τους. Λυπούμαι βαθύτατα, 
ότι η συμμετοχή των πιστών ήταν ολιγάριθμη, λόγω των 
μέτρων του κορωνοϊού. 
Ευλαβώς και με ευγνώμονη καρδιά ευχαριστώ 

τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο 
για την τόση αγάπη τους και υποστήριξη της Ιεράς μας 
Αρχιεπισκοπής. Γονυπετώς ευλογώ, δοξάζω και μεγα-
λύνω και ολοψύχως ευγνωμονώ τον Τρισάγιο Θεό, που 
επέβλεψε σε μας τους ελαχίστους και μας εχάρισε τους 
τρεις νέους Επισκόπους. Υπόσχομαι να προσπαθήσω 
μαζί και με τους θεοφιλεστάτους νέους Επισκόπους να 
εργασθούμε με ομοψυχία, ώστε η Εκκλησία μας στον 
Καναδά να προοδεύει και να δοξάζεται ο Τρισάγιος, 
Τριαδικός Θεός».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκ του Γραφείου της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Τρεις βοηθοί Επίσκοποι για την Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά
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(ΤΑ ΝΕΑ)_ Μια όμορφη ηλιόλουστη 
και ζεστή μέρα ένωσε τα μέλη και τους 
φίλους του Ελληνοκαναδικού Συνδέ-
σμου Κωνσταντινουπολιτών του Μό-
ντρεαλ στο Angrignon Park την 1η  Αυ-
γούστου 2020 μετά από μια μακρά 
περίοδο φυσικής και κοινωνικής απο-
στάσεως. 

Όλοι οι παρόντες πέρασαν ένα υπέ-
ροχο απόγευμα γεμάτο με ευχάριστες 
συζητήσεις, διάφορα επιτραπέζια παι-
χνίδια, συν τάβλι, μπάντμιντον, απο-
λαυστική, νοσταλγική μουσική και 
εύγευστες λιχουδιές - ακριβώς αυτό 
που χρειαζόταν! Έφερε πίσω αναμνή-
σεις  προηγουμένων εποχών καθώς 
και μία υγιή δόση... βιταμίνης D. Μια 
θαυμάσια ανάπαυλα από την καθημε-
ρινότητα για όλους!

Πικνίκ των Κωσταντινουπολιτών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

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

Άξιοι!

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Οι εορταστικές εκδηλώσεις της ΕΚΜΜ 

Μετά από δύο αναβολές λόγω της πανδημίας, η χει-
ροτονία των νέων βοηθών Επισκόπων της Ι. Αρ-

χιεπισκοπής Καναδά πραγματοποιήθηκε την τελευταία 
εβδομάδα του Ιουλίου. 

Συγκεκριμένα, η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκό-
που Κεράμων κ. Νεκταρίου Μοστράτου ετελέσθη το 
Σάββατο, 25 Ιουλίου, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, υπό 
του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Σωτηρίου, 
συλλειτουργούντων των Αρχιερέων Αλεξάνδρου, Ιω-
άννου-Κασσιανού και Ειρηναίου. Ο νεοχειροτονηθείς 
Επίσκοπος Κεράμων έλαβε το όνομα Βαρθολομαίος.
Η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ζηνουπό-
λεως κ. Δημητρίου Αντωνόπουλου ετελέσθη την Πέ-
μπτη, 30 Ιουλίου, στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, 
επίσης υπό του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου κ.κ. 
Σωτηρίου, συλλειτουργούντων των Αρχιερέων, Ιω-
άννου-Κασσιανού, Βαρθολομαίου και Αθηναγόρα. Ο 
νεοχειροτονηθείς Επίσκοπος Ζηνουπόλεως έλαβε το 
όνομα Ιάκωβος.

Επίσης, χειροτονήθηκε στο Τορόντο, ο εψηφισμένος 
Επίσκοπος Παράρων κ. Αλέξανδρος Σαλμάς και έλαβε 
το όνομα Αθηναγόρας.

Σεβόμενοι τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα για την 
αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, οι χειροτονί-
ες έγιναν σε πολύ στενό κύκλο, παρουσία ελάχιστων 
παρευρισκόμενων που είχαν προσκαλέσει οι ίδιοι οι 
Ιερείς.

Στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος είπε: «Εί-
μαι πανευτυχής, ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά απέ-
κτησε τρεις κατά πάντα αξίους βοηθούς Επισκόπους. 
Είμαστε αποφασισμένοι να εργασθούμε σαν μια οικο-
γένεια, ώστε η Εκκλησία μας στον Καναδά να συνεχί-
σει την πνευματική και υλική πρόοδό της. Συγχαίρω 
τους τρεις νέους βοηθούς Επισκόπους. Τους εύχομαι 
ολόψυχα να ζουν κατά Θεό. Να εργάζονται με την ψυχή 
τους. Να απολαμβάνουν πραγματική ευτυχία, η οποία 
πηγάζει από την τέλεση του θελήματος του Θεού και 

την ικανοποίηση από την επιτυχία των προσπαθειών 
τους. Λυπούμαι βαθύτατα, ότι η συμμετοχή των πιστών 
ήταν ολιγάριθμη, λόγω των μέτρων του κορωνοϊού. 
Ευλαβώς και με ευγνώμονη καρδιά ευχαριστώ τον Πα-
ναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο και την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο για την 
τόση αγάπη τους και υποστήριξη της Ιεράς μας Αρχι-
επισκοπής. Γονυπετώς ευλογώ, δοξάζω και μεγαλύνω 
και ολοψύχως ευγνωμονώ τον Τρισάγιο Θεό, που επέ-
βλεψε σε μας τους ελαχίστους και μας εχάρισε τους 
τρεις νέους Επισκόπους. Υπόσχομαι να προσπαθήσω 
μαζί και με τους θεοφιλεστάτους νέους Επισκόπους να 
εργασθούμε με ομοψυχία, ώστε η Εκκλησία μας στον 
Καναδά να προοδεύει και να δοξάζεται ο Τρισάγιος, 
Τριαδικός Θεός».

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ευχήθηκε 
στους νέους Επισκόπους καλή επιτυχία στο θεάρεστο 
έργο τους. 

Το 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρω-
ική Επανάσταση των Ελλήνων για την απελευθέ-

ρωση της πατρίδας μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Η 
επέτειος αυτή αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία τόσο για 
την Ελλάδα αλλά όσο και για τους Έλληνες απαντα-
χού στην υφήλιο να επιδείξουν τις αξίες της Ελευθερί-
ας και της Αδούλωτης Σκέψης που χαρακτηρίζουν τους 
Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων. Με απόφαση του 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, 
πριν από μερικούς μήνες δημιουργήθηκε η Επιτροπή 
«Ελλάδα 2021» προκειμένου να διαμορφώσει το συ-
νολικό πλαίσιο των δράσεων και των εκδηλώσεων που 
θα γίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόεδρος της 
Επιτροπής είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. 

Την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Κοινότητα Μεί-
ζονος Μόντρεαλ υπέβαλε στην επιτροπή «Ελλάδα 

2021» πέντε προτάσεις σχετικές με εκδηλώσεις που 
σχεδιάζει να διενεργήσει στο Μοντρεάλ με τη συμπα-
ράσταση της πόλης του Μοντρεάλ,  του Ελληνικού 
Προξενείου, των Ελληνικών συλλόγων και των υπο-
λοίπων τοπικών ελληνικών οργανώσεων.  Οι 5 αυτές 
προτάσεις είναι επιγραμματικά:
 1) Η ετήσια παρέλαση εμπλουτισμένη με εκδηλώσεις 
σχετικές με το 1821, 
2) Έκθεση ιστορικών κειμηλίων μεταναστών σε κεντρι-
κό μουσείο του Μοντρεάλ, παράλληλα με την παρου-
σίαση της ιστορίας της Επανάστασης του 1821 στους 
κατοίκους του Μοντρεάλ και στους Καναδούς γενικό-
τερα, 
3) Σειρά προβολών ταινιών σχετικών με την επανάστα-
ση σε συνεργασία με το Montreal Greek Film Festival, 
4) Εμπορική έκθεση με σκοπό την ενίσχυση των εμπο-
ρικών, τουριστικών αλλά και επιστημονικών σχέσεων 

