Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting
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Ahmed Hussen: «Είμαστε παρών
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»
Επιπλέον
χρηματοδότηση
157,5 εκ.$ από
την Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση
του Καναδά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
5G

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 3
COVID-19

ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 12 ΜΙΛΙΩΝ

Ποιοι και πότε
πρέπει να
φοράνε μάσκα

Από κανόνας…
εξαίρεση

Το μήνυμα του Κύπριου
νευροχειρουργού Μιχάλη
Σπύρου που έκανε αίσθηση…

ΣΕΛΙΔΑ 8

Τι θα βγάλει
η κάλπη
στις ΗΠΑ
για τα
Ελληνο
Τουρκικά
ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΕΛΙΔΑ 10
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
1941 – 2020

Σημάδεψε
μια εποχή

Ο δημοφιλής ερμηνευτής που ταυτίστηκε
με τον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε
από τη ζωή τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, σε
ηλικία 79 ετών. Ξεχώρισε για την καθαρή,
ευγενική φωνή του και το σοβαρό,
σχεδόν αγέλαστο, βλέμμα του στο φακό.

ΤΟΥΡΚΙΑ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Οι «καινούργιοι» καλύτεροι φίλοι
σε μια… διαχρονική σχέση

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας
την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
agentvk@gmail.com

Voula

Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

Συνεχίζουμε να
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον
αγκώνα μας

Πλένουμε τα
χέρια μας

Υποχρεωτική για όλους
12 ετών ή άνω σε όλα τα
είδη δημόσιας συγκοινωνίας
και σε κλειστούς ή μερικώς
κλειστούς δημόσιους
χώρους.

Κρατάμε αποστάσεις

Καλύπτουμε το
πρόσωπα σας

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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20-210-232W

(εάν σε λιγότερο από
2 μέτρα)

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ TRUDEAU
ΑΥΞΗΣΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υποστήριξη σε άστεγους
και άπορους εξαιτίας
της Πανδημίας
το οποίο περιέχει 350 εκατομμύρια δολάρια, για να βοηθήσει οργανισμούς που
παρέχουν βοήθεια στα πιο ευάλωτα άτομα της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Βοηθάμε τους βοηθούς», είπε
για τη βοήθεια που παρέχει αυτό το συγκεκριμένο ταμείο. «Έχω επισκεφτεί έναν
οργανισμό πρόσφατα στο Μίλτον, στο
Οντάριο, όπου είχαν ένα πρόγραμμα βρεφικής τροφής που παρέχει φόρμουλα και

άλλες βασικές προμήθειες, όπως πάνες σε
οικογένειες που έχουν ανάγκη από βρέφη
και οι ανάγκες τους έχουν αυξηθεί. Κατάφεραν να υποβάλουν αίτηση στο Ταμείο
Υποστήριξης για την Κοινότητα έκτακτης
ανάγκης και πήραν κάποια χρήματα μέσω
αυτού και θα τους βοηθήσει να εξυπηρετήσουν περισσότερους ανθρώπους».
Επιμέλεια στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας
Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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kosta@kdmassurances.com

C ES
EN

ME

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
C
EN

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ενώ το Υπουργείο Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής Ανάπτυξης, ξεκίνησε
την ευρεία στρατηγική του για άστεγους
«Reaching Home» πολύ πριν την πανδημία COVID-19 που ξέσπασε νωρίτερα
αυτό το έτος, το υπουργείο του Hussen
κατάφερε να παράσχει 157,5 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον υποστήριξη για
άστεγους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
πανδημίας.
Από αυτά, 21,4 εκατομμύρια δολάρια
πήγαν στο Κεμπέκ, με περισσότερα από
Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
2 εκατομμύρια δολάρια να διατίθενται
ειδικά για το Μόντρεαλ, όπου η έλλειψη
Στο Μόντρεαλ, την περασμένη εβδομάδα, στέγης φτάνει σε επίπεδα κρίσης.
ειδησεογραφικές αναφορές επέστησαν
«Έχω μιλήσει σε πολλές, πολλές διαφοτην προσοχή στο γεγονός ότι σε ορισμένες ρετικές ομάδες που ασχολούνται με τους
περιοχές της πόλης, όπως το Hochelaga- άστεγους και μου έχουν πει ότι τα ομοMaisonneuve, δημιουργούνται μεγάλοι σπονδιακά δολάρια έχουν κάνει μεγάλη
καταυλισμοί άστεγων, καθώς η επίπτωση διαφορά», δήλωσε ο Hussen, προσθέτοαπό την πανδημία επηρεάζει την οικονο- ντας ότι 50 εκατομμύρια δολάρια διατέμία της χώρας.
θηκαν επίσης φέτος από την Οτάβα ειδικά
για καταφύγια που ασχολούνται με άστεΜΙΑ ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ
γες γυναίκες.
Εν τω μεταξύ στις ΗΠΑ, η έλλειψη στέγης – που οδηγείται από την ανεργία που ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
προκαλείται από το κλείσιμο της αμερικα- Ο Χουσέν ρωτήθηκε πώς η πανδημία
νικής οικονομίας, η οποία αγωνίζεται ακό- COVID-19 επηρέασε ή άλλαξε τον τρόπο
μη περισσότερο με το COVID-19 – φτάνει που το υπουργείο του λειτουργεί. «Η μόνη
σε πρωτοφανή επίπεδα.
διαφορά είναι ότι οι μέθοδοι δέσμευσης
Στο πλαίσιο της εντολής του ως Υπουρ- έχουν αλλάξει για τους συναδέλφους μου
γός Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής και τον εαυτό μου», απάντησε.
Ανάπτυξης στο υπουργικό συμβούλιο του
«Πηγαίνουμε ακόμα σε μερικές εκδηΤρουντό, ο Ahmed Hussen είναι επίσης λώσεις. Κάνουμε συναντήσεις μέσω της
υπεύθυνος για τη στρατηγική της ομο- πλατφόρμας Zoom με κοινοτικούς οργασπονδιακής κυβέρνησης για να βοηθήσει νισμούς στην εκλογική μου περιφέρεια,
τους άστεγους Καναδούς που πλήττονται. καθώς και με κοινοτικούς οργανισμούς
«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξή- που βρίσκονται στις πρώτες γραμμές για
σουμε την ικανότητα οικοδόμησης περισ- να βοηθήσουν τα άτομα που πλήττονται
σότερων κατοικιών για άστεγους και άπο- περισσότερο στην περιφέρειά μου».
ρους», δήλωσε ο Χουσέν σε συνέντευξή
«Αυτό το έργο δεν έχει σταματήσει –
του στο Newsfirst Multimedia.
στην πραγματικότητα, έχει αυξηθεί»,
Σημείωσε ότι η Εθνική Στρατηγική Στέγα- πρόσθεσε ο Hussen. «Έχω τρεις τράπεζες
σης, η οποία εισήχθη από τους φιλελεύθε- τροφίμων στην εκλογική μου περιφέρεια
ρους του Trudeau όταν πρωτο-εξελέγησαν και επωμίζονται πολύ, πολύ μεγαλύτερο
το 2015, έχουν διατεθεί 55 δισεκατομμύ- όγκο. Πηγαίνουμε εκεί και προσπαθούμε
ρια δολάρια για προσιτή στέγαση από να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ως υπουργός
την Οτάβα μετά από χρόνια παραμέλησης θα έλεγα το ίδιο πράγμα, αλλά πολύ πεαπό προηγούμενες διοικήσεις.
ρισσότερες συναντήσεις Zoom».
Ερωτηθείς ο Χουσέν εάν υπάρχει πιθανότητα το επόμενο ενάμισι έτος, ανάλογα «ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ… ΒΟΗΘΟΥΣ»
με την πορεία της πανδημίας, η Οτάβα να
Εκτός από τη βοήθεια στη διαχείριση
ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βοήθεια του Ομοσπονδιακού Κυβερνητικού Οφέγια τους άστεγους του Καναδά, δεδομέ- λους Ανταπόκρισης στον Καναδά (CERB),
νης της επιδείνωσης των συνθηκών είπε: ο Ahmed Hussen είναι ο υπουργός που
«Θα έλεγα, κοίτα, δεν ξέρω τι θα συμβεί είναι υπεύθυνος για το Ταμείο Κοινοτικής
στο μέλλον. Αλλά αυτό στο οποίο μπορεί- Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ECSF),
τε να βασιστείτε είναι ότι ως κυβέρνηση
έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εκεί για
τους πιο ευάλωτους την πιο δύσκολη στιγμή».
«Και στο μέλλον, αν αυτό είναι απαραίΣτην υπηρεσία
τητο ξανά, σίγουρα θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο Χουσέν.
των κατοίκων του
Guy Ouellette
«Επειδή στο κάτω κάτω θέλουμε να είμαChomedey
Βουλευτής του Chomedey
στε εκεί για τους Καναδούς τη στιγμή της
MNA for Chomedey
ανάγκης τους, τόσο άμεσα, αλλά και βο- 4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
ηθώντας τις οργανώσεις που βοηθούν»,
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
τόνισε.
νώ υποστηρίζει ότι η σοβαρότητα
ενός δεύτερου κύματος COVID-19
απομένει να εξακριβωθεί, ο Ομοσπονδιακός υπουργός Οικογενειών, Παιδιών και
Κοινωνικής Ανάπτυξης, Ahmed Hussen
(φωτ.), αναφέρει ότι η Οτάβα είναι έτοιμη να παράσχει πρόσθετη βοήθεια στους
άστεγους, σε περίπτωση επιδείνωσης της
πανδημίας. Ωστόσο, επιμένει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ήδη κάνει ό,τι
είναι δυνατόν για να βοηθήσει τους Καναδούς που δεν έχουν μόνιμη κατοικία.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Πίστη στις ένοπλες δυνάμεις

Εσείς τι λέτε;

Ο

ι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν απαξιωθεί στη
συνείδηση του κόσμου, αφενός λόγω της συμμετοχής κυρίως του Στρατού Ξηράς και των καταδρομών στην
εξουδετέρωση του λεγόμενου «Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας», στη διάρκεια του εσωτερικού πολέμου 19461949, αφετέρου λόγω της εμπλοκής του Στρατού στο
πραξικόπημα του 1967.

του Μιχάλη Τελλίδη

Ημερήσιο Σχολείο
«ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗ»

Η

Παράδειγμα προς μίμηση

ελληνόφωνη εκπαίδευση στον Καναδά αποτελούσε ανέκαθεν
πρώτη προτεραιότητα της οργανωμένης ομογένειας. Απ’ άκρου
εις άκρον του Καναδά λειτουργούν σήμερα περισσότερα από ογδόντα
Απογευματινά -Σαββατιανά σχολεία και έξι Ημερήσια.
Ένα από τα πλέον επιτυχημένα από κάθε άποψη εκπαιδευτήρια, είναι το Ημερήσιο Σχολείο «Μεταμόρφωση» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Καναδά που εδρεύει στο Τορόντο. Άρχισε με δεκαέξι παιδιά και τώρα
έχει περισσότερα από τριακόσια πενήντα και τουλάχιστον πενήντα σε
λίστα αναμονής.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής, το Ημερήσιο Σχολείο «Μεταμόρφωση» έχει άριστα αποτελέσματα, τόσο που
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα παιδιά πολλές φορές δε θέλουν
να φύγουν από την τάξη.
Το σχολείο δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, λειτουργώντας μέσα σε ένα περιβάλλον που προσφέρει προσωπική και
ακαδημαϊκή ανάπτυξη.
Η εκπαίδευση οφείλει να είναι μια διαδραστική σχέση μεταξύ φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ένας στόχος που επιτυγχάνεται μόνο
μέσω της συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας. Το ίδρυμα προσφέρει ιδανικές αναλογίες μαθητών-εκπαιδευτικών με πολύ
έμπειρους και καταρτισμένους δασκάλους και καθηγητές.
Με την επέκτασή του το 2017, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εγκαταστάσεων, νέων τεχνολογιών και άλλων ζωτικών πόρων, ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία της μάθησης. Στους μαθητές προσφέρεται ένα
ελκυστικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα με ιδιαίτερη έμφαση στο γραμματισμό, την αριθμητική, τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες. Αυτή η
προσέγγιση εξασφαλίζει ότι οι πτυχιούχοι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μαθαίνουν διαρκώς σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου διαμορφώνονται οι στάσεις απέναντι στη μάθηση και αναπτύσσονται τα θεμέλια των βασικών δεξιοτήτων και των μαθησιακών συνηθειών που επιτρέπουν τη
μελλοντική ακαδημαϊκή επιτυχία.
Η φιλοσοφία του ημερήσιου Σχολείου «Μεταμόρφωση» είναι να
ενθαρρύνει τους μαθητές του να προσπαθήσουν να επιτύχουν ακαδημαϊκή αριστεία και να τους επιτρέψουν να ωριμάσουν κοινωνικά,
συναισθηματικά και πνευματικά σε ένα αγαπημένο και οικείο περιβάλλον. Είναι ένας τόπος όπου οι μαθητές μπορούν να εξελιχθούν
αυτόβουλα σε καλλιεργημένους και συμπονετικούς νέους, χωρίς το
άγχος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στη σημερινή
κοινωνία. Προωθείται και ενθαρρύνεται ένα υποστηρικτικό, αγαπημένο και ασφαλές θρησκευτικό περιβάλλον.
Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το σημαντικό ρόλο που παίζουν στη ζωή
ενός μαθητή. Μέσω της θετικής επιρροής και της καθοδήγησης, οι μαθητές αποκτούν ανεκτίμητες γνώσεις που τους συνοδεύουν στο ταξίδι
τους στην ενηλικίωση.
Θερμά συγχαρητήρια στη διευθύντρια Άννα Σαραντίδου, το διδακτικό προσωπικό, αλλά και στους γονείς των παιδιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο «Μεταμόρφωση» αποτελεί μέρος των πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Καναδά. Σύμφωνα με το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η ακίνητη περιουσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά υπολογίζεται στα 140 εκατομμύρια δολάρια. Η όλη υλική και πνευματική ανάπτυξη συντελέστηκε
κατά τα τελευταία 45 χρόνια επί ποιμαντορίας του Μητροπολίτου και
νυν Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Σωτηρίου.
Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπήρχαν πριν 45 χρόνια 22 κοινότητεςενορίες και σήμερα έχουν φτάσει τις 77…

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Η κίνηση αυτή, που ήταν ΚΑΙ μεθοδευμένη από την Αριστερά και είχε ως «στόχο» την Κεντροαριστερά, η οποία
σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε επηρεαστεί από τη μεθόδευση της συστηματικής απαξίωσης των Ενόπλων Δυνάμεων,
μετά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974,
το οποίο οδήγησε τον Αττίλα στην Κύπρο, άρχισε να επεκτείνεται και να επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Θυμάμαι ότι, όταν βγαίναμε με τις στολές εξοδούχοι
από τη Σχολή Ευελπίδων, τη δεκαετία του 1970, όταν
ό,τι πιο οπορτουνιστικό και σε κάποιο βαθμό και ανήθικο στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας ενεδύθη την προβιά
του αριστερού, δεν ήταν λίγες οι φορές που πολίτες μας
λοιδορούσαν και μας έβριζαν.
Χρειάστηκε από τη μια πλευρά να απογυμνωθούν και
να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο όταν άσκησαν
εξουσία όλοι εκείνοι που απαξίωναν δεκαετίες τώρα τις
Ένοπλες Δυνάμεις και από την άλλη μεγάλος κόπος από
τους αξιωματικούς και την εκάστοτε ηγεσία τους για να
αρχίσει πάλι ο κόσμος να δείχνει την εμπιστοσύνη του
σ’ αυτές.
Όμως, πέρα από αυτό που συνέβαινε στην κοινωνία,
λόγω της προαναφερθείσας μεθόδευσης, και ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού κόσμου, όλων των κομμάτων, δεν
έχανε την ευκαιρία να απαξιώσει, να προσβάλει και να
αποδυναμώσει τους αξιωματικούς, με εξαίρεση φυσικά
τους μηδίσαντες και εννοώ εκείνους τους αξιωματικούς
που παραβίασαν τον όρκο τους και, αντί για την πατρίδα,
υπηρετούσαν κόμματα και διάφορες αυλές.
Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης στην οποία έφθασε η χώρα, με συγκεκριμένες αδυναμίες στην αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Και
για να μη θεωρηθεί ότι η φράση «τραγική κατάσταση»
είναι υπερβολή, να υπενθυμίσω στους αναγνώστες μας
ότι υπήρχε ελληνική κυβέρνηση που άνοιξε τα σύνορα
και διευκόλυνε έτσι τον Ερντογάν να υλοποιήσει πιο εύκολα το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», «φυτεύοντας»
στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται μέσα στα όριά της
δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνους, δυνάμει συμμάχους
στα επεκτατικά του σχέδια εις βάρος της πατρίδας μας.
Δε θα επεκταθώ κι άλλο στο θέμα της απαξίωσης των
Ενόπλων μας Δυνάμεων, ούτε παραβλέπω τις ευθύνες
των ίδιων των αξιωματικών, είτε λόγω της εμπλοκής τους
σε πραξικοπήματα είτε λόγω της υποδούλωσής τους σε
κόμματα. Απλά να το ξαναγράψω και να το ξανατονίσω,
για όσους δεν το έχουν διαβάσει ή το έχουν ξεχάσει, ότι
κράτος και κυβέρνηση χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις
δε μπορεί να ασκήσει πολιτική!
Γιατί το Στρατό δεν τον έχουμε για να κάνουμε πόλεμο,
αλλά για να κάνουν πολιτική οι κυβερνήσεις, γιατί, όταν
έχεις ισχυρό Στρατό και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, τότε
διαπραγματεύεσαι καλύτερα και από θέσεως ισχύος σε
όποιον τολμήσει να σε απειλήσει ή να θίξει τα εθνικά
σου συμφέροντα, την εθνική σου κυριαρχία ή τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Το πόσο σημαντικό είναι να έχεις
ισχυρές ένοπλες δυνάμεις φάνηκε στη δεύτερη κρίση του
«Oruc Reis», όπου η Τουρκία έκανε και συνεχίζει να κάνει
ό,τι θέλει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, επειδή θεωρεί
ότι έχει ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις από την Ελλάδα.
Και λέω «θεωρεί», γιατί υπάρχουν τρία παραδείγματα
που δείχνουν ότι πολύ πιθανόν να μην είναι τα πράγματα
όπως πιστεύουν ο Ερντογάν και οι περί αυτόν!
Το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό που ονομάζω το «Έπος
του Έβρου», όπου οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας,
μαζί με το Στρατό και τους Έλληνες πολίτες του Έβρου,
κατόρθωσαν και απέκρουσαν με επιτυχία μια στρατιωτική επιχείρηση του τουρκικού κράτους, που διεξήχθη με
την καθοριστική εμπλοκή και καθοδήγηση του τουρκικού
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στρατού, της γενικής διεύθυνσης ασφάλειας και της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας (ΜΙΤ), μόνο που, αντί
για τάγματα, επιλαρχίες, μοίρες και ταξιαρχίες, χρησιμοποιήθηκαν μπουλούκια αλλοδαπών, κυρίως μουσουλμάνων, φίλα προσκείμενων στο τουρκικό κράτος. Το ονομάζω «Έπος του Έβρου», γιατί, αν δεν άντεχαν οι ήρωες που
απέκρουσαν τις τουρκικές επιθέσεις, σήμερα ακόμα ο
Έβρος θα ήταν υπό την κατοχή των τουρκοκίνητων αλλοδαπών μουσουλμάνων, με το χριστιανικό πληθυσμό του
νομού να υπολείπεται κατά πολύ του μουσουλμανικού.
Πέραν αυτού, επειδή θα κρατούσαν υπό κατοχή τις Καστανιές, οι ροές αλλοδαπών προς τη χώρα μας θα ήταν
ατελείωτες.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό της φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ», ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της οποίας απέδειξαν ότι παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο ανθρώπινος
παράγοντας, η καλή εκπαίδευση, η καλή διοίκηση αλλά
και η παράδοση, συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο τους
στην έκβαση των όποιων επιχειρήσεων. Η τρύπα διαστάσεων 3×1 στην «κοιλιά» της νεότερης σε ηλικία, άρα πιο
σύγχρονης, φρεγάτας «Kemal Reis» είναι μια ζωντανή και
τρανταχτή απόδειξη.
Το τρίτο παράδειγμα ήταν η περιπέτεια που πέρασε
τουρκικό υποβρύχιο από το κυνήγι που «έφαγε» από τις
ελληνικές ανθυποβρυχιακές μονάδες.
Συμπέρασμα, οι πολιτικοί και τα κόμματα αφήστε τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και κυρίως τους αξιωματικούς έξω από τα κομματικά και πολιτικά παιχνίδια σας,
αφήστε τους ακομμάτιστους να υπηρετούν το έθνος και
την πατρίδα και όσοι δεν το πράττουν ευσυνείδητα, να
εισπράττουν τα επίχειρα από τη στρατιωτική ιεραρχία
και η ανώτατη ηγεσία από την πολιτική ιεραρχία.
Ενισχύστε τις Ένοπλες Δυνάμεις, για να μπορείτε κι
εσείς να υπηρετείτε αποτελεσματικά την πατρίδα από
όποιο πόστο κι αν κατέχετε, γιατί χωρίς ισχυρές ένοπλες
δυνάμεις θα αναγκαστείτε να υπογράψετε προδοτικές
συμφωνίες με εκείνους που επιβουλεύονται την πατρίδα.
Τέλος, μια παράκληση στο Νίκο Παναγιωτόπουλο,
υπουργό Άμυνας.
Υπουργέ, κάλεσε τον καθηγητή κ. Ηρακλείδη στο υπουργείο και ενημέρωσέ τον για τα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Καν’ το για το καλό της
πατρίδας αλλά και για να προστατέψεις τον ίδιον και
τους Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου που διασύρονται από αυτά που εκφράζει δημοσίως. Το τελευταίο του,
σε συνέντευξη που έδωσε στο thepressproject.gr: «Εγώ
είμαι απόλυτα πεπεισμένος, κάποτε κόντεψα να χάσω τη
θέση μου στο πανεπιστήμιο, επειδή είπα ότι η Τουρκία
δεν είναι επιθετική. Αυτό το είχα πει πριν 25 χρόνια. Και
ακόμα επιμένω. Η Τουρκία δεν είναι επιθετική. Και κακώς
εμείς ξοδεύουμε και παίρνουμε τόσα οπλικά συστήματα,
τα οποία έχουν ρίξει έξω και την ελληνική οικονομία. Η
Τουρκία δεν είναι επιθετική. Επαναλαμβάνω, δεν είναι».
Αν ο κ. Ηρακλείδης δε γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει το
μεγαλύτερο στόλο αποβατικών στον κόσμο συγκεντρωμένο σε ένα σημείο πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και
ότι κάθε χρόνο διεξάγει την άκρως επιθετική, διακλαδική, μεγάλης κλίμακας άσκηση «Efes-Denizkurdu», στην
οποία εξετάζεται κάθε φορά η στρατιωτική κατάληψη
ενός νησιού, τότε παρουσιάστε του ορισμένα αδιαβάθμητα στοιχεία και πείτε του ότι οι ασκήσεις είναι εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων.
Ξαναγυρνάμε στο κύριο θέμα μας: Αν οι πολιτικοί δε
θέλετε να περάσετε τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν
και περνούν οι κυβερνώντες με αυτά που γίνονται στην
ελληνική υφαλοκρηπίδα τις τελευταίες ημέρες και αν δε
θέλετε να είστε αυτοί που θα παραχωρήσετε κυριαρχικά
δικαιώματα, πράγμα που έγινε σε κάποιον βαθμό με τις
συμφωνίες που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά και εθνική κυριαρχία, ενισχύστε τις
Ένοπλες Δυνάμεις και αφήστε τες έξω από τα πολιτικά
και προσωπικά σας παιχνίδια.
Ζήτωσαν οι ένδοξες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, το καμάρι του έθνους και της πατρίδας.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής.
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ΔΙΚΤΥΟ 5G
ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ 4G;

Σ

το σημερινό lifestyle που έχει τόσο
γρήγορους ρυθμούς, η ανάγκη μας
να τα λαμβάνουμε όλα γρήγορα, και πιο
γρήγορα, δε μπορεί να σταματήσει. Μία
τέτοια ανάγκη μας είναι και αυτή για μεγάλη ταχύτητα δεδομένων.
Πρώτα ήρθε το δίκτυο 1G, μετά το 2G,
μετά το 3G και τελευταίο το δίκτυο 4G.
Ωστόσο, δεν ήταν αρκετό και γι’ αυτό περάσαμε στην αναζήτηση για το επόμενο
πιο γρήγορο δίκτυο 5G.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, πάνω από
1,4 δις συσκευές θα χρησιμοποιούν το δίκτυο 5G μέχρι το 2025 – που υπολογίζεται
πως αποτελεί το 15% του παγκόσμιου συνόλου.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G:
MΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το δίκτυο 5G, είναι η πέμπτη γενιά της
ασύρματης τεχνολογίας που υπάρχει ήδη
σε κάποιες περιοχές, ενώ θα πάρει αρκετό χρόνο να εξαπλωθεί και να καλύψει τις
υπόλοιπες. Οι χρήστες είναι εξαιρετικά
ενθουσιασμένοι για το δίκτυο 5G επειδή
υπόσχεται 10 με 100 φορές πιο γρήγορη
σύνδεση μέσω δεδομένων. Σε ένα ιδανικό
σενάριο, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν ολόκληρη τη σεζόν της αγαπημένης τους σειράς σε δευτερόλεπτα!
Το πέμπτης γενιάς cellular δίκτυο χρησιμοποιεί καλύτερα το ραδιοφάσμα και
καθιστά ικανές περισσότερες συσκευές
να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ ταυτοχρόνως. Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να γίνουν συγκριτικά αποτελεσματικές και να παρέχουν πιο γρήγορα
και προσβάσιμα δεδομένα στους καταναλωτές.
Με απλά λόγια, θα υπάρχει μεγαλύτερη
αξιοπιστία δικτύου, σούπερ συνδεδεμένα
αυτόνομα αυτοκίνητα, βιομηχανικά IoT,

πιο έξυπνες κοινωνίες και επιβλητική εκπαίδευση. Και όλα αυτά χάρη στο δίκτυο
5G.
Γιατί το δίκτυο 5G διαφέρει και είναι καλύτερο από το 4G; Το δίκτυο 5G δεν έχει
να κάνει απλά με την ταχύτητα. Είναι κάτι
πολύ περισσότερο από αυτή. Να μερικοί
λόγοι για τους οποίους το δίκτυο πέμπτης
γενιάς είναι μακράν αναβαθμισμένο σε
σχέση με τον πρόγονό του:
ΑΥΞΗΜΕΝΟ DENSITY ΣΥΝΔΕΣΗΣ
H ικανότητα για υποστήριξη μίας επιτυχημένης αποστολής δεδομένων κάποιου
συγκεκριμένου μεγέθους, σε μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, είναι γνωστή
ως connection density. Με το δίκτυο 5G,
ένα εκατομμύριο συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να υποστηριχθούν ανά 0,98
τετρ. χλμ. Στο παρόν καθεστώς, το δίκτυο
4G μπορεί να προσφέρει έως 2.000 συνδεδεμένες συσκευές ανά 0,98 τετρ. χλμ.
Το δίκτυο 5G επίσης θα οδηγήσει στην
κατασκευή μίας νέας κατηγορίας συσκευών (M1 και NB-IoT). Πρόκειται για εργαλεία που μπορούν να λειτουργήσουν με
λιγότερη ενέργεια και ηλεκτρισμό. Αυτό
σημαίνει ότι θα υπάρχει υποστήριξη μηχανών που λειτουργούν με χαμηλή ενέργεια ή θα οδηγούνται από μπαταρίες. Το
δίκτυο 5G θα είναι ικανό να καλύψει ακόμα και αγροτικές αγορές.

plans. Κατά τη διάρκεια που υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση κάποιου event, όπως
για παράδειγμα ενός ποδοσφαιρικού
αγώνα, ο χρήστης στο 4G δίκτυο παρακολουθεί το βίντεο με μία ελαφριά καθυστέρηση στο χρόνο και όχι απευθείας όπως
συμβαίνει εκείνη την ώρα.
Με την τεχνολογία 5G παίρνει λιγότερη
ώρα να μεταφερθεί το σήμα. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται δραστικά το latency.
Χαμηλότερα επίπεδα latency θα έχουν
μία χαρακτηριστική επίδραση στη βιομηχανία virtual reality. Οι καταναλωτές θα
είναι ικανοί να ψωνίζουν και να δοκιμάζουν τα προϊόντα οπτικά. Το μόνο που θα
χρειάζονται είναι να ανοίξουν τις κινητές
συσκευές τους και να τα δοκιμάσουν. Θα
μπορούν να απεικονίσουν προϊόντα διακόσμησης χώρου στα σπίτια τους προτού
τα αγοράσουν.

