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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το πιο καυτό 
καλοκαίρι  
όλων των 

εποχών!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΣΟΚ

Από τον Ανδρέα  
στη Φώφη

ΔΕΘ – HELEXPO

Τα δύσκολα μέτωπα του 
Κυριάκου Μητσοτάκη

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
«Διπλωματικός πυρετός»  

πριν από τη Σύνοδο  
της Ε.Ε.

ΣΕΛΙΔΑ 8

Ενδιαφέρον Ολλανδών επενδυτών   
για Σκαραμαγκά και ΕΑΒ  

                                                                  ΣΕΛΙΔΑ 25

Κτυπάει περισσότερο  
ηλικιωμένους άνδρες
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 15

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.  
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ!

barbiesgrill.com   Suggested presentation.
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

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

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

NEW LISTING!

BEAUTIFUL!!!

MARKET HOT!!!

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

CHOMEDEY
OPEN CONCEPT 
SPLIT
MLS: 11345391

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

SOLD!

SOLD!

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα πιο 
ζεστά που έχουν καταγραφεί ποτέ στο 

βόρειο ημισφαίριο, σύμφωνα με επιστή-
μονες της αμερικανικής κυβέρνησης.
Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, 

κυμάνθηκαν σε θερμοκρασίες που ξεπερ-
νούσαν κατά 1,17 βαθμούς Κελσίου το 
μέσο όρο του 20ου αιώνα, σύμφωνα με 
την Εθνική Διοίκηση Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας (NOAA).
Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνο των καλο-

καιριών του 2016 και του 2019. 
Ο προηγούμενος μήνας ήταν επίσης ο 

δεύτερος πιο καυτός Αύγουστος που έχει 
καταγραφεί ποτέ στη γη. 
Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το 

2020 θα είναι μια από τις πέντε θερμότε-
ρες χρονιές, σύμφωνα με το NOAA.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδο-

ποιήσει, ότι πολλές χώρες δεν είναι προε-
τοιμασμένες να ανταποκριθούν στις φιλο-
δοξίες για το κλίμα, ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζο-
νται για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν αν η χώρα 
θα συνεισφέρει στις παγκόσμιες προσπά-
θειες για το κλίμα ή θα τις παρεμποδίσει.

Μέσα από αποφασιστικές ομοσπονδι-
ακές δράσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 
μειώσουν τη ρύπανση που προκαλούν 
στο περιβάλλον σχεδόν κατά το ήμισυ μέ-
χρι το 2030, σε σύγκριση με το 2005, βά-
σει της τελευταίας έκθεσης του America’s 
Pledge, μιας ομάδας ηγετών του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα. Ακόμη και αν ο 
Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές και 

συνεχίσει να αγνοεί την κλιματική αλλα-
γή, οι πολιτείες, οι πόλεις και οι επιχειρή-
σεις εξακολουθούν να είναι σε θέση να 
μειώσουν τις εκπομπές κατά 37% μέχρι το 
2030, συνεχίζει η έκθεση.
«Αν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια άρ-

νησης της κλιματικής αλλαγής από τον 
Τραμπ, πόσα προάστια θα καούν από 
πυρκαγιές ή από υπέρ-κυκλώνες, πόσες 
γειτονιές θα πλημμυρίσουν;», αναρωτή-
θηκε ο Μπάιντεν. «Αν αφήσουμε έναν 
εμπρηστή του κλίματος στο Λευκό Οίκο 
για άλλα τέσσερα χρόνια, γιατί να εκ-
πλαγούμε αν ξαναδούμε την Αμερική να 
καίγεται ή να βουλιάζει;». Ο Τραμπ εξα-
κολουθεί να υποστηρίζει τα ορυκτά καύ-
σιμα. Η κυβέρνησή του, πρόσφατα έδωσε 
ηγετική θέση στο NOAA σε έναν ερευνητή, 

που απορρίπτει την κλιματική επιστήμη. 
Αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαιτέρως καυτό 
σε ορισμένες περιοχές, αποδεικνύοντας 
ότι η κλιματική αλλαγή χτυπά ορισμένα 
τμήματα του κόσμου πιο γρήγορα και πιο 
έντονα σε σχέση με άλλα. Η θερμοκρασία 
κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το 
μέσο όρο, τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς 
Κελσίου στη βόρεια Ρωσία και στις νοτι-
οδυτικές και βορειοανατολικές ΗΠΑ. Η 
Ευρώπη, η Ασία και η Καραϊβική βίωσαν 
τους θερμότερους οκτώ μήνες όλων των 
εποχών. Η Νότια Αμερική τους δεύτερους 
θερμότερους. Το νότιο ημισφαίριο, όπου 
είναι χειμώνας όταν στο βόρειο είναι κα-
λοκαίρι, βίωσε την τρίτη θερμότερη εποχή 
όλων των εποχών.

© in.gr / Πηγή: theguardian.com

ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΥΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Κλιματική αλλαγή:  
Θερμοκρασίες-ρεκόρ  

για το βόρειο ημισφαίριο 

Το 2020 αναμένεται να είναι  
μία από τις πέντε θερμότερες  

χρονιές από όταν άρχισαν  
να τηρούνται σχετικά στοιχεία
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KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 31 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

«Βάλτε τέλος στις παράνομες έρευνες»
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί με 

ψήφισμά του την Τουρκία «να τερμα-
τίσει αμέσως κάθε περαιτέρω παράνομη 
έρευνα και γεώτρηση στην Ανατολική 
Μεσόγειο, να απέχει από παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου και των 
ελληνικών και κυπριακών χωρικών υδά-
των και να σταματήσει την εθνικιστική 
πολεμοκάπηλη ρητορική».
Στο ψήφισμα της Πέμπτης 17/9, που 

υπερψηφίστηκε με 601 ψήφους υπέρ, 
57 κατά και 36 αποχές, οι ευρωβουλευ-
τές εκφράζουν επίσης «την πλήρη αλ-
ληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την 
Κύπρο, ενόψει της έκτακτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σε-
πτεμβρίου για την επικίνδυνη κλιμάκωση 
και το ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο». 
Βιώσιμη επίλυση μπορεί να υπάρξει 

μόνο μέσω διαλόγου, διπλωματίας και 
διαπραγματεύσεων, δηλώνουν οι ευ-
ρωβουλευτές, καλώντας όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη, και ειδικά την Τουρκία, να 

δεσμευτούν για την αποκλιμάκωση της 
κατάστασης μέσω της απόσυρσης των 
δυνάμεών τους από την περιοχή. Χαιρετί-
ζουν την απόφαση της Τουρκίας να απο-
σύρει το σεισμογραφικό σκάφος της από 
την περιοχή στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνο-
ντας έτσι το πρώτο βήμα για την άμβλυν-
ση των εντάσεων, καταδικάζοντας ωστό-
σο την απόφαση για την παράταση της 
αποστολής άλλου ερευνητικού πλοίου. 
Το κοινοβούλιο εκφράζει επίσης σοβα-

ρές ανησυχίες για την τρέχουσα κατάστα-
ση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, οι οποίες 
επηρεάζονται, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα, από τη δεινή κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 
και τη διάβρωση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου. 

Η Τουρκία αλλά και τα κράτη-μέλη κα-
λούνται επίσης, σύμφωνα με το ψήφι-
σμα, να στηρίξουν το διάλογο στη Λιβύη 
και να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που 
έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας τη 

λύπη των ευρωβουλευτών για τον αρνη-
τικό αντίκτυπο που έχει η τρέχουσα εξω-
τερική πολιτική της Τουρκίας και άλλες 
δράσεις στη Μεσόγειο στη σταθερότητα 
της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
Συρίας. 

Εμμένοντας στην άποψη, ότι περαιτέ-
ρω κυρώσεις μπορούν να αποφευχθούν 
μόνο μέσω του διαλόγου, οι ευρωβου-
λευτές καλούν το Συμβούλιο να είναι 
έτοιμο να καταρτίσει κατάλογο περαιτέ-
ρω περιοριστικών μέτρων, τα οποία θα 
πρέπει να είναι τομεακά και στοχευμέ-
να και να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στον τουρκικό λαό ή στους πρόσφυγες 
που διαμένουν στην Τουρκία.

ΑΓΚΥΡΑ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ» 
«Ανεδαφικό» χαρακτηρίζει η Τουρκία 

το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο εναντίον της, σχετικά με 
τη συνεχιζόμενη διαμάχη στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Στην ανακοίνωσή του, το 
υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανα-

φέρει ότι το «απαράδεκτο» ψήφισμα υι-
οθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο για λό-
γους αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών-με-
λών της ΕΕ και εξυπηρετεί τα «εγωιστικά» 
συμφέροντα ορισμένων χωρών-μελών.

Η προκατειλημμένη και άδικη στάση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η 
άκυρη και μονόπλευρη ερμηνεία του θα-
λασσίου δικαίου, για την οποία δεν έχει 
την αρμοδιότητα, πλήττουν τη φήμη του, 
προστίθεται στο κείμενο αυτό.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι ούτε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η ΕΕ, 
ούτε οι χώρες-μέλη έχουν τη δικαιοδοσία 
να καθορίζουν τα σύνορα τρίτων χωρών. 

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας «προκατει-
λημμένης απόφασης», παρά τις προσπά-
θειες της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, σε 
όλους τους θεσμούς της ΕΕ, είναι ασύμ-
βατη με την καλή θέληση και την κοινή 
λογική, καταλήγει η ανακοίνωση.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τραμπ τάζει 100 εκατ. εμβόλια κατά 
του κορωνοϊού μέχρι τέλος του έτους 

και «ακυρώνει» τους ειδικούς

Τουλάχιστον 100 εκατ. δόσεις εμβολί-
ου κατά του κορωνοϊού έως το τέλος 

του έτους, και με έναρξη διανομής από 
το άλλο μήνα, τάζει ο πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς πολίτες, 
παίζοντας για μια ακόμη φορά με θέμα-
τα υγείας και πηγαίνοντας κόντρα στις 
επίσημες ανακοινώσεις των ειδικών. 
«Κινούμαστε προς την παράδοση και 

τη διανομή του εμβολίου με ιδιαίτερα 
ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο», 
είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου. 
«Μόλις η FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων των ΗΠΑ) εγκρίνει το εμβό-
λιο... θα είμαστε σε θέση να διανείμουμε 
100 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος 
του 2020 και μεγάλο μέρος αυτών πολύ 
νωρίτερα», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι 
πρώτες διανομές μπορεί να ξεκινήσουν 
κάποια στιγμή τον Οκτώβριο.

Η «πρόβλεψή» του έρχεται, όπως ανα-
φέρει το Reuters, σε αντίθεση με την 
εκτίμηση του Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, διευ-
θυντή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (CDC) που νωρίτερα σε 
ακρόασή του σε επιτροπή της Γερουσίας 
τόνισε, πως μια ευρεία διαθεσιμότητα 
ενός εμβολίου κατά της Covid-19 θα εί-
ναι εφικτή «από το τέλος του δεύτερου 
τριμήνου, ή τρίτου τριμήνου του 2021».