Ελλάδος-Καναδά, και τέλος 
5) Αποστολή αντιπροσωπείας 21 μαθητών του Σχολεί-
ου “Σωκράτης - Δημοσθένης” για να συμμετάσχει στην 
μαθητική παρέλαση της Αθήνας.
Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι στην φάση του 
σχεδιασμού και η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από την 
συμμετοχή ΟΛΩΝ μας, αλλά και ομάδων εθελοντών 
(οχι απαραίτητα Ελληνικής καταγωγής, αλλά ανθρώ-
πων που αγαπούν τα Ελληνικά ιδεώδη) που θα πλαι-
σιώσουν την κάθε εκδήλωση.
Το 2021 αποτελεί μια ευκαιρία ζωής για όλους τους Έλ-
ληνες να δείξουν τις αξίες του Ελληνισμού. Σύντομα θα 
σας καλέσουμε να δηλώσετε συμμετοχή για συγκρότη-
ση της ομάδας εθελοντών που θα σχεδιάσουν και θα 
υλοποιήσουν τις εκδηλώσεις αυτές. 

Μείνετε συντονισμένοι!. 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της  ΕΚΜΜ αναζητούν άμεσα εθελοντές και εθελόντριες 
να πλαισιώσουν τα  προγράμματα υποστήριξης τους  για τους ηλικιωμένους, 

για τα γραφεία τους στο Μόντρεαλ.

Αν σας αρέσει να προσφέρετε το χρόνο σας βοηθώντας συνανθρώπους σας που 
έχουν ανάγκη,
αν πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός είναι για όλους και δεν έχει ηλικία,
αν θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία μέσα από τον εθελοντισμό, πάνω 
στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε δουλειά γραφείου
αν είστε  φοιτητής/ φοιτήτρια που θέλει να πραγματοποιήσει την πρακτική του/της 
άσκηση διοργανώνοντας δραστηριότητες για την τρίτη ηλικία
ή αν απλά σας ευχαριστεί να νιώθετε χρήσιμος(η) προσφέροντας χαμόγελα στους 
συνανθρώπους σας τότε επικοινωνήστε μαζί μας ΑΜΕΣΑ.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη. (Η γνώση της αγγλικής ή της 
γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε είτε στο τηλέφωνο  514-906-0784, 
514-738-2421 (121) ή με email στο:  marvanitaki@hcgm.org .

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες ποδηλατικές εκδρομές της Πο-
δηλατικής Λέσχης του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚΜΜ. Κάθε Σάββατο πρωί, οι 

φίλοι των δύο τροχών, παρέα με τα μέλη των οικογενειών τους και τους φίλους τους, 
συναντιούνται σε προκαθορισμένα σημεία του ποδηλατικού δικτύου της ευρύτερης 
περιοχής του Μοντρεάλ «La route verte», επιλέγουν το μήκος της διαδρομής που 
θα ακολουθήσουν, 20 ή 40 χιλιόμετρα περίπου, φορούν τα προστατευτικά κράνη 
και την καλύτερη διάθεσή τους, πατούν πετάλι και ξεκινούν για να απολαύσουν τα 
καταπράσινα μονοπάτια και τις φυσικές ομορφιές της πόλης. 
Αν θέλετε να λάβετε κι εσείς μέρος, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της EKMM hcgm.org, 
και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε στη σελίδα “HCGM Cycling Club”.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες ποδηλατικές εκδρομές
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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

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HLBS
                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών με χαρά σας 
ανακοινώνει την έναρξη ενός Προγράμματος Υποτροφιών για τους 
φοιτητές Ελληνικής καταγωγής.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS θα πρέπει:

1. Να είστε Καναδός Πολίτης ή Μόνιμος Κάτοικος του Κεμπέκ
2. Να κατοικείτε στην Ευρύτερη Περιοχή του Μόντρεαλ
3. Να είστε εγγεγραμμένοι ή να σκοπεύετε να εγγραφείτε σε σπουδές ή 
εκπαίδευση κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
4. Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη
Οι τέσσερις κατηγορίες που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 
Μεταδευτεροβάθμιες Ακαδημαϊκές Σπουδές, Επαγγελματικές Σπουδές, 
Αθλητική Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση Τεχνών.                                                                                 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών, 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας http://www.hlbs.ca/ και κάντε κλικ στο 
Πρόγραμμα Υποτροφιών. Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για 
μία υποτροφία HLBS, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης έως την  21η 
Αυγούστου, 2020. Η φόρμα υπάρχει στον ιστότοπό μας.                          
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε email 
στη διεύθυνση: bursary.hlbs2@gmail.com ή καλέσετε τη ΓΡΑΜΜΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP LINE) στο 514-344-1666.