στά latency, λιγότερο από 1ms. Αυτό σε
συνδυασμό με το IoT, μπορεί δραματικά
να βελτιώσει η ζωή της μπαταρίας. Ωστόσο, αναμένεται να είναι μία τεχνολογία με
βάση την πόλη για τα επόμενα 2 χρόνια.
Χωρίς ειδικά εργαλεία και συσκευές, δε
θα είναι εφικτό για τους χρήστες να απολαύσουν μεγαλύτερη ζωή της μπαταρίας
τους. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το να
χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία
σε συνδυασμό με την τεχνολογία 5G θα
παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο
στο άμεσο μέλλον.
Πότε θα είναι το δίκτυο 5G διαθέσιμο;
Το 5G δίκτυο δεδομένων υπάρχει ήδη με
κάποιες περιορισμένες δυνατότητες σε
συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι απλά
ένα αναβαθμισμένο 4G.
Το 5G δίκτυο είναι ένα εντελώς διαφορετικό δίκτυο από άποψη δομής. Αποτελεί
τεχνολογία ικανή να μεταφέρει εκατομμύΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ρια mb δεδομένων από τη συσκευή σας
Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς μπορούν με σε ένα παγκόσμιο συνδεδεμένο δίκτυο σε
ακρίβεια να καταλάβουν τα requested κλάσματα δευτερολέπτων. Ήδη από τις
data και την ικανότητα για self-modulating αρχές του 2020 έχει ξεκινήσει η διάδοσή
power mode. Μπορούν δηλαδή να χρησι- του.
μοποιούν χαμηλά επίπεδα ενέργειας όταν
δε βρίσκονται σε χρήση και υψηλότερα ΣΥΝΟΨΗ
όταν στριμάρουν HD βίντεο.
To δίκτυο 5G είναι πιο αξιόπιστο και ικαΤα 4G δίκτυα χρησιμοποιούν συχνότη- νό από τις προηγούμενες γενιές δικτύων.
τες υπό των 6 GHz, ενώ τα 5G χρησιμο- Αυτό σημαίνει υψηλότερη και πιο γρήγοποιούν συχνότητες στο εύρος μεταξύ των ρη σύνδεση στο διαδίκτυο, το οποίο θα
30 GHz και 300 GHz. Η μεταφορά δεδο- επιφέρει απόλυτα καλύτερη προσβασιμένων σε αυτή τη συχνότητα είναι περισ- μότητα και λειτουργικότητα για τις «έξυσότερο κατευθυνόμενη και έχει σημασία, πνες» συσκευές που χρησιμοποιούν 5G
γιατί αποφεύγει τη σπατάλη ενέργειας και mobile εφαρμογές. Είναι υπέρ των καδυναμώνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. ταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ LATENCY
Ο χρόνος μεταφοράς που χρειάζεται
από μία πηγή να μεταφέρει ένα πακέτο
δεδομένων στον αποδέκτη ονομάζεται
latency ή αλλιώς gap time. Μετριέται σε
milliseconds. Τώρα, περισσότερο από το ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
© appgene.net [Εταιρία στην Ελλάδα
50% των mobile data μας είναι βίντεο. Το ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(Αθήνα) για υψηλού επιπέδου δημιουρlive streaming είναι ένα απαραίτητο χα- Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα 5G γία mobile εφαρμογών, κατασκευή eρακτηριστικό των συσκευών και των data κινητά τηλέφωνα έχουν μικρότερα ποσο- shop και κατασκευή ιστοσελίδων]

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως

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

Lunch Specials
IN OUR DINING ROOM

Includes:
Soup • Main course •
Dessert • Soft drink
or Coffee •

5 choices
for only

$1095

Για διάνομη και
παραλαβή:

www.greektowngrill.ca | 4637 Chemin du Souvenir, Laval, QC | 450-688-6340
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«Πήρε σύ
κι άνο

Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν ο «Δρόμος» των Μ
Τα ίδια τα τραγούδια του έργου που κατέχει το ρεκό

Τ

ο ωραίο αγόρι με την κιθάρα στις ελληνικές ταινίες. Τα καλοσχηματισμένα χείλη και το χαμόγελό του. Η τρυφερή
φωνή που ήταν «σαν πλασμένη για να
υμνεί τον έρωτα». Δεν ξέρω πως θυμάται ο καθένας μας το Γιάννη Πουλόπουλο.
Εγώ τον θυμάμαι από τις ιστορίες του πατέρα μου.
Γράφει ο Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης
©Protagon.gr
Εκεί ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν «το
παιδί της γειτονιάς». Ή, ο μπογιατζής της
γειτονιάς. Ένα παιδί που έκανε, με χαμόγελο πάντα, όλες τις δουλειές για το μεροκάματο. Κι είχε να μοιραστεί την πίκρα
της ορφάνιας από τη μάνα του. Ένα παιδί που τραγουδούσε, «τόσο γλυκά, τόσο
τρυφερά», στις σκαλωσιές και προσπαθούσε, από τη γειτονιά του Περιστερίου,
όπου ζούσε τότε, για ένα καλύτερο μέλλον, σπουδάζοντας σε νυχτερινό σχολείο,
ηλεκτρολόγος.
Ένα παιδί που είδε όλη τη ζωή του σ’
αυτή τη γειτονιά να γίνεται τραγούδι στα
χείλη του, στο πλέον θρυλικό βινύλιο της
ελληνικής δισκογραφίας: το «Δρόμο» των
Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, που κυκλοφόρησε το 1969. Δίσκος –
σταθμός, που φέρεται να έχει ξεπεράσει
τα 1.800.000 αντίτυπα σε πωλήσεις. Είχε
δε να αντιπαραταχθεί μόνο στα «Νησιώτικα» του Γιάννη Πάριου. Μόνο που εκείνος
ο δίσκος ήταν διπλός και άρα μετρούσε
διπλά «κομμάτια» ως το ρεκόρ.
Κι ας μη μιλούσε για τη δική του γειτονιά
εκείνος ο πολυτραγουδισμένος «Δρόμος».
Ή για τη δική του εποχή. Όπως έγραφε
και στο οπισθόφυλλο: «Στα παιδιά της
Κατοχής, που μεγάλωσαν στο δρόμο, στο
Θησείο, στο Πολύγωνο, στη Βάθη, στα

Σεπόλια, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, παντού, παντού στην Αθήνα και στην Ελλάδα, αφιερώνεται αυτός ο δίσκος. Αλλά και
στους πιο νέους απευθύνεται. Για να τους
σεργιανίσει στα τοπία της γειτονιάς – μιας
εποχής που δε γνώρισαν – μ’ ένα τραγού-

«Δώδεκα μαντολίνα» για τις στιγμές που μας της εποχής εκείνης, Γιάννη Πουλόξέκλεβε τα βράδια, κρυφοκοιτώντας και πουλου, μια καινούρια γυναικεία φωνή
κρυφακούγοντας σε νυχτερινά κέντρα, που πρότεινε ο Λευτέρης, τη Ρένα Κουόπως ο θρυλικός «Μαχαραγιάς», διαγώ- μιώτη, και την Πόπη Αστεριάδη, ξεκινήνια απέναντι από το μαγαζί του πατέρα σαμε να φτιάξουμε ένα δίσκο που είχε κι
μου (εκεί που σήμερα είναι ο Σταθμός άλλα παράξενα: ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια σε δέκα ώρες παρά
ένα τέταρτο! Λες κι οι μουσικοί που ήρθαν
Μίμης Πλέσσας
για να παίξουν ήξεραν από πριν το έργο»,
και Γιάννης Πουλόπουλος
παρατηρούσε στην αυτοβιογραφία του ο
Μίμης Πλέσσας.
«Δύο μέρες μετά οι τραγουδιστές είπαν
μία κι έξω τα τραγούδια! Έτσι αποκτήσαμε
ένα δίσκο που για μας ήταν ακριβή στιγμή
κατάθεσης ψυχής και που έγινε ορόσημο
στην ελληνική δισκογραφία».
Την ίδια χρονιά, το 1969, ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε ήδη τραγουδήσει μαζί με
τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Τρεχαντήρι θ’
αρματώσω» του Πλέσσα, για την ταινία
«Η Παριζιάνα». Και την επόμενη το τελευταίο κοινό κινηματογραφικό τους τραγούδι. «Στη φτωχιά μας την αυλή», σε στίχους
Αλέκου Σακελλάριου, για την ταινία «Η
θεία μου η χίπισσα». Μέχρι τότε είχαν
ενώσει τον ήχο τους σε θρυλικά μιούζικαλ
δι ζωής, έρωτα και θανάτου.
Ανθούπολη). Το «Γέλαγε η Μαρία» και ο του Γιάννη Δαλιανίδη, όπως το «Γοργόνες
»Ο Γιάννης Πουλόπουλος, πολύ νέος, δε «Τρελός» για τους ανθρώπους της δικής και μάγκες» με το «Θα πιώ απόψε το φεγγάρι», το «Μια κυρία στα μπουζούκια» με
γνώρισε ο ίδιος αυτά τα χρόνια, αλλά με του γειτονιάς.
την ευαισθησία του και την ωριμότητα
Ακόμη και τραγούδια που είπε στο δίσκο το «Κλαίει απόψε ο ουρανός» ή τις «Θατου αισθάνεται και ερμηνεύει το τραγούδι η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ρένα Κουμιώ- λασσιές τις χάντρες» με το «Έκλαψα χτες»,
αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του τη στο «Δρόμο» (ή η Πόπη Αστεριάδη του μαζί με τη Μαίρη Χρονοπούλου.
Μίμη Πλέσσα, το τραγούδι του έρωτα και Νέου Κύματος), απογειωμένα με τη δεξιο- Η τεράστια επιτυχία του «Δρόμου»,
του θανάτου, το τραγούδι της ζωής».
τεχνία των μετρ του μπουζουκιού Στέλιου όμως, που έγινε… πρωτοπόρος χρυσός
Το «Άγαλμα» και το «Μέθυσ’ απόψε το Ζαφειρίου και Θανάση Πολυκανδριώτη, δίσκος, πλατινένιος, αδαμάντινος και πάει
κορίτσι μου» μιλούσαν και για τα δικά για κείνον μιλούσαν. Σαν το «Δώσε μου το λέγοντας, έβαλε στα σκαριά έναν ακότου εφηβικά ξενύχτια και τους έρωτες. Το στόμα σου». Για κείνα τα καλογραμμένα μη δίσκο και μία παράσταση. Ο Μίμης
«Πήρα σύννεφο δυο τόπια» εκείνος το χείλη του, στάμπα ανεξίτηλη στα φετίχ Πλέσσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος
μετέφραζε σε… μπάλα, για τις ποδοσφαι- της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. υπέγραφαν μαζί και πάλι τις «Μέρες του
ρικές του ημέρες, πρώτα στην ερασιτεχνι- Ή το «Πρώτη φορά» που ακουγόταν σαν καλοκαιριού», με μια επίσης μεγάλη επική ομάδα του Αγίου Ιερόθεου κι έπειτα τα πρώτα δικά του ερωτικά σκιρτήματα.
►ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7
στο θρυλικό Ατρόμητο Περιστερίου. Τα
«Με την ανδρική φωνή του συνεργάτη
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ύννεφο δυο τόπια»
οιξε «Δρόμο»

Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, που σημάδεψε πολλές εφηβείες.
όρ πωλήσεων στην ελληνική δισκογραφία ήταν σα να μιλούσαν για κείνον…
◄ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 6
τυχία. Το «Ποια νύχτα σ’ έκλεψε». Παράλληλα όμως, δεν… ευτύχησε από τη λογοκρισία της Χούντας η θεατρική, παραστασιακή, εκδοχή του «Δρόμου», για την
οποία κυκλοφόρησαν το 1970 σε 45αράκι
τα «Απόψε αντάμωσα το χάρο» και «Χαλάζι έφερε η ψιχάλα».
«Η παράσταση, στο «Σινεάκ», που χάλασε κόσμο στην εποχή της», θυμόταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος (στο βιβλίο του «Τα
τραγούδια γράφουν την ιστορία τους»),
«έκανε τον Απόστολο Κακλαμάνη να φωνάζει μέσα στην κατάμεστη αίθουσα: “Μα
αυτό το έργο είναι αντιστασιακή πράξη”.
Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούσε και ο Αναστάσιος Πεπονής. Αλλά και όλος ο κόσμος.
Οφείλω να προσθέσω ότι η Κουμιώτη και
ο Πουλόπουλος έλεγαν τα “Μίλα μου για
τη Λευτεριά” και “Έξι άντρες” σε μια κρίσιμη στιγμή του έργου, χωρίς μικρόφωνο,
και τους αποθέωνε το κοινό.
»Οι παραστάσεις παίζονταν Δευτέρα,
Τρίτη και Παρασκευή, που είχαν ρεπό η
Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής, με
το έργο “Η Ήρα και το παγώνι”. Στις παραστάσεις του “Δρόμου” σχηματίζονταν
ουρές, που έφταναν ως τη Χαριλάου Τρικούπη! Στις κανονικές παραστάσεις όμως,
(Παξινού-Μινωτή), οι θεατές ήταν ελάχιστοι. Αυτό ενόχλησε σφόδρα τον Μινωτή,
που έδωσε μια συνέντευξη, μίλαγε για
“μπουζουκτσήδες” και μας έβριζε! Καταλαβαίνω όμως την πικρία του. Το άδειο
θέατρο είναι πάντα πικρός σύμβουλος.
»Ο “Δρόμος”, αφού παίχτηκε με θριαμβευτική επιτυχία επί τέσσερις μήνες,
αιφνιδίως κατέβηκε. Ο Πλέσσας λέει ότι
η χούντα εξεβίασε τον θεατρώνη (Τάκης
Μακρίδης). Είναι πολύ πιθανόν, γιατί η
παράσταση αυτή “ταρακούνησε” τον κόσμο. Πάντως, ουδείς από μας συνελήφθη.
Τη νύφη την πλήρωσε μόνον η Μαίρη
Χρονοπούλου που σε διάφορες μουσικές παραστάσεις τραγουδούσε το “Έξι
άντρες”. Κάποιο βράδυ, εκπρόσωπος του
συνταγματάρχη Ασλανίδη της είπε ότι, αν
δεν κόψει το τραγούδι από το πρόγραμμά
της, το καθεστώς θα της κόψει τα μαλλιά».
Το επόμενο κοινό εγχείρημα ΠλέσσαΠαπαδόπουλου-Πουλόπουλου, ο δίσκος
«Μίλα μου για τη λευτεριά» ανακόπηκε
και κυκλοφόρησε τελικά μετά τη Χούντα,
το 1974. Με τραγούδια και από τη θεατρική απόπειρα του «Δρόμου». Ήταν η
τελευταία δουλειά του Γιάννη Πουλόπουλου στη δισκογραφική «Λύρα» του εμβληματικού για την ελληνική δισκογραφία
Αλέκου Πατσιφά.
Αν και, εν πολλοίς, έχουμε συνδέσει τη
φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου με το
Μίμη Πλέσσα (και με το Λευτέρη Παπαδόπουλο, βέβαια), λιγότεροι θυμούνται τις
συμμετοχές του στο… νεοκυματικό τότε
έργο (το Νέο Κύμα άλλωστε εκείνος το
έστησε στην Ελλάδα, εμπνευσμένος από
τη γαλλική Nouvelle Vague) του μεγάλου
Γιάννη Σπανού. Στην «Ανθολογία» του και
στην «Ανθολογία Β’», με μελοποιημένα
ποιήματα. Εκεί απογείωνε, το 1967, τους

στίχους του Γεώργιου Βιζυηνού στο συγκινητικό «Παιδί μου, ώρα σου καλή».
Ο Γιάννης Σπανός τον είχε ακούσει, να
τραγουδάει, μόνο με την κιθάρα του,
στην μπουάτ (άλλο ένα μουσικό στοιχείο
που χρωστάμε στο Γιάννη Σπανό, άμα τη
επιστροφή του από το Παρίσι) «Εννέα
Μούσες», στην Πλάκα. «Ένα πράγμα μοναδικό», θυμόταν χρόνια μετά ο συνθέτης. «Δεν είχα ξανακούσει τέτοια φωνή.
Όταν τον ζήτησα για δίσκο και είχα έτοιμο
τραγούδι το «Μια φορά μονάχα φτάνει»,
μου λέει ο Αλέκος Πατσιφάς «αυτός είναι
ωραία φωνή, αλλά δε θα πουλήσει ποτέ».
Βέβαια, μετά τον ανέβασε εκεί που τον
ανέβασε».
Πολύ απλός, ωραίος, αυθόρμητος και
μία κι έξω ήταν οι χαρακτηρισμοί του
Γιάννη Σπανού για το Γιάννη Πουλόπουλο.
«Δε ξαναμπαίναμε στο στούντιο να διορθώσουμε τίποτα. Έπειτα κάναμε στον Μάτσα (σ.σ.: στη δισκογραφική «Μίνως Μάτσας & Υιός», όπου πήγε μετά τη «Λύρα»
ο Πουλόπουλος) και έναν ολόκληρο δίσκο.
Τις «Χάρτινες καρδιές», που μου έδωσαν
και χρυσό δίσκο. Δεν είχα άλλον χρυσό
δίσκο όλα αυτά τα χρόνια, μόνον αυτόν».
Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε το «ύφος»
και τη φωνή που ταίριαζε στο αγαπητό,
τότε, στο κοινό Νέο Κύμα. Ίσως γι’ αυτό
νίκησε στα… σημεία την πρώτη εκτέλεση,
λαϊκή και δωρική από το Δημήτρη Μητροπάνο, ενός τραγουδιού που έγραψε
ιστορία: «Καμαρούλα μια σταλιά». Ο αξέχαστος Μητροπάνος το ηχογράφησε, σε
μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, σε 45αράκι το 1967.
Όμως, μεγάλη επιτυχία έγινε στην εκδοχή, ένα χρόνο μετά, του Γιάννη Πουλόπουλου, με σεκόντο από τη Μαίρη Χρονοπούλου, στο μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη
«Γοργόνες και μάγκες». Κάτι αντίστοιχο
είχε συμβεί και με τη «διπλή» ηχογράφηση ενός άλλου εμβληματικού τραγουδιού,
από το Δημήτρη Μητροπάνο και το Γιώργο Νταλάρα: «Να’ τανε το ‘21» των Σταύρου Κουγιουμτζή – Σώτιας Τσώτου…
Κυκλοφορούν και αναπαράγονται δύο
«μύθοι» (που δεν έχουν εξακριβωθεί τελικά) για το Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας περιλαμβάνει τη φράση του Μίκη Θεοδωράκη
«Αυτόν εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή»,
στην ακρόαση που έστησε η δισκογραφική Columbia για να ξεσκαρτάρει το ερμηνευτικό δυναμικό της.
Με μέλη της επιτροπής επιλογής το
Μίκη, το Βασίλη Τσιτσάνη, τον Απόστολο Καλδάρα και το Γιάννη Παπαϊωάννου,
κατά μία επίσης ανεξακρίβωτη εκδοχή. Σε
κάθε περίπτωση ο Μίκης μπορεί να μην
τον έκανε τελικά τραγουδιστή, τον κάλεσε
όμως – το 1963 – στη θεατρική «Γειτονιά
των αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη,
από το θίασο Τζένης Καρέζη και Νίκου
Κούρκουλου. Για τα τραγούδια «Στρώσε
το στρώμα σου για δυο», «Δόξα τω Θεώ»
και «Το ψωμί είναι στο τραπέζι».
Τα τρία τραγούδια του Μίκη δισκογράφησε παράλληλα ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, που είχε κατά κάποιον τρόπο κοινές
απαρχές με το Γιάννη Πουλόπουλο – και

Ο Γιάννης Πουλόπουλος
ερμηνεύοντας τις
«Θαλασσιές τις χάντρες»
παρέα με τον πρωταγωνιστή
Φαίδωνα Γεωργίτση
στο Περιστέρι και στις πρώτες δουλειές.
Ας μη λυπήσουμε όσους το αναπαράΟ δεύτερος ανεξακρίβωτος «μύθος», γουν, αλλά φαίνεται πως η αλήθεια, για
λοιπόν, που αναπαράγεται ανεξέλεγκτα, την αποχώρησή του, βρίσκεται απλώς
θέλει την ίδια εποχή τον Μπιθικώτση να στο… φανταριλίκι.
λέει στη δισκογραφική Columbia «ή εγώ ή
Τι σημασία έχει; Έτσι κι αλλιώς, όλα είχαν
αυτός», για τον Πουλόπουλο.
πάρει το «Δρόμο» τους.

Andreas

Michalopoulos
and associates
with
over

30

YEARS
EXPERIENCE

For all your needs in Greece
-

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

514 904-1242
www.andion.co

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 28 Αυγουστου, 2020 / August 28, 2020 • 7

Στα χνάρια
του Κοτζιά
ο Δένδιας

Χωρικά ύδατα 12 μιλίων:
Από κανόνας… εξαίρεση!