Ένα εμβόλιο μπορεί να είναι έτοιμο το 
νωρίτερα αυτό το Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, 
ανέφερε ο Ρέντφιλντ, σημειώνοντας ότι 

περιορισμένος αριθμός πρώτων δόσεων 
θα μπορούσαν να διανεμηθούν στις πλέ-
ον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αλλά 
«για να εμβολιαστούμε αρκετοί από 
εμάς ώστε να έχουμε ανοσία, νομίζω 
ότι θα χρειαστούν έξι έως εννέα μήνες», 
πρόσθεσε.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος όμως, 

είπε στη συνέντευξη Τύπου, πως ο ανώ-
τατος κυβερνητικός αξιωματούχος υγεί-
ας έκανε λάθος στην εκτίμησή του αυτή.
«Όχι, νομίζω ότι έσφαλε όταν το δή-

λωσε αυτό», είπε ο Τραμπ, λέγοντας 
στους δημοσιογράφους ότι επικοινώνη-
σε με τον Ρέντφιλντ. «Αυτό είναι λάθος 
πληροφορία. Πιστεύω ότι μπερδεύτηκε. 
Θαρρώ πως πιθανώς παρερμήνευσε την 
ερώτηση που του έγινε». 

 
© HuffPost Greece

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τον πρόεδρο, 
ο διευθυντής του 

CDC, «μπερδεύτηκε» 
όταν είπε δημόσια 

πως ίσως διατεθούν 
εμβόλια από τα μέσα 

του 2021



4  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Σεπτεμβριου, 2020 / September 18, 2020

Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
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Η ΕΙΡΗΝΗ  
δε χαρίζεται…

Όπως επανειλημμένα έχω πει, με τις Παγκόσμιες Ημέρες δεν 
τα πηγαίνω και πολύ καλά.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η «Κοινωνία των Εθνών» (ο μετέ-
πειτα «Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών») άρχισε να γιορτάζει συ-
γκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη, Δεκαετίες και Επετείους, ως 
αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμά-
των, ώστε να προωθηθούν μέσω της ευαισθητοποίησης και της 
συντονισμένης δράσης οι στόχοι του Οργανισμού. 

Συνήθως, ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη προτείνουν αυτές τις 
διεθνείς περιστάσεις και η Γενική Συνέλευση τις θεσπίζει με ψή-
φισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εορτασμοί ανακηρύσσονται 
από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως 
η Οργάνωση του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό (UNESCO), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για Παιδιά 
(UNICEF), η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), κλπ. – όταν 
αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
τους. Ορισμένες από αυτές μπορούν αργότερα να υιοθετηθούν και 
από τη Γενική Συνέλευση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το 1981 ορίστηκε και η Παγκόσμια 
Ημέρα Ειρήνης, η οποία γιορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου για να 
γνωστοποιήσει και να ενδυναμώσει τα ιδανικά της ειρήνης αλλά 
και να βοηθήσει να γίνουν αντιληπτά τα κακά αποτελέσματα της 
βίας, ανάμεσα στα έθνη. 
Τη συγκεκριμένη ημέρα, πραγματοποιούνται από τον ΟΗΕ και 

από διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις, εκδηλώσεις σε όλο τον 
κόσμο. Όταν ανάμεσα στις χώρες και στους ανθρώπους των χω-
ρών επικρατεί φιλική και αρμονική σχέση, ησυχία και γαλήνη, τότε 
οι λαοί ζουν μεταξύ τους ειρηνικά. Σε αντίθεση με τον πόλεμο, ο 
οποίος προκαλεί κοινωνική και οικονομική αναστάτωση, η ειρήνη 
θεωρείται μεγάλο αγαθό. Σε καιρούς ειρήνης οι λαοί ευημερούν, 
αναπτύσσεται το βιοτικό επίπεδο, παρατηρείται γενικά μία άνθιση 
σε όλους τους τομείς.

Παρόλο ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για αποτροπή της βίας 
και επικράτηση της ειρήνης, αυτό φαίνεται να είναι μία ουτοπία. 
Καθημερινά παρακολουθούμε ανά το παγκόσμιο, συγκρούσεις 
ανάμεσα σε κράτη, εξαιτίας κοινωνικών και θρησκευτικών δια-
φορών. Κατασκευάζονται και πωλούνται νέα οπλικά συστήματα, 
σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι. Απτό παράδειγμα είναι η έξαρση 
της αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την τουρκική 
ηγεσία στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Και αναρωτιέται κανείς, πως είναι δυνατόν να στέλνονται μηνύ-
ματα για ειρήνη από τον ΟΗΕ και την ίδια την ώρα η Τουρκία, κρά-
τος-μέλος του ΟΗΕ, με θρασύ και απροκάλυπτο τρόπο, να επινοεί 
και να καταστρώνει σχέδια με στόχο την πολεμική σύρραξη;

Ποιος τελικά είναι ο σκοπός ύπαρξης του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών, όταν η πληθώρα των ψηφισμάτων που εκδίδει για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα – και όχι μόνο – συνεχώς παραβιάζονται; 
Πάνω από 50 χώρες μέχρι σήμερα, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν 
με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, με πρώτη και καλύτερη 
την Τουρκία.

Η Ειρήνη δεν είναι δωράκι που μπορεί να χαρίζεται, ούτε επιβάλ-
λεται μέσα από προκατειλημμένες αποφάσεις.
Ας προβληματιστεί ο κάθε ηγέτης, τι μέλλον και τι ποιότητα ζωής 

θέλει να προσφέρει στο λαό του…

Επικίνδυνο το σχέδιο της Τουρκίας
Ένα επικίνδυνο σχέδιο είναι σε εξέλιξη το τελευταίο 

διάστημα από πλευράς Τουρκίας. Το σχέδιο 
αυτό σχετίζεται με το θέμα της στρατιωτικοποίησης 
των νησιών του Β. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, το 
οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα, επικαλούνται οι 
Τούρκοι αξιωματούχοι, καταγγέλλοντας την Ελλάδα 
ότι παραβιάζει τις σχετικές συνθήκες που προβλέπουν 
την αποστρατιωτικοποίηση.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*

Μάλιστα, το επικίνδυνο του πράγματος είναι ότι οι 
Τούρκοι θεωρούν ότι η «παραβίαση» των συνθηκών 
από πλευράς της Ελλάδος στοιχειοθετεί δικαίωμα 
στρατιωτικής επέμβασης στα νησιά αυτά για την 
Τουρκία, κατά τα πρότυπα της παραβίασης της 
Συνθήκης Εγγυήσεων στην Κύπρο, με το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974, που «στοιχειοθέτησε το 
δικαίωμα» στην Τουρκία να εισβάλει στη Μεγαλόνησο.

Όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση, το καθεστώς 
των ελληνικών νησιών του Β. Αιγαίου διέπετε από 
διεθνείς συνθήκες.

Ειδικότερα:
-το καθεστώς των νήσων Λήμνου και 

Σαμοθράκης διέπετε από τη Σύμβαση της Λοζάνης για 
τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε από τη 
Σύμβαση του Μοντρέ του 1936,
-το καθεστώς των νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και 

Ικαρίας διέπετε από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης 
του 1923.
-το καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπετε από τη 

Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Όσον αφορά τα νησιά του Β. Αιγαίου, η Συνθήκη 

της Λοζάνης, στο άρθρο 13, αναφέρει τα εξής: «Προς 
εξασφάλισιν της ειρήνης, η ελληνική κυβέρνησις 
υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, 
Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:
-Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις 

εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέργερσιν 
οχυρωματικού τινός έργου.
-Θα απαγορευθεί εις την ελληνικήν στρατιωτικήν 

αεροπλοΐαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής 
της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η οθωμανική κυβέρνησις 
θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν 
αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων.
-Αι ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις 

νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των 
διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες 
δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις 
δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον 
προς την εφ’ ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους 
υπάρχουσαν τοιαύτην».

Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, τα οποία 
παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα «κατά πλήρη 
κυριαρχία» από τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων, 
που συνομολογήθηκε μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων τον 
Απρίλιο του 1947, οι σχετικές διατάξεις της προβλέπουν 
την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων αυτών: «Αι 
ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα 
παραμείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι».

Σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν αποτελεί 
συμβαλλόμενο μέρος σε αυτή τη Συνθήκη του 1947, 
η οποία, επομένως, αποτελεί «res inter alios acta» 
γι αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα κράτη. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της Συνθήκης της 
Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, «μια συνθήκη 
δε δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες 
χώρες» εκτός των συμβαλλομένων.

Άρα, όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, η Τουρκία δεν 
έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να διαμαρτύρεται 
και να επικαλείται παραβίαση της Συνθήκης των 
Παρισίων, αφού δεν την έχει υπογράψει και άρα δεν 
είναι συμβαλλόμενο μέρος. Όσον αφορά τα νησιά του 
Β. Αιγαίου, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι το 1974 
η Ελλάδα τηρούσε κατά γράμμα το σχετικό άρθρο της 
Συνθήκης της Λοζάνης.

Όταν όμως η Τουρκία, μετά την εισβολή στην Κύπρο, 
έδειξε τις πραγματικές της διαθέσεις για κατάληψη 
των νησιών του Αν. Αιγαίου, τότε, κάνοντας χρήση 
του αναφαίρετου δικαιώματος της νόμιμης άμυνας, 
η Ελλάδα προέβη σε εκείνες τις ενέργειες που 
εξασφάλιζαν και εξασφαλίζουν την άμυνα των νησιών 
έναντι της τουρκικής επιβολής.

Σημειώνεται ότι, ακριβώς ένα χρόνο μετά την 
εισβολή στην Κύπρο, στις 20 Ιουλίου 1975, η Τουρκία 
ίδρυσε τη Στρατιά του Αιγαίου, μια στρατιά με έδρα 
τη Σμύρνη και καθαρά επιθετικό χαρακτήρα, αφού 
στη συγκεκριμένη περιοχή δεν αντιμετωπίζει καμία 
στρατιωτική απειλή.

