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HUMANIA CENTRE
Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε  το σπίτι σας 

την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση!
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 agentvk@gmail.com Voula Kottaridis
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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

barbiesgrill.com   Suggested presentation.

ΕΛΛΑΔΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ
Το αχαρτογράφητο 

τοπίο, το πρόβλημα των 
διαφορετικών… διαιτητών 

και η δυσκολία του 
«εσωτερικού μετώπου»

ΗΠΑ
Το φαβορί των εκλογών 
ΜΠΑΙΝΤΕΝ και η ασφαλής 
επιλογή της ΚΑΜΑΛΑ

COVID-19
Στην Ελλάδα το εμβόλιο 
το Δεκέμβριο!
Μέρος της επιστημονικής κοινότητας εκφράζει  
φόβους για την επιτάχυνση της παραγωγής…

ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ  
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΟΡΑΤΟ ΕΧΘΡΟ» ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΕΣ 5-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 20,23ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19 & 8,10,15 

-Η πολιτική των ΗΠΑ και ο Ερντογάν 
-Η ελληνοτουρκική ατζέντα διαλόγου 
-Πως το Βερολίνο παγιδεύει την Ελλάδα 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 912 ΕΚ.$  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «WE CHARITY»;

Κλείνει η καναδική βουλή  
μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου

Stephen HarperJean Chrétien Justin Trudeau
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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
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Απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα, ο περί-
φημος οργανισμός «WE Charity» που 

θα διαχειριζόταν το πρόγραμμα οικονομι-
κής ενίσχυσης φοιτητών, ύψους 912 εκα-
τομμυρίων δολαρίων και με αμοιβή για 
τις υπηρεσίες, που θα πρόσφερε σχεδόν 
44 εκατομμύρια, έχει γίνει ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
της κυβέρνησης Trudeau.

Γνωστή είναι η περιπέτεια, το ποιόν και 
οι επιπτώσεις αυτού του πολύ-κέφαλου 
και παράξενου μη κερδοσκοπικού οργα-
νισμού. Αυτό όμως που πηγάζει από τις 
μαρτυρίες στην ειδική επιτροπή, είναι 
ότι αξιωματούχοι δημόσιοι υπάλληλοι 
ενθάρρυναν την πολιτική ηγεσία να δώ-
σει το συμβόλαιο εξ ολοκλήρου στο «WE 
Charity».

Ήδη τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πα-
ραιτήθηκε ο υπουργός οικονομικών, Bill 
Morneau και ως βουλευτής και στη θέση 
του διορίστηκε η Αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, Chrystia Freeland. Δεν αποκλεί-
εται να ακολουθήσουν κι άλλες παραιτή-
σεις στο εγγύς μέλλον. Πάντως, ένα είναι 
σίγουρο, ότι η κατάσταση που δημιουργή-
θηκε ήταν πολύ βαριά και πολύ δύσκολη 
για την κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε 
όπως έκαναν στο παρελθόν προηγούμε-
νες κυβερνήσεις σε παρόμοιες δύσκολες 
καταστάσεις, να χρησιμοποιήσει το δικαί-
ωμα να διακόψει τις εργασίες της βουλής.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Σε συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησε 

την Τρίτη 18 Αυγούστου, ο καναδός πρω-
θυπουργός διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση 
χρειάζεται χρόνο για να επανεξετάσει 
τη νέα οικονομική κατάσταση της χώρας, 
λόγω της πανδημίας και την αντιμετώπιση 
της. «Αναγνωρίζουμε ότι το διάγγελμα του 
θρόνου (Σ.Σ.: το κυβερνητικό πρόγραμμα 
που παρουσιάζει το άτομο που είναι Κυ-
βερνήτης του Καναδά και αντιπροσωπεύ-
ει το Στέμμα, ήτοι το βασίλειο της Αγγλίας) 
δεν είχε συμπεριλάβει την πανδημία, εφό-
σον τότε δεν τη γνωρίζαμε», είπε ο πρω-
θυπουργός.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων, ότι πράττει 

το ίδιο που έκανε ο προκάτοχος του πρω-
θυπουργός, Stephen Harper, το 2008, ο 
πρωθυπουργός, εξήγησε ότι δεν είναι το 
ίδιο. 

Η κυβέρνηση χρειάζεται λίγο καιρό για 
να «ξαναγράψει» νέες προγραμματικές 
δηλώσεις, που θα παρουσιάσει στις 23 
Σεπτεμβρίου η κυβερνήτης του Καναδά 
-πρώην αστροναύτης- Julie Payette.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1984  
ή «Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟ ΛΙΘΟ ΒΑΛΕΤΩ»
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της καναδι-

κής βουλής, η κάθε κυβέρνηση, όποτε 
νομίζει, μπορεί να διακόψει τις εργασίες 
της βουλής, και φυσικά της γερουσίας και 
όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 
Φυσικά και καλά κάνουν τα αντιπολιτευ-

όμενα κόμματα και… σκούζουν, ότι είναι 
σκανδαλώδες το κλείσιμο της βουλής. 

Αλλά στην ιστορία του Καναδά πολλοί 

πρωθυπουργοί διάλεξαν συχνά αυτή την 
οδό. Οι πρωθυπουργοί Stephen Harper 
και Jean Chretien «έκλεισαν» τη βουλή 4 
φορές μέσα σε 10 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Brian Mulroney 3 φο-
ρές στα 9 χρόνια κυβέρνησης του.
Το ρεκόρ συνολικών ημερών ανήκει στον 

Harper, ήτοι 181 ημέρες, ακολουθεί ο 
Chretien με 145 ημέρες, και ο Mulroney 
με 68 ημέρες.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ
Πρωθυπουργία Stephen Harper: 13 Σε-

πτεμβρίου 2013, διακοπή της βουλής για 
33 ημέρες για να αποφύγει ερωτήσεις για 
τις δαπάνες της γερουσίας και την κάλυψη 
από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Πρωθυπουργία Stephen Harper: 30 Δε-
κεμβρίου 2009, διακοπή της βουλής για 
63 ημέρες για να αποφύγει ερωτήσεις για 
το θέμα Αφγανού φυλακισμένου.

Πρωθυπουργία Stephen Harper: 4 Δε-
κεμβρίου 2008, διακοπή της βουλής για 
53 ημέρες για να αποφύγει ψήφο εμπι-
στοσύνης που θα έριχνε την κυβέρνηση 
από το συνασπισμό όλων των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης.

Πρωθυπουργία Stephen Harper: 14 Σε-
πτεμβρίου 2007, διακοπή της βουλής για 
32 ημέρες για να ανακοινώσει ότι η κυ-
βέρνηση ολοκλήρωσε τις προτεραιότητες 
της σε πέντε τομείς.

Πρωθυπουργία Jean Chrétien: 12 Νο-
εμβρίου 2003, διακοπή της βουλής για 82 
ημέρες για να αποφύγει το σκάνδαλο του 
πορίσματος Gomery, για τις κυβερνητικές 
χορηγίες και μεταβίβαση της πρωθυπουρ-
γίας στον Paul Martin, ο οποίος έχασε τις 
εκλογές από τον Stephen Harper.

Πρωθυπουργία Jean Chrétien: 16 Σε-
πτεμβρίου 2002, διακοπή της βουλής για 
14 ημέρες για να αποφύγει την κατάθεση 
του πορίσματος της επιτροπής Δημοσίων 
Δαπανών για τις κυβερνητικές χορηγίες. 

Πρωθυπουργία Jean Chrétien: 18 Σε-
πτεμβρίου 1999, διακοπή της βουλής για 
24 ημέρες για να αποφύγει πολλαπλά 
σκάνδαλα της κυβέρνησης.

Πρωθυπουργία Jean Chrétien: 2 Φε-
βρουαρίου 1996, διακοπή της βουλής για 
25 ημέρες για να αποφύγει και να κλείσει 
το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για 
το αιματοκύλισμα στη Σομαλία.

Πρωθυπουργία Brian Mulroney: 12 Μα-
ΐου 1991, διακοπή της βουλής για 1 ημέρα.

Πρωθυπουργία Brian Mulroney: 28 Φε-
βρουαρίου 1989, διακοπή της βουλής για 
34 ημέρες για να περάσει η Συμφωνία 
Ελευθέρου Εμπορίου με την Αμερική και 
το Μεξικό.

Πρωθυπουργία Brian Mulroney: 8 Αυ-

γούστου 1986, διακοπή της βουλής για 
33 ημέρες για αναδιοργάνωση της κυβέρ-
νησης, που είχε χάσει την προτίμηση των 
ψηφοφόρων στις σφυγμομετρήσεις.

ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ;
Αν πάρουμε τα κίνητρα του κόμματος 

NDP, μάλλον όχι. Για να πάμε σε εκλογές, 
θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμ-
ματα για να ρίξουν την κυβέρνηση. 
Κύριο ρόλο θα παίξει το NDP, του οποίου 

αιτήματα -μη έχοντας άλλη επιλογή- θα 
αποδεχτεί η κυβέρνηση των φιλελευθέ-
ρων. Ήδη ο αρχηγός του NPD, Jagmeet 

Singh, θέλει επενδύσεις 12 δις για νέες 
θέσεις σε παιδικούς σταθμούς.
Αυτό θυμίζει την εποχή του 2005 όπου 

το NPD με ηγέτη τον Jack Layton, στήριξε 
την κυβέρνηση Paul Martin, με αντάλλαγ-
μα να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό 
4,6 δις για στέγη ατόμων με χαμηλό εισό-
δημα. Μπορεί ορισμένα κόμματα να θέ-
λουν εκλογές εδώ και τώρα, ακόμα και το 
κυβερνών που σίγουρα θέλει κυβέρνηση 
πλειοψηφίας. Αλλά, ρώτησε κανείς τους 
πολίτες, αν έχουν τέτοιες διαθέσεις μετά 
από όσα πέρασαν λόγω πανδημίας; 

Μάλλον όχι…

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 

 REG
RO

U
PE

M
EN

T 
Q

UÉBÉCOIS DES RÉSIDEN
C

ES PO
U

R A
ÎN

ÉS

M E M B R E  

 REG
RO

U
PE

M
EN

T 
Q

UÉBÉCOIS DES RÉSIDEN
C

ES PO
U

R AÎN
ÉS

M E M B R E  

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

ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ  
ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΩΣ ΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Η κυβέρνηση Trudeau 
«πάτησε» το διακόπτη  

λόγω «WE Charity»;
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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ΤΑΣΟΣ ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

Αυτοί που αψήφησαν  
το θάνατο…

Σύμφωνα με ένα ρητό, «Λαός που θυμάται και τιμά τούς 
ήρωες του είναι ζωντανός και προορισμένος να σηκωθεί 

και να μεγαλουργήσει, ακόμη και αν ζει βυθισμένος σε σκότος 
ζοφερό. Λαός που δε θυμάται εκείνους που χύσανε το αίμα για 
τη λευτεριά του και ζει μέσα στην κραιπάλη, αυτός είναι κατα-
δικασμένος να μείνει αιώνια στο σκότος τού θανάτου…». 
Αυτές τις μέρες, που το έθνος και η χώρα μας διέρχεται δύσκο-

λες στιγμές, ας θυμηθούμε δύο ήρωες που αψήφησαν το θάνατο 
για την ελευθερία μας. Τους Τάσο Ισαάκ και Σολωμό Σολωμού, 
που πριν από 25 σχεδόν χρόνια ακολούθησαν ο έναν τον άλλο 
στο ταξίδι προς την αθανασία. 

Δε λάτρεψαν τη σκλαβιά τής δήθεν ανεξαρτησίας και το σκοτά-
δι τού καθημερινού θανάτου. Πόθησαν σα γνήσια τέκνα της την 
Ένωση με τη Μάνα Ελλάδα και το Φως της Αιώνιας Ζωής. 
Δε ξεχνούμε εκείνο το μαρτυρικό 1996 που είχε άλλωστε δείξει 

νωρίς τις διαθέσεις του από την τραγική νύκτα των Ιμίων. Η προ-
δοσία και ο ραγιαδισμός λοιπόν πλακώνανε Αθήνα και Λευκωσία 
και κάθε σκυμμένη και θλιμμένη Ελληνίδα Γη. 

Και τότε ακριβώς, στο σωστό χρόνο, ξεπρόβαλε ο Τάσος Ισα-
άκ μαζί με τους συντρόφους του επάνω στις μηχανές τους, εκεί 
στο μεγάλο σύμβολο τού αγώνα για λευτεριά να διαδηλώσει την 
επιθυμία του να πέσει το τείχος των Τούρκων και των ψευτοσυμ-
μάχων. 
Και το έπραξε εναντίον όλων αυτών των τυράννων, εισερχόμε-

νος μάλιστα εντός της διακεκαυμένης περιοχής με περισσό θάρ-
ρος κάτι που εν τέλει υπέγραψε με το ίδιο του το αίμα. Πρόθεσή 
του ήταν να δει τον πόθο του πράξη και όχι να περιμένει άλλες 
χαμένες γενιές και άλλους ψευτοσωτήρες… 
Ο Σολωμός Σολομού ήταν το ίδιο ανυπόμονος και ανυπότακτος 

Έλληνας. Δε δέχτηκε ποτέ του το τουρκικό ρόπαλο που έπεσε στο 
σύντροφό του στον καλό αγώνα. 

Ο Σολωμός δε δέχτηκε το βάρβαρο θάνατο τού Τάσου. Δε δέχτη-
κε σε καμία περίπτωση πως το αίμα το ελληνικό θα χυνόταν άδι-
κα. Δε δέχτηκε πάνω από όλα να εγκαταλείψει τον αγώνα, γιατί ο 
Έλληνας που το πράττει αυτό είναι μονάχα ο δειλός και ο νεκρός. 
Ο Ισαάκ και ο Σολωμός ήξεραν και κάτι ακόμη πολύ σημαντι-

κό. Πως η μεγαλύτερη Τιμή προς εκείνους που θυσιάστηκαν για 
εμάς και τα παιδιά μας είναι να τούς θυμόμαστε κάθε μέρα της 
ζωής μας με την προοπτική να κάνουμε τον Όρκο Πίστης Νίκη στο 
Πεδίο της Τιμής. 
Η Μεγαλύτερη Τιμή στους Γενναίους Έλληνες είναι να φτάσου-

με στον Ιερό Σκοπό, να σπάσουμε συρματοπλέγματα και δεσμά 
και να απλώσουμε την Ελληνική Σημαία. 
Αυτό ακριβώς έπραξαν τα δύο αθάνατα αδέρφια μας και αυτό 

ακριβώς πρέπει να πράξουμε κι εμείς. Κλίνουμε το γόνυ ευλαβι-
κά μπροστά σας αδέρφια Τάσο και Σολωμέ και ετοιμαζόμαστε να 
στείλουμε τον Τουρκομογγόλο στον αγύριστο. 

Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω οι Αθάνατοι Ήρωες...

Άρχισε η «Νέα τάξη  
των πραγμάτων» (Μέρος Γ’)

Είναι πολύ εύκολο αυτή η σειρά που άρχισα να κα-
ταλήξει σε σήριαλ. Αλλά μην ανησυχείτε, τελειώ-

νει εδώ. Έλεγα λοιπόν, ότι με τη πάροδο του κόσμου 
ο άνθρωπος θα χάσει πολλές από τις ικανότητες που 
απόκτησε όλους αυτούς τους αιώνες. Από το να οδη-
γεί αυτοκίνητο ως ακόμα και το να σκέφτεται, διότι 
κάτι άλλο θα σκέφτεται γι αυτόν, αλλά όχι πάντα για 
το καλό του. Και μια που θα χάσει σχεδόν όλες τις ικα-
νότητες του και την ελευθερία σκέψης, θα είναι πολύ 
πιο εύκολα να ακολουθεί τις εντολές αυτών που θα 
τον διοικούν. Τέρμα τα συλλαλητήρια, οι διαμαρτυ-
ρίες στο μέλλον, όχι επειδή θα απαγορεύονται αλλά 
επειδή θα φτάσει ο άνθρωπος να αδιαφορεί για ουσι-
ώδεις ελευθερίες. Θα έχει χάσει όλη τη θέληση αντί-
δρασης σε οτιδήποτε και θα αποδέχεται τα πάντα που 
του επιβάλουν να κάνει.

Δημοκρατία είπατε;
Όταν φτάσει λοιπόν σε αυτό το στάδιο, θα πάψει να 

ενδιαφέρεται ποιοι τον κυβερνούν και τι συμφέροντα 
έχουν. Αν νομίζεται ότι τώρα υπάρχει αποχή στις κάλ-
πες, σκεφτείτε το ποσοστό αποχής που θα υπάρχει 
στο μέλλον. Και όταν φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
τότε θα μας δώσουν τη δικαιολογία ότι δε θα γίνονται 
πια εκλογές αλλά θα μπει ένα σύστημα -μπορεί ηλε-
κτρονικής λαχειοφόρου- που θα διαλέγει τα άτομα 
της νέας κυβέρνησης σύμφωνα με τα προσόντα -θέλω 
να πιστεύω- που θα διαθέτουν ή μάλλον σύμφωνα με 
την αποδοχή της ατζέντας των διοικούντων.

Η Κυβέρνηση που σχεδόν ήδη ξέρει, θα «επιβλέπει» 
που και πως ξοδεύεται τα χρήματα σας. Και δε θα εκ-
πλαγώ. αν μόνο οι προσηλωμένοι στις κυβερνητικές 
εντολές θα έχουν δικαίωμα αγοράς και κατανάλωσης 
αγαθών και υπηρεσιών. Οι αντιδραστικοί και αναρχι-
κοί δε χωρούν στη «Νέα Τάξη Πραγμάτων», η οποία 
θα βρει τον τρόπο να τους εξολοθρεύσει ή τουλάχι-

στον να τους απομονώσει. Όσο για τους κριτικούς –και 
όχι τους… Κρητικούς, που τη φιλοξενία γνώρισα πέρσι 
στην Αμμουδάρα και στο Ηράκλειο– δε θα υπάρχουν, 
διότι ότι θα πράττουν οι κυβερνήσεις της «Νέας Τάξης 
Πραγμάτων» δε χρειάζεται ή μάλλον δε θα επιτρέπε-
ται κριτική, που σημαίνει μια είδους δικτατορία.

Σύνορα; Ήθη και έθιμα; Θρησκεία;
Όλα αυτά θα είναι απλώς μνήμες του παρελθόντος. 

Τα σύνορα όλο και πιο πολύ θα εξαφανίζονται γίνο-
ντας εύκολη λεία στις πολυεθνικές εταιρείες που διοι-
κούν τους πλανητάρχες. 
Τα ήθη και έθιμα μας, λόγω των περιοριστικών μέ-

τρων, έχουν σχεδόν χαθεί, διότι δε μπορούν να τα 
μάθουν όπως πριν τα μικρά παιδιά, μαζί τους όλες οι 
ομαδικές διασκεδάσεις και εκδηλώσεις που ζούσαμε 
πριν την εποχή της πανδημίας. Από χορούς συλλό-
γων, πανηγύρια, ακόμα και τα προγράμματα που μας 
έφερναν οι Κουρεμπανάς, Παπαδάκος και Βαλσάμης. 

Η δε θρησκεία μας, διατρέχει και αυτή κίνδυνο. Τα 
περιοριστικά μέτρα μας απαγόρευσαν να πηγαίνουμε 
στις εκκλησίες, τον ασπασμό Ιερών Εικόνων, και πιο 
πολύ τη σχεδόν απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας. 

Σε λίγο μια και δε μπορούμε να ασκήσουμε τα θρη-
σκευτικά μας καθήκοντα όπως κάναμε πριν, με την πά-
ροδο του χρόνου θα τα ξεχάσουμε και αυτά. Εύχομαι 
όχι… 

Επίλογος
Θέλω όμως ακόμα να πιστεύω στη θέληση του αν-

θρώπου να μείνει ελεύθερος και απαγκιστρωμένος 
απ’ όλα αυτά που προανέφερα. Εύχομαι η σημερινή 
νεολαία να δει που την οδηγούν και μόνη της να βάλει 
φράγμα στα μεγαλεπήβολα σχέδια αυτών που θέλουν 
τη «Νέα Τάξη Πραγμάτων». Ας Ελπίσουμε…

Προδοσία το ανάγνωσμα
Μεγάλος ντόρος έγινε με το δημοσίευμα στην 

ιστοσελίδα γαλλικής δικτυακής εφημερίδας 
-μια και δεν υπάρχει άλλο σαν εφημερίδα-, όταν δη-
μοσιογράφος της εντόπισε παραβίαση του νόμου, 
καθώς οι πιστοί έπαιρναν τη Θεία Κοινωνία από ένα 
μοναδικό κουτάλι στον Τίμιο Σταυρό.
Ξέρω ότι αυτό θεωρητικά είναι απαράδεκτο, μια και 

υπάρχει φόβος μετάδοσης αρρώστιας. Νομίζω το έχω 
ξαναγράψει και το έχω αναφέρει και στην εκπομπή 
μου στο ραδιόφωνο. Η Θεία Κοινωνία έχει μια «υπέρ-
μυστικότητα» που κανένας δε μπορεί να εξηγήσει. 
Αλήθεια, αν υπήρχε φόβος μετάδοσης ασθενειών και 
ιών, στις εκκλησίες μας δε θα είχαμε παπάδες, διότι 
όλοι θα ήταν άρρωστοι στο κρεβάτι με διάφορες αρ-
ρώστιες μια και κάνουν κατάλυση, δηλαδή καταναλώ-
νουν ότι έχει μείνει στο Άγιο Δισκοπότηρο της Θείας 
Κοινωνίας. Αλλά αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι πιστοί, 
όσοι υπάρχουν ακόμη.

Πάμε πίσω στη λεγόμενη δημοσιογράφο. Την απο-
καλώ λεγόμενη, διότι η ειδικότητα της είναι συνταγές 
και άλλα παρεμφερή που δεν έχουν καμία σχέση με τη 
δημοσιογραφική έρευνα που έκανε και δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής εφημερίδας.

Παράξενο λοιπόν μου φαίνεται. Ποια… μύγα την τσί-
μπησε και έγραψε αυτά που έγραψε; Μήπως αλλού 

είναι η αλήθεια; Μήπως τη λεγόμενη τάση που έχουν 
δυστυχώς κάποιοι «Έλληνες» να ρουφιανεύουν και να 
προδίδουν, όπως γινόταν με τους κουκουλοφόρους 
της κατοχής, συνέβη κι εδώ; Ας μην ξεχάσουμε ότι η 
μείωση χρημάτων επιχορήγησης των ημερήσιων σχο-
λείων μας οφείλεται σε παρόμοιους προδότες – ρου-
φιάνους που κάλεσαν σε συνέλευση των γονέων τα 
Καναδικά Κανάλια. Και τα αποτελέσματα τα ξέρετε…

Βάση αυτών και μια το άρθρο δεν ήταν από γνωστές 
δημοσιογράφους, σίγουρα έπεσε «Ελληνική Ρουφια-
νιά».
Το λάθος της κοινοτικής διοίκησης ήταν που ευθύς 

απάντησε χωρίς να εξετάσει περεταίρω. Το πολύ αν 
δεν απαντούσε -που συχνά συνηθίζεται- στο τέλος του 
άρθρου θα έγραφε: «δεν απάντησε ακόμη η Ελληνική 
Κοινότητα Μόντρεαλ». Έτσι το δημοσίευμα θα παγί-
ωνε και δε θα γίνονταν πρώτο σχόλιο ακροατών στις 
ραδιοφωνικές εκπομπές. Αν η διοίκηση δεν έχει απα-
ντήσει σε ορισμένα ερωτήματα των μέσων ενημέρω-
σης της παροικίας, τότε καταλαβαίνω γιατί βιάστηκε 
να απαντήσει στη λεγόμενη δημοσιογράφο.

Μη νομίζεται που άλλα δόγματα δε συνεχίζουν να 
ασκούν τα δικά τους θρησκευτικά καθήκοντα, αγνο-
ώντας τα περιοριστικά μέτρα. Αλλά αυτά δεν έχουν 
προδότες ανάμεσα τους όπως εμείς!
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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 •

Σε επτά τμηματικές δόσεις αρχής γε-
νομένης από τον επόμενο Δεκέμβριο, 

θα εισαχθεί το εμβόλιο κατά του Covid-19 
στην Ελλάδα. 

Η πρώτη μεγάλη εισαγωγή θα αφο-
ρά 3 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου του 
γνωστού πανεπιστημιακού ινστιτούτου 
της Οξφόρδης που συνεργάζεται με τη 
γνωστή φαρμακευτική εταιρεία κολοσ-
σό AstraZeneca.

Όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν εάν και 
εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και η παρα-
σκευή του εμβολίου περάσει στην τελική 
φάση 4, δηλαδή της μαζικής παραγωγής, 
αφού θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πει-
ραματικά στάδια σε ζώα και ανθρώπους 
και έχουν εκδοθεί όλα τα πρωτόκολλα, οι 
άδειες και θα έχουν διατυπωθεί τα πορί-
σματα και οι οδηγίες.

Προφανώς, οι πρώτες δόσεις του εμβο-
λίου θα διοχετευθούν στις ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού βάσει των διεθνών 
πρωτοκόλλων και στη συνέχεια θα καλυ-
φθεί όλος ο πληθυσμός. 

Αυτά δήλωσε την Τρίτη 18 Αυγούστου, 
ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στον 
τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ. Ήδη εδώ και με-
ρικά εικοσιτετράωρα είχε γίνει γνωστό 
πώς η εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε 

για παραγωγή του εμβολίου στην Κεντρι-
κή και Νότιο Αμερική με επιχειρηματικούς 
εταίρους στο Μεξικό και την Αργεντινή. 
Δεν υπήρξε ωστόσο καμία αναφορά για 
την παρασκευή  του εμβολίου από επιχει-
ρηματικό εταίρο στη βάναυσα πληττόμε-
νη Βραζιλία.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Συγκεκριμένα «η Ελλάδα θα λάβει τμη-

ματικά 3 εκατ. δόσεις του εμβολίου που 
αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης σε συνεργασία με την AstraZeneca, σε 
περίπτωση που περάσει και τη φάση 4», 
ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγεί-
ας, Βασίλης Κικίλιας.
«Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα 

φον Λάιεν, «ανέβασε» στο Twitter τη συμ-
φωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. 
δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη 
στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νο-
έμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και 
να πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δεκεμβρί-
ου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, 
Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η 
Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές πα-
ραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το 
συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 
700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι 

μονή ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. 
δόσεις συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Κικίλιας. 