Τ

η Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Ελληνική Βουλή, ο Δένδιας προανήγγειλε την
επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων
στο Ιόνιο από τα έξι στα 12 (ναυτικά) μίλια.
Η ιδέα δεν είναι νέα. Φεύγοντας από το
υπουργείο Εξωτερικών (Οκτώβριος 2018),
ο Κοτζιάς είχε αναφερθεί στην απόφασή
του να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα από
τους Οθωνιούς (βορείως της Κέρκυρας),
μέχρι τα Αντικύθηρα.
Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Ο Κοτζιάς είχε δώσει στίγμα των προθέσεών του κατά τη διάρκεια συνέντευξής
του στην ΕΡΤ το Δεκέμβριο 2017. Μέχρι
να φύγει, όμως, από το υπουργείο Εξωτερικών, δεν είχε κάνει το σχετικό βήμα.
Ούτε το έκανε ο διάδοχός του Κατρούγκαλος, ούτε και ο Δένδιας. Τη διαχρονική αδράνεια των ελληνικών κυβερνήσεων τις τελευταίες δεκαετίες στο ζήτημα
αυτό, πληρώνουμε ακριβά σήμερα.
Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας,
κάθε παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα
να επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά
του ύδατα μέχρι 12 μίλια. Εάν η Ελλάδα
ασκούσε το δικαίωμά της, θα ακύρωνε σε
μεγάλο βαθμό τις τουρκικές επεκτατικές
διεκδικήσεις. Τα διεθνή ύδατα στο Αιγαίο
θα περιορίζονταν δραστικά, άρα ένα πολύ
μεγάλο τμήμα του θα γινόταν ελληνική
θάλασσα.
Μεταξύ άλλων, θα λυνόταν πρακτικά και
το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας σ’ αυτή την
περιοχή, αφού θα έμεναν σχετικά μικρές
περιοχές (κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και
λιγότερο στα βόρεια της Κρήτης) προς
οριοθέτηση. Γι’ αυτό το λόγο οι Τούρκοι
έσπευσαν να αποτρέψουν την Αθήνα από
το να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της,
χαρακτηρίζοντας αιτία πολέμου (casus
belli) την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Τον Ιούνιο 1995 η τουρκική Εθνοσυνέλευση εξουσιοδότησε την κυβέρνηση να

λάβει ακόμα και στρατιωτικά μέτρα για
να την εμποδίσει. Είχαν επίγνωση ότι, εάν
γινόταν επέκταση, θα έχαναν το επεκτατικό τους παιχνίδι στο Αιγαίο. Ταυτοχρόνως
θα ενισχυόταν σημαντικά η ελληνική θέση
και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα
δηλώνει ότι διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά της για επέκταση και θα το ασκήσει
όποτε κρίνει. Πρόκειται για προσχηματική
θέση. Όταν ένα δικαίωμα δεν ασκείται για
πολλά χρόνια, όπως στην περίπτωσή μας,
αποδυναμώνεται, η άσκησή του γίνεται
ολοένα και πιο δύσκολη.
ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ
Ας σημειωθεί, ότι οι κυβερνήσεις Σημίτη,
Κώστα Καραμανλή και Γιώργου Παπανδρέου, στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών
διερευνητικών επαφών, έχουν διαπραγματευθεί το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων. Κι αυτό παρότι (σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο) πρόκειται για δικαίωμα,
που κάθε παράκτιο κράτος ασκεί μονομερώς. Δηλαδή, δεν έχει υποχρέωση να το
διαπραγματευθεί με τα γειτονικά κράτη.
Πριν πολλά χρόνια, είχα γράψει: «Από τη
στιγμή που η Αθήνα έχει κακώς επιλέξει
να διαπραγματευθεί με την Άγκυρα το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων, τουλάχιστον ας το διαπραγματευθεί σωστά.
Η Αθήνα έπρεπε εξαρχής να έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια σ’
όλες τις περιοχές που δε γειτνιάζουν με
την Τουρκία και στη συνέχεια να διαπραγματευθεί με την Άγκυρα ένα συμβιβασμό
για το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων στις περιοχές που γειτνιάζουν.
»Εάν το είχε κάνει, οι μη γειτνιάζουσες με
την Τουρκία θαλάσσιες περιοχές θα είχαν
βγει εκτός διαπραγμάτευσης, ενώ τώρα
η Άγκυρα ζητάει να μην υπάρξει καμία
επέκταση στο ανατολικό Αιγαίο, προσφέροντας(;) σαν αντάλλαγμα την αποδοχή
της επέκτασης στο Ιόνιο και στο Λιβυκό!
Προσφέρει, δηλαδή, αυτό που η Ελλάδα
μπορεί να κάνει μόνη της, χωρίς η Τουρκία
να έχει το παραμικρό πρόσχημα αντίδρα-

σης, αφού δε γειτνιάζει με τις θαλάσσιες
αυτές περιοχές». Τη θέση αυτή είχα επανειλημμένως διατυπώσει σε άρθρα από
τη δεκαετία του 1990 και τη συμπεριέλαβα στην ενότητα «Δώδεκα μίλια και casus
belli» στο βιβλίο «Μετά τον Ερντογάν τι;»
(Απρίλιος 2013, εκδόσεις Πατάκη).
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Για χρόνια κυριαρχούσε η άποψη πως
εάν γινόταν επέκταση των χωρικών υδάτων μόνο σε κάποιες περιοχές, θα ήταν
σαν η Ελλάδα να παραδεχόταν ότι το Αιγαίο είναι ειδική θάλασσα. Ως εκ τούτου,
θα έδινε υπόσταση στον τουρκικό ισχυρισμό ότι πρέπει να ισχύσουν ειδικές διευθετήσεις. Το επιχείρημα είχε επικαλεσθεί
και ο Βενιζέλος για να ασκήσει κριτική
στον Κοτζιά. Θα την επαναλάβει και κατά
Δένδια;
Το επιχείρημα θα ήταν άξιο συζήτησης,
εάν η Αθήνα δεν είχε ήδη αποδεχθεί τη
φόρμουλα των χωρικών υδάτων διαφορετικού εύρους κατά περιοχή και ήταν
αποφασισμένη να πάει στα 12 μίλια. Ο
Βενιζέλος, μάλιστα, ήταν υπουργός σε
κυβερνήσεις που διαπραγματεύθηκαν με
την Άγκυρα ένα δικαίωμα που ασκείται
μονομερώς από κάθε κράτος. Οι ελληνικές κυβερνήσεις το διαπραγματεύθηκαν,
όχι επειδή θεωρούν το Αιγαίο ειδική θάλασσα, αλλά επειδή υπέκυψαν –χωρίς να
το ομολογούν– στον εκβιασμό του τουρκικού casus belli.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν
αλλάζει από την επίσημη ρητορική της
Ελλάδας ότι θα επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα όποτε το κρίνει. Όταν φοβάται να
ασκήσει το δικαίωμά της και όταν έχει ήδη
διαπραγματευθεί χωρικά ύδατα διαφορετικού εύρους, το επιχείρημα Βενιζέλου
(και άλλων) είναι προσχηματικό. Η πραγματική αιτία είναι το φοβικό σύνδρομο
της ελληνικής πολιτικής ελίτ, η απροθυμία της να κάνει οτιδήποτε θα ενοχλούσε
την Άγκυρα και δυνητικά θα μπορούσε να
οδηγήσει σε κρίση.
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Ας σημειωθεί ότι η Τουρκία στη Μαύρη
Θάλασσα και στις νότιες ακτές της (Ανατολική Μεσόγειο) έχει χωρικά ύδατα 12
μιλίων. Δεν τα έχει, βεβαίως, επεκτείνει
στο Αιγαίο, επειδή δε θα είχε αξιόλογο
όφελος και κυρίως γιατί εάν τα επέκτεινε
δε θα μπορούσε να εμποδίσει την Ελλάδα
να πράξει το ίδιο.
12 ΜΙΛΙΑ: ΚΑΝΟΝΑΣ ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ;
Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια σε Ιόνιο, νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, δυτικό Αιγαίο,
ακόμα και σε Θράκη και Μακεδονία. Και
πρέπει να είναι γενναιόδωρη στην καθιέρωση διαδρόμων ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ώστε να κάμψει ενδεχόμενες διεθνείς
αντιδράσεις τέτοιου χαρακτήρα. Εάν δε
συμπεριλάβει στην επέκταση κι αυτές τις
περιοχές, η Αθήνα θα έχει εμμέσως πλην
σαφώς αποδεχθεί ότι η Άγκυρα έχει και
εκεί λόγο. Αντιθέτως, εάν κατοχυρωθούν
χωρικά ύδατα 12 μιλίων, η όποια άτυπη
διαπραγμάτευση με την Άγκυρα θα αφορούσε μόνο το ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως, η ενδεχόμενη συμφωνία θα ήταν
κάπου στη μέση, στα 8-10 μίλια.
Την παραπάνω επιχειρηματολογία είχα
επαναλάβει το 2018 στο άρθρο μου «Χωρικά ύδατα: κάλλιο πέντε και στο χέρι,
αλλά όχι μόνο στο Ιόνιο». Το καλοκαίρι
του 2020, όμως, οι συνθήκες είναι ποιοτικά διαφορετικές από το 2018 και πολύ
περισσότερο από το 2013. Τότε, η Άγκυρα δεν είχε εγείρει τις διεκδικήσεις που
εγείρει σήμερα. Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν
ήταν ακόμα κρατικό δόγμα και ο Ερντογάν
ήταν πολύ πιο συγκρατημένος από ό,τι είναι σήμερα.
Με άλλα λόγια, εάν τα χωρικά ύδατα είχαν επεκταθεί παντού (εκτός ανατολικού
Αιγαίου), η Άγκυρα θα είχε πιθανότατα
περιορισθεί σε ρητορικές αντιδράσεις,
δεδομένου ότι μέχρι το 2016 ο Ερντογάν

►ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15

Από τις 9 Μαΐου,
επιστρέψαμε στον
αέρα στη συχνότητα
1610 ΑΜ, κάθε
Σάββατο και Κυριακή
στις 4 μμ.

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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2020 BUICK
ENCORE GX PREFERRED AWD

D.

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

PURCHASE PRICE OF

$30,542

2020 CHEVROLET
SPARK 1LT AUTOMATIC

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

PURCHASE PRICE OF

$16,647
3650 BOULEVARD DES SOURCES,

9455 BOULEVARD LACORDAIRE

514 683.6555

514 327.3540

chevroletwestisland.ca

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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Covid-19: Ποιοι και πότε
πρέπει να φοράνε μάσκα
Η επιχειρηματολογία του γνωστού
Κύπριου νευροχειρουργού, Μιχαήλ Σπύρου,
για τη χρήση μάσκας, που έκανε
αίσθηση στο διαδίκτυο

Ο

γνωστός Κύπριος νευροχειρουργός,
Μιχαήλ Σπύρου, στέλνει το δικό του
μήνυμα και εκφράζει τον προβληματισμό
του για τις μάσκες προστασίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, σε ένα μακροσκελές κείμενο που ανάρτησε στο διαδίκτυο:
«Οι μάσκες προστασίας από τις διάφορες ασθένειες και τώρα από τον κορωνοϊό. Πολύ συζήτηση γίνεται τελευταίως
γι’ αυτό το θέμα και όμως ο κόσμος είναι
συγχυσμένος. Βοηθούν οι μάσκες; Κάνουν
κακό οι μάσκες; Πότε θα πρέπει να βάζουμε τις μάσκες; Ποιος θα πρέπει να βάζει
μάσκα; Όλα αυτά τα ερωτήματα αν και δεν
έχουν απαντηθεί, φτάσαμε στο σημείο
να ποινικοποιήσουμε την απουσία μάσκας. Μήπως πίσω από αυτό κρύβονται
συμφέροντα αγοραπωλησίας μασκών;
Τι γελοίο να βλέπεις κάποιον στο αυτοκίνητό του, μόνος, να οδηγεί με μάσκα
και γάντια! Να περπατά στην παραλία
κάποιος, μόνος και σε απόσταση από άλλους, με μάσκα και γάντια. Η πωλήτρια να
έχει μάσκα και γάντια για 6-8 ώρες εργασία. Ο οδηγός του λεωφορείου να είναι με
μάσκα και γάντια για 5-6 ώρες συνέχεια.
Ευτυχώς που είναι και η ώρα του φαγητού, και έχουμε την ευκαιρία να αφαιρέσουμε τη μάσκα για λίγο. Ως να γυροφέρνουν οι ιοί στην ατμόσφαιρα όπως
τα κουνούπια και βάζουμε αντικουνουπικό… Το θέμα με τις μάσκες έχει καταντήσει υπερβολή, γι’ αυτό θα προσπαθήσω
να δώσω κάποιες εξηγήσεις, ως γιατρός.

στατεύουν τους γύρω, χωρίς να προστατεύουν αυτούς που τις έχουν.
Στο χειρουργείο των 2-3 ωρών που κάνω,
με τη μάσκα στο πρόσωπό μου, δεν είναι για να προστατεύσει εμένα αλλά τον
ασθενή μου. Αμέσως μετά το χειρουργείο τρέχω στο νιπτήρα για να πλύνω το
στόμα μου από την άσχημη μυρωδιά και
γεύση που έχει παραμείνει, ένεκα κακής ανταλλαγής αερίων των πνευμόνων, αλλά και δυσοσμίας από το στομάχι. Γίνεται κατανοητό από εδώ, ότι
είναι αδύνατο και λάθος να υποχρεώσεις
μια πωλήτρια είτε ένα οδηγό λεωφορείου να έχει μάσκα για 8 συνεχή ώρες και
κάθε μέρα. Στο τέλος θα τους δημιουργηθούν αναπνευστικά προβλήματα.
Οι χειρουργικές μάσκες προστατεύουν
τους γύρω. Εμποδίζουν την εκροή πτυέλου στους γύρω. Παραμένουν όλα στη
μάσκα. Από αυτή τη μάσκα όμως, μπορούν να εισχωρήσουν τα πάντα και
να τα εισπνεύσει αυτός που την έχει.
Οι μάσκες με φίλτρο προστατεύουν αυτούς που τις έχουν αλλά δεν προστατεύουν τους γύρω. Ο αέρας καθαρίζεται
(φιλτράρεται) κατά την εισδοχή, αλλά ότι
βγαίνει με την εκπνοή μεταφέρεται αναλλοίωτος.
Η συνεχή χρήση της μάσκας θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθόσον
δημιουργείται μια συνεχή και σταδιακή
υπο-οξυγόνωση του οργανισμού. Η διαταραχή της σωστής ανταλλαγής αερίων
θα προκαλέσει τη μείωση της σωστής
«ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ
ποσότητας οξυγόνου και συνεπώς το χαΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ»
λασμό της ζωής του ανθρώπινου οργανι»Εάν δε μπουν οι μάσκες εκεί που πρέπει σμού (του ενεργειακού μεταβολισμού).
και από αυτούς που πρέπει, με το πέρας Άρα, πότε και ποιοι θα πρέτης κρίσης του ιού, θα έχουμε σοβαρά πει
να
έχουν
τη
μάσκα;
προβλήματα υγείας του πληθυσμού, ειδι- Οι επαγγελματίες υγείας, που έρχονται
κά από τη χρήση της μάσκας και όχι από κοντά και πολλές φορές σε επαφή με
τη μη χρήση.
τον ασθενή. Αυτοί ξέρουν φυσικά, ότι
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι μόλις απομακρυνθούν από τον ασθευπάρχουν διάφορα ήδη μάσκας. Οι νή, θα αφαιρέσουν τη μάσκα και θα την
μάσκες που προστατεύουν αυτούς αλλάξουν όταν πρέπει. Πολλές φορές
που την έχουν και οι μάσκες που προ- οι επαγγελματίες υγείας φέρουν ταυ-

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

τόχρονα και από τα δύο είδη μάσκας.
Στα επαγγέλματα όπου είναι αναγκαίο
να έλθουν σε κοντινή απόσταση, είτε
και σε επαφή με τον πελάτη, όπως είναι
τα κομμωτήρια και οι αισθητικοί. Εδώ
και πάλι, τη μάσκα θα πρέπει να φέρει ο επαγγελματίας και όχι ο πελάτης.
Η αναγκαιότητα εξυπηρέτησης ανθρώπων μεγάλης ηλικίας ή αναπήρων. Γονείς,
παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά, αδέλφια,
επαγγελματίες φροντιστές. Βάλτε εσείς τη
μάσκα, μην τη βάλετε στον ηλικιωμένο.
Δε θα τον βοηθήσει. Θα του κάνετε ζημιά.
Ο
υπόλοιπος
κόσμος
δεν
είναι αναγκαίο να φέρει μάσκα.
Ο βασικός κανόνας σε όλα τα λοιμώδη νοσήματα, είναι η διατήρηση αποστάσεων και η αποφυγή εναγκαλισμών
και χειραψίας. Το αναγκαίο πλύσιμο
των χεριών και του στόματος. Η λήψη
ζεστών ροφημάτων και βιταμινών.
Η αποφυγή κακών συνηθειών, όπως το
κάπνισμα, τα ναρκωτικά και τα οινοπνευματώδη.
Τέλος, η άθληση θεωρείται βασικό στοιχείο στη ζωή μας, καθόσον είναι ο ιδανικότερος τρόπος να βελτιώσουμε το μεταβολισμό και συνεπώς και την άμυνα του οργανισμού.
Το κολύμπι στη θάλασσα είναι ένα από
τα καλύτερα είδη αντι-ίωσης. Το θαλασσινό νερό έχει υπερτονικό περιβάλλον, κάτι που δεν αρέσει στους
ιούς. Εκπλήσσομαι για την απαγόρευση
του κολυμπιού στη θάλασσα, από την
πρώτη στιγμή που λήφθηκαν τα μέτρα.
Μην πανικοβάλλεστε. Η χρήση μάσκας θα
πρέπει να γίνεται με σωστές ενδείξεις και
με φειδώ. Αφήστε το οξυγόνο να εισέλθει στον οργανισμό σας. Κρατάτε αποστάσεις και δε χρειάζεται να φτύνει ο ένας
στα μούτρα του άλλου. Είμαστε χώρα με
ήλιο. Απολαύστε τον. Ο ιός θα φύγει όπως
και τόσοι άλλοι στο παρελθόν».
Δρ. Μιχάλης Σπύρου
Νευροχειρουργός, MD, PhD

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡ. ΣΠΥΡΟΥ
Ο Μιχάλης Σπύρου (φωτ.) γεννήθηκε
στις 7.3.1960. Το 1979 με την απόλυσή
του από το στρατό μεταβαίνει στη Σοβιετική Ένωση για σπουδές στην ιατρική. Σπουδάζει ιατρική στην πόλη Λβώφ
της Ουκρανίας και κάνει ειδικότητα στη
Νευροχειρουργική στη Μόσχα στο Νευροχειρουργικό κέντρο Μπουρτένγκο. Στο
διάστημα αυτό κάνει και τη διδακτορική
διατριβή του «Τραυματισμοί των μετωπιαίων λοβών του εγκεφάλου. Ενδείξεις για
χειρουργική και συντηρητική αγωγή».

Στο Κέντρο Νευροχειρουργικής εκπαιδεύεται στα χειρουργεία όγκων εγκεφάλων με όλες τις προσπελάσεις δια-κρανιακά, δια-στοματικά, δια-ρινικά, αγγειακών
παθήσεων εγκεφάλου (ανευρύσματα,
αγγειακές δυσπλασίες) με ενδο-αγγειακή
είτε ανοικτή χειρουργική μέθοδο, Εκπαιδεύεται στις παθήσεις σπονδυλικής στήλης (τραύματα, όγκοι, αγγειακές δυσπλασίες, μολύνσεις, εκφυλιστικές αλλοιώσεις,
εκ γενετής δυσπλασίες).
Το 1991 o Μιχάλης Σπύρου μεταβαίνει
στο Λονδίνο στο Institute of neurology
and neurosurgery, κοντά στον προφέσορα
L. Symon όπου για 2 μήνες είναι στα χει-

►ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 15

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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SUMMER EVENT
Lease the

2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan

Starting from

$589/month*

2.99%*

Lease APR, 45 months
....................................................
$589* Lease Payment
$3,800* Down Payment
$48,646 Total Price
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
Συνάχι: Πώς να το αντιμετωπίσετε
Το συνάχι είναι τόσο συνηθισμένο που οι περισσότεροι το
έχουμε περάσει και ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε
Γράφει η Ερμίνα Παπαδήμα (in.gr)

Σ

υνάχι παθαίνουμε κατά καιρούς οι
περισσότεροι άνθρωποι είτε λόγω
εποχής, είτε λόγω ότι έτυχε να αρρωστήσουμε. Μπορεί το ανοσοποιητικό μας να
ήταν εξασθενημένο. Συνήθως περνάει
μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα και απαιτεί
ορισμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Δεν είθισται να είναι κάτι το ανησυχητικό.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το συνάχι είναι μία φλεγμονή του βλεννογόνου της ρινικής κοιλότητας που
οφείλεται σε ιό.
Τα τυπικά συμπτώματα που εμφανίζει
είναι κυρίως καταρροή, μπούκωμα στη
μύτη, μάτια που δακρύζουν κλπ.

Συνήθως ξεκινά με απότομα φτερνίσματα και αμέσως με μπουκωμένη μύτη.
Λόγω του ότι είναι εξαιτίας ιού και η
αναπνοή μας δεν είναι καλή, μπορεί λίγες
μέρες μετά τα συμπτώματα να διαφοροποιηθούν. Εμφανίζεται πονοκέφαλος,
αίσθηση αδυναμίας και ατονίας, βήχας,
ίσως και πυρετός.
Το φτέρνισμα, συνήθως μεταφέρει τον
ιό, ειδικά σε ένα κλειστό χώρο. Ο πυρετός
που μπορεί να προξενήσει κατά βάση δεν
ξεπερνά τα δέκατα.
Αν υπάρχουν επιπλοκές και η κατάσταση γίνει σοβαρότερη, τότε χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο.
Είναι σπάνιο όμως, γιατί κατά βάση
μέσα σε μία εβδομάδα τα συμπτώματα
έχουν σταματήσει. Θέλει υπομονή όπως

και κάθε περίπτωση που δύναται να προξενήσει ένας ιός.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Πρώτα από όλα πρέπει να τρώτε πορτοκάλια ή τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C.
Αν πάλι θέλετε να ενισχύσετε την αντοχή σας, μπορείτε να πιείτε συμπλήρωμα
βιταμίνης C. Είναι γνωστό άλλωστε ότι
θωρακίζει και βοηθά το ανοσοποιητικό
να γίνει πιο αμυντικό απέναντι στους
ιούς. Μην κάνετε το λάθος να μην ανοίγετε τα παράθυρα έστω για κάποια ώρα,
ώστε να μπει καθαρός αέρας στο χώρο.
Πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας, διαφορετικά ο ιός υπάρχει μέσα στο χώρο και
μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλους.
Σε περίπτωση που κρυώνετε απλά μην

κάτσετε δίπλα στα παράθυρα.
Τα αποσυμφορητικά σπρέι είναι χρήσιμα στην περίπτωση που δε σταματάει το
μπούκωμα, για να μπορείτε να αναπνέετε ρινικά. Αυτό έχει άμεση σχέση και με
τον ύπνο, άρα και με την ξεκούραση.
Δε θα περάσει εύκολα το συνάχι αν δουλεύετε, κάνετε δραστηριότητες και αν
δεν κοιμάστε καλά. Ειδικά πρέπει να κοιμάστε καλά, για να μπορεί ο οργανισμός
να ιαθεί πιο γρήγορα. Να τρώτε ελαφρύ
φαγητό αλλά πλούσιο σε ιχνοστοιχεία
και βιταμίνες. Οι πρωτεΐνες είναι επίσης
πολύ απαραίτητες, για να έχει την αντοχή
το σώμα να αντιμετωπίσει την αίσθηση
της αδυναμίας. Το φαγητό καλό θα είναι
να είναι ωστόσο «ελαφρύ» όπως σούπα,
φιδές κλπ.

Ακόμη και ένα εμβόλιο
με αποτελεσματικότητα
στο 50% αλλάζει το παιχνίδι
Έ

να ασφαλές εμβόλιο για τον κορωνοϊό με αποτελεσματικότητα στο 50%,
ή και μεγαλύτερη, μπορεί να αλλάξει το
παιχνίδι στη μάχη της πανδημίας, υποστηρίζει γιατρός που εργάζεται ως ερευνητής στις κλινικές δοκιμές της Moderna.
Να σημειωθεί ότι η Moderna Inc έχει
αρχίσει κλινικές δοκιμές τελευταίου
σταδίου του υποψήφιου εμβολίου της
για την Covid-19, με την υποστήριξη της
αμερικανικής κυβέρνησης, επί 30.000
ενηλίκων που δεν έχουν προσβληθεί
από τη νόσο. Ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ και σύμβουλος του Λευκού
Οίκου, δρ Άντονι Φάουτσι, έχει μάλιστα
δηλώσει ότι η δοκιμή της Moderna μπορεί να έχει καθοριστικά αποτελέσματα

έως το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο. Άλλες
θα ακολουθήσουν αργότερα, κάποιες
ίσως ακόμα πιο μετά.
«Η ανάπτυξη εμβολίων κατά ιών που
προσβάλλουν το αναπνευστικό είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αναλογιστείτε ότι το εμβόλιο της γρίπης που γίνεται κάθε χρόνο,
είναι αποτελεσματικό περίπου μόνο 40%
έως 60%», δήλωσε ο δρ Κάρλος ντε Ρίο,
του Πανεπιστημίου Έμορυ στο CNBC.
Αποτελεσματικότητα 50% απαιτεί και ο
Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και
Φαρμάκων για να δώσει έγκριση παραγωγής εμβολίου.
Σύμφωνα μάλιστα με τον επίτροπο του
οργανισμού Στίφεν Χαν, στην παρούσα
φάση θα ήταν μη ρεαλιστικό να περι-

μένουμε ότι ένα εμβόλιο θα είναι 100%
αποτελεσματικό.
Ένα εμβόλιο που είναι 50% αποτελεσματικό σημαίνει ότι θα μειωθεί κατά 50% ο
κίνδυνος ένα μέσο άτομο να αναπτύξει
λοίμωξη από κορωνοϊό.
Σύμφωνα μάλιστα με τον Ντε Ρίο, ο ευρύς εμβολιασμός – ακόμη και με ένα εμβόλιο με 50% αποτελεσματικότητα, θα
βοηθούσε τις ΗΠΑ να φτάσουν στη λεγόμενη ανοσία της αγέλης – το σημείο δηλαδή όπου αρκετά άτομα έχουν αναπτύξει αντισώματα για να καταπολεμήσουν
τον ιό και ως εκ τούτου να περιορίσουν
σημαντικά την εξάπλωσή του σε έναν
πληθυσμό.
«Πρέπει να σκέφτεστε το εμβόλιο σαν

ένα εργαλείο που θα επιτρέψει η πανδημία να μην είναι πια πανδημία αλλά κάτι
που βρίσκεται υπό έλεγχο» έχει δηλώσει
ο δρ Άντονι Φάουτσι.
Είναι επίσης πιθανό, τα άτομα που θα
εμβολιαστούν να μολυνθούν τελικά από
τον κορωνοϊό, διευκρίνισε ο Ντελ Ρίο.
Ωστόσο, ο εμβολιασμός θα μπορούσε
να μειώσει τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από την Covid-19 αποφεύγοντας τις
επιπλοκές, τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
και την εισαγωγή σε ΜΕΘ, πρόσθεσε.
Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν
το παιχνίδι, εξηγεί, μειώνοντας τους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας του
ιού.
© Η Ναυτεμπορική

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• 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.