Επιτροπή Υποτροφιών HLBS
Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Φιλική Εταιρεία
Για την Αναδιοργάνωση και Ανανέωση 

της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ
Πρόσκληση για Αναδιοργάνωση και Ανανέωση
Προς: Την ευρύτερη Ελληνική Παροικία, τα μέλη της ΕΚΜΜ και τον Πρόεδρο και ΔΣ 
της ΕΚΜΜ 
Λίγο πριν γιορτάσουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την αναγέννηση του 
Ελληνικού Έθνους, η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) αντιμετωπίζει 
μια ισχυρή κρίση εμπιστοσύνης προς αυτήν συγχρόνως με άλλα προβλήματα. Όπως 
το Ελληνικό Έθνος αναγεννήθηκε πριν 200 χρόνια αρχής γενομένης με την ίδρυση 
της Φιλικής Εταιρείας, ίσως είναι ώρα να δημιουργήσουμε μια νέα Φιλική Εταιρεία 
για την αναγέννηση της ΕΚΜΜ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια θεμελι-
ώδη αναδιοργάνωση και ανανέωση. 
Για πάρα πολλά χρόνια η ΕΚΜΜ ενεργεί με τρόπους που έχουν αποξενώσει έναν 
σημαντικό αριθμό συμπαροίκων, βρίσκεται συνεχώς στα πρόθυρα της οικονομικής 
καταστροφής και δεν προσφέρει επί της ουσίας κάποιο όραμα για το μέλλον στις 
νεότερες γενιές της παροικίας μας. Όλο και περισσότερα μέλη της παροικίας μας 
αδυνατούν να βρουν λόγους υποστήριξης αυτής της ναυαρχίδας του Ελληνισμού 
στο Κεμπέκ και γενικότερα στον Καναδά που οφείλει να είναι η ΕΚΜΜ. Οι υπαίτιοι 
για αυτό δεν είναι μόνο οι ευρισκόμενοι στην εξουσία κατά την διάρκεια των χρόνων 
και θα ήταν λανθασμένη κίνηση να αναζητήσουμε απλώς την απομάκρυνση όσων 
κατέχουν κάποιο διοικητικό αξίωμα. Το κυρίως πρόβλημα βρίσκεται στην διάρθρωση 
και δομή της ΕΚΜΜ.
 Η ΕΚΜΜ χρήζει μείζονας αναδιοργάνωσης προκειμένου να θεωρηθεί ένα αξιόπι-
στο ίδρυμα με σκοπό την προώθηση και την πρόοδο της Ελληνικής παροικίας του 
Μόντρεαλ γενικότερα. Η πολιτιστική μας κληρονομιά, η θρησκευτική μας κληρο-
νομιά, οι παραδόσεις μας και κυρίως οι αξίες του Ελληνισμού πρέπει να γίνουν 
εφαλτήριο για την υγιή ενσωμάτωση του Ελληνισμού στην ευρύτερη κοινωνία του 
Κεμπέκ και του Καναδά.
Η παροικία μας αυτή την στιγμή δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες της στο έπακρο και 
αυτό πρέπει να αλλάξει.
Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να συνομιλήσω με 
τα ιδρυτικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Η σοβαρότητα, η αφοσίωση και ο ενθουσι-
ασμός για τον στόχο μας, καθώς και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύ-
ουν ένα ευρύ φάσμα της παροικίας μας, με παρακίνησε να αφιερώσω τον χρόνο και 
τις προσπάθειες μου για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Τα ονόματα των συμμετεχόντων στην Φιλική Εταιρεία θα δοθούν στην δημοσιότητα 
μαζί με τα ονόματα όλων όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. 
Περιμένω και ευελπιστώ ακόμη περισσότεροι να ενωθούν μαζί μας τις ερχόμενες 
εβδομάδες.
Η Φιλική Εταιρεία επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κίνημα αλλαγή συγκεντρώνοντας 
συμπαροίκους από όλα τα τμήματα και στρώματα της παροικίας μας. Από τις πρώτες 