Επίσης, στην περιοχή της Φώκαιας υπάρχει βάση 
του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, στην οποία 
εδρεύουν σχηματισμοί της Διοίκησης Νότιας 
Θαλάσσιας Περιοχής, που έχουν κύρια αποστολή την 
απόβαση και κατάληψη ελληνικών νησιών. Πρόκειται 
για τη Διοίκηση Ομάδας Αμφίβιας Αποστολής, που 
αποτελείται από την Ταξιαρχία Πεζοναυτών, τη 
Διοίκηση Αμφίβιων Σκαφών και Ομάδες Υποβρύχιων 
Καταστροφών.
Σημειώνεται ότι η Διοίκηση Αμφίβιων Σκαφών 

διαθέτει τα περισσότερα αποβατικά σκάφη που 
υπάρχουν σε ναυτική βάση της Ευρώπης. Και κανείς 
στον κόσμο δεν πιστεύει ότι η Τουρκία διατηρεί 
αυτή την τεράστια αποβατική δύναμη, για να κάνει 
απόβαση σε νησιά του… Ειρηνικού ή του Ατλαντικού 
Ωκεανού.
Αυτές οι διοικήσεις, η Στρατιά Αιγαίου, η Ναυτική 

Διοίκηση Νότιας Θαλάσσιας Περιοχής και τα τμήματα 
που σταθμεύουν στο ναύσταθμο της Φώκαιας, μαζί με 
σχηματισμούς του στρατού ξηράς που μετακινούνται 
από άλλες στρατιές, κάθε χρόνο πραγματοποιούν τη 
διακλαδική αποβατική άσκηση μεγάλης κλίμακας με 
πυρά Efes, η οποία προφανώς αφορά την κατάληψη 
ελληνικής νήσου. Και αυτό δεν το βγάζουμε από το 
κεφάλι μας – το λένε οι ίδιοι στις ενημερώσεις που 
κάνουν κάθε χρόνο σε διεθνείς παρατηρητές που 
καλούνται από το τουρκικό γενικό επιτελείο, ανάμεσα 
στους οποίους και Έλληνες.

Επειδή ίσως μερικοί από τους αναγνώστες δεν είναι 
δυνατόν να το πιστέψουν, το επαναλαμβάνουμε: Η 
Τουρκία, κάθε χρόνο (τα τελευταία χρόνια, μερικές 
φορές γίνεται χρόνο παρά χρόνο), καλεί, μεταξύ άλλων, 
και τις συμμαχικές μας χώρες και την Ελλάδα, και τους 
δείχνει ξεδιάντροπα πώς θα καταλάβει ελληνική νήσο.

Και, αντί η Ελλάδα να σηκώσει τον κόσμο στο 
πόδι, ειδικά τις χώρες της συμμαχίας μας στο ΝΑΤΟ, 
αντί να κάνει διαβήματα στις χώρες που στέλνουν 
παρατηρητή σε μια τέτοια εξοφθάλμως επιθετική 
ενέργεια εις βάρος της, στέλνει η ίδια παρατηρητή. 
Εν πάση περιπτώσει, ήλθε η ώρα η Ελλάδα να περάσει 
στην αντεπίθεση στο θέμα της στρατιωτικοποίησης 
των νησιών του Αιγαίου.
Να ετοιμάσει φάκελο με αδιάσειστα στοιχεία, 
που αποδεικνύουν την απαράδεκτη επιθετική 
συμπεριφορά της Τουρκίας και αποδεικνύουν 
επίσης την αδήριτη και αδιαμφισβήτητη ανάγκη 
και δικαίωμα περαιτέρω ενίσχυσης της άμυνας των 
νησιών του Αιγαίου, να τον καταθέσει ειδικά στα 
αρμόδια όργανα του ΝΑΤΟ και να καταγγείλει την 
απαράδεκτη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας.
Και, αντί να στείλει παρατηρητή στην επόμενη 
άσκηση Efes, να ξεσηκώσει τον κόσμο, να καταγγείλει 
την Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα και να στείλει 
διαβήματα στην ίδια την Τουρκία, αλλά και σε όλες 
τις χώρες που στέλνουν παρατηρητή.
Ήλθε η ώρα της αντεπίθεσης, να κινηθούμε γρήγορα 
και με αποφασιστικότητα, για να μη βρεθούμε προ 
δυσάρεστων εκπλήξεων.

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

Μπροστά σε ένα νέο κύμα έκρηξης 
της ανεργίας αναμένεται να βρε-

θεί η ελληνική αγορά εργασίας, αμέσως 
μετά τη λήξη των μέτρων πρόνοιας που 
έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και την προστασία της 
απασχόλησης.
Το μέγεθος της ύφεσης, η δραματική 

πτώση της κατανάλωσης και η πρωτο-
φανής κρίση στον τουρισμό, συνηγορούν 
για ένα πολύ δύσκολο Φθινόπωρο και η 
κυβέρνηση ωθείται στην επαναθεσμοθέ-
τηση παλαιών μέτρων και τη λήψη νέων, 
προκειμένου να στηρίξει την αγορά, για 
όσο αυτά διαρκούν. Όμως, τόσο οι επιχει-
ρηματίες όσο και το οικονομικό επιτελείο 
γνωρίζουν καλά, πως με επιδόματα δε λύ-
νεται το πρόβλημα και ότι αμέσως μετά τη 
λήξη των μέτρων αυτών, θα υπάρξει αύ-
ξηση των απολύσεων.
Η πρωτοφανής αύξηση της ανεργίας 

μέσα σε λίγους μήνες, όσο πρωτοφανής 
είναι άλλωστε και η κατάσταση που βιώ-
νει η χώρα εν μέσω της παγκόσμιας παν-
δημίας του κορωνοϊού, με τα πρόσφατα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία τον 
Ιούνιο και την αύξησή της κατά 4 ποσοστι-
αίες μονάδες από το Μάρτιο, κάθε άλλα 
παρά εφησυχασμό μπορεί να προκαλεί.
Από το Μάρτιο που εμφανίστηκε το πρώ-

το κρούσμα Covid-19, ελήφθησαν από την 
κυβέρνηση τα πρώτα μέτρα και οδηγη-
θήκαμε στο lockdown έως και τον Ιούνιο, 
μήνα που τυπικά ξεκίνησε το άνοιγμα των 
ξενοδοχείων και η ιδιότυπη τουριστική 
περίοδος, χάθηκαν 183.000 θέσεις εργα-
σίας. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας από το 
14,4% το Μάρτιο εκτινάχθηκε στο 18,3% 
τον Ιούνιο, ήτοι αύξηση της ανεργίας κατά 
4 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για μία 
αύξηση που υπερβαίνει το 30%.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει το Ιν-
στιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο μηνιαίο 
οικονομικό του δελτίο, στη δραματική μεί-
ωση των απασχολούμενων θα πρέπει να 
προστεθεί και ο δραστικός περιορισμός 
του χρόνου απασχόλησης όσων παραμέ-
νουν εντός της αγοράς εργασίας, εξαιτίας 
της στροφής στις ευέλικτες μορφές απα-
σχόλησης (περίπου 50% των νέων θέσεων 
εργασίας) και των μέτρων αναστολής. 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει και ο 
ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του, η επί-
πτωση της κρίσης πανδημίας στη μείωση 
του εργάσιμου χρόνου είναι 10 φορές 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν στην κρίση του 
2007-2008. 

Για να υπογραμμίσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι οι 
δραματικές αυτές εξελίξεις στο μέτωπο 
της απασχόλησης και των σχέσεων εργα-
σίας, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή 
μείωση των μισθών και του διαθέσιμου 
εισοδήματος.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Σήμερα, με τα μέτρα κυρίως της αναστο-

λής συμβάσεων και του προγράμματος 
Συν-Εργασία να «τρέχουν» και πιθανότα-
τα να διαρκέσουν έως το τέλος του χρό-
νου, τα επίπεδα προστασίας των εργαζό-
μενων από απολύσεις είναι τρία.
Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε ανα-

στολή σύμβασης αλλά και το σύνολο των 
εργαζόμενων σε μια επιχείρηση – εργοδό-
τη που έχει κάνει χρήση του μέτρου της 
αναστολής, προστατεύονται από τις απο-
λύσεις, καθ’ όλη την διάρκεια της αναστο-
λής αλλά και για 30 ημέρες μετά. 
Να σημειωθεί ότι βάσει των θεσμοθετη-

μένων μέτρων οι αναστολές συμβάσεων 
«τρέχουν» ήδη από το Μάρτιο και έως το 
Σεπτέμβριο, ενώ με το υπό ψήφιση νομο-

σχέδιο θα μπορούν να ισχύσουν και τον 
Οκτώβριο. Η κυβέρνηση δέχεται εισηγή-
σεις για συνέχιση του μέτρου τουλάχιστον 
έως το τέλος του έτους ή ακόμη και έως το 
Μάρτιο του 2021, όμως οι αποφάσεις του 
οικονομικού επιτελείου θα λαμβάνονται 
ακόμη κι ανά μήνα, με βάση την πορεία 
της πανδημίας, καθώς γνωρίζουν ότι μό-
λις η επιδότηση των 534 ευρώ σταματή-
σει, θα υπάρξει έκρηξη απολύσεων.
Το δεύτερο επίπεδο προστασίας αφορά 

εργαζόμενους που εντάσσονται στο μη-
χανισμό «Συν-Εργασία». Εδώ βέβαια, η 
προστασία αρχίζει με το πρόγραμμα και 
τελειώνει με την ολοκλήρωσή του. Αφορά 
δε, μόνο τους εργαζόμενους που έχουν 
ενταχθεί στο μηχανισμό μειωμένης εργα-
σίας και αντίστοιχα μερικής επιδότησης 
από το κράτος του μισθού που «χάνεται», 
και όχι το σύνολο των εργαζόμενων σε μια 
επιχείρηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 
ότι προστατεύονται οι ίδιοι για το χρονικό 
διάστημα που είναι ενταγμένοι στο πρό-
γραμμα, όχι όμως και οι συνάδελφοί τους.
Το τρίτο επίπεδο αφορά τους εργαζόμε-

νους σε εποχικές επιχειρήσεις, που έλα-
βαν 100% επιδότηση εισφορών. Αυτοί 
προστατεύονται από τις απολύσεις έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου που διαρκεί η επιδό-
τηση, ή έως 15 Οκτωβρίου στην περίπτω-
ση που εντάχθηκαν στο μηχανισμό «Συν-
Εργασία».
Τις προηγούμενες ημέρες με ξεχωριστές 

αποφάσεις, το υπουργείο Εργασίας προ-
χώρησε σε διευκρινήσεις και αλλαγές 
ως προς το μέγεθος της προστασίας, με 
αποτέλεσμα κάποιες επιχειρήσεις να μπο-
ρούν να απολύουν εργαζόμενους, ακόμα 
και αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
«Συν-Εργασία» ή στο καθεστώς αναστο-
λών συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που προ-
κύπτουν στη λειτουργία των ανωτέρω μέ-
τρων και «ανοίγουν την πόρτα» για απο-
λύσεις, είναι οι εξής: 
Επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο του του-
ρισμού, οι οποίες έχουν κάνει χρήση του 
μέτρου της αναστολής σύμβασης εργασί-
ας, είτε για ένα μέρος είτε για το σύνολο 
των εργαζομένων τους, στην περίπτωση, 
που διακόψουν τις εργασίες τους, ακόμα 
και πριν από την ολοκλήρωση της θερινής 
τουριστικής περιόδου, έχουν δικαίωμα να 
καταγγείλουν τις συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους. 
Οι καταγγελίες αυτές λοιπόν, δε θεω-

ρούνται άκυρες, ακόμα και αν πρόκειται 
για εργαζόμενους που τέθηκαν σε ανα-
στολή εργασίας. 

