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Αν και έχει περάσει πολύς καιρός, από 
τότε που οι περισσότεροι στο Κεμπέκ 

άκουσαν ειδήσεις από το UPAC, ο Guy 
Ouellette – πρώην αστυνομικός του SQ και 
νυν βουλευτής της περιοχής Chomedey, 
το φέρνει στο προσκήνιο με ένα βιβλίο, 
καθώς και μια αγωγή που ξεκίνησε την 
ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του.

ΜΙΑ ΕΠΙΠΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
«Σήμερα σηματοδοτεί το τέλος μιας 

σκληρής δουλειάς που ξεκίνησε πριν 
από 10 μήνες», δήλωσε ο Ouellette σε 
συνέντευξή του στα ΝΕΑ κατά τη διάρ-
κεια εκδήλωσης για τα ΜΜΕ και κατόπιν 
πρόσκλησης που πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα στο συνεδριακό κέ-
ντρο Château Royal στην καρδιά της περι-
οχής που εκπροσωπεί.

Ο Ouellette, ο οποίος πέρασε ένα ση-
μαντικό μέρος των τριών δεκαετιών του 
στο SQ ερευνώντας τους Hell›s Angels και 
άλλες εγκληματικές συμμορίες μοτοσι-
κλετών, λέει ότι το νέο του έργο 336 σελί-
δων «Qu’on accuse ou qu’on s’excuse: Les 
Dessous to mon arrestation illégale», θα 
μπορούσε τελικά να αποκαλύψει και να 
διαλύσει ότι απομένει από το UPAC.
Ο πρόλογος του βιβλίου γράφτηκε από 

τον πρώην Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, 
Ζακ Σανιόν, ο οποίος στο παρελθόν είχε 
υπερασπισθεί σθεναρά τον Ouellette.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ BEI 
Ο Ouellette είπε, ότι το βιβλίο επικε-

ντρώνεται πρωτίστως σε γεγονότα, τα 
οποία ελπίζει ότι θα αξιοποιηθούν από 
το Bureau des enquêtes indépendantes 
(BEI), ένα σώμα του Κεμπέκ που εξετάζει 
την αστυνομία όταν κάνει λάθος, για να 
τους καθοδηγήσει στη διερεύνηση των 
συνθηκών που οδήγησαν στη σύλληψη 
του Ouellette από το UPAC τον Οκτώβριο 
του 2017 λόγω υποψίας ότι εμπλέκεται σε 
διαρροή πληροφοριών.

ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ – Ο OUELLETTE  
ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ
Ο Ouellette εξελέγη για πρώτη φορά ως 

Φιλελεύθερος του Κεμπέκ το 2007 και σή-
μερα είναι ανεξάρτητο μέλος της Εθνικής 
Συνέλευσης. Εκδιώχθηκε από την ομάδα 
του Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ 
λίγο πριν από τις εκλογές του 2018, μετά 
από ειδήσεις που ανέφεραν ότι είχε διαρ-
ρεύσει πληροφορίες για τους Φιλελεύθε-
ρους στο CAQ, το οποίο κέρδισε τις εκλο-
γές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποστήριξε 
ότι ο Ouellette παρείχε πληροφορίες στο 
CAQ.

ΦΩΣ ΣΤΟ UPAC
«Είναι επίσης διορατικότητα», πρόσθεσε 

ο Ouellette σχετικά με το βιβλίο, σημει-
ώνοντας ότι το συμπέρασμά του εγείρει 
σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν το 
UPAC έχει ακόμα λόγο ύπαρξης, εννέα 
χρόνια μετά τη δημιουργία του από την 
τότε φιλελεύθερη κυβέρνηση. 
Το άλλο ερώτημα που θέτει ο Ouellette, 

όπως προτείνεται στον κύριο τίτλο του βι-
βλίου, είναι αν θα λάβει επίσημη συγγνώ-
μη από το σημερινό πρωθυπουργό της 
επαρχίας, François Legault.

Όπως σημείωσε ο Ouellette, ο τίτλος, 
στην πραγματικότητα, αναφέρει λέξη 
προς λέξη τη φράση που χρησιμοποίησε ο 
Jacques Chagnon στην Εθνική Συνέλευση 
στις 31 Οκτωβρίου 2017, κατά τη διάρκεια 
απάντησης στη σύλληψη της Ouellette. 

Εκείνη την εποχή, ο Chagnon είπε: «Ένας 
βουλευτής υπέστη σοβαρό πλήγμα και η 
φήμη του έχει αμαυρωθεί. [...] Μπορεί να 
κατηγορηθεί ή να ζητηθεί συγγνώμη».
Οι παρατηρήσεις του Σανιόν, καθώς και 

η απόλυτη στήριξη που έλαβε ο Ouellette 
από τα μέλη όλων των κομμάτων στην 
Εθνοσυνέλευση, θεωρήθηκαν ως έντονη 
αντίδραση από τους εκλεγμένους εκπρο-
σώπους της επαρχίας, σε αυτό που θεω-
ρούσαν μια δυσοίωνη απειλή που έθεσε η 
αστυνομία έναντι των βουλευτών.

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ»
Σχετικά με τη διαρροή UPAC, ο Ouellette 

υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι δεν ήταν 
η πηγή. 
«Δεν είμαι η διαρροή που το UPAC έψα-

χνε», είπε. «Δεν έχω τίποτα να κατηγορή-
σω στον εαυτό μου». 

Επιπλέον, ο Ouellette ισχυρίζεται ότι 
επειδή το UPAC θέλει να διαφυλάξει την 
ταυτότητα της πραγματικής πηγής, αρ-
νούνται, «αλλά ξέρουν», είπε, ενώ ισχυ-
ρίζεται επίσης, ότι ορισμένα μέσα ενημέ-
ρωσης γνωρίζουν καλά την ταυτότητα της 
πηγής.
Επιπλέον, ο Ouellette επεσήμανε ότι το 
Φεβρουάριο του 2018, όταν κλήθηκε να 
καταθέσει κατά τη διάρκεια δικαστικής 
διαδικασίας στην Πόλη του Κεμπέκ για 
υπόθεση απάτης και κατάχρησης εξουσί-
ας που εκκρεμούσε εναντίον της πρώην 

υπουργού των Φιλελευθέρων του Κεμπέκ, 
Nathalie Normandeau, ορκίστηκε ότι ούτε 
αυτός ήξερε, ούτε ήταν η πηγή της διαρ-
ροής. Σε μια πρόσθετη ανατροπή, η πρώ-
τη ημερομηνία δικαστηρίου για τη μήνυ-
ση δυσφήμησης που ξεκίνησε ο Ouellette 
πριν από δύο χρόνια, σε συνδυασμό με τη 

σύλληψη UPAC, με το Γενικό Δικηγόρο του 
Κεμπέκ ως κατηγορούμενου, καθυστέρη-
σε μέχρι την ίδια ημέρα της κυκλοφορίας 
του βιβλίου την περασμένη εβδομάδα. 

Επιμέλεια στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία
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Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000
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KOSTA D. MENOUTIS
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Σας 
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ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Ο GUY OUELLETTE ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ  
ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟ UPAC

«Δεν είμαι η διαρροή  
που αναζητούσε το UPAC» 

Ο βουλευτής του Chomedey ακόμα περιμένει μια συγγνώμη  
για τη σύλληψή του μετά από διαρροές πληροφοριών στο UPAC

Ο Ouellette – εδώ με το νέο του βιβλίο «Qu’on accuse ou qu’on s’excuse: Les Dessous to mon arrestation illégale» –  
λέει ότι τα γεγονότα στο βιβλίο θα πρέπει να τον απαλλάξουν μία και καλή για όλα τα αδικήματα.  
Φωτογραφία: Martin C. Barry

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προσεγγίζοντας  

το αβέβαιο μέλλον
 

Η ιστορία των ημερήσιων ελληνικών σχολείων στον Καναδά άρχισε 
στις αρχές του 20ου αιώνα με τη δημιουργία στο Μόντρεαλ του 

σχολείου «Σωκράτης». Αργότερα, ιδρύθηκε ο «Δημοσθένης», για να 
καλύψει τις ανάγκες των «μεταναστευόντων» Ελλήνων στο Λαβάλ. Με 
την ένωση των αστικών κοινοτήτων, ο αριθμός των μαθητών και στα 
πέντε παραρτήματα υπερβαίνει σήμερα τους 1.200.  

Στο Τορόντο λειτουργεί το ημερήσιο σχολείο «Μεταμόρφωση», της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το οποίο περιλαμβάνει και δύο τάξεις Γυμνασί-
ου, με 350 σήμερα μαθητές. Παράλληλα, λειτουργούν και τα σχολεία 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ και των περιφερειακών 
ενοριών. 
Τα ημερήσια σχολεία μας περιλαμβάνουν τάξεις Προ-νηπιαγωγείου, 

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. Σε αυτά προστίθεται και το 
Λύκειο «Αριστοτέλης». Εξάλλου, Σαββατιανά, απογευματινά και κα-
τηχητικά σχολεία, λειτουργούν στις περισσότερες Καναδικές επαρχίες, 
όπου υπάρχουν ομογενείς.

Χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών σχολείων είναι, ότι ενώ ακο-
λουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα των επαρχιών, ακολουθούν επίσης 
και αυτό των σχολείων της Ελλάδας, όσον αφορά τη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά 
μας σχολεία, είναι ότι οι γλωσσικές ικανότητες και ανάγκες των παι-
διών μέσα σε μία τάξη διαφέρουν πολύ, εφόσον έχουμε παιδιά δεύ-
τερης ή ακόμα και τρίτης γενιάς και παιδιά που προέρχονται από μει-
κτούς γάμους, όπου οι ευκαιρίες που έχουν για ακούσματα ή ομιλία 
της γλώσσας, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι, ότι οι εκπαιδευτικοί μας αποσύρονται 
λόγω ηλικίας ο ένας μετά τον άλλο και είναι δύσκολο να αντικαταστα-
θούν, ενώ οι αποσπασμένοι δάσκαλοι περιορίζονται αποκλειστικά και 
μόνο στα στοιχειώδη καθήκοντά τους, αποφεύγοντας να συμμετέχουν 
σε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σχολικές δραστηριότητες, απέχοντας 
ουσιαστικά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα εδώ στο Κεμπέκ, όπως και άλλο-

τε έχουμε επισημάνει, είναι οι περικοπές στις επιχορηγήσεις προς τα 
σχολεία μας, με αποτέλεσμα το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί μόνο 
για το «Σωκράτη – Δημοσθένη», να έχει υπερδιογκωθεί.

Ακόμη, το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στο ευρύ-
τερο Μόντρεαλ, δε βοηθά στη διατήρηση ελληνικών ιδιωτικών ημε-
ρήσιων αλλά και Σαββατιανών σχολείων. Υπάρχει μια πληθώρα καλών 
δημόσιων σχολείων, τα οποία παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσ-
σας, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να βλέπουν τα υπόλοιπα ελληνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα ως χώρους πολιτισμικής επιρροής περισ-
σότερο, παρά ως σχολεία αυτά καθ’ αυτά.

Αυτή τη χρονική (σχολική) στιγμή, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον 
Καναδά και ειδικότερα στο Κεμπέκ, βρίσκεται σε δύσκολη καμπή. Δεν 
υπάρχει σημαντική μεταναστευτική κίνηση από Ελλάδα, ενώ ταυτό-
χρονα γίνονται πολλοί μεικτοί γάμοι (το ποσοστό, σύμφωνα με την 
Εκκλησία, ανέρχεται στο 70%) μεταξύ ελλήνων και άλλων μειονοτικών 
ομάδων.

Για να διατηρηθούν συνεπώς τα ελληνικά μας σχολεία, με τις ση-
μερινές αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, εκτός από την αναγκαία 
οικονομική υποστήριξη, απαιτούνται: Σωστός προγραμματισμός, δρα-
στικές και άμεσες αποφάσεις και πάνω απ’ όλα ισχυρή βούληση εκ 
μέρους της κοινοτικής ηγεσίας. 

Κατευθύνσεις, τις οποίες – όπως διαπιστώνουμε – δεν είναι διατε-
θειμένες να ακολουθήσουν οι σημερινές διοικήσεις...

ΔΙΑΡΚΗΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ  
με τους συμμάχους

Η Ελλάδα και η Γαλλία προχωρούν στην, 
κατά την επίσημη ορολογία, «Εγκαθίδρυ-

ση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης στην Άμυνα 
και Ασφάλεια», κατόπιν μακρών διαπραγματεύ-
σεων για την ιεράρχηση της νομικής ισχύος της 
(διακρατική συμφωνία, επίσημο ανακοινωθέν 
ή απλή δήλωση προθέσεων) και για τις πρακτι-
κές πτυχές της ρήτρας αμοιβαίας -στρατιωτικής- 
συνδρομής.

Γράφει ο Αλέξανδρος Τάρκας*

Αν και η νέα συμφωνία ουσιαστικά βασίζεται 
στην κοινή διακήρυξη της 6ης Ιουνίου 2008, των 
τότε προέδρου Ν. Σαρκοζί και πρωθυπουργού Κ. 
Καραμανλή, η κυβέρνηση χρειάστηκε υπερβολι-
κό χρόνο για να καταλήξει στην αναβάθμισή της. 
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είχε δώσει 
στον πρόεδρο Ε. Μακρόν διαβεβαιώσεις περί 
ταχείας υπογραφής, κατά την επίσκεψή του στο 
Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 2020. Ο κ. Μητσοτά-
κης φέρεται ότι είχε κάνει λόγο για την ανάγκη 
επίλυσης απλώς ορισμένων λεπτομερειών που 
θα απαιτούσαν χρόνο λίγων εβδομάδων.
Οι λίγες εβδομάδες έγιναν πέντε μήνες μέχρι 

τον Ιούνιο, όταν η προγραμματισμένη υπογρα-
φή της συμφωνίας αναβλήθηκε την τελευταία 
στιγμή λόγω, κυρίως, γερμανικών πιέσεων, κατά 
της ταυτόχρονης προμήθειας των γαλλικών φρε-
γατών Belharra. Από τότε πέρασαν άλλοι τρεις 
μήνες και υπήρξαν εντάσεις στις επαφές με το 
Γάλλο πρεσβευτή στην Αθήνα Π. Μεζονάβ.
 Ίσως ούτε τώρα να μην επιτυγχανόταν πρόο-

δος, αν δε μεσολαβούσε η κορύφωση της τουρ-
κικής επιθετικότητας.
Σε αντίθεση πάντως με τη -συνήθη στην Ελλά-

δα- συνωμοσιολογία, ότι η αναβολή προμήθει-
ας των Belharra ήταν αποτέλεσμα αμερικανικών 
πιέσεων, το αποδεδειγμένο γεγονός είναι ότι η 
Γερμανία ήταν εκείνη που κινήθηκε δραστήρια, 
ήδη από πέρυσι το Σεπτέμβριο. 

Μεταξύ άλλων κινήσεων, το Βερολίνο μπλό-
καρε, μέσω του Eurogroup, τη χρήση των «επι-
στροφών» από τα κέρδη των ελληνικών ομολό-
γων για αμυντικούς – εξοπλιστικούς σκοπούς, 
προκαλώντας στην Αθήνα και στο Παρίσι μείζον 
πρόβλημα χρηματοδότησης του συμβολαίου 
των φρεγατών.

Οι γερμανικές κινήσεις στο Eurogroup απο-
τελούν πλήγμα στις γενικότερες προσπάθειες 
εξεύρεσης κεφαλαίων για την ενίσχυση της εθνι-
κής άμυνας σε πολλούς τομείς. Η κυβέρνηση 
δεν είναι άμοιρη ευθυνών, αφού μπορούσε να 
ξεπεράσει το σκόπελο του Eurogroup μέσω της 
ίδρυσης ειδικού αναπτυξιακού ταμείου υποδο-
μών που, στη συνέχεια, θα χρηματοδοτούσε τις 
αμυντικές ανάγκες από δικούς του πόρους.

Από την πλευρά τους, σαφώς και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν είναι ενθουσιασμένες με την προ-
οπτική μακροπρόθεσμης ανάμειξης της Γαλλίας 
στους ελληνικούς ναυτικούς εξοπλισμούς. Ωστό-
σο, η Ουάσιγκτον δίνει μικρή σημασία σε επιμέ-

ρους εξοπλιστικά προγράμματα, καθώς αντιτί-
θεται κυρίως στη στήριξη του πρωθυπουργού 
προς τις προτάσεις Μακρόν για τις αμυντικές 
δομές της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη 
έγινε το 2018, όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, και ανεξάρτητα από 
τις Belharra ή τα μαχητικά Rafale. 
Υπέρ των προτάσεων Μακρόν είχε ταχθεί και η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα, στο πλαίσιο 
του α΄ γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – 
ΗΠΑ, Αμερικανός αξιωματούχος να διαμηνύσει 
σε έλληνα υπουργό ότι «αν το εννοείτε, τότε θα 
κάνουμε άλλη συζήτηση».

Παράλληλα, τις τρέχουσες ώρες έντασης στο 
Αιγαίο και στη Μεσόγειο αποκαλύπτονται 
λάθη και παραλείψεις της κυβέρνησης και ως 
προς την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ. 
Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτερικών 
Ν. Δένδιας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. 
Παναγιωτόπουλος ορθώς κινήθηκαν, από τις 
πρώτες εβδομάδες της θητείας τους, υπέρ της 
ταχείας ανανέωσης της Αμοιβαίας Συμφωνίας 
Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA). Το λάθος, όμως, 
ήταν ότι προτίμησαν την υπογραφή μόνον ενός 
νέου παραρτήματος της παλαιότερης MDCA του 
1990, αντί να διαπραγματευθούν μια ευρέως 
αναθεωρημένη συμφωνία, που θα συνδεόταν 
με την παραχώρηση αμυντικού υλικού και σα-
φείς εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ελλάδας. 

Η κυβέρνηση έκρινε ότι υπήρχε «άνεση χρό-
νου» για ευρύτερη συμφωνία στο μέλλον, παρά 
τους οιωνούς των καταιγιστικών εξελίξεων με 
την Τουρκία. 
Το εκπληκτικό είναι ότι δεν υπήρξε αξίωση πα-

ροχής μεγάλων ανταλλαγμάτων, ούτε όταν συ-
νεργάτης του Αμερικανού πρεσβευτή Τζ. Πάιατ 
προέβη σε σχετικές βολιδοσκοπήσεις αυτοβού-
λως (αφού ήταν λογικό να αναμένονται ελληνι-
κά αιτήματα), κατά τις προκαταρκτικές συζητή-
σεις για το παράρτημα της MDCA πέρυσι τον 
Αύγουστο.

Πέραν των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανακύπτουν 
ερωτήματα για τη στάση και της Γερμανίας στις 
αμυντικές σχέσεις με την Ελλάδα και την ανάμει-
ξή της στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. 
Η Αθήνα προτείνει την καθιέρωση Στρατηγικού 

Διαλόγου (ανάλογου με τις ΗΠΑ) και διατηρεί 
φρούδες ελπίδες για επενδύσεις γερμανικών 
κεφαλαίων στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Αντίθετα, πιο χρήσιμο θα ήταν η κυβέρνηση να 

θέσει ζήτημα απαγόρευσης εξαγωγών υλικού 
από το Βερολίνο στην Άγκυρα, όπως ορίζεται 
άλλωστε από τη γερμανική νομοθεσία (παρα-
δοσιακή πρακτική και των ΗΠΑ με μη έκδοση 
αδειών εξαγωγής), αλλά είναι αμφίβολο αν το 
Μαξίμου θα προβεί σε μια τόσο αποφασιστική 
διεκδίκηση.

*Εκδότης του περιοδικού «Άμυνα  
& Διπλωματία» και σύμβουλος ξένων  

εταιριών μελέτης επιχειρηματικού  
ρίσκου για τη ΝΑ Ευρώπη
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Authentic and Delicious Greek Food
From mouthwatering appetizers, 
refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Δύο ώρες περίπου κράτησε η συνά-
ντηση του πρωθυπουργού Κυριά-

κου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο 
Εμανουέλ Μακρόν, που πραγματοποιή-
θηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, 
πριν την έναρξη των εργασιών της Ευρω-
μεσογειακής Διάσκεψης στην Κορσική. 
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, 
υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συμβατό-
τητα στην κεντρική στρατηγική απέναντι 
στην Τουρκία. «Σταματούν οι προκλήσεις 
και αρχίζουν οι συζητήσεις, διαφορετικά 
ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις» συμφώ-
νησαν οι δυο ηγέτες, κάτι που, όπως ση-
μειώνουν οι ίδιες πήγες, είναι στο κλίμα 
του άρθρου του πρωθυπουργού στις τρεις 
ξένες εφημερίδες. Προσθέτουν ακόμη ότι 
συζητήθηκε η προοπτική και το ενδιαφέ-
ρον μιας στρατηγικής σχέσης. Κυβερνητι-
κές πηγές έλεγαν: «Κάντε λίγη υπομονή 
και θα ακούσετε περισσότερα από τον 
πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη». 
«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχει πολ-

λούς εταίρους στο πλευρό της, κάτι που 
αναμένεται να αποτυπωθεί και στα συμπε-
ράσματα (Διακήρυξη) της Ευρωμεσογεια-
κής Διάσκεψης» προσέθεταν οι ίδιες πηγές. 
Ο Γάλλος πρόεδρος, μετά τη συνάντησή 
του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, έκανε την εξής ανάρτηση στο 
Twitter: «Χαίρομαι που ξαναβρίσκω τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σύνοδο κο-
ρυφής Med7, που φιλοξενεί η Γαλλία στο 
Αζαξιό. Οι συζητήσεις μας για τη στρατη-
γική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και 
Γαλλίας ήταν καρποφόρες. Του εξέφρασα 
την πλήρη αλληλεγγύη μας μετά τη φωτιά 
της Μόριας».

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα επισή-
μαιναν με έμφαση τη θερμή υποστήριξη 
προς την Ελλάδα που εκφράζει με κάθε 
τρόπο ο κ. Μακρόν το τελευταίο διάστη-
μα που βρίσκονται σε έξαρση οι τουρκικές 
προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Προσδοκούσαν, δε, ότι με τις συνομιλίες 

των δύο ηγετών στο περιθώριο της Ευρω-
μεσογειακής Διάσκεψης (MED7), το προ-
σχέδιο απόφασης της οποίας ικανοποιεί 
την ελληνική πλευρά, θα γίνει για πρώτη 
φορά ουσιαστική πράξη το σύνθημα του 

παρελθόντος «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία». 
Aντικείμενο των συνομιλιών ήταν η ενί-
σχυση της αμυντικής συνεργασίας των 
δύο χωρών και θέματα εξοπλιστικών προ-
γραμμάτων, δύο ζητήματα για τα οποία 
έχουν προηγηθεί πυκνές επικοινωνίες 
ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες. 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, επικοινώνησε επανει-
λημμένως με τη Γαλλίδα ομόλογό του, 
Φλοράνς Παρλί.  Σύμφωνα με όσα είχαν 
γίνει γνωστά πριν τη συνάντηση, στο τρα-
πέζι των συζητήσεων των δύο αντιπροσω-
πειών επρόκειτο να βρεθούν η συντήρηση 
και ο εκσυγχρονισμός των Μirage 2000, η 
πιστοποίηση των γαλλικών πυραύλων 
Scalp και Exocet, η απόκτηση τουλάχιστον 
18 Rafale, η παραλαβή άλλων έξι ελικο-
πτέρων ΝΗ-90 και ενδεχομένως η από-
κτηση, είτε δανεικών είτε με αγορά, δύο 
γαλλικών φρεγατών.

ΜΑΚΡΟΝ: «Η ΕΥΡΩΠΗ  
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

Αλληλέγγυος προς την Ελλάδα στάθηκε 
για άλλη μια φορά ο Εμανουέλ Μακρόν, 
σε δηλώσεις που έκανε λίγες ώρες πριν 
από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στο περι-
θώριο της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, 
που πραγματοποιείται στην Κορσική.
Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε, ανα-

φορικά με την τουρκική προκλητικότητα, 
πως η Ευρώπη «δε δέχεται μονομερείς 
κινήσεις, όπως το μνημόνιο που υπέγρα-
ψε η Τουρκία με τη Λιβύη, παραβιάζοντας 
τα θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδας. 
Στόχος μας είναι μια συμφωνία. Θέλου-
με σαν Ευρώπη να έχουμε κοινή θέση, 
ώστε να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο. 
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, θέλουμε να έχουμε σαφή-
νεια, πρέπει να έχουμε πιο σαφή φωνή 
απέναντι στον Ερντογάν.  Όταν μιλώ για 
μια Pax Mediterranea, αυτή προϋποθέ-
τει την εύρεση ενός modus vivendi με την 
Τουρκία. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον 
τουρκικό λαό, αξίζουν κάτι καλύτερο». 
«Είναι προφανές ότι σήμερα η Τουρκία 

δεν είναι πλέον εταίρος στην περιοχή. Η 
Τουρκία είναι σύμμαχος στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ, αλλά ένας σύμμαχος που ακολού-
θησε απαράδεκτες πρακτικές στις λιβυ-
κές ακτές κατά της φρεγάτας Courbet, 
που συμμετείχε σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Οι 
κόκκινες γραμμές μας είναι ξεκάθαρες: 
Σεβασμός στην κυριαρχία κάθε Κράτους 
μέλους, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, 
καταδίκη κάθε μονομερούς ενέργειας. 
Επιθυμία μας είναι να αποφύγουμε κάθε 
κλιμάκωση. Η αποκλιμάκωση όμως δε ση-
μαίνει ούτε παθητικότητα, ούτε αποδοχή. 
Στόχος είναι η ομόνοια. Είναι ευθύνη της 
Τουρκίας να αποσαφηνίσει τις προθέσεις 
της. Αυτό που επιθυμώ σήμερα το από-
γευμα (σ.σ.: Πέμπτη 10/9) είναι εμείς, τα 
επτά ευρωπαϊκά κράτη, να εκφράσουμε 
με ισχύ τις κόκκινες γραμμές μας, αλλά 
και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επανεκκίνηση του διαλόγου με την Τουρ-
κία, σε ρεαλιστική βάση. Με άλλα λόγια, 
τι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και τι 
ζητούμε σε αντάλλαγμα, αλλά με αδια-
πραγμάτευτους όρους για τους οποίους 
θα είμαστε ανυποχώρητοι, αυτούς που 
προανέφερα. Επιθυμώ επίσης να έχου-
με την ίδια σαφήνεια και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει 
μια πιο ενωμένη και ξεκάθαρη φωνή. Η 
Γαλλία έχει μια σταθερή θέση τους τε-
λευταίους μήνες. Όχι μια θέση κλιμάκω-
σης, το αναφέρω διότι πολλοί θέλησαν να 
μας εντάξουν στην ίδια κατηγορία με την 
Τουρκία. Η Γαλλία ουδέποτε προέβη σε 
μονομερείς ενέργειες στα χωρικά ύδατα 
ή στην ΑΟΖ οιουδήποτε Κράτους. Απλά 
εκφράσαμε τη στήριξή μας στα Κράτη 
μέλη της ΕΕ σε απάντηση στις μονομε-
ρείς προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. 
Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Απλώς 
είπαμε πως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. 
Αυτή είναι η θέλησή μου. Ελπίζω πως στις 
συζητήσεις του απογεύματος θα προχω-
ρήσουμε ομόφωνα με μια κοινή θέση». 
Επιπρόσθετα, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφε-
ρε πως η Ελλάδα επλήγη με πολύ σκλη-
ρό τρόπο στο μεταναστευτικό και υπο-
γράμμισε την ανάγκη «να τής δείξουμε 
την αλληλεγγύη μας», ενώ γνωστοποί-

ησε πως μιλάει με τη Γερμανία για να 
δοθεί μια λύση στο ζήτημα της Μόριας. 
Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι ο 
ίδιος και η Γερμανίδα καγκελάριος Άν-
γκελα Μέρκελ επιθυμούν να «υποβάλ-
λουμε μια πρόταση (...) και να προσπα-
θήσουμε να πείσουμε όσο περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες γίνεται να δεχθούν 
πρόσφυγες, κυρίως ανήλικους, που βρί-
σκονται σε αυτούς τους καταυλισμούς». 
«Οι φρικτές εικόνες, η φρικτή πραγματικό-
τητα» σημαίνει ότι «πρέπει να επιδείξου-
με αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και 
παράλληλα να σταθούμε στο ύψος των 
ευρωπαϊκών αξιών», τόνισε ο Μακρόν.