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της γρίπης, το 
υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει 4,2 
εκατ. δόσεις. Ο υπουργός Υγείας εξήγη-
σε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν αρχές 
Οκτωβρίου, θα ολοκληρωθούν μέσα στο 
Δεκέμβρη, και θα εμβολιαστούν πρώτα οι 
ευπαθείς ομάδες. «Πήραμε 1 εκατ. παρα-
πάνω εμβόλια από πέρυσι και πέρυσι πή-
ραμε 1 εκατ. παραπάνω από πρόπερσι» 
τόνισε ο υπουργός. 
«Δεν είναι ατέρμονη προσπάθεια... 

Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρ-
χει ελπίδα, συνεχίζουμε την προσπάθειά 
μας» ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του 
υπουργού Υγείας. 
«Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με πάνω από 6.500 

γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, 
είμαστε σε διαδικασία διπλασιασμού των 
ΜΕΘ μέχρι τέλος του έτους. Είναι αδύνα-
το να κρατήσουμε για πάντα στα σπίτια 
τους κλειδωμένους τους συμπολίτες μας. 
Πρέπει να εξηγήσουμε στους νέους ότι 
πρέπει να προστατέψουν και τους γονείς 
τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, 
δεν τους έχουμε απέναντι» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας. 

«Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου εμφα-
νίστηκε στρατηγική καλύτερη από την 
Ελλάδα, να την αντιγράψουμε και εμείς. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι οι Βαλκανικές χώρες 
τα έχουν καταφέρει εξίσου καλά με εμάς 
στον κορωνοϊό και είναι σε πολύ χειρότε-
ρη κατάσταση. Είναι σε καλύτερη κατά-
σταση στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες; 
Στη φάση που βρισκόμαστε τα πράγματα 
στη χώρα μας είναι καλύτερα απ’ όλες τις 
άλλες χώρες» σημείωσε.

Όπως τόνισε, «δεν είναι εποχικός ο ιός. 
Αυτό που πίστευαν οι επιστήμονες δε 
βγήκε, δηλαδή ότι θα μαζευτεί λόγω ζε-
στής και υγρασίας. Επειδή ξέρουμε ότι 
επωάζεται σε δύο εβδομάδες ο ιός, θα 
μετρήσουμε σε δύο εβδομάδες αν θα μα-
ζευτεί το πράγμα και θα προχωρήσουμε 
και σε άλλα μέτρα αν χρειαστεί».  
«Εμείς φτιάξαμε σύστημα διακομιδών, 

πολλαπλό τέστινγκ με 700 παραπάνω 
υγειονομικούς το καλοκαίρι, για να στη-
ρίξουμε τη νησιωτικότητα και να μπορέ-
σουν να δουλέψουν τα νησιά μας, όταν 
όμως υπάρχει λόγος για τοπικά lockdown 
ή να εφαρμόσουμε τοπικά μέτρα θα το 
κάνουμε αυτό, είναι προτιμότερο από τα 
οριζόντια μέτρα» είπε. 

© Zougla.gr

COVID-19  
Από το Δεκέμβριο  
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
στην Ελλάδα!
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Σε άρθρο του στο επιστημονικό πε-
ριοδικό Science που δημοσιεύθηκε 

στις 13 Αυγούστου, ο H. Holden Thorp, 
Editor-in-Chief, διευθυντής εκδόσεων 
στα Science journals δημοσίευσε άρθρο 
με τίτλο: A dangerous rush for vaccines, 
στο οποίο συστήνει την αποφυγή αδι-
καιολόγητης επιτάχυνσης στην παρα-
γωγή του εμβολίου κατά του κορωνοϊού 
(https://science.sciencemag.org/content/
early/2020/08/12/science.abe3147). 
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεο-
δώρα Ψαλτοπούλου, Ευστάθιος Καστρί-
της και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης 
ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα βασικά στοιχεία.
Με δεδομένο ότι η Ρωσία ανακοίνω-

σε αυτή την εβδομάδα ότι ένα γρήγορο 
εμβόλιο για τη νόσο coronavirus 2019 
(COVID-19) είναι έτοιμο για χρήση, και 
οι ΗΠΑ ότι ένα εμβόλιο θα μπορούσε 
να είναι έτοιμο πριν από τις προεδρικές 
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, φαίνεται ότι 
υπάρχει επικίνδυνη βιασύνη για τη γραμ-
μή τερματισμού του εμβολίου. Πρόκειται 
για επικίνδυνη σκέψη, με την οποία οι 
σύντομες περικοπές στις δοκιμές για την 

ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
των εμβολίων θέτουν σε κίνδυνο εκατομ-
μύρια ζωές βραχυπρόθεσμα και θα βλά-
ψουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα 
εμβόλια και την επιστήμη για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα.

Η πλειονότητα των επιδημιολόγων και 
των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο είναι 
σταθερά δεσμευμένοι σε τυχαιοποιημέ-
νες ελεγχόμενες δοκιμές («φάση 3») για 
όλες τις παρεμβάσεις, αλλά κυρίως για 
τα εμβόλια που χορηγούνται σε υγιείς 
ανθρώπους. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει 
τη σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου που 
λαμβάνει ένα εικονικό φάρμακο. Οι με-
λέτες φάσης 3 που βρίσκονται τώρα σε 
εξέλιξη για το εμβόλιο COVID-19 αφορούν 
περίπου 30.000 ασθενείς. Μια τυχαιοποι-
ημένη ελεγχόμενη δοκιμή είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική για τον προσδιορισμό της 
αποτελεσματικότητας του εμβολίου, και 
η δοκιμή πρέπει να συνεχιστεί έως ότου 
μολυνθούν τα άτομα στην ομάδα ελέγχου. 
Είναι αδύνατο να προβλεφθεί πόσο καιρό 
θα πάρει αυτό. Οι γιατροί που επιδιώκουν 
να συμβουλεύσουν υγιείς ασθενείς σχετι-
κά με τη λήψη του εμβολίου θα απαιτή-
σουν δικαίως αυτά τα δεδομένα.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) έχει μια Συμβουλευτική 
Επιτροπή Εμβολίων και Συναφών Βιολο-
γικών Προϊόντων σχετικά με την έγκριση 
των εμβολίων και τυχόν σχετικές άδειες 
χρήσης έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν 
εκκλήσεις για διαβεβαιώσεις ότι δε θα 
υπάρξει τέτοια έκτακτη έγκριση για το 
COVID-19· η μόνη άδεια χρήσης έκτακτης 
ανάγκης που χορηγήθηκε ποτέ για ένα 
εμβόλιο ήταν κατά του άνθρακα, λόγω 
απειλής βιολογικού πολέμου με τον πα-
ράγοντα αυτό. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική κοι-

νότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει 
να επιμείνει ότι οι εγκρίσεις μιας άδειας 
χρήσης έκτακτης ανάγκης ή για ένα εμβό-
λιο COVID-19 θα πρέπει να γίνει με δια-
βούλευση με την επιτροπή του FDA – και 
έλεγχοι σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν παρόμοια επιστημονική 
εποπτεία. Πρόωρη έγκριση ενός εμβολίου 
στις Ηνωμένες Πολιτείες (ή οπουδήποτε) 
θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική 
επανάληψη του προβλήματος που έχει 
προκύψει με την υδροξυχλωροκίνη στη 
νόσο COVID-19. Έγκριση ενός εμβολίου 
που είναι επιβλαβής ή δεν είναι αποτελε-

σματική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από 
τις δυνάμεις που διαδίδουν ήδη τους φό-
βους τους για τη χρήση εμβολίων.
Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες στις ΗΠΑ 

συμφωνούν. 
Ο Francis Collins, διευθυντής των Εθνι-

κών Ινστιτούτων Υγείας, με έμφαση ζήτη-
σε τη φάση 3 δοκιμές των εμβολίων, και 
ο διευθυντής του FDA Stephen Hahn έχει 
επίσης δηλώσει ότι θα ακολουθήσει την 
τεκμηριωμένη ιατρική. 
Το FDA έδωσε άδεια χρήσης έκτακτης 

ανάγκης για υδροξυχλωροκίνη, αλλά απέ-
συρε μόλις είδε τα δεδομένα, δηλαδή τις 
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που 
δείχνουν ότι το φάρμακο δεν ήταν χρήσι-
μο κατά της COVID-19. 
Και άλλοι επιστήμονες, όπως ο Robert 

Redfield (Διευθυντής των Κέντρων Ελέγ-
χου και Πρόληψης Ασθενειών), η Deborah 
Birx (υπεύθυνη της Coronavirus Task Force 
του Λευκού Οίκου), είναι υπέρ της φάσης 
3 τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής 
για οποιοδήποτε εμβόλιο COVID-19. 
Και ο συγγραφέας H. Thorp καταλήγει 

ότι αμέτρητες ζωές διακυβεύονται – δεν 
υπάρχουν συμβιβασμοί για το εμβόλιο.

© in.gr

Αποφυγή αδικαιολόγητης 
επιτάχυνσης στην παραγωγή 

εμβολίου Covid-19
Έγκριση ενός εμβολίου που είναι επιβλαβής ή δεν είναι 

αποτελεσματική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις δυνάμεις 
που διαδίδουν ήδη τους φόβους τους για τη χρήση εμβολίων
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Όταν στις 7 Ιανουαρίου του 2020 κι-
νέζοι επιστήμονες ανακοίνωναν για 

πρώτη φορά την ταυτοποίηση ενός νέου, 
άγνωστου, κορωνοϊού που ευθυνόταν για 
μια «μυστηριώδη» μορφή θανατηφόρας 
πνευμονίας, μια περιπέτεια με απρόβλε-
πτες συνέπειες είχε μόλις ξεκινήσει. Επτά 
μήνες από την ημέρα εκείνη, η νόσος 
Covid-19 που συνδέεται με το νέο κορω-
νοϊό αποτελεί πλέον βασικό παρονομα-
στή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
του κόσμου.

Γράφει η Κατερίνα Ροββά
© in.gr

Σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
νοσήσει επιβεβαιωμένα και περισσότεροι 
από 770.000 έχουν χάσει τη ζωή τους. 

Η πανδημία έχει παραλύσει βασικούς 
πυλώνες της κοινωνίας, οι επιστημονικές 
εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς πρωτόγνω-
ρους για τα παγκόσμια δεδομένα, ενώ 
νέοι όροι, άγνωστοι μέχρι πρότινος για 
τους περισσότερους, έχουν εισαχθεί στην 
καθημερινότητά μας.
Ακολουθεί ένα «αλφαβητάρι» με όλα 

όσα γνωρίζουμε πλέον για την επιδημία 
που άλλαξε τη ζωή της ανθρωπότητας. 

ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ  
Η ΝΕΑ ΝΟΣΟΣ COVID-19;
Στις αρχές Φεβρουαρίου ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η νέα 
θανατηφόρα νόσος που είχε ενσκήψει 
στον πλανήτη θα ονομάζεται Covid-19. 

H λέξη αποτελεί αρκτικόλεξο των λέξεων 
Cοronavirus Disease, που μεταφράζεται 
ως η ασθένεια που προκαλείται από τον 
κορωνοϊό. Η λέξη κορωνοϊός προέρχεται 
από την ελληνική «κορώνη» γιατί ο ιός 
στο μικροσκόπιο προσομοιάζει με κορώ-
να, ενώ το -19 σηματοδοτεί το 2019, το 
έτος που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός στη Γη. 
Ο ιός που προκαλεί τη νόσο Covid-19 λέ-
γεται SARS-CoV-2, καθώς εντάσσεται από 
τους επιστήμονες στην ίδια οικογένεια με 
το φονικό SARS-CoV που είχε προκαλέσει 
επιδημία το 2003 αρχικά στην Ασία και 
στη συνέχεια σε αρκετές χώρες του κό-
σμου.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Οι γνώσεις των επιστημόνων διαρκώς δι-

ευρύνονται σε σχέση με αυτό. 
Συνήθη συμπτώματα θεωρούνται πλέον 

o πυρετός, ο δυνατός βήχας και η έντονη 
κόπωση, ενώ στα σοβαρά συμπτώματα 
συγκαταλέγονται η δυσκολία στην ανα-
πνοή, ο πόνος ή η αίσθηση βάρους στο 
στήθος και η απώλεια της κίνησης ή του 
λόγου. Λιγότερο συνήθη συμπτώματα εί-
ναι η απώλεια γεύσης ή/και όσφρησης, ο 
πονοκέφαλος, οι εντερικές διαταραχές, ο 
αποχρωματισμός του δέρματος στα άκρα, 
ο πονόλαιμος και το «κάψιμο» στα βλέφα-
ρα.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο SARS-COV-2;
Ο ιός προκαλεί ήπια ή μέτρια λοίμωξη 

του αναπνευστικού σε ελαφρές περιπτώ-
σεις. 

Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή νέους με 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, 
μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρότε-
ρη λοίμωξη στο κατώτερο αναπνευστικό, 
όπως βρογχίτιδα ή πνευμονία, νεφρική 
ανεπάρκεια και θάνατο.

ΠΟΣΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ;
Είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 

πέντε φορές πιο θανατηφόρα από την 
εποχική γρίπη.

ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ;

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο ιός επιτί-
θεται σε ολόκληρο το σώμα και όχι μόνο 
στους πνεύμονες. Γερμανική έρευνα έδει-
ξε ότι 7 στους 10 ασθενείς μέσης ηλικίας 
45 ετών που είχαν ξεπεράσει την Covid-19 
χωρίς να χρειαστούν νοσηλεία, έξι μήνες 
μετά την ανάρρωσή τους είχαν βλάβη στο 
μυοκάρδιο. 
Επίσης, μπορεί να προκαλέσει αιματολο-

γικές διαταραχές, απώλεια της όσφρησης, 
προσβολή του εγκεφάλου, σοβαρές αντι-
δράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, 
θρομβώσεις οργάνων.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;
Όλοι κινδυνεύουν εξίσου να αρρωστή-

σουν από τον ιό. Η πρόγνωση είναι χειρό-
τερη για τους ηλικιωμένους και για άτομα 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού, όμως τα τελευταία στοιχεία 
δείχνουν αύξηση του αριθμού νοσηλευό-
μενων από νεότερες ηλικιακές κατηγορίες. 
Αυτό συνιστά και το μεγάλο φόβο των 

επιστημόνων. Η ισπανική γρίπη του 1918-
19 στο πρώτο της κύμα έπληξε κυρίως 
ηλικιωμένους και ασθενείς, ενώ στο δεύ-
τερο κύμα της ο ιός είχε μεταλλαχθεί και 
αφαίρεσε τη ζωή εκατομμυρίων νεότερων 
ανθρώπων. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΜΕΤΑΔΟΤΕΣ;
Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές 

μελέτες και όπως προκύπτει από την ιχνη-
λάτηση επαφών διεθνώς, κάποια άτομα 
μεταδίδουν τον ιό πολύ περισσότερο από 
ό,τι άλλα. Έρευνες δείχνουν πως το 10%-
20% των ασθενών μπορεί να ευθύνεται 
για το 80% όλων των περιπτώσεων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ;
Είναι οι ασυμπτωματικοί φορείς της 

νόσου. Μπορούν να διασπείρουν τον ιό 
στην κοινότητα, χωρίς οι ίδιοι να εμφανί-
ζουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. 
Συμβαίνει συχνά με νέους ανθρώπους 

και η ύπαρξή τους επιβάλλει την αδιά-
κοπη εφαρμογή των μέτρων προστασίας. 
Σημειώνεται ότι και οι ασυμπτωματικοί 
μπορεί να είναι υπερμεταδότες.

ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ;
Οι επιστήμονες είναι σήμερα αισιόδο-

ξοι ότι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 
εμβόλιο θα καταστεί δυνατό. Πριν από λί-
γες ημέρες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ξεκι-
νά την παρασκευή του πρώτου εμβολίου 
κατά του SARS-CoV-2 με το όνομα Sputnik 
V. Επιστήμονες άλλων χωρών αμφισβήτη-
σαν το εμβόλιο λέγοντας πως το Sputnik 
V έχει περάσει τις κλινικές δοκιμές φάσης 
Ι και ΙΙ που αποδεικνύουν την ασφάλειά 
του, όμως η αποτελεσματικότητά του θα 
μπορούσε να κριθεί με κλινικές δοκιμές 
φάσης ΙΙΙ, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων.

Μέχρι στιγμής άλλοι τέσσερις κατασκευ-
αστές εμβολίων έχουν ανακοινώσει απο-
τελέσματα για κλινικές δοκιμές φάσης 
Ι και ΙΙ δηλώνοντας ότι τα εμβόλιά τους 
προκαλούν κάποιο είδος ανοσολογικής 
απόκρισης: μια ερευνητική ομάδα στο 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η οποία, σε 
συνεργασία με τη φαρμακευτική εται-
ρεία AstraZeneca, αξιοποιεί έναν ιό που 
προκαλεί κρυολόγημα στους χιμπατζήδες 
και ο οποίος έχει τροποποιηθεί γενετικά 
ώστε να μη μπορεί να αναπτυχθεί στους 
ανθρώπους, η ερευνητική ομάδα της 
CanSino Biologics στην Tianjin της Κίνας 
που επίσης χρησιμοποιεί έναν παρόμοιο 
τροποποιημένο ανθρώπινο ιό, η ομάδα 
BioNTech στο Mainz της Γερμανίας που 
συνεργάζεται με την εταιρεία Pfizer και 
η εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna στο 
Cambridge της Μασαχουσέτης, οι οποίες 
αναπτύσσουν εμβόλια με βάση το RNΑ.

ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΙΟΣ;
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο ιός δε 

θα εξαφανιστεί ποτέ. Η φάση εξάπλωσής 
του έχει πλέον υπερβεί το σημείο στο 
οποίο θα μπορούσε να αναχαιτιστεί για 
πάντα.

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT
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Κορωνοϊός:  
Όλα όσα γνωρίζουμε  

για τον «αόρατο εχθρό»
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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

Στις 11 Αυγούστου, ο τέως αντιπρόε-
δρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η 

γερουσιαστής Καμάλα Χάρις είναι η υπο-
ψήφια αντιπρόεδρος. Στην τελική ευθεία 
της προεκλογικής εκστρατείας, τόσο οι 
δύο Δημοκρατικοί όσο και ο πρόεδρος 
Τραμπ θα επιχειρήσουν να ορίσουν το 
αφήγημα της ηγετικής τους πρότασης. 

Η ειρωνεία φυσικά είναι ότι, από το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου και ύστερα, η 
κρίση που καθορίζει την υστεροφημία 
κάθε υποψηφίου προέδρου στα θέματα 
της εξωτερικής πολιτικής είναι η κρίση 
που κανείς δεν περίμενε.

Γράφει ο Michael Rubin* 
© Η Καθημερινή

Ο Τζορτζ Μπους πατέρας, για παράδειγ-
μα, δεν είχε προβλέψει ότι θα χρειαζόταν 
να στείλει 70.000 Αμερικανούς στρατιώ-
τες να απελευθερώσουν το Κουβέιτ. 

Ο Μπιλ Κλίντον ειρωνευόταν την επιτυ-
χία του προκατόχου του στο εξωτερικό 
με το σύνθημα «It’s the economy, stupid», 
αλλά εν συνεχεία ενεπλάκη και ο ίδιος 
στους πολέμους που πυροδότησε η διά-
λυση της Γιουγκοσλαβίας. 
Ο Τζορτζ Μπους υιός υποσχέθηκε ότι θα 

εστιάσει σε εσωτερικά ζητήματα, αλλά, 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001, έστειλε αμερικα-
νικές δυνάμεις όχι μόνο στο Αφγανιστάν 
αλλά και στο Ιράκ. 

Ο Μπαράκ Ομπάμα υποσχέθηκε να 
σταματήσει τους «ηλίθιους πολέμους», 
όμως οκτώ χρόνια αργότερα, οι ΗΠΑ είχαν 
στρατιωτική εμπλοκή όχι μόνο στο Ιράκ 
και στο Αφγανιστάν, αλλά και στη Συρία 
και στη Λιβύη. Μπορεί ο Τραμπ να είχε δί-
κιο ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να είναι ο χωρο-
φύλακας του πλανήτη, αλλά αντί να μείνει 
στην Ιστορία ως ειρηνοποιός, θα μείνει ως 
αυτός που ενθάρρυνε αυταρχικούς ηγέτες 

με το θαυμασμό του για τις δικτατορίες 
και την απέχθειά του για τις συμμαχίες. 
Η Ρωσία, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα, χώ-
ρες που έγιναν στόχοι της αφελούς από-
πειρας του Τραμπ να τείνει χείρα φιλίας, 
συνιστούν απειλές για το φιλελευθερισμό 
και την περιφερειακή σταθερότητα. Οι 
απειλές δεν είναι καινούργιες και οι ΗΠΑ 
συνεργάζονται με τους συμμάχους τους 
για την ανάσχεσή τους. 
Από όλα τα σφάλματα του Τραμπ, ίσως 

αυτό που οι ιστορικοί θα θεωρήσουν το 
πλέον αποσταθεροποιητικό είναι η αφέ-
λεια με την οποία προσέγγισε την Τουρ-
κία. Ο Τραμπ δεν ήταν ο πρώτος Αμερικα-
νός πρόεδρος που υποτίμησε τον Τούρκο 
πρόεδρο Ερντογάν, αλλά οι επιπτώσεις 
της αδράνειας του Τραμπ μπορεί να κα-
θορίσουν την υστεροφημία όχι μόνο 
του ιδίου, αλλά και του διαδόχου του. 
Η αλληλεπίδραση Τουρκίας και Τραμπ ξε-
κίνησε την ημέρα των εκλογών. 
Ο υψηλόβαθμος σύμβουλός του και 

μετέπειτα σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας, Μάικ Φλιν, δημοσίευσε άρθρο στην 
εφημερίδα The Hill, η οποία διαβάζεται 
στο Κογκρέσο. Το άρθρο θα μπορούσε να 
είναι γραμμένο από Τούρκους πράκτορες, 
και πράγματι ήταν. Ο Φλιν το υπέγραψε 
ως τμήμα συμβολαίου μισού εκατομμυ-
ρίου δολαρίων, που ήρθε στην επιφάνεια 
αργότερα. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν μπό-
ρεσε τόσο εύκολα να διαφθείρει έναν κο-
ρυφαίο σύμβουλο του Τραμπ τον έκανε να 
πιστέψει ότι μπορεί να δρα με ατιμωρησία. 
Η απάντηση του Τραμπ ήταν αδύναμη. 
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μεν 

την επιβολή κυρώσεων, όταν η Τουρκία 
έπιασε όμηρο τον Αμερικανό πάστορα 
Άντριου Μπράνσον, αλλά αυτή ήταν η 
εξαίρεση στον κανόνα της σιωπής με την 
οποία χειρίστηκε τη σύλληψη επιστήμο-
να της NASA και ντόπιων υπαλλήλων της 
αμερικανικής πρεσβείας. 

Το Κογκρέσο ήταν εκείνο που κινήθηκε 
για να μπλοκάρει τα F-35 όταν η κυβέρ-
νηση Τραμπ αδράνησε. Ομοίως, ο Τραμπ 
εξακολουθεί να αψηφά το Κογκρέσο και 
να μην επιβάλλει κυρώσεις τύπου CAATSA 
(για την αντιμετώπιση των εχθρών της 
Αμερικής) στην Τουρκία, μετά την αγορά 
από την πλευρά της ρωσικών πυραύλων 
S-400.
Αντί να ενθαρρύνει τη μετριοπάθεια, η 

άρνηση του Τραμπ να κάνει την Τουρκία 
να λογοδοτήσει ενθάρρυνε την επιθετικό-
τητα. Η Τουρκία όχι μόνο καταλαμβάνει 
το ένα τρίτο της Κύπρου, αλλά έχει κατα-
κτήσει και μεγάλο κομμάτι της βόρειας 
Συρίας. Οι δικαιολογίες περί αντιτρομο-
κρατικών επιχειρήσεων δεν ευσταθούν: 
οι τουρκικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει 
σε εθνικές εκκαθαρίσεις και στις δύο πε-
ριοχές – την πρώτη την άδειασαν από χρι-
στιανούς και τη δεύτερη από Κούρδους. 

Η Τουρκία έχει λεηλατήσει φυσικούς πό-
ρους και τώρα προσλαμβάνει βετεράνους 
του Ισλαμικού Κράτους για να κάνει τη 
δουλειά της. Με οποιοδήποτε αντικειμε-
νικό κριτήριο, η Τουρκία έχει μετατραπεί 
σε κράτος που ενισχύει την τρομοκρατία. 
Η Κύπρος και η Συρία δεν είναι εξαιρέ-
σεις. Η Τουρκία διατηρεί εδώ και δεκαετί-
ες μικρές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, 
αλλά πλέον, με τη βοήθεια της έλλειψης 
ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης λόγω 
COVID-19, βομβαρδίζει το Ιράκ σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
Τα τουρκικά πλήγματα πυρπολούν χωρά-

φια σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι 
το έκανε ποτέ το Ισλαμικό Κράτος. Αξιω-
ματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι τα τουρκικά 
αεροπορικά πλήγματα εμποδίζουν τους 
Γιεζίντι, που απελευθερώθηκαν από το 
Ισλαμικό Κράτος, να γυρίσουν στα σπίτια 
τους. 

Και ούτε πλήττει η Τουρκία απλά τους 
αντάρτες του ΡΚΚ. Όλο και περισσότερο 

φαίνεται ότι προσπαθεί με επιθετικό τρό-
πο να εμποδίσει το Ιράκ να επωφεληθεί 
από τις πρόσφατες συμφωνίες για τους 
πετρελαιαγωγούς και το νερό. 
Αυτό φαίνεται ότι συνέβη με το πλήγ-

μα της 11ης Αυγούστου, στο οποίο 
τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη 
σκότωσαν τους επικεφαλής δύο ιρα-
κινών μονάδων συνοριοφυλακής. 
Αυτό μας φέρνει στην Ελλάδα. 
Ο Ερντογάν κυριολεκτικά σκοτώνει και 

δεν πληρώνει. Περιτριγυρισμένος από 
βοηθούς που τον επαινούν σαν σουλτάνο, 
είναι αποκομμένος από την πραγματικό-
τητα. 

Όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν επιτέθηκε στο 
Κουβέιτ για να το λεηλατήσει και να κα-
λύψει τη δική του οικονομική κακοδιαχεί-
ριση, έτσι και ο Ερντογάν απειλεί ανοικτά 
την ελληνική επικράτεια ενώ η χώρα του 
καταρρέει οικονομικά.
Ο κίνδυνος ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερος. 