Για τις ίδιες επιχειρήσεις δεν ισχύει η 
υποχρέωση να διατηρήσουν για χρονικό 
διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη των 
αναστολών σύμβασης, τον ίδιο αριθμό 
θέσεων εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν στην 

ανωτέρω κατάσταση, θα έχουν δικαίω-
μα αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όσο 
χρόνο απομένει από την καταγγελία της 
σύμβασής τους και μέχρι την 30η Σεπτεμ-
βρίου. 
Προϋπόθεση βέβαια, είναι να μην εργά-

ζονται σε άλλον εργοδότη. 
Επίσης, εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, 

των οποίων η σύμβαση λήγει μετά την 
30ή Ιουνίου ή εργαζόμενοι που στις 30 
Ιουνίου βρίσκονταν σε αναστολή δε συ-
γκαταλέγονται στο προσωπικό που προ-
στατεύεται ως προς την υποχρέωση του 
εργοδότη να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό 
προσωπικού.

© Euro2day.gr
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Η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

από το Τουρκικό Κράτος καθιερώθηκε με 
ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλή-
νων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται 
κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. 
Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές 

του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο 
Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και 
ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέ-
θεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 
Μαΐου 1997. 
Στην εισηγητική έκθεση ανέφεραν, μετα-

ξύ άλλων, ότι: «Η κατάρρευση των ελλη-
νικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, 
οι σφαγές, λεηλασίες και η προσφυγιά 
που ακολούθησαν, αποτελούν το αποκο-
ρύφωμα μιας συστηματικής προσπάθει-
ας εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου 
από τα χώματα της Μικρά Ασίας, που 
έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία 
του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια 
περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη 
φάση του ελληνικού πολιτισμού […] την 
τερατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώ-
τοι οι Νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν 
πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές 
μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του 
γενιτσαρισμού και των κατά τακτά δια-
στήματα φυλετικών εκκαθαρίσεων ήρθε 
να προστεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδι-
κότητα με τη λειτουργία των περίφημων 
ταγμάτων εργασίας».

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συναίνε-
ση στην Ελλάδα ή στην Ελληνική διασπο-
ρά για μία ενιαία ημέρα μνήμης για τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων στο σύνολό της. 
Ωστόσο, εν αναμονή της τελικής ημερο-
μηνίας, η 14η Σεπτεμβρίου είναι η πιο 
περιεκτική καθώς τιμά το 90% των θυμά-
των. Υπάρχουν δεκάδες ημέρες μνήμης, 
μερικές τοπικές και μερικές περιφερει-
ακές, που συνήθως απλώς τιμώνται στις 
Ορθόδοξες Εκκλησίες από άτομα από ένα 
συγκεκριμένο χωριό ή περιοχή.

Οι τρεις μεγαλύτερες και πιο γνωστές 
ημέρες μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων είναι:
-Ανατολική Θράκη – 6 Απριλίου (ανεπί-

σημα αναγνωρισμένη από πολιτικούς)
-Πόντος – 19 Μαΐου (επίσημα αναγνωρι-

σμένη από το Κοινοβούλιο από το 1994)
-Μικρά Ασία – 14 Σεπτεμβρίου* (επίση-
μα αναγνωρισμένη από το Κοινοβούλιο 
από το 1998)

Να σημειωθεί ότι, η γενοκτονία των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας, πραγμα-
τοποιήθηκε σε τέσσερις γενικές περιο-
χές, εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, ήτοι σε Ανατολική Θράκη, Μικρά 
Ασία, Αρμενικά Υψίπεδα και Λεβάντες. 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η Γενοκτονία των Ελλήνων αναφέρεται 

στη συστηματική εξόντωση των Ελλήνων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τον Α ‘Παγκό-
σμιο Πόλεμο (1914-1923). Διεξήχθη από 
δύο διαδοχικές κυβερνήσεις της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας – δηλαδή από το ΚΟ-
ΜΙΤΑΤΟ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ (ΚΕΠ) και 
το ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ του 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. 
Περιλάμβανε σφαγές, εξαναγκαστικές 

εκτοπίσεις και πορείες θανάτου, απελά-
σεις, μποϊκοτάζ, βιασμούς, αναγκαστι-
κούς εξισλαμισμούς, στρατολόγηση σε 
τάγματα εργασίας, αυθαίρετες εκτελέσεις 
και καταστροφή πολιτιστικών, ιστορικών 
και θρησκευτικών μνημείων. Σύμφωνα με 
διάφορες πηγές, περίπου 1 εκατομμύριο 
Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου.

Η πρώτη φάση της Γενοκτονίας των Ελ-
λήνων ξεκίνησε το 1914 στην Ανατολική 
Θράκη, όπου ολόκληρες ελληνικές κοινό-
τητες εκδιώχθηκαν βίαια και απελάθηκαν 
στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Άλλα 
μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

καταδίωξη των Ελλήνων σε αυτή την πε-
ριοχή ήταν το μποϊκοτάζ των ελληνικών 
επιχειρήσεων, δολοφονίες, βαριά φορο-
λογία, κατάσχεση περιουσίας και η πρό-
ληψη από την εργασία στα κτήματα τους. 
Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1914 

πραγματοποιήθηκε η εθνοκάθαρση των 
Ελλήνων της δυτικής ακτής της Μικράς 
Ασίας. Αυτές οι επιχειρήσεις, περιλαμβα-
νομένων εκείνων της Ανατολικής Θράκης, 
σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από την 
ΚΕΠ χρησιμοποιώντας τακτικές και άτα-
κτες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων 
μελών της παραστρατιωτικής μονάδας 
της ΚΕΠ, της λεγόμενης Ειδικής Οργάνω-
σης (δηλαδή η Teşkilât-i Mahsusa).  

Με την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου, ο 
Ελληνικός αρσενικός πληθυσμός μεταξύ 
21-45 ετών στρατολογήθηκε βίαια σε τάγ-
ματα εργασίας (Amele Taburu). 
Οι περισσότεροι από αυτούς έχασαν 

τη ζωή τους κάτω από άθλιες συνθήκες, 
εφόσον αναγκάζονταν να εργάζονται όλο 
το εικοσιτετράωρο με λίγη τροφή ή νερό. 
Το 1915, με τη συμβουλή του γερμανι-
κού στρατιωτικού προσωπικού, το ΚΕΠ 
απέλασε τις ελληνικές κοινότητες από τα 
Δαρδανέλια και την Καλλίπολη, με το πρό-
σχημα της στρατιωτικής αναγκαιότητας. 
Αυτοί οι Έλληνες δεν είχαν το δικαίωμα να 
πάρουν τίποτα μαζί τους. 
Τα εμπορεύματα στα καταστήματά τους 

πωλήθηκαν αργότερα από τις οθωμανι-
κές αρχές. Απελάθηκαν στο εσωτερικό της 
χώρας και σε μουσουλμανικά χωριά, όπου 
αναγκάστηκαν να επιλέξουν μεταξύ του 
Ισλάμ ή του θανάτου. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, πριν από 

τις απελάσεις, οθωμανικοί χωροφύλακες 
(αστυνομία) και οι τσέτες (ένοπλοι συμ-
μορίτες) κατέλαβαν χρήματα και τιμαλφή 
από τις κοινότητες, διαπράττουν σφαγές 
και καίνε εκκλησίες και σχολεία. 
Το Δεκέμβριο του 1916 αρχίζει η δίωξη 

των Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου. 

Μέχρι το 1917, πηγές αναφέρουν ότι 
πάνω από 700.000 Έλληνες είχαν πέσει 
θύμα ενός προκατειλημμένου και καλά 
ενορχηστρωμένου σχεδίου αφανισμού.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο, μέχρι το 1918, 
774.235 Έλληνες είχαν απελαθεί από τα 
σπίτια τους, πολλοί από αυτούς στο εσω-
τερικό της Τουρκίας και χάθηκαν τα ίχνη 
τους. Μετά την ήττα της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
εξέχοντες ηγέτες της ΚΕΠ έλαβαν θανα-
τικές ποινές σε οθωμανικό στρατοδικείο, 
για το ρόλο τους στη διοργάνωση της 
σφαγής των Ελλήνων κατά τη διάρκεια 
του πολέμου. Αλλά, ο μεταπολεμικός σχη-
ματισμός του Τουρκικού Εθνικιστικού Κι-
νήματος, υπό την ηγεσία του Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ, διέκοψε τη διαδικασία 
για να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύ-
νη. 

Οι εθνικιστές Κεμαλιστές συνέχισαν την 
πολιτική της ΚΕΠ να διώκουν τους Έλλη-
νες και κατέληξαν στην καταστροφή της 
κοσμοπολίτικης πόλης της Σμύρνης (σήμε-
ρα Ιζμίρ) και στην απέλαση όλων των Ελ-
λήνων που έως τότε είχαν απομείνει στην 
Τουρκία. Οι αρχές απαγόρευσαν την έξοδο 
από την Τουρκία στον υγιή Ελληνικό αρσε-
νικό πληθυσμό και, αντίθετα, στάλθηκαν 
στο εσωτερικό, όπου οι περισσότεροι έχα-
σαν τη ζωή τους σε στρατόπεδα εργατικής 
δουλείας ή σφαγιάστηκαν.

Μέχρι το 1923, διάφορες πηγές αναφέ-
ρουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες 
έχασαν τη ζωή τους στη γενοκτονία.

*Η 14η Σεπτεμβρίου αναγνωρίζει πάνω 
από το 90% των θυμάτων της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένου 
του Πόντου. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
η Ανατολική Θράκη, τα Αρμενικά Υψίπεδα 
και ο Λεβάντες δεν ανήκουν στη Μικρά 
Ασία.
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1914-1923: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Ημέρα Μνήμης
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Έχουν περάσει 24 χρόνια μετά τη δολο-
φονία των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού 

Σολωμού και οι δράστες όχι μόνο κυκλο-
φορούν ανενόχλητοι, αλλά δραστηριο-
ποιούνται ακόμα και με την πολιτική στα 
κατεχόμενα. 
Τι και αν εκδόθηκαν εθνικά και διεθνή 

εντάλματα σύλληψης για όσους έλαβαν 
μέρος στις στυγερές δολοφονίες στις 11 
και 14 Αυγούστου 1996. Μέχρι στιγμής 
κανένα δεν εκτελέστηκε. Μάλιστα, ένας 
από τους δολοφόνους, ο Ερχάν Αρικλί, 
υπέβαλε πρόσφατα υποψηφιότητα για 
τις παράνομες «προεδρικές» εκλογές των 
κατεχομένων.