Δωρεάν διανομή
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
με τα φάρμακα
Σ
,χ
,
Π
ε
και ότι άλλο
χρειαζόσαστε
α
7
9:00 . .-8:00 . .
από το φαρμακείο μόνο
4691 Samson blvd.
με ένα τηλέφωνο στο
(Corner 100th Ave)
450-686-2347
450 686-2347
για ακχαρο οληΣτερινη
ιεΣη και για τυχον μβολια
ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M.

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

du lundi 31 août au dimanche 6 septembre 2020 · from monday august 31st to sunday september 6th 2020
BISCUITS ORIGINAL GOURMET
Cookies
102g

supermarché
CONCOMBRES
ANGLAIS
English Cucumbers

MERLAN FRAIS
Fresh Whiting
5.49/kg

PISSENLIT
Dandelion
botte
BROCOLI-RAVE
Rapini

Nettoyé · Cleaned
7.69/kg

GRÈCE

FROMAGE
MYZITHRA RÂPÉ
Grated Cheese
17.61/kg

BANANES
Bananas
0.86/kg
FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIAL
Fresh Beef Tenderloin
22.02/kg

GRÈCE

PILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Drumsticks
2.84/kg

FROMAGE KASSERI AU
LAIT DE BREBIS ET CHÈVRE
Cheese
19.82/kg
PROSCIUTTO COTTO
8.80/kg

THON PÂLE ENTIER
PRIMO
Tuna
99g

YOGOURTS IÖGO
Yogurts
4x100g

PIZZA PÂTE MINCE
STROMBOLI
Thin Crust Pizza
346 à 422g*
*Biologique exclue

livraison à domicile
home delivery

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal • (514) 932-0922

épicerie en ligne

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Περίεργο σπίτι σε σχήμα φωτογραφικής μηχανής!
Έ

νας Ινδός άντρας έχει εμμονή με τη
φωτογραφία και έχει ονομάσει τους
τρεις γιους του με εμβληματικές μάρκες
φωτογραφικών μηχανών – Canon, Nikon
και Epson.
Η αγάπη του για τη φωτογραφία δεν
περιορίστηκε μόνο εκεί, γι αυτό και αγόρασε ένα τριώροφο οίκημα σε σχήμα τεράστιας… φωτογραφικής μηχανής!
Ο Ράβι Χονγκάλ, είναι ένας 49χρονος
επαγγελματίας φωτογράφος από το
Μπέλγκαουμ της Ινδίας, που βρήκε κάποιους πραγματικά μοναδικούς τρόπους
για να επιδείξει το πάθος του για την τέχνη της φωτογραφίας και δε δίστασε να

ξοδέψει περίπου 95.000$ σε σπίτι σχήματος vintage φωτογραφικής μηχανής,
που έχει παράθυρο σε σχήμα… φακού,
φλας και ακόμη και κάρτα μνήμης!
Σύμφωνα με τον τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο All About Belgaum, ο Ράβι
Χονγκάλ έχει εμμονή με τη φωτογραφία
από την παιδική της ηλικία.
Η αγάπη του για τη φωτογραφία μετουσιώθηκε σε μια επιχείρηση κι έτσι άνοιξε
το δικό του μαγαζί που διατηρεί μέχρι
σήμερα.
Λέγεται μάλιστα ότι και το εσωτερικό
του σπιτιού είναι σχεδιασμένο ως διαφορετικά μέρη μιας κάμερας…

Τριχεχίδες: Μη σας ξεγελά η όψη τους
τίποτα περισσότερο από το τα χαϊδέψει κάποιος στην
κοιλιά τους, καθώς αυτά κολυμπούν στα θερμά νερά
κοντά στο Crystal River, της Καλιφόρνιας.

Σ

την πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα φιλικά πλάσματα. Οποιοσδήποτε εάν συναντούσε ένα από αυτά
τα τεράστια θαλάσσια θηλαστικά, το πιο σίγουρο είναι
να νιώσει ένα αίσθημα πανικού.
Ωστόσο, αυτά τα ολοστρόγγυλα πλάσματα δε ζητούν

Αρκετές πηγές γλυκού νερού προσελκύουν τις τριχεχίδες, των οποίων ο συνήθης βιότοπος είναι ο ωκεανός,
που όμως κατά τη χειμερινή περίοδο, η θερμοκρασία
πέφτει αρκετά χαμηλά.

Ο φωτογράφος υποβρύχιων λήψεων, Alex Mustard,
ταξίδεψε μέχρι τα δυτικά παράλια της Φλόριντα για να
τραβήξει μερικά καρέ από αυτά τα πλάσματα, καθώς
αυτά προσπαθούν βρουν λίγη ζεστασιά.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτογράφιση των θηλαστικών
ήταν μία αρκετά εύκολη υπόθεση, εξαιτίας της χαλαρής
φύσης τους.
Εάν δε γίνεις ενοχλητικός, σε αφήνουν να τις προσεγγίσεις και ακόμα και να τις χαϊδέψεις.

H «Βιβλιοθήκη-Σκουληκότρυπα» στην Κίνα
Μ

ια βιβλιοθήκη που προτίθεται «να είναι μια σκουληκότρυπα η οποία υπερβαίνει το χρόνο και το χώρο», με θέα τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σχεδίασε το
-με έδρα το Πεκίνο- αρχιτεκτονικό γραφείο MAD.
H «Βιβλιοθήκη-Σκουληκότρυπα» είναι υπό κατασκευή εντός του πάρκου Century
Park της πόλης Χαϊκού στη νήσο Χαϊνάν και εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κόλπου της Χαϊκού.
Το καμπυλωτό από σκυρόδεμα οικοδόμημα θα στεγάζει μια βιβλιοθήκη και εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες του πάρκου. Η βιβλιοθήκη θα χτιστεί γύρω από διώροφο αναγνωστήριο με χώρο για 10.000 βιβλία.
Η βιβλιοθήκη είναι το πρώτο από τα επτά κτίσματα που θα οικοδομηθούν στην
ακτή του Κόλπου της Χαϊκού._ © ΑΠΕ-ΜΠΕ

35 Χρόνια πείρα
στην παρακολούθηση
συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va
lan

w.

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

35

ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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ULC - LISTED

BURGLARY
FIRE
FINANCIAL
Shared Certificate Listing

Στα χνάρια του Κοτζιά
ο Δένδιας
◄ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 8

στελόριζου. Πώς μπορεί να τα προστατεύσει; Μόνο με στρατιωτικά μέσα, διακινδυείχε εσωτερικούς πολέμους, αρχικά με το νεύοντας πολεμική σύγκρουση.
μετακεμαλικό καθεστώς και μετά το 2013
Οι επιλογές είναι δύσκολες, επειδή η ολιμε το δίκτυο Γκιουλέν.
γωρία του παρελθόντος μετέτρεψε ένα
Ακόμα και μετά το αποτυχημένο πραξικό- τότε διαχειρίσιμο διπλωματικά πρόβληπημα (Ιούλιος 2016) ο Ερντογάν φοβόταν μα, στο σημερινό κρίσιμο πρόβλημα, που
ότι μπορεί οι Αμερικανοί να εκμεταλλεύο- μπορεί να καταλήξει σε πόλεμο. Πριν κινταν μία σύγκρουση με την Ελλάδα για να νηθεί, η Ελλάδα είναι σκόπιμο να περιμέτον ανατρέψουν. Η περίεργη σχέση του με νει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές
τον πρόεδρο Τραμπ και η συμμαχία του με και την ανάληψη της προεδρίας από τον
τη Ρωσία τον απάλλαξε από αυτό το φόβο. Μπάιντεν, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και εκλεγεί.
Η ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει τα χωριΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
κά της ύδατα παντού, εκτός ανατολικού
Σήμερα, εάν γίνει επέκταση μόνο στο Ιό- Αιγαίου. Πρέπει, όμως, να το κάνει μόνο
εάν εξασφαλίσει στρατιωτική συνδρομή
από τη Γαλλία.
Για την ακρίβεια, έχουμε ανάγκη μία μεσογειακή συμμαχία με τη συμμετοχή και
Αιγύπτου, Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας
και εμμέσως πλην σαφώς Ισραήλ. Μία τέτοια συμμαχία θα άλλαζε την εικόνα της
Ανατολικής Μεσογείου. Δεν πρόκειται για
εύκολο εγχείρημα, αλλά αξίζει τον κόπο
νιο, για την οποία είχε μιλήσει ο Κοτζιάς να γίνει προσπάθεια.
και επαναλαμβάνει ο Δένδιας, σχεδόν θα
μηδενισθεί πολιτικά η δυνατότητα μελλο- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
ντικής επέκτασης στην Κρήτη και στο δυ- εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
τικό Αιγαίο.
Από την άλλη πλευρά, εάν τα χωρικά επε- σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δικταθούν παντού, εκτός ανατολικού Αιγαί- πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
ου, στην παρούσα συγκυρία πιθανότατα ο σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοΕρντογάν θα στείλει το Oruc Reis στα 8-10 που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
μίλια από ελληνικές ακτές. Θα προκαλέ- Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
σει την Ελλάδα να προστατεύσει αυτή τη εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
φορά τα χωρικά της ύδατα κι όχι δυνητική του 1973.
ΑΟΖ, όπως συμβαίνει τώρα νοτίως του Κα-

Ποιοι και πότε πρέπει
να φοράνε μάσκα
◄ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 10
ρουργεία μαζί του. Το 1992 επίσης πηγαίνει στο Λονδίνο για ένα μήνα κοντά στον
προφέσορα D. Thomas και προφέσορα A.
Crockard.
Χειρουργεί σε διάφορες ιδιωτικές κλινικές της Πάφου, Λεμεσού, Λευκωσίας,
Αμμοχώστου. Δισκοπάθειες, εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης,
όγκους νωτιαίου μυελού, αγγειακά προβλήματα, μολύνεις, εκ γενετής παθήσεις,
σκολίωση, όγκους εγκεφάλου, τραύματα,
τοποθέτηση διαφόρων βαλβίδων, πλαστικές του κρανίου και της βάσης σε εκροή
εγκεφαλονωτιαίου υγρού, διαρινικές
προσπελάσεις σε όγκους υπόφυσης, διαστοματικές προσπελάσεις σε προβλήματα
σπονδυλικής στήλης και όγκους της βάσης
του κρανίου.
Το 1993 o Μιχάλης Σπύρου μεταβαίνει για 1 μήνα στο Nottingham στο QMC
όπου εργάζεται μαζί με τους J. Webb και
R. Mullholland με προβλήματα σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, όγκοι, δισκοπάθειες, εκ γενετής παθήσεις της σπονδυλικής
στήλης).
Στο κέντρο αυτό πηγαίνει στα επόμενα 8
χρόνια, κάθε χρόνο για ένα μήνα ετησίως.
Το 2007 πηγαίνει για 15 μέρες στην Αλαμπάμα της Αμερικής όπου ασχολείται με
τραύματα νωτιαίου μυελού στα κουνέλια
και ποντίκια μαζί με την προφέσορα G.
Pedutshi (η μέθοδος της μεταμόσχευσης
ρινικής βλεννογόνου).
Με την ενεργό βοήθεια του Δρ. Σπύρου έχει δημιουργηθεί η Νευροχειρουργική Εταιρία Κύπρου.

Με τη βοήθεια του επίσης, στη συνέχεια,
εγγράφεται η Νευροχειρουργική Εταιρία
Κύπρου στην EANS (Πανευρωπαϊκή) και
στην WFNS (Παγκόσμια).
Το 2007 βοηθά στη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου νευροχειρουργικής στην
Κύπρο με καλεσμένους από την Ελλάδα
και την Κύπρο. Το 2009 πρωτοστατεί στη
διοργάνωση νευροχειρουργικού συνεδρίου με τη Ρωσική Νευροχειρουργική εταιρεία. Υπήρξε μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής της EANS που ασχολείται με την
εκπαίδευση νεαρών νευροχειρουργών.
Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
της EANS και της WFNS. Το 2012 εξέδωσε
βιβλίο με τίτλο «Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»._ ©zougla.gr

WESTMOUNT
www.restaurantpetros.ca

Coming
soon to

Little Italy

6896 Saint Dominique
and discover at the Petros restaurant, the tradition of
Fine Greek Cuisine Come
Greek taverns, authentic cuisine.
THE ORIGINAL PETROS

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

THE WESTMOUNT PETROS

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

THE OUTREMONT PETROS

234, Avenue Laurier Ouest
Montreal (Quebec) H2T 2N8
514 312 0200
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ΚΑΣΤΕΛΌΡΙΖΌ

Το ανατολικό άκρο
της Ελλάδας
Τ

ο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου, που διαδραματίζει εκ της
θέσεως του καθοριστικό ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, απέχει περίπου 75
ν.μ. ανατολικά από τη Ρόδο και μόλις ένα
ν.μ. από τις αντικρινές τουρκικές ακτές.
Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος
© in.gr
Το μεγαλύτερο από τα νησιά του ακριτικού αυτού συμπλέγματος φέρει τις ονομασίες Μεγίστη και Καστελ(λ)όριζο.
Η ονομασία Μεγίστη σχετίζεται είτε με
τον πρώτο κατά την παράδοση οικιστή
του νησιού, το Μεγιστέα, είτε με τη σαφώς μεγαλύτερη έκταση του συγκεκριμένου νησιού, σε σχέση με τα υπόλοιπα
νησιά του συμπλέγματος.
Η ονομασία Καστελόριζο σχετίζεται με
το Καστέλο Ρόσο (Castel Rosso), το κάστρο που οικοδόμησαν οι Ιωαννίτες Ιππότες στην είσοδο του λιμανιού.

Κατοικημένο από τους Νεολιθικούς Χρόνους, το Καστελόριζο υπήρξε κατά τους
Μινωικούς Χρόνους εμπορείον (εμπορικός σταθμός) της Κρήτης και ενδιάμεσος
σταθμός στις εμπορικές συναλλαγές με
την Κύπρο.
Από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. έως
τους Ρωμαϊκούς Χρόνους το νησί υπαγόταν στο ροδιακό κράτος, αποτελώντας
αξιόλογο διαμετακομιστικό κέντρο χάρη
στη στρατηγική θέση του και το ασφαλές
λιμάνι του.
Κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους, το Καστελόριζο ακολούθησε τις τύχες της Ρόδου, κατελήφθη δε μαζί με αυτήν από
τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ στις αρχές του 14ου αιώνα.
Το νησί πέρασε στην κυριαρχία των
Τούρκων το 1522.
Το Καστελόριζο γνώρισε περίοδο ακμής
κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, χάρη στις
δραστηριότητες των κατοίκων του στη
ναυτιλία, το εμπόριο και τη σπογγαλιεία.

Το νησί ήταν τότε μια από τις πλέον αξιόλογες ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο,
με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Καστελόριζο διέθετε το 19ο αιώνα 165 καράβια
με χωρητικότητα 24 χιλιάδων τόνων.
Ακολούθησε περίοδος παρακμής, με
κύριο χαρακτηριστικό το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα (κυρίως προς την Αυστραλία, την Αίγυπτο και την υπόλοιπη
Ελλάδα).
Στα σημαντικότερα γεγονότα του 20ού
αιώνα συγκαταλέγονται η εξέγερση των
κατοίκων του Καστελόριζου το 1913 (κατάλυση της οθωμανικής εξουσίας και
εγκαθίδρυση τοπικής διοίκησης), η γαλλική κατοχή των ετών 1915-1921, η Ιταλοκρατία (1921-1945), οι καταστροφές
κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσφυγιά και η επιστροφή των κατοίκων στο
νησί κατά τα έτη 1943-1945.
Το Καστελόριζο ενσωματώθηκε επίσημα στην Ελλάδα το 1948.

Σε απόσταση 1 ν.μ. από τις ακτές του Καστελόριζου βρίσκεται το νησάκι του Αγίου Γεωργίου με το ομώνυμο εκκλησάκι.
Σε απόσταση 6 ν.μ. Δυτικά από το Καστελόριζο βρίσκεται η Ρω (νήσος Αγίου
Γεωργίου).
Στο λιμανάκι του μικρού νησιού υπάρχουν το εκκλησάκι του Aϊ-Γιώργη, αρχαία
οχύρωση (ορθογώνιος ελληνιστικός πύργος-παρατηρητήριο με δύο εξωτερικούς
περιβόλους, που χρησιμοποιήθηκε και
κατά τη Βυζαντινή – Ιπποτική Περίοδο,
αποτέλεσε δε καταφύγιο του Λάμπρου
Κατσώνη γύρω στο 1788) και το μνημείο
της Kυράς της Pω, Δέσποινας Aχλαδιώτου
(1897-1979), που έζησε εδώ και ύψωνε
κάθε μέρα την ελληνική σημαία.
Τέλος, σε απόσταση 5 ν.μ. NA από το
Καστελόριζο βρίσκεται η νησίδα Στρογγυλή (Υψηλή), που συνιστά το απώτατο
όριο της ελληνικής επικράτειας προς
ανατολάς.

Λακωνία: Πόρτο Κάγιο και Μαρμάρι, ένα αχτύπητο δίδυμο
Δύο μοναδικές αγκαλιές της φύσης κοντά στο άκρο της λακωνικής χερσονήσου, το Μαρμάρι
και το Πόρτο Κάγιο, μαγνητίζουν το βλέμμα του ταξιδιώτη που τις αντικρίζει από ψηλά

Τ

ο θαυμάσιο φυσικό ανάγλυφο της λακωνικής γης,
η ασυναγώνιστη θέα, η απέραντη θάλασσα και ο
μεθυστικός αέρας της Μάνης συναρπάζουν όσους ανακαλύπτουν αυτόν τον ξεχωριστό τόπο.
Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος © in.gr
Το Πόρτο Κάγιο, γραφικός παραλιακός οικισμός, χτισμένος σε κλειστό όρμο, είναι μια από τις πιο γοητευτικές γωνιές της Mάνης.

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Το ασφαλές φυσικό λιμάνι του Πόρτο Kάγιο, που στην
αρχαιότητα ονομαζόταν Ψαμαθούς, υπήρξε ορμητήριο
του Λάμπρου Kατσώνη στα τέλη του 18ου αιώνα.
Το Μαρμάρι, γνωστός τόπος παραθερισμού, φημίζεται
για τις όμορφες αμμουδερές παραλίες του με τα γαλαζοπράσινα νερά, το Μαρμάρι Ι και το Μαρμάρι ΙΙ.
Το Πόρτο Κάγιο και το Μαρμάρι, το αχτύπητο δίδυμο
της λακωνικής γης, εγγυώνται μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

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
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Η νέα εξωτερική πολιτική
των ΗΠΑ, η Ε.Ε. και οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις
Ενδεχομένως να αναβιώσουν οι ματαιόδοξες
γερμανικές φιλοδοξίες που θα ταλαιπωρήσουν για
πολλά χρόνια την ελληνική εξωτερική πολιτική

Η

επομένη αμερικανική διοίκηση, μετά
τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές
της 3ης Νοεμβρίου, όποια και εάν είναι,
το αποτέλεσμα δείχνει ότι η Αμερική θα
στραφεί οριστικά προς τα στρατηγικά και
οικονομικά συμφέροντα της προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, ώστε να αντιμετωπίσει
την ανερχόμενη δύναμη της Ανατολής,
την Κίνα, όπου φαίνεται ότι θα αποτελέσει μια παγκόσμια υπερδύναμη του 21ου
αιώνα.
Γράφει ο Ηλίας Θερμός*
©Huffington Post Greece
Η Κίνα, μαζί με την ανερχόμενη Ινδία, θα
μεταθέσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό
από την Ευρώπη και τον Ατλαντικό Ωκεανό προς τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό.
Πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα είναι η συμμαχία της Αμερικής
με την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα
Ζηλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν και
τη Νότια Κορέα, όπως και τη Μ. Βρετανία
μετά το Brexit. H Κίνα με τη Ρωσία θα είναι ο άλλος άξονας, αφού η Ρωσία ως δύναμη του Βόρειου Ειρηνικού έχει ζωτικά
συμφέροντα να συμμαχήσει με την Κίνα,
όπου αυτές οι δύο κορυφαίες πυρηνικές

NEW

δυνάμεις δεν ενώνονται μόνο από τη γεωγραφία, αλλά και από την παράδοση
της Σοβιετικής Ένωσης και της Κομμουνιστικής Κίνας, αφού η Κινεζική Επανάσταση αποτέλεσε το γνησιότερο τέκνο της
Επανάστασης των Μπολσεβίκων. Ο άξονας Ρωσίας – Κίνας θα ελέγχει πλέον την
Ευρασία οικουμένη, όπου χώρες όπως το
Ιράν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και πιθανόν
η Τουρκία, να αναζητήσουν εναλλακτική
ασφάλεια πέρα από το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαγδάτης, που βρισκόταν πρόσφατα στην αμερικανική επιρροή από τον
Ψυχρό Πόλεμο. Σε αυτή τη νέα ισορροπία
δυνάμεων και συστημάτων εξουσίας, η Ινδία θα αποτελέσει τη μεγάλη δύναμη που
ελέγχει τον Ινδικό Ωκεανό και επηρεάζει
την ανατολική και νότια Αφρική. Συνεπώς
για την Αμερικανική συμμαχία του Ειρηνικού, η Ινδία ενδεχομένως να αποτελέσει το σημείο στροφής και αναθεώρησης
της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή,
αφού και τα βρετανικά αυτοκρατορικά
συμφέροντα έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους στο χώρο της παραδοσιακής
Ινδοκίνας. Η απόφαση του Δημοκρατικού
κόμματος να επιλέξει ως υποψήφια αντιπρόεδρο την ινδικής καταγωγής Κάμαλα
Χάρις δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία,

CHOMEDEY
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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.

γιατί αυτή η επιλογή σε ένα αμερικανικό
έθνος που είναι πλέον πολυεθνικό και πολυφυλετικό, μοιάζει με την πολιτική του
Δημοκρατικού Κόμματος του προέδρου
Γούντροου Γουίλσον και Φραγκλίνου Ρούσβελτ, όταν τότε η κοινωνική πραγματικότητα εκφράστηκε με την Grand Alliance
(Μεγάλη Συμμαχία) των εργατών και μεταναστών, δίνοντας στην Αμερική ένα νέο
πατριωτισμό και ευημερία, που αποτέλεσαν τη βάση του αμερικανικού ονείρου.
Έτσι λοιπόν σήμερα εκκολάπτεται στην
αμερικανική κοινωνία μια μεγάλη συμμαχία των κοινωνικών εθνοτικών και φυλετικών δυνάμεων, που θέλει να εκφράσει
το Δημοκρατικό Κόμμα, συνδυάζοντας τη
μεγάλη συμμαχία του Γουίλσον με το New
Deal του Ρούσβελτ που θα οδηγήσει την
Αμερική σέ ένα νέο προσανατολισμό στον
21ο αιώνα.
Εδώ λοιπόν τελειώνει η περιπέτεια
της Αμερικής στην Ευρώπη και η μακροχρόνια πολιτική ανάσχεσης εναντίον της Ρωσίας όπως και οι θεωρητικές
υποθέσεις των Μπρεζίνσκι και Κίσιντζερ
για τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, καθώς
οι ΗΠΑ αποσύρονται πλέον από την
Ευρώπη και θα επιλέξουν να ασκούν
με ρεαλισμό μια ιδεολογική εποπτεία.

Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών μετά
το Brexit είναι πλέον μια Ευρώπη σε παρακμή, ως παγκόσμιο ηγεμονικό κέντρο
και ενδεχομένως να αναβιώσουν οι ματαιόδοξες γερμανικές φιλοδοξίες, που
θα ταλαιπωρήσουν για πολλά χρόνια την
ελληνική εξωτερική πολιτική, καθώς ο
γερμανoτουρκικός άξονας θα στρέφεται
ενάντια στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Είναι καιρός πια πλέον για την ελληνική
εξωτερική πολιτική να δει ξεκάθαρα το
μέλλον και με πραγματική επιστημονική
γνώση να χαράξει μια πορεία, που θα κατοχυρώνει τα εθνικά συμφέροντα σε μια
περιοχή της Μεσογείου, όπου η χώρα έχει
τεράστια οικονομικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα.
Η τουρκική απειλή θα παραμείνει ως
βασική πρόκληση για την Ελλάδα, την
Κύπρο αλλά και την Ευρώπη, μέχρι η
Τουρκία να βρει τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο που θα συμβιώνει με
τους γείτονές της με βάση το Διεθνές
Δίκαιο, την ειρήνη και τη συνεργασία.
*Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Έδρα Jean Monnet
στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση
και Εξωτερική Πολιτική

CHOMEDEY

T!!!
O
H
T
E
MARK

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.

Easy to visit.
Call me for appointment.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

NAL RESULTS
ICE | EXCEPTIO
EXCELLENT SERV

Delays and
Withdrawals
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Defects
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CHOMEDEY

OPEN CONCEPT
SPLIT

MLS: 11345391

Situated in great area of Chomedey. Offering 3 good size bedrooms, family room, playroom.
Very bright, high ceilings, huge
backyard. Close to all schools,
shopping and highways.

!
FUL!!
I
T
U
BEA
CHOMEDEY
MLS: 17596376

Townhouse fully renovated
situated close to everything. 3
bedrooms, huge kitchen with
dinette. Finished playroom.