ελληνικές οικογένειες που δημιούργησαν την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ, όπως 
ονομαζόταν τότε, μέχρι και τους νεοαφιχθέντες λόγω οικονομικής κρίσης Έλληνες 
και όλους όσοι βρίσκονται ενδιάμεσα.
Ο σκοπός της Φιλικής Εταιρείας είναι να ενώσει όσους συνειδητοποιούν την ανάγκη 
για διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές στην ΕΚΜΜ και συμφωνούν σε μια Κοινή 
Πλατφόρμα στηριζόμενη στις εξής αρχές:
Αποκέντρωση, 
Επαγγελματικοποίηση της διοίκησης,
Διαφάνεια και Συμμετοχή 
Οι υπηρεσίες που η ΕΚΜΜ προσφέρει οφείλουν να βρίσκονται στα χέρια αυτών που 
πραγματικά ενδιαφέρονται και εργάζονται για την επιτυχία τους, η διοίκηση της 
οφείλει να βρίσκεται στα χέρια αξιόπιστου και επαγγελματικού προσωπικού, με ένα 
εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο που θέτει στόχους και προτεραιότητες και εργάζε-
ται για να παρακινεί τα μέλη της ΕΚΜΜ να συμμετέχουν σε αυτήν.
Μια Προκαταρκτική Κοινή Πλατφόρμα η οποία επεξεργάζεται αυτές τις αρχές αποτε-
λεί επί του παρόντος την βάση επί της οποίας διεξάγονται οι συζητήσεις των μελών 
της Φιλικής Εταιρείας για την δημιουργία της τελικής εκδοχής αυτής εντός των ερχό-
μενων εβδομάδων.
Η τελική εκδοχή αυτής θα χρησιμοποιηθεί ως το ευρύτερο πλαίσιο για την αναθε-
ώρηση των εσωτερικών κανονισμών της ΕΚΜΜ η οποία κρίνεται απαραίτητη για 
μακροπρόθεσμες και ουσιαστικές αλλαγές.
Η Φιλική Εταιρεία δεν αποτελεί κάποια πολιτικού ενδιαφέροντος ομάδα με στόχο να 
αναλάβει την διοίκηση της ΕΚΜΜ.
Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπαροίκους.
Η ομάδα μας είναι ανοιχτή και καλωσορίζει όλους όσοι ασπάζονται τις αρχές της 
Κοινής Πλατφόρμας συμπεριλαμβανόμενων των μελών της παρούσας διοίκησης της 
ΕΚΜΜ.
Αποτελεί ιδιαίτερη επιθυμία μας η παρούσα διοίκηση της ΕΚΜΜ να ασπαστεί τις 
βασικές αρχές της Κοινής μας Πλατφόρμας και να τις υιοθετήσει.
Θα καλωσορίζαμε μια επίσημη εντολή εκ του Προέδρου και του ΔΣ της ΕΚΜΜ προς 
την Φιλική Εταιρεία να καταθέσουμε τις ζωτικής σημασίας αλλαγές των εσωτερικών 
κανονισμών πριν το τέλος 2021.
Αυτός είναι, κατά την γνώμη μας, ο επιθυμητός τρόπος να συμμετέχουμε, ως παροι-
κία της διασποράς, στον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης και να διασφαλίσουμε την παρουσία και πρόοδο του Ελληνισμού για 
τα επόμενα εκατό χρόνια.
Χρήστος Σύρρος, 23 Ιουλίου 2020.
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο κίνημα μας ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο:   hcgmrenewal@outlook.com 
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ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
 

Μ Ι Κ Ρ Η    Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η   !!! 

Μ-Θ
Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Ν

 Ι  Ε  Ρ  Ε  Σ      Α  Κ  Ο  Λ  Ο  Υ  Θ  Ι  Ε  Σ
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΘΕΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ   ΚΑΘΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ    ώρα  7:00.