ΤΟΥΡΚΙΑ: «ΑΛΑΖΟΝΑΣ Ο ΜΑΚΡΟΝ –  
ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 
Νέα σκληρή δήλωση κατά του Μακρόν 

από την κυβέρνηση της Τουρκίας μετά 
τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου κατά 
του Ερντογάν. «Ο Γάλλος πρόεδρος Μα-
κρόν έκανε για άλλη μια φορά αλαζονι-
κές δηλώσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, 
προσθέτοντας ότι ο Γάλλος αρχηγός κρά-
τους «προάγει τις εντάσεις και θέτει σε 
κίνδυνο τα συμφέροντα της Ευρώπης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις δηλώ-
σεις του, ο Μακρόν επιχειρεί να δώσει 
μαθήματα, μιλώντας με τα παλιά αποικι-
οκρατικά αντανακλαστικά της χώρας του». 
«Ο πρόεδρός μας αντλεί πάντα τη δύναμή 
του από τον τουρκικό λαό. Λαός και κυβέρ-
νηση είχαν πάντα μια καρδιά μπροστά σε 
τέτοιες ψευδαισθήσεις και θα συνεχίσουν 
να το κάνουν» συνέχισε το τουρκικό ΥΠΕΞ. 

Ακολούθως, το ΥΠΕΞ καλεί τη Γαλλία «να 
πάρει θέση υπέρ της συμφιλίωσης και 
του διαλόγου, αντί να ενεργεί, τυφλά, σαν 
υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου, 
που κάνουν μονομερή και προκλητικά βή-
ματα, κρατώντας όμηρο την ΕΕ. Αυτή είναι 
η απαίτηση που έχουμε από τους Ευρω-
παίους συμμάχους και τους συμμάχους 
μας στο ΝΑΤΟ». 

Μίνα Αγγελίνη
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/9 ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗ

Απόλυτη συμφωνία Μητσοτάκη – Μακρόν
Κοινό μήνυμα για κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο Πάμπλο 
Ροντρίγκεζ έχει κάνει πολύ δρόμο στα 

44 χρόνια από τότε που έφτασε για πρώτη 
φορά στον Καναδά. 

Ο φιλελεύθερος βουλευτής του Honoré-
Mercier και ο σημερινός ηγέτης της κυβέρ-
νησης στη Βουλή των Κοινοτήτων ήρθε για 
πρώτη φορά στον Καναδά με τους γονείς 
του οκτώ χρόνια μετά από μια σημαντική 
ημερομηνία στην καναδική ιστορία.

Αν και ο Πάμπλο γεννήθηκε στην Αργε-
ντινή το 1967 (στα 100ά γενέθλια τού Κα-
ναδά), οι γονείς του Ροντρίγκεζ έπρεπε να 
φύγουν από τη χώρα της Νότιας Αμερικής 
στον Καναδά το 1976, αφού η στρατιωτι-
κή χούντα φυλάκιζε επανειλημμένα και 
βασάνιζε τον πατέρα του, που είχε δρα-
στηριοποιηθεί στην πολιτική της Αργεντι-
νής.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του 
Sherbrooke, όπου απέκτησε πτυχίο στη 
διοίκηση επιχειρήσεων, ο Pablo Rodriguez 
πέρασε ένα προηγούμενο μέρος της κα-
ριέρας του εργαζόμενος σε δημόσιες υπο-
θέσεις και στη διαχείριση διεθνών ανα-
πτυξιακών έργων. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε 
ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, 
ήταν αντιπρόεδρος της Oxfam Québec 
στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πριν εισέλθει στην ομοσπονδιακή πολι-

τική, ο Ροντρίγκεζ υποβλήθηκε σε μαθη-
τεία ως διοργανωτής εκλογών και πολι-
τικός οπαδός στον πρώην φιλελεύθερο 
βουλευτή του Papineau, Pierre Pettigrew, 
ο οποίος υπηρέτησε από το 1996 έως το 
2006 σε πολλά γραφεία του πρωθυπουρ-
γού Jean Chrétien.
Σύμφωνα με ένα ανέκδοτο, το οποίο 

επιβεβαιώνει ο Πάμπλο Ροντρίγκεζ, ο 
πατέρας του τον προειδοποίησε να μην 
ακολουθήσει την πολιτική ως καριέρα.  

«Ο πατέρας μου έπαιρνε υποψηφιότητα 
για κυβερνήτης και ήταν επίσης δικηγό-
ρος, οπότε υπερασπίστηκε ανθρώπους 
που κατηγορούνται ότι μίλησαν εναντίον 
της κυβέρνησης», δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.
«Έτσι, ρίχτηκε στη φυλακή. Βασανίστηκε. 

Βομβάρδισαν το σπίτι μας. Γι ‹αυτό, όταν 
ήρθαμε στον Καναδά, και μόλις μπορού-
σαμε να επιβιώσουμε στην αρχή, ο μπα-
μπάς μου είπε: «Ξέρεις γιε, αυτή είναι μια 
χώρα όπου υπάρχει ελευθερία ευκαιριών 
και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά, 
παρακαλώ, όχι πολιτική…».

ΕΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ  
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
«Αλλά η πολιτική είναι στο αίμα μου, 

είναι στις φλέβες μου», συνέχισε ο Ρο-
ντρίγκεζ. «Ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. 
Γι’ αυτό δούλευα για την Oxfam σε χώρες 
της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής και της 
Ασίας: για να βοηθήσω τους ανθρώπους. 
Όσο για την πολιτική, όπως έλεγε ο πατέ-
ρας μου, δεν υπάρχει τέλειο εργαλείο για 
να αλλάξεις τον κόσμο. Αλλά η πολιτική 
είναι το καλύτερο πράγμα για τώρα. Και 
έτσι είμαι».

Ως αρχηγός της κυβέρνησης στη Βουλή 
των Κοινοτήτων, ο Πάμπλο Ροντρίγκεζ εί-
ναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη δι-
αχείριση του νομοθετικού προγράμματος 
της φιλελεύθερης κυβέρνησης. 

Περιέγραψε τις τρέχουσες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση κατά την 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η πανδη-
μία COVID-19.

ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη κα-

τάσταση σε μια κυβέρνηση μειονότητας», 
είπε. 
«Ό,τι κι αν κάνουμε, πρέπει να λάβουμε 

την υποστήριξη ενός άλλου κόμματος. Ως 
αρχηγός της κυβέρνησης, ο ηγέτης είναι ο 
κύριος διαπραγματευτής με τα άλλα μέρη. 
Και θυμηθείτε ότι τώρα, κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, πρέπει να διαπραγματευ-

τείς από το σπίτι σου, από το υπόγειό σου, 
επειδή δε μπορείς να βγεις έξω».
«Λοιπόν, είσαι στο τηλέφωνο δεκαπέντε 

ώρες την ημέρα. Έτσι διαπραγματεύτηκα 
το CERB και άλλα προγράμματα – μερικές 
φορές έχω την υποστήριξη ενός μέρους, 
μερικές φορές δύο, μερικές φορές όλων 
των κομμάτων. Θέσαμε σε εφαρμογή 
προγράμματα που πιστεύουμε ότι ήταν 
ευεργετικά για τους Καναδούς. Δεν είναι 
τέλεια, αλλά ήταν απαραίτητα».

Οπαδός του ποδοσφαίρου όλη του τη 
ζωή, ο Ροντρίγκεζ συνεχίζει να παίζει το 
άθλημα στον ελεύθερο χρόνο του ως μέ-
ρος μιας ομάδας βουλευτών από όλα τα 
κόμματα που συναγωνίζονται στην Οτά-
βα. «Ο Thomas Mulcair έχει παίξει μαζί 
μας. Ο Stéphane Dion επίσης», είπε. 
«Αρκετοί υπουργοί και βουλευτές. Παί-

ζουμε μαζί. Έχουμε επίσης μερικές φορές 
πρεσβευτές που παίζουν. Και μερικές φο-
ρές επίσης δημοσιογράφοι».

ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΟΥ 1994
Ο Πάμπλο Ροντρίγκεζ ήταν παρών στον 

αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκόσμιου Κυ-
πέλλου το 1994, Αργεντινή εναντίον της 
Ελλάδας. «Ήταν το πρώτο μου Παγκόσμιο 
Κύπελλο και στην πραγματικότητα νομίζω 
ότι ήταν ο τελευταίος στόχος του Μαρα-
ντόνα για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε, 
αναφερόμενος στον Ντιέγκο Μαραντόνα, 
το θρυλικό επιθετικό της Αργεντινής.

Ο Ροντρίγκεζ θυμάται να αγοράζει το ει-
σιτήριό του για την εκδήλωση και στη συ-
νέχεια να ανακαλύπτει ότι το κάθισμά του 
δεν ήταν στην πλευρά της Αργεντινής στο 
γήπεδο, αλλά μάλλον στην πλευρά όπου 
κάθονταν οι Έλληνες οπαδοί. «Υπήρχαν χι-
λιάδες Έλληνες γύρω μου. Αλλά ήταν πολύ 
καλοί. Και χαίρομαι που το λέω ότι, χρό-
νια μετά από αυτό, ήμουν πολύ χαρούμε-
νος που είδα ότι η Ελλάδα κέρδισε τελικά 
το κύπελλο το 2004».

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Το Newsfirst Multimedia ρώτησε τον Πά-

μπλο Ροντρίγκεζ ποιες συμβουλές μπορεί 
να έχει για την ελληνική κοινότητα του 
Καναδά και ποια θα μπορούσε επίσης να 
είναι η συμβουλή του στους νέους.
«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστή-

σω την ελληνική κοινότητα για όλα όσα 
έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και για 
το ρόλο που παίζει η ελληνική κοινότητα 
στο Κεμπέκ και στον Καναδά», είπε. «Στο 
Laval, έχουμε μια βουλευτή, την Annie 
Koutrakis, η οποία κάνει πολύ ωραία δου-
λειά στην Οτάβα».

«ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
«Όσον αφορά τη νεολαία, θα έλεγα: δο-

κιμάστε την πολιτική. Όπως είπα και πριν, 
δεν υπάρχει τίποτα τέλειο για τη βελτίω-
ση της κοινωνίας. Αλλά υπάρχει χώρος για 
άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν. Και 
υπάρχει χώρος για νέους από την ελληνι-
κή κοινότητα και άλλες κοινότητες.
«Μερικές φορές δε θα έρθουν να σε πά-

ρουν τα πολιτικά κόμματα, αλλά υπάρχει 
χώρος», πρόσθεσε. 
«Αν λοιπόν θέλετε να δώσετε λίγο από το 

χρόνο σας και έχετε κάποιες ιδέες ή αξίες 
που θέλετε να υπερασπιστείτε, ελάτε να 
δείτε. Θα προτιμούσα, φυσικά, να έρθετε 
στο Φιλελεύθερο Κόμμα, αλλά να επιλέ-
ξετε οποιοδήποτε κόμμα. Συμμετέχετε 
στο δημοκρατικό κίνημα και ας αλλάξου-
με τον κόσμο μαζί».

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…
Τέλος, ποιο είναι το μέλλον για τον Pablo 

Rodriguez; «Δεν ξέρω», απάντησε γελώ-
ντας. 
«Είναι προνόμιο να είσαι υπουργός –τιμή 

και προνόμιο– κάνω ότι μπορώ και οι άν-
θρωποι θα αποφασίσουν. Και είμαι πολύ 
ευγνώμων που αντιπροσωπεύω τους κα-
τοίκους του Honoré-Mercier και αυτοί θα 
αποφασίσουν να με κρατήσουν ή όχι».

Επιμέλεια στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΗΓΕΤΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ HONORE-MERCIER, PABLO RODRIGUEZ

«Η πολιτική είναι στο αίμα μου»
Θέσαμε σε εφαρμογή προγράμματα που πιστεύουμε  
ότι ήταν ευεργετικά για τους Καναδούς

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca
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Πρώτο κουδούνι την 1η Οκτωβρί-
ου στα σχολεία των Σκοπίων χωρίς, 

όμως, αλλαγές στα σχολικά βιβλία της 
γειτονικής χώρας, όπως αυτές συμφω-
νήθηκαν από τη Μεικτή Διεπιστημονική 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) Αθή-
νας-Σκοπίων. 

Οι μαθητές της γειτονικής χώρας θα 
διδαχθούν και φέτος τους χάρτες της… 
«Μεγάλης Μακεδονίας», τη… «Μακε-
δονία του Αιγαίου» καθώς και μια σειρά 
από αλυτρωτικές αναφορές, όπως η συ-
σχέτιση της χώρας τους με την αρχαία ελ-
ληνική Μακεδονία του Φιλίππου και του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια και δεν έχουν 
διαγραφεί από τα βιβλία δύο χρόνια μετά 
τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η άμισθη ελληνική Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων υπό τον Σπυρίδωνα Σφέτα 
-καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης που ανέπτυξε το 
ιστορικό υπόβαθρο της «σλαβομακεδονι-
κής ταυτότητας» και της «σλαβομακεδο-
νικής γλώσσας» από το 19ο αιώνα μέχρι 
σήμερα- έχει επισημάνει μεταξύ άλλων 
37 προβληματικούς χάρτες που χρήζουν 
βελτίωσης και κατέθεσε κείμενο 57 σελί-
δων με τις παρατηρήσεις επί των εγχει-
ριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων, 
χωρίς όμως να προχωρήσουν οι αλλαγές. 
Την ίδια ώρα, ούτε στα ελληνικά βιβλία η 
γειτονική χώρα αναφέρεται ως «Βόρεια 
Μακεδονία» και οι πολίτες της «πολίτες 
της Βόρειας Μακεδονίας», όπως και έχει 
συμφωνηθεί να ενσωματωθούν σε αυτά. 

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν συνολικά 
τέσσερις φορές, με την τελευταία συνε-
δρίαση να πραγματοποιείται στην Οχρίδα 
το Μάιο του 2019. Σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό, αναμένονταν άλλη μία συ-
νεδρίαση το περασμένο καλοκαίρι, όπου 
και θα εξετάζονταν ο εικοστός αιώνας, κυ-
ρίως η ζοφερή περίοδος του εμφυλίου, η 
οποία και δεν πραγματοποιήθηκε. Βάσει 
των όσων συμφωνήθηκαν, μεταξύ των 
δύο πλευρών, οι γείτονες αποδέχονται 
επισήμως στο εκπαιδευτικό τους σύστη-
μα πως η «αρχαία Μακεδονία» είναι μόνο 
ελληνική. 

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, μαζί 
με το ονοματολογικό, ήταν η διαστρέβλω-
ση στην ιστορική καταγραφή της αρχαίας 
Μακεδονίας, ένα ζήτημα στο οποίο έδωσε 
τέλος η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων. Έγινε αποδεκτό μετά 
από διήμερη «μάχη» στα Σκόπια ότι ως 

«Σλάβοι» δεν έχουν καμιά σχέση με τους 
Αρχαίους Μακεδόνες, ότι η Αρχαία Μα-
κεδονική Ιστορία και ο πολιτισμός ήταν 
τμήμα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού 
που είχε επίδραση στον παγκόσμιο πολι-
τισμό. Για τη Βυζαντινή περίοδο δέχτηκαν, 
ότι οι Σλάβοι δεν πήραν το όνομα «Μα-
κεδόνες» από τους Αρχαίους Μακεδόνες, 
ότι οι όροι «Μακεδών» και «Σλάβος» δεν 
ταυτίζονται στο Μεσαίωνα. Επίσης, οι γεί-
τονες δέχτηκαν -μεταξύ άλλων- να αντι-
καταστήσουν τον όρο «Μακεδονία του 
Αιγαίου» με τον όρο ελληνική επαρχία της 
Μακεδονίας. 

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημει-
ώθηκε, οι συντακτικές επιτροπές για τη 
συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων 
με πλήρη απάλειψη κάθε αλυτρωτικού 
όρου και των όποιων διαστρεβλώσεων 
της ιστορίας, δε συγκροτήθηκαν το Νο-
έμβριο του 2019, όπως ήταν προγραμ-
ματισμένο, λόγω ελληνικής ολιγωρίας.  

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΠΛΕΥΡΑ – ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΣΦΕΤΑ 
Οι δύο πλευρές έχουν να συνεδριάσουν 

πάνω από ένα χρόνο, εξαιτίας τόσο της 
εκλογικής αναμέτρησης στην Ελλάδα και 
της αλλαγής κυβερνητικών συσχετισμών, 
όσο και της παρατεταμένης εκλογικής πε-
ριόδου στα Σκόπια, αλλά και εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ειδικά, σε ό,τι αφορά την ελληνική επι-

τροπή εμπειρογνώμων, αυτή αδρανοποι-
ήθηκε ουσιαστικά όλο το προηγούμενο 
διάστημα από το υπουργείο Εξωτερικών, 
ενώ μετά τις εκλογές στη γειτονική χώρα 
η Αθήνα προχώρησε σε εκτεταμένες αλ-
λαγές, της Επιτροπής, καρατομώντας τον 
Σπυρίδωνα Σφέτα, ο οποίος βρίσκονταν 
κοντά στον πρώην υπουργό Εξωτερικών 
Νίκο Κοτζιά και σήκωσε και το μεγαλύ-
τερο μέρος των προταθέντων αλλαγών. 

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Η νέα Επικεφαλής της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων είναι η Σοφία Ηλιά-
δου – Τάχου, υποψήφια βουλευτής με 
τη Νέα Δημοκρατία στη Φλώρινα στις 
τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές 
και καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορί-
ας, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας, η οποία έχει εκφράσει στο παρελθόν 
κριτική για τη Συμφωνία των Πρεσπών. 

Τη σύνθεση της επιτροπής  
συμπληρώνουν οι: 

-Αλέξανδρος Κουγιού, Διευθυντής Πολι-
τιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
Πρόεδρος της ΜΔΕΕ.  
Δεν έχει καμιά σχέση με Βαλκάνια.  

-Νικόλαος Ζάϊκος, Αναπληρωτής Καθη-
γητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (το μόνο μέλος που συμμε-
τείχε και στη σύνθεση της προηγούμενης 
Επιτροπής). 

-Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

-Αγγελική Δεληκάρη, Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια Αριστοτελείου πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

-Γεώργιος Καλπιδάκης, Εντεταλμένος 
ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών. 
-Αντώνιος Κολιάδ, Σύμβουλος  
πρεσβείας Α.

© ΕΘΝΟΣ

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Για τη... Μεγάλη Μακεδονία διδάσκονται  
και φέτος στα σχολεία των Σκοπίων! 
Στο φως τις αλλαγές που πρότεινε η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή  
Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Σκοπίων και τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία  
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέψαμε  στον 

αέρα στη συχνότητα 
1610 ΑΜ, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 246.000 
(+1,4%) τον Αύγουστο, έναντι 419.000 

(+2,4%) τον Ιούλιο. Σε συνδυασμό με κέρ-
δη 1,2 εκατομμυρίων το Μάιο και τον 
Ιούνιο, αυτό έφερε την απασχόληση σε 
1,1 εκατομμύρια (-5,7%) του προ-COVID 
επιπέδου Φεβρουαρίου. Ως εκ τούτου, το 
ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο μειώθη-
κε στο 10,2% από το 10,9% του Ιουλίου 
και το 12,3% του Ιουνίου.
Ο αριθμός των Καναδών που απασχο-

λούνταν αλλά εργάζονταν λιγότερο από το 
ήμισυ των συνήθων ωρών τους για λόγους 
που πιθανώς σχετίζονται με το COVID-19 
μειώθηκε κατά 259.000 (-14,6%) τον Αύ-
γουστο. Σε συνδυασμό με τις μειώσεις 
του Μαΐου, του Ιουνίου και του Ιουλίου, 
αυτό άφησε τις απουσίες που σχετίζονται 
με το COVID από την εργασία σε 713.000 
(+88,3%) επίπεδα του Φεβρουαρίου.
Από την εβδομάδα του Αυγούστου 9 έως 

15, ο συνολικός αριθμός των καναδών 
εργαζομένων που επλήγησαν οικονομικά 
από το COVID-19 ανήλθε σε 1,8 εκατομμύ-
ρια. Τον Απρίλιο, ο αριθμός αυτός έφθασε 
στο ανώτατο όριο των 5,5 εκατομμυρίων, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της 
απασχόλησης κατά 3 εκατομμύρια και της 
αύξησης κατά 2,5 εκατομμύρια των απου-
σιών από την εργασία, που σχετίζονται με 
το COVID.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ ΠΟΥ  
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
Τον Απρίλιο, 3,4 εκατομμύρια Καναδοί 

που εργάστηκαν τις συνήθεις ώρες τους 
είχαν προσαρμοστεί στους περιορισμούς 
της δημόσιας υγείας από την αρχή να ερ-
γάζονται από το σπίτι. Ο αριθμός αυτός 
μειώνεται κάθε μήνα από το Μάιο, όταν 
ξεκίνησε η σταδιακή χαλάρωση των περι-
ορισμών στη δημόσια υγεία και έφθασε 
τα 2,5 εκατομμύρια τον Αύγουστο. Με-
ταξύ των Καναδών που εργάστηκαν τις 
συνήθεις ώρες τους τον Αύγουστο, ο συ-
νολικός αριθμός εργασίας από το σπίτι 
μειώθηκε κατά σχεδόν 300.000 σε σύγκρι-
ση με τον Ιούλιο, ενώ ο αριθμός των εργα-
ζομένων σε τοποθεσίες εκτός του σπιτιού, 
αυξήθηκε κατά σχεδόν 400.000.

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η απασχόληση αυξήθηκε με ταχύτερο 
ρυθμό στις γυναίκες (+150.000, +1,8%) 
από ότι στους άνδρες (+96.000, +1,0%) 
για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο.
Οι άνδρες ηλικίας 25 έως 54 ετών, έχουν 

πληγεί λιγότερο από το «κλείσιμο» της 
οικονομίας, και το επίπεδο απασχόλησής 
τους τον Αύγουστο έφθασε το 96,6% του 
επιπέδου του Φεβρουαρίου. Η απασχόλη-
ση μεταξύ των γυναικών της ίδιας ηλικίας, 
η οποία επλήγη περισσότερο και ήταν πιο 
αργή για να ανακάμψει, έφθασε το 95,6% 
των προ-πανδημίας επιπέδων, ενώ η απα-
σχόληση μεταξύ των εργαζομένων ηλικί-
ας 55 ετών και άνω έφθασε το 94,5% των 
προ-COVID επιπέδων.
Οι νέοι (ηλικίας 15 έως 24 ετών) επλή-

γησαν περισσότερο και παρέμειναν οι 
πιο απομακρυσμένες από το επίπεδο 
απασχόλησης του Φεβρουαρίου, με την 
απασχόληση τόσο για τους νέους άνδρες 
όσο και για τις νέες γυναίκες να είναι στο 
84,7% των επιπέδων του Φεβρουαρίου.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΥΨΗΛΟ

Τον Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας των 
νέων ήταν 23,1%, από το αρνητικό ρεκόρ 
του 29,4% το Μάιο. Το ποσοστό ανεργίας 
των νέων ανδρών (25,6%) ήταν υψηλότε-
ρο από ό,τι για όλες τις άλλες ομάδες, συ-
μπεριλαμβανομένων των νέων γυναικών 
(20,2%). Τα ποσοστά τόσο για τους νέους 
άνδρες όσο και για τις νεαρές γυναίκες, 
ήταν περίπου διπλάσια το Φεβρουάριο σε 
σχέση με τον Αύγουστο. Συγκριτικά, κατά 
τη διάρκεια της ύφεσης του 2008/2009, το 
ποσοστό ανεργίας των νέων κορυφώθηκε 
στο 16,4%.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το σύνολο της αύξησης της απασχόλησης 

τον Αύγουστο ήταν στην πλήρη απασχό-
ληση, η οποία αυξήθηκε κατά 206.000 
(+1,4%), ενώ ο αριθμός των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης ελάχιστα άλλαξε.
Ωστόσο, η πλήρης απασχόληση ανήλθε 

στο 93,9% των προ-πανδημικών επιπέδων 
τον Αύγουστο, σε σύγκριση με το 96,1% 
για τη μερική απασχόληση. Κατά τους 
μήνες που προηγούνταν της οικονομικής 
παύσης λειτουργίας του COVID-19, η πλή-
ρης απασχόληση είχε φθάσει σε επίπεδα 
ρεκόρ, ενώ η αύξηση της μερικής απασχό-
λησης ήταν σχετικά σταθερή. Σε σύγκριση 
με 12 μήνες νωρίτερα, η πλήρης απασχό-
ληση μειώθηκε κατά 5,4% τον Αύγουστο, 
ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 
5,1%.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Η απασχόληση αυξήθηκε σε κάθε επαρ-
χία, εκτός από την Αλμπέρτα και το New 
Brunswick, με τα μεγαλύτερα κέρδη στο 
Οντάριο και το Κεμπέκ. 

Η απασχόληση στο ΟΝΤΑΡΙΟ αυξήθηκε 
κατά 142.000 τον Αύγουστο (+2,0%), σχε-
δόν το σύνολο στην πλήρη απασχόληση, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 
0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,6%. Σε 
συνδυασμό με τις αυξήσεις της απασχό-
λησης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (+529.000), 
τα κέρδη τον Αύγουστο έφεραν την απα-
σχόληση στο Οντάριο στο 93,6% του προ-
πανδημίας επιπέδου της. Μέχρι την έναρ-
ξη δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης 
(εβδομάδα 9-15 Αυγούστου) οι περιορι-
σμοί είχαν χαλαρώσει για το μεγαλύτερο 
μέρος του Οντάριο, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Τορόντο και της περιοχής Peel. 
Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, στις 12 
Αυγούστου, η περιοχή του Windsor-Essex 
προσχώρησε στην υπόλοιπη επαρχία στο 
στάδιο 3. Στη CMA του Τορόντο (Μητρο-
πολιτική περιφέρεια), η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 121.000 (+3,8%), σχεδόν 
διπλάσιο από το ρυθμό ανάπτυξης της 
επαρχίας και έφθασε το 93,3% του προ-
πανδημίας επιπέδου της.
Στο ΚΕΜΠΕΚ, η απασχόληση αυξήθηκε 

κατά 54.000 (+1,3%) τον Αύγουστο, με 
βάση τα κέρδη των 576.000 κατά τους 
προηγούμενους τρεις μήνες και φέρνο-
ντας την απασχόληση στην επαρχία σε 
εντός 95,7% του προ-COVID επίπεδο της. 
Η αύξηση της απασχόλησης τον Αύγουστο 
ήταν εξ ολοκλήρου στην πλήρη απασχό-

ληση και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,7%, η 
τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία μείωση.

Στη CMA του Μόντρεαλ (Μητροπολιτι-
κή περιφέρεια), η απασχόληση αυξήθη-
κε κατά 38.000 (+1,8%) τον Αύγουστο και 
έφθασε το 96,0% του προ-πανδημικού 
επιπέδου.

Η απασχόληση αυξήθηκε στις περισσό-
τερες δυτικές επαρχίες τον Αύγουστο. Η 
Βρετανική Κολομβία ανέφερε τη μεγαλύ-
τερη αύξηση (15.000, +0,6%). Η απασχό-
ληση έφθασε στο 94,1% του επιπέδου του 
Φεβρουαρίου και το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 
10,7%.