Call me for
more info.

Call me for more info.
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 28 Αυγουστου, 2020 / August 28, 2020 • 17

ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΑ

Οι «κ
καλύτ

Μ

ια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
Τουρκία είναι «πολύ κοντά», είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά
την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Ιουλίου. Η σημασία
που αποδίδεται στην εξασφάλιση μιας
εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit
αντικατοπτρίζει τη σημασία της εμπορικής σχέσεως, ιδίως με την Τουρκία.
Γράφουν οι Sam Lowe
και Luigi Scazzieri*
© Centre for European Reform (cer.eu)
Το 2018, η Τουρκία εξήγαγε αγαθά και
υπηρεσίες αξίας 10,6 δισ. στερλίνων στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τη δεύτερη πιο σημαντική εξαγωγική της αγορά μετά τη Γερμανία. Αλλά όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
εξέλθει από τη μεταβατική περίοδο του
Brexit στο τέλος του έτους, θα αποχωρήσει επίσης και από την τελωνειακή ένωση
της ΕΕ με την Τουρκία, πράγμα που σημαίνει ότι η εμπορική σχέση Ηνωμένου
Βασιλείου – Τουρκίας θα αλλάξει ριζικά.
Μια εμπορική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας είναι σημαντική και
για τις δύο χώρες, εμπορικά και πολιτικά.
Οι διμερείς σχέσεις ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σχέσεις και των
δύο χωρών με την ΕΕ έχουν επιδεινωθεί.
Οι Βρυξέλλες και η Άγκυρα συγκρούστηκαν για τη διάβρωση των δημοκρατικών
ελέγχων και εξισορροπήσεων στην Τουρκία, καθώς και για την ολοένα και πιο δυναμική εξωτερική πολιτική της στη Λιβύη
και την ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα για το θέμα των γεωτρήσεων έξω από
την Κύπρο.
Οι εντάσεις έκαναν την ΕΕ απρόθυμη
να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον
εκσυγχρονισμό της εμπορικής σχέσης ΕΕ-

Τουρκίας και την απελευθέρωση σε τομείς όπως οι υπηρεσίες και οι προμήθειες.
Στο μεταξύ, η σχέση της Τουρκίας με τις
ΗΠΑ έχει επίσης ενταθεί, ειδικά μετά την
αγορά από την Άγκυρα ενός ρωσικού πυραυλικού συστήματος, παρά την αντίθεση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από
τους λίγους εναπομείναντες φίλους της
Τουρκίας στη Δύση, και για την Άγκυρα
μια εμπορική συμφωνία θα σηματοδοτούσε μια στενή οικονομική και πολιτική
σχέση με μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη.
Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πρόθυμο να καλλιεργήσει μια
καλή σχέση με την Άγκυρα στο πλαίσιο
της «Παγκόσμιας Βρετανίας» που θέλει
να οικοδομήσει μετά το Brexit με εμπορικές συμφωνίες και πολιτικές συνεργασίες.
Όταν ήταν ακόμη μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές της τουρκικής
εντάξεως στην ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο
καταδίκασε γρήγορα την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016, κερδίζοντας επιδοκιμασίες στην Άγκυρα.
Στις αρχές του 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία συνήψαν μια συμφωνία που προέβλεπε ότι η BAE Systems θα
συμμετάσχει σε ένα έργο για την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους για
την αεροπορία της Τουρκίας. Το Λονδίνο
τήρησε πολύ πιο διακριτική στάση από
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όσον
αφορά την εγχώρια κατάσταση στην
Τουρκία και απέφυγε σε μεγάλο βαθμό
να ασκήσει κριτική στον Πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και την κυβέρνησή του.
Όταν η Τουρκία ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία τον Οκτώβριο
του 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αρχικά απρόθυμο να καταδικάσει την Άγκυρα, σε αντίθεση με άλλους συμμάχους
στο ΝΑΤΟ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν επίσης λιγότερο επικριτικό για την παρέμβαση της
Τουρκίας υπέρ της αναγνωρισμένης από
τα Ηνωμένα Έθνη κυβερνήσεως στη Λιβύη. Η πανδημία του κορωνοϊού έδωσε
την ευκαιρία στις δύο χώρες να συνεργαστούν: η Τουρκία έστειλε προστατευτικό
εξοπλισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρεμβαίνοντας όταν ακυρώθηκε η παραγγελία που είχε κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο από μια ιδιωτική εταιρεία.
Και, σε αντίθεση με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απαλλάξει την Τουρκία από τα
μέτρα καραντίνας, προσφέροντας σωτηρία στην τουρκική τουριστική βιομηχανία.
Αλλά μια εμπορική συμφωνία δεν είναι
απλή υπόθεση.
Η οικονομική σχέση της Τουρκίας με το
Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται από τη μελλοντική συμφωνία ΕΕ-ΗΒ.
Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου
από την τελωνειακή ένωση της ΕΕ καθιστά αναπόφευκτη μια ριζική αλλαγή στο
εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας.
Η Τουρκία βρίσκεται σε μερική τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, η οποία καλύπτει
βιομηχανικά αγαθά και ορισμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (τα αγροτικά προϊόντα
καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία
που θα πρέπει επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία να αναπαράγουν).
Τα αγαθά που καλύπτονται από το καθεστώς της τελωνειακής ένωσης μπορούν
να πωλούνται χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ, χωρίς να χρειάζεται να
ανησυχούν οι εξαγωγείς για τις δαπανηρές διαδικασίες που απορρέουν από
τους κανόνες καταγωγής.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Τουρκία υποχρεούται να εφαρμόσει τους
ίδιους (ή τουλάχιστον όχι χαμηλότερους)
δασμούς με την ΕΕ σε εμπορεύματα που
εισάγονται από αλλού.
Η Τουρκία οφείλει επίσης να μιμείται την

εμπορική πολιτική της ΕΕ, διαπραγματευόμενη συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τις ίδιες χώρες και πληρώντας τις
προϋποθέσεις της ΕΕ για τη μείωση των
δασμών και τους κανόνες καταγωγής.
Η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με
την ΕΕ «δένει» τα χέρια της Άγκυρας στην
περίπτωση που χρειαστεί να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Ενώ η Τουρκία είναι σε θέση να διαπραγματεύεται τις δικές της εμπορικές
συμφωνίες και να έχει ελευθερία κινήσεων σε τομείς που δεν καλύπτονται από
την τελωνειακή ένωση με την ΕΕ, όπως
οι υπηρεσίες και τα γεωργικά προϊόντα,
όσον αφορά την κατάργηση των δασμών
για βιομηχανικά αγαθά (ο σημαντικότερος εξαγωγικός τομέας της Τουρκίας), η
σχέση Τουρκίας-ΗΒ πρέπει να ταιριάζει
με τη σχέση ΕΕ-ΗΒ.
Αυτό σημαίνει ότι εάν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από το τέλος του
έτους, θα επιβληθούν δασμοί στα αγαθά
που μεταφέρονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ, και θεωρητικά το ίδιο θα
συμβεί μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου
Βασιλείου.
Ορισμένοι υπεύθυνοι χαράξεως πολιτικής στην Άγκυρα ενδέχεται να μπουν στον
πειρασμό να παραβιάσουν τους όρους
της τελωνειακής ενώσεως της Τουρκίας
με την ΕΕ και να συνάψουν εμπορική
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη κι αν δεν υπάρχει συμφωνία ΗΒ-ΕΕ.
Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν με τη
Μαλαισία, προς μεγάλη απογοήτευση
της ΕΕ, όταν η ΕΕ είχε αποτύχει να ολοκληρώσει τις εμπορικές της διαπραγματεύσεις, αλλά η Τουρκία προχώρησε και
υπέγραψε ούτως ή άλλως μια συμφωνία.

►ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

250 για $87
500 για $127
1000 για $187

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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ΑΙ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

καινούριοι»
τεροι φίλοι;
◄ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
Μια συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-Τουρκίας, υπό τέτοιες συνθήκες, θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει την πλήρη κατάρρευση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας,
λόγω του σημαντικού κινδύνου, ένας μεγάλος όγκος βρετανικών αγαθών να μεταφέρεται στην ΕΕ μέσω Τουρκίας.
Μια τέτοια συμφωνία θα ενίσχυε τη φωνή
εκείνων που υποστηρίζουν μια αυστηρότερη
στάση της ΕΕ έναντι της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων κυρώσεων
και τερματισμού των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να
σκεφτεί προσεκτικά πριν επιδιώξει μια εμπορική συμφωνία που θα αποσταθεροποιήσει
περαιτέρω τη σχέση της ΕΕ με την Τουρκία
και ενδεχομένως θα θεωρηθεί ως σκόπιμη
πρόκληση από τις Βρυξέλλες.
Ωστόσο, ακόμη και αν η ΕΕ και το Ηνωμένο
Βασίλειο, και κατ’ επέκτασιν η Τουρκία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, συνάψουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα καταργεί
δασμούς και ποσοστώσεις στα βιομηχανικά
αγαθά, αυτό θα συνιστά και πάλι μια απότομη επιδείνωση των εμπορικών όρων σε
σχέση με τους υφιστάμενους, και θα προκαλέσει προβλήματα σε εταιρείες που πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ Ηνωμένου
Βασιλείου και Τουρκίας.
Σε αντίθεση με τις συναλλαγές εντός της τελωνειακής ένωσης, για να μπορεί ένα εξαγόμενο αγαθό να πληροί τις προϋποθέσεις για
δασμολογική απαλλαγή στη βάση μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, πρέπει να
πληροί συγκεκριμένους κανόνες καταγωγής.
Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές δεν προέρχονται από κάπου αλλού.
Για να δώσω ένα παράδειγμα, οι εμπορικές
συμφωνίες της ΕΕ, και συνεπώς οι τουρκικές
εμπορικές συμφωνίες, απαιτούν συχνά τουλάχιστον το 60% της αξίας ενός εξαγόμενου
αυτοκινήτου να έχει παραχθεί τοπικά για να

πληροί τις προϋποθέσεις για μηδενικούς
δασμούς. Εάν ένα παρόμοιο κατώτατο όριο
επρόκειτο να εφαρμοστεί σε μια εμπορική
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δημιουργούσε πρόβλημα σε ορισμένους Τούρκους εξαγωγείς αυτοκινήτων, καθώς αντλούν
μόνο περίπου το 50% των εισροών τους από
την Τουρκία
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη σύναψη εμπορικής συμφωνία με
την ΕΕ πριν από το τέλος του έτους, είναι για
να αποφύγει τυχόν αναταραχές στις εμπορικές ροές με την Τουρκία.
Ακόμη, όμως, και αν το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Τουρκία καταφέρουν να συνάψουν μια
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η μελλοντική τους σχέση θα εξαρτηθεί από τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, ιδίως από τις σχέσεις
της Τουρκίας με την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Για παράδειγμα, εάν η ΕΕ επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στην Τουρκία, πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα πρέπει επίσης να τις εφαρμόσει,
λόγω των όρων που προβλέπει η συμφωνία
αποχωρήσεως της χώρας από το μπλοκ.
*Ο Sam Lowe είναι ανώτερος ερευνητής στο
Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης. Είναι
μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας Στρατηγικού Εμπορίου της Βρετανικής κυβέρνησης (από το 2019 μέχρι σήμερα). Είναι επίσης επισκέπτης ερευνητής στο The Institute
Institute, Kings College London και συνιδρυτής του UK Trade Forum. Εργάζεται σε εμπορικά ζητήματα, με έμφαση στο Brexit, στα
τελωνεία και στα ρυθμιστικά εμπόδια και
στο εμπόριο υπηρεσιών.
*Ο Luigi Scazzieri είναι ερευνητής στο
CER. Εργάζεται στην ευρωπαϊκή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, εστιάζοντας στις σχέσεις γειτονίας, μετανάστευσης
και διατλαντικών της ΕΕ.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
Η άρνηση της Τουρκίας, να ταχθεί
υπέρ των συμμάχων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδωσε στην
Αγγλία την ευκαιρία να κηρύξει ως
άκυρη τη συμφωνία της 4ης Ιουνίου
1878 και να προσαρτήσει την Κύπρο στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η
Τουρκία, χωρίς να προβάλει οποιαδήποτε ουσιαστική αντίσταση, αποδέχθηκε αδιαμαρτύρητα την προσάρτηση που επισφραγίστηκε στις
10 Αυγούστου 1920, με τη συμφωνία των Σεβρών, η οποία επικυρώθηκε αργότερα με τη συνθήκη της
Λοζάνης στις 23 Αυγούστου 1923.
Η συνθήκη της Λοζάνης, που επήλθε
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,
προέβλεπε την οριστική και αμετάκλητη εγκατάλειψη όλων των δικαιωμάτων της Τουρκίας επί της Κύπρου, η οποία ανακηρύχθηκε πλέον
επίσημα ως αποικία του Βρετανικού Στέμματος. Το μέλλον ωστόσο
απέδειξε, πως Βρετανοί και Τούρκοι
είχαν άλλα σχέδια για την Κύπρο,
κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα
θα έπρεπε να μας προβληματίζει.

είναι Άγγλοι μέσω αυτού του
κειμένου, πράγμα που αντιφάσκει με τα τωρινά δεδομένα».
«Θα δύνανται, εν τούτοις, επί δύο
έτη από της ενάρξεως της ισχύος
της παρούσης Συνθήκης, να ασκήσωσι δικαίωμα επιλογής υπέρ της
τουρκικής ιθαγενείας εν τοιαύτη
περιπτώσει, δέον να εγκαταλείψωσι την Κύπρον εντός δώδεκα
μηνών, αφ’ ης ημέρας ασκήσωσι το δικαίωμα της επιλογής».
«Εδώ», επισημαίνει ο καθηγητής,
«το κείμενο διευκρινίζει ότι το τουρκικό στοιχείο αν θέλει να αναγνωριστεί, δε μπορεί να παραμείνει στην
Κύπρο».
Για τις άλλες περιπτώσεις προβλέπει το εξής: «Ωσαύτως αποβάλλουσι την τουρκικήν ιθαγένειαν,
οι Τούρκοι υπήκοοι, οι εγκατεστημένοι εν τη νήσω Κύπρω κατά την
έναρξιν της ισχύος της παρούσης
Συνθήκης, οίτινες κατά την εποχήν
αυτήν έχουσιν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσωσι την βρετανικήν ιθαγένειαν, συνεπεία αιτήσεως υποβληθείσης κατά τας διατάξεις της εγχωρίου νομοθεσίας».
«Με αυτά τα στοιχεία», καταλήγει ο
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20-21
κ. Λυγερός, «είναι πλέον ξεκάθαρο
Στο άρθρο του με τίτλο «Κύπρος πώς η Συνθήκη αντιλαμβάνεται το
και Συνθήκη της Λοζάνης», ο Στρα- θέμα της Κύπρου. Το νησί είναι εντηγικός Αναλυτής, Νίκος Λυγερός, σωματωμένο στο γενικό της πλαίσιο,
σημειώνει πως: «Για όσους δεν αντι- δίχως ιδιαίτερες διακρίσεις, όσον
λαμβάνονται ότι στη γεωστρατηγική αφορά στο τουρκικό στοιχείο».
δεν υπάρχουν ανεξάρτητα δεδομένα
όσον αφορά στον Ελληνισμό και πι- Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
στεύουν ότι πρέπει να υπογράφου- Αν και η Συνθήκη της Λοζάνης εξαμε συνθήκες τις οποίες δε μπορούμε κολουθεί, υποτίθεται, να ισχύει μένα εξασφαλίσουμε, θα ήταν καλό χρι σήμερα, ωστόσο, η εσκεμμένη
να εξετάσουν τουλάχιστον δύο άρ- παραβίασή της στα χρόνια που ακοθρα της Συνθήκης της Λοζάνης του λούθησαν επέτρεψε την έντεχνη με1923».
τατροπή, από Βρετανούς και ΤούρΠιο συγκεκριμένα, μετά την ει- κους, του Αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955σβολή και την κατοχή, πρέπει να 1959 σε ενδοκοινοτικό πρόβλημα,
έχουμε συνεχώς στη σκέψη μας όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Οι
πρώτα το άρθρο 20: «Η Τουρκία σπόροι της διχόνοιας εμφυτεύθηκαν
δηλοί ότι αναγνωρίζει την προσάρ- με τη Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου το
τησιν της Κύπρου ανακηρυχθεί- 1960, που οδήγησε το ‘63- ‘64 στις
σαν υπό της Βρετανικής Κυβερνή- ενδοκοινοτικές ταραχές και επιστεσεως την 5ην Νοεμβρίου 1914». γάστηκαν με τραγικό τρόπο από την
«Ήδη αυτό το άρθρο», συνεχίζει ο τουρκική εισβολή το 1974.
κ. Λυγερός, «αναδεικνύει το πρό- Η ύπουλη συμφωνία της Κωνσταβλημα της σχέσης που υπάρχει με- ντινούπολης το 1878, μεταξύ Βρεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας, ακόμα τανίας-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
και αν η αναφορά στην Κύπρο εί- που καθόρισε το μέλλον της Κύπρου,
ναι μόνο έμμεση για μερικούς που αποδεικνύει πως η μυστική διπλωαποφεύγουν τα ιστορικά δεδομέ- ματία είναι μια πρακτική που συνα. Όμως το άρθρο 21 είναι ακόμα νηθίζεται στις διεθνείς σχέσεις. Αν
πιο συγκεκριμένο: «Οι Τούρκοι, οι λάβουμε επιπλέον υπόψιν ότι η Κύεγκατεστημένοι εν τη νήσω Κύπρω προς άλλαξε ιδιοκτήτες για έναν πόκατά την 5ην Νοεμβρίου 1914, θα λεμο (Ρωσοτουρκικό), στον οποίο η
αποκτήσωσιν, εφ’ οις όροις προ- ίδια ούτε καν συμμετείχε, τότε αυτό
βλέπει ο εγχώριος νόμος, την βρε- θα μας επιτρέψει να σκεφτούμε λίγο
τανικήν ιθαγένειαν, αποβάλλο- πιο προσεκτικά και στρατηγικά τα
ντες ως εκ τούτου την τουρκικήν». επόμενα βήματα επίλυσης του Κυ«Συνεπώς, ακόμα και για τους πριακού.
Τούρκους, η Τουρκία θεωρεί ότι
© simerini.sigmalive.com

Fruits and vegetables

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability

1

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

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM

$50erm+arket

30$

at the sup

514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

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

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES
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Ο Σημίτης θα πήγαινε στη Χάγη

-Ίμια και αποστρατιωτικοποίηση νησιών!
-Ένα «άγνωστο» στο ευρύ κοινό τηλεγράφημα
του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Νίκολας Μπερνς

σε αμφότερες τις περιπτώσεις (Ίμια, υφαλοκρηπίδα) ανήκει στην Ελλάδα.
-Δεύτερον, διότι όπως τότε έτσι και τώρα,
από τις μυστικές συναντήσεις του Βερολίνου έχει αρχίσει υπόγειο παζάρι για τα
θέματα που θα περιληφθούν στο διάλογο και σε αποτυχία αυτού στη συμπεφωνημένη διαιτησία της Χάγης. Ήδη ο Ερντογάν χρησιμοποίησε τον όρο «Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας».

Η

καθημερινή εφημερίδα της Ελλάδας «ΕΣΤΙΑ» μετά και τις τελευταίες αρνητικές για τη χώρα μας διπλωματικές εξελίξεις – ΗΠΑ και Γερμανία μας
πιέζουν για εφ’ όλης της ύλης διάλογο
με την Τουρκία υπό τις απειλές της γειτονικής χώρας για αποχώρηση από το
ΝΑΤΟ – επικεντρώνει (νωρίτερα αυτό το
μήνα) την προσοχή της, σε ένα «άγνωστο» στο ευρύ κοινό τηλεγράφημα του
πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Νίκολας Μπερνς, ο οποίος είναι συχνός συνομιλητής του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί.
Φέρει ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998,
δημοσιεύεται στο εξαιρετικό βιβλίο των

Μιχάλη Ιγνατίου-Νίκου Μελέτη για τη
Συμφωνία της Μαδρίτης και κωδικοποιούνται μέσω αυτού (σελίδες 320-329)
οι μυστικές άγνωστες στον ελληνικό λαό
τότε θέσεις της κυβέρνησης Σημίτη, για
τα προς παραπομπή θέματα στη Χάγη.
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ:
-Πρώτον, διότι η χορογραφία των Ιμίων ομοιάζει πολύ με τη χορογραφία των
ημερών στο Καστελόριζο. Αφού οι Τούρκοι κατέστησαν, δια του ερευνητικού
τους, την περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αμφισβητούμενη, τώρα καλούνται οι δύο πλευρές να απόσχουν από
μονομερείς ενέργειες και να καθίσουν
στο τραπέζι του διαλόγου! Για κάτι που

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΠΕΡΝΣ;
-Πρώτον, ότι η Ελλάδα συζητούσε να
κριθεί η κυριαρχία των Ιμίων στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης αλλά υπό την προϋπόθεση, ότι θα προσέφευγε η Τουρκία
σε αυτό για να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους! Σύμφωνα με τον Μπερνς, «η ελληνική κυβέρνηση θέλει να αναγνωριστεί
ότι είναι η Τουρκία που αμφισβητεί το
εδαφικό στάτους κβο. Και έπειτα η Ελλάδα θα αποδέχονταν την παραπομπή στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».
-Δεύτερον, η κυβέρνηση Σημίτη «απέρριπτε την ιδέα ότι τα Ίμια μπορούν να διασυνδεθούν με προϋπάρχουσες διαφορές
για τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα». Σύμφωνα με τον Μπερνς, ο Σημίτης
επεδείκνυε «επιμονή» για το διαχωρισμό
των θεμάτων «αν και δεν είναι σαφές για
πόσο» (σημείωνε δηκτικά).
-Τρίτον, η κυβέρνηση Σημίτη εμφανίζονταν έτοιμη να διαπραγματευθεί όλα τα
θέματα (υφαλοκρηπίδα, εναέριο χώρο,
αποστρατιωτικοποίηση νησιών, χωρικά

ύδατα) αλλά «βήμα-βήμα», ένα-ένα και
όχι πακέτο όπως ήθελαν και θέλουν οι
Τούρκοι! Πίστευε ότι η επίλυση του θέματος της υφαλοκρηπίδας θα συμπαρέσυρε προς επίλυση και τα λοιπά, άγνωστο
προς ποια κατεύθυνση!
-Τέταρτον και σημαντικότερο, η κυβέρνηση Σημίτη δεχόταν να συζητήσει ή να
παραπέμψει στη Χάγη την αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων! Το πρόβλημά της ήταν μεθοδολογικό! Σύμφωνα με
τον Μπερνς, «η Ελλάδα υποστηρίζει ότι
οι δυνάμεις της στα νησιά δε συνιστούν
αξιόπιστη απειλή για την Τουρκία» αν και
κατά την άποψη του Αμερικανού «η ελληνική κυβέρνηση τα εξόπλισε κατά παράβαση της Συνθήκης των Παρισίων του
1947».
Όπως αποκαλύπτει ο Αμερικανός διπλωμάτης στο έγγραφό του προς το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, «από την άποψη της ελληνικής πλευράς η αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών μπορεί να ακολουθήσει ή να
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος αλλά όχι
να προηγηθεί μιας συμφωνίας για τις βασικές πολιτικές και νομικές διαφορές στο
Αιγαίο».
Επειδή σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε τώρα και οι Τούρκοι επιμένουν
να παραπεμφθούν στη Χάγη θέματα κυριαρχίας νησιών και αποστρατιωτικοποίησης –έστω με την πρακτική του τεμαχισμού– απευθύνουμε έκκληση προς την
Ελληνική Κυβέρνηση:
Μη φορτωθείτε τις αμαρτίες Σημίτη.
Μην προσπαθήσετε να τελειώσετε ό,τι
δεν πρόλαβε εκείνος! © «ΕΣΤΙΑ»

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

- Προμήθεια 1,9% (Περιορισμένο χρονικό διάστημα)
- Με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.
(Εάν καταχωρηθεί και πωληθεί από εμένα)

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ 1948

Μία περίεργη
γιουγκοσλαβική
επίθεση
Κ

ατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου σημειώθηκε πληθώρα μεθοριακών επεισοδίων μεταξύ του Ελληνικού
Στρατού και αλβανικών, βουλγαρικών και
γιουγκοσλαβικών δυνάμεων.
Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια
σημειώθηκε στην περιοχή Κουτσούμπεϊ
στο Καϊμακτσαλάν, στα σύνορα Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας.
Γράφει ο Παντελής Καρύκας*
©slpress.gr
Το συγκεκριμένο επεισόδιο εξελίχθηκε
σε πραγματική μάχη, με απώλειες εκατέρωθεν. Το Κουτσούμπεϊ είναι μια από τις
κορυφές του όρους Βόρας (Καϊμακτσαλάν) σε υψόμετρο 2.399 μέτρων, στα
όρια των νομών Πέλλας και Φλώρινας.
Συχνά, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου,
από την περιοχή περνούσαν δυνάμεις
του «Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας»
(ΔΣΕ), μέσω του γιουγκοσλαβικού εδάφους, από και προς το Βίτσι. Ο Ελληνικός
Στρατός, επιχειρώντας να φράξει τα σύνορα, είχε εγκαταστήσει φυλάκια κατά
μήκος της οροθετικής γραμμής με τη
Γιουγκοσλαβία.
Μετά τη ρήξη Τίτο-Στάλιν, η ροή μαχητών και υλικών του Δημοκρατικού Στρατού είχε περιοριστεί, αλλά ένας γενικότερος εκνευρισμός εξακολουθούσε να
υπάρχει στην περιοχή.
Τον Αύγουστο του 1948 το Γ’ Σώμα Στρατού διατάχθηκε να πλήξει τις ανταρτικές
δυνάμεις που έδρευαν στο Καϊμακτσαλάν, ώστε να αποτραπεί η μετακίνησή
τους προς το Γράμμο, που την περίοδο
εκείνη δεχόταν την επίθεση του Ελληνικού Στρατού.
Στις 8 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε η, ομολογουμένως, περίεργη επέμβαση των
Γιουγκοσλάβων, υπέρ του Δημοκρατικού
Στρατού. Την περίοδο αυτή στην περιοχή
του υψοδείκτη Κουτσούμπεϊ ήταν ανεπτυγμένες δυνάμεις του 514 και 556 Τάγματος Πεζικού.

ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Στην πυραμίδα υπ’ αριθμόν 119 βρίσκονταν δύο ομάδες μάχης του 3ου Λόχου
του 556 Τάγματος Πεζικού, με επικεφαλής αξιωματικό. Ο 1ος Λόχος αυτού του
τάγματος ήταν ανεπτυγμένος δεξιά του
Κουτσούμπεϊ, στο ύψωμα 2157, ενώ διλοχία του 514 Τάγματος Πεζικού είχε
αναπτυχθεί στα υψώματα Προφήτης Ηλίας (υψ. 2524) και Στάλο (υψ. 2236).
Στις 14.30 το μεσημέρι της 8ης Σεπτεμβρίου οι ομάδες μάχης, οι ανεπτυγμένες
στην οροθετική γραμμή, αντιλήφθηκαν
την κίνηση ισχυρών δυνάμεων από το
γιουγκοσλαβικό έδαφος. Οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις χωρίστηκαν σε τρεις φάλαγγες και σταδιακά αναπτύχθηκαν σε
σχηματισμό μάχης και συνέχισαν να κινούνται προς το ελληνικό έδαφος.
Οι ελληνικές δυνάμεις –20 περίπου άνδρες– θεώρησαν ότι πρόκειται για τμήματα του ΔΣΕ που είχαν καταφύγει στη
Γιουγκοσλαβία και τώρα επανέρχονταν,
όπως έπρατταν άλλωστε συνεχώς.
Ο διμοιρίτης ανθυπολοχαγός, Ιωάννης
Καπέτης, αμέσως έθεσε τους άνδρες σε
συναγερμό και άρχισε να λαμβάνει μέτρα
άμυνας. Ο ελαφρύς όλμος των 60mm της
διμοιρίας τάχθηκε στην κορυφή του Κουτσούμπεϊ και οι λοιποί άνδρες αναπτύχθηκαν αμυντικά στους βράχους γύρω
από το τριγωνομετρικό 119.
Οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις συνέχισαν
την πορεία τους και μια ομάδα, δύναμης
60 περίπου ανδρών, εισέβαλε στο ελληνικό έδαφος. Αμέσως οι ελληνικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ. Αλλά οι Γιουγκοσλάβοι
όχι μόνο δε σταμάτησαν, αλλά απάντησαν στα πυρά και άλλες δύο ομάδες εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος, προσπαθώντας να κυκλώσουν το ελληνικό τμήμα.
Ο διμοιρίτης Καπέτης, για να μην περικυκλωθεί, διέταξε υποχώρηση στην κορυφή του Κουτσούμπεϊ. Εκεί η ελληνική
διμοιρία αναπτύχθηκε αμυντικά. Κατά
την υποχώρηση, ένας Έλληνας στρατιώτης, ο Βασίλειος Μωυσιάδης, έχασε τον

προσανατολισμό του, λόγω και της πυκνότατης ομίχλης που κάλυπτε την περιοχή και τελικά αιχμαλωτίστηκε από τους
εισβολείς. Άλλοι τρεις στρατιώτες χάθηκαν, αλλά τελικά κατάφεραν να ενωθούν
με τη διμοιρία, λίγο αργότερα.
Ο ανθυπολοχαγός Καπέτης κατάφερε να
ενημερώσει τον 3ο Λόχο για τα συμβαίνοντα. Στις 15.15 οι άλλες δύο γιουγκοσλαβικές φάλαγγες κινήθηκαν επί της νοτιοδυτικής κλιτύος του Κουτσούμπεϊ και
διείσδυσαν σε βάθος 1.500 μ. εντός του
ελληνικού εδάφους και προσβάλλαν ταυτοχρόνως το Κουτσούμπεϊ και το Σταθμό
Διοίκησης του 3ου Λόχου.
Η μάχη συνεχίστηκε, με τους Γιουγκοσλάβους να επιτίθενται ορμητικά κατά
των ελληνικών θέσεων και τους Έλληνες
να αμύνονται. Τους δύο αντιπάλους χώριζαν λίγα μόλις μέτρα και η μάχη εξελίχθηκε σε μονομαχία με τις χειροβομβίδες, σε απόσταση κάτω των 20μ. Μέχρι
την 17.15 η μάχη κράτησε, με το μοναχικό
λόχο να αμύνεται στις λυσσαλέες γιουγκοσλαβικές επιθέσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΙΚΗ
Τότε όμως έφτασε στο πεδίο της μάχης
ο 1ος Λόχος του 556 Τάγματος Πεζικού, ο
οποίος είχε ειδοποιηθεί στο μεταξύ.
Ο Λόχος αυτός κατέλαβε με δύο διμοιρίες τα βραχώδη αντερείσματα, τα εκατέρωθεν του αυχένα μεταξύ του Κουτσούμπεϊ και του υψ. 2260, νοτιοανατολικά
του Κουτσούμπεϊ, ανακόπτοντας έτσι τη
γιουγκοσλαβική προσπάθεια περικύκλωσης του 3ου Λόχου και με την 3η του διμοιρία, ενίσχυσε τους αμυνόμενους του
3ου Λόχου. Τη στιγμή εκείνη, περί τις
17.30 περίπου, η ομίχλη διαλύθηκε, οπότε στον αγώνα εισήλθε και το ελληνικό
πυροβολικό και οι όλμοι του 556 Τάγματος. Εκμεταλλευόμενοι τα πυρά υποστήριξης, οι δύο ελληνικοί λόχοι εκτέλεσαν
ορμητική αντεπίθεση. Η ιαχή «Αέρα»
ακούστηκε ξανά στις βουνοκορφές και οι
Γιουγκοσλάβοι τράπηκαν σε φυγή.
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$

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

SUNDAY TO THURSDAY,
STARTING AT 3 P.M.

Το αστείο πάντως της υπόθεσης ήταν,
ότι μέχρι τότε οι ελληνικές δυνάμεις συνέχιζαν να πιστεύουν ότι μάχονταν κατά
ανταρτών.
Όταν όμως πλησίασαν τις θέσεις που
είχαν καταλάβει οι Γιουγκοσλάβοι και
αντίκρισαν τους νεκρούς, κατάλαβαν ότι
τόσες ώρες πολεμούσαν με μονάδες του
τακτικού γιουγκοσλαβικού στρατού! Σε
λίγο το γεγονός επιβεβαιώθηκε από τη
σύλληψη ενός Γιουγκοσλάβου αιχμαλώτου – την επομένη συνελήφθησαν άλλοι
δύο στρατιώτες.
Οι Γιουγκοσλάβοι είχαν τραπεί σε φυγή,
αφήνοντας πίσω τους 17 νεκρούς (δύο
αξιωματικοί) και τρεις αιχμαλώτους.
Επίσης εγκατέλειψαν τέσσερα οπλοπολυβόλα, επτά υποπολυβόλα, τέσσερα
τυφέκια, χειροβομβίδες, ταινίες πολυβόλου και φυσίγγια αντιαρματικού τυφεκίου, όλα σοβιετικής προέλευσης. Οι ελληνικές απώλειες ήταν ασήμαντες – πέντε
τραυματίες και ένας αγνοούμενος.
Κατά τη μάχη αιχμαλωτίστηκαν τρεις
Γιουγκοσλάβοι στρατιώτες, ο Αμπτουλάχ Μπούσανιτς (μωαμεθανός Βόσνιος),
ο Μίλοραντ Νεσοβάνιτς (Σέρβος) και ο
Φράνιο Τόπλεκ (Κροάτης).
Οι αιχμάλωτοι, κατόπιν ανακρίσεως,
κατέθεσαν ότι ανήκαν στο 1ο Τάγμα (οι
δύο πρώτοι του 1ου Λόχου και ο τρίτος
του 2ου Λόχου) της 42ης Ταξιαρχίας της ΙΙ
Μεραρχίας με έδρα το Μοναστήρι.
Το Τάγμα τους αποτελείτο από τέσσερις
λόχους τυφεκιοφόρων, δυνάμεως περίπου 100 ανδρών ο καθένας και ένα λόχο
βαρέων όπλων – όλμων και πολυβόλων.
Συνολικά η δύναμη του τάγματος έφτανε
τους 480 άνδρες.
*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας
με ειδίκευση σε θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής. Έχει μακρά θητεία σε ειδικά έντυπα
και ιστοσελίδες.

*
LAVAL | barbiesgrill.com
580 SAINT-MARTIN WEST BLVD. | 450-668-0033
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Ο Χάρι Μαγκουάιρ
στη Μύκονο
με τη φίλη του
Φερν Χόουκινς

Ο

ι κραιπάλες του Άγγλου διεθνούς
αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο, με
πανάκριβες σαμπάνιες και χλιδάτα γεύματα με αστακούς, αλλά και τον έντονο
καβγά που τον οδήγησε με χειροπέδες
στα κρατητήρια, προκάλεσαν διεθνή
σάλο, εφόσον η υπόθεση περιλαμβάνει
όλα όσα εξιτάρουν τα αγγλικά ταμπλόιντ!
Από τη Νάντια Αλεξίου
© espressonews.gr
Αυτή τη δημοσιότητα ήθελε να αποφύγει ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων»
και γι’ αυτό αποπειράθηκε να χρηματίσει
τους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος που προχώρησαν στη σύλληψή του.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Αυγούστου, μετά την προσαγωγή του στην ει-

Οι κραιπάλες του «νταή»
Μαγκουάιρ στη Μύκονο και
η «λυπητερή» των 70.000€

σαγγελέα Σύρου, ο άσος του αγγλικού
ποδοσφαίρου αφέθηκε ελεύθερος έως
τη δίκη του. Ωστόσο, τα ταμπλόιντ εξακολουθούν να παραληρούν με τις λεπτομέρειες για τις πολυτελείς διακοπές του στο
νησί των ανέμων, μαζί με τη σύζυγό του,
τα αδέλφια του, τον ποδοσφαιριστή της
Τσέλσι Ρος Μπάρκλεϊ, τον συμπαίκτη του
Μπράντον Ουίλιαμς, τον σταρ του Love
Island, Κρις Χιούζ και το δεξιοτέχνη του
μπιλιάρδου Τζουντ Τραμπ.
Στο… ατέλειωτο φαγοπότι διάρκειας πέντε ωρών μετά την άφιξή τους την Τρίτη
18/8, σύμφωνα με τη «Sun», κατανάλωσαν τέσσερα μπουκάλια σαμπάνια Dom
Perignon, πολλά μπουκάλια ουίσκι και
βότκα και πλήθος αστακούς, με το λογαριασμό να εκτοξεύεται στα 70.000 ευρώ!
Ο Μαγκουάιρ φέρεται ότι πλήρωσε το
μεγαλύτερο μέρος και συνέχισαν με χο-

ρευτικό σόου σε ιδιωτικό χώρο παραλίας,
όπου ξόδεψε επιπλέον 2.500 ευρώ, ενώ
φέρεται ότι παραβρέθηκαν και στο μεγάλο κορωνοπάρτι του νησιού!
Το επεισόδιο στη θέση Φάμπρικα, που
οδήγησε στη σύλληψη του διάσημου
ποδοσφαιριστή το ξημέρωμα της Παρασκευής 21/8, είχε αφετηρία τις ύβρεις σε
βάρος του από δύο εμφανώς μεθυσμένους Άγγλους, όπως περιέγραψαν στην
«Espresso» αυτόπτες μάρτυρες.
«Οι τύποι ψάχνονταν για καβγά μαζί
του. Δεν ξέρω τι ομάδα υποστήριζαν, πάντως δεν ήταν σίγουρα φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον έβριζαν, τον έλεγαν
άχρηστο και πως παίζει σε τραγική ομάδα.
Τον αποκαλούσαν ακόμη και… ψυγείο!»
ανέφεραν. Ωστόσο, ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ κατέθεσε στην εισαγγελέα, ότι
ένας από τους Βρετανούς τραυμάτισε με

αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι την αδελφή
του και ότι οι δράστες αποχώρησαν μόλις
επενέβησαν οι αστυνομικοί, πράγμα που
στάθηκε αφορμή για το διαπληκτισμό
του μαζί τους και τη σύλληψη τριών από
την παρέα τους. Για την κατηγορία της
απόπειρας δωροδοκίας που φέρεται ότι
έκανε στους αστυνομικούς για να τους
αφήσουν ελεύθερους, οι νομικοί εκπρόσωποι του Άγγλου στόπερ την αποδίδουν
σε παρεξήγηση, καθώς υποστηρίζουν ότι
παρερμηνεύτηκε η ερώτηση της παρέας
του Χένρι Μαγκουάιρ για το πρόστιμο
που προβλέπεται να πληρώσουν.
Ο αστυνομικός Ν.Μ. που συνέλαβε τον
Άγγλο διεθνή μαζί με το συνάδελφό του
Ν.Κ. βρίσκεται με προσωρινή απόσπαση
ως ενισχυτική δύναμη στο Τμήμα Μυκόνου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Πόσα παίρνει
η Francesca Farago
κάθε φορά
που… γδύνεται
στο Instagram;
Α

ν δεν έχετε παρακολουθήσει το
ριάλιτι του Netflix «Too Hot To
Handle», είναι πολύ πιθανό να μη γνωρίζετε (ακόμα) και τη Francesca Farago.
Πρόκειται για ένα 26χρονο μοντέλο από
τον Καναδά, που πριν μπει στο παιχνίδι
είχε τον… ταπεινό αριθμό των 300.000
followers στο Instagram και μετά τη συμμετοχή της, απαριθμεί πλέον 4,8 εκατομ-

μύρια που συνεχώς ανεβαίνουν.
Η Farago έκλεψε τις εντυπώσεις από την
πρώτη στιγμή στο παιχνίδι όχι μόνο για
την εμφάνισή της αλλά και για τις ερωτικές περιπτύξεις με το συμπαίκτη της
Harry Jowsey, με τον οποίο σκόπευαν και
να παντρευτούν, μέχρι που κατάλαβαν
ότι ο γάμος τελικά δεν είναι παιχνίδι.
Η 26χρονη ξεπέρασε σύντομα το χωρι-

σμό της και συνεχίζει ακάθεκτη να ποζάρει λάγνα στο φακό, προσθέτοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια στο λογαριασμό
της.
Αν μάλιστα πρέπει να φωτογραφηθεί με
σέξι εσώρουχα, οι εταιρίες που συνεργάζονται μαζί της βάζουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη και για κάθε φωτογραφία
που ανεβάζει στο Instagram παίρνει κατά

μέσο όρο 8.500 δολάρια. Ένας αριθμός
που σίγουρα δε μπορεί να ανταγωνιστεί
τις «βασίλισσες» της πλατφόρμας (βλ.
Kardashians), δεν είναι όμως σε καμία
περίπτωση αμελητέος, αφού σύμφωνα
με πληροφορίες του Attain, η Francesca
μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2020 κέρδισε 963.953,24 δολάρια!
© watchandchill.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς
θέλει να απαλλαγεί
από την «κηδεμονία»
του πατέρα της

Η

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων 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,

Μπρίτνεϊ Σπίαρς θέλει να απαλλανοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
γεί από την κηδεμονία του πατέρα
της, ο οποίος ελέγχει εδώ και 12 χρό1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
νια τις προσωπικές και επιχειρηματικές
υποθέσεις της, κατόπιν απόφασης δικαHERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
στηρίου.
www.hermesoverseas.com
INC.
HERMES
OVERSEAS TRAFFIC
INC.
Ενόψει μιας προ ημερών ακρόασης σε
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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Ο Τζέιμς Σπίαρς ανέλαβε «κηδεμόνας» info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το μεγαλύτερο δίκτυο
της ενήλικης κόρης του το6692
2008, αφού
η
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
Avenue
du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
ζωή της βγήκε εκτός ελέγχου και χρειάπροκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
στηκε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλιτο λάδι σας από το χωριό σας
σεβόμαστε το όνομά μας.
νική.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δενΠροσέχουμε
έχει δώσει κα- τα πράγματά σας...
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
μία συναυλία από τον Οκτώβριο του 2018 και πέρσι εισήχθη και πάλι, για μικρό χροαπό την Ελλάδα.
σεβόμαστε
το όνομά μας.
νικό διάστημα, σε ψυχιατρείο. Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι «είναι
δεδηλωμένη επιθυμία της να μη δώσει παραστάσεις αυτή την περίοδο».
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Οι θαυμαστές της σταρ διαμαρτύρονται για τη μακρά επιτροπεία της και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας την
σεβόμαστε το όνομά μας.
«απελευθέρωσή» της. Πιστεύουν ότι την κρατούν αιχμάλωτη και ότι η ίδια στέλνει
κωδικοποιημένα μηνύματα, παρακαλώντας να την ελευθερώσουν, μέσα από τους
ΜΌΝΌ
λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια – συνήθως ανεβάζει φωτογραφίες της ενώ χοΜεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
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μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,

Σκάνδαλο στη βασιλική
οικογένεια της Ισπανίας
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νού έρωτα του Χουάν Κάρλος. Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL τον αναζήτησε
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
και προσπάθησε να μάθει λεπτομέρειες
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
για τη ζωή του.
Απαράμιλλες
Μητέρα του Σολάρ φέρεται να είναι η κόρη Βέλγων δικαστικών, οι
οποίοι τον έδω- τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
σαν αμέσως μετά τη γέννησή του για υιοθεσία. Ο Σολάρ δε μεγάλωσε βασιλικά,
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
αφού υιοθετήθηκε από μια οικογένεια φτωχών αγροτών 120 χιλιόμετρα βορείως της
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Βαρκελώνης και σήμερα εργάζεται ως σερβιτόρος σε μια καφετέριαΤαξιδεύετε
στη Γερόνα. στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Σας
μεταφέρουμε
τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
«Το Σύνταγμα λέει ότι ο πρωτότοκος είναι ο διάδοχος του θρόνου
και αυτός
είμαι
εγώ, αλλά αυτό δε με ενδιαφέρει πια. Θα υποστηρίζω πάντα τον Φελίπε.
Είμαιπάντα,
στο
Και όπως
σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
πλευρό του», είπε στο RTL.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
«Κάποια στιγμή, το 2001, εμφανίστηκε ένας δικαστικός ο οποίος μου είπε ότι είμαι
γιος του Χουάν Κάρλος. Όλοι μου έλεγαν ότι του μοιάζω καταπληκτικά μέχρι τότε...»,
πρόσθεσε._ © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο

Soula Tellides George Tellides Carol Deros

EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-ΈλαΟι
Μάγδα
μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια
Μ-Α, είπα κι εγώ…
αγαπημένες
σας Αλέκα
& Μαγδάλω
ο Λάμπης;
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Φυσικά Αλέκαθα
μου. επανέλθουν...
Μ-Για δριμύτερες,
πες μου να τις μάθω.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; το Σεπτέμβριο
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes
Α-Τόσο νωρίς;
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη

COMMISSION

2. %
99

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.

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

*

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
• The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 28 Αυγουστου, 2020 / August 28, 2020 • 23

Καλημέρα
Πατρίδα
«Ό

λοι 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 στην πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9:30 πρωί… Σας περιμένω!».
Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το πρωί
Κυριακή: 3:30 το πρωί

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
SATELLITE TV
ΚΑΝΑΛΙ 232/1034
FIBE TV
ΚΑΝΑΛΙ 208/216/1208 /1216
Παρακολουθείστε τη ΔΕΥΤΈΡΑ 31 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2020
τη συνέντευξη με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Κυβέρνησης και Ομοσπονδιακό Υπουργό Συντονισμού
για το Κεμπέκ, κ. Pablo Rodriguez

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις: 514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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ΠΑΟΚ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3-1

Τζόλης, αστεράτος και… τουρκοφάγος!

Ο θαυματουργός 18χρονος Χρήστος Τζόλης, με δύο γκολ και μία ασίστ κόντρα
στη Μπεσίκτας, έστειλε τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Champions League

Ο

ΠΑΟΚ, πέρασε πανηγυρικά στην
επόμενη φάση του Champions
League «πνίγοντας» στα νερά του Θερμαϊκού την Μπεσίκτας στην Τούμπα με 3-1.
Ο Δικέφαλος με κορυφαίο τον 18χρονο
Χρήστο Τζόλη (φωτ. δεξιά) που πέτυχε
δύο τέρματα και είχε και μια ασίστ, πέρασε εύκολα το εμπόδιο της τουρκικής
ομάδας που δεν έδειξε σε κανένα σημείο
του αγώνα ότι μπορεί να διεκδικήσει τη
νίκη – πρόκριση επί του ΠΑΟΚ.
Ο Δικέφαλος που έχασε πέναλτι με τον
Άκπομ, αλλά και πολλές ακόμα ευκαιρίες,
θα πρέπει να περιμένει την κλήρωση για
τον τρίτο προκριματικό γύρο στις 31 Αυ-

γούστου για να μάθει τον αντίπαλο του,
μια εκ των Μπενφίκα, Ντινάμο Κιέβου ή
Γκενκ. Να θυμίσουμε πως και σ’ αυτή τη
φάση ο αγώνας θα είναι νοκ άουτ και θα
διεξαχθεί 15 ή 16 Σεπτεμβρίου.
Σκόρερς: 7΄,24΄Τζόλης, 30΄Πέλκας –
37΄Λάριν
ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Ροντρίγκο
(44’ Λημνιός), Γιαννούλης, Τζόλης (84’
Ζαμπά), Πέλκας (76’ Εσίτι), Άκπομ.
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: Ερσίν, Λενς, Ενσακαλά (82’
Ναγίρ), Βίντα, Ουέλινγκτον, Νετσίπ, Χάτσινσον, Μπόιντ (46’ Οζιαγιούπ), Ενκουντού, Μενσά (70’ Ντορουκιάν), Λάριν.

H Μπάγερν Μονάχου είναι η απόλυτη
πρωταθλήτρια Ευρώπης
Ολοκληρώνοντας μια αλλοπρόσαλλη χρονιά -όχι μόνο λόγω κορωνοϊούοι Βαυαροί, που ξεκίνησαν με γκρίνιες, νίκησαν την Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0
στον τελικό του «Ντα Λουζ» και πήραν το τρόπαιο με 11 νίκες σε ισάριθμα
παιχνίδια τους στο Champions League!

Ε

ίναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί
ποτέ και δύσκολα θα συναντήσεις
ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: η
Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε το
βράδυ της Κυριακής 23/8 πρωταθλήτρια
Ευρώπης, κατακτώντας το Champions
League με 11 νίκες στα 11 ματς που
έδωσε στη διοργάνωση!
Το ότι η Παρί Σεν Ζερμέν ηττήθηκε στον

τελικό του (άδειου λόγω πανδημίας
κορωνοϊού) «Ντα Λουζ» της Λισαβώνας
με μόνο 1-0 — ενώ πριν λίγες ημέρες
ολόκληρη Μπαρτσελόνα του Λιονέλ
Μέσι είχε φάει μια ξεγυρισμένη οκτάρα
από τους Βαυαρούς — απέδειξε απλώς
ότι αυτή η Μπάγερν μπορεί να κερδίσει
οποιονδήποτε ακόμα και αν δε βρεθεί
στην πιο διαβολεμένη βραδιά της.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 59′ με
γκολ του Κινγκσλέ Κομάν και δε χρειάστηκε
τίποτε άλλο παρά να κρατήσουν αυτό
το προβάδισμα. Το σφύριγμα της λήξης
τούς βρήκε να πανηγυρίζουν ξέφρενα
το έκτο Champions League (ή Κύπελλο
Πρωταθλητριών) της ιστορίας τους.
Παράλληλα πάντως, πανηγύρισαν ένα
σπάνιο τρεμπλ σε μια αλλοπρόσαλλη
χρονιά και όχι μόνο επειδή αυτή κράτησε
13 μήνες, διακόπηκε λόγω Covid-19 και
ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε.
Η Μπάγερν ξεκίνησε τη σεζόν με
γκρίνια, σε σημείο που να χρειαστεί να
εκδιωχθεί ο προπονητής Νίκο Κόβατς για
να πάρει τη θέση του ο Χάνσι Φλικ. Ήταν
το σημείο που «γύρισε ο διακόπτης», με
τελικό αποτέλεσμα η βαυαρική ομάδα να
πανηγυρίσει τρεις τίτλους!
Όσο για την Παρί, θα της μείνουν
η προσπάθεια να καθιερωθεί στους
αληθινά μεγάλους του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου, τα δάκρυα του Νεϊμάρ στο
τέλος του τελικού αλλά και ένα μήνυμα
του Εμανουέλ Μακρόν: «Συγχαρητήρια
στη Μπάγερν Μονάχου για το έκτο
Κύπελλο Πρωταθλητριών και στην Παρί
Σεν Ζερμέν για την εξαιρετική πορεία της.
Η ώρα της νίκης θα έρθει για το γαλλικό
ποδόσφαιρο».
©PROTAGON.GR

Montreal Impact: Γιόρτασαν την πρώτη τους νίκη
μαζί με τους οπαδούς τους!