 Σάββατο 8 Αυγούστου: Θεία  Λειτουργία - Θεία  Κοινωνία› ώρα 8:30 το πρωΐ.
Κυριακή   9 Αυγούστου:Ορθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία  Κοινωνία› ώρα 8:00 το πρωΐ.

Παρασκευή 14 Αυγούστου:   Παραμονή  της  Παναγιάς›
Θεία Κοινωνία ώρα 7:00 το πρωΐ.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ  ΙΕΡΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ
ΑΠΟ  ΤΙΣ  12:00 το μεσημέρι. 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ› 

ώρα 7:00 το βράδυ.  
Σάββατο 15 Αυγούστου: Η  Κοίμηση  της  Παναγιάς!

Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία’ 8:00 το πρωΐ.

Κυριακή 16 Αυγούστου: Όρθρος καί Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:00 το πρωΐ.
Σάββατο 22 Αυγούστου: Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:30 το πρωΐ.

Κυριακή 23 Αυγούστου: ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ  ΤΗΣ  ΓΙΟΡΤΗΣ  !
Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Παράκληση- Θεία Κοινωνία› 8:00 το πρωΐ.

Τετάρτη 26 Αυγούστου: Παραμονή Αγίου Φανουρίου› Εσπερινός› 6:00 το βράδυ.
Πέμπτη 27Αυγούστου: Αγίου  Φανουρίου› Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:30 το πρωΐ.

Σάββατο 29Αυγούστου: Αποτομή Τιμίας Κεφαλής ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία - 
Κοινωνία 8:00 το πρωΐ.  [ κατάλυση ελαίου ]

Κυριακή 30 Αυγούστου: Αγίου  Αλεξάνδρου› Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία’ 8:00 το πρωΐ.
Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κατάθεση Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία 8:30 το πρωΐ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΠΡΩΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΘΕΜΑ 
* ΠΑΝΑΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ *  ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   8   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΘΕΜΑ

* ΔΙΔΑΧΕΣ  ΑΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ  ΑΙΤΩΛΟΥ - ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ *
ΘΑ  ΑΡΧΙΣΕΙ  ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  9  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ - ΚΑΝΔΗΛΕΣ - ΚΕΡΙΑ 
ΣΤΗ  ΧΑΡΗ  ΤΗΣ !

« ΚΑΛΗ   ΠΑΝΑΓΙΑ΄»
«Χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 

ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων».
παπανικόλας

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Αυγουστου, 2020 / August 7, 2020  •  31

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

IERA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal), 
τελείτε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑ

(ετών 92, από Λιαντίνα Λακωνίας, το γένος Χατζίδη)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 
Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής τού 

ΑΣΤΈΡΙΟΥ 
ΒΑΡΝΑ

(ετών 72, από Πύθιο Ελασσόνας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(από Μολάους Λακωνίας, ετών 83)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΟΛΈΤΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

(το γένος Κανελλοπούλου, ετών 89, από Οιχαλία Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval) 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής τού 

ΓΈΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

(ετών 83, από Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

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

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ 
ΜΠΙΤΣΑΚΗ

(ετών 87, από Χανιά Κρήτης)
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Στέφανος Σβουρένος

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
• Όλα υπό μια σκεπή
• Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
• Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
• Μεταφορά στην Ελλάδα
• Προσχεδιασμός κηδειών
• Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
• Προσωπική εξυπηρέτηση

55 rue Gince, Montreal

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΟΓΓΑ

(ετών 73, από Τρίπολη Αρκαδίας)
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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)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)  
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΈΡΑΣΜΙΑΣ 
ΟΖΈΚΙΔΗ 

(το γένος Ρεθυμνιωτάκη, από Κεράσια Ηρακλείου Κρήτης)

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 0 / 8 / 2 0 2 0  –  1 6 / 8 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
760

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 759

626

7 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Τιμήστε τα συναισθήματά 
σας βρίσκοντας χρόνο να φροντίσε-
τε τον εαυτό σας. Σε γενικές γραμμές, 
προτιμάτε να κάνετε ένα διάλειμμα 
κάπου-κάπου από την ξέφρενη διασκέ-
δαση και τα ξενύχτια και τώρα ακόμα 
περισσότεροα, καθώς η Αφροδίτη κι-
νείται στο νωχελικό δωδέκατο οίκο σας.