Ενώ η απασχόληση στην Αλμπέρτα λίγο 
άλλαξε, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα στο 
11,8%, καθώς λιγότεροι άνθρωποι έψα-
χναν για εργασία.
Στις ανατολικές επαρχίες του Ατλαντικού, 

η Νέα Σκωτία είχε το μεγαλύτερο κέρδος 
απασχόλησης τον Αύγουστο, μέχρι 7.200 
(+1,6%), κυρίως στη μερική απασχόληση. 
Το ποσοστό ανεργίας άλλαξε ελάχιστα στο 
10,3%, καθώς περισσότεροι κάτοικοι συμ-
μετείχαν στην αγορά εργασίας. Μετά από 
αξιοσημείωτες αυξήσεις το Μάιο και τον 
Ιούνιο, η απασχόληση στο New Brunswick 
παρέμεινε σταθερή για δεύτερο συνεχό-
μενο μήνα.

© Canada stats

Καναδάς: Νέα μείωση  
της ανεργίας τον Αύγουστο

Συνεχίζει να ανακάμπτει η απασχόληση

Καθοδική πορεία έχει το ποσοστό ανεργίας  
στον Καναδά τους τρεις τελευταίους μήνες 
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Available toward the retail cash purchase of eligible new in-stock 2020 vehicles delivered by September 30, 2020. Not compatible with special lease and finance rates or other offers. Credit based on MSRP plus A/C Charge, 
excluding fees and other charges. Offer is 15% of MSRP on Escalade and Escalade ESV. Offers may not be redeemed for cash and may not be combined with certain other consumer incentives. Dealer may sell for less. * To 
qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since August 31, 2020, or earlier and must: (1) Register with Costco to receive your 
non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, finance or lease an eligible new or demonstrator in-stock 2020 Cadillac: Escalade and Escalade 
ESV delivered from September 1, 2020, to November 30, 2020. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by mail, submit a redemption form to Costco within thirty (30) days of vehicle delivery and complete a Costco 
member satisfaction survey. Please allow three weeks for Costco Shop Card delivery, pending completion of all eligibility requirements; including redemption form submission, purchase verification and survey completion. 
Costco Shop Cards will be mailed to the mailing address provided to Costco at the time of registration. The purchase or lease of a vehicle does not qualify for the calculation of the Costco Executive Membership 2% Reward. 
Offer may not be redeemed for cash. Conditions and limitations apply to this limited time offer. Tax, title, registration and license fees, personal property registration fees, and additional products and services are not included 
in the Costco Member Pricing. Offer is valid at participating authorized GM Canada dealers. Offer not available in the U.S. or Mexico. Offer is subject to change without notice. Void where prohibited. Costco and its affiliates do 
not sell automobiles nor negotiate individual transactions.

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

PROUDLY PRESENTING 
SOPHISTICATION AND PRESTIGE
Exceptional Service. Attractive Offers. 

3650, boulevard des Sources
Dollard-des-Ormeaux
Québec, H9B 1Z9
(514) 683-6555

A truly remarkable experience. 
Visit Cadillac West Island. 

MSRP = $114,593
Total rebate = $21,765

92,828

+ ELIGIBLE COSTCO MEMBERS GET A $500 COSTCO CASH CARD*

+ REMAINDER OF 4 YEAR PREMIUM CARE MAINTENANCE

DEALER DEMO

2020 CADILLAC ESCALADE

16,365
UP TO 15% 

+ ELIGIBLE COSTCO MEMBERS GET A $500 COSTCO CASH CARD*
+ 4 YEAR PREMIUM CARE MAINTENANCE

2020 CADILLAC ESCALADE PLATINUM 4WD

IN CASH
PURCHASE
CREDITS

Stock number 200098

8,100 kilometers

OF
MSRP $

$=
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Μετά από μια εσκεμμένη ανάπαυλα 
πολλών ετών στην έρευνα υδρο-

γονανθράκων, άρχισε το πρώτο κβαντικό 
άλμα, ήτοι η έρευνα προς εκμετάλλευση 
του ορυκτού μας πλούτου, να εντοπι-
στούν και αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου που βρίσκονται στη χερ-
σαία Ελλάδα (έκταση 130.000 τετρ. χλμ.) 
και κυρίως στη δυνητική ελληνική ΑΟΖ 
(495.000 τετρ. χλμ.).

Γράφει ο Αντώνης Φώσκολος*

Τον Ιούνιο του 2011, ο υφυπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Μανιά-
της, βγάζει μια θαλάσσια έκταση 220.000 
τετρ. χλμ. για έρευνα προς εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και νότια 
Κρήτη, κάνοντας χρήση γεωφυσικών με-
θόδων. Η τότε υπουργός, Τίνα Μπιρμπί-
λη, αντιτίθετο σφόδρα στην έρευνα υδρο-
γονανθράκων στην Ελλάδα, όπως και ο δι-
άδοχός της Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οκτώ 
ξένες εταιρείες, οι όποιες θα έκαναν 
έρευνα με δικές τους δαπάνες. Αυτή η εκ-
δήλωση ήταν και η πρώτη που έδειχνε ότι 
οι εταιρείες αυτές γνώριζαν ότι υπήρχαν 
υδρογονάνθρακες σε αυτό το χώρο των 
220.000 τετρ. χλμ. Τελικά, το Μάρτιο του 
2013 επελέγη η νορβηγική εταιρεία PGS 
για να κάνει τα δυσδιάστατα γεωφυσικά 
διαγράμματα, αλλά οι έρευνες ξεκίνησαν 
στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω καθυστερήσε-
ων εκ μέρους της τότε κυβέρνησης.

Μετά το πέρας των πολύ πετυχημένων 
γεωφυσικών ερευνών με κόστος άνω των 
100 εκατ. δολαρίων, έγινε γνωστό ότι 
έχουμε στόχους/κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων. Αυτό οδήγησε στο επόμενο 
βήμα, που ήτανε η χάραξη 20 θαλασσίων 
οικοπέδων σε Ιόνιο και Κρήτη. Η διαδι-
κασία κράτησε άλλους τρεις μήνες, διότι 
έπρεπε να εγκριθούν οι διαδικασίες από 
την ΕΕ.

ΠΙΘΑΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Παράλληλα με τη διαδικασία των Ανοι-
κτών Θυρών (Open Door Policy) δόθηκαν 
έξι χερσαία (τρία στην Ήπειρο, ένα στην 
Αιτωλοακαρνανία και δύο στη δυτική Πε-
λοπόννησο) και δύο θαλάσσια οικόπεδα 
(ένα στον Πατραϊκό και ένα στο Κατάκο-
λο) για έρευνα προς εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων. 

Πριν πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε 
τις εξής προσφορές από δύο ελληνικές 
εταιρείες (ΕΛΠΕ και Energean) και μία από 
ένα consortium τριών εταιρειών (TOTAL, 
EDISON και ΕΛΠΕ).
-Τα ΕΛΠΕ έδωσαν προσφορές για το θα-

λάσσιο οικόπεδο 1, που είναι βόρεια της 
Κέρκυρας, το οικόπεδο 10 στον κόλπο της 
Κυπαρισσίας, το κοίτασμα του Πατραϊκού 
κόλπου και τα χερσαία οικόπεδα Άρτας-
Πρέβεζας. 
-Η ENERGEAN έδωσε προσφορές για τα 
χερσαία οικόπεδα των Ιωαννίνων, Αιτω-
λοακαρνανίας και για τα δύο οικόπεδα 
στη δυτική Πελοπόννησο και στο Κατάκο-
λο.
Μετά την πτώση της κυβέρνησης Σαμα-

ρά, στις αρχές του 2015, και την άνοδο της 
κυβέρνησης Τσίπρα και ουσιαστικά μέχρι 
τις αρχές του 2017 – είχαμε μια εσκεμμέ-
νη ανάπαυλα δύο χρόνων, όσον αφορά 
την έρευνα υδρογονανθράκων. Η αλλαγή 
στην ηγεσία της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) σε 
συνδυασμό με την κίνηση της διοίκησης 
των ΕΛΠΕ να συνεργαστούν με τους πε-
τρελαϊκούς κολοσσούς ExxonMobil και 
TOTAL για την έρευνα υδρογονανθράκων 
στη νότια Κρήτη, οδήγησε στο δεύτερο 
και σπουδαίο κβαντικό άλμα.

ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η κοινοπραξία ExxonMobil, TOTAL και 

ΕΛΠΕ ζήτησε δύο τεράστια οικόπεδα δυ-
τικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (το κάθε 
ένα έχει έκταση μεγαλύτερη της Πελο-
ποννήσου) για να κάνουν έρευνες προς 
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, 
δαπανώντας το πολύ μεγάλο ποσό των 
12,5 δισ. δολ. Ταυτόχρονα, η ΕΔΕΥ δίνει 
στη δημοσιότητα τα επανεπεξεργασμένα 
γεωφυσικά στοιχεία, που δείχνουν ότι σε 
αυτά τα δύο οικόπεδα υπάρχουν οκτώ 
γιγαντιαίοι στόχοι από κοραλλιογενείς 
υφάλους με φυσικό αέριο, κοιτάσματα 
τύπου «Ζορ» και «Καλυψώ», που είναι 
εκμεταλλεύσιμοι.
Αργότερα, πάλι η ΕΔΕΥ δίνει στη δημο-

σιότητα την ύπαρξη και άλλων οκτώ κο-
ραλλιογενών στόχων με φυσικό αέριο 
νότια της Κρήτης, πάλι τύπου «Ζορ» και 
«Καλυψώ». 

Αυτά τα 16 κοιτάσματα βρίσκονται σε 
μια επιφάνεια 85.000 τετρ. χλμ. και έχουν 
συνολική έκταση 3.300 τετρ. χλμ. – δηλα-
δή επιφάνεια 33 φορές μεγαλύτερη του 

κοιτάσματος «Ζορ» της Αιγύπτου που 
έχει 0,8 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικό αέριο 
(εικόνα 1)!
Η σημασία των τότε ανακοινώσεων της 

ΕΔΕΥ που είχε περάσει στα ψιλά και οι 
επαγωγικές σκέψεις, είναι η εξής: Γνω-
ρίζουμε από επιστημονικές δημοσιεύ-
σεις (Franseen, E.R., Esteban, M., Ward, 
W.C., Rouchy, J-M. 1996. Models for 
carbonate stratigraphy from Miocene reef 
complexes of Mediterranean Regions, in 
Scholle ed. Special Publication Concepts 
in Sedimentology and Paleontology, 
volume 5, pp i-iv, ISBN 1-56576-033-6. A 
publication of SEPM) ότι κατά το Μέσο 
Μειόκαινο, ήτοι ότι πριν 11 εκατ. χρόνια 
έως πριν έξι εκατ. χρόνια, η Μεσόγειος 
θάλασσα ήταν γεμάτη από κοραλλιογε-
νείς υφάλους.

Και γνωρίζουμε πάλι από επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, ότι όταν αποξηράθηκε η 
Μεσόγειος για ένα εκατ. χρόνια, κατά το 
Μεσσήνιο, οι παλαιολιμνοθάλασσες και 
οι παλαιοτάφροι, φιλοξένησαν τεράστιες 
ποσότητες υδροχαρών φυτών που κατά 

την αναερόβιο αποσύνθεσή τους δημι-
ούργησαν τεράστιες ποσότητες βιογενούς 
φυσικού αερίου που αποθηκεύτηκε στους 
προ υπάρχοντες κοραλλιογενείς υφάλους 
(εικόνα 2).
Άρα, εφόσον η παλαιοτάφρος του Ερα-

τοσθένη δημιούργησε τα μεγάλα κοιτά-
σματα «Ζορ» και «Καλυψώ» και εφόσον 
η «Ελληνική Τάφρος» και η «Τάφρος του 
Πτολεμαίου» δημιούργησαν τα εκμε-
ταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου 
δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια της Κρήτης, 
έτσι και οι παλαιοτάφροι του Πλινίου και 
του Στράβωνα (εικόνα 2), θα πρέπει να 
γέμισαν τους υφάλους νότια της Κάσου, 
Καρπάθου, Ρόδου και του συμπλέγματος 
των νήσων Καστελόριζου, με στόχους/
κοιτάσματα φυσικού αερίου. Άρα η ΕΔΕΥ 
οφείλει να επεκτείνει τις γεωφυσικές της 
έρευνες και ανατολικά της Ιεράπετρας 
μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ (εικόνα 3) για να 
επαληθεύσει τους στόχους/κοιτάσματα.

Τελικά, τίθεται το ερώτημα. Μήπως η 
Ελλάδα έχει περισσότερα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου από πολλές χώρες εξα-
γωγείς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβα-
νομένου και του Ιράν; Και μήπως τελικά 
η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου έχει 
τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογοναν-
θράκων από όλες τις λεκάνες του κό-
σμου; Αν ναι, τότε η γεωπολιτική θέση της 
Ελλάδας αυξάνεται εκθετικά, διότι γίνεται 
όχι μόνο ενεργειακός κόμβος μεταφο-
ράς υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη, 
αλλά και δυνητικά παγκόσμιος παραγω-
γός ενέργειας.

*Ο Αντώνης Φώσκολος είναι ομότιμος 
καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και 
ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπη-
ρεσίας του Καναδά. 

Ποιες οι ενδείξεις ότι  
στην ελληνική ΑΟΖ υπάρχουν  
γιγαντιαία κοιτάσματα αερίου
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2020 A 220 4MATIC Sedan
Lease rate

2.20%
45 months

Lease from

$519/month
$1,999 down payment

$41,910
MSRP

2020 C 300 4MATIC Sedan
Lease rate

2.99%
45 months

Lease from

$579/month
$3,800 down payment

$47,806
MSRP

Some conditions may apply. Offers are subject to change without notice and cannot be combined with other offers. No cash value. See your Mercedes-Benz West Island dealer for 
details or call us at 514-620-5900. This offer expires on September 30th 2020.
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Υγεία και Διατροφή

Νέες έρευνες εξηγούν γιατί αποτελεί 
μεγάλο λάθος να καλύπτουμε με τη 

μάσκα το στόμα, αλλά όχι τη μύτη μας. 
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι με αυτή 
την πρακτική, ουσιαστικά είναι σα να μην 
φοράμε καθόλου μάσκα, εφόσον ο κορω-
νοϊός εισβάλλει στον οργανισμό πολύ πιο 
εύκολα από τη μύτη.
«Είναι σα να φοράτε μόνο το ένα… μπα-

τζάκι από το παντελόνι», σχολίασε ο Dr. 
Frederick Davis, υποδιευθυντής Επείγου-
σας Ιατρικής στο Ιουδαϊκό Νοσοκομείο 
Northwell Health/Long Island στη Νέα 
Υόρκη. «Ούτε καν το «μισή μάσκα, μισή 
προστασία» δεν ισχύει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η προστασία είναι ακόμα μι-
κρότερη».

Όπως αναφέρει το iatropedia.gr, η νέα 
μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπι-
στήμιο της Βόρειας Καρολίνας (UNC) και 
δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση 
Cell. Όπως έδειξε, ο νέος κορωνοϊός μο-
λύνει τη μύτη περισσότερο απ’ οποιο-
δήποτε άλλο τμήμα της αναπνευστικής 
οδού.
Ύστερα, καθώς «ταξιδεύει» προς το λαι-

μό και τους πνεύμονες, η διήθησή του 
σταδιακά μειώνεται. Έτσι φτάνει ως τους 
πνεύμονες σε μερικές μόνο περιπτώσεις, 
όπου μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία.
Η νέα μελέτη επιβεβαίωσε επίσης, ότι 

για να εξασφαλίσει την είσοδό του στο 
σώμα, ο κορωνοϊός επιτίθεται στους υπο-
δοχείς (πρωτεΐνες) ACE2. Οι υποδοχείς 

αυτοί υπάρχουν σε αφθονία στον ιστό 
(βλεννογόνο) που επιστρώνει εσωτερικά 
τη μύτη. Είναι όμως λιγότεροι στα επόμε-
να τμήματα του αναπνευστικού.
Όλ’ αυτά τα δεδομένα μαζί υποδηλώ-

νουν, ότι η μύτη είναι το πιο ευάλωτο 
τμήμα του αναπνευστικού στη μόλυνση 
από τον κορωνοϊό. Επομένως, το να μένει 
ακάλυπτη από τη μάσκα, είναι σα να προ-
σκαλεί το άτομο τον ιό να τον μολύνει.
«Δυστυχώς, ο κορωνοϊός έχει μάθει να 

αποφεύγει τους φυσικούς αμυντικούς 
μηχανισμούς της μύτης. Χρησιμοποιεί 
επίσης τον υποδοχέα ACE2 για να μο-
λύνει αποτελεσματικά τα κύτταρά της», 
δήλωσε ο ερευνητής Dr. Richard Boucher, 
καθηγητής Ιατρικής στο UNC. «Το σοβα-

ρότερο είναι ότι τα ρινικά κύτταρα δια-
θέτουν την ικανότητα να παράγουν, όταν 
μολύνονται, εκατομμύρια κόπιες του 
ιού».
Οι κόπιες αυτές του ιού διασπείρονται 

στην οροφή της μύτης, με συνέπεια την 
απώλεια της όσφρησης. Στο στόμα μο-
λύνοντας τους σιελογόνους αδένες, προ-
καλώντας ξηροστομία. Στους πνεύμονες 
προκαλώντας δύσπνοια και πνευμονία. 
Για όλους αυτούς τους λόγους «αν θέλει 
κάποιος στ’ αλήθεια να μην τον μολύνει 
ο κορωνοϊός, πρέπει να καλύπτει και τη 
μύτη με τη μάσκα», τονίζει ο Dr. Boucher. 
«Ειδάλλως κοροϊδεύει τον εαυτό του…».

© IN.GR

Γιατί είναι μεγάλο λάθος  
να μην καλύπτουμε  

τη μύτη μας

Οι ηλικιωμένες γυναίκες που δε δού-
λεψαν ποτέ κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους, έχουν χαμηλότερες επιδόσεις 
σε τεστ μνήμης συγκριτικά με εκείνες που 
εργάζονταν, σύμφωνα με μια νέα έρευ-
να. Τα αποτελέσματα της παρούσας με-
λέτης, την οποία επικαλείται η Telegraph, 
έδειξαν πως οι νέες ενήλικες γυναίκες 
που είχαν αμειβόμενη εργασία παρου-
σιάζουν πιο αργή έκπτωση μνήμης στη 
μετέπειτα ζωής τους.
Η Ελίζαμπεθ Μέιντα, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια επιδημιολογίας στη Σχολή 

Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια, υποστήριξε πως ο χρόνος 
που περνάει μια γυναίκα στην εργασία 
συνδέεται με τη διατήρηση των γνωστι-
κών της ικανοτήτων. Η ίδια μάλιστα δή-
λωσε, πως η συμμετοχή των γυναικών 
στο αμειβόμενο εργατικό δυναμικό προ-
λαμβάνει την έκπτωση μνήμης στη μετέ-
πειτα ζωή και εξηγεί, ότι αυτό πιθανώς 
συμβαίνει λόγω της πνευματικής διέγερ-
σης και του οικονομικού και κοινωνικού 
οφέλους που προσφέρει η εργασία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 

6.300 γυναικών από τις ΗΠΑ που είχαν 
γεννηθεί μεταξύ του 1935 και του 1956 
και ήταν, στην αρχή της μελέτης, περίπου 
50 ετών. Οι επιδόσεις μνήμης εκτιμιού-
νταν κάθε δύο χρόνια με τη χρήση συγκε-
κριμένων τεστ.
Βρέθηκε ότι στις γυναίκες 60 έως 70 

ετών η έκπτωση της μνήμης ήταν ταχύτε-
ρη κατά 61% στις μητέρες που δε δούλευ-
αν, συγκριτικά με εκείνες που δούλευαν. 
Τα αποτελέσματα ήταν αντίστοιχα για τις 
γυναίκες που δεν ήταν μητέρες.
Η Γιάνα Βόιγκ, επικεφαλής έρευνας του 

φιλανθρωπικού ιδρύματος «Alzheimer’s 
Research UK», σχολιάζοντας την έρευνα, 
δήλωσε: «Αν και τα δεδομένα δε μας δί-
νουν πληροφορίες για τη σχέση της εργα-
σίας με το Αλτσχάιμερ συμβάλλουν στο 
να κατανοήσουμε καλύτερα την υγεία 
του εγκεφάλου μας και πώς να τη διατη-
ρήσουμε». Η ίδια επίσης προσθέτει πως 
«τα πρώιμα αυτά ευρήματα μπορούν να 
αποτελέσουν ένα μέσο στήριξης της προ-
σπάθειας αύξησης του αριθμού των γυ-
ναικών στο εργατικό δυναμικό».

© IN.GR

Απώλεια μνήμης: Πιο συχνή 
σε γυναίκες που δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11 pm every day

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
PA DU PARC

5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 14 septembre au dimanche 20 septembre 2020 · from monday september 14th to sunday september 20th 2020

CITRONS
Lemons

TOMATES 
PRUNES EMMA 

OU BROYÉES 
STONEY CREEK 

Canned Tomatoes
796ml

PALETTE 
DE BOEUF 

FRAISDÉSOSSÉE
Fresh Boneless Beef 

Blade Roast
11.00/kg

CANADA AA

POIS TENDRES LE SIEUR 
(398ml) OU MAÏS CRÈME 

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

Peas or Corn

OLIVES VERTES DE NAFPLIO
Nafplion Green Olives 

4.39/kg
GRÈCE

GRÈCE

FROMAGE 
KEFALOGRAVIERA AU LAIT 

DE BREBIS ET CHÈVRE
Cheese

17.61/kg

YOGOURTS IÖGO 
Yogurts 

650g

JUS OASIS
Juice

960ml

CREVETTES CRUES
DÉCORTICAGE ÉCLAIR
EZ Peel Raw Shrimps
31/40

SAC DE 2LBS

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast
8.80/kg

FROMAGE PARMESAN REGGIANO
Cheese
22.02/kg

ITALIE

FIGUES GRECQUES NOIRES
Black Greek Figs

pqt de 4

POIVRONS DE
SERRE MÉLANGÉS

Mixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4

HARICOTS VERTS
Green Beans

2.18/kg

GRÈCE
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Το γηραιότερο ζευγάρι του κόσμου μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες!
Ο Χούλιο Μόρα 110 ετών και η 

Βαλντραμίνα Κουιντέρος 105 ετών, 
αποτελούν το γηραιότερο ζευγάρι του 
κόσμου και πλέον έχουν κατακτήσει μια 
θέση επάξια στο Ρεκόρ Γκίνες. 
Ο Μόρα έχει γεννηθεί στις 10 Μαρτίου 

1910 και η Κουιντέρος στις 16 Οκτωβρί-

ου 1915. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 
εδώ και 79 χρόνια. Κι ενώ στο βιβλίο 
Γκίνες υπάρχουν ζευγάρια που ο γάμος 
τους έχει διαρκέσει περισσότερα χρόνια, 
σε κανέναν άλλο παγκόσμια οι σύζυγοι 
δεν είναι σε τόσο μεγάλη ηλικία.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1941 παρά 

τις αντιρρήσεις των γονιών τους και σή-
μερα ζουν στην πρωτεύουσα του Ισημε-
ρινού, το Κίτο, χωρίς να έχουν σκεφτεί 
ποτέ να χωρίσουν. Το ζευγάρι έχει τέσσε-
ρα παιδιά που βρίσκονται εν ζωή, έντεκα 
εγγόνια, είκοσι δύο δισέγγονα και ένα 
τρισέγγονο.

Ιταλός πλήρωσε πρόστιμο γιατί ο κόκοράς  
του λαλούσε στις 4.30 το πρωί!

Ένας 83χρονος άντρας κλήθηκε να πληρώσει πρόστι-
μο 166 ευρώ, αφού δεν κατάφερε να σταματήσει 

τον κόκορα που έχει από το να λαλήσει στις 4:30 το 
πρωί, κάτι για το οποίο είχαν παραπονεθεί ορισμένοι 
από τους γείτονές του. 
Ο Άντζελο Μπολέτι, Ιταλός, συνταξιούχος που ζει 

στη Λομβαρδία, κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους 
κανόνες της περιοχής, σύμφωνα με τους οποίους τα 
κατοικίδια πρέπει να διατηρούνται σε απόσταση του-
λάχιστον 10 μέτρων από γειτονικά σπίτια. Ωστόσο, 
το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι το εν λόγω κατοι-
κίδιο, ένας κόκορας ονόματι Καρλίνο, λαλούσε τόσο 
δυνατά στις 4:30 το πρωί που ξυπνούσε τους γείτονες. 
Άφού έλαβε αρκετές καταγγελίες για τον κόκορα, η 
αστυνομία άρχισε να παρακολουθεί τον Καρλίνο και 
αφού επιβεβαίωσε ότι λαλούσε στις 4.30 το πρωί, απο-
φάσισε να επιβάλει πρόστιμο στο συνταξιούχο.

Ανατίναξε το σπίτι του 
προσπαθώντας  

να σκοτώσει μια μύγα!
Ένας άντρας ανατίναξε μέρος του 

σπιτιού του στη Γαλλία, προ-
σπαθώντας να σκοτώσει μια μύγα. 
Ο άντρας, 80 ετών, ετοιμαζόταν να 
απολαύσει το βραδινό του φαγητό, 
όταν εντόπισε μια μύγα στο χώρο και 

αποφάσισε να την εξοντώσει, καθώς 
τον ενοχλούσε.

Όπως αναφέρει το BBC, ο εν λόγω άν-
δρας άρπαξε την ηλεκτρική ρακέτα-μυγοσκοτώστρα και άρ-
χισε να κυνηγά το ενοχλητικό πετούμενο. Ωστόσο, την ίδια 
ώρα στο σπίτι του είχε γίνει διαρροή αερίου…
Η εμπρηστική αντίδραση μεταξύ ηλεκτρισμού και αερίου, 

λοιπόν, προκάλεσε μια απίστευτη έκρηξη, που κατέστρεψε 
την κουζίνα και μέρος της οροφής του σπιτιού, που βρίσκε-
ται στο χωριό Παρκούλ Σενό!
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο ηλικιωμένος γλίτωσε με με-

ρικά εγκαύματα στο χέρι του, ενώ έκτοτε η οικογένειά του 
επισκευάζει την οικία του ώστε να μπορέσει να επιστρέψει 
σε αυτή ο άτυχος άνδρας. Όπως σημειώνει το πρακτορείο 
ειδήσεων Sud-Ouest, η τύχη της μύγας δεν είναι γνωστή…

Παγκάκι… κοινωνικής  
αποστασιοποίησης!

Διατηρούμε αποστάσεις ασφαλείας 
αποτρέποντας τη μετάδοση του κο-

ρωνοϊού, αλλά πρέπει να εξασφαλίσου-
με ότι δεν αποστασιοποιούμαστε ως άν-
θρωποι από τον πλησίον μας. Άνταποκρι-
νόμενο σε αυτή την ανάγκη, το στούντιο 
ντιζάιν Studio 212 Fahrenheit με έδρα το 
Χρόνινγκεν της Ολλανδίας, δημιούργησε 
το παγκάκι «Benched».
Το παγκάκι μπορεί να το δει κανείς ως 

συμβολική και ποιητική αναπαράσταση 
των καιρών όπου ζούμε, σε μια «κοινω-
νία ενάμισι μέτρου» λόγω του Cocid-19. 
Άνοίγει δυνατότητες για συναντήσεις 

που έχουν διάρκεια με φίλους, με μέλη της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και με αγνώστους που θα καθί-
σουν στο ίδιο παγκάκι με εμάς. Εξασφαλίζει ότι ακόμη και σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε κάποιον 
άλλο, ακόμη και από απόσταση. Το μήκος του είναι δυόμισι μέτρα και το μεσαίο τμήμα -ακριβώς ενάμισι 
μέτρο- είναι κατασκευασμένο από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτό το τμήμα είναι αόρατο, καθώς 
λειτουργεί ως… καθρέφτης! Μόνο η δεξιά και αριστερή άκρη του πάγκου είναι ορατές, για να δεχθούν 
όσους θέλουν να ξαποστάσουν ή να χαλαρώσουν. Η αντανάκλαση του μεσαίου τμήματος επιβάλλει μια 
φυσική απόσταση, αλλά την ίδια στιγμή κάνει αόρατη αυτή την απόσταση.