Με την προσοχή της Ουάσιγκτον στραμ-
μένη αλλού, τον Τραμπ απρόβλεπτο και 
την Ευρώπη ευάλωτη στον κυνικό εκβια-
σμό του Ερντογάν στο προσφυγικό, ο Ερ-
ντογάν μπορεί να πιστέψει ότι τώρα είναι 
η στιγμή να αρπάξει το Καστελόριζο και 
άλλα ελληνικά νησιά. 

Με την πιθανότητα να χάσει ο Τραμπ, 
ίσως ο Ερντογάν θεωρήσει ότι η καλύτε-
ρη ευκαιρία του θα είναι στις τελευταί-
ες εβδομάδες της σημερινής προεδρίας. 
Ούτε ο Τραμπ είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο 
ούτε ο Μπάιντεν. 

Ας ελπίσουμε να είναι η Ελλάδα. Σε 
κάθε περίπτωση, η ανάγκη να αντι-
δράσει σε κάποιον πόλεμο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο ίσως φθάσει να επι-
σκιάσει την υστεροφημία όχι μόνο του 
Τραμπ αλλά ακόμη και του Μπάιντεν. 

*Ερευνητής στο American Enterprise 
Institute της Ουάσιγκτον 

Η πολιτική  
των ΗΠΑ  

και ο Ερντογάν
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GETTING YOU BACK ON THE ROAD. 
2020 BUICK
ENCORE GX PREFERRED AWD

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT
OF $79/WEEK FOR 36 MONTHS

2020 CHEVROLET
SPARK 1LT AUTOMATIC

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT
OF $45/WEEK FOR 48 MONTHS

$30,542
PURCHASE PRICE OF 

$16,647
PURCHASE PRICE OF 

3650 BOULEVARD DES SOURCES,

514 683.6555
chevroletwestisland.ca

9455 BOULEVARD LACORDAIRE

514 327.3540
hamelchevrolet.ca

Legal: 2020 Encore GX Preferred AWD purchase price of $30,542. Lease: 78 biweekly payments of $158 for 36 months. Down payment of $1,095 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved credit. 
$0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Dealer may sell or lease for less. The purchase price may not be combined with certain special financing rates. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2020 
Encore GX Preferred AWD (4TV06-1SB) models. 2020 Spark 1LT Automatic purchase price of $16,647. Lease: 104 biweekly payments of $89 for 48 months. Down payment of $1,298 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up 
to $59) extra. On approved credit. $0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2020 Spark 1LT CVT (1DS48/1SD) models. These 
offers are exclusive to members of the Association de marketing Chevrolet-Buick-GMC du Québec (excluding the Gatineau–Hull region) and can be combined with the GM Card, GM Student Bonus and GM Mobility programs. These offers and these 
programs may be modified, extended or cancelled at any time without notice. For the latest information, drop by Chevrolet, Buick GMC West Island or visit chevroletwestisland.ca.

My style, my drive, my DILAWRI dealership chevroletwestisland.ca
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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

Όλοι ομνύουν στην αναγκαιότητα του 
διαλόγου για την αποκλιμάκωση της 

έντασης και την επίλυση των ελληνοτουρ-
κικών διαφορών. 
Διάλογο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό 

την καθοδήγηση της ηγεμονεύουσας 
τουρκόφιλης Γερμανίας. 

Διάλογο ζητάνε, μετά από συνομιλία 
τους, οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Εμ-
μανουέλ Μακρόν. Διάλογο μεταξύ συμ-
μάχων ζητάει το ΝΑΤΟ. 
Διάλογο για τη νομιμοποίηση των τετε-

λεσμένων ζητάει η Τουρκία. Αλλά διάλογο, 
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αποδέχε-
ται και η ελληνική κυβέρνηση. 

Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*
© pronews.gr

Επειδή δε φαίνεται να αποφεύγουμε 
αυτήν την παγίδα, ας καταγράψουμε την 
εν δυνάμει ελληνική ατζέντα διαλόγου: 
1. Αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας από την Τουρκία και άρση της ανα-
γνώρισης της παράνομης αυτοαποκαλού-
μενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρει-
ας Κύπρου».
2. Αποχώρηση των τουρκικών στρατευ-

μάτων από την Κύπρο.
3. Αναθεώρηση των Συνθηκών Ζυρίχης 

– Λονδίνου με κατάργηση των εγγυήσεων 
και επεμβατικών δικαιωμάτων άλλων χω-
ρών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
4. Αποχώρηση όλων των εποίκων από την 

κατεχόμενη ζώνη της Βόρειας Κύπρου.
5. Άμεση παύση των παραβιάσεων, με 

ερευνητικά και γεωτρύπανα, της κυπρια-
κής ΑΟΖ.

6. Άμεση παύση των παραβιάσεων του 
ελληνικού εναέριου χώρου των 10 ν.μ. και 
των υπέρ-πτήσεων πάνω από κατοικημέ-
να νησιά.
7. Άρση του casus belli, από την τουρκική 

Εθνοσυνέλευση, σε περίπτωση επέκτα-
σης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 
12 ν.μ.

8. Οριοθέτηση της ελληνοτουρκικής ΑΟΖ 
με βάση τη μέση γραμμή και με πλήρη 
επήρεια όλων των ελληνικών νησιών, του 
Συμπλέγματος της Μεγίστης συμπεριλαμ-
βανομένου. Μέχρι τότε, άμεση παύση των 
πειρατικών ερευνών στην ελληνική υφα-
λοκρηπίδα.
9. Κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημο-

νίου οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
10. Αναγνώριση από την Τουρκία της αδι-

αμφισβήτητης ελληνικής κυριαρχίας επί 
όλων των νησιών και βραχονησίδων του 
Αιγαίου Πελάγους.
11. Σφράγισμα, ως προς τη διέλευση λα-

θρομεταναστών, των τουρκικών συνόρων 
προς την Ελλάδα, με ευθύνη των δυνάμε-
ων ασφαλείας της γειτονικής χώρας.
12. Αναγνώριση από την Τουρκία ότι η 

μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
δεν είναι τουρκική και η ίδια δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα επέμβασης στα εσωτερικά 
της.
13. Υποχρέωση της Τουρκίας να αποκα-

ταστήσει και να προστατεύει τις ελληνικές 
μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη, Ίμ-
βρο και Τένεδο, σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της Λοζάνης, καθώς και την επαναφορά 
της Αγίας Σοφίας σε μουσείο.

Αυτά τα 13 σημεία πρέπει να αποτε-
λέσουν τις βασικές ελληνικές θέσεις και 
να κοινοποιηθούν όχι μόνο στην Άγκυρα 
αλλά και σε όλες τις δυνάμεις που προτρέ-
πουν για ελληνοτουρκικό διάλογο. 
Ατζέντα σημαίνει ότι όλα είναι διεκδι-

κούμενα και κάθε φορά παίρνουμε αυτό 
που οι συσχετισμοί μάς επιτρέπουν να 
πάρουμε. Τότε θα δούμε ποιοι θα εξακο-
λουθήσουν να είναι υπέρ του διαλόγου.
Οι εγχώριοι φοβικοί, ενδοτικοί και υπο-

τιθέμενοι ρεαλιστές, από τη Δεξιά και την 
Αριστερά, θα χαρακτηρίσουν αυτά τα 13 
σημεία ως μαξιμαλιστικά – εθνικιστικά 
και θα πουν ότι η Τουρκία αποκλείεται να 
αποδεχτεί οποιαδήποτε συζήτηση επ’ αυ-
τών. 

Για απάντηση, θα τούς υπενθυμίσουμε 
μερικές μόνο από τις θέσεις της τουρκι-
κής ατζέντας, σ’ ένα διάλογο με την Ελ-
λάδα:
α) Η Κύπρος είναι συνιδιοκτησία των 

Τουρκοκυπρίων και τα στρατεύματα κατο-
χής υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους 
και αυτά της μητέρας πατρίδας.

β) Τα ελληνικά νησιά στο σύνολό τους δε 
δικαιούνται ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, για-
τί κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της 
Ανατολίας.

γ) Το Αιγαίο Πέλαγος πρέπει να διαμοι-
ραστεί και η μέση γραμμή να χαραχθεί 
σε ίση απόσταση από τις τουρκικές και ελ-
ληνικές ηπειρωτικές ακτές (25ος Μεσημ-
βρινός).
δ) Η Ελλάδα κατέχει παράνομα από 18 

έως 150 νησιά και βραχονησίδες στο Αι-
γαίο.
ε) Τα νησιά του Α. Αιγαίου πρέπει να 

αποστρατιωτικοποιηθούν. Δεν έχουν το 
δικαίωμα της προληπτικής άμυνας, λόγω 
επικείμενης απειλής, όπως προβλέπει το 
άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του 
ΟΗΕ.
στ) Η ελληνική οριοθέτηση της ΑΟΖ με 

την Αίγυπτο είναι μη νόμιμη και άρα ανύ-
παρκτη.
ζ) Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ισχύει.
η) Η «Γαλάζια Πατρίδα», που διαμοιράζει 

την Α. Μεσόγειο μεταξύ Τουρκίας, Αιγύ-
πτου και Λιβύης, είναι αδιαπραγμάτευτη.
θ) Η μουσουλμανική μειονότητα στη 

Θράκη είναι στο σύνολό της τουρκική, κ.ά.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις «μη 
μαξιμαλιστικές» και «μη εθνικιστικές» 
θέσεις της Τουρκίας. Είναι φανερό ότι ο 
διάλογος μόνο για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, που προτείνει η ελληνι-
κή πλευρά, αποτελεί επικίνδυνη ουτοπία. 
Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ με-

ταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορεί να 
υπάρξει, μόνο αν μια από τις δύο χώρες 
υποστεί στρατηγική ήττα.

Απ’ όλα τα ανωτέρω συνάγεται το συ-
μπέρασμα, ότι κανένας διάλογος δε μπο-
ρεί να επιλύσει τις αγεφύρωτες ελληνο-
τουρκικές διαφορές. 

Εκείνο που μπορεί να επιτύχει είναι η 
συνεχής διολίσθηση των ελληνικών γραμ-
μών αντίστασης και η νομιμοποίηση των 
τουρκικών διεκδικήσεων. 

Ό,τι ακριβώς γίνεται επί 46 χρόνια στην 
Κύπρο, μετά την εισβολή του «Αττίλα».
Δυστυχώς, το κυρίαρχο πολιτικό σύστη-

μα σε Αθήνα και Λευκωσία φαντασιώνε-
ται ότι διαλεγόμενο – διαπραγματευό-
μενο, μπορεί να εξασφαλίσει μια μικρή 
περίοδο ειρηνικής συμβίωσης με τη νέο-
οθωμανική Τουρκία. 

Αν όμως αυτό πιστεύουν οι πολιτικές 
ηγεσίες του Ελληνισμού, γιατί να μην το 
υιοθετήσουν και όλοι οι άλλοι δρώντες, 
φίλοι, σύμμαχοι και αντίπαλοι;

Επειδή η εν δυνάμει αυτή ελληνική ατζέ-
ντα των 13 σημείων αποτελεί όχι απλά ένα 
πλέγμα «κόκκινων γραμμών» αλλά προϋ-
πόθεση επιβίωσης του έθνους, η Αθήνα 
σε συνεργασία με τη Λευκωσία οφείλουν, 
με κάθε θυσία και κάθε κόστος, να ενισχύ-
σουν τις ένοπλες δυνάμεις. 

Η ισχύς τους θα καθορίσει μελλοντικά 
την ατζέντα του όποιου διαλόγου και όχι 
το Διεθνές Δίκαιο που ερμηνεύεται με 
βάση το γεωστρατηγικό συσχετισμό. 
Η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων και η πο-

λιτική αποφασιστικότητα θα καθορίσουν 
και τη στάση όλων των εν δυνάμει συμμά-
χων του Ελληνισμού. 
Γιατί: «Οι σύμμαχοι αξίζουν όσο αξίζου-

με εμείς για τους συμμάχους».

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, 
μέλος της ΕΣΗΕΑ. Σπούδασε Οικονομι-
κές Επιστήμες στη Γαλλία και Δημοσι-
ογραφία στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, 
έχει εργαστεί και στην ΕΤ1 ως οικονομι-
κός συντάκτης. Συγγραφέας 4 βιβλίων  
(3 έντυπα και 1 ηλεκτρονικό).

Ελληνική  
και τουρκική  

ΑΤΖΕΝΤΑ
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SUMMER EVENT

2.99%* 
Lease APR, 45 months
....................................................

$589* Lease Payment
$3,800* Down Payment 
$48,646 Total Price

Lease the 
2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan

Starting from 

$589/month*

Enjoy - The «Summer Savings Event»* offers! 

Book your test drive today

Legal: Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan is $48,646.48. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100 
and duty on new tires of $15. Applicable taxes due at signing. * Limited time lease offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit 
for a limited time. Representative lease examples based on a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan : 2.99% APR for 45 months. Monthly payment is $589 
with $3,800 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $700 security deposit due at signing. Taxes, license, insurance and registration 
extra. 18,000 km/year allowance ($0.20/km for excess kilometers applies. No cash value. Certain conditions apply. Offers may change without notice and cannot 
be combined with any other offers. Dealer may sell or lease for less. See Mercedes-Benz West Island for details. Offers end August 31st, 2020. 
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Υγεία και Διατροφή

Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι 
δεν πρέπει να τρώτε γρήγορα, 

όμως γνωρίζετε γιατί αυτή σας η 
συνήθεια είναι κακή;

1. Δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε χορτάσει
Όταν τρώτε γρήγορα, το σώμα δεν έχει 

την ευκαιρία να στείλει σήμα στον εγκέ-
φαλο ότι έχετε χορτάσει. 
Οι υποδοχείς στο στομάχι και οι σχετικές 

ορμόνες μπορεί να χρειαστούν 15 με 20 
λεπτά για να δράσουν. Έτσι, καταλήγετε 
να τρώτε περισσότερο από όσο χρειάζεται 
ο οργανισμός σας.

2. Δυσχεραίνετε τη διαδικασία  
της πέψης
Όταν μασάτε περισσότερο την τροφή 

βοηθάτε την πέψη του φαγητού σας. Το 
σάλιο έχει ένζυμα που λιπαίνουν και αρχί-
ζουν να χωνεύουν αυτό που τρώτε, καθώς 
επίσης επιτρέπει στους γευστικούς σας 
κάλυκες να «αναλύσουν» το γεύμα. 
Αντιθέτως, όταν καταβροχθίζετε το φα-

γητό σας, δεν προλαβαίνετε να διασπά-
σετε σωστά την τροφή, με αποτέλεσμα να 
χωνεύεται δυσκολότερα.
3. Αυξάνετε τις πιθανότητες εμφάνισης 
μεταβολικού συνδρόμου
Σχετική έρευνα έχει καταλήξει στο συ-

μπέρασμα ότι το να καταναλώνετε το 
γεύμα σας σε λιγότερο από πέντε λεπτά 
αυξάνει τις πιθανότητες να γίνετε παχύ-
σαρκη/κος ή να εμφανίσετε μεταβολικό 
σύνδρομο. Η παχυσαρκία και το μεταβο-
λικό σύνδρομο αυξάνουν τον κίνδυνο καρ-
διακών παθήσεων, διαβήτη και εγκεφαλι-
κού επεισοδίου.
Όταν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 

της Χιροσίμα στην Ιαπωνία είχαν εξετάσει 
642 άνδρες και 441 γυναίκες σε διάστημα 
πέντε ετών, ταξινομώντας τους ως αργούς 
/ φυσιολογικούς / γρήγορους καταναλω-
τές φαγητού, διαπίστωσαν ότι αυτοί που 
έτρωγαν γρήγορα ήταν 11,6% πιο πιθανό 

να έχουν αναπτύξει μεταβολικό σύνδρο-
μο, το οποίο περιλαμβάνει την παχυσαρ-
κία, την υψηλή αρτηριακή πίεση και τα 
υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ…
-Προκειμένου να τρώτε πιο αργά, μει-

ώστε το ρυθμό σας ώστε να ταιριάζει με 
εκείνον του πιο αργού στο τραπέζι.
-Μην περιμένετε να λιμοκτονήσετε για 

να φάτε, καθώς τότε είναι πιο πιθανό να 
«πέσετε με τα μούτρα» στο φαγητό.
-Βάλτε στόχο να μασάτε την κάθε μπου-

κιά περίπου 15 φορές.
© in.gr

Ενώ το πόσες θερμίδες προσλαμβάνετε 
και πόσες καίτε παίζει ρόλο στο 

αδυνάτισμα, δεν είναι όλες οι θερμίδες 
ίδιες όσον αφορά στην υγεία σας. 
Αυτό συμβαίνει, επειδή διαφορετικές 

τροφές επηρεάζουν διαφορετικά τις 
λειτουργίες του οργανισμού σας, 
ανεξάρτητα από το πόσες θερμίδες 
περιέχουν.
Μπορεί ο υπολογισμός των θερμίδων 

να είναι σημαντικός για να διατηρήσετε 
το βάρος σας ή να αδυνατίσετε, όμως το 
βασικό σας ζητούμενο θα πρέπει να είναι 
η εξασφάλιση της συνολικής υγείας σας. 

Απαραίτητο, λοιπόν, κομμάτι ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής είναι μια 
ισορροπημένη διατροφή, που παρέχει 
στον οργανισμό όλα όσα χρειάζεται για 
την εύρυθμη λειτουργία του.
Έτσι, μεγαλύτερη σημασία έχει η ποιότητα 

των θερμίδων που προσλαμβάνετε και 
μικρότερη σημασία η ποσότητά τους. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να 

ακολουθήσετε ένα διατροφικό πρόγραμμα 
με 2000 θερμίδες ημερησίως και να είστε 
υγιής και ένα άλλο διατροφικό πρόγραμμα 
με την ίδια ποσότητα θερμίδων και να 
επιβαρύνετε την υγεία σας.

Τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, τα 
ψάρια, το κοτόπουλο, τα όσπρια, οι 
σπόροι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς 
πρόσθετα σάκχαρα, οι ξηροί καρποί και 
τα τρόφιμα ολικής άλεσης (καστανό ρύζι, 
μαύρο ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης) 
σας τροφοδοτούν με τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά.
Από την άλλη, τα επεξεργασμένα κρέατα 

(αλλαντικά), τα γλυκά, τα πατατάκια, και 
γενικά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, εκτός 
από το να σας επιβαρύνουν με περιττές 
θερμίδες, επηρεάζουν αρνητικά την υγεία 
σας.

Τα υγιεινά τρόφιμα σάς χαρίζουν 
ενέργεια, σας τροφοδοτούν με 
σημαντικά μέταλλα, βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία, ενώ παράλληλα περιέχουν 
πολλά αντιοξειδωτικά και καλής ποιότητας 
λίπος. Παράλληλα, είναι χαμηλά σε απλά 
σάκχαρα.
Επιλέγοντας το τι βάζετε στον οργανισμό 

σας, με γνώμονα τη διατροφική του αξία, 
θα διασφαλίσετε καλύτερη υγεία και η 
απώλεια κιλών θα προκύψει σταδιακά και 
αυτόματα. 

© in.gr 

Γιατί δεν πρέπει  
να τρώτε γρήγορα
Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι δεν πρέπει  
να τρώτε γρήγορα, όμως γνωρίζετε γιατί  
αυτή σας η συνήθεια δε θα σας κάνει καλό;

Αδυνάτισμα: Υγιεινή διατροφή  
ή υπολογισμός θερμίδων; 

Επιλέγοντας το τι βάζετε στον οργανισμό σας με γνώμονα 
τη διατροφική του αξία, θα διασφαλίσετε καλύτερη υγεία 
και η απώλεια κιλών θα προκύψει σταδιακά και αυτόματα 

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 24 août au dimanche 30 août 2020 · from monday august 24th to sunday august 30th 2020

CREVETTES CRUES 
DECORTIQUÉES AVEC QUEUE

Raw Peeled Tail-On Shrimps
21/25

SAC DE 1LB

AUBERGINES 
STYLE GRECQUE, 

POIS CHICHES 
DES ÎLES 

GRECQUES, 
DOLMAS DOUX 

ET ÉPICÉS OU 
HARICOTS 

GÉANTS GRECS 
PALIRRIA

400g

PÂTES AUX OEUFS BONONI
Egg Noodles 

250g

FROMAGE FETA 
GREC KRINOS

Cheese
1kg

BIFTECK DE CONTRE-FILET 
DE BOEUF FRAIS

Fresh Strip Loin Steak
22.02/kg

CANADA AAA

ROULEAUX AUX 
ÉPINARDS ET FROMAGE 
OU FROMAGE FAMIGLIA

Mini Rolls
450g

YOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts

650g*

FROMAGE EMMENTALE  IMPORTÉ
Cheese
11.00/kg

CÔTELETTES DE PORC FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Chops
4.39/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground Beef
8.80/kg

RAISINS 
VERTS OU 
NATURELS 

THOMPSON 
SANS PÉPINS

Seedless 
Grapes

1lb

FIGUES GRECQUES VERTES
Green Greek Figs

boîte

TOMATES ITALIENNES
Roma Tomatoes
1.74/kg

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers

pqt

GRÈCE
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η πιο απομακρυσμένη ήπειρος στον 
κόσμο, το πιο ψηλό, ξηρό, ανεμο-

δαρμένο, άδειο και κρύο μέρος στη Γη, 
αποκαλύπτει τα δικά του μυστικά και 
εντυπωσιάζει. Γιατί αλήθεια, ποιος γνω-
ρίζει πως πριν από εκατομμύρια χρόνια 
είχε φοίνικες και θερμό κλίμα;
1. Δε μπορείς να δουλέψεις στην Ανταρ-

κτική αν δε βγάλεις τους φρονιμίτες και 
τη σκωληκοειδή απόφυση. Δε γίνονται 
εγχειρήσεις στους σταθμούς της Ανταρ-
κτικής, επομένως θα πρέπει να το κά-
νεις, ακόμα κι αν δεν έχεις πρόβλημα. 
2. Η Ανταρκτική είναι το πιο 
ξηρό μέρος στον πλανήτη. 
3. Όπως όλες οι χώρες, η ήπειρος της 
Ανταρκτικής έχει κι εκείνη τη δική της 
κατάληξη domain στο διαδίκτυο: .aq. 
4. 53 εκατομμύρια χρόνια πριν η Ανταρ-

κτική ήταν τόσο ζεστή που είχε φοίνικες! 
5. Παλιότερα υπήρχε σταθμός πυρηνι-
κής ενέργειας στην Ανταρκτική. Ο ερευ-
νητικός σταθμός McMurdo, λειτουργεί 
από τις ΗΠΑ από το 1962 και είναι η 
μεγαλύτερη κοινότητα στην Ανταρκτική. 
6. Η Ανταρκτική έχει Πυροσβεστική. 
Ανήκει στο σταθμό McMurdo και απα-
σχολεί επαγγελματίες πυροσβέστες. 
7. Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες, 
υπάρχουν 1.150 διαφορετικά είδη μυ-
κήτων αναγνωρισμένα στην Ανταρκτι-
κή. Οι μύκητες προσαρμόζονται τέλεια 
στις ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες, στο 
συνεχή και επαναλαμβανόμενο πάγο. 
8. Η Ανταρκτική (πρακτικά) περιλαμβάνει 
κάθε ζώνη ώρας στον πλανήτη. Όλες οι 
γραμμές γεωγραφικού μήκους που χρησι-
μοποιούμε για να προσδιορίσουμε τις ζώ-

νες ώρες συναντώνται στους δύο πόλους. 
9. Καμία πολική αρκούδα δε μένει στην 
Ανταρκτική. Αν θες, μπορείς να τις δεις στην 
Αρκτική (περιοχή του Βόρειου Πόλου). 
10. Υπάρχει ένα μπαρ στην Ανταρκτική. Εί-
ναι το πιο νότιο μπαρ στον κόσμο! Αν θες 
κάτι φρέσκο και παγωμένο, πήγαινε στο 
μπαρ του σταθμού Vernadsky Research. 
11. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία που 
καταγράφηκε ποτέ στη Γη ήταν 
-89,2◦C. Συνέβη στις 21 Ιουλίου 1983 
στο σταθμό Vostok στην Ανταρκτική. 
12. Το 99% της Ανταρκτικής καλύπτε-
ται από πάγο. Ο παγετώνας που καλύ-
πτει την ήπειρο συνήθως αποκαλείται 
«Το Σεντόνι του Πάγου» (The Ice Sheet). 
13. Το μέσο πάχος του πάγου της 
Ανταρκτικής είναι περίπου 1,6 
χλμ. Η Ανταρκτική έχει το 70% 

όλου του φρέσκου νερού της Γης! 
14. Η ύπαρξη της Ανταρκτικής ήταν τελεί-
ως άγνωστη, μέχρι που η ήπειρος ανακα-
λύφθηκε το 1820. Οι άνθρωποι παλιότε-
ρα πίστευαν ότι ήταν μια ομάδα νησιών. 
15. Ο Νορβηγός εξερευνητής Roald 
Amudsen ήταν ο πρώτος άνθρωπος 
που έφτασε στο Νότιο Πόλο. Άφη-
σε πίσω του τον Άγγλο εξερευνητή 
Robert Falcon Scott, έφτασε στην ήπει-
ρο στις 14 Δεκεμβρίου 1911 και το-
ποθέτησε τη σημαία της Νορβηγίας. 
16. Τον Ιανουάριο του 1979, ο Emilio 
Marcos Palma ήταν το πρώτο παιδί που 
γεννήθηκε στη νοτιότερη ήπειρο. Αυτή 
η κίνηση ήταν προσχεδιασμένη από την 
Αργεντινή, ώστε να λάβει εδάφη στην 
Ανταρκτική. Η χώρα έστειλε μια έγκυο 
γυναίκα γι’ αυτό το σκοπό.