Ο

ι Montreal Impact είχαν να παίξουν επίσημο παιχνίδι για
ένα μήνα, αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να επικρατήσουν
την Τρίτη 25 Αυγούστου με 2-0 επί του Vancouver στο «Saputo
Stadium», στο πρώτο τους παιχνίδι μετά την επανέναρξη του
φετινού πρωταθλήματος, που είχε διακοπεί από το Μάρτιο
λόγω της Πανδημίας. Ο αγώνας κρίθηκε από το πρώτο ημίχρονο, εφόσον σε αυτό το διάστημα οι γηπεδούχοι σημείωσαν και
τα δύο τους τέρματα. Το πρώτο στο 18΄με σκόρερ τον Romell
Quioto, ενώ το δεύτερο τέρμα σημείωσε λίγο πριν την ανάπαυλα (40΄) ο νεαρός Φινλανδός Lassi Lappalainen, ο οποίος μία
ημέρα νωρίτερα είχε γιορτάσει τα 22 του χρόνια.

Κομβική στιγμή του αγώνα, η απόκριση πέναλτι του γκολκίπερ
των γηπεδούχων Diop στην εκτέλεση του Cavallini – στις αρχές
του δευτέρου ημιχρόνου (50΄) – γεγονός που αφαίρεσε κάθε
δυνατότητα των φιλοξενούμενων να ξαναμπούν στο παιχνίδι.
Να σημειωθεί ότι, η ομάδα του Μόντρεαλ έπαιξε τον πρώτο
αγώνα τής επανέναρξης στο Σαπούτο παρουσία 250 φίλων της
ομάδας, κι έγινε έτσι η πρώτη επαγγελματική αθλητική ομάδα
στον Καναδά που αγωνίστηκε ενώπιον οπαδών της σε οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός από την αρχή της Πανδημίας!
Επόμενο παιχνίδι για το Μόντρεαλ, την Παρασκευή 28/8 με το
Τορόντο στο «Saputo Stadium» (8:00 PM).

Ο Τζόλης και
η συνέχεια...

Μ

έχρι πριν από λίγους μήνες, το
όνομά του το γνώριζαν όσοι ζούσαν από κοντά τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
Ένα παιδί που έδειχνε ότι το μέλλον τού
ανήκει, παρά το γεγονός ότι λίγο έλειψε
να κλείσει γι αυτό οριστικά και αμετάκλητα η πόρτα της Τούμπας.
Ο Χρήστος Τζόλης μοιάζει να είναι το
next big thing του ΠΑΟΚ, αλλά και του
ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς μόλις
στα 18 του χρόνια και στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο πέτυχε δύο γκολ και
είχε μία ασίστ. Ξεκίνημα που ίσως να μη
μπορούσε να ονειρευθεί καν.
Ο Τζόλης «συστήθηκε» για πρώτη
φορά στους φιλάθλους όταν μπήκε ως
αλλαγή στον αγώνα του «Δικεφάλου»
με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα για τα
πλέι οφ και από εκεί και πέρα ολοένα
έπαιρνε χρόνο συμμετοχής από τον Φερέιρα.
Ο Πορτογάλος πίστεψε από την πρώτη
στιγμή στις ικανότητές του μικρού, του
έδωσε το χρίσμα και εκείνος το ανταπέδωσε με μια μεγάλη αγκαλιά μετά το 1-0
στον αγώνα της Τρίτης 25/8 με τη Μπεσίκτας.
Και όμως, για να βρεθεί ο νεαρός στην
Τούμπα, έπρεπε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις μηνών. Αν και βρισκόταν
από τα οκτώ του χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι γονείς του το 2015
μετανάστευσαν στη Γερμανία. Από τον
«Δικέφαλο» ασκήθηκαν πιέσεις ώστε ο
μικρός να μείνει πίσω, όμως αυτό ήταν
αδύνατο.
Λίγα χρόνια μετά, η οικογένεια επιστρέφει και ο Τζόλης χτυπάει ξανά την
πόρτα του ΠΑΟΚ, η οποία όμως αρχικά
ήταν κλειστή. Και αυτό, διότι οι υπεύθυνοι θεωρούσαν ότι η περίπτωσή του
θα μπορούσε να αποτελέσει αρνητικό
παράδειγμα και για άλλους πιτσιρικάδες που πιθανώς θα δοκίμαζαν την τύχη
τους αλλού.
Όμως τελικά, ύστερα από τρεις μήνες διαπραγματεύσεων, το 2018 μπήκε
ξανά στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια με
τα αποτελέσματα να είναι ήδη γνωστά
σε όλους.
Η πρόκριση επί της Μπεσίκτας εξασφάλισε στον ΠΑΟΚ αυτόματα τη συμμετοχή
του στους ομίλους του Γιουρόπα, όμως
αυτό δε σημαίνει ότι ο «Δικέφαλος» δε
θα παλέψει για το όνειρο, που δεν είναι
άλλο από την παρουσία του στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Ο «Δικέφαλος» είναι στους αδύναμους
των μη πρωταθλητών του γ΄ προκριματικού γύρου. Στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου θα μάθει την
αντίπαλό του, που θα είναι μία εκ των
Μπενφίκα, Ντιναμό Κιέβου ή Γάνδης.
Και εδώ το ματς που θα διεξαχθεί στις
15 ή στις 16/9 θα είναι μονό και η έδρα
θα εξαρτηθεί από την κλήρωση.
Από την άλλη, στην Τουρκία, ο Τύπος
κάνει λόγο για οικονομική καταστροφή
της Μπεσίκτας η οποία έμεινε εκτός
Τσάμπιονς Λιγκ.
Μάλιστα τα πρωτοσέλιδα και τα σάιτ
κοσμούν οι λέξεις «σοκ» και «ναυάγιο»
για την τουρκική ομάδα που ήλπιζε να
συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα.
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Oι παίκτες των Μπακς τη στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασής τους
να μην κατέβουν στον αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ

Το ιστορικό «φτάνει πια!»
των Μπακς και του Γιάννη
Οι Μπακς των αδελφών Αντετοκούνμπο αρνήθηκαν να
αγωνιστούν εναντίον των Ορλάντο Μάτζικ, παρασύροντας
το ΝΒΑ σε ένα «μποϊκοτάζ» διαμαρτυρίας κατά του
ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, που θα έχει και
συνέχεια. Σε ένα ματς που δεν έπαιξαν,
πέτυχαν το μεγαλύτερό τους θρίαμβο…

Γράφει ο Sportscaster
©Protagon.gr

Τ

ο τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης
26/8 (23.00 ώρα Ελλάδας). Οι Μιλγουόκι
Μπακς θα διεκδικούσαν την τέταρτη νίκη
τους επί των Ορλάντο Μάτζικ για να προκριθούν στους ημιτελικούς της Ανατολής,
όπου τους περιμένουν οι Μαϊάμι Χιτ.
Σπουδαίο ματς.
Αλλά, τα «Ελάφια» του Γιάννη είχαν μια
καλύτερη ιδέα, από το να παίξουν και να
νικήσουν: να φωνάξουν σε όλο τον Κόσμο -όπου μπορεί να ακουστεί η δυνατή
φωνή του ΝΒΑ- ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, το μπάσκετ είναι ασήμαντο.
Όπως και οτιδήποτε άλλο.
Τα παιδιά των Μάτζικ εμφανίστηκαν στο
παρκέ κανονικά, έκαναν την προθέρμανσή τους και περίμεναν. Ο Αντετοκούνμπο
και η «παρέα» του, όμως, είχαν αποφασίσει (χωρίς να ενημερώσουν κανέναν) να
μην κατέβουν στον αγώνα.
Να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον εμφατικό -και πρωτοφανή- τρόπο για το
νέο κρούσμα αστυνομικής βίας σε βάρος
αφροαμερικανού: τους πισώπλατους πυροβολισμούς ένστολου εναντίον του Τζέικομπ Μπλέικ, μπροστά στα μάτια των
παιδιών του, στο Ουϊσκόνσιν.
Η απόφαση των Μπακς είναι ιστορική.
Για πρώτη φορά μια ομάδα αντιστάθηκε
έμπρακτα στο ρατσισμό -όχι μόνο με δηλώσεις καταδίκης, μνημόσυνα και συμβολισμούς- και, μάλιστα, με μια πράξη που
θα μπορούσε να της έχει στοιχίσει πολύ
ακριβά. Η ποινή που προβλέπει ο κανονισμός για άρνηση συμμετοχής σε αγώνα
είναι η ήττα «στα χαρτιά» και πρόστιμο
πέντε εκατομμυρίων δολαρίων.
Κι όλη αυτή την ώρα, που ανώτεροι
αξιωματούχοι του ΝΒΑ επιχειρούσαν μάταια να μεταπείσουν τους παίκτες του
Μιλγουόκι έξω από τα αποδυτήρια, εκείνοι δε μπορούσαν να φανταστούν το μέγεθος της ανταπόκρισης που θα έβρισκε
αυτή τους η «επανάσταση».
Το Διαδίκτυο πλημμύρισε, αμέσως,

Suggested presentation.

από μηνύματα συμπαράστασης. «Σεβασμός στους Μπακς», έγραψε ο ΝτεΜάρ
ΝτεΡόζαν. Ο Ενές Καντέρ πόσταρε μια
σφιγμένη γροθιά. «Απαιτούμε δικαιοσύνη», ανέφερε στη δική του ανάρτηση ο
Τζαμάλ Μάρεϊ. Και ο Ντόνοβαν Μίτσελ,
«Απαιτούμε αλλαγή! Χαιρετίζω την κίνηση των Μπακς».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΛεΜπρόν
Τζέιμς: «Απαιτούμε αλλαγή, κουράστηκα
από αυτό».
Αλλά και ο θρύλος των Μπουλς, Σκότι
Πίπεν, που «τιτίβισε» στο Twitter: «Τίποτα πέρα από σεβασμό στους παίκτες
και προπονητές των Μπακς. Bucks power,
Black power».

μα. Χρειάζεται όλοι οι θεσμοί μας να στηρίξουν τις αξίες μας».
Η πρωτοβουλία των Μπακς εξελίχθηκε
σε ένα ιστορικό «μποϊκοτάζ», που φέρει
την υπογραφή τους. Πλέον, το διευθυντήριο του πρωταθλήματος δε μπορούσε
παρά να αναβάλει και τα υπόλοιπα ματς
της βραδιάς (Χιούστον Ρόκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Λος Αντζελες Λέικερς
– Πόρτλαντ Μπλέιζερς), που θα οριστούν
σε νέες ημερομηνίες μέσα στις επόμενες
μέρες. Μάλιστα, η… εξέγερση «πέρασε»
και στο αμερικανικό soccer. Τα ματς Ίντερ
Μαϊάμι – Ατλάντα Γιουνάιτεντ και Ντάλας – Κολοράντο δεν διεξήχθησαν, λόγω
άρνησης των παικτών να αγωνιστούν.

Η σύντροφος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, συγκέντρωσε σχεδόν όλα τα μηνύματα των NBAers, σχολιάζοντας στο
λογαριασμό της: «Είναι μεγαλύτερο από
το μπάσκετ». Τη στήριξή του εξέφρασε
και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα: «Επαινώ τους παίκτες
των Μπακς για τη στάση τους να στηρίζουν αυτά που πιστεύουν, τους προπονητές όπως τον Ντοκ Ρίβερς, το ΝΒΑ και
το WNBA, που λειτουργεί ως παράδειγ-

Δυόμισι ώρες μετά την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, διαβάστηκε
στους εκπροσώπους του Τύπου η κοινή
δήλωση των παικτών του Μιλγουόκι.
Από τον Στέρλινγκ Μπράουν (που έχει
πέσει κι αυτός θύμα αστυνομικής βίας)
και τον Τζορτζ Χιλ. Αυτή ανέφερε, μεταξύ
άλλων: «Τις τελευταίες ημέρες είδαμε το
τραγικό video με το περιστατικό στο Ουϊσκόνσιν, με τον Τζέικομπ Μπλέικ να δέχεται πισώπλατα επτά σφαίρες από έναν

αστυνομικό. Δε μπορούμε να είμαστε
συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ… Ζητάμε
δικαιοσύνη, ζητάμε ανάληψη ευθυνών.
Ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει στις 3
Νοεμβρίου».
Η διοίκηση των Μπακς δε γνώριζε τίποτα για την απόφαση των παικτών. Αλλά,
δεν άργησε να την υποστηρίξει: «Μερικά
πράγματα είναι μεγαλύτερα από το μπάσκετ. Είμαστε αλληλέγγυοι στην απόφαση που πήραν σήμερα οι παίκτες. Είμαι
πραγματικά υπερήφανος για τους παίκτες μας και τους στηρίζουμε 100%, έτοιμοι να βοηθήσουμε για να φέρουμε την
πραγματική αλλαγή».
Προπονητές (όλων των ομάδων) και διαιτητές, επίσης «χειροκρότησαν» την κίνηση των «Ελαφιών».
Που είχε και συνέχεια – θα έχει και τις
επόμενες ώρες. Γύρω στις τρεις τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), σε έκτακτη συνάντηση των παικτών, την οποία παρακολούθησαν διαιτητές και αρκετοί προπονητές, αναζητήθηκε μια κοινή απόφαση
για το μέλλον των πλέι-οφ. Μίλησαν
πολλοί -ο ΛεΜπρόν, ο Καρμέλο Άντονι, ο
Κάιλ Κόρβερ, κ.ά- και ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις.
Οι Λέικερς και οι Κλίπερς πρότειναν
να διακοπεί οριστικά η σεζόν. Άλλοι -οι
περισσότεροι- τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των αγώνων, με το σκεπτικό ότι η
Λίγκα είναι το ιδανικό, παγκόσμιο βήμα
διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και
της αστυνομικής βίας. Συμφώνησαν να
τα ξαναπούν, ενώ την Πέμπτη 27/8 συνεδρίασαν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών
των ομάδων.
Όση απήχηση και να έχει, το ΝΒΑ δε
μπορεί να αλλάξει τον Κόσμο. Μπορεί,
όμως, να παρακινήσει εκατομμύρια ανθρώπους να δράσουν -με τον τρόπο τους
ή, απλώς, με την ψήφο τους- για την εξάλειψη των ανισοτήτων.
Οι Μπακς, του Γιάννη και του Θανάση
Αντετοκούνμπο, σήκωσαν πρώτοι το λάβαρο που γράφει «φτάνει πια!». Σε ένα
ματς που δεν έπαιξαν, πέτυχαν το μεγαλύτερό τους θρίαμβο!
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Από τη Συνέντευξη Τύπου της ΕΚΜΜ (2ο μέρος)
Την Τετάρτη, 19 Αυγούστου
2020, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ
Ανδρέας Κριλής προσκάλεσε
τους εκπροσώπους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης
του Μοντρεάλ σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου, για να τους
ενημερώσει για τα τρέχοντα
θέματα που απασχολούν τη
διοίκηση της Κοινότητάς μας.
Την περασμένη εβδομάδα
δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος της ομιλίας του Προέδρου
Ανδρέα Κριλή.. Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε το
δεύτερο και τελευταίο μέρος.
Την ομιλία του στα αγγλικά παρουσίασε ο Πρόεδρος
στην Ενημερωτική Συνεδρίαση (Town Hall Meeting),
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στη σελίδα της
ΕΚΜΜ στο Facebook, την Τρίτη, 25 Αυγούστου. Το
video της συνεδρίασης έχει αναρτηθεί, επίσης, στη σελίδα μας στο Facebook.
Το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Ανδρέα Κριλή:

Οι σημαντικότερες επιτυχίες μας

 Στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού των μέτρων
πανδημίας για τα σχολεία μας, καθώς και για τις εκκλησίες, τους υπαλλήλους και τους χώρους εργασίας μας.
Σχέδιο πανδημίας για το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” (με τη συνεργασία του Δρ Χρήστου Καράτζιου)
πολύ πριν διαταχθεί από την κυβέρνηση το κλείσιμο
των σχολείων.
 Πραγματοποιούμε στρατηγική επισκόπηση της λειτουργικής δομής και του μοντέλου λειτουργίας.
 Αναπτύξαμε και βρισκόμαστε στη διαδικασία εφαρμογής της Αξιολόγησης της απόδοσης επί του στόχου
(εξαμηνιαία και ετήσια αξιολόγηση) για τα διοικητικά
μας στελέχη.
 Συνεργαζόμαστε με το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συναλλαγών της EY, για να αξιολογήσει όλα τα
περιουσιακά στοιχεία της EKMM με βάση την αποστολή, τη στρατηγική προσαρμογή, καθώς και την υποκείμενη αξία και τη συνεχιζόμενη συμβολή στη συνολική
οργάνωση.
 Παρουσιάσαμε την πρώτη μας Ενημερωτική Συνεδρίαση (Town Hall) για να συζητήσουμε με μέλη και μη
μέλη της ΕΚΜΜ για θέματα που επιλέγονται από την
παροικία.
 Ανανεώσαμε επιτυχώς το τραπεζικό μας δάνειο με
ακόμα ευνοϊκότερους όρους.
 Επαναφέραμε τα μέσα ενημέρωσης στις μηνιαίες
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας την σημασία της παρουσίας τους.
 Διοργανώσαμε το πρώτο Φιλανθρωπικό Gala, με
επικεφαλής τον Επίτιμο Πρόεδρο της Επιτροπής Εράνου, Δρ. Γιώργο Τσούκα, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 300 χιλιάδες δολάρια (συμπεριλαμβανομένων των
υποσχέσεων δωρεών) και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη συλλογή ακόμη περισσότερων δωρεών.
 Δουλέψαμε σε συνεργασία με άλλες ομάδες για να
προσφέρουμε μια εμπλουτισμένη πολιτιστική εμπειρία
στα μέλη μας

►

 Ανανεώσαμε επιτυχώς τη άδεια λειτουργίας του
σχολείου για μια άνευ προηγουμένου περίοδο 4 ετών
και πήραμε παράλληλα την άδεια λειτουργίας του
pre-K (προνηπιαγωγείο) σε κάθε σχολικό παράρτημα.
 Ο Γενικός Διευθυντής, Χρήστος Αδαμόπουλος, επελέγη ως σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας για όλα τα
θέματα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο Κεμπέκ
 Εισαγάγαμε την online εγγραφή και ανανέωση συνδρομής μέλους. Η καμπάνια με στόχο την αύξηση μελών είναι έτοιμη να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες. Επί
του παρόντος εξετάζουμε μια πιο εκτεταμένη σειρά
παροχών στα μέλη.
 Παρουσιάσαμε την «25η Μαρτίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδος Online». Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η ΕΚΜΜ ήταν η μόνη Ελληνική Κοινότητα στον κόσμο που παρουσίασε μια τόσο ολοκληρωμένη ημέρα
δραστηριοτήτων μέσα σε λίγες μέρες, μετά την έναρξη
του lockdown.
 Εγκαινιάσαμε την online μετάδοση των Θείων Λειτουργιών και από τις 6 εκκλησίες μας και επαναφέραμε
τη ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση με τη συνεργασία
του Mike FM
 Παρουσιάσαμε την εβδομαδιαία εκπομπή “Μολύβια
στον αέρα” σε συνεργασία με τον Mike FM, την πρώτη
ραδιοφωνική εκπομπή που παράγεται από τα παιδιά
του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, για όλα τα παιδιά ελληνικής καταγωγής .
 Παρουσιάσαμε τη σειρά δέκα εβδομαδιαίων επεισοδίων βίντεο στο YouTube με “TA NEA του Σχολείου
Σωκράτης Δημοσθένης”
 Διοργανώσαμε το «Virtual Panigiri» στη Νότια Ακτή,
και γίναμε η πρώτη Κοινότητα στον Καναδά που ανέλαβε μια τέτοια πρωτοβουλία και συγκέντρωσε σχεδόν
$ 20.000.
 Η Στέγη Ηλικιωμένων (Foyer Hellenique pour
Personnes Agees) θα μεταφερθεί στην ΕΚΜΜ και θα
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του χαρτοφυλακίου
ακινήτων της.
 Ολοκληρώθηκε η 1η Φάση του έργου του Αγίου Γεωργίου (η πεζογέφυρα)

Οικονομικά

Η κρίση του COVID-19 είχε σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλο
τον κόσμο και την ΕΚΜΜ. Ως Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να διασφαλίσουμε τη μακροζωία του, ώστε να
μπορεί να συνεχίσει την αποστολή του μετά το πέρας
αυτής της κρίσης. Την άνοιξη, χρειάστηκε να λάβουμε τη δύσκολη απόφαση να απολύσουμε προσωρινά
μερικούς από τους υπαλλήλους μας και παρόλο που
επαναφέραμε μερικούς πίσω, όλοι οι υπάλληλοι των
κεντρικών γραφείων λειτουργούν σε μια εργάσιμη
εβδομάδα 4ων ημερών.
Χωρίς έσοδα από τις εκκλησίες μας κατά τους πιο σημαντικούς για αυτές μήνες του έτους, παρουσιάσαμε
την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων «Keep the
Faith» για την υποστήριξη των αναγκών των εκκλησιών μας. Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν δωρίσει
και συνεχίζουν να κάνουν δωρεές σε αυτήν την καμπάνια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση μιας δεύτερης καμπάνιας του Fundraiser στο Facebook με τίτλο
«Αντί της Ελληνικής Φλόγας», η οποία θα διαρκέσει
μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Θα πραγματοποιηθεί μια Γενική Συνέλευση το φθινόπωρο, εφόσον το επιτρέπουν οι κυβερνητικές οδηγίες.
Οι οικονομικές καταστάσεις μας πρέπει να σταλούν
στο MELS στα τέλη Οκτωβρίου μαζί με μια επιπλέον
έκθεση από τους Ελεγκτές μας που υποχρεούνται να
παρέχουν στο Υπουργείο σχετικά με τη λειτουργία του
σχολείου μας. Για όσους πιστεύουν διαφορετικά, απαιτείται από τους εσωτερικούς κανονισμούς μας (άρθρο
22) ότι τα κονδύλια που λαμβάνει η Κοινότητα για τα
σχολεία, δεν μπορούν να αναμειχθούν και πρέπει να
είναι αποκλειστικά για τα σχολεία.
Έχουμε περάσει αμέτρητες ώρες αναλύοντας την οικονομική μας θέση, μειώνοντας το κόστος και διερευνώντας κάθε επιλογή για κρατική βοήθεια για την οποία
ενδέχεται να δικαιούμαστε. Αρκεί να πούμε ότι η οικονομική μας κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και πρέπει
σοβαρά να εξετάσουμε τη δυνατότητα της ΕΚΜΜ να
εκποιήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Αναλύουμε
όλα τα χαρτοφυλάκια ακινήτων μας και περιμένουμε
συστάσεις από το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συναλλαγών της EY.