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Τις δοκιμές για το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού ανακοίνωσε την Τρίτη 8 

Σεπτεμβρίου 2020, ότι σταμάτησε η φαρ-
μακευτική εταιρία AstraZeneca σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Το «πάγωμα» προκάλε-
σε ανεξήγητη ασθένεια σε έναν συμμετέ-
χοντα στην έρευνα, ενώ σταμάτησαν ακό-
μα και οι δοκιμές του τελευταίου σταδίου. 
Το εμβόλιο αυτό έχει αναπτυχθεί από το 

πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και θεωρεί-
ται ως ένα από τα κορυφαία υποψήφια 
εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού, ενώ 
η αναστολή των δοκιμών καθιστά πιο δύ-
σκολη την προοπτική μιας ενδεχόμενης 
διάθεσής του, στα τέλη του χρόνου.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σταμάτησε 
τις δοκιμές εθελοντικά, προκειμένου να 
μελετήσει δεδομένα ασφάλειας από μία 
ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ εργάζεται για 
την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάλυσης 
του περιστατικού, ώστε να ελαχιστοποιη-
θεί κάθε ενδεχόμενη συνέπεια στο χρονο-
διάγραμμα του προγράμματος δοκιμών.
Υπενθυμίζεται ότι η φαρμακευτική εται-

ρεία έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για την προμήθεια έως 400 
εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου 
AZD1222 ενάντια του Covid-19. Από αυτή 
την ποσότητα στην Ελλάδα αναλογούν 3 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, τις 
οποίες θα λάβει σε επτά τμηματικές πα-
ραδόσεις.

Ν. ΣΥΨΑΣ: «ΚΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ»
Καλή εξέλιξη χαρακτηρίζει το «πάγωμα» 

των δοκιμών για το εμβόλιο κατά του κο-
ρωνοϊού που ανακοίνωσε η φαρμακευτι-
κή εταιρία AstraZeneca, ο καθηγητής Λοι-
μωξιολογίας και μέλος της επιστημονικής 
επιτροπής του υπουργείου Υγείας της Ελ-
λάδας για τον κορωνοϊό, Νίκος Σύψας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Σύψας εξήγησε 
ότι αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι «λειτουρ-

γούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας της κλινι-
κής μελέτης». «Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κά-
ποιες κυβερνήσεις οι οποίες πιέζουνε να 
«πηδήσουμε» μερικά κομμάτια και ιδίως 
της ασφάλειας. Αυτό δε γίνεται. Για εμένα 
είναι καλό νέο, με καθησυχάζει ότι όλα γί-
νονται όπως πρέπει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η εξέλιξη 

αυτή θα καθυστερήσει σίγουρα τις εξελί-
ξεις, ωστόσο σημείωσε ότι αυτή τη στιγ-

μή δεν υπάρχει ακόμα κανένα εμβόλιο 
με αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτε-
λεσματικότητα. Εξηγώντας τη διαδικασία 
των δοκιμών του εμβολίου και πώς μπλό-
καραν, ο Σύψας είπε ότι το εμβόλιο βρί-
σκεται στη φάση 3 της μελέτης και χορη-
γείται σε 30.000 άτομα. 

Ένας από τους εθελοντές που συμμετέ-
χουν στη μελέτη εμφάνισε νόσημα και 
αυτό που έχει τώρα σημασία είναι να ξε-
καθαριστεί «εάν το νόσημα είναι τυχαίο ή 
αν οφείλεται/σχετίζεται το εμβόλιο».

Αυτό που προβλέπεται σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, συνεχίζει, είναι η διακοπή της 
μελέτης, προκειμένου ένα ειδικό σώμα 
που την επιτηρεί και το οποίο είναι άσχε-
το με τους ερευνητές, το πανεπιστήμιο 
και την εταιρία, να εξετάσει τα στοιχεία 
και να αποφανθεί εάν πρόκειται για πα-
ρενέργεια του εμβολίου ή όχι.
Εάν αυτοί οι ειδικοί, θεωρήσουν ότι 

όντως πρόκειται για παρενέργεια, μπο-
ρεί να σταματήσει και η μελέτη. Αν θεω-
ρήσουν ότι πρόκειται για τυχαίο γεγονός, 
τότε η μελέτη συνεχίζεται. 

Από εκεί και πέρα, η εταιρία οφείλει να 
κάνει εκείνες τις τροποποιήσεις στο εμβό-
λιο, αν γίνονται, ώστε να μην εμφανιστεί 
ξανά αυτή η παρενέργεια. 

© Η Ναυτεμπορική (με πληροφορίες 
από ΑΠΕ, Reuters)

AstraZeneca: «Παγώνει»  
τις δοκιμές του εμβολίου  
κατά του κορωνοϊού

w w w.restaurantpetros.ca

Coming 
soon to 
Little Italy
6896 Saint Dominique

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

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

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

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

WESTMOUNT
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Μαγευτικό παραθαλάσσιο χωριό, 
χτισμένο στον κόρφο ενός μι-

κρού όρμου της Ιθάκης, το Κιόνι απλώ-
νεται και ψηλότερα, σε καταπράσινες 
πλαγιές με ελιές, κυπαρίσσια και σκί-
νους.
Το έντονο παραδοσιακό χρώμα και ο 

κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του, κα-
θιστούν το Κιόνι έναν από τους πλέον 
διάσημους αλλά και πλέον ελκυστικούς 

ταξιδιωτικούς προορισμούς, όχι μόνο 
της Ιθάκης αλλά και ολόκληρου του συ-
μπλέγματος των Επτανήσων. 
Στο μικρό λιμάνι του οικισμού, που 

ιδρύθηκε το 16ο αιώνα από κατοίκους 
των γύρω ορεινών περιοχών, δένουν 
βάρκες, αλιευτικά και πολυάριθμα εκ-
δρομικά σκάφη. Αξιόλογα θρησκευτικά 
μνημεία του χωριού είναι οι εκκλησίες 
της Ευαγγελίστριας, στην κορυφή της 

Ράχης, και του Αγίου Ιωάννη. 
Στο γραφικό ορμίσκο του Μαυρουνά, 

καταφύγιο για ψαρόβαρκες, είναι χτι-
σμένη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
(παλαιότερα λειτουργούσε στην περιο-
χή αυτή το μοναστήρι του Αϊ-Νικόλα).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα 

λείψανα από κυκλώπεια τείχη στη θέση 
«Pούγα» και οι ανεμόμυλοι στο ακρω-
τήρι Ψιγάδι, στην είσοδο του λιμανιού.

Για κολύμπι προσφέρονται οι ακρο-
γιαλιές του οικισμού και οι παραλίες 
Μαυρουνά, Τσιτσιμίδα και Λαγκαδιά. 
Το Κιόνι γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, του 

Προφήτη Ηλία.
Το πρωί ψαρόβαρκες μεταφέρουν 

τους κατοίκους στο ξωκλήσι που βρί-
σκεται λίγο έξω από το λιμάνι, ενώ το 
βράδυ γίνεται μεγάλο πανηγύρι στην 
παραλία του χωριού.

Το φημισμένο Κιόνι της Ιθάκης  
(πηγή: Δήμος Ιθάκης) ΚΙΌΝΙ ΙΘΆΚΗΣ 

Σωστή  
ζωγραφιά

Η προστάτιδα της Κύθνου, που οικοδομήθηκε το 1869, δεσπόζει στον ομώνυμο 
παραθεριστικό οικισμό και προσφέρει όμορφη θέα στη θάλασσα. 

Πετρόχτιστες καμάρες, πεζούλια και ξερολιθιές, λουλούδια και μια πλακόστρωτη 
πλατεία στολίζουν την εκκλησία.
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η εικόνα της Παναγίας που φυλάσσεται εντός 

του ναού, αναδύθηκε με θαυματουργό τρόπο από τη θάλασσα και εντοπίστηκε από 
ψαράδες που βρίσκονταν στο κανάλι (θαλάσσιο στενό) ανάμεσα στην Κύθνο και τη 
Σέριφο, εξού και η ονομασία της εκκλησίας. Σύμφωνα με τους μελετητές, η εν λόγω 
εικόνα («Παναγία του Πάθους», Κρητικής Σχολής) είναι ένα θαυμάσιο δείγμα μετα-
βυζαντινής τέχνης, θεωρείται δε έργο του κρητικού αγιογράφου και ιερέα Εμμανου-
ήλ Σκορδίλη, ο οποίος κατέφυγε από τη μεγαλόνησο στις Κυκλάδες το 17ο αιώνα.
Η Παναγία η Κανάλα πανηγυρίζει το Δεκαπενταύγουστο (περιφορά και αναπαρά-

σταση της εύρεσης της εικόνας της Παναγίας).

Η εκκλησία της Παναγίας της Κανάλας, που οικοδομήθηκε το 1869,  
δεσπόζει στον ομώνυμο παραθεριστικό οικισμό και προσφέρει  
όμορφη θέα στη θάλασσα (πηγή: Δήμος Κύθνου)

ΠΆΝΆΓΙΆ ΚΆΝΆΛΆ  
Η προστάτιδα της Κύθνου
Στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κύθνου, σε μια περιοχή με γραφικές ακρογιαλιές  
και το μοναδικό πευκόδασος του νησιού, είναι χτισμένη η Μεγαλόχαρη,  
η εκκλησία της Παναγίας της Kανάλας

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

System Includes:
• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way  
         key chain remote with icon display
•1  x battery backup, power supply,  
         telephone jack
• Incl. 1 year monitoring

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που 
αρκετοί Έλληνες βλέπουν με συμπά-

θεια, δεδομένου ότι ανάμεσα στους λα-
ούς υπάρχουν και κάποια -πολλά- κοινά 
χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο το γεγο-
νός, ότι η κουζίνα της λατινοαμερικάνικης 
χώρας έχει αρκετούς λάτρεις και στα μέρη 
μας, όπως και η μουσική της. 
Ακόμη και από τον αθλητισμό να το πιά-

σει κανείς – και ειδικά από το ποδόσφαι-
ρο, οι Αργεντινοί «κολλάνε» περισσότερο 
με τους Έλληνες και αντίστροφα. Οι σχέ-
σεις των δυο χωρών είναι παραδοσιακά 
αρμονικές, ενώ τις συνδέει και η εκεί ομο-
γένεια.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την Ουρου-

γουάη και αυτό δεν οφείλεται απλώς σε 
συσσωρευμένες συμπτώσεις, όπως είναι 
τα χρώματα στις σημαίες των τριών χω-
ρών, αλλά και σε ιστορικούς λόγους. Το 
νήμα που συνδέει τις μεταξύ των λαών 
σχέσεις, μπορεί να το πιάσει κανείς από 
την περίοδο που οι Ευρωπαίοι ανακάλυ-
ψαν την Αμερική. Στην τολμηρή για εκείνη 
την εποχή περιπέτεια συμμετείχαν και αρ-
κετοί Έλληνες. Κάτι σε μεγάλο βαθμό φυ-
σιολογικό, καθώς πολλοί ναυτικοί από την 
υπό ανασύσταση χώρα έψαχναν την «Ιθά-
κη» τους, αλλά και την ευκαιρία να βγά-
λουν από πάνω τους τον τουρκικό ζυγό και 
τα όσα δεινά τούς προξενούσε. Παράλλη-
λα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ζήτησαν 
προστασία -συγχρόνως και εργασία- σε 
Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία, με τις χώρες 
αυτές να ανοίγουν εκείνο το διάστημα… 
τα πανιά τους προς τα δυτικά.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ιστορικών Σπου-
δών της Αργεντινής, οι πρώτοι Έλληνες 
που πάτησαν το πόδι τους στα μέρη εκεί-
να, είχαν καθοριστική συμβολή στο να 
αλλάξει η ιστορία. Βεβαιώνεται, μάλιστα, 
πως ένας από τους πρώτους λευκούς που 
διείσδυσε στην αυτοκρατορία των Ίνκας 
και μάλιστα έγινε δεκτός από τον Ίνκα 
Αταγουάλπα, είναι ο Πέτρος Χανιώτης 
(Pedro de Candia). Οι χρονικογράφοι της 
εποχής καταγράφουν αρκετούς Έλληνες 
που έφτασαν μαζί με τους πρώτους κα-
τακτητές και έλαβαν μέρος στις επιχειρή-
σεις κατάληψης των εδαφών που ανήκαν 
στους Ινδιάνους, αλλά και στους αγώνες 
που έγιναν αργότερα για την ανεξαρτησία.
Για παράδειγμα, ένας Έλληνας, ο Στέφα-

νος Ροδίτης, μετέβη στην Αργεντινή με 
την αποστολή του Πέντρο ντε Μεντόσα, 
ο οποίος ίδρυσε το 1536 την πόλη Σάντα 
Μαρία ντε λος Μπουένος Άιρες, τη σημε-
ρινή πρωτεύουσα της χώρας. Επίσης, στην 
πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που… πάτησε 
στην Παραγουάη, το 1544, ήταν και οι 
Γρηγόρης Χανιώτης, Μιχάλης Χανιώτης, 
Στέφανος Σταματίου, Μιχαλάκης Γραι-
κός και Πόλος Γραικός. Και οι αναφορές 
δε σταματούν εκεί: ο Γιάννης Δημητρίου 
ήταν μεταξύ των ανθρώπων του Χερόνι-
μο Λουίς ντε Καβρέρα, που ίδρυσε την 
Κόρδοβα το 1573. Ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος θεωρείται από πολλούς ως απευ-
θείας πρόγονος του Μπαρτόλομε Μίτρε 
Μαρτίνες, που το 1862 έγινε ο πρώτος 
πρόεδρος της ενοποιημένης Αργεντινής, 
έπειτα από έναν αιματηρό και χρόνιο εμ-
φύλιο.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ  
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
Πάντως, για τον άνθρωπο που γεννήθη-

κε στο Μπουένος Άιρες στις 26 Ιουνίου 

1821 και ήταν το πρώτο από τα τέσσερα 
παιδιά του Αμπρόζιο Εστανισλάο ντε λα 
Κονσεπσιόν Μίτρε υ Κάμπς και της Ζο-
σέφα Μαρτίνες Γουέδερτον (ισπανο-ιρ-
λανδικής καταγωγής) και θεωρείται -όχι 
άδικα- ως ο αναμορφωτής της Αργεντινής, 
εάν κάτι δεν αμφισβητείται, είναι η ελλη-
νική του καταγωγή από την πλευρά τού 
πατέρα του. 
Ο πρώτος μετανάστης πρόγονός του στο 

Νέο Κόσμο λέγεται πως ήταν ο Βεντούρα 
Δημήτριος Μητρόπουλος, που είχε ταξι-
δέψει στη Λατινική Αμερική από τη Βενε-
τία στα τέλη του 17ου αιώνα. Πριν πάει 
στην πόλη του ιταλικού Βορρά είχε αφή-
σει την περιοχή της Χειμάρας, στη Βόρεια 
Ήπειρο, γύρω στο 1670, ύστερα από την 
άρνηση εκατοντάδων νεαρών Ελλήνων να 
στρατολογηθούν στον Οθωμανικό Στρατό. 
Οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν 
στη γειτονική χώρα, ενώ για άλλους το τα-
ξίδι δεν τελείωσε εκεί.
Το επώνυμο Μίτρε προήλθε από την 

ισπανοποίηση του «Μητρόπουλος». Ο 
Μπαρτόλομε, άμεσος απόγονος του Βε-
ντούρα, έδειξε από πολύ μικρός την κλίση 
του στα γράμματα. Ο αστικός μύθος ανα-
φέρει ότι, όταν ο Αμπρόζιο τον έστειλε 
μικρό παιδάκι στο αγρόκτημα της οικο-
γένειας Γκερβάσιο Ρόσας, αδελφού του 
δικτάτορα Χουάν Μανουέλ ντε Ρόσας, 
προκειμένου να εκπαιδευτεί σε αγροτικές 
και κτηνοτροφικές εργασίες, τον έστειλαν 
γρήγορα πίσω, καθώς ο πιτσιρικάς «δεν 
έκανε γι’ αυτές τις δουλειές, παρά μόνο 
για το διάβασμα». Μάλιστα, από νεαρή 
ηλικία δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήμα-
τα.

Μεγαλώνοντας, αφού πέρασε στη Στρα-
τιωτική Ακαδημία, έγινε ανθυπολοχαγός 
του Πυροβολικού, ενώ παράλληλα άρχισε 
να εμπλέκεται και με την πολιτική. Το 1841 
παντρεύτηκε τη γυναίκα με την οποία 
απέκτησε και έξι παιδιά (τέσσερις γιους 
και δύο κόρες). Ωστόσο, αυτό το γεγονός 
θα αποδεικνυόταν μια μικρή ευτυχισμένη 
παρένθεση, πριν ακολουθήσει μια μεγάλη 
περιπέτεια. Ως πολιτικός αντίπαλος του 
Χουάν Μανουέλ ντε Ρόσας αναγκάστηκε 
να εξοριστεί. Εργάστηκε ως στρατιώτης 
και δημοσιογράφος στην Ουρουγου-
άη, όντας υποστηρικτής του στρατηγού 
Φρουκτουόζο Ριβέρα, ο οποίος τον έχρισε 
αντισυνταγματάρχη του Ουρουγουανικού 
Στρατού το 1846. Στη συνέχεια έζησε στη 
Βολιβία, στο Περού και στη Χιλή, όπου 
στην τελευταία -μαζί με το φίλο του, Χου-
άν Μπαουτίστα Αλμπέρντι- εξέδιδε το πε-
ριοδικό El Comercio de Valparaíso.
Ο Μίτρε επέστρεψε στην Αργεντινή μετά 

την ήττα του Ρόσας στη Μάχη του Κασέ-
ρος το 1852. Ήταν ηγέτης της εξέγερσης 
της επαρχίας του Μπουένος Άιρες κατά 
του ομοσπονδιακού συστήματος του Χού-
στο Χοσέ ντε Ουρκίθα στην Επανάσταση 
της 11ης Σεπτεμβρίου 1852 και διορίστη-
κε σε σημαντικές θέσεις στην επαρχιακή 
κυβέρνηση. Το 1860 γνώρισε την ήττα 
στη μάχη της Σεπέδα, αλλά στη συνέχεια 
-και αφού πρώτα η περιοχή επανεντάχθη-
κε στην Αργεντινή Συνομοσπονδία- θα 
έβγαινε θριαμβευτής από τη μάχη του 
Παβόν, ένα χρόνο αργότερα.

Ήταν εκείνη η περίοδος, που σχεδόν 
μετά από πενήντα χρόνια διχασμού, το 
όραμα της ένωσης δεν έμοιαζε παράλο-
γο. Το 1862 προκηρύχθηκαν εκλογές σε 
14 επαρχίες και ο Μίτρε εξελέγη πρώ-

τος πρόεδρος της ενοποιημένης Αργεντι-
νής, ο πρώτος στην ιστορία της ενιαίας 
-πλέον- χώρας. Με την ανάληψη των προ-
εδρικών του καθηκόντων ξεκίνησε και μια 
κομβική περίοδος της ιστορίας, όπου επι-
τεύχθηκε η οργάνωση και η σταθεροποί-
ηση του νεοσύστατου κράτους, παρά το 
γεγονός ότι οι εξεγέρσεις δε σταμάτησαν.
Μετά το τέλος της θητείας του το 1868, 

το έργο της εθνικής ολοκλήρωσης συνέ-
χισαν οι δύο επόμενοι πρόεδροι: Ντομίν-
γκο Φαουστίνο Σαρμιέντο (1868-1874) 
και Νίκολας Αβεγιανέδα  (1874-1880). 
Ουσιαστικά, οι τρεις αυτοί άνθρωποι, με 
πρώτο τον Μίτρε, έθεσαν τα θεμέλια της 
σύγχρονης Αργεντινής. Τα 18 συνολικά 
χρόνια της διακυβέρνησής τους αποκα-
λούνται ιστορικές ή ιδρυτικές προεδρίες 
για τη χώρα.

ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ ΠΟΤΕ  
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΙΖΕΣ

Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, αλλά και 
κάποιες σκόρπιες αναφορές, καθώς ξεκά-
θαρα στοιχεία δε φαίνεται να υπάρχουν, 
ο Μπαρτόλομε Μίτρε δεν ξέχασε ποτέ 
τις ρίζες της οικογένειάς του. Παρόλο που 
δεν επισκέφθηκε ποτέ την Ελλάδα, λέγε-
ται πως μιλούσε εξαιρετικά την ελληνική 
γλώσσα.
Εκτός της πολιτικής του κληρονομιάς, ο 

πρώτος πρόεδρος της ενοποιημένης Αρ-
γεντινής άφησε και μεγάλη πολιτιστική 

παρακαταθήκη στη χώρα. Ήταν ο ιδρυτής 
της εφημερίδας La Nacion, η οποία όχι 
απλώς κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο του 
1870 μέχρι και σήμερα, αλλά αποτελεί και 
ένα από τα πιο δημοφιλή έντυπα στη Λα-
τινική Αμερική. Μάλιστα, ο τωρινός ιδι-
οκτήτης του Μέσου είναι απόγονος του 
Μίτρε, που σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
world.greekreporter.com επισκέφθηκε 
τη χώρα μας το 2013.
Αναφερόμενος στον πρόγονό του, ο νυν 

ιδιοκτήτης της εφημερίδας τόνισε πως 
«εκτός από ιδρυτής και πρόεδρος του Μέ-
σου, ήταν και ένας άνθρωπος των γραμ-
μάτων, ο οποίος μετέφρασε την Οδύσ-
σεια του Ομήρου από τα ελληνικά στα 
ισπανικά». Επίσης, ο Μπαρτόλομε ήταν 
και ένας σημαντικός ιστορικός. Και αυτό, 
διότι την περίοδο που μαχόταν, ταυτόχρο-
να κατέγραφε και τους πολέμους ανεξαρ-
τησίας που έγιναν στη Νότιο Αμερική, ενώ 
εξέδωσε και αρκετές από τις δουλειές του, 
όπως το «Η Ιστορία του Μπελγράνο και 
της Ανεξαρτησίας της Αργεντινής», αλλά 
και το «Η Ιστορία του Σαν Μαρτίν».
Ο Μίτρε έφυγε από τη ζωή το 1906 και 

ο τάφος του έχει περίοπτη θέση στο Νε-
κροταφείο «La Recoleta» στο Μπουένος 
Άιρες, όντας ως μια από τις πλέον εξέχου-
σες προσωπικότητες της Αργεντινής και 
γενικότερα της Λατινικής Αμερικής.

© Newsbeast.gr

FIX IT!
DON’T REPLACE IT!

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

Call Natale for a 
FREE ESTIMATE
(514)777-3774

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
 entrances and   
 foundations
• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFORE

BEFORE

BEFORE AFTER

AFTER

AFTER

Ο αναμορφωτής της σύγχρονης 
Αργεντινής ήταν Έλληνας

Ο Μπαρτόλομε Μίτρε αποτελεί μια από τις 
σπουδαιότερες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα φώτα αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
πάνω από το Καστελόριζο. Δικαιολο-

γημένα. Η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς 
εκεί. Στους ακρίτες μας. Στους άνδρες και 
στις γυναίκες του Πολεμικού μας Ναυ-
τικού. Αλλά την ίδια ώρα, επίθεση από 
τους Τούρκους δέχεται και η Θράκη. Στο 
παρασκήνιο. Με επιθετικές κινήσεις που 
κάνει η Άγκυρα ταυτόχρονα στην Αθήνα, 
στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Σε 
διάφορα επίπεδα. Και τις οποίες για την 
ώρα επιφυλάσσομαι να αποκαλύψω. Θα 
έρθει η στιγμή.

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης
© δημοκρατία, Newsbreak.gr

Τις κινήσεις αυτές τις γνωρίζουν από την 
πρώτη στιγμή και όχι μόνο δεν αντιδρούν, 
αλλά τις ανέχονται κιόλας, κορυφαίες 
αθηναϊκές πολιτικές και νομικές προσωπι-
κότητες. Γιατί δεν αντιδρούν; Γιατί τις ανέ-
χονται; Γιατί σιωπούν; Είναι λυπηρό! Γιατί 
συνδέουν την επίτευξη των ευρωπαϊκών 
θεσμικών φιλοδοξιών τους και την ανά-
ληψη αξιωμάτων, με τις μείζονες υποχω-
ρήσεις στα ζητήματα της Θράκης. Όποιος 
δεχτεί παρασκηνιακώς τα αιτήματα των 
Τούρκων στην Αθήνα, έχει καλές πιθανό-
τητες προαγωγής στο Στρασβούργο. Το 
γράφω όσο πιο κομψά γίνεται.
Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση κάθεται 

πάνω σε ένα ροζ συννεφάκι και συζητά 
στο παρασκήνιο επίσης λύσεις αδιανό-
ητες για εσωτερικά ζητήματα, όπως η 
ανάδειξη θρησκευτικών λειτουργών στη 
Θράκη με κάλπη. Λύσεις που αν ακου-
στούν δημοσίως στις λεπτομέρειές τους 
ή, ακόμη χειρότερα, υιοθετηθούν από τις 
ηγεσίες της αντιπολίτευσης, θα αναγνω-
ρίσουν επισήμως στην Άγκυρα δικαίωμα 
συγκυριαρχίας στη Θράκη! Και πάλι δε θα 
γράψω λεπτομέρειες. Ελπίζω πως θα επι-
κρατήσει στο τέλος η λογική. Κι αν δεν επι-
κρατήσει, εδώ είμαστε. Δεν είναι, πάντως, 
ώρα να δώσουμε την εικόνα σπαρασσό-
μενου έθνους (γι’ αυτό δεν αποκαλύπτω 
διευθύνσεις και ονόματα). Και, πάντως, 
αν πρόκειται να γράψει ποτέ το όνομά 
μου ο τουρκικός Τύπος, ας είναι για να με 

καταγγείλει. Όχι για να με εξυμνήσει.
Με την ευκαιρία αυτής της άχαρης συ-

ζήτησης όμως -ζητώ συγγνώμη που δε 
μπορώ να γράψω περισσότερα- πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε τρία θέματα. Το πρώ-
το αφορά την εμμονή της Άγκυρας να 
αναγνωριστούν ως «τουρκικοί» κάποιοι 
σύλλογοι στη Θράκη. Οι συνήθεις φιλε-
λεύθεροι των Αθηνών προβάλλουν το 
επιχείρημα ότι η Ελλάς πρέπει αμέσως 
να αναγνωρίσει το δικαίωμα μουσουλ-
μάνων να ιδρύουν σωματεία με την επω-
νυμία «τουρκικό». Το ζητούν στο όνομα 
της ελευθερίας τού συνεταιρίζεσθε. Στο 
όνομα της ελευθερίας της έκφρασης. Στο 
όνομα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εάν η Ελλάς ήταν μια χώρα που γεω-
γραφικά βρισκόταν στο κέντρο της Ευ-
ρώπης και αν δεν είχε κάποιον γείτονα 
να την απειλεί διαρκώς με πόλεμο, τότε 
ίσως, ναι, το ζήτημα αυτό να περιοριζό-
ταν στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαί-
ου. Να αφορούσε πράγματι τις ατομικές 
και θρησκευτικές ελευθερίες. Ίσως, ναι, 
να ήταν άλλες και οι απαντήσεις. Από τη 
στιγμή όμως που η άσκηση μιας ατομικής 
ελευθερίας συγκρούεται ενδεχομένως με 
κορυφαία ζητήματα εθνικής ασφάλειας 
και δημόσιας τάξης, εδώ δεν έχουμε να 
κάνουμε ούτε με το Αστικό Δίκαιο ούτε 
με το Συνταγματικό Δίκαιο ούτε με συνε-
ταιρισμούς, αλλά με απείρως υψηλότερα 
ιδανικά και αγαθά.