Ετοιμαστείτε για μεγάλες προσφο-
ρές, στον έρωτα και το χρήμα, καθώς η γοητευ-
τική Αφροδίτη κινείται στον όγδοο οίκο σας, του 
πάθους και των κοινών οικονομικών πόρων. Εί-
στε μαγνήτης στην αποπλάνηση και το χρήμα, 
ειδικά όταν πρόκειται να κατακτήσετε κάποιο-
ν/α και όσον αφορά τη συγχώνευση των χρημά-
των σας με τα χρήματα των άλλων ανθρώπων 
(δάνεια, επενδύσεις, κοινά οικονομικά).

Η Αφροδίτη στον επικοινωνιακό 
τρίτο οίκο σας, σάς χαρίζει το δώρο της ευ-
γλωττίας, έχετε πειθώ και διπλωματία, εί-
στε απλά χαρούμενοι. Είστε κοινωνικοί και 
επικοινωνιακοί, έτσι είναι ένας εξαιρετικός 
μήνας για να επεκτείνετε το κοινωνικό σας 
δίκτυο, να κάνετε μια διάλεξη ή να γίνει 
πιο οικεία μια σημαντική γνωριμία σας.

Η Αφροδίτη κινείται στον ενδέ-
κατο οίκο σας, της φιλίας και των ομά-
δων, κι εσείς περιστοιχίζεστε από άτομα 
που είναι πρόθυμα να σας βοηθήσουν 
στους στόχους σας. Ειδικά οι φίλοι σας, 
σάς χαρίζουν έμπνευση για να προχω-
ρήσετε και να αναζητήσετε τη χαρά στην 
καινοτομία και την ελευθερία.

Ευγένεια και διπλωματία φέρνει 
σε όλες τις σχέσεις σας η αρμονική Αφροδί-
τη στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και 
των συνεργασιών, πυροδοτώντας συναρ-
παστικές νέες γνωριμίες και περισσότερες 
από μία συναντήσεις που αγγίζουν το μυα-
λό και την καρδιά σας. Νέες συνεργασίες 
ξεκινούν με τις δικές σας προσπάθειες.

Η Αφροδίτη κινείται στο δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων, κι εσείς είστε πε-
ρισσότερο εργατικοί, έχετε πρακτικές και 
οικονομικές ανησυχίες σε σχέση με το σπίτι 
και την οικογένειά σας. Δεν αρκεί μόνο να 
σκεφτείτε να αλλάξετε τον προϋπολογισμό 
σας, αλλά για να έχετε απτά αποτελέσματα 
πρέπει στην πραγματικότητα να εφαρμόσε-
τε νέες συνήθειες στις δαπάνες σας.

Είστε έτοιμοι για μεγάλους επαγ-
γελματικούς στόχους! Η Αφροδίτη πραγμα-
τοποιεί την ετήσια επίσκεψή της στο δέκατο 
οίκο σας, της καριέρας, κι εσείς έχετε με-
γάλους μακροπρόθεσμους στόχους και μα-
κροχρόνιες φιλοδοξίες. Έχετε εμπιστοσύνη 
στις δυνατότητές σας και συναναστρέφεστε 
ανθρώπους που έχουν καλή κοινωνική θέση 
και εξουσία.

Η υγεία σας γίνεται η ύψιστη 
προτεραιότητά σας, καθώς η Αφροδίτη 
κινείται στον έκτο οίκο σας, της καθη-
μερινότητας και της υγείας. Η δημιουρ-
γία νέων, βελτιωτικών συνθηκών στην 
καθημερινότητά σας και η ενασχόληση 
με την ευεξία σας, μπορεί να ανοίξουν 
το δρόμο για μια εντελώς νέα ζωή.

Η μαγνητική Αφροδίτη στο ζώ-
διό σας, σάς προσφέρει μια ελαφρύ-
τερη, πιο γλυκιά πινελιά, ακόμα κι αν 
υπάρχουν στιγμές που διστάζετε να το 
δείτε. Όμως, με όλη αυτή την ευεργετι-
κή ενέργεια γύρω σας, ίσως να μη χρει-
άζεται να ζητήσετε τίποτα.