15+1 πράγματα  
που δεν ήξερες  

για την Ανταρκτική

Ο πρώην δικαστής Keith Davison είχε 
μια φαεινή ιδέα, προκειμένου να 

καταπολεμήσει το μοναξιά και τη θλίψη 
του. 
Η ιστορία του έχει ως εξής: Ο 94χρονος 

συνταξιούχος μισούσε… την ησυχία. Η 
σύζυγός του Eva πέθανε πριν από με-
ρικούς μήνες στην ηλικία των 66 ετών, 
αφήνοντάς τον λυπημένο και πολύ μόνο.
Όμως ο ίδιος δεν άργησε να βρει τον 

τρόπο για να καταπολεμήσει αυτά τα 
αρνητικά συναισθήματα. Αποφάσισε να 

φτιάξει μια πισίνα στον κήπο του για 
τα παιδιά της γειτονιάς! Πλέον, η αυλή 
γεμίζει καθημερινά με παιδιά που κολυ-
μπάνε, παίζουν και γελάνε, είναι πολύ 
ευτυχισμένα, κάνοντας παράλληλα και 
τον ίδιο πολύ χαρούμενο και ευτυχισμέ-
νο.
«Είναι αυτός που διαδίδει τη χαρά σε 

όλη τη γειτονιά και κάνει τα παιδιά πολύ 
ευτυχισμένα», αναφέρει η γειτόνισσά 
του Jessica Huebner. 
Η πισίνα του Davison περιλαμβάνει 

μια εξέδρα για βουτιές και έχει βάθος 3 
μ., ενώ είναι ήδη πολύ δημοφιλής στην 
πόλη που δε διαθέτει δημόσια εξωτερι-
κή πισίνα.
Ο ίδιος απολαμβάνει καθημερινά την 

παρέα των παιδιών και βλέπει με χαρά 
να ευχαριστιούνται και να περνάνε καλά, 
ενώ σημειώνει με νόημα: «Δεν ήθελα να 
κάθομαι να βλέπω τους τέσσερις τοίχους 
στο σπίτι… Τι πιο ωραίο θέαμα από παι-
διά που παίζουν; Τι πιο ωραίο άκουσμα 
από τα γέλια τους;»…

94χρονος αντιμετώπισε τη μοναξιά του  
με τον πιο έξυπνο τρόπο!

Η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γυάλινη γέφυρα στον 
κόσμο μόλις άνοιξε στην Κίνα. Η 

νέα γέφυρα στο Χουαντσουάν στη νότια 
Κίνα, θεωρείται η μεγαλύτερη γυάλινη 
γέφυρα στον κόσμο. Έχει μήκος 526 μέ-
τρα και πλάτος αρκετά μεγάλο για να τη 
διασχίζουν και αυτοκίνητα.
Η γέφυρα που βρίσκεται πάνω από τον 

ποταμό Λιαντζιάγνεκ έχει επίσης τέσσε-
ρα σημεία ανοιχτά για το κοινό, τα οποία 
μπορούν να φιλοξενήσουν 500 τουρί-

στες ταυτόχρονα, προσφέροντας τη δυ-
νατότητα να απολαύσουν τη θέα στη 
γύρω περιοχή.
Χρειάστηκαν τρία χρόνια και 43 εκα-

τομμύρια δολάρια για την κατασκευή 
της μεγαλύτερης γυάλινης γέφυρας στον 
κόσμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της το-
πικής εφημερίδας South China Morning 
Post. Η γέφυρα άνοιξε επίσημα τις πύλες 
της φιλοξενώντας και εκπροσώπους του 
Γκίνες.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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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.

Για όσους δε θέλουν να κρύβονται πίσω 
από το δάκτυλό τους, είναι οφθαλμο-

φανές πως η Ελλάδα έχει εκτός από την 
Τουρκία ένα ακόμα σκληρό γεωπολιτικό 
αντίπαλο εδώ και 150 χρόνια, τη Γερμανία. 

Γράφει ο Μάκης Ανδρονόπουλος*

Οι δήθεν καλές της υπηρεσίες στη διένε-
ξη Τουρκίας-Ελλάδας δεν είναι απλώς ετε-
ροβαρείς υπέρ της Άγκυρας, όπως ξεκά-
θαρα φάνηκε στο Συμβούλιο υπουργών 
Εξωτερικών της Παρασκευής. Αποτελούν 
και παγίδα.
Ο πολιτικός κόσμος έχει χώσει το κεφάλι 

του στην άμμο, από την κυβέρνηση, από 
τους δήθεν σκληρούς σαμαρικούς υπερ-
πατριώτες που ποιούν τη νήσσα, τους 
συριζαίους κάθε απόχρωσης, τους κινα-
λιστές κ.ο.κ. Συμφέροντα, ολιγωρία και 
υποταγή! Είναι προφανές ότι χρησιμοποι-
ούν τον τρόμο του κορωνοϊού για να κά-
νουν τους συμβιβασμούς και τις δουλειές 
τους. Όμως, σύμφωνα με το web-social 
listening-analytics tool PaloPro η κοινή 
γνώμη, όπως εκφράζεται στα κοινωνικά 
δίκτυα (και όχι στις καθοδηγούμενες δη-

μοσκοπήσεις), άλλα φρονεί για τις γεωπο-
λιτικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλά-
δα.Η σχέση της Γερμανίας με την Ελλάδα 
είναι κυρίως ψυχαναλυτική και διανοητι-
κή και τεκμηριώθηκε περίφημα στο βιβλίο 
«The Tyranny of Greece over Germany» 
(1935) της Eliza Marian Butler, όπου η 
ελληνολατρεία καταγράφτηκε στη γερμα-
νική τέχνη, την ποίηση και τη λογοτεχνία 
(γερμανικός ιδεαλισμός-εθνικισμός). 
Η σχέση αυτή έχει ήδη τρεις αιώνες ιστο-

ρία.
Εκφράστηκε κατά τη Βαυαροκρατία (με-

ταφορά πρωτεύουσας στην Αθήνα, νέο 
νόμισμα κ.ά.) και κακοφόρμισε άσχημα 
με τη διαταγή εισβολής της Βέρμαχτ στην 
Ελλάδα: «Σύμμαχος των Άγγλων, φυλε-
τικά εκφυλισμένος, ο ελληνικός λαός 
ασφαλώς δεν αξίζει να χαίρεται μια 
χώρα, μια κληρονομιά και μια κουλτού-
ρα, των οποίων υπήρξε επικαρπωτής για 
2.000 χρόνια, αλλά που τώρα του τα στε-
ρεί ο φυλετικός και πολιτικός ξεπεσμός 
του. Τα γερμανικά στρατεύματα απλώς 
αποδίδουν μια γη και τον πολιτισμό της 
στους νόμιμους Ινδογερμανούς κατό-
χους τους».

ΒΑΘΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ
Πρόκειται για ένα βαθύ ιστορικό σύ-

μπλεγμα που μεταλλάσσεται κατά εποχές, 
ανάλογα με τις συνθήκες και τις συγκυρί-
ες, όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια 
της κρίσης του ευρώ (Μέρκελ-Σόιμπλε) 
και τις γερμανικές προσπάθειες να μετα-
τρέψει την Ελλάδα σε «αποικία χρέους».

Σε άρθρο μου (22 Φεβρουαρίου 2017) 
υπενθύμιζα πως η Γερμανία δεν έχει Σύ-
νταγμα (Verfassung), αλλά Θεμελιώδη 
Νόμο (Grundgesetz), ενώ παραμένουν σε 
ισχύ τα άρθρα 53 και 107 του ΟΗΕ, που 
αφορούν την Ιαπωνία και τη Γερμανία, η 
οποία εξακολουθεί και χαρακτηρίζεται 
«εχθρικό κράτος», αφού τυπικά δεν έχουν 
υπογραφεί συνθήκες ειρήνης. Γι’ αυτό και 
οι προσπάθειές της να καταλάβει μόνιμη 
θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν απο-
δίδουν. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι 
η Γερμανία αποφεύγει τη συνταγματική 
της ολοκλήρωση, παρά την ενοποίησή της, 
διότι εάν αποκτήσει Σύνταγμα θα πρέπει 
να εξοφλήσει τα χρέη της, πράγμα που 
αποφεύγει συστηματικά. Ανεξάρτητα από 
αυτό και με δεδομένη την εύνοια του Βε-
ρολίνου προς την από αιώνων σύμμαχό 

της Τουρκία (πολέμησαν μαζί στον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο), η κυβέρνηση είναι και-
ρός να ζητήσει από τη Γερμανία την υπο-
γραφή συμφώνου ειρήνης, ίσως και μέσω 
του ΝΑΤΟ. Να ζητήσει, επίσης, την εξό-
φληση του κατοχικού δανείου και των πο-
λεμικών αποζημιώσεων που αθροιστικά 
είναι της τάξεως άνω των 300 δισ. ευρώ 
κατά ορισμένους υπολογισμούς. Υπάρ-
χουν και τα διεθνή δικαστήρια… Ο ελλη-
νικός πολιτικός κόσμος πρέπει επιτέλους 
να βγάλει το κεφάλι του από την άμμο. Οι 
καιροί είναι δύσκολοι και επικίνδυνοι. Αν 
όχι τώρα, πότε;

*Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας. Διετέλεσε 
διευθυντής σύνταξης στη «Ναυτεμπορι-
κή», στον «Κόσμο του Επενδυτή», στην 
«Απογευματινή της Κυριακής» και αρ-
χισυντάκτης στο «Κέρδος». Εργάστηκε 
ως οικονομικός συντάκτης στην «Καθη-
μερινή», το «Έθνος», το «Ποντίκι» και 
παρουσίασε οικονομικές εκπομπές στα 
κανάλια ΜΕGA, TEMPO, SevenX. Εργά-
στηκε, επίσης, στο χώρο της πολιτικής 
επικοινωνίας.

Ο ΑΣΣΟΣ ΤΩΝ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ

Το Βερολίνο 
ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ  
την Ελλάδα
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Χτισμένη σε μια υψίπεδη κοιλάδα της 
Κορινθίας, σε περιοχή κατάφυτη από 

αμπέλια και ελαιόδεντρα, η Αρχαία Νε-
μέα έχει βαθιές ρίζες στο μύθο και την 
ιστορία.

Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος
© in.gr

Σύμφωνα με τη μυθολογία, εδώ πραγμα-
τοποίησε ο Hρακλής τον πρώτο από τους 
άθλους του, φονεύοντας το λέοντα της 
Nεμέας, που έσπερνε το φόβο στην πε-
ριοχή. Μάλιστα, ο μέγιστος των Ελλήνων 
ηρώων, αφού έπνιξε το λιοντάρι, κατάφε-
ρε να αφαιρέσει τη λεοντή του και να τη 
φορέσει σαν πανωφόρι.
Εδώ, επίσης, βρήκε τραγικό θάνατο ο μι-

κρός Oφέλτης, γιος του Λυκούργου, βασι-
λιά της Nεμέας, και της Ευρυδίκης. 
Η σκλάβα Υψιπύλη, στην οποία είχε ανα-

θέσει τη φροντίδα του γιου του ο Λυκούρ-
γος, άφησε το νήπιο πάνω σε ένα στρώμα 
από αγριοσέλινα, προκειμένου να προ-
σφέρει νερό στους Επτά επί Θήβας. 
Ένα φίδι δάγκωσε τον Οφέλτη και του 

αφαίρεσε τη ζωή, γεγονός που επαλήθευ-
σε προγενέστερη προφητεία της Πυθίας. 
Με το θάνατο του Οφέλτη συνδέθηκε 

ο ιδρυτικός μύθος των Νεμέων Αγώνων, 

που τελούνταν, εξ όσων γνωρίζουμε από 
τις αρχαίες γραπτές πηγές, από το 573 
π.Χ., εκ περιτροπής με τους επίσης ιερούς 
πανελλήνιους αγώνες της Ολυμπίας, των 
Δελφών και της Ισθμίας. 
Ο χώρος και οι αγώνες ήταν κατά τα φαι-

νόμενα υπό την εποπτεία των Κλεωνών, 
αλλά κυρίαρχο ήταν στην πραγματικότητα 
το Άργος.
Η Νεμέα καταστράφηκε κατά τη διάρ-

κεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και 
ο χώρος τέλεσης των αγώνων παρέμεινε 
ερειπωμένος επί επτά και πλέον δεκαε-
τίες. Κατά το διάστημα αυτό, οι αγώνες 
τελούνταν στο Άργος, επέστρεψαν δε στη 
Νεμέα περί το 330 π.Χ., όπως φανερώνει 
η υλοποίηση ενός εκτεταμένου οικοδομι-
κού προγράμματος (πιθανώς με ανάμειξη 
του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου), στο οποίο συμπεριελήφθησαν ο 
ναός του Διός και το πρώιμο ελληνιστικό 
στάδιο.
Το 271 π.Χ. οι αγώνες μεταφέρθηκαν εκ 

νέου στο Άργος. Όταν ο Παυσανίας επι-
σκέφθηκε τη Νεμέα, περί το 150 μ.Χ., ο 
ναός του Διός ήταν ήδη ερειπωμένος και 
χωρίς το λατρευτικό άγαλμά του.
Tο πλέον σημαντικό οικοδόμημα του 

αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας είναι ο 
ναός του Νεμείου Διός, του θεού των βο-

σκών και της κτηνοτροφίας, ο οποίος δεν 
πρέπει να ταυτίζεται με τον Ολύμπιο Δία. 
Ο ναός, ένα από τα πρώτα αρχαία οικο-

δομήματα που συνδυάζουν και τους τρεις 
αρχιτεκτονικούς ρυθμούς (δωρικό, ιωνικό 
και κορινθιακό), οικοδομήθηκε περί το 
330 π.X. Διέθετε πρόναο, σηκό και, στο 
βάθος του σηκού, αντί για οπισθόδομο, 
ένα μικρό υπόγειο άδυτο-κρύπτη, ενδεχο-
μένως χώρο λατρείας του Oφέλτη. 
Ο ναός του Νεμείου Διός βρίσκεται στο 

κέντρο του ιερού του Διός, το οποίο πε-
ριλάμβανε μια σειρά από κτίρια και μνη-
μεία, που σχετίζονταν με τις λατρευτικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις των αρχαίων 
αγώνων. 
Το στάδιο της Αρχαίας Νεμέας κατασκευ-

άστηκε κατά την Πρώιμη Ελληνιστική Πε-
ρίοδο, περί το 330 π.Χ. Το συνολικό μήκος 
του στίβου στη Νεμέα ήταν 178 μέτρα, σε 
αντιδιαστολή με το αντίστοιχο της Ολυ-
μπίας, που ήταν 192 μέτρα. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι αναγνωριζόταν 

μόνον ο πρώτος νικητής των αγώνων, ενώ 
η δεύτερη θέση και η τελευταία θέση εί-
χαν την ίδια ακριβώς αξία. 
Αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του 

1996, και κάθε τέσσερα χρόνια, οι Νέμεοι 
Αγώνες αναβιώνουν.
Στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου 

για την αναβίωση των Νεμέων Αγώνων 
(nemeangames.org) διαβάζουμε τα ακό-
λουθα: «Δε σημειώθηκαν ρεκόρ ούτε 
απονεμήθηκαν μετάλλια. Οικογένειες κα-
θισμένες στις πλαγιές του σταδίου πήραν 
μέρος στον εορτασμό όπως και οι αθλη-
τές. Οι αγώνες οργανώθηκαν κατά ηλικία 
και φύλο και συνοδεύονταν από μουσική 
και χορό. Όλοι οι συμμετέχοντες έτρεξαν 
ξυπόλητοι και με αρχαία χλαμύδα που 
φόρεσαν στο αρχαίο αποδυτήριο. Μπή-
καν στο αρχαίο στάδιο μέσα από την ίδια 
θολωτή δίοδο, από όπου πέρασαν και οι 
αθλητές τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ξεκίνησαν από 
την ίδια πέτρινη αφετηρία, χρησιμοποίη-
σαν τον ίδιο μηχανισμό εκκίνησης και οι 
νικητές έλαβαν τα ίδια σύμβολα νίκης — 
μια κορδέλα δεμένη στο κεφάλι και έναν 
κλάδο φοινικιάς: στο τέλος της ημέρας οι 
νικητές στεφανώθηκαν με το ίδιο στεφά-
νι αγριοσέλινου που ήταν και το εφήμερο 
σύμβολο νίκης στους αρχαίους αγώνες 
στη Νεμέα. Όλοι όμως ανεξαιρέτως κέρδι-
σαν ως ανταμοιβή το ότι τα πονεμένα πό-
δια ήρθαν σε επαφή με την ίδια γη όπου 
αρχαία πόδια έτρεξαν πριν από 2.300 
χρόνια, και με την επίγνωση ότι ήρθαν σε 
άμεση επαφή με την αρχαία ιδέα και το 
αρχαίο πνεύμα, που ακόμα ζει στη γη της 
Νεμέας».

Νεμέα Κορινθίας: 
Αγώνες στη γη  

του Ηρακλή και  
του Οφέλτη 

Το στάδιο της Αρχαίας Νεμέας  
(πηγή: Δήμος Νεμέας)

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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Η δυναμική που δείχνει να προσλαμ-
βάνει το δεύτερο κύμα της πανδημί-

ας, σε συνδυασμό με την κακή πορεία του 
τουρισμού, ξαναβάζουν στο τραπέζι το 
μαύρο σενάριο για ύφεση πέριξ ή πάνω 
από 10% το 2020 εξασθενώντας τις προ-
βλέψεις για μια ελεγχόμενη βουτιά στην 
οικονομία της τάξης του 4%-5% ή ακόμη 
και 7%!

Γράφει η Ελένη Στεργίου
© in.gr

Η δυσμενής εκδοχή για την πορεία της 
ελληνικής οικονομίας βρίσκεται, πλέον, 
αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα επιδημικής 
έξαρσης, απέχοντας χιλιόμετρα μακριά 
από την κανονικότητα. Βαρίδι συνεχίζει να 
αποτελεί ο τουρισμός που φέτος έχει μεί-

νει χωρίς τουρίστες και εισπράξεις, ενώ η 
εστίαση θα χτυπηθεί εκ νέου από τα νέα 
περιοριστικά μέτρα.
Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, 

δείκτη για τυχόν αναθεωρήσεις θα απο-
τελέσει ο κρίσιμος μήνας του Αυγούστου, 
ενώ ημερομηνία – ορόσημο θεωρείται 
η 4η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα 
ανακοινωθούν τα στοιχεία για το ΑΕΠ 
του δεύτερου τριμήνου, όπου η ύφεση 
αναμένεται να καταγράψει διψήφιο πο-
σοστό έως και 16%. Η αναζωπύρωση της 
υγειονομικής κρίσης φέρνει, λοιπόν, πιο 
κοντά το δυσμενές σενάριο, που προβλέ-
πει συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας 
στα επίπεδα του 10% ή και υψηλότερα, το 
οποίο είναι κακό σημάδι για την ταχεία 
επιστροφή στην ανάκαμψη. 
Αν και από το οικονομικό επιτελείο οι 

εκτιμήσεις συνεχίζουν να δείχνουν συρ-
ρίκνωση πέριξ του 7,5%, έχει ξεκινήσει η 
αποτίμηση των νέων δεδομένων, με τις 
συσκέψεις να αυξάνονται τις επόμενες 
εβδομάδες λαμβάνοντας υπόψη τις χει-

ρότερες – όπως φαίνεται – εξελίξεις στον 
τομέα του τουρισμού. 

Ήδη, ο προϋπολογισμός για το επτάμηνο 
Ιανουαρίου – Ιουλίου παρουσιάζει «τρύ-
πα» 9,3 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 3 δισ. 
ευρώ σε σύγκριση με το διάστημα Ιανου-
αρίου – Ιουνίου. 
Το πρωτογενές πλεόνασμα τον Ιούλιο 

εκτοξεύτηκε στα 8,2 δισ. ευρώ, από 6,1 
δισ. ευρώ τον Ιούνιο, αν και η μείωση των 
φορολογικών εσόδων τον Ιούλιο (κατά 
15%) ήταν μικρότερη σε σχέση με εκεί-
νη των προηγούμενων μηνών (Ιούνιος 
-16,9%, Μάιος -35,5%).

Παράλληλα και στην Τράπεζα της Ελλά-
δος θα περιμένουν, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτε-
ρου τριμήνου που θα ανακοινωθούν στις 
4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφασι-

σθεί αν θα υπάρξει αναθεώρηση των προ-
βλέψεων για το ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη 
και τις εξελίξεις σχετικά με την έξαρση της 
πανδημίας και τις επιπτώσεις που προκα-
λούνται στην οικονομία. 
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος 

στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική 
προέβλεψε ύφεση από 4,4% έως 9,4% στο 
δυσμενές σενάριο.

ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ
Το ενδεχόμενο ενός νέου μεγάλου αριθ-

μού κρουσμάτων το επόμενο δεκαπενθή-
μερο ξυπνά ανησυχίες για παρατεταμένα 
τοπικά lockdown, τα οποία θα ασκήσουν 
μεγάλη πίεση στα κρατικά διαθέσιμα από 
Σεπτέμβριο, που βρίσκονται στα επίπεδα 
των 33,7 δισ. ευρώ, έναντι 31,5 δισ. ευρώ 
στην αρχή του Αυγούστου και 37,5 δισ. 
ευρώ τον προηγούμενο Μάρτιο.

Σημαντικό κρας-τεστ θα γίνει τον Αύγου-
στο, με το χρόνο να κυλά αντίστροφα για 
χιλιάδες φορολογούμενους που έως τις 
31 Αυγούστου πρέπει να έχουν εξοφλή-

σει τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου ει-
σοδήματος, ενώ μέχρι το τέλος του 2020 
θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 4 δισ. 
ευρώ για το φόρο εισοδήματος, 2,7 δισ. 
ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ και τουλάχιστον 1,5 
δισ. ευρώ για τέλη κυκλοφορίας.

Η έξαρση της πανδημίας πιθανότατα να 
επισπεύσει και μία νέα έξοδο της Ελλά-
δας στις αγορές το Σεπτέμβριο, για την 
άντληση 1-1,5 δισ. ευρώ, προκειμένου 
το αυξομειούμενο μαξιλάρι να μείνει στα 
επίπεδα των 33,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος 
του έτους, με παράλληλη «βοήθεια» από 
τη σταδιακή εκταμίευση των κοινοτικών 
πόρων – γέφυρα, όπου μέχρι το Σεπτέμ-
βριο-Οκτώβριο υπολογίζονται σε περίπου 
6 δισ. ευρώ. 
Από το υπουργείο Οικονομικών προβλέ-

πεται πως η παγκόσμια πανδημία θα συ-

νεχίσει να επηρεάζει πολύ σημαντικά τα 
δημόσια έσοδα, μέσω του τουρισμού και 
των εξαγωγών, μέχρι, κατ’ ελάχιστο, τον 
Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, στο 
ενδιάμεσο διάστημα θα εισρεύσουν στα 
δημόσια ταμεία σημαντικοί ευρωπαϊκοί 
πόροι μέσω του προγράμματος SURE και 
των συνδεδεμένων με την Covid-19 δαπα-
νών ΕΣΠΑ που θα αρχίσουν να εισπράττο-
νται εντός του Αυγούστου.

Προς το παρόν προχωρούν τα προγράμ-
ματα, όπως το σχέδιο «Γέφυρα» για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ 
αναμένεται η 3η προκήρυξη της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, όπου εκτιμάται να 
διατεθεί 1 δισ. ευρώ με διευρυμένα κρι-
τήρια.

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ύφεση: Η αναζωπύρωση  
της πανδημίας επαναφέρει  
το «μαύρο» σενάριο  
για την Οικονομία
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το επεισόδιο ανάμεσα στην ελληνική 
φρεγάτα «Λήμνος» και την τουρκική 

φρεγάτα «Κεμάλ Ρέις» ήρθε να υπενθυ-
μίσει πόσο εύκολα μπορούν, εάν απουσι-
άσει η ψυχραιμία, οι «χορογραφίες» των 
στόλων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
να εξελιχθούν σε «θερμό επεισόδιο» με 
απρόβλεπτες εξελίξεις.

Και αυτό γιατί παρότι συνηθίζουμε να 
περιγράφουμε τις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις ως έναν «ακήρυκτο πόλεμο», πολλές 
φορές τείνουμε να υποτιμούμε μια άλλη 
διάσταση: αυτή μιας «ακήρυκτης δια-
πραγμάτευσης».
Και όμως, εδώ και αρκετές δεκαετίες ένα 

από τα παράδοξα των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων ήταν, ότι παρότι πάντα το μεγάλο 
ερώτημα ήταν, το εάν και το πώς μιας δι-
απραγμάτευσης, με ή χωρίς «μεσολάβη-
ση», εντούτοις αυτό δεν απέτρεψε ποτέ 
τον κίνδυνο μιας θερμής σύγκρουσης. 

Αυτή, άλλωστε, ήταν και η εμπειρία και 
το 1987 και το 1996. Αυτό ακριβώς είναι 
που ορίζει έναν από τους πολλούς λόγους 
που κάνουν τόσο δύσβατη αυτή τη δια-
πραγμάτευση και από τις δύο πλευρές.

ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Συχνά αντιμετωπίζουμε τις ελληνοτουρ-
κικές διαφορές υπό ένα μονοσήμαντο 
πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό, η Τουρκία 
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σταδιακά 
ανέπτυξε ένα σύνολο «αναθεωρητικών» 
απόψεων ως προς τις ισορροπίες που 

αποτύπωναν οι προπολεμικές συμφωνίες 
με την Ελλάδα, κίνηση που σε συνδυασμό 
με τις παράλληλες εξελίξεις στο Κυπρια-
κό, διαμόρφωσαν το πεδίο μιας διαρκούς 
έντασης.

Όση αλήθεια και εάν υπάρχει σε αυτή 
τη διαπίστωση, δεν παύει να υποτιμά 
ότι στο μεταξύ και το διεθνές πλαίσιο 
άλλαξε αλλά και ο πραγματικός συσχετι-
σμός δύναμης ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Ήταν άλλο το πεδίο εντός του Ψυχρού Πο-
λέμου, με τις δύο χώρες να είναι μέλη του 
ΝΑΤΟ, αλλά και με τη ΕΣΣΔ να έχει παρου-
σία στην περιοχή, άλλο το τοπίο της πε-
ριόδου μετά τη διάλυση του «Συμφώνου 
της Βαρσοβίας». 

Άλλη η συνθήκη όταν για την Τουρκία 
(αλλά και την ΕΕ) ήταν ενεργή η ευρωπαϊ-
κή προοπτική (την οποία είχε εξασφαλίσει 
προ πολλού η Ελλάδα) και άλλη η τωρινή 
κατάσταση, με την Τουρκία να διεκδικεί 
ρόλο περιφερειακής δύναμης, την ώρα 
που η Ελλάδα ακόμη προσπαθεί να ανα-
κάμψει μετά την εμπειρία των μνημονίων 
(και μιας περιόδου όπου η απώλεια οικο-
νομικής ισχύος συνδυάστηκε σε ορισμέ-
νες πλευρές και με μια συνθήκη μειωμέ-
νης κυριαρχίας). Όλα αυτά σημαίνουν νέα 
δεδομένα και παραμέτρους κάθε φορά. 