Εν προκειμένω, καταρχάς τόσο η ανα-
γνώριση «τουρκικών σωματείων» στη 
Θράκη όσο και η αλλαγή του τρόπου ανά-
δειξης του θρησκευτικού ηγέτη των μου-
σουλμάνων μουφτή, έχουν ως απώτερο 
στρατηγικό στόχο την αναθεώρηση της 
Συνθήκης της Λοζάνης. Οι Τούρκοι ψά-
χνουν από πού να αρχίσουν το ξήλωμα 
του πουλόβερ. Αν έχουν και τη δική μας 
συναίνεση, οποία ευτυχία. Έπειτα είναι 
κρίσιμο ζήτημα ο τρόπος δράσης αυτών 
των σωματείων που αυτοαποκαλούνται 
«τουρκικά», αν και έχουν ιδρυθεί από Έλ-
ληνες πολίτες. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν 
για τον Άρειο Πάγο, ώστε να εξετάσει αν 
τα σωματεία αυτά εμπίπτουν στα κριτή-

ρια απαγόρευσης της νέας νομοθεσίας 
του 2017, η οποία θέτει τις παραμέτρους 
της εθνικής ασφάλειας και της τήρησης 
δημόσιας τάξης (επρόκειτο για ιδέα του 
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκό-
πη Παυλόπουλου, που η κυβέρνηση Τσί-
πρα ευτυχώς υιοθέτησε).
Ο τρόπος είναι απλός: Ένας εξονυχιστι-

κός έλεγχος στις ιστοσελίδες τους αλλά 
και στο Facebook των μελών τους, μπο-
ρεί να αποδείξει αν οι σύλλογοι αυτοί 
έχουν τη δράση τους διαρκώς προσανα-
τολισμένη προς την Τουρκία ή αν κάνουν 
εκδηλώσεις με θέμα τη χώρα της οποίας 
έχουν την ιθαγένεια. Δεν είναι δύσκολο. 
Οι φωτογραφίες υπάρχουν. Άπειρες. Δεν 
υπάρχει Τούρκος αξιωματούχος -παραλεί-
πω τον Τούρκο πρόξενο, πλεονασμός- που 
να έχει επισκεφθεί τη Θράκη και να μην 
παρίσταται σε εκδηλώσεις τους στην πρώ-
τη σειρά των καθισμάτων. Το πηγαινέλα 
στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσσα, 
στην Άγκυρα, στο Βερολίνο -εκεί εδρεύει 
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων- είναι 
συνεχές. Θα δυσκολευτεί πολύ, όποιος 
αναζητήσει φωτογραφίες και εκδηλώσεις 
μελών αυτών των σωματείων με Έλληνες 
αξιωματούχους.

Πέραν αυτών, υπάρχει και κάτι ακόμη 
που έχει σημασία: Σταμάτησαν αυτοί οι 
σύλλογοι να αυτοαποκαλούνται δημοσί-
ως «τουρκικοί» όσο διαρκεί η εκκρεμοδι-
κία ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης; 
Σεβάστηκαν την ελληνική έννομη τάξη μέ-
χρι της εκδόσεως τελικής αποφάσεως; Ή 
συνέχισαν το χαβά τους; Δε θα πω περισ-
σότερα. Οι Αρεοπαγίτες που θα συνεδριά-
σουν εν Ολομέλεια προσεχώς, γνωρίζουν 
άριστα τι λέει ο νόμος, ας αντιστοιχήσουν 
τα πραγματικά περιστατικά στο νόμο. Ει-
δικώς όσα συνέβησαν μετά την πρώτη 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
που οδήγησε στην αποθράσυνση ορι-
σμένων. Κι ας αψηφήσουν την «αυστηρή 
σύσταση» των υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης που παρενέβησαν ωμά στο 
έργο τους. Όσο για τους κορυφαίους Έλ-
ληνες πολιτικούς που ψιθυρίζουν στους 
διαδρόμους της Βουλής «τι να κάνουμε; 
Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ως τουρ-

κικούς», προτείνω το εξής: Να το πουν και 
δημοσίως αυτό, αν τολμούν, πριν μετα-
βούν στη Θράκη το Νοέμβριο για την προ-
γραμματισμένη διάσκεψη του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν: Εάν κάποιος κα-
ταχράται την ατομική του ελευθερία προς 
αυτοπροσδιορισμό για να ανοίξει άλλα 
θέματα, που τυχόν συνδέονται με την 
εθνική ασφάλεια, την εδαφική ακεραιό-
τητα και τη δημόσια τάξη στην πατρίδα 
μας, το ζήτημα εδώ δεν είναι τα ατομικά 
δικαιώματα. Ειδικώς σε μια χώρα, όπου 
καθένας είναι ό,τι δηλώσει, τα ατομι-
κά δικαιώματα δε μπορεί να αποτελούν 
το δούρειο ίππο. Άλλο είναι το θέμα. Το 
αυτό ισχύει για το ζήτημα της εκλογής των 
μουφτήδων. Εάν η εμπειρία έως τώρα 
έχει δείξει, ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τη 
θρησκεία ως όχημα επιβολής της θέλησης 
ενός τρίτου κράτους σε μια ξένη επικρά-
τεια -οι αποδείξεις, άφθονες και εδώ-, 
τότε το θέμα μας δεν είναι η διαδικασία 
αλλά η σκοπιμότητα. Όποιος παριστάνει 
τον αφελή, κάνει πως δεν τα καταλαβαίνει 
αυτά και επιμένει στις θεωρίες περί κρά-
τους δικαίου και τα λοιπά, είναι απλώς 
επικίνδυνος.

Κλείνω με το τρίτο θέμα, που είναι και το 
σημαντικότερο. Το βασικό πρόβλημα της 
Θράκης, δεν είναι αν ένα σωματείο θα 
ονομάζεται «τουρκικό» – οι μειονοτικές 
εφημερίδες διακηρύσσουν καθημερινά 
την τουρκικότητά τους χωρίς να διώκε-
ται κανείς. Ούτε η εκλογή του μουφτή 
και η κατάργηση της σαρίας είναι θέμα 
για να κάνουν κάποιοι την κοσμοπολίτικη 
μόστρα τους στις Βρυξέλλες. Μια χαρά 
εφαρμόζεται το νέο σύστημα επιλογής 
«σαρία ή αστικά δικαστήρια» από το 2017.
Το πρόβλημα της Θράκης είναι η ερημο-

ποίησή της. Το δημογραφικό. Η μαζική 
μετανάστευση χριστιανών και μουσουλ-
μάνων. Όλο και λιγότεροι κατοικούν τη 
Μεγάλη Γη. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα 
στο οποίο πρέπει να σκύψει η Αθήνα. Και 
όχι η ικανοποίηση αιτημάτων που θέτουν 
τις βάσεις, ώστε να θέσουν οι Τούρκοι ζή-
τημα αυτοδιάθεσης και αυτονομίας στο 
εγγύς μέλλον. Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε.

Η τουρκική επίθεση 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ  
της Θράκης
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

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

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

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, ανακοινώνονται οι κυρώσεις 

που θα επιβληθούν στην Τουρκία, σε πε-
ρίπτωση που εντός του μηνός Σεπτεμβρί-
ου δε σταματήσει τις παράνομες έρευνες 
και γεωτρήσεις στην Αν. Μεσόγειο, στην 
ΑΟΖ της Κύπρου και τις απόπειρες ερευ-
νών στην υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Ο τουρκικός Τύπος αντιμετώπισε με σκε-
πτικισμό την απόφαση και μέχρι στιγμής 
δεν υπάρχουν οι γνωστές μεγαλοστομίες 
και ύβρεις που εκτοξεύονται συνήθως, 
εναντίον όποιου απειλεί την Τουρκία με 
κυρώσεις.

Πάντως, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
που δείχνουν ότι η Τουρκία του Ερντογάν 
έχει πάρει ένα δρόμο που δεν έχει γυρι-
σμό. Ιδέες και «οράματα» που τα διάβαζα 
πριν από τριάντα χρόνια σε περιθωριακά 
ισλαμιστικά και εθνικιστικά έντυπα της 
Τουρκίας, έχουν πλέον γίνει η επίσημη πο-
λιτική της Τουρκίας του Ερντογάν.
Αν κάποιος έλεγε πριν λίγα χρόνια, ότι 

ο Πρόεδρος της Τουρκίας θα πήγαινε να 
προσκυνήσει στα νεκροταφεία των πρώ-
των Σελτζούκων που εισέβαλαν στην Ανα-
τολία, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο 
ενός κόμματος, που είναι παραμάγαζο 
της πάλαι ποτέ ΝΑΤΟϊκής «γκλάντιο», του 
παραρτήματός της Διοίκησης Ανορθόδο-
ξου Πολέμου (Özel Harp Dairesi) και της 
υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ), και ότι θα 
έμενε στη σκηνή που υποτίθεται ότι έμει-
νε ο Αρπασλάν, το βράδυ πριν την ημέρα 
της νίκης του επί του Ρωμανού του Διογέ-
νη, το 1071, στο Ματζικέρτ, θα τον περ-
νούσαν για τρελό.

Ο Ερντογάν θεωρεί, ότι πλέον κάθε βρά-
δυ κοιμάται με την ίδια την Ιστορία και ότι 
βαδίζει στο δρόμο του Μωάμεθ του Πορ-
θητή, για να πάρει θέση ακριβώς δίπλα 
του στο βάθρο των ηρώων της τουρκικής 
ιστορίας.

Η Αγιά Σοφιά, το Ματζικέρτ, το Χαλιφάτο, 
το Κιρκούκ, η Μοσούλη, το Χαλέπι, η Κύ-
προς, η Λιβύη, η Γαλάζια Πατρίδα, η Δυτι-
κή Θράκη, τα ενεργειακά κοιτάσματα του 
Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου, όλα 
αυτά συνθέτουν το μεσοπρόθεσμο όραμα 
του Ερντογάν, γιατί υπάρχει και το μακρο-
πρόθεσμο: Η μετατροπή της Τουρκίας σε 
παγκόσμια δύναμη και ο έλεγχος του κό-
σμου διά του Ισλάμ.

Αυτά δεν τα αναφέρουμε για θεωρητι-
κούς λόγους. Η ρητορική του Ερντογάν 
δείχνει ότι όλα αυτά τα ενστερνίζεται και 
ότι προσπαθεί να τα κάνει πράξη.

Και όταν η πραγματικότητα δε συμφωνεί 
με το «όραμά» του, τόσο το χειρότερο γι’ 
αυτήν.
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Özer 

Sencar, πρόεδρος της εταιρείας δημοσκο-
πήσεων MetroPOLL, δήλωσε ότι με βάση 
τις νέες μετρήσεις, η όποια επιρροή της 
μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, εκ-
μηδενίστηκε.
Διεθνείς και Τούρκοι αναλυτές αμφισβη-

τούν τις ανακοινώσεις του Ερντογάν και 
του υπουργού Ενέργειας, για το κοίτασμα 
φυσικού αερίου, στα ανοικτά της Ποντοη-
ράκλειας, στον Εύξεινο Πόντο.
Η τουρκική λίρα συνεχίζει να χάνει αξία 

σε σχέση με το ευρώ και το δολάριο.
Η ρητορική του Ερντογάν δε συγκινεί 

πλέον τα πλήθη, δεν «πουλάει» στον 
τουρκικό λαό, ο οποίος έμαθε κι αυτός 
στην καλοπέρασή του και δεν του αρέσει 
τώρα να αναζητεί καθημερινά τα προφα-
νή, δηλαδή ψωμί και κάτι να γεμίσει την 
κατσαρόλα στο σπίτι του.

Η διαφθορά που έχει γίνει ορατή και στο 
μέσο Τούρκο, ο οποίος ακούει στο δρόμο 
και στις γειτονιές ότι η Τουρκία έχει μια 
παγκόσμια πρωτιά, αφού ο Ερντογάν θε-
ωρείται ο πλουσιότερος πολιτικός ηγέτης 
του κόσμου, πιο πλούσιος ακόμα και από 
τον Τραμπ, είναι άλλο ένα πρόβλημα για 
το φιλόδοξο Τούρκο πρόεδρο.

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρα-
σμα, ότι ο Ερντογάν αναζητεί εναγωνίως 
κάτι, μια επιτυχία, μια νίκη που θα τον 
«εξαγνίσει» και θα τον ξανακάνει και πάλι 
τον αγαπημένο ηγέτη του τουρκικού λαού, 
για να νοιώθει ασφαλής ότι η εκλογική 
αναμέτρηση του 2023 δε θα είναι ένα επι-
κίνδυνο θρίλερ για τον ίδιο και την οικο-
γένειά του.
Επειδή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, δεν 

του έχουν μείνει πλέον επιλογές, επειδή 
ό,τι κάνει δεν του βγαίνει, το πεδίο που 
επικεντρώνει την προσοχή του, είναι το 
ενεργειακό, σε συνδυασμό με το επεκτα-
τικό του σχέδιο που ακούει στο όνομα 
«τουρκική ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο – Κύ-
προ – Λιβύη – Γαλάζια Πατρίδα».
Πάνω σ’ αυτό επενδύει και στην αντιπα-

λότητα με την Ελλάδα, που αντιστέκεται σ’ 
αυτό. Μακάρι οι αρμόδιες υπηρεσίες της 
Πατρίδας μας να συλλέγουν στοιχεία και 

να αναλύουν την επιχείρηση χειραγώγη-
σης της τουρκικής κοινής γνώμης, η οποία 
έχει πειστεί ότι όλα όσα κάνει η Τουρκία 
στην Αν. Μεσόγειο, την Κύπρο και όλα όσα 
θέλει και διεκδικεί στο Αιγαίο, είναι με 
βάση το διεθνές δίκαιο και ότι η Ελλάδα 
που δεν το αποδέχεται και προσπαθεί να 
αντισταθεί στην τουρκική επεκτατικότητα, 
είναι «το κακομαθημένο παιδί της Ευρώ-
πης» και ότι «της χρειάζεται ένα μάθημα, 
αν δε δεχτεί τα όσα έχει σχεδιάσει η Τουρ-
κία στο χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας».
Αυτό το παιχνίδι δε γίνεται έτσι, για… 

πλάκα. Ο Ερντογάν δημιουργεί προϋπο-
θέσεις, για να μη μπορεί να υποχωρήσει, 
αν πιεστεί από κάποια μεγάλη δύναμη.

Διά του λόγου το αληθές, την Πέμπτη 
27 Αυγούστου, η εταιρεία Areda Survey 
PBDP, δημοσίευσε τα αποτελέσματα δη-
μοσκόπησης που έκανε σε 3.717 άτομα 
στο σύνολο της τουρκικής επικράτειας. 

Στο ερώτημα «Η Τουρκία πρέπει να συνε-
χίσει τις έρευνες για φυσικό αέριο σε Εύ-
ξεινο Πόντο και Μεσόγειο;», το ποσοστό 
εκείνων που απάντησαν ΝΑΙ ανέρχεται 
στο ποσοστό του 94%!

Όσο για την «Επιχείρηση Ψυχολογικού 
Επηρεασμού» της τουρκικής κοινής γνώ-
μης, αυτή συνεχίζεται και σε άλλους το-
μείς. Ένας απ’ αυτούς, η εμψύχωση του 
κόσμου. 
Την Παρασκευή 28/8, η… ναυαρχίδα της 

ερντογανικής προπαγάνδας, εφημερίδα 
Γενί Σαφάκ, δημοσίευσε συνέντευξη του 
συνταγματάρχη ε.α., ειδικού σε θέμα-
τα εθνικής ασφάλειας και άμυνας, Ünal 
Atabay, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε και 
τα εξής:
«Τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα στην υφα-

λοκρηπίδα.  Άρα δεν έχουν τίποτα να συ-
ζητήσουμε για το θέμα αυτό στην Αν. Με-
σόγειο. Η Τουρκία, τη στιγμή που θα αγγί-
ξουν τα συμφέροντά της, είναι έτοιμη για 
πόλεμο, όμως σ’ αυτόν θα χάσει η Ελλάδα. 
Και θα χάσει τα περισσότερα νησιά, όπως 
και τη Δυτική Θράκη».

Επίσης, και πάλι ο ιδεολογικός προπο-
μπός του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καραγκιούλ, 
διευθυντής της ίδιας εφημερίδας, έγραψε 
ότι «αν τρελάθηκαν με το κοίτασμα στον 
Εύξεινο Πόντο, με αυτά που θα δουν στην 
Αν. Μεσόγειο, θα τα χάσουν. Θα ανακοι-
νωθούν το ένα μετά το άλλο πολύ πλού-
σια κοιτάσματα…
…Όλοι έχουν περικυκλώσει την Τουρκία. 
Ήλθε η Γαλλία, ήλθαν οι ΗΠΑ, ήλθαν τα 

κράτη της Ευρώπης, ήλθαν τα ΗΑΕ, ήλθε 
η Ελλάδα, ήλθαν ορισμένα αραβικά κρά-
τη, ήλθε το Ισραήλ. Όλοι περικύκλωσαν 
την Τουρκία».

Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά δε χω-
ρούν σε ένα άρθρο.
Απλά να συμπληρώσουμε και να πούμε, 

ότι οι καταστάσεις αλλά και οι σύμβουλοί 
του, έχουν πείσει τον Ερντογάν ότι σανίδα 
σωτηρίας για τον ίδιο και το «όραμά» του, 
είναι μια «νίκη» εναντίον της Ελλάδας και 
της Κύπρου.
Τα βασικά επιχειρήματα που του παρου-

σιάζουν οι σύμβουλοί του είναι τα εξής:
-Η ελληνική κοινωνία είναι στην ουσία δι-

αλυμένη από τη δεκαετή οικονομική κρίση.
-Το πολιτικό σύστημα είναι σαθρό και ανί-

κανο να λάβει τολμηρές αποφάσεις, για 
να αντιμετωπίσει την Τουρκία.
-Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι δια-

λυμένες και δεν πρόκειται να ρίξουν ούτε 
μια σφαίρα εναντίον του «πανίσχυρου» 
τουρκικού στρατού.
Τα παραπάνω δεν είναι απλές εκτιμήσεις 

και ίσως να ερείζονται σε διασταυρωμέ-
νες πληροφορίες.

Μετά από όλα αυτά, σ’ αυτήν την κρίσι-
μη για το έθνος περίοδο:
-Στον ελληνικό λαό εναπόκειται να απο-

δείξει με τη συμπεριφορά του ότι δεν εί-
μαστε μια «διαλυμένη κοινωνία»,
-Στο πολιτικό σύστημα και την κυβέρ-

νηση, ότι μπορεί να λάβει κρίσιμες και 
σημαντικές αποφάσεις όταν πρόκειται 
για την προστασία της πατρίδας και την 
υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερό-
ντων και
-Στις ένδοξες ένοπλες δυνάμεις μας, ότι 
μπορούν να βυθίσουν τον τουρκικό στό-
λο και να καταρρίψουν όσα αεροσκάφη 
της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας ξε-
μυτίσουν στο Αιγαίο.
Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά θα απο-

δείξουμε για άλλη μια φορά ότι ξέρουμε 
να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας και 
θα υπενθυμίσουμε σε πολλούς ότι «οι 
ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», αν και 
εφόσον φυσικά χρειαστεί.

Ίτε, παίδες Ελλήνων, προστατέψτε την 
πατρίδα!

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

Οι τρεις προκλήσεις  
για τον Ελληνισμό
Η κρίση μετατρέπεται σε μαραθώνιο…
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Του Νίκου Τ. Παγώνη

Με μεγάλη έκπληξη και θλίψη 
είδα και διάβασα μια ανοι-

χτή επιστολή που μου απεύθυναν 
ορισμένα έγκριτα μέλη της παροι-
κίας μας. Και το λέω αυτό, γιατί σε 
καμία περίπτωση αυτά για τα οποία 
με κατηγορούν δεν ελέχθησαν. Και 
για του λόγου το αληθές, παραθέτω 
εδώ ακριβή απομαγνητοφώνηση των 
λεχθέντων μου κατά τη συνέντευξη 
που παραχώρησα στο φίλο, Γιάννη 
Κόκκωνα. 
«Προσπαθούν να δημιουργήσουν 

διχασμό; Μου είπαν (το όνομα του 
ατόμου στη διάθεσή σας) ότι πλησι-
άζουν τις παλιές οικογένειες εδώ, οι 
οποίες μπορεί να αγαπάνε την κοινό-
τητα αλλά δεν έχουν καμία ανάμειξη 
οι άνθρωποι, έτσι; Και τους στρατο-
λογούν σε μία ομάδα και τι θα γίνει 
τώρα; Από τη μία θα είναι οι παλιές 
οικογένειες και από την άλλη εμείς 
και θα υπάρχει σύγκρουση; Αυτά δεν 
είναι ωραία πράγματα».
Όπως, λοιπόν, είναι εμφανές, που-

θενά δεν ακούγεται «επιστροφή πα-
λαιών οικογενειών από τον τάφο», 
«πού βρίσκονται αυτές οι οικογένει-
ες;», «τι έχουν κάνει για την ΕΚΜΜ 
με τη μη συμμετοχή τους στις διάφο-
ρες επιτροπές της ΕΚΜΜ;». 
Και εφόσον αυτά δεν ακούγονται 

στη συνέντευξη, πώς αποτέλεσαν 
το λόγο και την αιτία δημοσίευσης 
της τόσο προσβλητικής προς το άτο-

μο μου ανοιχτής επιστολής; Και πώς 
κατάληξαν οι υπογράφοντες την επι-
στολή (πολλοί εκ των οποίων είναι 
φίλοι, μας συνδέουν οικογενειακοί 
δεσμοί ή έχουμε επαγγελματικά συ-
νεργαστεί) στον αφορισμό ότι «πρέ-
πει να ντρέπομαι για τον απαξιωτικό 
τρόπο και την ασέβεια με την οποίαν 
τους αντιμετώπισα»; 
Ιδιαίτερα όταν ένας εκ των υπογρα-

φόντων, ήταν ο πρώτος που μου τη-
λεφώνησε με το πέρας της εκπομπής 
να με συγχαρεί και να εκφράσει την 
ικανοποίησή του «ότι επιτέλους κά-
ποιος έπρεπε να τα πει».
Πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι 

από τους υπογράφοντες δεν έχουν οι 
ίδιοι γνώση περί του περιεχομένου 
της συνέντευξης. Προφανώς, κάποιος 
τους μετέφερε τα σχόλια, μαζί με την 
απαραίτητη «σάλτσα» και με έντεχνη 
διαστρέβλωση, με σκοπό να δεχθούν 
να προσυπογράψουν την προσβλητι-
κή προς εμένα επιστολή.
Καταλαβαίνω ότι αρχίζει μια νέα 

κοινοτική-πολιτική ομάδα στην Κοι-
νότητά μας, και πιστεύω ακράδαντα 
ότι αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμά 
τους. 
Είναι πλέον ολοφάνερο κάτι που 

αρχικά παρουσιάστηκε ως ομάδα ερ-
γασίας εκσυγχρονισμού της Κοινότη-
τας, εξελίχθηκε σε κοινοτική-πολιτι-
κή κίνηση και τίποτα το μεμπτό εδώ. 
Πάντα υποστήριζα, ότι αν πράγματι 
ο κ. Σύρρος και οι περί αυτόν είχαν 
σχέδια για θεμελιώδεις αλλαγές στη 
δομή της ΕΚΜΜ, έπρεπε να το πρά-
ξουν μέσω εκλογικής διαδικασίας και 

όχι να πιέζουν εκβιαστικά τη σημερι-
νή διοίκηση. 
Τη στιγμή της συνέντευξης δε γνώ-

ριζα ότι οι υπογράφοντες αποτελούν 
μέλη της κίνησης Σύρρου, με εξαίρε-
ση δύο εξ αυτών. 
Το άτομο που μου ανέφερε ότι πλη-

σιάζουν άτομα των παλαιών οικογε-
νειών, με ενημέρωσε ακόμη και για 
τα άτομα που αποτελούσαν την ομά-
δα τους και τα οποία θα συντάξουν 
το σχέδιο «αποκέντρωσης», όπως το 
ονόμασε. 
Με τη μακροχρόνια πείρα μου και 

γνώση, εύλογο ήταν να εκφράσω την 
απορία μου, πώς ήταν δυνατόν τα 
συγκεκριμένα άτομα που ανέφερε να 
εκπονήσουν το οποιοδήποτε διοικη-
τικό σχέδιο για έναν οργανισμό που 
δε γνωρίζουν και δεν έχουν εκ των 
έσω ιδία γνώση. 
Αν μου είχε αναφέρει ότι συστήνουν 

κοινοτική-πολιτική ομάδα με πρό-
γραμμα τις αλλαγές που επιθυμούν, 
φυσικά δε θα είχα ουδεμία αντίρ-
ρηση, γιατί αντίθετα με τους κριτές 
μου, πιστεύω στη δημοκρατία και την 
εκλογική διαδικασία. 
Αγαπητοί φίλοι της ανοιχτής επιστο-

λής, με έχετε κατάφωρα αδικήσει. Με 
κατηγορείτε άδικα και με καλείτε να 
ντρέπομαι για κάτι που δεν έχω κάνει.
Δεν πειράζει, όμως. Δε σας κρατώ 

κακία, γιατί πρώτον, δεν είναι του χα-
ρακτήρα μου και δεύτερον, γιατί πι-
στεύω ότι πέσατε θύματα παραπλη-
ροφόρησης. Κι εγώ στη θέση σας, αν 
φίλος μου είχε αναφέρει ότι κάποιος 
λέει ότι «με ξέθαψαν από τον τάφο», 

μπορεί να είχα κι εγώ παρεξηγηθεί. 
Δε θα έβαζα, όμως, την υπογραφή 

μου έτσι αβασάνιστα σε ένα κείμενο. 
Θα έπαιρνα στο τηλέφωνο το άτομο 
που υποθετικά με είχε προσβάλει και 
θα ζητούσα εξηγήσεις. Δεν το κάνα-
τε όμως. Αρκεστήκατε, πολύ πιθανόν, 
σε ό,τι κάποιος άλλος σας είπε και 
με αδικήσατε και με θίξατε. Κι ας με 
γνωρίζετε από χρόνια κι ας ξέρετε το 
ποιόν του χαρακτήρα μου.
Τέλος πάντων. Αυτά έχει η πολιτική 

υποθέτω. Εκείνο όμως που αρνούμαι 
να αποδεχτώ, είναι η ανέντιμη αντι-
παράθεση, η αντιπαράθεση που δε 
βασίζεται στο ήθος και την ειλικρί-
νεια. Ποτέ δεν το έκανα στην, πάνω 
από σαράντα χρόνια, παροικιακή 
μου πορεία και δεν πρόκειται να το 
κάνω τώρα. 
Το αφήνω σε εκείνους που απο-

φάσισαν τα πολιτικά παιχνίδια του 
πραγματικού πολιτικού κόσμου να τα 
εισαγάγουν στην κοινοτική μας ζωή, 
μαζί με μια μεγάλη δόση ναρκισσι-
σμού. 
Κατά τ’ άλλα, οι φόβοι μου για δι-

χασμό φαίνεται ότι πλέον επιβεβαι-
ώθηκαν. 
Ας όψονται οι υπεύθυνοι.     

ΥΓ. Και προς αποφυγή κάθε παρεξή-
γησης, ο θαυμασμός μου και η εκτί-
μησή μου προς όλους εκείνους που 
έκτισαν και υπηρέτησαν την Κοινότη-
τά μας είναι τεράστιος. Μαζί με απέ-
ραντη ευγνωμοσύνη για το έργο και 
την αφοσίωσή τους στη μεγάλη υπό-
θεση του Ελληνισμού της Διασποράς.  

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

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

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

NEW LISTING!