Συναρπαστικά οράματα θα μπο-
ρούσαν πραγματικά να περνούν μέσα από 
τις σκέψεις σας, καθώς η Αφροδίτη κινείται 
στον ένατο οίκο σας, της τύχης, της επέκτα-
σης και των ταξιδιών. Θέλετε να ξεφύγετε 
από τη μονοτονία και τη ρουτίνα σας. Αν δεν 
έχετε κάνει ακόμα κράτηση για μια απόδρα-
ση, σερφάρετε στο διαδίκτυο και αρχίστε να 
μελετάτε τις ταξιδιωτικές προσφορές…

Είστε μαγνήτης για τους γύρω 
σας, η λάμψη και η γοητεία σας προσελκύ-
ουν αναρίθμητους θαυμαστές χάρη στην 
Αφροδίτη στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας. 
Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτείτε αυτό 
το πολύτιμο δώρο της θεάς της αγάπης; Η 
γενναιοδωρία σας και η φιλικότητά σας κά-
νουν θαύματα, είστε τόσο παθιασμένοι και 
ερωτικοί που αποκλείεται να μείνετε μόνοι!

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

2004

1863

1964

Κάντε λίγο πίσω από το κυνήγι 
της ζωής, εξισορροπείστε αυτήν την περι-
πετειώδη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, είναι η 
προτροπή της Αφροδίτης στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας. Ασχο-
λείστε τώρα με το σπίτι σας, τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα, την ικανότητά σας να φρο-
ντίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους.

Ο Βυζαντινός Στόλος 
καταναυμαχεί και δια-
σκορπίζει το στόλο των 
Αβάρων και Σλάβων 
που πολιορκούν την 
Κωνσταντινούπολη. Η 
νίκη αποδίδεται στην 
«Υπέρμαχο Θεοτόκο», 
στην οποία αφιερώνεται 
ο «Ακάθιστος Ύμνος».

Ιδρύεται η γερμανική χη-
μική και φαρμακευτική 
βιομηχανία «Μπάγερ» 
(BAYER), που παρασκευάζει 
την «Ασπιρίνη».

Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις 
των Ελληνοκυπρίων στην Κύ-
προ. Στην περιοχή της Τηλλυ-
ρίας ξεσπούν αιματηρές συ-
γκρούσεις, που θα κρατήσουν 
τέσσερις μέρες, σε απάντηση 
της προσπάθειας του στρατη-
γού Γρίβα να καταλάβει τους 
τουρκοκυπριακούς θύλακες 
της Μανσούρας και των Κοκκί-
νων. Οι βομβαρδισμοί θα στα-
ματήσουν δύο ημέρες μετά, 
έπειτα από απόφαση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εγκαινιάζεται η γέφυρα 
Ρίου – Αντίρριου, η μεγα-
λύτερη καλωδιωτή γέφυρα 
του κόσμου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ...

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101 
Montreal, QC  H3N 1X7 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

 
Me Georgia Makrigiannis

Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

514-335-1881
12300, boul. Laurentien, Montreal, QC
www.manoirgouin.com

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

Tel: 514-289-8585 | Fax : 514-289-9445
230 Authieur, St-Laurent | info@spartansecurity.ca

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
L’ESTHETIQUE HRYSSI ANYSSIA
ΧΡΥΣΗ ΑΝΥΣΙΑ              514-272-8469
1820, rue de Neuchatel, Laval, QC  H7M 4K3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
  www.rosehillfoods.com

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα 
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές  
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ. 

RBQ# 5713-3464-01

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,  
Chomedey (North of St-Martin)

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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



0$DOWN

CALL ON  
A GOOD DEAL

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans. 

Offer subject to change without notice. A set-up service fee of $40 applies to set up your device and related services. Taxes extra. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido 
Mobile plan. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly to your bill for as long as your FPPA is in place). Down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA 
is terminated or your Mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. A security deposit of up to $250 may be required. TMFido and related names & logos are trademarks 
used under licence. © 2020 Fido

MONTREAL

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