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Την ίδια στιγμή αλλάζει και ο χαρακτήρας 
της τουρκικής στρατηγικής. Δεν είμαστε 
πια ούτε σε μια εποχή όπου υπήρχε ένας 
ιδιότυπος διαγκωνισμός με την Ελλάδα 
για το ποια χώρα είναι ο κατεξοχήν εκπρό-
σωπος της Δύσης. Ούτε, όμως, και παίζει 
τον ίδιο ρόλο στην τουρκική στρατηγική 
η προοπτική τής ένταξης στην ΕΕ, καθώς 
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 
αυτή η προοπτική έχει ακυρωθεί, με πρω-
τοβουλία των χωρών του «ευρωπαϊκού 
πυρήνα», ανεξαρτήτως της τυπικής συνέ-
χισης των «ενταξιακών διαπραγματεύσε-
ων». Αντίθετα, τώρα έχουμε μια Τουρκία 
που δεν περιορίζεται στα ελληνοτουρκικά 

και τις σχέσεις με τη Δύση, αλλά διεκδικεί, 
εδώ και χρόνια, έναν ευρύτερο ρόλο στην 
περιοχή. Αρκεί να σκεφτούμε ότι αυτή τη 
στιγμή έχει ενεργή παρουσία στις δύο με-
γάλες ανοιχτές συγκρούσεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή, έχοντας στρατιωτική παρου-
σία στη Συρία και βέβαια με την εμπλοκή 
της στο λιβυκό εμφύλιο. 

Ούτε είναι τυχαίο ότι διεκδικεί έναν ηγε-
τικό ρόλο σε έναν ευρύτερο μουσουλμα-
νικό χώρο, μέσα από τη συμμαχία με το 
Κατάρ, την εκπροσώπηση της πολιτικής 
ατζέντας της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας και την υποστήριξη των Παλαιστινίων, 
παρότι ιστορικά ο αραβικός εθνικισμός 
συγκροτήθηκε και απέναντι στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία.

Όλα αυτά διαμορφώνουν και μια ανά-
λογη αίσθηση ως προς το «τι δικαιούται 
η Τουρκία», μια πιο διευρυμένη αντίληψη 
των «αυτονόητων δικαιωμάτων» αλλά και 
μια μεγαλύτερη ετοιμότητα για «τετελε-
σμένα» ως τρόπο διεκδίκησης.

Σημαίνουν όλα αυτά, ότι η Τουρκία 
απλώς προσπαθεί να «κατοχυρώσει» πα-
ρουσία; Όχι, η τουρκική πλευρά γνωρίζει 
ότι ορισμένα ζητήματα, όπως είναι η εκ-
μετάλλευση υδρογονανθράκων, απαιτούν 

διαπραγμάτευση και συμφωνίες.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς αντιμετω-

πίζει αυτή τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ο 
τρόπος που θεωρεί ότι στην πραγματικό-
τητα δεν υπάρχουν ούτε «κόκκινες γραμ-
μές», ούτε όροι, ούτε όρια στη διαπραγ-
μάτευση. Και βέβαια έχουμε πάντα και το 
ενδεχόμενο της έντονης αντίδρασης, εάν 

αισθανθεί ότι αλλάζουν τα συμφωνηθέ-
ντα σε βάρος της. Για παράδειγμα, για αρ-
κετό καιρό δεν είχε μεγάλο πρόβλημα με 
τις αναγγελίες για δικαιώματα εξορύξεων 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προσβλέποντας σε κάποιου είδους διαδι-
κασία λύσης που θα έδινε τα κοιτάσματα 
και στις δύο κοινότητες. 

Ήταν ακριβώς η αποτυχία των διαπραγ-
ματεύσεων στο Κραν Μοντανά που πυρο-
δότησε και τον τρέχοντα κύκλο επιθετικών 
κινήσεων. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλο-

κα και από τον τρόπο που εμπλέκονται 
στην όλη δυνητική διαπραγμάτευση και 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

Ελλάδα – Τουρκία: Το αχαρτογράφητο τοπίο 
μιας «ακήρυκτης διαπραγμάτευσης»

Η ελληνική κυβέρνηση έχει μπροστά της μια δύσβατη και σε  
μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη διαπραγμάτευση με την Τουρκία
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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

διαφορετικοί «διαιτητές», κάτι που έχει 
φανεί έντονα το τελευταίο διάστημα. 
Ειδικά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, αυτό έχει αποτυπωθεί στην ταυ-
τόχρονη διεκδίκηση του ρόλου διαιτητή 
και από τη Γερμανία και από τις ΗΠΑ. 

Ήταν η παρέμβαση της Γερμανίας που 
οδήγησε στο αμέσως προηγούμενο «μο-
ρατόριουμ», όταν η Τουρκία ανακοίνωσε 
μάλιστα ότι σταματά τις έρευνες για να 
διευκολύνει τη διαπραγμάτευση. 

Και ήταν, όπως φαίνεται, η αμερικανική 
παρέμβαση προς την Αίγυπτο, για να μπο-
ρέσει να υπάρξει μια έστω και συμβολική 
«ισοπαλία» ως προς τις οριοθετήσεις ΑΟΖ 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσα από 
την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, που 
με τη σειρά της αναγνώσθηκε ως «μονο-
μερής κίνηση» από την Τουρκία πυροδο-
τώντας την εκ νέου εκκίνηση σεισμικών 
ερευνών.

Όλα αυτά γίνονται ακόμη περίπλοκα, 
όταν πέραν από τις διαφορετικές κατά 
συγκυρία προτεραιότητες των διαφόρων 
διαιτητών (π.χ. η Γερμανία διεκδικεί εσχά-
τως ένα ρόλο αναβαθμισμένης παρουσί-
ας στην επίλυση διαφορών, κάτι που φά-
νηκε και στην ενασχόληση με τη λιβυκή 
κρίση, την ώρα που οι ΗΠΑ χειρίζονται 
όλο το φάσμα των συμμαχιών τους στην 
περιοχή) έχουμε και διαφορετικά επίπεδα 
παρέμβασης κάθε επίδοξου διαιτητή. 
Για παράδειγμα, θα ήταν λάθος να πού-

με ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν τη ρήξη με την 
Τουρκία, ακόμη και εάν έχουν να χειρι-
στούν την αντιπαράθεση της Τουρκίας με 
χώρες που είναι στρατηγικοί σύμμαχοι 
των ΗΠΑ όπως η Αίγυπτος ή τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ «ΤΡΙΜΕΡΩΝ»
Μια άλλη παράμετρος που κάνει δύσκο-

λη τη διαπραγμάτευση, είναι τα όρια των 
ελληνικών αποπειρών για την οικοδόμηση 
συμμαχιών στην περιοχή. Με την εξαίρε-

ση της μερικής οριοθέτησης με την Αίγυ-
πτο (που και αυτή δεν ήταν τυχαίο ότι δεν 
επεκτάθηκε προς περιοχές όπου οι αμφι-
σβητήσεις είναι πιο έντονες), μέχρι τώρα 
δεν έχει φανεί να αποτελούν παράγοντα 
που αλλάζει σημαντικά το συσχετισμό. 
Για παράδειγμα η αναβάθμιση των ελ-

ληνοϊσραηλινών σχέσεων τα τελευταία 
χρόνια (που αποτελεί και στοιχείο συνέ-
χειας της εξωτερικής πολιτικής) μπορεί να 
οδήγησε σε μεγαλύτερη αμυντική συνερ-
γασία, δεν έδειξε να έχει αποτελέσματα 
ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε 
αυτό συνετέλεσε και το ότι η ισραηλινή 
εξωτερική πολιτική δεν έχει εγκαταλείψει 
το στόχο της επαναπροσέγγισης με την 
Τουρκία στο πλαίσιο της στρατηγικής απο-
μόνωσης του Ιράν. 
Ακόμη και η συμφωνία ανάμεσα στο Ισ-

ραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
που όντως αλλάζει δεδομένα στην πε-
ριοχή, καθώς αποτελεί, πέραν όλων των 
άλλων και αντίβαρο στη συνεργασία της 
Τουρκίας με το Κατάρ, όμως εάν η Τουρκία 
δεχόταν να γίνει τμήμα ενός «αντι-ιρα-
νικού άξονα» τότε τα δεδομένα θα ήταν 
πολύ διαφορετικά και για την ισραηλινή 
εξωτερική πολιτική. 

Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ  
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ»

Σε όλα αυτά προστίθεται και μία παρά-
μετρος ακόμη. Αυτή που αφορά το εσω-
τερικό πολιτικό μέτωπο. Οποιαδήποτε δι-
απραγμάτευση από την ελληνική πλευρά 
σημαίνει προφανώς και «παραχωρήσεις» 
από τους διαφόρους τρόπους με τους 
οποίους ορίζεται η «εθνική γραμμή» του-
λάχιστον στη δημόσια σφαίρα.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι την ίδια στιγμή 

που επίσημη γραμμή παραμένει το «για 
την υφαλοκρηπίδα ας προσφύγουμε στη 
Χάγη», συμπεριφερόμαστε (μέχρι του 
σημείου της κινητοποίησης των ενόπλων 
δυνάμεων) ως εάν να υπάρχει οριοθετη-
μένη ελληνική υφαλοκρηπίδα και εύκολα 
οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι προφα-

νώς και μια τελική διευθέτηση θα απέχει 
αρκετά από αυτό που συνήθως αποτυ-
πώνουν οι χάρτες της ελληνικής εκδοχής 
«γαλάζιας πατρίδας» χαρακτηρίζονται ως 
«μειοδοτικές».

Αυτό σημαίνει ένα υπαρκτό ενδεχόμε-
νο πολιτικού κόστους για οποιαδήποτε 
κυβέρνηση προχωρήσει σε πραγματική 
διαπραγμάτευση και οριοθέτηση μέσω 
αυτής των ορίων της ΑΟΖ, ιδίως όταν 
παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, 
στην πραγματικότητα η διαδικασία θα 
περιλάβει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 
και αποσαφήνιση του καθεστώτος και ως 
προς το Αιγαίο, όπου η απαλλαγή π.χ. από 
την έννοια των γκρίζων ζωνών θα συνδυ-
αζόταν ενδεχόμενα με την απεμπόληση 
των 12 νμ ως προς τα χωρικά ύδατα.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ;
Σε όλα αυτά προστίθεται και μια δυσκο-

λία ακόμη, ίσως η πιο βασική. Η τρέχουσα 
συνθήκη ευνοεί μια διαπραγμάτευση; 

Από τη μια θα υποστήριζε κανείς ότι αυτή 
τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέ-
λεια γεωπολιτικών εντάσεων, αντιμέτωπη 
με μια βαθιά οικονομική κρίση αλλά και 
όλες τις δυσκολίες της μεταμνημονιακής 

ανασυγκρότησης και άρα μια διαπραγ-
μάτευση που θα αποφόρτιζε εντάσεις θα 
ήταν μια επιλογή.
Από την άλλη, είναι σαφές ότι η Τουρκία 

αισθάνεται ότι είναι σε τροχιά απόκτησης 
ολοένα και πιο σημαντικού ρόλου, ενώ 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία ενός 
εντονότερου εθνικισμού στο εσωτερικό 
της. 
Την ίδια ώρα δεν έχει υποστεί – ακόμη 

– κάποιο κόστος από την εμπλοκή της σε 
συγκρούσεις εκτός συνόρων ή από την 
όξυνση σε βάρος των Κούρδων (το Κουρ-
δικό παραμένει η πραγματική ανοιχτή 
πληγή της Τουρκίας). 
Αυτό κάνει τη διαπραγμάτευση εκ των 

πραγμάτων πιο άνιση (όπως πιο άνισος 
είναι και ο πραγματικός συσχετισμός 
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία) και θα 
δικαιολογούσε ίσως λογικές αναμονής, 
έστω και εάν σε καιρούς μεταβατικούς η 
αναβλητικότητα συχνά μπορεί να αποβεί 
προβληματική, κάτι που με τη σειρά του 
επαναφέρει την αναγκαιότητα να υπάρξει 
μια πραγματική συζήτηση και στην Ελλά-
δα ως προς τα πραγματικά ενδεχόμενα 
αυτής της διαπραγμάτευσης.

© in.gr
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Ελλάδα – Τουρκία: Το αχαρτογράφητο τοπίο 
μιας «ακήρυκτης διαπραγμάτευσης»

Η ελληνική κυβέρνηση έχει μπροστά της μια δύσβατη και σε  
μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη διαπραγμάτευση με την Τουρκία
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 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Με την επιλογή της Καμάλα Χάρις ως 
υποψήφιας αντιπροέδρου, ο Τζο 

Μπάιντεν έκανε το προτελευταίο βήμα 
στο δρόμο που οδηγεί προς τις εκλογές 
της 3ης Νοεμβρίου. 

Εάν μάλιστα δε στραβοπατήσει στο τε-
λευταίο – τις τηλεμαχίες (ή την τηλεμα-
χία) με τον Ντόναλντ Τραμπ – και δε με-
σολαβήσει κάποια τεράστια κρίση ή ανα-
τροπή που θα αλλάξει το σκηνικό, τότε 
μπορεί να ελπίζει ότι οι δημοσκοπήσεις 
θα επιβεβαιωθούν και στις 20 Ιανουαρίου 
2021 θα ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Γράφει ο Γιώργος Παυλόπουλος 
© Liberal

Από τη θέση αυτή, ο εξαιρετικά έμπει-
ρος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
διεθνούς διπλωματίας Μπάιντεν – στην 
πραγματικότητα, αυτό είναι και ένα από 
τα μεγάλα του ατού – θα κληθεί να δια-
χειριστεί μια σειρά ανοιχτά μέτωπα και 
επικίνδυνες αντιπαραθέσεις. 
Ανάμεσά τους θα είναι και η κατά-

σταση χάους η οποία επικρατεί στη 
νοτιοανατολική Μεσόγειο, την οποία 
αναμφίβολα επιτείνει ο αναθεωρητι-
σμός της Τουρκίας του Ταγίπ Ερντογάν. 

Δικαίως, λοιπόν, τόσο στην Άγκυρα όσο 
και στις πρωτεύουσες των υπόλοιπων 
άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών, έχουν 
αρχίσει να καταστρώνουν τα σχέδιά τους 
και να εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια, 
προσπαθώντας να δώσουν απαντήσεις 
στα κρίσιμα ερωτήματα. Όπως, για παρά-
δειγμα: Ποια θα είναι, άραγε, η στάση του 
Μπάιντεν απέναντι στην Τουρκία και τον 
πρόεδρό της;

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΡΗΞΗ
«Εάν ο Τραμπ κερδίσει ξανά τις εκλογές, 
τότε οι σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και 
ΗΠΑ θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό 
αμετάβλητες. Στην περίπτωση που επικρα-
τήσει ο Μπάιντεν, τότε πράγματι η διμε-
ρής σχέση θα εξακολουθήσει να μην είναι 
εύκολη, ενώ στα υπάρχοντα προβλήματα 
θα προστεθούν και ορισμένα νέα. Όμως, 
οι σχέσεις δεν πρόκειται να διαρραγούν 
πλήρως», εκτιμά εν συντομία ο αρθρο-
γράφος της εφημερίδας Sabah, Αλί Τσινάρ. 
Διαπιστώνει δε πως οι θέσεις του Μπάι-
ντεν δεν είναι διόλου ενθαρρυντικές για 
την Άγκυρα. Ανάμεσα στα άλλα, σημειώ-
νει πως έχει ταχθεί εναντίον της συνέχι-
σης της αποθήκευσης πυρηνικών όπλων 
στη βάση του Ιντσιρλίκ, έχει επικρίνει τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας 

στη Συρία και ισχυρίζεται πως οι Κούρ-
δοι της περιοχής έχουν προδοθεί, έχει 
κάνει αρνητικά σχόλια όσον αφορά στις 
επιδόσεις της Τουρκίας στα ανθρώπι-
να δικαιώματα και την ελευθερία των 
ΜΜΕ, απαιτεί κυρώσεις στην περίπτωση 
που δεν αποσυρθούν οι ρωσικοί S-400 
από το τουρκικό έδαφος, έχει αντιταχθεί 
στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζα-
μί, έχει δεσμευτεί πως θα αναγνωρίσει 
τη Γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ τηρεί 
σιγή ιχθύος όσον αφορά την έκδοση του 
ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν στην Τουρκία. 
Ο αρθρογράφος υπενθυμίζει, επίσης, 
πως ο Μπάιντεν έχει επισκεφθεί τέσσε-
ρις φορές την Τουρκία στη διάρκεια της 
περασμένης δεκαετίας, με την ιδιότητα 
του αντιπροέδρου του Μπαράκ Ομπάμα. 
Κάτι που, με τη σειρά του, σημαίνει πως 
έχει καλή εικόνα και προσωπικά για τον 
Ερντογάν και για την πολιτική του σε μια 
σειρά ζητήματα. Εξάλλου, ήταν αυτός που 
άσκησε έντονη κριτική για τις «υπόγειες» 
σχέσεις με τους τζιχαντιστές του Isis στη 
Συρία και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
επιλογή των Κούρδων ως βασικών συμμά-
χων των ΗΠΑ σε εκείνη τη φάση – αλλά 
και ο ίδιος που τον Ιούλιο του 2016, λίγες 
ημέρες μετά το αποτυχημένο πραξικόπη-
μα, είχε μεταβεί στην πρωτεύουσα της 

Τουρκίας και είχε διαβεβαιώσει τους συ-
νομιλητές του ότι «ο τουρκικός λαός δε 
θα βρει καλύτερο σύμμαχο από τις ΗΠΑ». 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η γενική αίσθηση που επικρατεί, πάντως, 

μοιάζει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
Μπάιντεν, ως πρόεδρος, δε θα είναι τόσο 
φιλικά διακείμενος προς την Τουρκία και 
θα εμφανιστεί σαφώς λιγότερο ανεκτικός 
απέναντι στα «τερτίπια» του Ερντογάν. 

Μια τέτοια εκτίμηση, όμως, εκτός από 
πρόωρη είναι και παρακινδυνευμένη, ει-
δικά εάν κάποιοι αποφασίσουν να κάνουν 
τα μελλοντικά τους σχέδια ποντάροντας 
από τώρα στη στήριξη του Μπάιντεν.

Πολύ απλά διότι, όπως διαπιστώνει ο Αλί 
Τσινάρ σε ανάλυσή του στο δίκτυο TRT, 
«ανεξαρτήτως του ποιος θα καταλήξει να 
βρεθεί στο Λευκό Οίκο, είναι γνωστό ότι 
ακόμη και εκείνοι οι πρόεδροι που στο 
παρελθόν είχαν αρνητικές απόψεις για 
την Τουρκία άμβλυναν τις θέσεις τους από 
τη στιγμή που εξελέγησαν. 

Οι ΗΠΑ δεν έχουν την πολυτέλεια να 
χάσουν την Τουρκία στην περιοχή». 
Γι’ αυτό, άλλωστε, στην Ουάσιγκτον υπήρ-
χαν και θα υπάρχουν πάντα αυτοί που θα 
παίζουν το ρόλο του «καλού και του κακού 
μπάτσου», υπηρετώντας όμως την ίδια 
βασική στρατηγική.

Φαβορί ο Μπάιντεν
Πρέπει να φοβάται  
ο Ερντογάν;
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο πιο σύντομος πόλεμος της ιστορίας 
της ανθρωπότητας ήταν αυτός ανά-

μεσα στη Μεγάλη Βρετανία και το Σουλτα-
νάτο της Ζανζιβάρης. Έγινε στις 27 Αυγού-
στου 1896 και διήρκεσε μόλις 38 λεπτά.
Η σύρραξη προκλήθηκε από το θάνα-

το του 39χρονου σουλτάνου της Ζανζι-
βάρης Χαμάντ μπιν Τουβαϊνί αλ Μπου-
σαίντ, πιστού συμμάχου της αποικιακής 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, στις 25 Αυ-
γούστου 1896. Ο ανιψιός του Χαλίντ αλ 
Μπαργκάς (1874 – 1927) βρήκε την ευ-
καιρία και άρπαξε πραξικοπηματικά την 
εξουσία. Όμως, δεν ήταν αρεστός στους 

Άγγλους, που προτιμούσαν το θείο του 
Χαμούντ μπιν Μουχάμεντ (1853 – 1902).
Οι Άγγλοι αποικιοκράτες απαίτησαν 

την άμεση παραίτηση του Μπαργκάς, με 
τελεσίγραφο που έληγε στις 9 το πρωί 
της 27ης Αυγούστου. Αυτός αρνήθηκε και 
προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, βάζοντας 
στο παιγνίδι τους Αμερικανούς. Οι Άγγλοι 
από την πλευρά τους άρχισαν πολεμικές 
προετοιμασίες. Παράταξαν μπροστά από 
το λιμάνι της Ζανζιβάρης πέντε πολεμικά 
πλοία και άρχισαν να αποβιβάζουν πεζο-
ναύτες στη στεριά. Ο Μπαργκάς προσπά-
θησε να κερδίσει χρόνο με τη συνέχιση 

των διαπραγματεύσεων, αλλά οι Άγγλοι 
ήταν αποφασισμένοι να επιβάλουν τη 
θέλησή τους. Δύο λεπτά μετά τη λήξη 
του τελεσιγράφου άρχισε ο κανονιοβολι-
σμός του σουλτανικού χαρεμιού, το οποίο 
σχεδόν ισοπεδώθηκε. Ο Μπαργκάς μόλις 
που πρόλαβε να διαφύγει και να ζητήσει 
πολιτικό άσυλο στο προξενείο της Γερμα-
νίας. Στις 9:40 π.μ. ο Αγγλο-Ζανζιβαρινός 
Πόλεμος έλαβε τέλος. Η 38λεπτη σύρραξη 
κόστισε τη ζωή σε 500 ντόπιους μαχητές, 
ενώ οι Άγγλοι είχαν μόνο ένα τραυματία. 
Αμέσως μετά εγκατέστησαν στην εξουσία 
τον εκλεκτό τους σουλτάνο Χαμούντ μπιν 

Μουχάμεντ, από τον οποίον απαίτησαν 
και πέτυχαν να λάβουν αποζημίωση για 
το κόστος του πιο σύντομου πολέμου 
στην ιστορία της ανθρωπότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η Ζανζιβάρη είναι νησιωτι-
κό σύμπλεγμα της Ανατολικής Αφρικής, 
τμήμα από το 1964 της Τανζανίας. Στους 
αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστή ως Με-
νουθιάς. Το 19ο αιώνα ήταν ένα από τα 
μεγαλύτερα κέντρα δουλεμπορίου στην 
αφρικανική ήπειρο, το οποίο κατάργησαν 
οι Άγγλοι το 1897, ένα χρόνο μετά το βρα-
χύβιο πόλεμο της 27ης Αυγούστου 1896.

© ΣΑΝ ΣΉΜΕΡΑ

Οι Μανιάτες νικούν τους Αιγύπτιους 
του Ιμπραήμ στην περιοχή Πολυά-

ραβος του Ταΰγετου και αποτρέπουν για 
τρίτη και τελευταία φορά την κατάληψη 
της Μάνης από τον Αιγύπτιο στρατηλάτη. 
Η μάχη, που κράτησε όλη την ημέρα, έγινε 
στις 28 Αυγούστου 1826.
Ο Ιμπραήμ, μετά την αποτυχία του να 

καταλάβει τη Μάνη από τα δυτικά τον 
Ιούνιο του 1826, στη Βέργα και τον Δυρό, 
επιχείρησε νέα εκστρατεία από τα ανατο-
λικά αυτή τη φορά, δύο μήνες αργότερα. 
Με 4.000 άνδρες κατευθύνθηκε προς την 
ανατολική πλευρά του Ταΰγετου, υπό τη 

διαρκή παρενόχληση των Ελλήνων, που 
προκαλούσαν φθορές στο στρατό με την 
τακτική του κλεφτοπολέμου.
Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε 

στην τοποθεσία Πολυάραβος (75 χιλιόμε-
τρα νοτιοδυτικά της Σπάρτης και 26 χιλιό-
μετρα βόρεια του Γυθείου), που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 840 μέτρων στο όρος Ζίζαλι 
της οροσειράς του Ταΰγετου. Εκεί είχαν 
οχυρωθεί 2.000 Μανιάτες με αρχηγούς 
τον Παναγιώτη, Γεώργιο και Νικόλαο Για-
τράκο, τον Ηλία Κατσάκο, τον Γεώργιο και 
Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον Ηλία 
Τσαλαφατίνο.

Ο Ιμπραήμ εξαπέλυσε ορμητικά κύματα 
επιθέσεων κατά των Ελλήνων, οι οποί-
οι όχι μόνο τις απέκρουσαν με επιτυχία, 
αλλά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πέ-
ρασαν στην αντεπίθεση, προξενώντας 
βαριές απώλειες στον εχθρό, που άφησε 
200 νεκρούς στο πεδίο μάχης. Οι Μανιά-
τες είχαν μόνο 9 νεκρούς και ισάριθμους 
τραυματίες, σύμφωνα με τον ιστορικό 
Σπυρίδωνα Τρικούπη.
Η τρίτη ήττα από τους Μανιάτες σε δι-

άστημα δύο μηνών ανάγκασε τον Ιμπρα-
ήμ να παραδεχθεί την αδυναμία του να 
καταλάβει τη Μάνη κι έτσι πήρε το δρό-

μο της επιστροφής προς την Τριπολιτσά, 
όπου έφθασε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι 
Μανιάτες με τη μελετημένη και γενναία 
τους αντίσταση, κράτησαν αδούλωτη την 
πατρίδα τους και με το παράδειγμά τους 
αναπτέρωσαν το ηθικό των άλλων Ελλή-
νων.
ΣΧΕΤΙΚΑ: Την εποχή της Επανάστασης ο 

Πολυάραβος ονομαζόταν Πολυτσάραβος 
(δηλαδή τόπος με πολλά τσάρα: αφάνες, 
ρεΐκια). Πολυάραβος επικράτησε να ονο-
μάζεται παρετυμολογικά, μετά την πανω-
λεθρία των «Αράβων» του Ιμπραήμ.

© ΣΑΝ ΣΉΜΕΡΑ

Η ΜΆΧΗ  
του Πολυαράβου

Ο πιο σύντομος πόλεμος  
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΆΣ

Το χαρέμι του Σουλτάνου μετά το βομβαρδισμό

* 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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Jennifer Lopez: Διακοπές  
στην Κρήτη

Την Ελλάδα και συγκεκριμένα την 
Κρήτη, επέλεξε η Jennifer Lopez, 

για να περάσει ένα μέρος των καλοκαι-
ρινών της διακοπών. Σύμφωνα με τα 
τοπικά μέσα του νησιού, η επίσκεψη 
της ήταν υπό άκρα μυστικότητα και είχε 
στην παρέα τις καλές της φίλες. 
Φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε 

ιστοσελίδες της Κρήτης, δείχνουν το 
πολυτελές σκάφος με το οποίο φέρεται 
να έκανε βόλτα στη Σούγια και στη συ-
νέχεια να επισκέφτηκε το Λουτρό Σφα-
κίων. H διάσημη τραγουδίστρια όμως, 

ως λάτρης των social media, δημοσίευσε μία φωτογραφία στον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία τη βλέπουμε να 
ποζάρει με το μαγιό της ξαπλωμένη και όπως ήταν αναμενόμενο τα 
σχόλια και τα likes έπεσαν βροχή.                             © govastileto.gr

Rita Ora: Κάνει τόπλες μπάνιο 
στην Κέρκυρα!