BEAUTIFUL!!!

MARKET HOT!!!

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

CHOMEDEY
OPEN CONCEPT 
SPLIT
MLS: 11345391

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

SOLD!

SOLD!
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το 1570, μία σειρά στρατιωτικών επι-
τυχιών, κατέστησε τους Οθωμανούς 

κυρίαρχους στη λεκάνη της Μεσογείου. 
Ο κίνδυνος, πλέον, για την Ευρώπη γινό-

ταν όλο και πιο ορατός. Οι Οθωμανοί δεν 
αποτελούσαν μόνο θρησκευτική, αλλά 
και εδαφική και εμπορική απειλή. 
Τα περισσότερα από τα κράτη της Δυ-

τικής Ευρώπης ήταν μεγάλες εμπορικές 
δυνάμεις. Ως εκ τούτου, μία επέκταση 
των Οθωμανών στα δικά τους όρια, θα 
περιόριζε -αν δεν εξαφάνιζε κιόλας- το 
δικό τους εμπόριο. Επιπλέον, οι τουρκι-
κές θηριωδίες εξαγρίωσαν όχι μόνο τους 
ηγέτες, αλλά και τους λαούς της Ευρώπης. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, και με πρωτο-
βουλία του Πάπα Πίου Ε’, συγκροτήθηκε 
στρατιωτική συμμαχία μεταξύ χριστιανι-
κών κρατών: ο Ιερός Συνασπισμός (Sacra 
Liga). Στη συμμαχία αυτή συμμετείχαν η 
Ισπανία, η Βενετία, η Ρώμη, η Σαβοΐα, το 
τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών, η Γένουα 
(σ.σ.: σημερινή Γένοβα).
Στις 16 Σεπτεμβρίου 1571, στόλος, τον 

οποίον αποτελούσαν δυνάμεις από όλα 
τα μέλη του Ιερού Συνασπισμού, ξεκί-
νησε από τη Μεσσήνη της Ιταλίας για τ’ 
ανατολικά. Αρχηγός του Ενωμένου Χρι-
στιανικού Στόλου ορίσθηκε ο 24χρονος 
Δον Ζουάν ο Αυστριακός, εξώγαμος γιος 
του Βασιλιά της Ισπανίας (& Γερμανίας) 
Καρόλου Α’, και αδελφός του Βασιλιά της 
Ισπανίας Φιλίππου Β’. Συναρχηγοί ήταν, 
ο Αρχιστράτηγος των Παπικών δυνάμεων 
Μαρκαντόνιο Κολόννα, ο Βενετός Ναύ-
αρχος και μετέπειτα Δόγης Σεμπαστιάνο 
Βενιέρ, ο Διοικητής της Δεξιάς Πτέρυγας 
του Στόλου Τζιαν Αντρέα Ντόρια, ο Γε-
νικός Προβλεπτής Θαλάσσης Αγκοστίνο 
Μπαρμπαρίγκο και ο Μάρκο Γκουιρίνι.
Η σύγκρουση μεταξύ των δύο στόλων, 

που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια 
περιοχή, που τότε ήταν γνωστή ως «Κόλ-
πος της Ναυπάκτου», ήταν καταστροφι-
κή για την πλευρά των Οθωμανών, αφού 
μόλις 35 από τα 280, περίπου, πλοία 

τους σώθηκαν, ενώ 20.000 ήταν οι νεκροί 
τους. Οι απώλειες για τους Ευρωπαίους 
ήταν πολύ μικρότερες: 8.000 νεκροί. Η 
Ναυμαχία αυτή στοίχισε περισσότερες 
ζωές στους Έλληνες, εφόσον Έλληνες 
κωπηλάτες υπήρχαν, τόσο στα πλοία 
των Ευρωπαίων, όσο και σ’ εκείνα των 
Οθωμανών. Αξιωματικός στο πολεμικό 
«Μαρκησία» του Αντρέα Ντόρια ήταν και 
ο Ισπανός συγγραφέας του «Δον Κιχώ-
τη», ο Μιγκουέλ ντε Θερβάντες, ο οποί-
ος στη ναυμαχία αυτή έχασε το χέρι του! 
Στη δυτική πλευρά του ενετικού λιμένος 
της Ναυπάκτου, βρίσκεται το Πολιτιστικό 
Πάρκο Θερβάντες, όπου είναι αναρτημέ-
νες αναμνηστικές μαρμάρινες επιγραφές, 
αφιερώματα των Πρεσβειών των εμπλε-
κομένων στη Ναυμαχία κρατών. Εκεί 
υψώνεται, επίσης, και το άγαλμα του Μι-
γκουέλ ντε Θερβάντες.
Σε επαφή με το δυτικό ενετικό τείχος του 

κάστρου της Ναυπάκτου, κοντά στο Λιμά-
νι, υψώνεται ο Πύργος του Μπότσαρη. 
Χτίστηκε σε δύο φάσεις: ο δυτικός πύρ-
γος το 15ο αι. και ο ανατολικός το 16ο αι. 
Στο ανατολικό τμήμα του Πύργου, βρίσκε-
ται εγκατεστημένη μία μόνιμη έκθεση, με 
σκοπό την προβολή της Ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου. Η έκθεση περιλαμβάνει πε-
ρίπου 80 αντίγραφα έργων ζωγραφικής 
ή χαρακτικής, τα οποία είχαν γίνει από 
τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της 
εποχής εκείνης. Στο ισόγειο εκτίθενται 
έργα, που αναφέρονται στη ναυμαχία 
με τρόπο αλληγορικό ή συμβολικό, αφι-
ερώματα σε εκκλησίες της Δύσης, καθώς 
και προσωπογραφίες των αρχηγών των 
Κρατών, που αποτέλεσαν, τότε, τον Ιερό 
Συνασπισμό (Sacra Liga). Στον πρώτο όρο-
φο, παρουσιάζονται έργα ζωγραφικά, χα-
ρακτικά, καθώς και οι τάπητες τοίχου του 
Τζιαν-Αντρέα Ντόρια, που έχουν ως θέμα 
τις φάσεις της Ναυμαχίας. Οι τάπητες αυ-
τοί υφάνθηκαν στις Βρυξέλλες, πάνω σε 
σχέδια του ζωγράφου Λούκα Καμπιάζο. 
Στη Βενετία, κοντά στην εκκλησία του 

Αγίου Μάρκου, υπάρχει εκκλησία, αφι-
ερωμένη στη Σάντα Μαρία Φορμόζα, 
όπου και βρίσκεται η εικόνα της Παναγί-
ας Βρεφοκρατούσας, της ναυαρχίδας του 
Σεμπαστιάνο Βενιέρ.
Στο Ναυτικό Μουσείο της Βαρκελώνης, 

υπάρχει πιστό αντίγραφο -σε πραγμα-
τικές διαστάσεις- της γαλέρας του Δον 
Ζουάν του Αυστριακού, μαζί με το λάβα-
ρό του και το γλυπτό άγαλμα του Christo 
di Lepanto.
Με ιστορική βάση τη Ναυμαχία, η Ναύ-

πακτος είναι πόλη αδελφοποιημένη με 
την Ποντεβέδρα της επαρχίας Γαλικίας 
της Ισπανίας, από το 1982, και με το Μα-
ρίνο της Περιφέρειας της Ρώμης, από το 
2004.

Από το Μαρίνο καταγόταν ο Μαρκαντό-
νιο Κολόννα, ένας από τους υπαρχηγούς 
του Ενωμένου Χριστιανικού Στόλου στη 
Ναυμαχία του 1571. Η μεγαλύτερη εορτή 
του Μαρίνο είναι η αναπαράσταση της 
επιστροφής του Κολόννα στην πόλη του 
από το Λεπάντο. Κατά την αναπαράσταση 
αυτή, δεκάδες καβαλάρηδες, ντυμένοι με 
αναγεννησιακές στολές, οι οποίες κατα-

σκευάζονται στα εργαστήρια του Μαρίνο 
γι’ αυτό το σκοπό, διασχίζουν έφιπποι 
τον κεντρικό δρόμο της πόλης, μπροστά 
στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Βαρ-
νάβα, και καταλήγουν στο Δημαρχείο. 
Η αναπαράσταση αυτή λαμβάνει χώρα 
κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου 
-ημέρα κατά την οποία εορτάζεται η Ναυ-
μαχία σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη- 
και συνδυάζεται με τη Γιορτή του Κρα-
σιού και του Σταφυλιού («Μαλβαζία»), το 
οποίο και ρέει άφθονο από ειδικές παρο-
χές στις δημόσιες βρύσες του κεντρικού 
δρόμου της πόλης.
Οι δεσμοί της συγκεκριμένης πόλης 

με τη Ναύπακτο είναι τέτοιοι, ώστε 
έχουν ονομάσει την κεντρική πλατεία 
τους «πιάτσα ντι Λέπαντο», και την πο-
δοσφαιρική τους ομάδα «Λέπαντο». 
Μαθαίνουν, δε, στα παιδιά τους την 
ιστορία της Ναυμαχίας από τις πρώτες, 
ήδη, τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 
Κάθε Οκτώβριο, ο Δήμος, προς ανάμνη-
σιν του σημαντικού αυτού ιστορικού γε-
γονότος, διοργανώνει εκδηλώσεις και 
αναπαράσταση της ναυμαχίας στο μικρό 
ενετικό λιμανάκι. Σ’ αυτήν συμμετέχουν 
αντιπροσωπείες και Διπλωματικές Απο-
στολές από τις χώρες που έλαβαν τότε 
μέρος στη ναυμαχία.
Αν και η είδηση της καταστροφής παρέ-

λυσε, τότε, τον Σουλτάνο, ωστόσο ήταν 
για τους Δυτικούς «μία νίκη χωρίς επαύ-
ριον», αφού δεν την εκμεταλλεύτηκαν 
όπως έπρεπε. Εκτός αυτού, νέα δοκιμα-
σία -σφαγές και αιχμαλωσίες- περίμενε 
τον ελληνικό πληθυσμό.
Όπως και να ‘χει, ήταν η πρώτη φορά 

που καταρρίφθηκε το αήττητο της Τουρ-
κικής αρμάδας. Ο δε Ναύαρχος Γκραβιέ 
έγραψε: «Η τύχη του κόσμου, τρεις φο-
ρές εξαρτήθηκε από την έκβαση μιας 
τεράστιας ναυτικής σύρραξης: στη Σα-
λαμίνα, στο Άκτιο και στη Ναύπακτο».

© Δήμος Ναυπακτίας (nafpaktos.gr)

Από αναπαράσταση  
της Μάχης της Ναυπάκτου  
από παλαιότερους εορτασμούς

Η Ναυμαχία  
της Ναυπάκτου

-Η σύγκρουση μεταξύ των δύο στόλων, ήταν καταστροφική για την 
πλευρά των Οθωμανών, αφού μόλις 35 από τα 280, περίπου, πλοία τους 
σώθηκαν, ενώ 20.000 ήταν οι νεκροί τους. 
-Οι απώλειες για τους Ευρωπαίους ήταν πολύ μικρότερες: 8.000 νεκροί. 
-Η Ναυμαχία αυτή στοίχισε περισσότερες ζωές στους Έλληνες, εφόσον 

Έλληνες κωπηλάτες υπήρχαν, τόσο στα πλοία των Ευρωπαίων, όσο και σ’ 
εκείνα των Οθωμανών.

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

2 $30*

FO
R

SUNDAY TO THURSDAY, 
STARTING AT 3 P.M.

LAVAL  |  barbiesgrill.com   
580  SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033
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H ταλαντούχα  
Lola Astanova 
Η καλλονή πιανίστρια για την  
οποία μιλά όλο το διαδίκτυο

Μια μελαχρινή καλλονή με εκπληκτικό ταλέντο 
στο πιάνο έχει κάνει το instagram να παρα-

μιλάει. Η Ρωσιδοαμερικανή Lola Astanova είναι το 
νέο πρόσωπο για το οποίο όλοι μιλούν.
Με αναλογίες μοντέλου και εντυπωσιακές μουσι-

κές δεξιότητες, η Lola έχει καταφέρει να γίνει viral 
αυξάνοντας τους ακολούθους της στο instagram 
σχεδόν σε 1 εκατομμύριο. 
Η αγάπη της για τα ψηλά τακούνια και τις εντυπω-
σιακές κοντές φούστες, είναι αυτά που την έκαναν 
ευρύτερα γνωστή και της έφεραν συνεργασίες με 
μεγάλα ονόματα της μόδας, όπως το Vogue Italia. 

© sport-fm

Η Σελίν Ντιόν για τους  
πληγέντες στη Βηρυτό

Η Σελίν Ντιόν προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους της Βηρυτού. Η Καναδή τραγουδίστρια συ-

νεργάζεται με το Λιβανέζο σχεδιαστή μόδας, Zuhair 
Murad, για να συγκεντρώσει χρήματα για το μη κερ-
δοσκοπικό οργανισμό, «Offre Joie», ο οποίος έχει επι-
κεντρώσει τις δράσεις του στην ανακούφιση των αν-
θρώπων που επλήγησαν από την τρομερή έκρηξη τον 
περασμένο μήνα.
Τουλάχιστον 190 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη, 

χιλιάδες τραυματίστηκαν και πάνω από 200.000 σπίτια 
καταστράφηκαν.
Η Σελίν Ντιόν, η οποία έχει φορέσει στο παρελθόν 

ρούχα του σχεδιαστή, μεταξύ άλλων, στην τελετή απο-
νομής των βραβείων Grammy 2017, φωτογραφήθηκε 
με ένα t-shirt με το μήνυμα «Rise From The Ashes» 
(Αναγέννηση από τις Στάχτες) και σε ανάρτηση στο 
Instagram, έγραψε: «Ενώνω τις δυνάμεις μου με τον 
@zuhairmuradprivate και @zuhairmuradofficial για να 
βοηθήσω τους ανθρώπους της Βηρυτού που έχουν χά-
σει τόσα πολλά στην πρόσφατη καταστροφική τραγω-
δία. Το 100% των κερδών από αυτό το t-shirt που θα 
κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό, θα ενισχύσει 
τις προσπάθειες ανακούφισης του @offre.joie που βρί-
σκεται στην περιοχή ανταποκρινόμενος στις ανθρωπι-
στικές ανάγκες».
Στην καμπάνια συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Κέιτ 

Μπεκινσέιλ, Σοφία Βεργκάρα και Μένα Μασούντ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

O Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν  
τα χρήματα που τους είχαν δοθεί

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, 
επέστρεψαν τα 2,4 εκατομμύρια λίρες που είχαν 

χρησιμοποιήσει για να ανακαινίσουν ένα σπίτι στην 
έκταση του Κάστρου του Γουίνδσορ, αφού υπέγραψαν 
συμβόλαιο με την πλατφόρμα Netflix για την παραγω-
γή τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Το Φρόγκμορ Κότατζ έγινε πέρσι η επίσημη κατοικία 

του ζεύγους. Όμως, αφού ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο 
ότι θα επιδιώξουν μια επαγγελματική καριέρα εκτός 
της βασιλικής οικογένειας, ο Χάρι και η Μέγκαν γνω-
στοποίησαν ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα που έλα-
βαν, ως επιχορήγηση για την ανακαίνιση του σπιτιού 
τους.
Ένας εκπρόσωπος του ζεύγους είπε ότι ο Δούκας του 

Σάσεξ, δηλαδή ο Χάρι, κατέθεσε το ποσό στο ταμείο 
της Βασιλικής Επιχορήγησης. Τα χρήματα αυτά «καλύ-
πτουν πλήρως το κόστος της αναγκαίας ανακαίνισης 
στο Φρόγκμορ Κότατζ, μια ιδιοκτησία της αυτής μεγα-
λειότητας της βασίλισσας (Ελισάβετ) το οποίο θα πα-
ραμείνει κατοικία του Δούκα και της οικογένειάς του 
στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τζέιν Φόντα αποκαλύπτει  
την ερωτική της ζωή

Η Τζέιν Φόντα κάνει μία αναδρομή στην ερωτική της 
ζωή και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Σε συνέ-

ντευξή της στους New York Times, η 82χρονη ηθοποι-
ός, η οποία έχει παντρευτεί τρεις φορές, αποκαλύπτει 
ότι δε «σκέφτεται» την ευκαιρία που έχασε να συνευ-
ρεθεί ερωτικά με τον Τσε Γκεβάρα και πως έχει μετα-
νιώσει που δεν έκανε σχέση με τον Μάρβιν Γκέι.
«Ποιον σκέφτομαι, κι αυτό με μεγάλη λύπη, είναι ο 

Μάρβιν Γκέι. Αυτός με ήθελε αλλά δεν το έκανα. Ήμουν 
παντρεμένη με τον Τομ [Χέιντεν]. Συναντούσα πολλούς 
καλλιτέχνες για να προετοιμάσω μία συναυλία για τον 
Τομ και ήρθα σε επαφή και με τον Μάρβιν Γκέι... προ-
φανώς είχε τη φωτογραφία μου στο ψυγείο του. Στη 
συνέχεια δε συναντηθήκαμε, γιατί πέθανε».
Όσο για τη σχέση της με τον Μάρλον Μπράντο, η Φό-

ντα είπε ότι ήταν «απογοητευτικός», αν και τον θεωρεί 
«σπουδαίο ηθοποιό».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Οι αγαπημένες σας Αλέκα & Μαγδάλω  
θα επανέλθουν... την ερχόμενη 

εβδομάδα 

Θα έχετε πιθανότατα σκεφτεί πολύ, 
για το πώς θα απολαύσετε τα χρυσά 

αυτά χρόνια. Αλλά υπάρχει επίσης μεγάλη 
περίπτωση να μη σκεφτήκατε ποτέ ιδιαί-
τερα, τις ψυχολογικές επιδράσεις που η 
συνταξιοδότηση θα έχει πάνω σας. 

Η συνταξιοδότηση συχνά σημαίνει μια 
απώλεια μέρους της ταυτότητάς μας, 
ασχέτως επαγγέλματος.

Άλλα ζητήματα που συχνά συνοδεύουν 
αυτό το στάδιο ζωής – όπως περισσότερος 
χρόνος και λιγότερα χρήματα – μπορεί να 
δυσκολέψουν την προσαρμογή. Κάποιοι 
εμφανίζουν ψυχικά προβλήματα, όπως 
κατάθλιψη και άγχος, αφού έχουν στα-
ματήσει την εργασία. Αν είστε στα πρώτα 
στάδια της συνταξιοδότησης και νιώθετε 
κάπως χαμένοι, δεν είστε οι μόνοι. Πολ-
λοί δυσκολεύονται με τη μετάβαση. Τα 
παρακάτω tips θα σας βοηθήσουν να 
προσαρμοστείτε καλύτερα στην περίοδο 
αυτή, ώστε να νιώθετε ευτυχισμένοι και 
να απολαμβάνετε τη ζωή. Πέντε τρόποι 
λοιπόν, για να προσαρμοστούμε στις νέες 
συνθήκες μετά τη συνταξιοδότηση:

ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ  
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Στην αρχή, υπάρχει το συναίσθημα της 

ελευθερίας. Είναι σα να είμαστε σε διακο-
πές που θα διαρκέσουν για πάντα. Αυτό 
όμως σταδιακά φθίνει και μπαίνουμε σε 
πιο αργούς ρυθμούς ζωής. Συχνά, εμφα-
νίζονται το άγχος και η βαρεμάρα. Μπο-
ρεί να νιώθετε ακόμα και ενοχές που δεν 
απολαύσατε επαρκώς την περίοδο αυτή.

Η καταπίεση των συναισθημάτων ή η 
άρνησή τους, μπορεί να οδηγήσει σε αν-
θυγιεινές στρατηγικές διαχείρισης, όπως 
το να βασίζεστε στο αλκοόλ ή στο φαγητό. 
Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βιώσει όλο 
το φάσμα των συναισθημάτων, όποια κι 
αν είναι αυτά. Αναζητήστε υγιείς τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Μπορείτε να δοκι-
μάσετε το περπάτημα, τη συγγραφή, την 
ψυχοθεραπεία ή τη γιόγκα.

ΔΟΜΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΑΣ
Πριν τη συνταξιοδότηση, είχατε μια ρου-

τίνα: το ξυπνητήρι, το ντους, το πρωινό, 
την εργασία, το διάλειμμα, τον καφέ κλπ. 
Αν πιστεύετε ότι λειτουργείτε καλύτερα 

με πρόγραμμα, εγκαθιδρύστε μια νέα 
ρουτίνα, όπως άσκηση, πρωινός καφές με 
εφημερίδα και βιβλίο, δουλειές του σπι-
τιού, ψώνια, συναντήσεις κλπ.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΕΣ ΣΑΣ
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απομο-

νωθείτε κατά τη συνταξιοδότηση. Ενώ 
πριν βλέπατε συνεχώς φίλους και συ-
ναδέλφους λόγω συνθηκών και ρυθμών 
ζωής, τώρα μπορεί να δυσκολεύεστε. 
Μπορείτε όμως να συμπεριλάβετε αυτό 
το κομμάτι στην ίδια τη νέα ρουτίνα σας. 
Κάθε Δευτέρα, για παράδειγμα, κανονίστε 
να πηγαίνετε για καφέ με τους φίλους σας 
και τις Τετάρτες κινηματογράφο. Μπορεί-
τε να τους προσκαλείτε για δείπνο στο 
σπίτι σας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ
Ακόμα και οι άνθρωποι που αποταμιεύ-

ουν επιτυχώς στο παρελθόν, τώρα χρει-
άζεται να κάνουν αναπροσαρμογές στον 
τρόπο που υπολογίζουν τα χρήματά τους. 
Σε έναν ιδανικό κόσμο, έχετε βάλει έξτρα 
χρήματα στην άκρη για να είστε άνετα, 
αλλά αν είστε όπως οι περισσότεροι, μάλ-
λον θα δυσκολεύεστε.
Υπολογίστε και αναρωτηθείτε τι χρειά-

ζεται να βγάλετε εκτός προϋπολογισμού, 
ώστε να υπάρξει κάποια οικονομία. Για 
παράδειγμα, τα ψώνια για ρούχα ίσως 
χρειάζεται αναπροσαρμογή. Υπολογίστε 
να κρατάτε ένα μικρό ποσό μηνιαίως για 
περιπτώσεις ανάγκης κυρίως.

ΔΩΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ  
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ

Είναι μια χρονική περίοδος της ζωής σας, 
στην οποία φυσικά δεν έχετε ξαναβρε-
θεί. Αυτό σημαίνει ότι τα συναισθήματα 
και οι καταστάσεις είναι πρωτόγνωρες. 
Αλλά μετά από τόσα χρόνια εργασίας, 
επιτέλους μπορείτε να πειραματιστείτε 
με αυτά που πραγματικά θέλετε και σας 
αρέσουν. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 
τρόποι να περάσετε το χρόνο σας. Και ευ-
τυχώς δε χρειάζεται να το βρείτε άμεσα, 
αλλά να δοκιμάζετε στην πορεία.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
(πηγή: verywellmind.com)

5 τρόποι να προσαρμοστούμε  
στις νέες συνθήκες  

που φέρνει η συνταξιοδότηση
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Καλημέρα  
Πατρίδα

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

ΚΑΝΑΛΙ 232/1034

ΚΑΝΑΛΙ 208/216/1208 /1216

SATELLITE TV

FIBE TV

Αυτή την Κυριακή (13/9) συνέντευξη με τον κ. Δημήτριο  
Μανωλάκο, πρώτο Έλληνα Συμβολαιογράφο της παροικίας μας, 

Άρχων του Πατριαρχείου (επί Πατριάρχου Αθηναγόρα),  
πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας και του Ελληνο- 
καναδικού Κογκρέσου, Επίτημου προέδρου της ΕΚΜΜ και 
πρώτου εκλεγμένου συμβούλου στο δήμο του Μόντρεαλ.

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
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

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:  
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Σεπτέμβριος  2020

Σάββατο    12      Θ. Λειτουργία  8:30 π.μ.

Κυριακή    13    ΄Ορθρος - Θ. Λειτουργία  8:00 π.μ.

Δευτέρα    14      ΄Υψωση  Τιμίου  Σταυρού   «  ΝΗΣΤΕΙΑ  «      

                              ΄Ορθρος - Θ. Λειτουργία - ΤΕΛΕΤΗ  8:00 π.μ

                               Ακολουθία  των  Χαιρετισμών  5:00 μ.μ.

Πεμπτη     17        Αγίας  Σοφίας  -  Πίστης  Αγάπης  Ελπίδος

                               Θ. Λειτουργία  8.30 π.μ. 

Σάββατο   19       Θ. Λειτουργία  8:30 π.μ.

Κυριακή   20     Αγίου  Ευστρατίου

                            ΄Ορθρος - Θ. Λειτουργία 8:00 π.μ.

Τετάρτη    23      Σύλληψη  Τιμίου  Προδρόμου        

                              Θ. Λειτουργία  8:30 π.μ.

 Πέμπτη     24       Αγίας  Θέκλας.  

                             ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ    ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ.

Σάββατο   26     Αγίου  Ιωάννου  του  Θεολόγου

                              Θ. Λειτουργία  8:30 π.μ.

   

« Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»

ΜΙΚΡΗ  ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ

παπανικόλας

Ι   Ε   Ρ   Ο   Σ        Ν   Α   Ο   Σ
 ΚΟΙΜΗΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

« Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »

Ε   Υ   Λ   Ο   Γ   Η   Μ   Ε   Ν   Ο
ΝΕΟ   ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ   ΕΤΟΣ

« Ι   Ν   Δ   Ι   Κ   Τ   Ο   Σ «



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Σεπτεμβριου, 2020 / September 11, 2020 •  25

To «τρένο του μέλλοντος» έρχεται σε λίγα χρόνια. Η 
τεχνική Hyperloop, που τοποθετεί τα τρένα-κάψου-

λες μέσα σε σωλήνες πολύ χαμηλής πυκνότητας αέρα, 
είναι ήδη στα σκαριά. Αυτό λοιπόν, αργά ή γρήγορα, θα 
συμβεί. Το μόνο ζήτημα που απομένει, είναι ποιος θα το 
κατασκευάσει πρώτος. 