Όλα αυτά καταδεικνύουν, ότι έμειναν 
μόνο στα χαρτιά οι προσπάθειες να τιμω-
ρηθούν οι εγκληματίες για τη διάπραξη 
φόνων και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι 
Αρχές της Δημοκρατίας εντόπισαν τότε 
13 δράστες για τους οποίους εκδόθηκε 
εθνικό ένταλμα. Παράλληλα, πέτυχαν την 
καταχώρηση στον κατάλογο αναζητούμε-
νων προσώπων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιnterpol) 
10 προσώπων, ενώ η Interpol απέρριψε 
το αίτημα της Δημοκρατίας για έκδοση 
εντάλματος σύλληψης άλλων τριών.
Τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 

ανεκτέλεστα στη βάση δεδομένων της 
Interpol, πέντε αφορούν τη δολοφονία 
του Ισαάκ και άλλα πέντε τη δολοφονία 
του Σολωμού. Τα ονόματα βρίσκονται στη 
διάθεση των Αρχών επιβολής του νόμου 
που έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομέ-
νων της Interpol. Μάλιστα, ένα άτομο από 
τους 10 φιγουράρει στη λίστα των πλέον 
καταζητούμενων προσώπων, ο 65χρονος 
σήμερα Ερτάλ Χατζιαλί Εμανέτ, διοικητής 
τότε των λεγόμενων δυνάμεων ασφαλεί-
ας στα κατεχόμενα.

Ανάμεσα στους καταζητούμενους για το 
φόνο του Ισαάκ, βρίσκεται και ο Ερχάν 
Αρικλί, αρχηγός του κόμματος των εποί-
κων «Αναγέννηση», ο οποίος υπέβαλε 
υποψηφιότητα για «πρόεδρος» του ψευ-
δοκράτους. Η μοναδική φορά που επιχεί-
ρησε να εκτελεστεί κάποιο από αυτά τα 
εντάλματα ήταν το 2012, όταν οι Αρχές 
του Κιργιστάν συνέλαβαν το σημερινό 
υποψήφιο «πρόεδρο» Ερχάν Αρικλί, χω-
ρίς ωστόσο αποτέλεσμα, αφού με παρέμ-
βαση των τουρκικών διπλωματικών Αρ-
χών η υπόθεση έπεσε και ο ίδιος αφέθηκε 
ελεύθερος. Το 2017 έκανε διακοπές στην 
Τυνησία και πάλι χωρίς να τον ενοχλήσει 
κανένας.

Για τις δύο υποθέσεις, η Κυπριακή Δημο-
κρατία το Φθινόπωρο του 1996 είχε εκδώ-
σει 13 συνολικά εντάλματα σύλληψης. Τα 
εντάλματα που είχαν εκδοθεί με εντολή 
του τότε Γενικού Εισαγγελέα, αείμνηστου 
Αλέκου Μαρκίδη, είχαν διαβιβαστεί και 
στην Interpol η οποία προχώρησε σε έκ-
δοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για 
τους 10.
Τα ονόματα των καταζητούμενων για 

τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, που κα-
ταζητούνται διεθνώς, σύμφωνα και με 
ανακοίνωση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 
1996, ήταν:
-Χασίμ Γιλμάζ: Τούρκος έποικος και πρώ-

ην μέλος της τουρκικής μυστικής υπηρεσί-
ας (ΜΙΤ), ο οποίος διέθετε το 1996 καφε-
νείο στην πόλη της Κερύνειας.
-Νεϊφέλ Μουσταφά Εργκούν: Τούρκος 

έποικος, 26 ετών τότε και μέλος της παρά-
νομης τουρκοκυπριακής αστυνομίας, που 
έφτασε στις κατεχόμενες περιοχές όταν 
ήταν παιδί.
-Πολάτ Φικρέτ Κορελί: Τουρκοκύπριος, 

17 ετών τότε και κάτοικος της κατεχόμενης 
Αμμοχώστου.
-Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν: Τούρκος 

έποικος 41 ετών και αρχηγός των Γκρίζων 
Λύκων στα κατεχόμενα. Κάτοικος τότε της 
κατεχόμενης πλευράς της Λευκωσίας.
-Ερχάν Αρικλί: Ο σημερινός υποψήφιος 

για την «προεδρία» των κατεχομένων, 40 
ετών τότε με καταγωγή από την πρώην Σο-
βιετική Ένωση και μόνιμος κάτοικος κατε-
χομένων από το 1986.
Για τη δολοφονία του Σολωμού, που πυ-

ροβολήθηκε επάνω στον ιστό, ενώ σφαί-
ρες είχαν τραυματίσει και δύο άνδρες των 
ΗΕ, η Γενική Εισαγγελία είχε ζητήσει στις 
30 Οκτωβρίου 1996 τη σύλληψη πέντε συ-
νολικά προσώπων.

Οι ύποπτοι που καταζητούνται από την 
Interpol είναι οι ακόλουθοι:
-Κενάν Ακίν: Ήταν τότε «υπουργός» Γε-

ωργίας και δασών των κατεχομένων. 
-Ερτάλ Χατζιαλί Εμανέτ: Υπηρετούσε ως 

διοικητής των λεγόμενων «Ειδικών Δυνά-
μεων» των κατεχομένων.
-Χασάν Κοντακσί: Πρώην διοικητής του 

κατοχικού στρατού.
-Αττίλα Σαβ: Τότε υπηρετούσε ως «αρχη-

γός» της λεγόμενης αστυνομίας των κατε-
χομένων.
-Μεχμέτ Καρλί: Τότε στρατηγός του κατο-
χικού στρατού.

ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996

Οι μνήμες όλων νωπές. Τα γεγονότα δύ-
σκολα θα ξεχαστούν. Στις αρχές του 1996 
η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσικλετι-
στών ανακοίνωσε την απόφασή της να 
οργανώσει τον Αύγουστο του 1996 μία 
μεγαλειώδη αντικατοχική πορεία από το 
Βερολίνο στην κατεχόμενη Κερύνεια, με 
σύνθημα «Απελευθέρωση η μόνη λύση». 

Η πορεία ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου από 
την Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερο-
λίνο, ακολουθώντας μια μεγάλη διαδρο-
μή μέσα από χώρες της Ευρώπης. Στην 
Κύπρο οι μοτοσικλετιστές έφτασαν στις 
10 Αυγούστου στη Λεμεσό από την Ελλά-
δα με πλοίο.
Το πρωινό της 11ης Αυγούστου 1996, 

7.000 μοτοσικλετιστές, κατευθύνθηκαν 
προς τα κατοχικά οδοφράγματα για να 
διαμαρτυρηθούν. Το απόγευμα της ίδιας 

μέρας, ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ δολοφο-
νήθηκε άγρια, στην προσπάθεια του να 
βοηθήσει έναν άλλο Ελληνοκύπριο, τον 
οποίο κτυπούσαν οι Τούρκοι. Δέχθηκε 
επίθεση από λυσσασμένους Τούρκους 
που άρχισαν να τον κτυπούν αλύπητα 
με πέτρες και ρόπαλα, ενώ μέλη της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης παρακολουθούσαν 
αμέτοχοι. Μετά από λίγο άφηνε την τε-
λευταία του πνοή λίγα μέτρα μακριά από 
την αγαπημένη του Αμμόχωστο. Ο Τάσος 
Ισαάκ άφησε πίσω του σύζυγο, γονείς και 
αδελφές. Η γυναίκα του ήταν έγκυος και 
στις 17 Σεπτεμβρίου 1996 έφερε στον κό-
σμο ένα κοριτσάκι που πήρε το όνομα του, 
Αναστασία.
Τρεις μέρες αργότερα, ανήμερα της κη-

δείας του Ισαάκ, στις 14 Αυγούστου 1996, 
μέρα κατάληψης της Αμμοχώστου, ακο-
λούθησε η δολοφονία του 26χρονου Σο-
λωμού Σολωμού. Ομάδες από διαδηλωτές 

κατευθύνθηκαν προς το οδόφραγμα της 
Δερύνειας για να εναποθέσουν στεφάνια 
και λουλούδια στο χώρο όπου ξυλοκοπή-
θηκε μέχρι θανάτου ο Τάσος Ισαάκ. Οι 
Τούρκοι στρατιώτες ανοίγουν πυρ κατά 
των διαδηλωτών και η περιοχή συγκλονί-
ζεται για ακόμα μια φορά. 
Ξαφνικά ξεπετάχθηκε μπροστά από τους 

διαδηλωτές ο Σολωμός Σολωμού και ξε-
φεύγοντας από τα χέρια των Ειρηνευτών, 
ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει τη 
σημαία της ντροπής, την τούρκικη ση-
μαία. Τότε, ο έποικος Κενάν Ακίν, πρώην 
αξιωματικός του τουρκικού στρατού, λε-
γόμενος υπουργός του ψευδοκράτους 
και πράκτορας των τουρκικών μυστικών 
υπηρεσιών, τον πυροβολεί εν ψυχρώ. Στο 
πλάι του στέκεται ο τότε κατοχικός ηγέτης 
Ραούφ Ντενκτάς.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
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Οι 10 καταζητούμενοι  
για τις δολοφονίες  
ΙΣΑΑΚ – ΣΟΛΩΜΟΥ  

παραμένουν ελεύθεροι Ο Κενάν Ακίν καταζητείται ακόμα 
και σήμερα για τη δολοφονία  

του Σολωμού

Ο Ερχάν Αρικλί (καταζητείται για τη 
δολοφονία του Τάσου Ισαάκ) έβαλε 

πρόσφατα υποψηφιότητα για τις 
παράνομες "προεδρικές" εκλογές  

των κατεχομένων 



8  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Σεπτεμβριου, 2020 / September 18, 2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1610

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Από τις 9 Μαΐου, 
επιστρέψαμε  στον 

αέρα στη συχνότητα 
1610 ΑΜ, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Μπαράζ διπλωματικών διεργασι-
ών λαμβάνει χώρα τα τελευταία 

24ωρα, έχοντας στο επίκεντρο τις εξε-
λίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το δι-
άστημα -μέχρι και τη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 και 25 
Σεπτεμβρίου- χαρακτηρίζεται κρίσιμο για 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς ανα-
μένεται να διαφανούν οι πραγματικές 
προθέσεις της Άγκυρας, σχετικά με την 
αποκλιμάκωση της έντασης.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ;
Το ζήτημα επιβολής κυρώσεων στην Τουρ-

κία παραμένει στο τραπέζι, με τον Κυριά-
κο  Μητσοτάκη να στέλνει σαφές μήνυμα, 
μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο 
του ευρωπαϊκού συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, 
ότι οι συζητήσεις με την Άγκυρα μπορούν 
να ξεκινήσουν άμεσα, αρκεί η άλλη πλευ-
ρά να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια ως 
προς την πρόθεση αποκλιμάκωσης και η 
απόσυρση του Oruc Reis από την ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα να μην αποτελεί απλώς 
ένα παιχνίδι τακτικής εκ μέρους της Άγκυ-
ρας.
Σε εξέλιξη παραμένει, στο μεταξύ, η γερ-

μανική διαμεσολάβηση για το θέμα, το 
οποίο συζητήθηκε στην τηλεφωνική επι-
κοινωνία του πρωθυπουργού με τη Γερ-
μανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ – τη 
δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να 
επιδιώκεται πολυμερής διάσκεψη για 
θέματα της ΝΑ Μεσογείου, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί -ακόμη και πριν το δι-
ήμερο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 
24 και 25 Σεπτεμβρίου- με τη συμμετοχή 
Αθήνας και Άγκυρας.