Μπορεί στις ΗΠΑ να περνούν αρκε-
τά δύσκολα εξαιτίας της πανδη-

μίας, ωστόσο η Rita Ora τα άφησε όλα 
πίσω της και ταξίδεψε στην Ελλάδα για 
να απολαύσει ξέφρενες καλοκαιρινές 
διακοπές. Η διάσημη pop star βρίσκε-
ται εδώ και μερικές ημέρες στην Ελ-
λάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, 
και περνάει καταπληκτικά. Η ίδια είναι 
ενθουσιασμένη και χαίρεται τον ήλιο 
και τις βουτιές της στα κρυστάλλινα 
νερά του νησιού των Φαιάκων. Μετά 

τις βουτιές στην πισίνα του πολυτελούς ξενοδοχείου της, η Rita Ora 
έκανε εξόρμηση στη θάλασσα με σκάφος.                            © tlife.gr

Eva Longoria: Το μαγιό που 
δεν αποχωρίζεται ποτέ!

Η αγαπημένη ηθοποιός Eva Longoria ξεχωρίζει 
τόσο για το ταπεραμέντο της, όσο και για τις 

στυλιστικές της επιλογές. Η ηθοποιός, η οποία αυτό 
το διάστημα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της δια-
κοπές με σκάφος, φροντίζει να μοιράζεται συχνά – 
πυκνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με 
τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Αυτή 
τη φορά η Eva Longoria δημοσίευσε μια φωτογραφία 
στην οποία ποζάρει με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό στο 
σκάφος της. Τα λευκά γυναικεία μαγιό αποτελούν 
για ακόμα μια χρονιά μεγάλο trend και επιβεβαιώ-
νουν τη θέση τους στη λίστα με τις διαχρονικές αξί-
ες στα γυναικεία μαγιό. Συνδυάζοντας sexy και chic 
vibes, τα άσπρα γυναικεία μαγιό χαρίζουν τις πιο 
stylish εμφανίσεις στην παραλία. Η λεπτομέρεια με 

το κάθετο φερμουάρ στο στήθος, αλλά και το wet look στα μαλλιά 
φυσικά, έκαναν τη διαφορά στην εμφάνιση της 45χρονης ηθοποιού. 
Μάλιστα όπως φαίνεται, μάλλον έχει αδυναμία στα λευκά ολόσωμα 
μαγιό, αφού πολύ συχνά τη βλέπουμε να επιλέγει λευκά μαγιό σε 
διαφορετικά σχέδια, αλλά εξίσου κομψά.

© govastileto.gr

Την επιλογή της Kamala Harris ως υποψήφιας 
για την αντιπροεδρία των Η.Π.Α υποδέχτηκε 

με ενθουσιασμό η Reese Witherspoon. Και με 
μία εκτενή ανάρτηση, περιέγραψε το λόγο για 
τον οποίο θεωρεί τόσο σημαντική αυτή την υπο-
ψηφιότητα. Η Witherspoon ανέβασε μια παιδική 
της φωτογραφία στο Instagram και μοιράστηκε 
μια ανάμνησή της από το σχολείο, όταν οι συμ-
μαθητές της την περιγελούσαν επειδή δήλωσε 
ότι ήθελε να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
των Η.Π.Α.
«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και στο νου μου 

ήρθε μια στιγμή από την παιδική μου ηλικία», 
ξεκινάει την ανάρτησή της. Και συνεχίζει: «Όταν 
ήμουν στην τρίτη δημοτικού η δασκάλα μας ρώ-
τησε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, 
και σήκωσα το χέρι μου και είπα ότι θέλω να γίνω 
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Η.Π.Α. Κάποια 
από τα παιδιά γέλασαν, αλλά η δασκάλα μου με 
κοίταξε και είπε: «θα είμαι η πρώτη που θα σε 
ψηφίσει, Reese».
Οι σκέψεις μου είναι σήμερα με τις γυναίκες 

αυτής της χώρας, ειδικά τις νεαρές Αφροαμερι-
κανές και Λατίνες τους έθνους μας, που έχουν δει 
τις μητέρες τους να προσπαθούν να ζήσουν τις 

οικογένειές τους και να κρατούν ζωντανές τις κοι-
νότητές τους, τις πόλεις, τις πολιτείες τους.
Τώρα ξέρεις κι εσύ ότι μπορείς να δουλέψεις 

σκληρά, να αφιερώσεις τη ζωή σου σε κοινωφε-
λείς υπηρεσίες και να εμφανίζεσαι κάθε μέρα για 
να βοηθάς τους άλλους, και μπορείς ακόμα και 
να διεκδικήσεις μια υποψηφιότητα για να γίνεις 
Αντιπρόεδρος των Η.Π.Α. Σήμερα είναι μια πραγ-
ματικά ιστορική μέρα».
Η Kamala Harris, κόρη μεταναστών από τη Τζα-

μάικα και την Ινδία, είναι η πρώτη γυναίκα μη 
λευκή, που διεκδικεί αυτή τη θέση.  Το ρόλο αυτό 
έχουν διεκδικήσει στο παρελθόν δυο γυναίκες, 
ωστόσο καμία δεν κατάφερε να εκλεγεί, ενώ 
καμία γυναίκα δεν έχει επίσης εκλεγεί στη θέση 
του Προέδρου. Η υποψηφιότητα της Harris θεω-
ρείται σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη 
μη λευκή υποψήφια για μια τέτοια θέση, αλλά, 
όπως εξηγεί και η Reese Witherspoon στην ανάρ-
τησή της, γιατί αυτή η υποψηφιότητα περνάει 
ένα ηχηρό μήνυμα στις γυναίκες διαφορετικού 
χρώματος ότι μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις 
εξουσίας.

© Harpersbazaar.gr

Eva Padlock:  
Viva España!

Η Εύα Πάντλοκ θυμίζει την 
επέλαση της ισπανικής… 

ταξιαρχίας, έτσι για να παρα-
φράσουμε λίγο τον τίτλο της 
γνωστής πολεμικής ταινίας. Το 
μοντέλο από την Ισπανία δεν 
αφήνει ήσυχους ούτε στιγμή 
τους θαυμαστές της στα social 
media. Σε κάθε περίπτωση κοι-
τώντας τις φωτογραφίες της 
μιλάμε για θύελλα, επέλαση, 
κόλαση, τυφώνα κι όλα τα συ-
ναφή. Δείτε, θαυμάστε κι απλά 
συμφωνείστε μαζί μας…

Reese Witherspoon:  
Εξηγεί γιατί είναι τόσο 

σημαντική η υποψηφιότητα 
της Kamala Harris

Η ηθοποιός είναι ενθουσιασμένη  
μ’ αυτή την επιλογή

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

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

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

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

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

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

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

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

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

το Σεπτέμβριο

Η Καμάλα Χάρις είναι μια 
ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή της Καμάλα Χάρις ως υπο-
ψήφιας για την αντιπροεδρία των 

ΗΠΑ είναι ταυτόχρονα ιστορική και συμ-
βατική. 
Ιστορική, επειδή η Χάρις είναι η πρώτη 

μαύρη και η πρώτη Αμερικανοασιάτισσα 
που λαμβάνει μέρος σε συνδυασμό ενός 
μεγάλου κόμματος. Συμβατική, επειδή 
ήταν τελικά η ασφαλέστερη επιλογή.

Γράφει ο Dan Balz*
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πολιτική και η ιστορία συνωμότησαν 
για να οδηγήσουν τον Μπάιντεν στη Χά-
ρις. Είχε δεσμευτεί ότι θα επέλεγε μια 
γυναίκα για την αντιπροεδρία, ένδειξη 
της σημασίας των γυναικών ψηφοφό-
ρων για την επιτυχία των Δημοκρατικών. 
Και μετά το φόνο του Τζορτζ Φλόιντ από 
την αστυνομία στη Μινεάπολη, δεχόταν 
πιέσεις η γυναίκα που θα επιλέξει να εί-
ναι μαύρη.

Αν και συμβατική, η επιλογή της Χάρις 
δεν ήταν και εύκολη. Οι επιθέσεις της 
εναντίον του Μπάιντεν στη διάρκεια 
του πρώτου ντιμπέιτ των Δημοκρατικών 
είχαν εξοργίσει πολλούς υποστηρικτές 
του. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, υπήρ-
ξε η ασφαλέστερη επιλογή, με βάση τον 
πρώτο κανόνα που ισχύει σε αυτές τις 
περιπτώσεις για τους αντιπροέδρους: να 
μη βλάπτουν τους προέδρους.
Όπως το έθεσε ένας Δημοκρατικός, επι-

λέγοντας τη Χάρις ο Μπάιντεν απέδειξε 
πως θα κάνει ό,τι νομίζει πως πρέπει να 
κάνει για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό 
δεν αφαιρεί τίποτα από τα πλεονεκτή-
ματα της ίδιας της Χάρις ή των άλλων 
προσωπικοτήτων που ήταν υποψήφιες 
για την αντιπροεδρία. Η γερουσιαστής 
είναι ένα πρόσωπο εθνικής εμβέλειας, 
με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι έζησε 
την πολιτική μάχη για το ανώτατο αξί-
ωμα της χώρας. Το πιο σημαντικό όμως 
είναι ότι εκπληρώνει το πρώτο κριτήριο 
του Μπάιντεν, ότι θα είναι δηλαδή μια 
αντιπρόεδρος έτοιμη να γίνει πρόεδρος.

Πριν ακόμη από τις ταραχές που ξέσπα-
σαν για το φόνο του Φλόιντ, ο Μπάιντεν 

αισθανόταν υποχρεωμένος απέναντι 
στους μαύρους ψηφοφόρους. Εκείνοι 
τον «ανέστησαν» στη Νότια Καρολίνα, 
ύστερα από τις κακές του εμφανίσεις 
στην Αϊόβα, στο Νιου Χάμσαϊρ και στη 
Νεβάδα.
Ο Μπάιντεν έχει χαρακτηρίσει τον εαυ-

τό του μεταβατικό πρόσωπο στο Δημο-
κρατικό Κόμμα, που θα βοηθήσει να 
αναδυθεί μια νέα γενιά ηγετών. Η Χάρις 
ταιριάζει με δύο τρόπους σε αυτό το κα-
λούπι. 

Πρώτον, είναι στα 55 της, αρκετά νεό-
τερη από τον Μπάιντεν, που θα είναι 78 
αν ορκιστεί τον Ιανουάριο. 

Δεύτερον, αντιπροσωπεύει την πιο πι-
στή κατηγορία ψηφοφόρων του Δημο-
κρατικού Κόμματος, δηλαδή τους μαύ-
ρους, που δεν είχαν τύχει ως τώρα της 
αναγνώρισης που τους αξίζει.

Στην απόφαση του Μπάιντεν, όπως δή-
λωσε ο ίδιος αναγγέλλοντας την Καμάλα 
Χάρις, μέτρησε και ο σεβασμός που είχε 
γι’ αυτήν ο γιος του, ο Μπο Μπάιντεν, 
που πέθανε από καρκίνο του εγκεφά-
λου το 2015. «Η γνώμη του μετρούσε 
για μένα περισσότερο από οποιουδήπο-
τε άλλου και είμαι υπερήφανος που θα 
δώσουμε τη μάχη μαζί με την Καμάλα», 
τόνισε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας υπο-
ψήφιος για την προεδρία επιλέγει για 
την αντιπροεδρία κάποιον που είχε κρα-
τήσει σκληρή στάση απέναντί του. Ο Ρό-
ναλντ Ρέιγκαν επέλεξε τον Τζορτζ Μπους 
τον πρεσβύτερο το 1980, παρόλο που ο 
τελευταίος είχε χαρακτηρίσει το οικονο-
μικό του πρόγραμμα «οικονομικά βου-
ντού».

O Μπάιντεν βρίσκεται σε πολύ καλή 
θέση, καθώς οδεύει προς την εθνική 
συνδιάσκεψη του κόμματος. Προηγείται 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις ση-
μαντικότερες κρίσιμες πολιτείες. Μπο-
ρούσε να ρισκάρει λοιπόν στην επιλογή 
του προσώπου για την αντιπροεδρία, 
αλλά τελικά δε χρειάστηκε.

*Ο Νταν Μπαλτς είναι αρθρογράφος 
της Washington Post
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Καλημέρα  
Πατρίδα

«Όλοι καταγόμαστε από έναν ιδιαίτερο χώρο της πατρίδας 
Ελλάδας, με πολλά κοινά έθιμα και ιστορίες. 
Οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε ως μετανάστες στη 
δεύτερη πατρίδα μας, τον Καναδά, όπου δουλέψαμε 
σκληρά και καταφέραμε όχι μόνο να επιζήσουμε αλλά και 
να μεγαλουργήσουμε σε διάφορους τομείς και κλάδους της 
κοινωνίας μας.
Ως απόδημοι Έλληνες, χάρη στις κοινότητές μας, τα σχολεία 
μας, τους συλλόγους, οργανισμούς και την Εκκλησία μας, 
συνεχίζουμε να κρατάμε τα ήθη και έθιμα μας και την Ελληνική 
μας γλώσσα, μεταφέροντας τον Ελληνισμό στα παιδιά μας 
και στα εγγόνια μας, για να μη λησμονήσουν ποτέ από που 
προέρχονται.
Μαζί λοιπόν θα περπατήσουμε σιγά-σιγά τα μονοπάτια από 
τις δυο αυτές πατρίδες μας και θα γνωρίσουμε γνωστούς και 
αγνώστους.
Μαζί επίσης θα θυμηθούμε και τις «χαμένες πατρίδες μας».
Ραντεβού λοιπόν στη πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9:30 
πρωί… 

Σας περιμένω!».
Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
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Στ. Αρναουτάκης:  
«Τιμή και δόξα στους ήρωες  

της Αντίστασης» 
Κλήρος, Αρχές, πολίτες τίμησαν στα Ανώγεια 

την ιστορική επέτειο του Ολοκαυτώματος 

Στα διαχρονικά μηνύματα  των αγωνι-
στών της Αντίστασης για Ενότητα, Αλ-

ληλεγγύη, Ελευθερία, Δημοκρατία, πρόο-
δο, αναφέρθηκε σε δήλωση του ο Περιφε-
ρειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, 
ευρισκόμενος στις 13 Αυγούστου 2020 
στα Ανώγεια, στις εκδηλώσεις – τιμής 
και μνήμης – της  Ιστορικής επετείου του  

Ολοκαυτώματος των Ανωγείων από τα να-
ζιστικά στρατεύματα κατοχής. 
Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως ανέφερε ο 

κ. Αρναουτάκης, τιμά τη μνήμη των Πα-
τριωτών Αγωνιστών, οι οποίοι άφησαν 
πολυσήμαντες παρακαταθήκες στους νε-
ότερους. 

Η 76η επέτειος τιμήθηκε από τον κλήρο, 
τις Αρχές, με τη συμμετοχή πλήθους κό-
σμου, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε 
ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, 
και τον Πρόεδρο της Βουλής ο Βουλευτής 
Μάξιμος Σενετάκης. 

Νωρίτερα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέη-
ση από το Μητροπολίτη κ.κ. Ευγένιο, έγινε 
ομιλία από τον π. Ανδρέα Κεφαλογιάννη, 
ακολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από 
εκπροσώπους Αρχών, κομμάτων, οργα-

νώσεων, και αποδόθηκαν ύμνοι από το-
πικούς μουσικούς και χορωδίες. Η ηρωική 
επέτειος στα Ανώγεια τιμήθηκε με την τή-
ρηση των υγειονομικών μέτρων προστα-
σίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης για την 
Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανω-
γείων δήλωσε: «Αποτίνουμε φόρο τιμής 

στη μνήμη των Ηρώων που αγωνίστηκαν 
και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία, την 
Πατρίδα μας. Τα μηνύματα τους είναι δι-
αχρονικά και πάντα επίκαιρα για Ενότητα, 
Αλληλεγγύη, Δημοκρατία, πρόοδο, και 
αποτελούν πολυσήμαντες παρακαταθή-
κες στους νεότερους. Η Περιφέρεια Κρή-
της τιμά τη μνήμη όλων των Ανωγειανών 
που θυσιάστηκαν για την Πατρίδα, γρά-
φοντας τα Μαρτυρικά Ανώγεια με χρυ-
σά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. 
Παράλληλα κρίνουμε δίκαιο και υποστη-
ρίζουμε το αίτημα διεκδίκησης των Γερ-

μανικών αποζημιώσεων για το οποίο θα 
πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες ενέρ-
γειες ώστε να δοθεί δίκαιη λύση στο όλο 
ζήτημα».
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Τελικός Κυπέλλου με ρόστερ... ανάγκης
Με τα περυσινά ρόστερ τους θα αγω-

νιστούν στον τελικό του Κυπέλλου, 
που θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου στο 
ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, όπως 
αποφάσισε νωρίτερα αυτή την εβδομά-
δα η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.  
Όπως γίνεται αντιληπτό φυσικά, και οι 

δύο φιναλίστ έχουν αρκετές απώλειες, 
ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλ-
λες μέχρι το τέλος του μήνα. Οι «ερυθρό-
λευκοι» δεν έχουν πια στο ρόστερ τους 
τον Τσιμίκα, τον Ελαμπντελαουί αλλά και 
τον Χριστοδουλόπουλο που έχουν απο-
χωρήσει και θα είχαν δικαίωμα συμμετο-
χής αν ο τελικός γινόταν τον Ιούλιο. Πα-
ράλληλα, ο Πέδρο Μαρτίνς θα πρέπει να 
καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπο-
λογίζει στους νεοαποκτηθέντες Ραφίνια, 
Χολέμπας, Κρίστινσον, Αποστολόπουλο.

Από την άλλη πλευρά, η Ένωση δεν 
έχει πλέον στις τάξεις της τους Μπάρκα, 
Χουλτ, Κλωναρίδη, Γιακουμάκη που απο-
χώρησαν, ενώ από την άλλη οι Ινσούα, 
Ενομπακάρε, Ιατρούδης και Καρακλάγιτς, 
δε μπορούν να υπολογιστούν από τον 
Μάσιμο Καρέρα.

ΟΡΓΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ο Ολυμπιακός εξέδωσε οργισμένη ανα-

κοίνωση στην οποία τονίζει μεταξύ άλ-
λων: «Η πλέον ανίκανη ΕΠΟ όλων των 
εποχών συνεχίζει να εξευτελίζει ανενό-
χλητη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ανασύ-
σταση της πραγματικής “Παράγκας” του 
ελληνικού ποδοσφαίρου με έναν άβουλο 
Πρόεδρο που άγεται και φέρεται, κατά-
φεραν να μετατρέψουν τον Τελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδος, τη μοναδική και ιστο-
ρική διοργάνωση της ΕΠΟ, σε αγώνα που 
τορπιλίζει ακόμα και την προετοιμασία 
των ομάδων για τη νέα σεζόν! Καλούμε 
την Κυβέρνηση και τις Υπερεθνικές Ομο-
σπονδίες να πάρουν θέση άμεσα για την 
παρωδία γύρω από τις αποφάσεις της 
ΕΠΟ».

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΌΝΑ 
Ό Κούμαν επιστρέφει και 
αναλαμβάνει το τιμόνι
Ο Ολλανδός θρύλος έχει αγωνιστεί 
στη Μπαρτσελόνα (1989-1995) και 
έχει καθίσει στον πάγκο της για δυο 
χρόνια (1998-2000) ως βοηθός

Ο Ρόναλντ Κούμαν είναι και επίση-
μα ο νέος προπονητής της Μπαρ-

τσελόνα. Μετά το ναυάγιο της ισπα-
νικής ομάδας στα προημιτελικά 
του Champions League απέναντι στη 
Μπάγερν, με το σκληρό 8-2, η διοίκηση 
των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε την 
απόλυση του Κίκε Σετιέν, που ανέλαβε 
τον πάγκο των Καταλανών τον περασμέ-
νο Ιανουάριο με πολλά όνειρα, αλλά 
απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα μέτωπα 
(πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη). 
Ο Ολλανδός, έχει αγωνιστεί στη Μπαρ-

τσελόνα (1989-1995) και έχει καθί-
σει και στον πάγκο της για δυο χρόνια 
(1998-2000) ως βοηθός του Λουίς Φαν 
Χάαλ. Ο Κούμαν είναι και ένας ζωντανός 
θρύλος για την ισπανική ομάδα, αφού 
πέρα από την αγωνιστική του αξία στην 
εξαετία που βρέθηκε στη Βαρκελώνη, 
είναι και ο άνθρωπος που πέτυχε το πο-
λυτιμότερο γκολ στην ιστορία του συλ-
λόγου, το 1-0 επί της Σαμπντόρια με το 
φάουλ-κεραυνό στον τελικό του Κυπέλ-
λου Πρωταθλητριών του 1992.

© ΕΘΝΟΣ

Όι «γαλλικοί» τελικοί του Champions League
Η Παρί Σεν Ζερμέν με μια εντυπωσια-

κή εμφάνιση επικράτησε με 3-0 της 
Λειψίας και προκρίθηκε στον τελικό του 
Champions League. Το μεγάλο όνειρο 
των Παριζιάνων για την κατάκτηση της 
κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης 
απέχει πλέον μόνο ένα βήμα, τον τελικό, 
αρκεί οι παίκτες του Τούχελ να ξεπερά-
σουν και το τελευταίο εμπόδιο της Μπά-
γερν, η οποία νίκησε τη Λυών με 3-0 στον 
άλλον ημιτελικό. 

Γράφει ο Ν. Λάκατας 
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Παρί θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε 
τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης είτε 
με την ονομασία Champions League, είτε 
Κύπελλο Πρωταθλητριών. Το ΑΠΕ παρου-
σιάζει τους «γαλλικούς» τελικούς στην 
κορυφαία αυτή διοργάνωση. Αυτή λοι-
πόν θα είναι η 7η φορά που ομάδα από 
τη Γαλλία βρίσκεται σε τελικό. 
Τις προηγούμενες 6 οι «τρικολόρ» είχαν 

γνωρίσει 5 ήττες και μόλις μια κατάκτηση 
του τίτλου. Τη σεζόν 1992-93 την πρώτη 
με την ονομασία Champions League, 

η Μαρσέιγ είχε κερδίσει 
1-0 τη Μίλαν με σκόρερ τον 
Μπολί. Έκτοτε, οι γαλλικές 
ομάδες έχουν γνωρίσει μόνο 
ήττες. Μάλιστα το 2003-
2004 στον τελικό της Πόρτο 
με τη Μονακό συμμετείχε 
και ο Άκης Ζήκος ως παίκτης 
της γαλλικής ομάδας.

Ό τελικός στο Parc des 
Princes με εισιτήριο 15€

Η αντίστροφη μέτρηση στον τελικό 
του Champions League έχει ήδη 

ξεκινήσει. Στο Παρίσι, η προσδοκία για 
την... επιστροφή του τροπαίου 27 χρό-
νια μετά το θρίαμβο της Μαρσέιγ στην 
πρώτη διοργάνωση με νέα μορφή και 
ονομασία, αυξάνεται. Η ομάδα του Τό-
μας Τούχελ θα αντιμετωπίσει τη Μπά-
γερν Μονάχου στη Λισαβόνα, πίσω από 
κλειστές πόρτες, σε αγώνα χωρίς θεα-
τές. 
Η Παρί ΣΖ, ωστόσο, θέλοντας να ευ-

χαριστήσει τους οπαδούς της, αποφά-
σισε να ανοίξει το γήπεδό της, Parc des 
Princes, προβάλλοντας τον τελικό σε με-
γάλες οθόνες. 
Λόγω των κανονισμών που υπάρχουν 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, 
η πρόσβαση στο γήπεδο θα επιτρέπεται 
μόνο σε πέντε χιλιάδες φιλάθλους, με 
προτεραιότητα στους μακροχρόνια κα-
τόχους εισιτηρίων διαρκείας, στην τιμή 
των 15 ευρώ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπάγερν: «Καλπάζει» για το τρόπαιο
Το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League οι Γερμανοί, 
«τσέκαραν» το δεύτερο «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό της Κυριακής (23/8) 

Η Μπάγερν Μονάχου με ηγέτη κι εκτελεστή τον Γκνά-
μπρι επιβλήθηκε με 3-0 της Λιόν στο δεύτερο χρονι-

κά ημιτελικό της διοργάνωσης και θα είναι η αντίπαλος 
της Παρί Σεν Ζερμέν στον καταληκτικό αγώνα που θα κρί-
νει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης για τη σεζόν 2019/2020. 
Η Λιόν, που έκανε την έκπληξη απέναντι σε Γιουβέντους και 
Μάντσεστερ Σίτι, δεν κατάφερε να κάνει το back to back σε 
αγώνες του Champions League, μετά τη σεζόν 2011/2012, 
όταν είχε επικρατήσει των Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι ΑΠΟΕΛ. 
Οι Βαυαροί, μετά το απίστευτο 8-2 επί της Μπαρτσελόνα, έπαι-

ξαν όσο ακριβώς χρειαζόταν για να φτάσουν στο στόχο τους. Πα-
ρότι οι Γάλλοι ξεκίνησαν καλύτερα και είχαν δοκάρι με τον Εκα-
μπί στο 17΄, ένα λεπτό μετά ο Γκνάμπρι με σουτ άνοιξε το δρόμο 
για τους πρωταθλητές της Bundesliga. Ο διεθνής Γερμανός άσος 
«έγραψε» το 2-0 στο 33΄ και κάπου εκεί όλα είχαν τελειώσει. 
Με τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Γκνάμπρι έφτασε τα 9 στο φετινό 
Champions League, όλα μακριά από το Μόναχο και, πλέον, βρί-
σκεται ένα πίσω από τον Χάαλαντ της Ντόρτμουντ, που έχει 10. 
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Φλικ έκανε «συντήρηση δυ-
νάμεων» ενόψει του τελικού, παρ’ όλα αυτά βρήκε τον τρόπο 
να πετύχει και τρίτο γκολ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 88ο 
λεπτό.