Η αμερικανική Tesla ή η καναδική TransPod; 
Η εταιρεία του Ελον Μασκ ήταν η πρώτη, το 2013, που 

είχε αποκαλύψει και δημοσιοποιήσει τα πλάνα της για 
την κατασκευή μιας τέτοιας γραμμής, βάζοντας μάλιστα 
ως ορίζοντα της κατασκευής της τη δεκαετία, δηλαδή τα 
τέλη του 2023. Ωστόσο, ίσως την προλάβει η καναδική 
TransPod, η οποία φαίνεται ότι κινείται εξίσου (αν όχι 
περισσότερο) αποφασιστικά. Η εταιρεία υπέγραψε ένα 
μνημόνιο συμφωνίας και συνεργασίας με την πολιτειακή 
κυβέρνηση της Αλμπέρτα, αναφορικά με μια μελέτη κα-
τασκευής του Ηyperloop για μια γραμμή που θα ενώνει 
τις δύο μεγάλες πόλεις της Πολιτείας, το Κάλγκαρι και το 
Εντμοντον. Το μνημόνιο θα επιτρέψει στην TransPod να 
μελετήσει τη δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας αυτής, 
καθώς και της εύρεσης του πεδίου όπου θα γίνουν οι δο-
κιμές. Εάν το έργο –κόστους μεταξύ 4-6,5 δισ. ευρώ– πά-
ρει έγκριση και ολοκληρωθεί η κατασκευή του (σίγουρα 
μετά το 2024), το Hyperloop θα έχει τη δυνατότητα να 
μεταφέρει επιβάτες ανάμεσα στις δύο καναδικές πό-
λεις με ταχύτητες έως και 1.000 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με 
τις ανακοινώσεις, το έργο πρόκειται να δημιουργήσει 
περίπου 38.000 θέσεις εργασίας σε μια δεκαετή περίο-
δο ανάπτυξης. Ο Ρικ Μακάιβερ, υπουργός Μεταφορών 
της Αλμπέρτα, δήλωσε: «Υποστηρίζοντας τη μελέτη της 
TransPod, ο Οργανισμός Μεταφορών της Αλμπέρτα θα 
της παρέχει σημαντικές πληροφορίες που συμβάλλουν 
στην έρευνα, ανάπτυξη, δοκιμή και κατασκευή μιας 
πλήρους γραμμής τύπου TransPod μεταξύ των πόλεων 
Εντμοντον και Κάλγκαρι». 
Όπως αναφέρουν τα καναδικά ΜΜΕ, ο Σεμπαστιάν 

Γκεντρόν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της 
TransPod, δήλωσε ότι «η συνεργασία της Aλμπέρτα με 
την TransPod μας τοποθετεί σταθερά στην αιχμή της και-
νοτομίας στον τομέα των μεταφορών». 
«Μέσω αυτής της στρατηγικής συμφωνίας, που δια-

σφαλίζει το οικονομικό μέλλον όλης της επαρχίας χωρίς 
να χρειάζεται να δεσμεύσει εκατομμύρια δολάρια των 
καναδών φορολογουμένων, η κυβέρνηση της Αλμπέρτα 
επενδύει στη βελτίωση της ανάπτυξης και της ποιότητας 
ζωής σε όλη την περιοχή», κατέληξε με νόημα.
Κανείς φυσικά δεν αμφιβάλλει ότι η αρχική ιδέα ανή-

κε όντως στον Μασκ – όχι στον ίδιο, αλλά στους αρχι-
μηχανικούς της Tesla, οι οποίοι πριν από περίπου μια 
δεκαετία οραματίσθηκαν το πιο γρήγορο χερσαίο μέσο 
στον κόσμο. Πώς όμως θα καταφέρει ένα τρένο να τα-
ξιδέψει με (πάνω από) 1.000 χιλιόμετρα ανά ώρα; Όταν 
ένα όχημα κινείται, ειδικά με μεγάλη ταχύτητα, τότε ο 
αέρας τού ασκεί αντίθετη δύναμη επιβραδύνοντας την 
κίνησή του. Τα αεροπλάνα σήμερα είναι τα μόνα οχήμα-
τα που μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, αφού 
ανεβαίνουν σε υψόμετρο πολλών χιλιομέτρων, ώστε να 
αποφεύγουν τον πυκνό αέρα κοντά στην επιφάνεια της 
Γης και να κινούνται εκεί που ο αέρας είναι πιο αραιός. Η 
Tesla σκέφτηκε έναν τρόπο ώστε να μεταφέρει το φυσικό 
αυτό «προνόμιο» και στα επίγεια μέσα: και εδώ έρχεται 
η επαναστατική τεχνική Hyperloop, η οποία τοποθετεί τα 
τρένα μέσα σε σωλήνες πολύ χαμηλής πυκνότητας αέρα, 
όπως ακριβώς και τα αεροπλάνα στον ουρανό. 

Μάλιστα, οι ταχύτητες των «καψουλών» του Hyperloop 
μπορούν να ξεπεράσουν αυτές των εμπορικών αεροσκα-
φών. Τα Hyperloop, για παράδειγμα, θα ξεπερνούν την 
ταχύτητα πτήσης των Μπόινγκ 747 κατά 300 χιλιόμετρα 
– ένα τέτοιο αεροπλάνο δεν ξεπερνάει ποτέ τα 700-750 
χλμ./ώρα. Μέσα στους σωλήνες θα τοποθετηθούν ηλε-

κτρικοί κινητήρες, παρόμοιοι με αυτούς που χρησιμοποι-
ούν τα τρένα maglev, ενώ η επιτάχυνση των τρένων θα 
προέρχεται από πανίσχυρους μαγνήτες που θα τα ωθούν, 
μέχρι αυτά να πιάσουν την επιθυμητή ταχύτητα. Φυσικά, 
για να συμβεί αυτό, χρειάζεται πολύ εξελιγμένη τεχνο-
λογία, αλλά και ένα πραγματικά στιβαρό τεχνικό σχέδιο, 
ώστε τόσο η δημιουργία των σωλήνων αέρος να είναι 
εφικτή, όσο και να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. 

Για παράδειγμα, αν ένα τρένο ξεπεράσει τα 1.235 χιλιό-

μετρα (δηλαδή την ταχύτητα του ήχου), τότε είναι πολύ 
πιθανό να προκληθεί μια καταστροφική έκρηξη. Επίσης, 
αν με κάποιο τρόπο ο σωλήνας αέρος ραγίσει ή σπάσει, 
το αποτέλεσμα θα αποβεί αυτοστιγμεί μοιραίο για όλους 
τους επιβάτες του τρένου – κάψουλας. Αλλά, ασφαλώς, 
όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της επιστήμης. Αλλά –όχι 
πλέον– της επιστημονικής φαντασίας… 

© Protagon.gr
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Κούρσα Μασκ – Καναδά  
για το «τρένο του μέλλοντος»  

Η Tesla έχει ήδη βάλει στα σκαριά το Hyperloop, που δε θα κινείται 
πάνω σε ράγες αλλά στο εσωτερικό αγωγών, με ταχύτητα 1.000 χλμ./
ώρα, αλλά ίσως τελικά την προλάβει η καναδική εταιρεία TransPod 

Η κάψουλα  
με τους επιβάτες

Μακέτα της TransPod που 
απεικονίζει την τεχνική 

Hyperloop με τα τρένα μέσα 
σε σωλήνες πολύ χαμηλής 

πυκνότητας αέρα 
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Super League: Πρεμιέρα με… αστερίσκους
Ύστερα από αρκετές παλινωδίες και 

δύο αναβολές, η γενική συνέλευση 
της Σούπερ Λιγκ 1, μόλις μία εβδομάδα 
πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, 
άναψε και τυπικά το «πράσινο φως» για 
την ποδοσφαιρική σέντρα, το τριήμερο 
11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου.  
Η πολυπόθητη λύση για τα τηλεοπτικά 

δικαιώματα βρέθηκε, με αποτέλεσμα οι 
πέντε «άστεγες» ΠΑΕ (ΟΦΗ, Παναιτωλι-
κός, Λαμία, Βόλος, Απόλλων) να έρθουν 
σε συμφωνία με τη NOVA και η προκή-
ρυξη του πρωταθλήματος να υπογραφεί 
ομόφωνα.
Το συνδρομητικό κανάλι βρίσκεται πολύ 

κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων 
και του ΠΑΟΚ, με μόνη ΠΑΕ εκτός NOVA 
να είναι πλέον ο Παναθηναϊκός.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως για 

τον ΠΑΟΚ οι συζητήσεις κινούνται κοντά 
στα 7.500.000 ευρώ και σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνεται και το «ΠΑΟΚ TV», που θα 
συνεχίσει να έχει δικές του παραγωγές, 
ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε 
συμφωνία και για τη μετάδοση του αγώ-
να με τη Μπενφίκα στην Τούμπα, για τον 
τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, 
στις 15/9.
Για τον ΟΦΗ η συμφωνία έκλεισε σε 

1.600.000 ευρώ (1.500.000 ευρώ ήταν η 
περυσινή με το συνδρομητικό κανάλι), 
ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες θα 
λάβουν το ποσό του 1.300.000 ευρώ έκα-
στος.
Η πρόταση που έγινε αποδεκτή περι-

λαμβάνει και χρηματικά κίνητρα ανάλο-
γα με το πλασάρισμα κάθε ομάδας στον 
βαθμολογικό πίνακα. Αυτά κυμαίνονται 
σε μπόνους των 100.000-200.000 ευρώ.
Στην κλήρωση – παρωδία που ακολού-

θησε με πολλά ευτράπελα λόγω τεχνικών 
προβλημάτων (!) και με μεγάλη καθυ-
στέρηση, το παιχνίδι ΑΕΚ – Ολυμπιακού 
ορίστηκε για την 1η αγωνιστική, αλλά με-
τατέθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
λόγω του τελικού Κυπέλλου. 
Η διαδικασία ανέδειξε ενδιαφέρουσες 

αναμετρήσεις (βλ. σχετικό γράφημα), 
όμως με αστερίσκους για μια ακόμη 
φορά, αφού η 1η αγωνιστική θα περι-
λαμβάνει πέντε αντί για επτά ματς.

Οι νεοφώτιστοι Απόλλων Σμύρνης και 
ΠΑΣ Γιάννινα δε θα αγωνιστούν στις τρεις 
και στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αντι-
στοίχως, αφού έγιναν δεκτά τα αιτήματά 
τους προκειμένου να έχουν το χρόνο να 
προετοιμαστούν.
Μάλιστα το αίτημα της «Ελαφράς Ταξι-

αρχίας» (ανέλαβε προπονητής ο Γιώργος 
Παράσχος) πέρασε με οριακή πλειοψη-
φία στην ψηφοφορία (8 υπέρ, από ΑΕΚ, 
Απόλλωνα, Αστέρα, Βόλο, Παναθηναϊκό, 
ΠΑΟΚ, Λαμία, ΕΠΟ, 6 κατά και ένα λευκό 
από τον Παναιτωλικό).
Δέκα ψήφους υπέρ (ΑΕΛ, Άρης, Αστέρας 

Τρίπολης, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, 

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ, ΕΠΟ) έλαβε 
το αίτημα του ΠΑΣ. 
Γι’ αυτό το λόγο και το μεταξύ τους 

παιχνίδι ορίστηκε στην πρεμιέρα, ενώ 
η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ θα γίνει την 
Παρασκευή 11/9 λόγω του αγώνα με τη 
Μπενφίκα την Τρίτη 15/9. 
Επίσης, ο Παναθηναϊκός υπέβαλε αίτη-

μα να αγωνιστεί εκτός έδρας λόγω των 
εργασιών που γίνονται στο ΟΑΚΑ. Και 
φέτος το πρωτάθλημα θα έχει 26 αγωνι-
στικές κανονικής περιόδου, πλέι οφ και 
πλέι άουτ.

© Η Καθημερινή

ΜΟΝΤΡΕΑΛ-ΤΟΡΟΝΤΟ 1-2

Ο Άλντιτορ «μίλησε» τελευταίος…

Το γκολ του Άλντιτορ στο 89΄ της αναμέτρησης με τους 
Montreal Impact (Τετάρτη 9/9), έδωσε τη νίκη στο Τορόντο 

στο «Saputo Stadium» με 1-2, στην 3η συνεχόμενη αναμέτρηση 
των δύο αντιπάλων για το πρωτάθλημα MLS. Να θυμίσουμε ότι 
στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις, αμφότερες οι ομάδες 
είχαν από μία νίκη.
Με τη νίκη τους αυτή, οι Τοροντέζοι βρίσκονται στη 2η θέση 

της βαθμολογίας της Ανατολικής Περιφέρειας με 21 πόντους  

σε 11 παιχνίδια (στην κορυφή είναι το Columbus Crew με 23 
πόντους και ένα παιχνίδι λιγότερο), ενώ αντίθετα το Μόντρεαλ 
παρέμεινε στην 6η θέση με 13 βαθμούς σε 9 παιχνίδια.
Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν δίκαια στη νίκη, εφόσον ήταν κα-

λύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ έχασαν πε-
ρισσότερες ευκαιρίες. Οι δύο γκολκίπερ είχαν αρκετή… δουλειά 
στο παιχνίδι, με τον Clement Diop των γηπεδούχων πάντως να 
αναδεικνύεται σε κορυφαίο της ομάδας του, εφόσον με τις 
επεμβάσεις του κράτησε το σκορ στο 1-2…
Οι Τοροντέζοι προηγήθηκαν στο 32΄της αναμέτρησης με τον 

Πάμπλο Πιάτι, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι στο ξεκίνημα 
της επανάληψης (53΄) με εξ επαφής πλασέ του Βίκτορ Γουαν-
γιάμα, ένα τέρμα πάντως που χρειάστηκε τη… βοήθεια του VAR 
για να ξεκαθαριστεί ότι το γκολ ήταν έγκυρο (στην αρχή ακυρώ-
θηκε ως οφσάιντ).
Στον επίλογο της αναμέτρησης, το πλασέ του Άλντιτορ (πρώτο 

του τέρμα για φέτος και 5ο στις έξι τελευταίες του αναμετρήσεις 
στο Μόντρεαλ), που βρέθηκε σε τετ α τετ με τον Ντιοπ, έδωσε 
τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του. 
*Οι επόμενες δύο αναμετρήσεις για το Μόντρεαλ είναι στο 

Βανκούβερ, αμφότερες με την τοπική ομάδα, στις 13 και 16 
Σεπτεμβρίου (9:30 PM). Οι γηπεδούχοι δε βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, κάτι που «αποτυπώνεται» και στη βαθμολογία. 
Βρίσκονται στην προτελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας, 

με 9 βαθμούς σε 9 παιχνίδια και συντελεστή 3 νίκες, 6 ισοπαλί-
ες και καμία νίκη.___© ΤΑ ΝΕΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ  
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ο Ολλανδός Κάιπερς  
στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Έναν από τους καλύτερους Ευρω-
παίους διαιτητές φέρνει η ΚΕΔ για 

τον τελικό Κυπέλλου μεταξύ της ΑΕΚ και 
του Ολυμπιακού που είναι προγραμμα-
τισμένος να πραγματοποιηθεί το βρά-
δυ του Σαββάτου (12/9). Ο πολύπειρος 
Ολλανδός ρέφερι, Μπιερν Κάιπερς, εί-
ναι ο εκλεκτός του νέου αρχιδιαιτη-
τή Μαρκ Κλάτενμπεργκ για τον τελικό 
του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Αρχικά, 
για τον τελικό του περασμένου Ιουνίου 
που αναβλήθηκε, είχε οριστεί ο Γερμα-
νός Φέλιξ Μπριχ. Ο 47χρονος Κάιπερς 
έχει έρθει ξανά στην Ελλάδα πρόσφατα, 
καθώς ήταν ο διαιτητής του αγώνα ρε-
βάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλ-
λου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό 
και τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιούνιο. Ο 
Κάιπερς προέρχεται από την κατηγορία 
elite της UEFA, όπου ανήκει από το 2009, 
ενώ σφυρίζει παιχνίδια στην πρώτη κα-
τηγορία της Ολλανδίας από το 2005. 
Παράλληλα, έχει στο ενεργητικό του 
έναν τελικό Champions League (2014), 
δύο τελικούς Europa (2013, 2018) έναν 
τελικό Confederation (2013), ένα ευ-
ρωπαϊκό Super Cup (2011), ενώ ήταν 
τέταρτος και στον τελικό του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου το 2018. Παράλληλα, 
έχει παρουσία σε τρία Μουντιάλ (2010, 
2014, 2018), σε δύο Euro (2012, 2016) 
και έχει σφυρίξει σε περισσότερα από 
500 παιχνίδια στο ενεργητικό του.  
Με δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
είναι συνιδιοκτήτης της αλυσίδας σού-
περ μάρκετ «C1000» με περισσότερα 
από 500 υποκαταστήματα στην Ολλαν-
δία. Η «C1000», ήταν και ένας από τους 
βασικούς χορηγούς του Μαξ Φερστά-
πεν, του γνωστού οδηγού της Formula 
1. Η περιουσία του υπολογίζεται στα 
12,5 εκατομμύρια ευρώ!

© ΕΘΝΟΣ

Αντίστροφη μέτρηση  
για τη Basket League
Με μονό αριθμό συμμετεχόντων 

(13), την προοπτική της κεντρικής 
διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμά-
των να είναι ισχυρή για υλοποίηση σε 
συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση 
ύστερα από 20 χρόνια, τον Ολυμπιακό 
να είναι απών για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά και τον Πανιώνιο να εξακολουθεί 
να… αναζητείται, η αντίστροφη μέτρηση 
για το 29ο επαγγελματικό πρωτάθλημα 
μπάσκετ άρχισε με την κλήρωση των 24 
αγωνιστικών.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 

(10/10) θα παίξουν: Πανιώνιος – Προ-
μηθέας, ΑΕΚ – Ηρακλής, ΠΑΟΚ – Λαύ-
ριο, Άρης – Παναθηναϊκός, Χαρίλαος 
Τρικούπης – Ιωνικός Νίκαιας, Λάρισα – 
Περιστέρι και ρεπό θα έχει ο Κολοσσός 
Ρόδου. 
Στην τρίτη αγωνιστική (24/10) θα διε-

ξαχθεί το πρώτο ντέρμπι των δύο βασι-
κών διεκδικητών του τίτλου, με την ΑΕΚ 
να υποδέχεται τυπικά τον Παναθηναϊκό, 
στο ΟΑΚΑ, καθώς δε θα είναι έτοιμη η 
νέα έδρα της Ένωσης, το κλειστό των 
Άνω Λιοσίων.
Στον τελικό του νέου θεσμού Super 

Cup (23-24/9 στο κλειστό γήπεδο του 
Περιστερίου), θα παίξουν ο Παναθηνα-
ϊκός και η ΑΕΚ, αν νικήσουν στους ημιτε-
λικούς, αντίστοιχα, το Περιστέρι και τον 
Προμηθέα. 

Γιώργος Βαλαβάνης
© Η Καθημερινή
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Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική δε μάγε-
ψε με την απόδοσή της. Ούτε στη 

Σλοβενία, ούτε στο Κόσοβο. 
Έπαιξε πρώτα απ’ όλα για να μην ηττη-

θεί -αλλά όχι παθητικά- και κατάφερε να 
συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς. Που, 
μάλλον, θα ήταν έξι, εάν δε δείχναμε στη 
Σλοβενία μεγαλύτερο σεβασμό απ’ όσο, 
πραγματικά, αξίζει ως ομάδα. 

Γράφει ο Sportscaster 
© Protagon.gr

Αλήθεια είναι, επίσης, ότι στα τελευταία 
ματς του 2019 είχαμε δει την Εθνική μας 
πιο δημιουργική, πιο παραγωγική σε τε-
λικές ευκαιρίες, με διάθεση να παίξει πο-
δόσφαιρο πρωτοβουλίας και να επιτεθεί. 
Αλλά εκείνος ο ελκυστικός τρόπος παι-

χνιδιού, που ο Τζόνι Φαν’τ Σιπ είχε διδά-
ξει στην ομάδα, κάπου ξεχάστηκε αυτούς 
τους δέκα μήνες χωρίς επίσημους αγώ-
νες. Οι διεθνείς, που είχαν να βρεθούν 
πολύ καιρό, ταξίδεψαν στη Λιουμπλιάνα 
με τρεις προπονήσεις, όλες κι όλες. 
Εάν θέλουμε συγκρίσεις με το παρελ-

θόν, ας τις κάνουμε. Αλλά, όχι μόνο με 
τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Με τα 
πολλά προηγούμενα χρόνια. Τότε που 
ομάδες όπως η Σλοβενία και το Κόσοβο, 
ή και πολύ υποδεέστερες, μας… κατα-
σπάραζαν. 
Τότε που η Αρμενία φάνταζε ποδοσφαι-

ρική υπερδύναμη απέναντί μας, και δε 
μπορούσαμε να νικήσουμε κανέναν. 
Ούτε το Λιχτενστάιν! Όσοι βρήκαν αφορ-
μή να κατακρίνουν τον ολλανδό προπο-

νητή για τις επιλογές του, «λησμονούν» 
σε ποια κατάντια βρισκόταν η Εθνική 
όταν την παρέλαβε. 
Για πρώτη φορά, από την εποχή του 

Φερνάντο Σάντος, η «γαλανόλευκη» προ-
σπαθεί να παίξει με ένα συγκεκριμένο 
αγωνιστικό σχέδιο. Σαν «παιδί του Κρό-
ιφ» που είναι, ο Φαν’τ Σιπ διδάσκει μια 
υπεραπλουστευμένη εκδοχή της «επι-
θετικής άμυνας»: του μοντέλου του με-
γάλου Αγιαξ, που εφάρμοσε και ο Γκου-
αρντιόλα στην Μπαρτσελόνα. 
Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν είναι 

Κρόιφ, ούτε Γκουαρντιόλα, και η Εθνική 
μας δε θα γίνει ποτέ, Αγιαξ ή Μπαρτσε-
λόνα. Δεν ήταν, ούτε τη χρονιά που κα-
τέκτησε το Euro. Ο Ολλανδός, όμως, πι-
στεύει πως το σύστημα αυτό ταιριάζει 
στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των Ελ-
λήνων παικτών, και τώρα βρίσκεται στο 
στάδιο του… casting. 
Στους αγώνες του Nations League, πα-

ραλλήλως με τα καλά αποτελέσματα, 
αναζητεί τα πρόσωπα που θα μπορούσαν 
να παίξουν καλύτερα τους ρόλους. Δοκι-
μάζει παίκτες που υποψιάζεται ότι «του 
κάνουν» γι’ αυτό που έχει στο μυαλό του. 
Δεν επιλέγει, ούτε τους πιο ακριβοπλη-

ρωμένους, ούτε τους πιο προβεβλημέ-
νους. Δεν κάνει «χατίρια» και, κυρίως, 
δεν προσπαθεί να κρατήσει συλλογικές 
ισορροπίες: τόσους παίκτες από κάθε 
μεγάλο σύλλογο κι έναν-δύο περισσότε-
ρους από τον πρωταθλητή. Για έναν ολ-
λανδό προπονητή, τέτοιοι υπολογισμοί 
είναι αδιανόητοι. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, κάποιοι δεν 

έχουν ξεπεράσει αυτές τις αντιλήψεις, 
που κρατούν από την εποχή που οι διε-
θνείς μας αποκαλούσαν τους ντόπιους 
εκλέκτορες με τα μικρά τους ονόματα, με 
το πρόθεμα κυρ- (κυρ-Κώστα, κυρ-Χρή-
στο, κ.λπ.). Η γκρίνια «κύκλων» και ανώ-
νυμων παραγόντων για τις… χρωματικές 
επιλογές του Φαν’τ Σιπ «πήγε σύννεφο» 
μετά την ισοπαλία στη Σλοβενία. Ευτυ-
χώς γι’ αυτόν, ακολούθησε η νίκη επί 
των Κοσοβάρων. Ήταν ένα φάρμακο που 
χάρισε ηρεμία στην ομάδα, ενόψει των 
δυο επόμενων (εντός έδρας) αγώνων της 
Εθνικής. 
Αναρωτιέμαι, πώς θα αντιδρούσαν οι 

σύλλογοι που διαμαρτύρονται, εάν ο 
Φαν’τ Σιπ επιχειρούσε να επιβάλει στους 
δικούς τους προπονητές να χρησιμοποι-
ούν συγκεκριμένους παίκτες, με το επι-
χείρημα ότι τους θέλει σε φόρμα για την 
Εθνική. Εξίσου απαράδεκτη παρέμβαση 
είναι να προσπαθείς να υπαγορεύσεις 
στον ομοσπονδιακό τεχνικό, να καλέσει 
ποδοσφαιριστές από το δικό σου club. 
Αλλά είναι και αστείο: η κλήση ενός παί-
κτη σε μια αναξιόπιστη Εθνική, κάθε άλλο 
παρά του προσδίδει αξία. Είναι προς το 
συμφέρον όλων να αφήσουν τον άνθρω-
πο ήσυχο, μπας και καταφέρει να φτιάξει 
μια αξιοπρεπή ομάδα. 
Η κριτική στους προπονητές, ακόμη και 

χωρίς εμπάθεια ή σκοπιμότητες, είναι το 
εθνικό μας σπορ. Από τους ποδοσφαιρι-
στές, όμως, ιδίως από εκείνους που είχαν 
την τύχη να παίξουν σε κάποιο από τα 
μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, θα 
περίμενε κανείς να είναι πιο «κορέκτ». 

Ο Δημήτρης Σιόβας, όχι μόνο φέρθηκε 
αντισυναδελφικά απέναντι στο Στρά-
το Σβάρνα (της ΑΕΚ), αλλά και πάτησε 
σε χωράφια που ανήκουν αποκλειστικά 
στον προπονητή του. 
Το αν θα παίζει στην Εθνική ο «κολλη-

τός» του, Κώστας Μανωλάς, είναι από-
φαση του Φαν’τ Σιπ – και του Μανωλά, 
βεβαίως. Όσο κι αν προσπάθησε να «τα 
μπαλώσει» αργότερα, με διευκρινιστική 
του δήλωση στο Instagram, το οπαδικό 
του συναίσθημα τον παρέσυρε σε ένα 
μεγάλο ατόπημα. 
Όπως το 2015, μετά το τέλος του αγώ-

να – ρεβάνς Κυπέλλου του Ολυμπιακού 
με την ΑΕΚ, που είχε πει: «Είμαστε ικανο-
ποιημένοι που δώσαμε στον κόσμο μας 
την ευκαιρία να γιορτάσει τα 90 χρόνια 
ιστορίας της ομάδας, έστω και απέναντι 
σε μια ομάδα Β’ Εθνικής»! Ήταν 25 ετών, 
τότε. Τώρα, στα 32, κι έπειτα από τόσα 
χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα, έκανε 
κάτι ακόμη χειρότερο από το να προσβά-
λει ένα μεγάλο σύλλογο: «Καπέλωσε» 
τον προπονητή που του εμπιστεύτηκε 
μια θέση στην Εθνική. 
Φαίνεται, όμως, ότι ο Φαν’τ Σιπ δεν 

ακούει, ούτε όσους διαφωνούν με τις 
επιλογές του, ούτε τα media. Και κάνει 
ακριβώς ό,τι ο Ότο Ρεχάγκελ πριν από 
σχεδόν δύο δεκαετίες, που είχε αφήσει 
εκτός Εθνικής «παιχταράδες», όπως ο 
Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Άκης Ζήκος και ο 
Ιεροκλής Στολτίδης. Με τα γνωστά απο-
τελέσματα. 
Πώς το λένε οι Γερμανοί; Καλός προπο-

νητής είναι… ο κουφός προπονητής. 

Καλός προπονητής  
είναι… ο κουφός 
προπονητής 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, κάποιοι δεν έχουν 
ξεπεράσει αντιλήψεις, που κρατούν από τότε  
που οι διεθνείς μας αποκαλούσαν τους  
(ντόπιους) εκλέκτορες με τα μικρά τους  
ονόματα, με το πρόθεμα κυρ- (κυρ-Κώστα,  
κυρ-Χρήστο, κ.λπ.). 
Αλλά ο Τζόνι Φαν’τ Σιπ, ευτυχώς, κάνει  
ό,τι ο Ρεχάγκελ πριν από σχεδόν  
δύο δεκαετίες... 

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο 
Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου πραγματο-

ποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΜΜ. Εφαρμόζοντας τα μέτρα για την 
προστασία από τη διασπορά του κορο-
νοϊού, η συνεδρίαση έλαβε χώρα διαδι-
κτυακά, στην πλατφόρμα Zoom, παρου-
σία των εκπροσώπων από τα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης.

Εκλογή Αξιωματούχων
Κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ήταν οι πρόσφατες παραιτήσεις του Τα-
μία Επαμεινώνδα Καψή και της Γραμ-
ματέως Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννας 
Δρίτσα από τα χαρτοφυλάκιά τους και η 
αντικατάστασή τους. Οι δύο αξιωματού-
χοι, που παραιτήθηκαν λόγω ανειλημ-
μένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, 
διατηρούν τις θέσεις τους ως μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κρι-
λής, αφού ευχαρίστησε τους δύο αξι-
ωματούχους για τις υπηρεσίες τους, 
ξεκίνησε τη διαδικασία για την εκλογή 
των αξιωματούχων που θα τους αντικα-
ταστήσουν. Για τη θέση του Ταμία πρό-
τεινε τη Γραμματέα Εκπαίδευσης Βούλα 
Νεοφώτιστου. Για τη θέση της Γραμ-
ματέως Κοινωνικών Υπηρεσιών πρό-
τεινε τη Γραμματέα Προσωπικού Άννα 
Δημητροκάλη, η οποία θα διαχειρίζεται 
και τα δύο χαρτοφυλάκια. Για τη θέση 
της Γραμματέως Εκπαίδευσης πρότεινε 
τη Γραμματέα Συμπληρωματικής Εκ-
παίδευσης Τασία Τσαούση, η οποία θα 
διαχειρίζεται επίσης και τα δύο χαρτο-
φυλάκια. Το ΔΣ ψήφισε και ενέκρινε την 
εκλογή των αξιωματούχων. 