Μολονότι η ελληνική πλευρά δεν εμ-
φανίζεται κατ’ αρχήν αρνητική, ζητά να 
πειστεί για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας 
πρωτοβουλίας και θέτει τον απαράβατο 
όρο της συμμετοχής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κάτι στο οποίο αντιτίθεται σφό-
δρα η Τουρκία.

Πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις προς 
αυτή την κατεύθυνση μετά την επίσκεψη 
του κ. Μισέλ στη Λευκωσία.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η Αθήνα διαμηνύει πως είναι έτοιμη να 

ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν από την 
πλευρά της Τουρκίας «απτά δείγματα 
γραφής» ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση 
της έντασης. Σε δηλώσεις του μετά τη συ-
νάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης επεσήμανε, πως η Μεσόγειος 
αποτελεί ζωτικό χώρο ασφάλειας για όλη 
την Ευρώπη και η στήριξη στην Ελλάδα και 
την Κύπρο δεν αποτελεί απλά μία αυτονό-
ητη έκφραση αλληλεγγύης, για να προ-
σθέσει ότι «έχει έρθει η ώρα για πράξεις 
και όχι για λόγια. Είναι τα λόγια, άλλωστε, 
που εύκολα γίνονται συνθήματα, αιχμα-
λωτίζοντας προθέσεις και φέρνοντας συ-
χνά αχρείαστες εντάσεις».
Μάλιστα, απευθυνόμενος προς την 

Άγκυρα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε 
πως «έχει χρόνο ακόμα -πριν αλλά και 
μετά τη Σύνοδο Κορυφής- να συνεχίσει το 
πρώτο ενθαρρυντικό βήμα απεμπλοκής 
από αυτή την κρίση. Και εφόσον έχουμε 
απτά δείγματα γραφής και αυτά συνεχι-
στούν, είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε 
άμεσα διερευνητικές επαφές με την Τουρ-
κία, σχετικά με τη μία μείζονα διαφορά την 
οποία έχουμε: Την οριοθέτηση θαλασσί-
ων ζωνών, ΑΟΖ δηλαδή, Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης, στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο». Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «δε 
γίνεται να διακηρύττεις ότι διαβουλεύ-
εσαι και ταυτόχρονα να επιβουλεύεσαι. 
Ούτε να λες ότι συνομιλείς, ενώ απειλείς».

ΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

Μπορεί τις τελευταίες ώρες να υπάρχει 
σιγή από τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, ωστόσο η Άγκυρα εκτοξεύει 
νέες απειλές δια στόματος του εκπροσώ-
που της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ 
Καλίν, ο οποίος δήλωσε ότι πάντα υπάρ-
χει το πεδίο της μάχης αντί του διαλόγου.
«Η Τουρκία υπό την οξυδερκή ηγεσία του 

προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν, θα προστατεύσει πάντα 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, 
τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι, ως 
ένας ισχυρός πρωταγωνιστής. Η Ελλάδα 
και τα κράτη – μέλη της ΕΕ δε θα πρέπει 
να χαραμίσουν την ευκαιρία που δόθηκε 
στη διπλωματία, πρέπει να κάνουν αμοι-
βαία βήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Καλίν. Παράλληλα, συνεχίζοντας την 
τακτική του καρότου και του μαστίγιου, 
έθεσε και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποί-
ησης ελληνικού νησιού και συγκεκριμένα 
της Χίου, εκδίδοντας αντι-Navtex, αντι-
δρώντας στο αναφαίρετο δικαίωμα της 
Ελλάδας να δεσμεύει περιοχές όπου θέ-
λει στην επικράτειά της για ασκήσεις των 
Ενόπλων Δυνάμεών της.
Επίσης, η Άγκυρα εξέδωσε ναυτική οδη-

γία για άσκηση (στις 17 Σεπτεμβρίου) με 
πραγματικά πυρά κοντά στα τουρκικά 
παράλια, απέναντι από τη Ρόδο και το Κα-
στελόριζο, ενώ επέκτεινε έως τον Οκτώ-
βριο τις γεωτρήσεις από το Yavuz στην 
Κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα νοτι-
οδυτικά του νησιού.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με άρ-
θρο του στην «Καθημερινή», κάνει λόγο 
για διπλωματία χωρίς προϋποθέσεις, ση-
μειώνοντας ότι «δεν είναι ρεαλιστικές οι 
απόπειρες προς την κατεύθυνση του απο-
κλεισμού μίας χώρας όπως η Τουρκία από 
τα πλούτη της ίδιας της γειτονιάς της».

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών προ-
σθέτει ότι αναμένει από την Ελλάδα να 
ανανεώσει όλα τα κανάλια διαλόγου με 
την Τουρκία χωρίς καμία προϋπόθεση, 
υπογραμμίζοντας ότι οι προϋποθέσεις 
γεννούν άλλες αντί-προϋποθέσεις.
Όπως τονίζει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 

οι βασικοί στόχοι της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο είναι οι εξής:
-Δίκαιη και ισότιμη οριοθέτηση των θα-

λασσίων ορίων
-Προστασία των δικαιωμάτων στην υφα-

λοκρηπίδα μας έναντι μαξιμαλιστικών και 
υπερβολικών διεκδικήσεων
-Προστασία των ισότιμων δικαιωμάτων 

των Τουρκοκυπρίων στους υποθαλάσσι-

ους πόρους του νησιού μέσω της εγκαθί-
δρυσης ενός μηχανισμού ισότιμου διαμοι-
ρασμού των κερδών

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΙΣΕΛ  
ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΟΜΠΕΟ
Κάνοντας αναφορά στο θέμα της επόμε-

νης Συνόδου Κορυφής, που θα αφιερωθεί 
στην κατάσταση της Ανατολικής Μεσογεί-
ου και τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας, ο Σάρλ 
Μισέλ έκανε λόγο για ασφάλεια και στα-
θερότητα που πρέπει να υπάρχει στην πε-
ριοχή, υπογραμμίζοντας πως δεν αποτε-
λεί μόνο υπόθεση της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δίνοντας μάλιστα το στίγμα της κατεύθυν-
σης που θα ακολουθήσουν οι Βρυξέλλες 
έναντι της Τουρκίας στην κρίσιμη Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ διευκρίνισε: «Να εργα-
στούμε μαζί εντατικά για να δούμε πώς 
θα προοδεύσουμε, με μια διπλή μέθοδο. 
Αφενός να είμαστε κατηγορηματικοί και 
αυστηροί για να γίνουν σεβαστές αρχές 
που είναι σημαντικές για την Ελλάδα και 
την Κύπρο και αφετέρου είμαστε έτοιμοι 
να ανοίξουμε την αγκάλη μας για να δεί-
ξουμε ότι μια ατζέντα θετική είναι δυνα-
τόν να υπάρξει αν υπάρχει κοινή βούληση 
να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές».

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάντως 
αναφέρθηκε εκ νέου και ο Αμερικανός 
υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, ο 
οποίος κάλεσε τις δύο χώρες να εγκατα-
λείψουν κάθε στρατιωτική κλιμάκωση και 
να επικεντρωθούν στην αναζήτηση μιας 
διπλωματικής λύσης.
«Πρέπει να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα 

χωρίς να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική 
ισχύς, αλλά μέσω των κανονικών μηχανι-
σμών, μέσω των διεθνών αποφάσεων, ιδι-
αίτερα για τα δικαιώματα που συνδέονται 
με αυτή την περιοχή» τόνισε, μιλώντας 
στο δημόσιο γαλλικό ραδιοσταθμό France 
Inter.
«Πρέπει να μειωθεί το στρατιωτικό απο-

τύπωμα παντού και να γίνεται προσφυγή 
σε διπλωματικά και όχι στρατιωτικά μέσα» 
πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής 
διπλωματίας._  © in.gr

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ

«Διπλωματικός πυρετός» πριν τη 
Σύνοδο της ΕΕ για την Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να επιδιώκεται 
πολυμερής διάσκεψη για θέματα της ΝΑ Μεσογείου,  

η οποία θα πραγματοποιηθεί -ακόμη και πριν το 
διήμερο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 
Σεπτεμβρίου- με τη συμμετοχή Αθήνας και Άγκυρας.
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Legal: $3,600 down payment or equivalent trade-in required. RDPRM-related fees ($46) extra. Annual kilometer limit of 16,000 km, $0.16 per excess kilometer. Dealer may sell or lease for less. Limited-time retail offers 
available to eligible retail customers and applicable to the 2020 XT4/XT5. OAC. This offer is exclusive to members of the Association des concessionaires Cadillac du Québec (excluding the Gatineau–Hull region) and can be 
combined with the GM Card, GM Student Bonus and GM Mobility programs.  For the latest information, drop by Cadillac West Island or visit cadillacwestisland.ca ++ Cadillac Premium Care Maintenance Program provides 
eligible customers who have purchased, leased or financed in Canada a new eligible Cadillac with a GM dexos1™ oil and oil filter change, and tire rotations (limit of up to eight (8) in total) in accordance with the oil life 
monitoring system and your vehicle’s Owner’s Manual, along with limited inspections and other select services, for 4 years from your vehicle’s delivery date or 80,000 km, whichever occurs first, performed at participating 
authorized Cadillac dealers. CTS-V may be eligible for additional services. Fluid top offs, brakes, wheel alignments etc. and dealer recommended maintenance are not covered. May not be redeemed for cash or combined with 
certain other consumer incentives. General Motors of Canada Company reserves the right to amend or terminate this offer, in whole or in part, at any time without prior notice. Additional conditions and limitations apply.

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. 

+ 4 YEAR PREMIUM CARE MAINTENANCE + 4 YEAR PREMIUM CARE MAINTENANCE 

2020 CADILLAC XT4

3,600 LEASE $246
WITH $3600 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $44,862 

2020 CADILLAC XT5
BI-WEEKLY
FOR
48 MONTHS LEASE $282

WITH $3600 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $54,247 

BI-WEEKLY
FOR
48 MONTHS
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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

Με την πυρκαγιά και τα εκτεταμένα 
επεισόδια στη Μόρια, που δε λένε 

να σταματήσουν, επανήλθε στο προσκή-
νιο ο γόρδιος δεσμός του μεταναστευτι-
κού. Το πρόβλημα εξελίσσεται σε εφιάλ-
τη, όχι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες των 
νησιών, αλλά συνολικά για την Ελλάδα. Κι 
όμως, αυτός ο γόρδιος δεσμός λύνεται, 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η αντί-
στοιχη πολιτική βούληση.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Μπορεί με τις ιδεοληψίες της, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα να επιδείνωσε την κατάστα-
ση, αλλά η ανυπαρξία επεξεργασμένης 
αποτελεσματικής μεταναστευτικής στρα-
τηγικής πάει πιο πίσω και συνεχίζεται και 
σήμερα. Τα γεγονότα δείχνουν ότι η κυ-
βέρνηση της ΝΔ είναι ανίκανη να δράσει 
αποτελεσματικά. Προς το παρόν, με Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιτάσσει 
εκτάσεις στα νησιά για την κατασκευή 
κλειστών κέντρων, προκαλώντας βαθύ 
ρήγμα στις σχέσεις της με τις τοπικές κοι-
νωνίες στα νησιά.