Διαιτητής: Αντόνιο Ματέου Λαχόθ (Ισπανία) 
Κίτρινες: Μαρσέλο, Μαρσάλ, Μέντες
Οι συνθέσεις:
ΛΙΟΝ (Ρούντι Γκαρσία): Λόπες, Ντεναγέρ, Μαρσέλο, Μαρσάλ 
(73΄ Σέρκι), Ντιμπουά (67΄ Τέτε), Κακερέ, Μπρούνο Γκιμαράες 
(46΄ Μέντες), Αοάρ, Κορνέ, Ντεπάι (58΄ Ντεμπελέ), Εκαμπί (67΄ 
Αντελαΐντ), 
ΜΠΑΓΕΡΝ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Αλάμπα, Μπόατενγκ 
(46΄ Σίλε), Ντέιβις, Κίμιχ, Γκορέτσκα (82΄ Παβάρ), Τιάγκο (82΄ 
Τολισό), Πέριτσιτς (63΄ Κομάν), Μίλερ, Γκνάμπρι (75΄ Κουτίνιο), 
Λεβαντόφσκι

© ΑΠΕ

ΟΙ «ΓΑΛΛΙΚΟΙ» ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 
1955-56  Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς 4-3 
1958-59  Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς 2-0 
1975-76  Μπάγερν Μ – Σεν Ετιέν 1-0  
1990-91  Ερυθρ. Αστέρας – Μαρσέιγ 0-0 (5-3 πέν.) 
1992-93  Μαρσέιγ – Μίλαν 1-0 
2003-04  Πόρτο – Μονακό 3-0
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Η Μπάγερν εξασφάλισε στο «Estádio 
José Alvalade», νικώντας (3-0) τη 

Λιόν, θέση στον τελικό του Champions 
League 2019-20 απέναντι στην Πάρι ΣΖ. 
Να θυμίσουμε ότι οι Βαυαροί, στη φάση 

των ομίλων, βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο με 
τον Ολυμπιακό (μαζί με Τότεναμ και Ερυ-
θρό Αστέρα επίσης), νικώντας (3-2) στο 
Φάληρο και 2-0 στο Μόναχο. 
Έτσι λοιπόν πρόσθεσαν ένα ακό-

μα κομμάτι στο παζλ της διοργάνω-
σης, που ο τελικός ή ακόμα και ο νι-
κητής έχει... περάσει από την Ελλάδα. 

Γράφει ο Αντ. Βαζογιάννης
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνολικά οκτώ φορές από την καθιέρω-
ση του Champions League, τη σεζόν 1992-
93, ομάδα που κατέκτησε το κορυφαίο 
τρόπαιο, είχε στον όμιλο της κάποιον ελ-
ληνικό σύλλογο, ενώ υπήρξαν επίσης έξι 

περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης της 
τρέχουσας) που απλά έφτασε ως φινα-
λίστ έως τον τελικό του UCL.
Αξιοσημείωτη η  μοναδική σεζόν που 

το ζευγάρι του τελικού βρέθηκε στον 
ίδιο όμιλο με ελληνικό σύλλογο, 1994-
95, όταν η ΑΕΚ ήταν μαζί με Άγιαξ, Μί-
λαν, Σάλτσμπουργκ και ο τελικός ήταν 
Άγιαξ-Μίλαν (1-0). 
Δηλαδή και οι δύο ομάδες του τελικού 

από τον όμιλο της ΑΕΚ!
Να σημειωθεί επίσης ότι ο Άκης Ζήκος 

είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαι-
ριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό 
Champions League, το 2004, όταν η ομά-
δα του (Μονακό) έχασε με σκορ 3-0 από 
την Πόρτο του Ζοσέ Μουρίνιο.

Αυτές είναι οι οκτώ σεζόν, στις οποίες, 
ομάδα που βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με 
ελληνικό σύλλογο κατέκτησε το τρό-
παιο:
1994-95: ΑΕΚ (με Άγιαξ, Μίλαν, Σάλ-

τσμπουργκ). Τελικός: Άγιαξ-Μίλαν 1-0 
1997-98: Ολυμπιακός (με Ρεάλ Μαδρί-
της, Ρόζενμποργκ, Πόρτο). Τελικός: Γιου-
βέντους-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 
1999-00: Ολυμπιακός (με Ρεάλ Μαδρί-
της, Πόρτο, Μόλντε). Τελικός: Ρεάλ Μα-
δρίτης-Βαλένθια 3-0 
2001-02: Παναθηναϊκός (με Ρεάλ Μα-
δρίτης, Σπάρτα Πράγας, Πόρτο). Τελικός: 
Λεβερκούζεν-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 
2004-05: Ολυμπιακός (με Μονακό, Λί-
βερπουλ, Ντεπορτίβο λα Κορούνια). Τε-
λικός: Μίλαν-Λίβερπουλ 2-3 στα πέναλτι 
(3-3 κ. αγ.) 
2005-06: Παναθηναϊκός (με Μπαρτσελό-
να, Βέρντερ Βρέμης, Ουντινέζε). Τελικός: 
Άρσεναλ-Μπαρτσελόνα 1-2 
2006-07: ΑΕΚ (με Μίλαν, Λιλ, Άντερλεχτ). 
Τελικός: Μίλαν-Λίβερπουλ 2-1 
2010-11: Παναθηναϊκός (με Μπαρτσελό-
να, Κοπεγχάγη, Ρούμπιν Καζάν). Τελικός: 
Μπαρτσελόνα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
3-1

Αυτές είναι οι έξι σεζόν που ομάδα 
που βρέθηκε στον ίδιο όμιλο ή σε άλλη 
φάση, με ελληνικό σύλλογο, έφτασε 
στον τελικό:
1995-96: Παναθηναϊκός (στον ημιτελικό 
με Άγιαξ). Τελικός:  Άγιαξ-Γιουβέντους 
2-4 στα πέναλτι (1-1 κ. αγ.) 
2001-02: Παναθηναϊκός (με Βαλέν-
θια, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Στουρμ 
Γκρατς). Τελικός: Μπάγερν-Βαλένθια  5-4 
στα πέναλτι (1-1 κ. αγ.) 
2003-04: ΑΕΚ (με Μονακό, Ντεπορτίβο 
λα Κορούνια, PSV Αϊντχόφεν). Τελικός: 
Μονακό-Πόρτο 0-3 
2007-08: Ολυμπιακός (με Τσέλσι στους 
«16»). Τελικός: Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ-Τσέλσι 6-5 στα πέναλτι (1-1 κ. αγ.)  
2014-15: Ολυμπιακός (με Ατλέτικο Μα-
δρίτης, Γιουβέντους, Μάλμε). Τελικός: 
Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα 1-3 
2019-20: Ολυμπιακός (με Μπάγερν, Τό-
τεναμ, Ερυθρός Αστέρας). Τελικός: Μπά-
γερν-Παρί ΣΖ ?

Ο αποκλεισμός της Λιόν από τη 
Μπάγερν, δημιούργησε... ντόμινο 

στο Champions League της νέας σεζόν 
2020-21, επιτρέποντας καταρχήν στον 
Ολυμπιακό, αλλά και τη Σλάβια Πράγας, 
να αποφύγουν την τρίτη προκριματική 
φάση της διοργάνωσης (15-16/9, μονοί 
αγώνες) και να αγωνιστούν απευθείας 
στα playoffs (22-23/9 και 29-30/9, διπλοί 
αγώνες), διεκδικώντας την είσοδό τους 
στους ομίλους του UCL. 

Γράφει ο Αντ. Βαζογιάννης
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό σημαίνει, ότι ακόμα και σε περί-
πτωση αποκλεισμού, ο Ολυμπιακός έχει 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους 
ομίλους του Europa League. Ένα προνό-
μιο εξαιτίας της 14ης θέσης που είχε η 
χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της 
UEFA, το οποίο χάσαμε τη σεζόν που 

ολοκληρώνεται. Όπως είναι γνωστό, η 
Ελλάδα βρέθηκε στην17η θέση και τη 
σεζόν 2021-22 θα έχει μία ομάδα στο 
Champions League (2ο προκριματικό), 
καμία στο Europa League και τρεις στο 
Europa Conference League (δεύτερο προ-
κριματικό). Τη νέα σεζόν 2020-21, η χώρα 
μας ξεκινάει τη διαδρομή της από τη 18η 
θέση της  κατάταξης της UEFA. 
Eπίσης, ο Άγιαξ πέρασε απευθείας 

στους ομίλους της κορυφαίας διοργά-
νωσης, ενώ η Πόρτο ευνοήθηκε από την 
παρουσία Μπάγερν και Παρί ΣΖ στον τε-
λικό και θα είναι ανάμεσα στους επικε-
φαλής στην κλήρωση των ομίλων, που 
θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στην Αθήνα. 

Μέχρι τώρα οι 26 ομάδες που θα συμμε-
τάσχουν  στους ομίλους 2020/21:
Ισπανία (4): Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσε-
λόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη  
Αγγλία (4): Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι  
Ιταλία (4): Γιουβέντους, Αταλάντα, Ίντερ, 
Λάτσιο  
Γερμανία (4): Μπάγερν, Ντόρτμουντ, 
Λειψία, Γκλάντμπαχ  
Γαλλία (2): Παρί ΣΖ, Μαρσέιγ, Ρεν* 
Ρωσία (2): Ζενίτ, Λοκομοτίβ Μόσχας 
Πορτογαλία(1): Πόρτο 
Βέλγιο (1): Μπριζ 
Ουκρανία (1): Σαχτάρ Ντόνετσκ 
Τουρκία (1): Μπασάκσεχίρ 
Ολλανδία (1): Άγιαξ**

*Επειδή οι ομάδες (Σεβίλλη, Ίντερ) στον 
τελικό του UEFA Champions League έχουν 
επιβεβαιώσει την παρουσία τους στους 
ομίλους, η Γαλλία βγάζει μία ακόμα ομά-
δα, την τρίτη της κατάταξης, Ρεν, κατα-
λαμβάνοντας τη θέση του νικητή στο UEL.
**Επειδή οι νικητές του Champions 

League 2019/20 και Europa League 
2019/20 έχουν προκριθεί μέσω των πρω-

ταθλημάτων τους, ο Άγιαξ, ως πρωταθλη-
τής Ολλανδίας (Νο 11 στην κατάταξη της 
UEFA) περνάει στους ομίλους.

Όπως είναι γνωστό, κάθε ομοσπονδία 
μπορεί να έχει έως και πέντε ομάδες στο 
Champions League. Στην περίπτωση μά-
λιστα που οι ομάδες που κερδίζουν το 
Champions League και Europa League, 
προέρχονται από την ίδια χώρα ανάμε-
σα στις κορυφαίες τέσσερις (Ισπανία, 
Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία) και βρίσκονται 
έξω από τις τέσσερις πρώτες θέσεις της 
βαθμολογίας του πρωταθλήματος, τότε 
η τέταρτη θέση οδηγεί στο UEFA Europa 
League. 
Ο τελικός της διοργάνωσης, στις 29 Μα-

ΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Κων-
σταντινούπολη, στο «Atatürk Olympic 
Stadium», που ήταν προγραμματισμένο 
να φιλοξενήσει τον τελικό της τρέχουσας 
σεζόν.

Τελικός Champions League  
ή νικητής... μέσω Ελλάδας

Η Ελλάδα ξεκινάει 18η  
στην κατάταξη της UEFA

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Από τη Συνέντευξη Τύπου της ΕΚΜΜ
Την Τετάρτη, 19 Αυγού-

στου 2020, ο Πρόεδρος 
της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 
προσκάλεσε τους εκπροσώ-
πους των ελληνικών μέσων 
ενημέρωσης του Μοντρεάλ 
σε έκτακτη Συνέντευξη Τύ-
που, για να τους ενημερώσει 
για τα τρέχοντα θέματα που 
απασχολούν τη διοίκηση της 
Κοινότητάς μας. Παρόντες 
στη Συνέντευξη Τύπου ήταν 
πολλά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων η Εκτελεστική Αντι-
πρόεδρος και Γραμματέας Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα 
Καρβελά, η Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Εκπαίδευ-
σης Βούλα Νεοφώτιστου και ο Γραμματέας Δημοσίων 
Σχέσεων Δημήτρης Κατσαούνης, οι οποίοι φρόντισαν 
για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης. Τον συντο-
νισμό ανέλαβε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και 
Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ Πάρις Πέτρου.  

Αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκπροσώ-
πους των μέσων ενημέρωσης για την αποδοχή της 
πρόσκλησης, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 
συνέχισε με την ομιλία του:

Βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε σχετικά 
με την παρούσα κατάσταση στην Kοινότητά μας, τις 
επιτυχίες και τα τρέχοντα έργα μας.

Ανάμεσα σε άλλα, θα σας ενημερώσουμε για τα οι-
κονομικά μας, όχι μόνο για να σας εξηγήσουμε πώς 
και πόσο μας επηρέασε η πανδημία του κορονοϊού 
COVID-19, αλλά και πώς καταφέραμε να συνεχίσουμε 
την πορεία μας.

«Η ΕΚΜΜ πιστεύει στην ενότητα 
και όχι στον διχασμό !!!»

Δουλεύουμε όλοι μαζί. Η μια ομάδα πρέπει να βοηθή-
σει την άλλη και είμαστε εδώ τα για μέλη της κοινότη-
τας από τη γέννηση μέχρι το τέλος της ζωής τους, σαν 
μια μεγάλη οικογένεια.

Ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο;

Τους τελευταίους μήνες έχουν ειπωθεί πολλά στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και την ικανότητά τους να διοικήσουν την 
Kοινότητά μας. Πριν προχωρήσω στις δραστηριότητες 
του, θα ήθελα να σας μιλήσω για το ποιοι είμαστε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ είναι μια ομάδα 27 
ατόμων με νέα προοπτική για το μέλλον και με γνώ-
σεις από το παρελθόν: 60% των μελών συμμετέχουν 
σε αυτό το Δ.Σ. για πρώτη φορά. Είναι μια νέα και ζω-
ντανή ομάδα. Περισσότερα από τα δύο τρίτα της είναι 
κάτω των 50 ετών. Εκπροσωπούμε την επόμενη γενιά 
των Ελλήνων του Μοντρεάλ, με σχεδόν τα δύο τρίτα 
μας να έχουν γεννηθεί εδώ, στον Καναδά. Οι περισσό-
τεροι από εμάς διαθέτουμε πανεπιστημιακή μόρφωση: 
επιχειρηματίες, λογιστές, τραπεζίτες, δικηγόροι, συμ-

βολαιογράφοι. Πολλοί από εμάς εργάζονται στις πω-
λήσεις, στο μάρκετινγκ, στην εξυπηρέτηση πελατών 
και ως στρατηγικοί σύμβουλοι. Είμαστε γονείς παιδιών 
των σχολείων μας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ποιες 
είναι οι ανάγκες για τα σχολεία μας, όχι μόνο τώρα αλλά 
και για το μέλλον. Το 70% από εμάς έχουμε παιδιά που 
φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από τα σχολεία μας και 
το 60% από εμάς συμμετέχουμε ή έχουμε συμμετάσχει 
στις Επιτροπές Γονέων των παραρτημάτων τους.

«Eίμαστε ένα Διοικητικό 
Συμβούλιο που έπρεπε 

να προσαρμοστεί σε μια πολύ 
απροσδόκητη πραγματικότητα».

Το πιο σημαντικό, είμαστε ένα Διοικητικό Συμβούλιο 
που έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια πολύ απροσδό-
κητη πραγματικότητα. Το COVID-19 έχει αλλάξει τον 
τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του πλανήτη, όχι μόνο 
της ΕΚΜΜ. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο έχει δείξει 
σθένος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κατανοώντας 
ότι η ΕΚΜΜ έπρεπε να πάρει μερικές εξαιρετικά δύ-
σκολες αποφάσεις και επέδειξε την ανησυχία του για 
την οργάνωση και για την κοινότητα στο σύνολό της. 

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
υποστηρίξουμε την Kοινότητά μας, παρά τις λανθα-
σμένες πληροφορίες και απόψεις που κυκλοφορούν 
κατά καιρούς, καμία από τις οποίες δεν έχει θέση σε 
μια εποχή πανδημίας παγκοσμίως.

Πιστεύουμε ότι όσοι μας επικρίνουν έχουν υποτιμήσει 
πολύ τις ικανότητές μας ως Διοικητικό Συμβούλιο και 
έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα χωρίς να κατανο-
ούν τον Οργανισμό, τι έχουμε καταφέρει ή τι σχεδιά-
ζουμε να πετύχουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας.

Οι 9 προτεραιότητές μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε πέρυσι με μια 
πλατφόρμα 9 προτεραιοτήτων:

1. Διεξαγωγή στρατηγικής ανάλυσης
2. Ενεργοποίηση μελών για συμμετοχή
3. Επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας
4. Διατήρηση εκπαιδευτικής υπεροχής
5. Επέκταση των κοινωνικών μας υπηρεσιών σύμφω-
να με τις αυξανόμενες ανάγκες
6. Ενεργή συμμετοχή της νεολαίας μας
7. Βελτίωση και πλήρης εκμετάλλευση των περιουσια-
κών μας στοιχείων
8. Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων
9. Βελτίωση συνεργασιών

Αυτές οι εννέα προτεραιότητες (μαζί με όλες τις δευ-
τερεύουσες) θα δημοσιευτούν στον ιστότοπό μας και 
στα κοινωνικά δίκτυα, για να τις αξιολογήσουν όλοι και 
παράλληλα να χρησιμεύσουν ως υπενθύμιση για τους 
λόγους που εξελέγη το παρόν Συμβούλιο.

Θέλουμε να είναι σαφές σε ολόκληρη την παροικία, ότι 
αυτές οι εννέα προτεραιότητες ήταν και θα παραμεί-

νουν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας μέχρι το 
τέλος της θητείας μας, το 2022.

Η αποστολή της ΕΚΜΜ είναι να διατηρήσει και να προ-
ωθήσει τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, να παρέχει 
φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
προς όφελος του πληθυσμού ελληνικής καταγωγής και 
να διατηρήσει και να διαιωνίσει την ελληνική Ορθόδοξη 
πίστη και παράδοση. Ως εκ τούτου, η ΕΚΜΜ βοηθά 
και υποστηρίζει τους Έλληνες σε όλη τη διάρκεια του 
κύκλου της ζωής τους, από τη γέννηση έως τον θάνατό 
τους και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε σε αυτή 
την πορεία.

«Προσκαλούμε όλους τους 
Έλληνες που ενδιαφέρονται 
να βοηθήσουν την ΕΚΜΜ»

Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες που ενδιαφέρονται 
να βοηθήσουν την ΕΚΜΜ να προωθήσει την αποστο-
λή και το όραμά της, να έρθουν μαζί μας και να προ-
σφέρουν εθελοντικά τον χρόνο τους.

Τέλος, εκλεχθήκαμε να είμαστε διαχειριστές του ορ-
γανισμού μας και να εκπληρώσουμε την παραπάνω 
πλατφόρμα. Η πλατφόρμα μας σε καμία περίπτωση 
δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποσυναρμολόγη-
σης ή διαμελισμού με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή 
μορφή της ΕΚΜΜ, συμπεριλαμβανομένου του προ-
σχήματος της λεγόμενης «μεταρρύθμισης, ανανέωσης 
και αναδιάρθρωσης της ΕΚΜΜ». Επομένως, δεν έχου-
με την εξουσία ή το δικαίωμα και δεν θα δώσουμε σε 
κανέναν εντολή να διερευνήσει οποιεσδήποτε ιδέες ή 
προτάσεις που θα έχουν ως άμεσο, έμμεσο ή τυχαίο 
αποτέλεσμα τη διάλυση της ΕΚΜΜ.

Εκλεχθήκαμε με μια έγκυρη εκλογική διαδικασία για να 
υλοποιήσουμε αυτές τις εννέα προτεραιότητες, όχι για 
να διαλύσουμε αυτήν την Κοινότητα, και ως εκ τούτου 
δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανέναν την εντολή να 
διερευνήσει αυτήν την ιδέα, ούτε καν στον ίδιο μας τον 
εαυτό.

Είμαστε ανοιχτοί για να εξετάσουμε οποιεσδήποτε 
ιδέες ή προτάσεις που προκύπτουν από τις μόνιμες 
επιτροπές μας, τις οποίες επιτρέπουν οι εσωτερικοί 
κανονισμοί μας ως τον κατάλληλο μηχανισμό για συ-
ζητήσεις που σχετίζονται με την ΕΚΜΜ σε θέματα που 
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητές μας.

Ανυπομονούμε για τη συμβολή των ιδεών και των προ-
τάσεών τους, και για να συζητήσουμε τη σκοπιμότητα 
και την ευθυγράμμισή τους με το όραμα και την απο-
στολή της ΕΚΜΜ να υποστηρίζει τους Έλληνες σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου τους, από τη γέννησή τους μέ-
χρι το τέλος της ζωής τους.

Η συνέχεια της ομιλίας του Προέδρου, που αναφέρεται 
στις επιτυχίες του ΔΣ, τα οικονομικά της ΕΚΜΜ και τα 
μελλοντικά σχέδια, θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδο-
μάδα.

►ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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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

Η Φιλική Εταιρεία
Η παρούσα είναι η πρώτη από μια σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με 

την Φιλική Εταιρεία και την ΕΚΜΜ.

Μέρος Πρώτο: Εντολή 
Το συγκεκριμένο αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου απευθείας, 
και προς το Συμβούλιο και την παροικία γενικότερα μέσω των μέσων ενημέρωσης, είναι 
να μας δοθεί μια εντολή από το ΔΣ προκειμένου να παρουσιάσουμε προτάσεις βασιζό-
μενες σε τρεις καθοδηγητικές γραμμές: διαφάνεια και συμμετοχή, επαγγελματικοποίηση 
και αποκέντρωση της διοίκησης (*δείτε το συνημένο αίτημα).
Η απάντηση σε αυτό το αίτημα έχει αντιμετωπισθεί μέχρι στιγμής με διστακτικότητα, 
καχυποψία και εχθρότητα. Κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες ότι πίσω από αυτήν την 
συλλογική προσπάθεια κρύβεται λοιδορία προς την νομιμότητα του παρόντος ΔΣ και 
επιθυμία καταστροφης της ΕΚΜΜ αφαιρώντας τους θεμελιώδεις σκοπούς της για δια-
τήρηση και προώθηση της γλωσσικής, πολιτιστικής, και πιο ολέθρια, της θρησκευτικής 
μας κληρονομιάς.
Αυτό είναι ολοφάνερα ψευδές, και ίσως βασίζεται σε παρερμηνεία των όρων ‘‘εντολή’’ 
και ‘‘αποκέντρωση’’. Αυτήν την εβδομάδα, θελω να εξηγήσω τον όρο ‘‘εντολή’’. 

Τί σημαίνει; 
Η ‘‘εντολή’’ είναι μια απόφαση να ζητήσεις από κάποιον να κάνει κάτι. Συνήθως, προ-
έρχεται από την αναγνώριση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο μια αξιόπιστη 
εξωτερική αντιμετώπιση μπορεί να προσφέρει χρήσιμες συστάσεις για λύση. Αυτό έχει 
το επιπλέον προτέρημα ότι επιτρέπει σε αυτόν που δίνει την εντολή να αφοσιωθεί στις 
άμεσες και καθημερινές ανάγκες του οργανισμού. 
Για το ΔΣ της ΕΚΜΜ, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης με το COVID-19, αυτή η προσφορά 
θα έπρεπε να είναι ευπρόσδεκτη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αίτημα μας είναι 
να λάβουμε μια επίσημη, συγκεκριμένη εντολή από το ΔΣ της ΕΚΜΜ να μελετήσουμε 
την κατάσταση και να καταθέσουμε προτάσεις για την βελτίωση του οργανισμού. Εάν 
το ΔΣ αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κοινότητα μας, όχι μόνο οικονομικό αλλά 
και λειτουργικό, τότε θα έπρεπε να ανταποκριθεί θετικά στην προσφορά βοήθειας μας. 
Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις και το σχέδιο που θα καταθέσουμε θα είναι προς εξέταση 
από το ΔΣ χωρίς προ-απαιτούμενη δέσμευση να τις υιοθετήσει και να τις εφαρμόσει. 
Το αίτημα για μια επίσημη εντολή προέρχεται από το γεγονός ότι θα απαιτηθεί χρόνος, 
ενέργεια και δέσμευση από σοβαρά άτομα και επαγγελματίες που αξίζουν να αντιμετω-
πιστούν με την σοβαρότητα που χρήζει μια τέτοια συμμετοχή. Ενδέχεται να χρειαστούν 
και χρήματα για συμβουλευτικές συνεδρίες και τεχνική υποστήριξη, χωρίς καμία επιβά-
ρυνση της ΕΚΜΜ. 
Χτίζοντας σε ό,τι ήδη υπάρχει και λειτουργεί στην ΕΚΜΜ, σκοπεύουμε να ετοιμάσουμε 
μια αξιολόγηση και να καταθέσουμε ένα αναλυτικό έγγραφο που θα παρουσίαζει τα εξής 
τρία πράγματα: ένα πιο ολοκληρωμένο όραμα του τί θα μπορούσε να είναι η Κοινότητά 
μας, ένα μοντέλο διακυβέρνησης που θα εκσυγχρόνιζει την παρούσα διάρθρωση της 
Κοινότητας και ένα μοντέλο για την μόνιμη οικονομική εξυγίανση της Κοινότητας. Δεν 
είναι υπερβολή να ζητάμε να δοθεί σε μια τέτοια προσπάθεια η συνεργασία της ΕΚΜΜ 
μέσω μιας επίσημης αναγνώρισης που θα σηματοδοτούσε μια εγκεκριμένη εντολή από 
το ΔΣ. 

Γιατί τώρα; Γιατί να μην περιμένουμε δύο χρόνια για τις επόμενες εκλογές του ΔΣ; 
Είναι γενικά γνωστό και κατανοητό ότι έχει επικρατήσει μια ευρεία αποξένωση, δυσπι-
στία και έλλειψη εμπιστοσύνης στην πλειοψηφία των συμπαροίκων μας σχετικά με την 
ΕΚΜΜ και αυτό πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστεί και να αλλάξει. Εάν όλλοι συμ-
φωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να το αλλάξουμε χωρίς να περιμένουμε δυο 
χρόνια για να γίνει μέσω εκλογικής σύγκρουσης. 