Η αναφορά του Προέδρου
Στην αναφορά 
του, ο Πρόε-
δρος της ΕΚΜΜ 
Ανδρέας Κριλής 
μίλησε αρχικά 
για την πρόσφα-
τη Συνέντευξη 
Τύπου και την 
επιτυχία της 
πρώτης διαδι-
κτυακής Ενημε-
ρωτικής Συνε-
δρίασης (Town 
Hall Meeting), 

με σημαντική συμμετοχή των μελών του 
Οργανισμού και της παροικίας συνολι-
κά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύσκολη 
οικονομική κατάσταση της Κοινότητας 
και συμπλήρωσε πως αυτή την περίο-
δο το λογιστήριο εργάζεται μαζί με τους 
Ορκωτούς Λογιστές της Ernst & Young 
για την ολοκλήρωση του οικονομικού 
ελέγχου, ώστε να παρουσιαστεί ο Οι-
κονομικός Απολογισμός στην επόμενη 
Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως, με ιδιαίτερα ενωτικό πνεύ-
μα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι πάντα ανοικτό σε κάθε 
ιδέα, πρωτοβουλία και βοήθεια που θα 
συμβάλλει στο έργο της Ελληνικής Κοι-
νότητας. Εξήρε την προσφορά του Δρ. 
Γιώργου Τσούκα που βοήθησε το έργο 
της Επιτροπής Εράνου, ώστε να συγκε-
ντρωθούν πάνω από $300,000 και προ-
σκάλεσε την Παροικία να ακολουθήσει 
το παράδειγμά του. Εξέφρασε, επίσης 
την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσοι 
προσφέρουν το χρόνο τους ή βοηθούν 
οικονομικά την Κοινότητα. Αντιθέτως, οι 
ανακοινώσεις και οι δημόσιες τοποθε-
τήσεις του κ. Χρήστου Σίρρου, «ότι δεν 
δεχόμαστε καμία βοήθεια και ότι ο ίδιος 
έχει προσπαθήσει να μας πλησιάσει 
είναι λάθος», είπε ο κ. Κριλής και συ-
μπλήρωσε: «Η Κοινότητα είναι ανοικτή 
για όλους, υπάρχουν Επιτροπές, όπως 
ορίζονται από τους εσωτερικούς κανο-
νισμούς, στις οποίες μπορεί να συμμε-
τέχει όποιος θέλει, για να βοηθήσει τον 
Οργανισμό». 

Ο Πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια 
του για όσους τοποθετούνται αρνητικά 
απέναντι στην Κοινότητα και στο ΔΣ, λέ-
γοντας: «Αυτό που γίνεται στην παροι-
κία μας είναι απαράδεκτο. Με τις τοπο-
θετήσεις ορισμένων ατόμων έχει αρχίσει 
να διχάζεται η παροικία μας και αυτό δεν 
κάνει καλό σε κανέναν. Δεν είμαστε εδώ 
για να διασπάσουμε την Κοινότητά μας. 
Απεναντίας, θέλουμε τη συνεργασία και 
την υποστήριξη ολόκληρης της παροικί-
ας μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι 
εμείς, ως Σύμβουλοι, θέλουμε το καλό 
της Κοινότητάς μας, θέλουμε να είμαστε 
μονιασμένοι». Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρό-
εδρος της ΕΚΜΜ, παρακάλεσε τόσο 
τα μέλη του ΔΣ όσο και τα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης να συνεργαστούν, να δου-
λέψουν μαζί, ώστε να αποφευχθεί ένας 
διχασμός που θα έχει καταστροφικές 
συνέπειες: «Δεν πρέπει να συνεχίσουμε 
με αυτή τη γραμμή. Όποιος θέλει, μπο-
ρεί να πλησιάσει τον Οργανισμό μας. 
Δεν έχουμε αρνηθεί και ούτε θα αρνη-
θούμε κανέναν, για τη βοήθεια και τη 
συμμετοχή του. Δεν είμαστε εδώ για να 
κάνουμε συγκρούσεις. Είμαστε εδώ σαν 
μια μεγάλη οικογένεια, για να πάμε την 
Κοινότητά μας μπροστά και πρέπει όλοι 
μαζί να συνεργαστούμε».

Η αναφορά του Ταμία
Στη θέση του Ταμία, την αναφορά έκα-
νε και πάλι ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ, ο 
οποίος ενημέρωσε το ΔΣ ότι πέρασε 
η καλοκαιρινή περίοδος με τεράστιες 
οικονομικές δυσκολίες. Η πανδημία 
ανάγκασε την ΕΚΜΜ να ακυρώσει τα 
καλοκαιρινά πανηγύρια, που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόσθετη απώλεια 
εσόδων. Ο κ. Κριλής πρόσθεσε ότι οι 
κρατήσεις του προσωπικού πληρώνο-
νται κανονικά στην κυβέρνηση, ενώ οι 

οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους 
αρχίζουν σιγά σιγά να πληρώνονται. Η 
καταβολή των υποχρεώσεων προς την 
Ι. Αρχιεπισκοπή έχει σταματήσει από 
τον περασμένο Απρίλιο, όταν έκλεισαν 
οι Ι. Ναοί μας. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει κα-
τανοήσει το πρόβλημα. Ακόμη και σήμε-
ρα, με ανοικτές τις εκκλησίες, λόγω των 
μέτρων της κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης, που οδηγούν στη χαμηλή φυσική 
παρουσία των πιστών, τα έσοδα είναι 
ιδιαίτερα χαμηλά. 

Οι αναφορές των 
Γραμματέων

Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δη-
μήτρης Κατσαούνης αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου του, 
με κυριότερη την υποβολή τεσσάρων 
προτάσεων στην Επιτροπή «Ελλάδα 
2021» για τις εορταστικές εκδηλώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη 
χρονιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Για τη διοργά-
νωση και τον συντονισμό των εκδηλώ-
σεων στο Μοντρεάλ, η ΕΚΜΜ έχει δη-
μιουργήσει μια αντίστοιχη επιτροπή της 
οποίας ηγούνται τα μέλη του ΔΣ Τζούλη 
Κληρονόμου, Δημήτρης Κατσαούνης 
και Γιώργος Λάλος. Ο Γραμματέας Δη-
μοσίων Σχέσεων ευχαρίστησε τον Γενι-
κό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ 
Μιχάλη Γαβριηλίδη και τη Δήμαρχο του 
Μοντρεάλ Βαλερί Πλαντ και όλους όσοι 
βοηθούν την Επιτροπή για την υποστή-
ριξή τους. 

Με την ιδιότητα της Γραμματέως Εκ-
παίδευσης η Κα Βούλα Νεοφώτιστου 
αναφέρθηκε στα μέτρα ασφαλείας που 
εφαρμόζονται στο Σχολείο «Σωκρά-
της-Δημοσθένης» για την προστασία 
των μαθητών και του προσωπικού από 
τον κορονοϊό. Αναφέρθηκε, επίσης, στο 
σχετικό ενημερωτικό βίντεο που ετοι-
μάστηκε για τους γονείς των μαθητών, 
ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των μέ-
τρων και των διαδικασιών που εφαρμό-
ζονται. Στη συνέχεια, η Κα Νεοφώτιστου 
αναφέρθηκε στην επιχορήγηση που 
θα λάβει το σχολείο από το Υπουργείο 
Παιδείας, ύψους $220,000, για τα έξοδα 
που σχετίζονται με την αγορά εξοπλι-
σμού και υλικών για την προστασία από 
τον κορονοϊό. Η Κα Νεοφώτιστου ευ-
χαρίστησε θερμά τους Ελένη Σαρρίδη, 
Αποστόλη Μπακάλη, Μαρία Ρούσση, 
Cliff Cabana και τον Γενικό Διευθυντή 
του σχολείου Χρήστο Αδαμόπουλο, για 
τη θαυμάσια προεργασία που έκαναν, 
ώστε το Υπουργείο να εγκρίνει την αίτη-
ση της επιχορήγησης. 

Ο Γραμματέας του ΔΣ Χάρης Μπα-
μπαρούτσης αναφέρθηκε στο πρώτο 
τουρνουά γκολφ που διοργανώθηκε 
πρόσφατα από την ΕΚΜΜ. Όπως εξή-
γησε ο κ. Μπαμπαρούτσης, λόγω του 

COVID-19 το κράτησαν σε μικρή κλί-
μακα, με καθαρά κέρδη $310 τα οποία 
θα προσφερθούν στις Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες της ΕΚΜΜ. Σύντομα ξεκινάει τη 
διοργάνωση του επόμενου τουρνουά, 
για το 2021, το οποίο εφόσον το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες, θα είναι μια μεγάλη 
διοργάνωση. Το επόμενο project που 
ετοιμάζει είναι η προσφορά μαθημάτων 
φωτογραφίας.

Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέ-
σεων Γιώργος Λάλος ανέφερε ότι οι 
εγγραφές στο Λαογραφικό Εργαστήρι 
έχουν αναβληθεί, περιμένοντας οδηγί-
ες από την κυβέρνηση σχετικά με την 
ασφαλή παράδοση μαθημάτων χορού 
στους μαθητές του. 

Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και 
Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος 
αναφέρθηκε στα πρόσθετα έξοδα του 
τμήματος, όπως η αγορά προστατευτι-
κού εξοπλισμού και οι εργασίες στα σχο-
λικά κτίρια καθώς και στην καθυστέρηση 
ορισμένων έργων λόγω της πανδημίας. 
Τα έργα στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου 
Γεωργίου θα ολοκληρωθούν μέσα στις 
επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα πρέπει 
να προχωρήσουν διάφορα μικρά και 
μεγάλα έργα συντήρησης των κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένης της οροφής του 
Κοινοτικού Κέντρου της Wilderton, κα-
θώς η διαρροή νερού από το ταβάνι έχει 
μεγαλώσει. Για το σκοπό αυτό θα χρει-
αστεί να ενταθούν οι ερανικές προσπά-
θειες, αφού το κόστος των έργων είναι 
μεγάλο.  

Με την ιδιότητα της Γραμματέως Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης, η Κα Τα-
σία Τσαούση ανέφερε ότι οι εγγραφές 
μαθητών στα Σαββατιανά σχολεία μέχρι 
αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα 265 
παιδιά. Τον τελικό αριθμό θα τον γνω-
ρίζουμε στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς οι 
εγγραφές συνεχίζονται.
 
Με την ιδιότητα της Γραμματέως Προ-
σωπικού η Κα Άννα Δημητροκάλη 
αναφέρθηκε στο έργο της Επιτροπής 
Μελών, καθώς και στη δημιουργία Επι-
τροπής Ανθρώπινου Δυναμικού. Κλεί-
νοντας, αναφέρθηκε στην επιτυχία της 
Ποδηλατικής Λέσχης, με μεγάλη και 
θερμή υποδοχή από μικρούς και μεγά-
λους ποδηλάτες. 

Τέλος, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του 
ΔΣ Διονύσης Μαρίνος, ο οποίος ενη-
μέρωσε για τις εορταστικές εκδηλώσεις 
στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού, με αφορμή 
την γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυ-
ρού, την επόμενη εβδομάδα. 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτή-
σεις μελών του ΔΣ.
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

WALK-A-THON
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS θα πρέπει:

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

Επιτροπή Υποτροφιών HLBS
Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών

Για άμεση δημοσίευση

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

- Υπενθύμιση -
Μοντρεάλ, 1η Σεπτεμβρίου 2020--- Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο (ΕΚΚ) εξέδωσε ανακοίνωση στις 10 Ιουνίου 2020 σχετικά με το ετήσιο 
Συνέδριο και Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθούν στο Μοντρεάλ στις 27, 28 και 
29 Νοεμβρίου 2020. Η προθεσμία για την εγγραφή συνέδρων και την καταβολή 
τελών συνδρομής είναι η 1η Οκτωβρίου 2020.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των ισχυόντων πρωτοκόλλων υγείας, 
το Συνέδριο και η ετήσια Γενική Συνέλευση προγραμματίζονται να 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και δια ζώσης. Ως εκ τούτου, οι εγγραφές 
συνέδρων και οι πληρωμές συνδρομών θα πρέπει να υποβληθούν έως την 
προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου 2020. 

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον :
Γιώργο Μάνιο, 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
georgemanios@gmail.com; 647-216-3264
Κώστας Πάππας 
Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Γραμματέας
438-979-1599 • pappasc@hotmail.com

Angie Tzouvelakos
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
Πρόεδρος ετήσιου Συνεδρίου 2020    
514-862-6502 •  a.tzouvelakos@gmail.com 

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5 

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
Hellenism in general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or 
organizations across Canada. 

 

For immediate release 
 

 
CANADIAN HELLENIC CONGRESS’ 

ANNUAL CONVENTION / GENERAL MEETING 
 

-Reminder Notice- 
 
 
Montreal, September 1, 2020--- This is a reminder of the notice issued by the Canadian 
Hellenic Congress (CHC) on June 10th 2020 regarding the November 2020 Annual General 
Meeting and Convention to be held in Montreal on November 27, 28 and 29, 2020.  The 
deadline for delegate registrations and payment of membership dues is October 1, 2020. 
 
Due to the COVID-19 pandemic and the current health protocols, the Convention/AGM’s 
format will be a combination of in-person attendance and electronic participation.  As such, 
it is imperative that delegate registrations and membership due payments are submitted by 
the October 1st 2020 deadline. 
 
For information or inquiries contact: 
George Manios, CHC Executive Vice-President 
georgemanios@gmail.com; 647-216-3264 
 
 

-30- 
 
 
 
 
Costas Pappas           Angie Tzouvelakos 
VP – Administration and Secretary        VP – Cultural and Social Development 
438-979-1599                   2020 CHC Annual Convention Chair     
pappasc@hotmail.com          514-862-6502 

     a.tzouvelakos@gmail.com 
 
 

 

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ»  όπως κάθε χρόνο τέτοια  εποχή 
οργανώνει για 14η χρονιά το W.A.T. (Walk-A-thon / γουάκ-α-θον) 
για  ενίσχυση των προγραμμάτων της «ΦΙΛΙΑΣ» και ειδικά των Μ.Ο.W. 
(Meal- On- Wheels / Μίλς –ον-Γουίλς )  το Σάββατο  19 Σεπτεμβρίου, 2020 
.  Σε περίπτωση βροχής θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 2020.
Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απαραίτητο ειδικά για ηλικιωμένους που δεν 
μπορούν να μαγειρεύουν και έχουν τρεις φορές την εβδομάδα ζεστό φαγητό 
στην πόρτα του σπιτιού τους. Φέτος λόγω του COVID-19 τα θέματα που 
αφορούν τους ηλικιωμένους έχουν γίνει πιο δύσκολα από πολλές πλευρές. 
Σας καλούμε να πάρετε μέρος για μια πρωινή βόλτα γύρω από το πάρκο       
Saint-Norbert στο Λαβάλ που βρίσκεται στην Cartier μεταξύ 64 και 66 
Avenue.  
Μετά τον περίπατο θα προσφερθούν δωρεάν σάντουιτς, φρούτα, νερό και 
διάφορα άλλα.  Υπάρχει χώρος για στάθμευση.     
Η συμμετοχή είναι $10.00 και η εκδήλωση αυτή θα γίνει με τα μέτρα 
που ισχύουν για το COVID-19. Δηλαδή,  μάσκες - αποστάσεις κ.τ.λ.                                          
Η έναρξη του περιπάτου ορίσθηκε για τις 11:30 π.μ.   
 Καλούμε τα μέλη της «ΦΙΛΙΑΣ» ειδικά από το Λαβάλ και  όλους τους  
Έλληνες  να έρθουν για να υποστηρίξουν τους  Έλληνες ηλικιωμένους, την 
«ΦΙΛΙΑ» και όλους όσους χρειάζονται βοήθεια. 
Για δωρεές μπορούν να δοθούν και φορολογικές αποδείξεις και για 
περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,                                                                             
Από την «ΦΙΛΙΑ»                                                                                                     

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

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

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

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

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης  ή 
όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους συμπατριώτες μας,  

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  
514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  
απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 
514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, που 

μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».



30  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Σεπτεμβριου, 2020 / September 11, 2020

Ο παπάς σου, γλυκειά μου,  
Π. Βασίλειος, τα παιδιά σου  

Γεώργιος – Μιχάλης – Άντζελα  
και η μικρή σου εγγονή Ζωή.                                      

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Β. 

ΤΣΑΠΡΑΙΛΗ 
(ΡΟΥΒΑΛΗ)

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 
θα τελέσουμε εξάμηνο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του 

Αγίου Νικολάου Λαβάλ, 
εις ανάπαυσιν της ψυχής του Αγγέλου μας

ΕΞΑΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

« Ο πιστεύων  εις εμέ  κ’αν αποθάνη ζήσεται»
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΞΑΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

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.

ΑΝΘΗΣ 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(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)

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Το ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Ευχαριστούμε για τη 
συμπαράσταση και την κατανόησή σας.

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  
τής αείμνηστης συζύγου,  μητέρας και γιαγιάς

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 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

(ετών 93, από Πλάτανος Πυλίας, νομού Μεσσηνίας)

Ή σύζυγος:
 Άννα Φουρτούνη 
(το γένος Σιάτου)

Τα παιδιά: 
Παναγιώτα και Θανάσης Αργυρίου

Αθανασία και Αναστασία Φουρτούνη

Τα εγγόνια και τα δισέγγονα 
οι λοιποί 

τεθλιμμένοι συγγενείς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

8:30 με 10:00 το πρωί στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας 

(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΧΑΡΙΣΑΚΗ

(από Αθήνα, 1937-2019)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό της 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής
 

ΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ 

(το γένος Κουρέτα, ετών 89, από Πύλο Μεσσηνίας)
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΡΟΖΑΚΛΗ 

(από Αλεποχώριον Λακωνίας, ετών 77)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020
στις 12:00 στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΟΥΡΔΑΚΗ
(ετών 87, από Λέκκα Σάμου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΛΕΣΣΑ

(από Άγιο Κήρυκα Ζακύνθου, ετών 80)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

11:45 το πρωί στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Λογγά Μεσσηνίας, ετών 91)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΚΟΛΑΚΗ

(ετών 61, από Μοντρεάλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

11:45 το πρωί στον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΡΗΓΑ

(το γένος Τσατά, ετών 92, από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)
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Elias Papakonstantinou  |   complexeaeterna.com   |   514 228-1888   |   1 877 299-1889   |   55, rue Gince, Montréal, QC  H4N 1J7

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

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

Η οµάδα µας έχει 
προσαρµοστεί στη νέα 
πραγµατικότητα για να 
µπορέσετε να θρηνήσετε 
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία 
που έχουµε εφαρµόσει, 
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια 
εξ αποστάσεως να τιµήσετε 
τα προσφιλή σας πρόσωπα.
 
Είµαστε εδώ για να σας 
βοηθήσουµε στη επιλογή, 
των νέων διαδικασιών  και 
δεσµευόµαστε υπεύθυνα 
στην εκπλήρωση των 
προσδοκιών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Προ-ετοιµασίες από  
 τηλεφώνου ή  
 συνάντηση διαδικτύου
 
- Κηδεία σε στενό  
 οικογενειακό κύκλο  
 (σύµφωνα µε τις  
 τωρινές οδηγίες)
 
- Ζωντανή αναµετάδοση  
 της τελετής  
 (funeraweb.tv)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

(ετών 85, από Φιλιατρά Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗ

-ΝΤΟΥΛΑ 
(από Μεσοχώρα Τρικάλων, ετών 71)

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, 
(7707 Boulevard LaSalle, LaSalle) 

τελείτε Δεκαετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΦΟΥ

(από Αθήνα)

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 4 / 9 / 2 0 2 0  –  2 0 / 9 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
765

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 764

1922

11 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Στέλνετε ένα αποχαιρετιστήριο 
φιλί στη μοναξιά σας, σκορπάτε παντού 
αισθησιακά και παθιασμένα χαμόγελα 
χάρη στην Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Ο 
πλανήτης της αγάπης σας παρασύρει σε 
ένα φρενήρη ερωτικό ρυθμό, είστε έτοι-
μοι να χαρίσετε την καρδιά σας και να 
διασκεδάσετε, τα πάντα γύρω σας είναι 
σαν παράδεισος για σας!

Με την Αφροδίτη στο διεθνή 
και επεκτατικό ένατο οίκο σας, μπορεί 
να βρείτε δυναμικούς ανθρώπους από 
μακρινά μέρη ή σχεδιάζετε ένα ταξίδι ή 
κάνετε σχέδια για να ξεφύγετε από τη 
ρουτίνα σας. Ο πλανήτης της αρμονίας 
θα μπορούσε να φέρει μια ευκαιρία στο 
δρόμο σας, ερωτική ή επαγγελματική.

Ο ανάδρομος Άρης θα βρίσκε-
ται σε αυτόν τον πνευματικό τομέα του 
χάρτη σας για να σας υπενθυμίσει πώς 
πρέπει να δράσετε για την ευτυχία σας. 
Εάν τα πράγματα για τα οποία αγωνί-
ζεστε μπλοκάρουν στιγμιαία, εκμεταλ-
λευτείτε αυτή την ευκαιρία για να επα-
ναξιολογήσετε την προσωπική σας ζωή.

Αν νιώθετε να πνίγεστε στον 
ωκεανό των συναισθημάτων, δεν υπάρ-
χει καμία ανάγκη να κρατήσετε αυτά τα 
συναισθήματα μέσα σας. Επειδή ο όγδο-
ος οίκος συνδέεται με τον πλούτο, ο ανά-
δρομος Άρης θα μπορούσε να ενισχύσει 
την ανάγκη σας για εύκολο και γρήγορο 
πλουτισμό ή για συνένωση των οικονομι-
κών πόρων. 

Ο πλανήτης της αγάπης, η 
Αφροδίτη, κινείται στον παθιασμένο 
όγδοο οίκο σας, κι εσείς νιώθετε την 
ανάγκη να ενωθείτε με ένα πολύ ιδιαί-
τερο άτομο. Τώρα αναζητάτε μια βα-
θιά σχέση όπου υπάρχουν οικειότητα 
και εμπιστοσύνη, και έχετε τη δύναμη 
και το θάρρος να τα διεκδικήσετε. 

Μια ευκαιρία για ένα διασκεδα-
στικό ταξίδι ή μια εκδρομή σάς ανανεώνει 
χάρη στην Αφροδίτη στον ανέμελο τρίτο 
οίκο σας. Κάνετε κάτι διαφορετικό, πέρα 
από τη συνηθισμένη σας ρουτίνα, ο πλα-
νήτης της αγάπης σας ετοιμάζει άφθονο 
φλερτ και εκπλήξεις. Μη σκεφτείτε τίπο-
τα, απλά απολαύστε! Μαγικές στιγμές 
σας περιμένουν.

Αν είστε σε σχέση, μπορεί να 
αισθάνεστε λίγο άγχος και πίεση για να 
κάνετε μια δέσμευση. Σίγουρα από τη 
φύση σας επιθυμείτε τη συντροφικότητα 
αλλά τώρα ο ανάδρομος Άρης σας βάζει 
σε προβληματισμό για το αν θα ενώσετε 
τις δυνάμεις σας, είτε για επαγγελματι-
κούς λόγους ή στην ερωτική σας ζωή. 

Αλλάζετε ιδέες από τη μια στιγ-
μή στην άλλη και μπορεί να δώσετε λαν-
θασμένες ή υπερβολικές συμβουλές. Μια 
ενθαρρυντική, κατά τη δική σας γνώμη, 
κουβέντα με ένα φίλο ή αδελφό/ή, θα 
μπορούσε να ανάψει φωτιά. Θα πρέπει να 
σκεφτείτε πριν μιλήσετε και πως να συντά-
ξετε τα λόγια σας προκειμένου να έχουν 
αποδοχή. 

Αν μπείτε στον κακό πειρασμό να 
γράψετε ένα καυστικό e-mail στο αυταρχι-
κό αφεντικό σας ή έναν απαιτητικό πελάτη, 
καλύτερα να το αποθηκεύσετε ως πρόχειρο. 
Μπορεί επίσης να εργαστείτε σκληρότερα 
τώρα για την άνοδο της επιχείρησής σας ή 
ακόμα να αλλάξετε λογότυπο. Ίσως συνει-
δητοποιήσετε ότι απλά προσπαθείτε να τα 
κάνετε όλα μόνοι σας στην εργασία σας. 

Σχεδιάζετε την επαγγελματική 
σας άνοδο, είστε εργατικοί και φιλόδοξοι, 
βάζετε όλη σας την ψυχή σε αυτούς τους 
στόχους χάρη στην Αφροδίτη στο φιλόδοξο 
δέκατο οίκο σας. Όλοι γύρω σας έχουν μια 
θετική στάση, θέλουν να σας εξυπηρετή-
σουν και να σας κάνουν χάρες κι εσείς αντα-
ποδίδετε. Προβάλετε τα ταλέντα σας και 
εισπράττετε αναγνώριση και επευφημίες.

Μπορεί να αισθάνεστε άγχος 
για τα χρήματα ή να αποδιοργανωθείτε 
με τον προϋπολογισμό σας και το πρό-
γραμμά σας, ίσως ως αποτέλεσμα του 
νέου γρήγορου ρυθμού που έχει πάρει 
η καριέρα σας. Ίσως ακόμα σας γίνει αυ-
τοσκοπός το χρήμα ή νιώσετε μια επιτα-
κτική ανάγκη για αύξηση ή προαγωγή. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
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Εάν σκοπεύετε να επιτύχετε ένα 
στόχο – για τον οποίο ήσασταν φανατικοί 
και βιαστικοί όσον αφορά την επίτευξη του 
τελικού αποτελέσματος – αυτή η παύση σάς 
επιτρέπει να βελτιώσετε τα σχέδιά σας. Κα-
θώς ο εγωισμός σας και η ανταγωνιστικότη-
τά σας μειώνονται, ίσως μπορείτε να ανα-
κατευθύνετε τις ενέργειές σας, προς όφελός 
σας.

Εκδηλώνεται το κίνη-
μα Πλαστήρα, Γονατά 

και Φωκά, στη Χίο και τη 
Λέσβο, από τα στρατεύμα-
τα που διέφυγαν από τη 
Μικρά Ασία στα δύο αυτά 
νησιά.

Έπειτα από 2.000 χρό-
νια, ξαναρχίζουν οι 

παραστάσεις στο αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου, 
με την «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή.

Πραξικόπημα εκδηλώ-
νεται στη Χιλή.  

Ο στρατός της χώρας, με 
επικεφαλής τον στρατηγό 
Αουγκούστο Πινοτσέτ 
(φωτ.), ανατρέπει το δη-
μοκρατικά εκλεγμένο πρό-
εδρο, Σαλβαδόρ Αλιέντε.

Οι ΗΠΑ δέχονται πολ-
λαπλά τρομοκρατικά 

χτυπήματα από αέρος. 
Αεροσκάφη της πολιτικής 
αεροπορίας πέφτουν πάνω 
στους Δίδυμους Πύργους 
του Παγκόσμιου Κέντρου 
Εμπορίου, στο Πεντάγωνο 
και σε ερημική περιοχή του 
Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξε-
περνούν τις 3.000, ανάμε-
σά τους και 25 Αμερικανοί 
ελληνικής καταγωγής.

ΘΥΜΑΣΑΙ  
ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ;

21 3

4

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB
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LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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



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

Toronto • Montreal • Vancouver

Απολαύστε
πραγματικές, 
σπιτικές συνταγές.