Σε άρθρο μου στην «Καθημερινή» (1 
Απριλίου 2012) είχα καταθέσει συγκεκρι-
μένες προτάσεις, οι οποίες φρονώ ότι δια-
τηρούν την αξία τους και σήμερα. Το πρό-
βλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο 
εάν η στρατηγική εδράζεται στην αρχή της 
μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνο-
μη μετανάστευση.

Ένα κράτος έχει δικαίωμα και υποχρέω-
ση να επιλέγει ποιος θα εισέρχεται στην 
επικράτειά του και πολύ περισσότερο έχει 
δικαίωμα να επιλέγει σε ποιον αλλοδαπό 
θα παραχωρήσει ιθαγένεια. Το καθοριστι-
κό κριτήριο στην παραχώρηση ιθαγένειας 
δεν πρέπει να είναι ο χρόνος παραμονής 
στην Ελλάδα, αλλά η πολιτισμική συμβα-
τότητα ενός αλλοδαπού με την ελληνική 
κοινωνία, δηλαδή η δυνατότητά του να 
ενσωματωθεί. Με αυτό το κριτήριο, λοι-
πόν, η Πολιτεία έχει λόγο να παραχωρήσει 
ελληνική ιθαγένεια κυρίως σε ανατολικο-
ευρωπαίους που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το σημείο-κλειδί είναι να εξετασθούν 

ταχύτατα οι δεκάδες χιλιάδες συσσωρευ-
μένες αιτήσεις για άσυλο (είχαν φθάσει 
κάποια στιγμή τις 100.000), ώστε να είναι 
σαφές ποιοι δικαιούνται άσυλο και ποιοι 

όχι. Σήμερα, όσοι καταθέτουν αίτηση 
προστατεύονται από απέλαση μέχρι αυτή 
να εξετασθεί. Ακόμα και όσοι δεν έχουν 
καμία ελπίδα να τους δοθεί άσυλο, υπο-
βάλλουν αίτηση, επειδή έτσι παραμένουν 
για αρκετά χρόνια νομίμως στην Ελλάδα, 
επειδή η εξέταση της αίτησής τους καθυ-
στερεί για χρόνια.

Η εκκαθάριση των αιτήσεων μπορεί 
να γίνει με την κατάργηση περιττών δι-
αδικασιών και με τη συγκρότηση όσων 
επιτροπών απαιτούνται, αφενός για να 
εξετασθούν οι συσσωρευμένες αιτήσεις, 
αφετέρου για να διεκπεραιώνεται εντός 
2-3 μηνών κάθε νέα αίτηση. Για να επι-
τευχθεί αυτό, δεν αρκεί η αύξηση του 
αριθμού των επιτροπών. Απαιτείται πολ-
λαπλασιασμός τους, σε συνδυασμό με τη 
διεκπεραίωση προκαταρκτικών εργασιών 
από ιδιώτες νομικούς.

Στελέχη -για να συγκροτηθούν όσες 
επιτροπές απαιτούνται γι’ αυτή την εκ-
καθάριση- υπάρχουν. Έχω προτείνει να 
χρησιμοποιηθούν δικαστικοί και δημόσι-
οι υπάλληλοι με πτυχίο νομικής, οι οποί-
οι έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Θα ανταποκρίνονταν πολ-
λοί εάν τους δινόταν παραλλήλως με τη 
σύνταξή τους ένα επίδομα. Ο νόμος που 
προβλέπει, ότι όποιος συνταξιούχος ερ-
γάζεται τού κόβεται η σύνταξη, προφανώς 
πρέπει να αλλάξει γι’ αυτή την περίπτωση.
Εάν εκκαθαριστεί ο τεράστιος όγκος 

των αιτήσεων για άσυλο που εκκρεμούν, 
θα είναι σαφές ποιοι το δικαιούνται και 
ποιοι όχι. Το επόμενο βήμα θα είναι η 
επαναπροώθηση στην Τουρκία όσων δε 
δικαιούνται άσυλο, όπως προβλέπει η 
ευρωτουρκική συμφωνία του 2016. Αν η 
Τουρκία αρνηθεί, το πρόβλημα μπορεί να 
αντιμετωπισθεί αλλιώς, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια.

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Μία δεύτερη δέσμη μέτρων –παραλλή-

λως με την εκκαθάριση των αιτήσεων για 
άσυλο– αφορά στην αποτροπή παράνο-
μης εισόδου. Σ’ αυτό τον τομέα, επί κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη έχει σημειωθεί με-
γάλη πρόοδος. Οι εισροές δεν έχουν μη-
δενιστεί, αλλά έχουν συρρικνωθεί. Απαι-
τείται το κράτος να εξαντλήσει τα τεχνικά 
και επιχειρησιακά μέσα, για να επιτύχει τη 
μεγαλύτερη δυνατή συρρίκνωση.
Στην περιοχή του Έβρου η επαρκής φρού-

ρηση απαιτεί πυκνές περιπολίες. Αποστο-

λή του στρατού δεν είναι η αποτροπή της 
παράνομης μετανάστευσης. Για την Ελ-
λάδα, όμως, η παράνομη μετανάστευση 
είναι και ζήτημα εθνικής ασφαλείας, άρα 
δικαιολογεί την εμπλοκή του στρατού. Ει-
δικά όταν η δημοσιονομική κρίση επιβά-
λει την αξιοποίηση και του στρατού, αφού, 
βεβαίως, προηγηθεί ειδική εκπαίδευση 
των παραμεθόριων μονάδων.

Στο Αιγαίο, τα σύνορα είναι θαλάσσια 
και δε σφραγίζονται, αλλά αυτό δε δικαι-
ολογούσε ότι το Λιμενικό και η FRONTEX 
είχαν καταντήσει μηχανισμός υποδοχής 
και όχι αποτροπής παράνομης εισόδου. 
Ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η 
φύλαξη μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση 
drones και με πυκνές περιπολίες. Η τουρ-
κική Ακτοφυλακή λειτουργεί στο πλαίσιο 
της εργαλειοποίησης του μεταναστευτι-
κού από τον Ερντογάν.

Μπορεί το push back (η απώθηση του 
πλοιαρίου προς τα τουρκικά χωρικά ύδα-
τα) να θεωρείται αντιδεοντολογική, αλλά 
δε μπορεί η τουρκική πλευρά να επιδίδε-
ται σ’ αυτόν τον υβριδικό πόλεμο και η 
ελληνική να αντιδρά «με το σταυρό στο 
χέρι». Η FRONTEX θα ήταν πραγματικά 
χρήσιμη εάν πραγματοποιούσε περιπο-
λίες από κοινού με την τουρκική Ακτοφυ-
λακή στα μικρασιατικά παράλια, ώστε να 
αποτρέπει τον απόπλου πλοιαρίων.

Η Αγκυρα θα το αρνηθεί, αλλά είναι εν-
δεικτικό ότι η ΕΕ δεν το έχει ούτε καν θέ-
σει. Γιατί δε διασυνδέει τη μεγάλη οικο-
νομική βοήθεια προς την Τουρκία με αυτό 
τον όρο; Μόνο τότε, ο Ερντογάν δε θα 
μπορούσε, ανοιγοκλείνοντας τη στρόφιγ-
γα, να εκβιάζει. Δυστυχώς, η Αθήνα, που 
έχει ζωτικό συμφέρον, δεν έχει αναλάβει 
ούτε σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της ΕΕ, παρότι υπάρχουν σημαντικά περι-
θώρια για τη σύναψη συμμαχιών. Όσο δε 
για τους άλλους Ευρωπαίους, αυτοί έχουν 
βολευτεί με το γεγονός ότι μετέτρεψαν 
την Ελλάδα σε «αποθήκη ψυχών».

Ο ΘΟΛΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ
Μία τρίτη δέσμη μέτρων αφορά τη δρά-

ση των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις). Το ελληνικό κράτος πρέπει επιτέ-
λους να ανακτήσει τον έλεγχο της κατά-
στασης, εκδιώκοντας από τη χώρα όσες 
ΜΚΟ λειτουργούν σαν «νταβατζήδες» 
της παράνομης μετανάστευσης. Είναι 
κοινό μυστικό, μάλιστα, πως αυτή η κατη-
γορία είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Η νομοθετική ρύθμιση συνιστά ένα βήμα, 
αλλά χρειάζεται ακόμα πιο αυστηρός 
έλεγχος. Στην Ελλάδα πρέπει να παραμεί-
νουν μόνο όσες ΜΚΟ παρέχουν αποκλει-
στικά ανθρωπιστικό έργο και μάλιστα 
υπό αυστηρή κρατική επιτήρηση. Είχαμε 
φθάσει στο σημείο οι ΜΚΟ να έχουν μετα-
τραπεί σε κράτος εν κράτει κι αυτό εν μέ-
ρει ισχύει ακόμα. Για την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί, βαριά ευθύνη φέρει 
η ΕΕ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, οι 
οποίες έχουν θολές σχέσεις διαπλοκής με 
διεθνείς ΜΚΟ, τις οποίες χρηματοδοτούν 
αφειδώς.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι ο Ερντογάν απαί-
τησε και κέρδισε κονδύλια της ΕΕ για το 
μεταναστευτικό να πηγαίνουν στο τουρκι-
κό κράτος και όχι σε ΜΚΟ. Η Ελλάδα, που 
είναι χώρα-μέλος δεν το έχει κερδίσει! 
Προφανώς, δεν πρόκειται για αφέλεια. 
Σ’ αυτό το επίπεδο έχει δημιουργηθεί 
ένα δίκτυο, το οποίο πέρα από την ορα-
τή ανθρωπιστική πλευρά του, συχνά έχει 
και μία κρυφή. Είναι κοινό μυστικό ότι οι 
ΜΚΟ χρησιμοποιούνται σαν όχημα και 
για σκοτεινές δραστηριότητες. Πιο συγκε-
κριμένα, κάποιες ΜΚΟ λειτουργούσαν σε 
συντονισμό με τους Τούρκους διακινητές, 
ενώ κάποιες άλλες χρησιμοποιούνται σαν 
κάλυψη για ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Είναι κοινό μυστικό ότι κατά κανόνα 
οι ΜΚΟ, όπως και η Ύπατη Αρμοστεία, 
έχουν καταντήσει επαγγελματίες του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού. Έχουν 
συμφέρον να υπάρχει το πρόβλημα, επει-
δή τους εξασφαλίζει ρόλο και κονδύλια. 
Για τις ΜΚΟ και την Ύπατη Αρμοστεία, οι 
πρόσφυγες-μετανάστες είναι «πελάτες», 
από αυτούς ζουν. Ως εκ τούτου, δεν είναι 
καθόλου περίεργο που με πρόσχημα τον 
ανθρωπισμό, έχουν την τάση να συντη-
ρούν και να διογκώνουν, αντί να συρρι-
κνώνουν, το φαινόμενο της παράνομης 
μετανάστευσης.