Πώς; 
Με το να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην ΕΚΜΜ με την ανανέ-
ωση της λειτουργίας της, με τη συμμετοχή του κόσμου στην αναδιοργάνωση της και την 
συνεχή πληροφόρηση και διαφάνεια στις διοικητικές αποφάσεις του συμβουλίου. Μια 
σοβαρή αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης από αξιόπιστα άτομα μέσω ανοικτής και 
ειδικευμένης συζήτησης, συμμετοχής, ιδιωτικών και δημόσιων συμβουλευτικών συνε-
δριών, θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της πίστης προς το μέλλον της Κοινότητάς μας. 
Το σημερινό ΔΣ εκλέχθηκε με μια πλατφόρμα ανανέωσης, διαφάνειας και συμμετοχής. 
Ολοι νιώσαμε ανακούφιση πιστευοντας ότι πραγματι είχαν ακούσει και κατανοήσει τις 
ανησυχίες των μελών μας, και αναγνώρισαν την ανάγκη για μια ειλικρινή προσέγγιση. Το 
όνομα της ομάδας είναι «Συμμετέχω» και προτεραιότητά της όπως δηλώνει το εκλογι-
κό τους πρόγραμμα είναι, να : ‘‘διεξάγουν μια στρατηγική αξιολόγηση’’. Αυτό ακριβώς 
προτείνει η Φιλική Εταιρεία: να αναλάβει, να διεξάγει και να παρουσιάσει μια τέτοια 
αξιολόγηση με συνοδευτικές εισηγήσεις προς την ΕΚΜΜ εντός ενός έτους. 
Έχω πραγματικά σαστίσει με την εχθρότητα και αντίσταση που αντιμετωπίζουμε. Μέσω 
των ποικίλλων εμπειριών μου στην πολιτική και την διπλωματία έχω καταλάβει ότι μια 
τέτοια πρωτοβουλία ή κίνημα αλλαγής μπορεί να προκαλέσει σε κάποιους ανασφάλεια, 
απειλή και αμυντική αντιμετώπιση. Ωστόσο δεν επιτρέπεται άτομα με καλές προθέσεις 
και ανησυχίες να αντιμετωπίζονται σαν εχθροί. Δεν πρέπει να μας φοβίζει το ενδιαφέρον, 
η ανάμειξη και η θέληση για συμμετοχή σε θέματα της κοινότητας μας. 
Έχουμε όλοι μας μια ηθική υποχρέωση, έναν σκοπό, να παραδώσουμε έναν υγιή και 
αναπτυσσόμενο οργανισμό στις επόμενες γενιές. Είναι μια ευκαιρία για το παρόν ΔΣ να 
αναδείξει τις ηγετικές του ικανότητες και να πρωτοστατήσει στην ανάγκη να επιφέρει 
την αναπτυξη της ΕΚΜΜ στο ίδιο επίπεδο εξέλιξης που έχει φτάσει η παροικία μας. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπορεί να προσεγγίσει την ευρύτερη παροικία πέρα από τα δεσμά της 
επικρατούσας κατάστασης. ‘Ήρθε η ώρα να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της παλιάς 
νοοτροπίας και συμπεριφοράς και της νέας πραγματικότητας της σημερινής καλλιεργη-
μενης αντιληψης των Ελλήνων.Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική. 

Χρήστος Σύρρος

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   !!! 

ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΜΕΓΑΛΗ  ΓΙΟΡΤΗ!
 Ι  Ε  Ρ  Ε  Σ      Α  Κ  Ο  Λ  Ο  Υ  Θ  Ι  Ε  Σ

  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΘΕΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑ   ΚΑΘΕ  ΑΠΟΓΕΥΜΑ    ώρα  7:00.
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.

Βίωμα  ελπίδας !  Εμπειρία  ζωής ! 
ΜΑΝΑ    ΠΑΝΑΓΙΑ !

 Οι ψυχές μας λαχταρούν να γνωρίσουν για τη ζωή σου με τον Κύριο στη γη.
 Aλλά Εσύ δεν ευδόκησες να τα παραδώσεις όλ’ αυτά στη Γραφή. 
Mας τα κάλυψες με σιγή, το μυστήριο Σου. 
 Σε παρακαλούμε πες σε μας, τα παιδιά σου, 
πώς αγαπούσες τον Υιό Σου και Θεό, όταν ζούσες στη γη; 
 Πώς χαιρόταν το πνεύμα Σου για τον Θεό καί Σωτήρα Σου;  
Πώς αντίκρυζες τήν ομορφιά του προσώπου Του; 
Πώς σκεπτόσουν ότι Αυτός είναι Εκείνος, που Τον διακονούν με φόβο  
και αγάπη όλες οι δυνάμεις των ουρανών; 
Πες μας, τι ένιωθε ή ψυχή σου, όταν κρατούσες στα χέρια σου  
το Θαυμαστό Νήπιο; 
Πώς Το ανέθρεψες; 
 Πώς πονούσε η ψυχή Σου, όταν μαζί με τον Ιωσήφ  
Τον αναζητούσες τρεις ήμερες στην Ιερουσαλήμ; 
Τί αγωνία έζησες, όταν ο Κύριος παραδόθηκε στη σταύρωση  
και πέθανε στο Σταυρό; 
Πες μας, τί χαρά αισθάνθηκες για την Ανάσταση ή  
πώς σπαρταρούσε η ψυχή σου από τον πόθο του Κυρίου  
μετά την Ανάληψη; 
 Για  νά ‹χουμε  τη  Χαρά  ΣΟΥ  και  τη  Χάρη  ΣΟΥ  !
ΤΑ   ΠΑΙΔΙΑ   ΣΟΥ  !

ΛΑΜΠΑΔΕΣ - ΚΑΝΔΗΛΕΣ - ΚΕΡΙΑ ΣΤΗ  ΧΑΡΗ  ΤΗΣ !
«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»
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020, 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

(5220 Grande Allée, Saint-Hubert), 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΣΩΤΉΡΉ 
ΣΤΑΘΌΠΌΥΛΌΥ 

(από Κοπανάκι Μεσσηνίας, ετών 83)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

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

τελείτε εξάμηνο Μνημόσυνο, 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 

ΕΥΘΥΜΊΑΣ 
ΚΑΛΛΊΑ

(Το γένος Κατσούδα, ετών 64 από Ευλευθέριανη Ναυπακτίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal), 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΠΑΝΑΓΊΩΤΉ 
ΜΠΑΜΠΑΛΉ 
(από Μεθώνη Μεσσηνίας, ετών 85)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal), 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της

ΜΑΡΊΑΣ 
ΣΠΥΡΌΤΤΌΥΛΌΥ 

(το γένος Σαρατσιώτη, ετών 89, από Πήδασο Πυλίας Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου (7700 Avenue de l'Épée, 
Montreal), τελείτε  Τεσσαρακονθήμερο 

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΣΤΕΛΊΌΥ 
ΠΑΛΊΌΥΔΑΚΉ 

(από Φονέ Αποκορώνου Χανιών, Κρήτης, ετών 78)

 
 
                                           

                         ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του αειμνήστου Αντώνη Τσελάλη 
ο οποίος είχε υπηρετήσει ως Πρόεδρος 
του Επαρχιακού μας Κογκρέσου. 
 
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του 
και το χώμα της Πατρίδας μας που τον σκεπάζει να είναι ελαφρό. 
Αιωνία η μνήμη του. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ 

 
 
                                           

                         ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του αειμνήστου Αντώνη Τσελάλη 
ο οποίος είχε υπηρετήσει ως Πρόεδρος 
του Επαρχιακού μας Κογκρέσου. 
 
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του 
και το χώμα της Πατρίδας μας που τον σκεπάζει να είναι ελαφρό. 
Αιωνία η μνήμη του. 
 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ 
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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

Χρήμα, χρήμα, χρήμα. «Δόξα τα λεφτά, 
έχουμε Θεό» είδα κάποτε την έκφρα-

ση τοιχοβαμμένη. Με άγγιξε σα μήνυμα 
και μέχρι σήμερα είναι μια από τις αγαπη-
μένες μου ειρωνικές ατάκες. Επηρεασμέ-
νος και εγώ σαν παιδί από τα κοινωνικά 
πρότυπα και τις νωθρές αντιλήψεις περί 
χρήματος, αποφάσισα πως στη ζωή μου 
θα συσσωρεύσω αρκετά χρήματα, ώστε 
να είμαι ευτυχισμένος και ότι άλλο συνδέ-
εται συνήθως με το χρήμα. 

Γράφει ο Σάββας Καλίδης
© Εναλλακτική Δράση

Μαντέψτε ποια ήταν η έκβαση. Να ακο-
λουθήσω ένα επάγγελμα με γνώμονα τα 
χρήματα. Το έκανα λοιπόν και πλέον αμεί-
βομαι αδρά, με ένα μεγάλο τίμημα βέ-
βαια, το οποίο δεν είναι της παρούσης. Το 
σημείο που θέλω να εστιάσω, είναι αυτό 
της αξίας του ανθρώπου.

Πολύς κόσμος συνδέει την ατομική αξία 
με το χρήμα, γινόμενος έτσι έρμαιό του. 
Το στηρίζω αυτό ιδίως μέσω των συναδέλ-
φων που έχω συνεργαστεί και συζητήσει, 
καθώς και από μένα τον ίδιο. Εξάλλου το 
επάγγελμα του ναυτικού, καταδεικνύει 
στο μέγιστο βαθμό τη χρηματική επιθυ-
μία. Αν βρείτε ποτέ ναυτικό και σας πει 
ότι δεν ασκεί το επάγγελμα λόγω χρημά-
των αλλά από αγάπη για τη θάλασσα, θα 
είναι μεγάλος ψεύτης. Ομοίως, πολύς κό-
σμος ασκεί επαγγέλματα λόγω της οικονο-
μικής αποκατάστασης που εξασφαλίζουν. 
Σε τελική ανάλυση, τα πράγματα δεν είναι 

καθόλου έτσι όπως μας είπαν. Τα χρήμα-
τα δεν καθορίζουν την ατομική αξία και οι 
λόγοι είναι απλοί.
Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν συνδέατε την 

ευτυχία σας αποκλειστικά με τα χρήμα-
τα. Εκτός ότι θα ήταν μετρήσιμη, θα ήταν 
εξαρτώμενη από τα χρήματα που διαθέ-
τετε. Για παράδειγμα, «πως νιώθεις σήμε-
ρα φίλε;» -«τέλεια φίλε μου, 3.000 ευρώ 
ευτυχία νιώθω». Φαντάζει αστείο αλλά αν 
το σκεφτείτε κάπως έτσι είναι. 
Το λέω περισσότερο εκ πείρας. Κάποτε η 

διάθεση μου μπορούσε να καταμετρηθεί 
σε… ευρώ, το σκέφτομαι και γελάω. 

Εσείς θα θέλατε να είστε εξαρτημένοι 
από τα χρήματα, σε βαθμό που να επηρε-
άζουν καθολικά την ψυχολογία σας και το 
πως βλέπετε τον κόσμο; Λόγω της εργα-
σίας μου, έχουν περάσει αρκετά χρήματα 
από τα χέρια μου και η παρατήρηση μου 
ήταν πως δεν προσδίδουν καθόλου αξία, 
παρά μόνο μεγεθύνουν αυτό που ήδη 
υπάρχει μέσα στον καθένα.

Ακόμα ένα λόγο αποτελεί η ψυχική ευ-
χαρίστηση που απολαμβάνει κανείς μέσω 
του επαγγέλματός του. Στον κλάδο μου, 
η καλύτερη μέρα είναι αυτή της πληρω-
μής, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για 
τον καθένα που επαγγέλλεται κάτι, καθα-
ρά λόγω χρημάτων. Αξίζει όμως, εκ των 
30 ημερών, να απολαμβάνετε μόνο τη 1 
μέρα, αυτή της πληρωμής; Λόγω αυτού, 
η εργασία μετατρέπεται σε αγγαρεία και 
ακολούθως επιδρά στην ψυχολογία με 
αρνητικό τρόπο, το οποίο με τη σειρά του 
επιδρά στις ζωές μας.

Οι επιδράσεις είναι ποικίλες και περι-
κλείουν αρκετούς τομείς όπως, διαπρο-
σωπικές σχέσεις, αίσθημα κενού, απώ-
λεια νοήματος, ισοπέδωση εκτίμησης, 
αρνητισμό, στερεότυπες απόψεις όπως: 
«δε γεννήθηκα πλούσιος άρα δε θα γίνω», 
«τα λεφτά δεν είναι για μένα», «τα λεφτά 
φέρνουν ευτυχία» και άλλες που έχουμε 
ακούσει και έχουμε στηρίξει σε κάποιο 
σημείο της ζωής μας.
Τι θα γινόταν όμως, αν αντί για χρήματα, 

επιδιώκαμε με τον ίδιο ζήλο να εμπλουτί-
σουμε τους εαυτούς μας; Τι επίδραση θα 
είχε σε εμάς καθώς και στην κοινωνία; 

Σκεφτείτε για ένα λεπτό σε τι είστε κα-
λοί και τι απολαμβάνετε. Ύστερα αναλογι-
στείτε, πόσο γεμάτοι θα νιώθατε αν κάνα-
τε κάτι το οποίο πραγματικά σας γεμίζει. 
Επεκτείνετε λίγο τη σκέψη, τι θα μπορού-
σε να αποκομίσει από εσάς η κοινωνία; 

Αν επιδιώκατε το πάθος σας, εκτός του 
ότι θα μεγεθύνατε την ατομική σας αξία 
(με γνώμονα την αυτοπραγμάτωση και 
την προσφορά), δε θα αμειβόσασταν για 
αυτό που προσφέρετε; Βλέπετε, η κοι-
νωνία και συνεπώς ο κόσμος, ανταμείβει 
αυτόν που προσφέρει, αναλογικά με την 
ποιότητα των προσφερόμενων.
Πώς η προσφορά σας θα έχει αξία; Με 

το να έχετε εσείς αρχικά και να την καθρε-
πτίζετε στο έργο σας. Γι αυτό είναι ανάγκη 
να προβάλετε το εσωτερικό διαμάντι σας. 

Όσο υψηλότερη η ποιότητα, τόσο μεγα-
λύτερη η προσφορά καθώς και η αμοιβή. 
Είμαι τυχερός, να έχω στη ζωή μου αρκετά 
αξιόλογα άτομα εκ των οποίων μαθαίνω 

συνεχώς. Ένα από αυτά αποφάσισε προ 3 
ετών να επιδιώξει δίχως συμβιβασμούς το 
πάθος του με αντικείμενο την κομμωτική.
Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε δεν 

το έβαλε κάτω και ανταποκρίθηκε με ακό-
μα μεγαλύτερη θέληση. Το αποτέλεσμα 
ήταν εξαιρετικό. 

Ενώ ασκεί, ένα συνηθισμένο κατά τον 
κόσμο επάγγελμα, του έχει προσδώσει 
τόση ποιότητα λόγω του πάθους του, που 
ειλικρινά δε φαίνεται μόνο στα κουρέμα-
τά του αλλά και στο πως νιώθουν οι πελά-
τες του από τη στιγμή που εισέλθουν στο 
μπαρμπέρικο, στο οποίο επικρατεί μια 
θετικότατη ενέργεια. 
Ύστερα από 3 χρόνια λειτουργίας του εν 

λόγω καταστήματος, ο άνθρωπος αυτός 
απολαμβάνει το πάθος του, δίνει ποιότη-
τα σε αυτό, αυξάνει καθημερινά τη δική 
του ποιότητα και σαφώς αμείβεται γι 
αυτό.

Όταν κάνετε κάτι που αγαπάτε, αυτό που 
σας νοιάζει είναι απλά να έχετε τη δυνα-
τότητα να το κάνετε, τα χρήματα έρχονται 
σε δεύτερη μοίρα. 

Είναι ευλογία να ασκείτε για επάγγελμα 
αντικείμενο της αγάπης σας, διότι δε θα 
είναι αγγαρεία αλλά ευτυχία. Δεν είναι 
ανάγκη το πάθος σας να είναι περιζήτη-
το, το πάθος είναι πάθος και ομορφαίνει 
όποιο αντικείμενο περικλείει.

Γεμίστε τη ζωή σας με ποιότητα και αυ-
ξήστε την αξία σας. Γι αυτό λοιπόν μην 
επιδιώκετε τα χρήματα για να πλουτίσετε 
αλλά επιδιώξτε να γίνετε άτομο αξίας και 
πιστέψτε με, θα σας πληρώσουν γι αυτό.

Μην επιδιώκετε τα χρήματα 
για να πλουτίσετε, επιδιώξτε 
να κάνετε κάτι με αξία και οι 

απολαβές θα έρθουν
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ 

10 χρόνια για να 
εξαφανιστεί μία γόπα

Οι βλάβες του καπνίσματος στην 
υγεία μας είναι πλέον σαφείς, και 

οι ανατριχιαστικές φωτογραφίες στα 
πακέτα τσιγάρων έχουν συντελέσει στη 
μείωση του αριθμού των καπνιστών. 
Ωστόσο, οι εκστρατείες ενημέρωσης 

δεν έχουν προς το παρόν ευαισθητο-
ποιήσει, με άμεσο τρόπο, τον κόσμο, 
σχετικά με το ότι τα αποτσίγαρα είναι 
ο μεγαλύτερος, σε σημασία, ρύπος των 
ωκεανών. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ  
ΠΑΚΕΤΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
Για να υπογραμμίσει το πρόβλημα, η 

Γαλλίδα καλλιτέχνης Αλίς Αμιέλ (Alice 
Amiel) προτείνει να αλλάξουν οι εικόνες 
και τα μηνύματα πάνω στα πακέτα τσι-
γάρων, ώστε να αναδείξουν τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος από τις γόπες.

Οι περιβαλλοντιστές έχουν βάλει στο 
στόχαστρο αντικείμενα που ρυπαίνουν: 
από τις πλαστικές σακούλες μέχρι τα 
πλαστικά καλαμάκια. 

Ωστόσο, ο υπ’ αριθμόν ένα ρύπος εί-
ναι τα φίλτρα των τσιγάρων. 

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα φίλτρα δεν εί-
ναι ευεργετικά ως προς την υγεία. Είναι, 
απλά, εργαλείο του μάρκετινγκ. Και κά-
νουν πιο εύκολο το να καπνίζει ο κόσμος» 
δήλωσε στο NBC News, ο καθηγητής Δη-
μόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σαν 
Ντιέγκο στις ΗΠΑ, Τόμας Νοβότνι. 
«Επιπλέον, με όλα αυτά τα πλαστικά 

απορρίμματα, είναι σημαντικός ρύπος. 
Για μένα, δε θέλει και πολλή σκέψη το 
ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το επι-
τρέπουμε», προσέθεσε.
Τα νέα μηνύματα -φωτογραφίες και 

σύντομα κείμενα- που προτείνει η Αμιέλ 
για τα πακέτα τσιγάρων, στόχο έχουν να 
ωθήσουν τους καπνιστές να πετούν τα 
αποτσίγαρα σε ειδικά υπαίθρια δοχεία 
απορριμμάτων ή σε τασάκια αντί στις 
παραλίες ή στο δρόμο. 
Τα σύντομα κείμενα ενημερώνουν ότι 

χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια για 
να εξαφανιστεί μια γόπα ή ότι μια γόπα 
μπορεί να ρυπάνει 400 λίτρα νερό ή 
ότι τα αποτσίγαρα είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου των θαλάσσιων βιολογικών 
ειδών.

© ΑΠΕ

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)
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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  2 4 / 8 / 2 0 2 0  –  3 0 / 8 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
762

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 761

1866

21 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Αν νιώθετε ότι δεν υπάρχει ει-
λικρίνεια και ηθική ακεραιότητα στη σχέ-
ση σας ή μια συνεργασία σας, τώρα δε 
μπορείτε να ανεχτείτε να ζείτε στο ψέμα. 
Ίσως αποφασίσετε να τραβήξετε χωρι-
στούς δρόμους με τον αγαπημένο σας 
ή ένα συνεργάτη σας ή αλλάξετε θέση 
εργασίας και ξεκινήσετε μια εντελώς νέα 
πορεία στη ζωή σας.

Έχετε έναν καταιγισμό ιδεών, 
βρίσκετε άτομα με παρόμοια ιδανικά, 
κάποιες  ψυχές που σας στηρίζουν ψυ-
χολογικά και σας βοηθούν στην απο-
στολή σας. Μιλάτε τώρα διπλωματικά, 
εύστοχα και έξυπνα, οι καινοτόμες ιδέες 
σας ξεσηκώνουν ένα ευρύ κοινό. Είστε 
μοναδικοί στην προφορική αφήγηση!

Ένα άτομο με μεγάλη επιρροή 
(πιθανώς γυναίκα) θα μπορούσε να 
μπει στη ζωή σας, προσφέροντάς σας 
κάποια καθοδήγηση. Πάνω απ’ όλα 
όμως, δεσμευτείτε να φροντίζετε τον 
εαυτό σας και τις ανάγκες σας. Δώστε 
προτεραιότητα στην ξεκούραση και τη 
χαλάρωση στο σπίτι σας. 

Η παραγωγικότητά σας είναι 
τόσο υψηλή τώρα, που μπορεί να αισθά-
νεστε ακόμη και υποχρεωμένοι να ηγη-
θείτε μιας φιλανθρωπικής πρωτοβου-
λίας στην εργασία σας. Ίσως είναι κάτι 
τόσο απλό που συγκεντρώνετε τους φί-
λους σας για μια ομαδική εργασία όπου 
τα έσοδα πηγαίνουν σε καλό σκοπό.

Έχετε εσείς τη μεγάλη ιδέα, 
ενώ ο άλλος έχει τα μετρητά. Ο όγδοος 
οίκος κυβερνά επίσης τα ακίνητα και τις 
επενδύσεις, οπότε μπορεί να ψάχνετε 
να αγοράσετε ή να πουλήσετε ακίνητα, 
να μετακινηθείτε ή να αυξήσετε το ει-
σόδημά σας. Αυτοί είναι όλοι ευγενικοί 
στόχοι, οπότε ξεκινήστε την έρευνά σας.

Έχετε περισσότερη λάμψη και 
εκφραστικότητα, έτσι χρησιμοποιήστε τις 
θετικές, προοδευτικές σκέψεις σας για να 
ξεκινήσετε κάτι νέο στη ζωή σας. Το φεγ-
γάρι μπορεί επίσης να σας βοηθήσει σε 
οποιαδήποτε καλλιτεχνική εργασία ή βρί-
σκετε έναν τρόπο να εκφράσετε το μονα-
δικό σας μήνυμα μέσω της φωτογραφίας 
και της τέχνης.

Αν είστε καιρό μόνοι, μια πολλά 
υποσχόμενη νέα αγάπη έρχεται στο δρόμο 
σας απρόβλεπτα για να σας πάει στα ου-
ράνια! Ίσως ακόμα ανανεώσετε την εξω-
τερική σας εμφάνιση, έτσι τολμήσετε να 
κάνετε μια ριζική αλλαγή, θα νιώσετε ανα-
νεωμένοι. Ίσως ακόμα έχετε φήμη από την 
προβολή ενός δημιουργικού έργου σας. 

Ίσως αποφασίσετε να εγκατα-
λείψετε την αυτονομία σας και να παρα-
χωρήσετε ένα μέρος της ελευθερίας σας, 
καθώς τώρα αναζητάτε τη συντροφικό-
τητα και τη δέσμευση. Ο μήνας αυτός 
έχει να κάνει με τις προσωπικές σχέσεις 
σας, μερικές θα είναι αγχωτικές, μερικές 
ευχάριστες, μερικές απλώς απαραίτητες.

Κόψτε τις δαπανηρές δραστηρι-
ότητες, ειδικά κατά τη διάρκεια των διακο-
πών, και μην ασχολείστε με δραστηριότητες 
που δε σας αρέσουν πραγματικά ούτως ή 
άλλως. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στη 
ζωή σας θα σας βοηθήσει να έχετε σκοπό και 
αποτελεσματικότητα. Ο χρόνος είναι χρήμα 
για σας, γι’ αυτό θα έχετε απτά αποτελέσμα-
τα αξιοποιώντας ό,τι σας ευχαριστεί.

Βαδίζετε το δρόμο προς την επι-
τυχία, ίσως έχετε  μια λαμπερή προσφορά, 
είστε ικανοποιημένοι που έχετε κερδίσει. 
Η αποπλήρωση της σκληρής δουλειάς σας 
ανεβάζει τη διάθεσή σας γενικότερα. Εάν 
αισθάνεστε ότι θέλετε να αλλάξετε την πο-
ρεία της καριέρας σας, μιλήστε με έναν αξι-
όπιστο εμπειρογνώμονα για καθοδήγηση.

Θα είστε ενθουσιασμένοι που 
θα ξεκινήσετε μια νέα ρουτίνα, ακόμα 
κι αν είναι κάτι τόσο απλό. Η ζωή είναι 
απλή, ξεκινήστε με κάτι μικρό και στη 
συνέχεια αφήστε το να εξελιχθεί, αντί 
να ασχολείστε με πολλά πράγματα ταυ-
τόχρονα και να αποτύχετε. Μπορεί να 
σας ζητηθεί να κάνετε κάποια πρακτική 
εθελοντική δουλειά. 

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

1970

1911
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Θα είστε πιο αισιόδοξοι για την 
ομαδική πρόοδό σας. Οι τεχνολογικές επιχει-
ρήσεις μπορούν επίσης να σας αποφέρουν 
πολλά κέρδη, χάρη σε μια πρωτότυπη κερδο-
σκοπική ιδέα σας. Υπάρχουν γύρω σας άτο-
μα τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν τη 
δημιουργική σας φλόγα αλλά και να κάνουν 
τη ζωή σας πιο χαρούμενη, χάρη στη γενναιο-
δωρία τους και τη διασκεδαστική φύση τους.

Σε γενική συνέλευ-
ση των Κρητών στα 

Σφακιά αποφασίζεται 
η ένωση της Μεγαλο-
νήσου με την Ελλάδα. 
Αρχίζει η Κρητική Επα-
νάσταση, που θα δι-
αρκέσει έως το 1869, 
χωρίς επιτυχία.

Ένας Ιταλός σερβιτό-
ρος αφαιρεί από το 

μουσείο του Λούβρου το 
διάσημο πίνακα «Μόνα 

Λίζα» του Λεο-
νάρντο Ντα 
Βίντσι. Θα 
βρεθεί δύο 
χρόνια αρ-

γότερα.

Εκδηλώνεται το κί-
νημα Κονδύλη και 

ανατρέπεται ο στρατη-
γός Θεόδωρος Πάγκα-
λος.

Ιδρύεται ο Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων Ελλά-

δας (Ο.Σ.Ε.), καταργού-
μενων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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



Toronto • Montreal • Vancouver

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