Τα σχέδια μας για το μέλλον

 Άνοιγμα των σχολείων μας σύμφωνα με όλες τις κυβερνητικές οδηγίες
 Συνέχεια της επισκόπησης των προτεραιοτήτων της
ΕΚΜΜ, των Προϋπολογισμών, της Δομής και της Διακυβέρνησης
 Προσέλκυση εμπειρογνωμόνων και δημιουργία
ομάδων επαγγελματιών (μόνιμες επιτροπές) που θα
συμμετέχουν σε έργα και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
 Επέκταση σε μεγάλο βαθμό των προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων μας, συστηματικά και επαγγελματικά
 Επανατοποθέτηση και αναθεώρηση της προσφοράς των υπηρεσιών στα σχολεία Συμπληρωματικής
Εκπαίδευσης (Πλάτων Όμηρος, Αριστοτέλης και Άγιος
Νικόλαος), ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις
ανάγκες των γονέων και των παιδιών τους.
 Ανάπτυξη του Job Board για να ενώσουμε ελληνικές
επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία για Έλληνες
που αναζητούν εργασία.
 Ανασκόπηση και εξορθολογισμός όλων των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού
 Ανάπτυξη διαδικασίας καθοδήγησης και ανατροφοδότησης εργαζομένων (τυποποίηση ως μέρος του λειτουργικού μοντέλου) ευθυγράμμιση με την Αξιολόγηση
και τον Στόχο Απόδοσης
 Δημιουργία νέων μεθόδων επικοινωνίας (Podcasts,
Livestreams, Email Marketing)
 Έναρξη της καμπάνιας με στόχο την αύξηση μελών.
Δημιουργία
προγράμματος
καθοδήγησης
(mentorship) για να φέρουμε σε επαφή φοιτητές πανεπιστημίου με καθιερωμένους επαγγελματίες
 Συνέχιση της βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένα μέλη οικογενειών που χρήζουν τη
βοήθειά μας.
 Επέκταση του πεδίου του πολιτιστικού τμήματος
(Θέατρο, Μουσική, Χορός, Τέχνη) για να αντικατοπτρίζει τον πλήρη πλούτο του ελληνικού μας πολιτισμού
και της κοινότητάς μας.
 Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό
των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca

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
αυτήΕις
μαςαπάντηση
επιτρέπει νατης
διορθώνουμε
και τα τύπου
συντακτικά
Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
συνέντευξης
τηςλάθη.
ΕΚΜΜ

Η Φιλική Εταιρεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

(19 Αυγούστου 2020)

*

*

ΛΑΚΩ
Ν

ΤΗΣ
ΦΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Ο σκοπός μας και πώς να εγγραφείτε!
Λ Εταιρεία
Ε απαρτίζεται από ενεργά και δια βίου μέλη της ΕΚΜΜ, γονείς,
Η Φιλική
παππούδες και γιαγιάδες των σχολείων μας, επιτυχημένους επαγγελματίες
και επιχειρηματίες
της ελληνικής παροικίας. Κατά την διάρκεια των χρόνων,
Γ
Ο
έχουμε όλοι συμβάλλει στην πρόοδο της ΕΚΜΜ και τώρα επιθυμούμε να
ΚΑ
Α στρατηγικό σχέδιο που θα προβάλει ένα νέο όραμα και την
ετοιμάσουμε
Ν Α Δένα
αναδιοργανωμένη δομή του κοινοτικού μας οργανισμού. Στόχος μας είναι να
κάνουμε την ΕΚΜΜ έναν Αγαπητά
σύγχρονο οργανισμό
μέλη και που
φίλοιθα συνεχίσει την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών
στους
συμπαροίκους
μας.
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε
συνεστίαση
που πήραμε
θα πραγματοποιηθεί
Έχοντας
ως κύριο σκοπόστην
την βελτίωση
της ΕΚΜΜ,
την πρωτοβουλία
να
προσεγγίσουμε
τονΛακωνικής
Πρόεδρο της
ΕΚΜΜ εκφράζοντάς
τηνAvenue)
επιθυμία μας
στην
αίθουσα της
Αδελφότητας
(5833του
Park
το
για συνεργασία. Προς μεγάλη μας θλίψη, δεν λάβαμε ποτέ την υποστήριξή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
του. Αντ’ αυτού, ο Πρόεδρος εξέφρασε μια αβάσιμη κριτική σχετικά με τις
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
WEST
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μιαΘα
οικογενειακή
βραδιά
και να ευχηθούμε
καλοπροαίρετες
ενέργειές μας.
θέλαμε
να σας
διαβεβαιώσουμε
ότι στόχος
μας
δεν είναιΉλθατε
να διαμελίσουμε
Κοινότητά μας,
όπως λανθασμένα δήλωσε
το Καλώς
από τιςτην
καλοκαιρινές
διακοπές.
ο Πρόεδρος
της ΕΚΜΜ.
Θα σερβιριστεί
όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
καιόραμά
ωραία
Εμείς
παραμένουμε
πιστοί στον
στόχο
μαςχορό
καιIsland
στο
μαςπαρέα.
για μια
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
ιδρύθηκε
τοκαλύτερη
1982.
ΕΚΜΜ.
Καλωσορίζουμε
όποιον
επιθυμεί
να
συνεισφέρει
και
να
συνεργαστεί
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο
μαζί μας για τη βελτίωση των σχολείων μας, την επέκταση των κοινοτικών
Επειδή
ο χώρος στόχους
είναι περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς
Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
υπηρεσιών
και την προώθηση
τουτης
Ελληνισμού.
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια
στηρίζει να
τους
γονείς ελληνικής
καταγωγής
Παρακαλείστε
να εγγραφείτε,
υποστηρίξετε
και να προσκαλέσετε
τους
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
φίλους
σας!προσπάθειά τους
στην
να
μεταδώσουν
στα
παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Γυναικείου
Τμήματος) 514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
www.filikieteria.ca
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
Χρήστος Σύρρος και Φιλική Εταιρεία
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Ονόματα ορισμένων μελών και υποστηρικτών:

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

Σωκράτης Γουλάκος, Σπύρος Χαλιώτης, Γιώργος Καρύδης, Παναγιώτης
Για εγγραφές
και πληροφορίες
στοΛέκκας,
Καλιανώτης,
Νικόλας Κατσιπόντης,
Γεράσιμοςτηλεφωνείστε
Κολαΐτης, Δημήτρης
Αναστάσιος Λιβιάκης,
Κυριάκος
Ματζιορίνης,
Κωστία
Πανταζή,
Όλγα
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462
Παπαδάτου, Μιχάλης Πατσατζής, Αγγελική Πελώνη, Χρυσούλα Πετιμεζά,
Αλέξανδρος Σύρρος, Γιώργος Τσαντρίζος, Ελένη Τύρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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,
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΣ

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου
στις 7:00 μ.μ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα.
Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Ανακοίνωση
προς
όλαελπίζουμε
τα μέληκυρίως
και φίλους
του Συνδέσμου
Με την πρόσκληση
αυτή,
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ

αλλάμεγάλη
και των φίλων
συλλόγου
μας, ώστε να
ενθαρρύνει στην
οργάνωση
Με
λύπη,του
σας
ενημερώνουμε
ότιμας
η Jeannette
Papavasil,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
απεβίωσε αρχέςπαρόμοιων
του Αυγούστου.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών η
5757
Wilderton,
H3Sτης
2V7πανδημίας
Η κόρη
της
Ειρήνη,
μας
ειδοποίησε
ότι λόγω
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal,
.
κηδεία
θα γίνει
σε οικογενειακό
κύκλο
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
Έχεις
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
και
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
Προσεχώς
διοργανωθεί
στη
μνήμη της μια αναμνηστική
γιορτή
ζωή όλωνθα
μας.
Σε αγαπάμε
πολύ.
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της
πατρίδας
μας
και
ιδιαίτερα της Ρούμελης
που θα αφορά τη ζωή της. Έπαθλα
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
Εκ μέρους
του συλλόγου
μας,6θα
να εκφράσω τα ειλικρινά
οι γονέις
σου, ο αδελφος
ηληκίας
έωςήθελα
12 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
μας
συλλυπητήρια
στην
Ειρήνη,
το σύζυγό
της Robert Ferrari και
σου
Γιάννης, οι παππούδες
και
στο 514-738-2421,
εσωτ. 114,
Η διδασκαλία
θα είναι
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
.δωρεάν
την
οικογένειά
της
οι
γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

www.newsﬁrst.ca

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
Κώστας Φωκοέφς
514-271-3969

Δάφνη

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

Ελληνοκαναδικός Σύνδεσμος Κωνσταντινουπολιτών

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
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

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
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΗΓια
καινούργια
περίοδο,
και
θα
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
πανδημία
του
COVID-19
και
το άγχος
συνεχίζουν
να επηρεάζουν
την
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
(Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ Ηλικίας.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ζωή όλων και
ιδίως
των
ατόμων
της Τρίτης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
ΓιαΜόντρεαλ
αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός
Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το
Όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και
ώρα
το μεσημέρι
στην
έργο
που άρχισε
για να προσφέρει
βοήθεια,
που
έχει
γίνει πιοπαροικιακών
απαραίτητη
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές, αφού
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
τα για
όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
τουκορονοϊού.
Φθινοπώρου
στηνχρώματα
διασπορά
του
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης
το απέδειξε,
αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
Είναι
όλων
μας δόθηκε
να
να
σκεφτόμαστε
και
να
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
καισυνεχίσουμε
ώρα
12:00
το
στο
με το
μικρόυποχρέωση
ανθρώπινο
δυναμικό,
η ευκαιρία
ναμεσημέρι
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
συνέχεια
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque
west, Στην
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
νοιαζόμαστε
για τους
ηλικιωμένους
και
τους
οικονομικά
αδύναμους.
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Χρειάζονται
την
όλων μας. τιμή να συμβάλετε
Την Πέμπτη
22υποστήριξη
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
η Οκτωβρίου
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για
ψώνια,
φαγητό,
και είδη
πρώτης
ανάγκης
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
καιή
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του
τόπου
όποιος
βοηθήσει
με τον
δικό του υπερηφανευόμαστε
τρόπο
μας,
πάλι
όλοιθέλει
μαζί
για
ναυπερηφανεύεστε,όπως
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
όλοι εμείς
που
821να
Ogilvy
γωνία
Outremont
στις τους
9:30συμπατριώτες
το πρωί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
ακόμη χρόνο μπορεί
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
514-948-3021.
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Δεχόμαστε
τα
τηλεφωνήματά
σας
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
επιτυχία
εκδήλωσης
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας
απο τιςΣτην
11:00
π.μ. –της
4:00
μ.μ. στοκαι
τηλέφωνο
του γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Η επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηντα
Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου
στιςπου
7:00
514-948-3021
για όσο
διάστημα διαρκούν
μέτρα της
Κυβέρνησης,
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O.
Laval
μας παροτρύνουν να
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
Σάββατο
9
Σεπτεμβρίου,
2017
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από εσάς
(514)
948 θέλετε
3021.να συνδράμετε στο έργο μας
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρειΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δύο (2) υποτροφίες των $1,000
για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HLBS
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυοΦΟΙΤΗΤΕΣ
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
στο
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως
με βάση την Οργανισμός
ακαδημαϊκή επίδοση
τωνΚυριών
υποψηφίων.
Ο Φιλανθρωπικός
Ελληνίδων
με χαρά σας
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

ανακοινώνει την έναρξη ενός Προγράμματος Υποτροφιών για τους
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
$50.00
και άνω.
.για
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
φοιτητές
Ελληνικής
καταγωγής
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: :
Για
να συμμετέχετε
στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών
HLBS θα πρέπει
συνεργασία
με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της

Ο .Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
1Ελληνικής
Να •είστε
Καναδός
Πολίτης
ή Μόνιμος
Κάτοικος του Κεμπέκ
το βιογραφικό
τους,
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Ouzeri
•κατοικείτε
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
2. Να
στην
Ευρύτερη
Περιοχή
του
Μόντρεαλ
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
•
δύο
συστατικές
3. Να
είστε εγγεγραμμένοι
ή να της
σκοπεύετε
να εγγραφείτε σε σπουδές ή
από
πεσίματα
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,
εκπαίδευση
κατά
τοθεωρίας
προσεχές
ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021
μέσω ασκήσεων
και
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
4. Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαχρηματοδοτηθούν
τους
αρχάριους,του
και
θα: γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
χαρακτήρα
τους
και
Οιμαθήματα
τέσσερις
κατηγορίες
που θα
είναι
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο William
Hingston 419
Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
Μεταδευτεροβάθμιες
Ακαδημαϊκές
Σπουδές,
Επαγγελματικές
Σπουδές,
georgia.tridimas@gmail.com
Αθλητική
Κατάρτιση
Επαγγελματική
Κατάρτιση Τεχνών.
Roch
δωμάτιο
SS-21,και
κάθε
Τρίτη και Παρασκευή.

Οι
αιτήσεις θα πρέπει
να σταλούν
στον υπεύθυνο
της
Γιασυμπληρωμένες
περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά
με το Πρόγραμμα
Υποτροφιών,

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
στην
Το
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη
19 Σεπτεμβρίου
2017.
ταπρόγραμμα
κριτήρια
επιλεξιμότητας
και
τη διαδικασία
υποβολής
αιτήσεων,

κάτωθη
διεύθυνση:
επισκεφθείτε
τον ιστότοπό μας http://www.hlbs.ca/ και κάντε κλικ στο
. Εάν ενδιαφέρεστε
Πρόγραμμα
Υποτροφιών
υποβάλετε αίτηση
για
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφέςνα
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education
Committee
μία
υποτροφία
HLBS,
συμπληρώστε
τη
φόρμα
αίτησης
έως
την
21η
στο (514) 948
3021
.
Αυγούστου,AHEPA
2020. Η Montreal
φόρμα υπάρχει στονΕυκαιρία
ιστότοπόναμας
κερδίσετε
2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για
να
δείτε
Βιτάλη,
Νταλάρας
Για επιπρόσθετες
πληροφορίες,
μπορείτε να μας στείλετε email
Montreal,
QC
Γλυκερία τη
στις
26 Νοεμβρίου
:
.
. και
στη διεύθυνση
bursary
hlbs2@gmail
ή καλέσετε
ΓΡΑΜΜΗ
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας ηcom
Από
τον Οργανισμό
«Φιλία»
ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP LINE) στο 514-344-1666.στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Επιτροπήνα
Υποτροφιών
HLBS και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Mπορείτε
βρήτε την αίτηση
στην
ιστοσελίδα μας
: www.ahepamontreal.org
Φιλανθρωπικού
Οργανισμού
Ελληνίδων Κυριών
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
ΜΙΚΡΗ

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 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.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ !
Σκέπασαν με τη «μάσκα» το χαμόγελο
μη μπορώντας να το «σβήσουνε».
« Ο κόσμος ανήκει στους μέτριους «
ΑΦΟΡΜΗ : ΜΙΑ « ΥΠΟ-ΓΡΑΦΗ « ΟΝΕΙΔΟΣ [ ! ]
Προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια
έχω κάνει γνωστό σε όλους
ότι ΔΕΝ αναγνωρίζω σε κανέναν την αυθεντία
να μου απονείμει το πρώτο ή το τρίτο βραβείο
και επιθυμώ να πεθάνω άσπιλος βραβεύσεων.
Είμαι εναντίον κάθε τιμητικής διάκρισης
από όπου κι αν προέρχεται.
Δεν υπάρχει πιό χυδαία φιλοδοξία
από το να θέλουμε να ξεχωρίζουμε.
Ψάξτε πάντα για τους οξείς
τους υπεράνω ναρκισσισμού
τους ανυπότακτους στην εξουσία
τους Ανθρώπους !
   Με παρρησία !!!
  παπανικόλας 23 / 08 / 2020
Σημ. Τα περί «υπο-γραφής» στο μέλλον.....
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΑ “ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ “.

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.....;;;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ ΕΜΜΕΝΑΙ ΑΛΛΩΝ» ;;;
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ο κόσμος ανήκει στους ΜΕΤΡΙΟΥΣ !!!
Προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια
έχω κάνει γνωστό ότι ΔΕΝ αναγνωρίζω
σε κανέναν την αυθεντία, να μου απονείμει
το πρώτο ή το τρίτο βραβείο και επιθυμώ
να πεθάνω άσπιλος βραβεύσεων.
Είμαι εναντίον της κάθε
τιμητικής διάκρισης από
όπου κι αν προέρχεται.
Δεν υπάρχει πιό χυδαία
φιλοδοξία από το να
θέλουμε να  ξεχωρίζουμε.
Ψάχτε για τους οξείς ‹
τους υπεράνω ναρκισσισμού ‹
τους ανυπότακτους στην εξουσία ‹
αυτούς που φέρθηκαν σαν ήρωες ‹

ΛΑΜΠΑΔΕΣ - ΚΑΝΔΗΛΕΣ - ΚΕΡΙΑ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ! Λίγο μετά τη γιορτή
«Χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων».
παπανικόλας

παπανικόλας

....οι άλλοι ας λένε ό,τι θέλουνε......

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΕΞΑΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir
Chomedey H7V 1Y3) τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΑΝΘΉΣ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στις 8:30 μ.μ., τελούμε τεσσαρακονθήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΉΣ

(από Αθήνα, το γένος Χωρέμη)

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος
Τα παιδιά: Νικόλαος Μυλωνόπουλος
Σταύρος-Λίτσα Μυλωνόπουλος
Χριστίνα-Antonio Ferrara
Tα εγγόνια: Εμίλια, Κωνσταντίνος,
Σοφία, Εμμα
Ή Μητέρα: Ασπασία Μηρά
Ο Αδελφός: Κωνσταντίνος Χωρέμης (οικογενειακώς)

(ετών 93, από Πλάτανος Πυλίας, νομού Μεσσηνίας)

Ή σύζυγος:
Άννα Φουρτούνη
(το γένος Σιάτου)

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Το ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς. Ευχαριστούμε για τη
συμπαράσταση και την κατανόησή σας.

Τα παιδιά:
Παναγιώτα και Θανάσης Αργυρίου
Αθανασία και Αναστασία Φουρτούνη.
Τα εγγόνια και τα δισέγγονα
οι λοιποί
τεθλιμμένοι συγγενείς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της αείμνηστης
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς ΑΝΘΉΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

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 τής

8:30 με 10:00 το πρωί στην
Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας
(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΜΑΡΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΉΣ (ΤΙΝΑΣ)
ΣΑΜΠΑΛΉ

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

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
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020
Απεβίωσε η

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΉ
(ετών 66)

Την όλη διαδικασία ανέλαβε το Νεκροπομπείο
AETERNA, 35 Gince, Street
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα γίνει στη Λευκάδα
όπου θα μεταφερθεί η σορός της.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020
Απεβίωσε η

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΣΑΛΙΔΟΥ
(ετών 85)

Την όλη διαδικασία ανέλαβε το Νεκροπομπείο
AETERNA, 35 Gince, Street
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή
στο Cimetière Notre Dame des Neiges

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ
Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

απεβίωσε στο Μόντρεαλ, ο αείμνηστη σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΡΕΒΕΚΚΑ
ΚΑΟΥΣΙΑ
(ετών 84, το γένος Σταματάκου, από Σκάλα Λακωνίας)

Η σορός της θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο
AETERNA, 35 Gince, Street
Ώρες επισκέψεων:
Δευτέρα 31 Αυγούστου
από τις 5:00 ως τις 9:00 μ.μ.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό
Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 St. Roch H3N 2X2)
την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10:30 π.μ.
Ο σύζυγος: Γιώργος Καούσιας
Τα παιδιά: Ιωάννης Καούσιας, Παναγιώτης και Ρεβέκκα Καούσιας
Tα εγγόνια: Γιώργος και Ανδρέας
Τα αδέλφια: Νίκος Σταματάκος, Βασιλική Σταματάκου,
Αντωνία Σταματάκου, Καλλιόπη Σταματάκου
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν, η κηδεία θα τελεστεί
σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Τη Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΉΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΠΙΣΠΑΝΉΣ

Απεβίωσε ο

(ετών 74)
Την όλη διαδικασία ανέλαβε το Νεκροπομπείο
AETERNA, 35 Gince, Street
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό
των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montréal, QC H4J 1R7)
την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, στις 11:00 π.μ.

Απεβίωσε ο
(ετών 85)

Η σορός του θα εκτεθεί στο Νεκροπομπείο
AETERNA, 35 Gince, Street
Ώρες επισκέψεων:
Κυριακή 30 Αυγούστου από τις 4:00 ως τις 9:00 μ.μ.
Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλλεί στον Ιερό Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 St. Roch H3N 2X2),
τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, στις 10:30 π.μ.

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

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΡΉΓΟΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ετών74, από Πετροχώρι Πυλίας Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΚΚΟΛΉ
(από Βασιλάκιο Σπάρτης Λακωνίας, ετών 83)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερινά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους
αγαπάμε και να τους αποζητάμε...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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.

- Προ-ετοιµασίες από
τηλεφώνου ή
συνάντηση διαδικτύου
- Κηδεία σε στενό
οικογενειακό κύκλο
(σύµφωνα µε τις
τωρινές οδηγίες)

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

Είµαστε εδώ για να σας
βοηθήσουµε στη επιλογή,
των νέων διαδικασιών και
δεσµευόµαστε υπεύθυνα
στην εκπλήρωση των
προσδοκιών σας.

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

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

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Elias Papakonstantinou | complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

28
1826

1898

Η

Μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν
τον κύριο όγκο των
δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν
υποκύπτει πλέον στον
Ιμπραήμ
και
μένει
ελεύθερη μέχρι τέλους.

1904

Ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από
Brad’s Drink σε Pepsi-Cola.

Μ

Ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά
των κομιτατζήδων της
Δυτικής
Μακεδονίας.

1987

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 31/8/2020 – 6/ 9/2020

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20
Από την πρώτη μέρα του μήνα,
εντυπωσιάζετε! Θα εμφανιστείτε στη δουλειά με τα παπούτσια γυαλισμένα, το χαρτοφύλακά σας σικάτο και τα μαλλιά σας περιποιημένα. Στη συνέχεια διασχίζετε κάθε
χώρο με την απίστευτη άνεση και την ακαταμάχητη γοητεία σας! Φροντίστε στις 4
και 5 Σεπτεμβρίου να μην είστε επιθετικοί.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Οι προβλέψεις σας δείχνουν
έναν υπέροχο συνδυασμό! Θα τον
αποτελέσετε τις πρώτες μέρες, εσείς
και όποιο άτομο είναι στο πλευρό σας!
Πραγματικά, εσείς οι δύο είστε σαν το
χέρι με το γάντι! Ακόμα κι αν πρόκειται
για ένα συνεργάτη και μόνο, αποτελείτε το ιδανικό δίδυμο.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Πάρτε βαθιές… αναπνοές και
ξανασκεφτείτε τα μικρά πράγματα – γιατί
η χαρά της ζωής βρίσκεται στις λεπτομέρειες! Στις 4 Σεπτεμβρίου μη διστάσετε να
διεκδικήσετε μερίδιο από ένα έργο σας.
Εάν αυτή η μεγάλη καινοτομία ήταν δική
σας ιδέα, πείτε το στους ανωτέρους. Στις
6 Σεπτεμβρίου ένα κύμα ζήλιας μπορεί να
προκαλέσει πρόβλημα στην εργασία σας.

ε
απόφαση του
Υπουργικού
Συμβουλίου, ύστερα
από πρόΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
ταση του
Υπουργού Εξωτερικών, ΚάΊσως αισθάνεστε πολύ επικεντρωρολου Παπούλια, αίρεται μένοι σε κάποιο άτομο. Μπορεί να πρόκειται
η εμπόλεμη κατάσταση της για ένα ρομαντικό σύντροφο, έναν επιχειΕλλάδας με την Αλβανία.
ρηματικό εταίρο ή ένα στενό φίλο… Θα σας
ωφελήσει αν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου εξεGrid
ρευνήσετε ένα νέο ενδιαφέρον. Είτε πρόκει763
ται για τη ζωγραφική, τον προγραμματισμό
υπολογιστών ή την όπερα, είναι η ιδανική
στιγμή για να επεκτείνετε τους ορίζοντές σας!

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Ανατρέξτε σε άτομα έμπιστα και εχέμυθα, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να
ξεφύγετε από το συναισθηματικό τέλμα και να
δημιουργήσετε ένα νέο εαυτό. Ίσως τώρα αναζητάτε τη μοναξιά του σπιτιού σας, διαβάζετε
πνευματικά βιβλία που σας δίνουν έμπνευση.
Η δημιουργικότητά σας αυξάνεται, έτσι όσοι
είστε συγγραφείς, καλλιτέχνες και μουσικοί θα
αισθάνεστε εξαιρετικά εμπνευσμένοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Οι πρώτες μέρες του μήνα θα
είναι κάπως «ανταποδοτικές»… Θα συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει το «παίρνετε αυτά για τα οποία δουλέψατε». Αυτό
ισχύει τόσο για τα επαγγελματικά θέματα όσο και για την προσωπική σας ζωή!
Εάν δεν καταβάλλετε την προσπάθεια,
δεν πρόκειται να λάβετε ανταμοιβή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Είναι πιθανό να δεχτείτε βοήθεια
από ένα σύνολο ατόμων, οι οποίοι έχουν μεγάλες διασυνδέσεις και οι οποίοι είναι πρόθυμοι να σας ανοίξουν νέες πόρτες και να σας
παρουσιάσουν στα κοινωνικά τους δίκτυα. Ελπίζουμε να αδράξετε αυτή την ευκαιρία, απολαμβάνοντας παράλληλα τις διακοπές σας.
Δεν αρκούν τα καλοκαιρινά beach πάρτι για να
νιώθετε αναζωογονημένοι και ευτυχισμένοι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Να είστε προσεκτικοί όταν ξεκινάτε κάτι νέο… Ειδικά αν έχετε αυτή
την πρόθεση την πρώτη και τη δεύτερη
μέρα του φετινού Σεπτεμβρίου. Μετά
τις 7 Σεπτεμβρίου δικαιούστε να κάνετε
κάτι εξαιρετικό για τον εαυτό σας… Το
αξίζετε και τα αστέρια θα σας χαμογελάσουν με επιείκεια!

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Οι προβλέψεις σας υποδηλώνουν
ότι έχετε μια σκέψη κολλημένη στο μυαλό
σας… Με αυτή θα ανοίξετε το φετινό Σεπτέμβριο – και είναι λογικό! Είστε ακαταμάχητοι και μπορείτε να κάνετε τα πάντα
να συμβούν. Και ειδικά στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, θα θέλετε να πάρετε τα ηνία της φαντασίας σας. Εμπρός, λοιπόν, φανταστείτε!

Μερικές φορές είναι εύκολο να
παραβλέψετε τη σημασία μιας πνευματικής
σύνδεσης, όταν ονειρεύεστε τον ιδανικό σύντροφό σας. Φροντίστε να θυμηθείτε πόσο
σέξι μπορεί να είναι o συνδυασμός του μυαλού! Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου μπορεί να αισθανθείτε λίγο ευάλωτοι συναισθηματικά.
Προσπαθήστε να φτάσετε στο βάθος αυτού
του αισθήματος – τι συμβαίνει πραγματικά;

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Έχετε σκεφτεί όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας επικείμενης
συμφωνίας; Αυτής της απόφασης για μετακίνηση; Γι αυτό το κόκκινο πουκάμισο που
θέλετε να αγοράσετε; Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, όλες οι αμφιβολίες και κάθε αναποφασιστικότητα θα αποτελούν στοιχεία του
παρελθόντος: Θα είστε σε εξαιρετική κατάσταση και θα απολαμβάνετε κάθε στιγμή!

Οι προβλέψεις σας για την Αγάπη και τις Σχέσεις, υποδηλώνουν ότι σκέφτεστε πολλά για το τι σας οφείλουν οι
άλλοι. Εάν οι σκέψεις σας τρέχουν προς
αυτή την κατεύθυνση, καλύτερα να δώσετε προσοχή. Ακούστε τα συναισθήματά σας. Εάν πιστεύετε ότι οι εκτιμήσεις
σας είναι ακριβείς, αρχίστε να ζητάτε
αυτό που θέλετε και χρειάζεστε.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
1

2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 762

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

4375, Notre-Dame, suite 7, Laval
(corner Elizabeth)

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

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
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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.

CPA, CA

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

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

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

450-681-1363

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

X

O

SAINT-MARTIN
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Visit mobifone.ca
to see all current offers
MONTREAL
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

CALL ON
A GOOD DEAL

0

$
DOWN

With

Fido Payment Program

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

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