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο…

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Πως λύνεται  
ο γόρδιος δεσμός  
του μεταναστευτικού

ΑΣΥΛΟ, ΣΥΝΟΡΑ  
ΚΑΙ ΜΚΟ
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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
Γιατί μειώνονται οι θάνατοι  
ενώ αυξάνονται τα κρούσματα; 
Οι γιατροί δεν είναι σίγουροι για τα αίτια αλλά έχουν ορισμένες θεωρίες  
και προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν περάσει 

Τα στατιστικά στοιχεία από τις περισ-
σότερες χώρες της Ευρώπης και τις 

ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι, παρόλο που τα 
κρούσματα του κορωνοϊού αυξάνονται, 
ο αριθμός των θανάτων και των σοβα-
ρών περιστατικών παραμένει σχετικά 
χαμηλός. 
Όπως αναφέρει η Guardian, για πα-

ράδειγμα, οι διασωληνωμένοι ασθενείς 
μειώθηκαν στη Βρετανία από 3.000 – 
που ήταν στο απόγειο της πανδημίας 
– σε 70. Ταυτόχρονα όμως, τα νέα περι-
στατικά δείχνουν να αποκτούν και πάλι 
ανοδική πορεία, γεγονός που πρέπει να 
κρατά όλους μας σε επιφυλακή. 

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ; 
Οι γιατροί δεν είναι σίγουροι για το τι 

ακριβώς συμβαίνει. Μερικοί αποδίδουν 

το γεγονός στο ότι οι ιατρικές παρεμβά-
σεις πλέον είναι πιο πετυχημένες και η 
θεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσμα-
τα. Για παράδειγμα, το φάρμακο δεξα-
μεθαζόνη αποδείχθηκε πρόσφατα ότι 
αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ 
των ασθενών που χρειάζονται αναπνευ-
στήρα. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι 
πως ο κορωνοϊός πλέον προσβάλλει πε-
ρισσότερους νέους, οι οποίοι όμως είναι 
λιγότερο πιθανό να πεθάνουν ή να νο-
σήσουν σοβαρά, ενώ την ίδια στιγμή οι 
ηλικιωμένοι εξακολουθούν να είναι προ-
σεκτικοί. 

ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ; 
Η απάντηση είναι αρνητική. Άλλοι 

ερευνητές αναφέρονται στην περίπτωση 
των ΗΠΑ, όπου ενώ αρχικά καταγράφηκε 

μια αύξηση των κρουσμάτων ηλικίας 20-
30 ετών, ακολούθησε και μια άνοδος στα 
περιστατικά που αφορούσαν τους ηλικι-
ωμένους. Το αποτέλεσμα ήταν να ση-
μειωθεί άλμα στους θανάτους. Ένα πα-
ρόμοιο μοτίβο θα μπορούσε να συμβεί 
και στην Ευρώπη, πιθανότατα σε μερικές 
εβδομάδες, προειδοποιούν οι ειδικοί. 

ΕΙΝΑΙ  ΠΛΕΟΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 
Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ COVID-19; 
H εν λόγω θεωρία υποστηρίζεται από 

μια μερίδα της επιστημονικής κοινότη-
τας, η οποία εκτιμά πως οι περισσότεροι 
ιοί τείνουν να χάνουν τα πιο θανατηφό-
ρα χαρακτηριστικά τους επειδή δεν κερ-
δίζουν τίποτα από τη θανάτωση των ξε-
νιστών τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
και με τον ιό SARS-CoV-2, τονίζουν. 

Άλλοι ερευνητές διαφωνούν, λέγοντας 
ότι μια τέτοια διαδικασία είναι απίθανο 
να έχει συμβεί τόσο σύντομα. 
Μια εναλλακτική ερμηνεία είναι ότι οι 

μολυσματικές δόσεις του ιού, που με-
ταδίδονται από το ένα άτομο στο άλλο, 
μπορεί να γίνουν μικρότερες χάρη στην 
κοινωνική απόσταση. 
Στη συνέχεια, οι χαμηλότερες αυτές δό-

σεις θα διευκολύνουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα, οπότε τα ποσοστά των θανά-
των θα μειωθούν. 
Tο σίγουρο όμως είναι, πως απαιτείται 

πολύ περισσότερος χρόνος για να απα-
ντηθούν κάποια ερωτήματα με σαφή-
νεια. 

© PROTAGON.GR

Κάθε δίαιτα μπορεί να σας βοηθήσει 
να χάσετε βάρος, αρκεί να πληροί 

μία βασική προϋπόθεση: να εξασφαλί-
ζει έλλειμμα θερμίδων.
Φυσικά, δε γίνεται να έχετε έλλειμ-

μα θερμίδων μόνο για μία ημέρα ή μία 
εβδομάδα και να περιμένετε να δείτε 
μεγάλη διαφορά στο βάρος σας. Επομέ-
νως, σημαντικό στοιχείο στην προσπά-
θειά σας είναι να είστε συνεπής.
Το πώς τροφοδοτείται τον οργανισμό 

σας δε θα έπρεπε να είναι κάτι περίπλο-
κο, επομένως μην αγχώνεστε ότι πρέπει 

να ακολουθήσετε μία δίαιτα χωρίς υδα-
τάνθρακες, ενώ δε μπορείτε να ζήσετε 
χωρίς ψωμί.
Η καλύτερη δίαιτα είναι αυτή που 

μπορείτε να ακολουθήσετε όσο το δυ-
νατόν πιο εύκολα και παράλληλα να 
έχει αποτέλεσμα.
Αν δυσκολεύεστε να βρείτε ένα δια-

τροφικό πλάνο που να σας φαίνεται βι-
ώσιμο, να σας τροφοδοτεί με την απα-
ραίτητη ενέργεια, να σας επιτρέπει να 
κοιμάστε καλά, να νιώθετε χαρούμενη 
και να χάνετε βάρος, έχουμε για εσάς 

ένα απλό πλάνο που αποτελείται από 
τέσσερα μέρη, έτσι ώστε να κατακτήσετε 
το στόχο σας.
-Μείνετε μακριά από το πρόχειρο φα-

γητό, τα εξευγενισμένα σάκχαρα και τα 
ζαχαρούχα ποτά. Το να τα καταναλώνετε 
μία φορά στο τόσο είναι εντάξει, αλλά 
το καθόλου είναι ακόμα καλύτερο, αφού 
δεν έχουν καμία θρεπτική αξία.
-Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ 

και το όχι και τόσο υγιεινό φαγητό σε μία 
έως δύο φορές την εβδομάδα.
-Όταν είστε εκτός σπιτιού, έχετε μαζί 

σας θρεπτικά σνακ, όπως ανάλατους ξη-
ρούς καρπούς και φρούτα.
-Κάθε ημέρα, η διατροφή σας πρέπει να 

αποτελείται από υγιεινά τρόφιμα, όπως 
φρούτα, λαχανικά, άπαχη πρωτεΐνη, τρό-
φιμα ολικής άλεσης και «καλά» λιπαρά, 
όπως αβοκάντο και ξηρούς καρπούς.
Ο στόχος σας, λοιπόν, πρέπει να είναι 

η κατανάλωση περιορισμένων θερμίδων 
και θρεπτικών τροφίμων, ώστε να τρο-
φοδοτείτε τον οργανισμό σας με όλα τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται και 
παράλληλα να χάνετε βάρος.   © Vita.gr

Απλοί κανόνες  
ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΒΑΡΟΣ  

ακόμη κι αν μισείτε τις δίαιτες 

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 21 septembre au dimanche 27 septembre 2020 · from monday september 21st to sunday september 27th 2020

BIFTECK DE CONTRE-FILET 
DE BOEUF FRAIS
Fresh Strip Loin Steak
22.02/kg

BISCOTTES ELITE
Rusks

180 à 250g

NOUILLES POUR SOUPE 
FIDES MISKO

Thin Soup Noodles
250g

PÂTES ALIMENTAIRES
FAMIGLIA

Pasta
454g

PIEUVRE
Octopus
13.21/kg

FROMAGE FETA ILIOS
Cheese

1kg

YOGOURTS BALKAN OU 0 à 3%
ASTRO
Yogurts

750g

HUILE D’OLIVE DE GRIGNONS HERMES
Olive Pomace Oil

3L

MIEL DE FLEURS SAUVAGES AURORA
Wildflower Honey
1kg

PALETTE DE VEAU DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Blade
8.80/kg

CANADA AA

JUMBO

BOÎTE D’ORANGES
Box of Oranges

5lbs

RAISINS 
NATURELS 

THOMPSON 
SANS PÉPINS

Natural Thompson 
Seedless Grapes

454g

ANANAS GOLDEN RIPE 
Pineapple
Gr. 5

ASPERGES
Asparagus

454g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Εκπληκτικές δημιουργίες με καρπούζι!
Υπάρχει πλήθος υλικών, που οι καλλι-

τέχνες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν 
για τα γλυπτά τους, αλλά σίγουρα το… καρ-
πούζι δεν είναι και το πιο διαδεδομένο. 
Ο Ιάπωνας Takashi Itoh μας δείχνει πως 
το ταλέντο και η διάθεση μπορούν να 
μεταμορφώσουν ένα κοινό φρούτο σε 
έργο τέχνης. Οι συνδυασμοί των χρωμά-
των του καρπουζιού (πράσινο, κόκκινο 
και άσπρο) είναι ατελείωτοι και το απο-
τέλεσμα αξιοθαύμαστο. Βέβαια μπορού-

με πάντα, αφού θαυμάσουμε το έργο τέ-
χνης, να το κρυώσουμε και να το φάμε!
Η τέχνη του σκαλίσματος λαχανικών και 

φρούτων είναι μία παραδοσιακή τεχνι-
κή στην Ταϊλάνδη εδώ και 700 χρόνια. 
Ο Takashi Itoh άρχισε να δημιουργεί με 
το καρπούζι, όταν εντυπωσιάστηκε από 
μία παρουσίαση Ταϊλανδικής τέχνης στο 
Τόκυο το 2001. Έκτοτε έχει δημιουργή-
σει εκατοντάδες εκπληκτικά γλυπτά από 
καρπούζι.

Το πουλί με τη σπάνια πάθηση 
Ένα πρωτότυπο πουλί «καρδινάλι-

ος» φέρει μια σπάνια ανωμαλία, 
εφόσον από τη μια πλευρά είναι θηλυ-
κό και από την άλλη αρσενικό!
Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά έχει 

φτερά θηλυκού και από την άλλη αρσε-
νικού και είναι κόκκινο και λευκό.
Θεωρείται πρωτότυπο, επειδή οι αρ-

σενικοί «καρδινάλιοι» είναι κόκκινοι, 
ενώ οι θηλυκοί λευκοί και αυτό τα έχει 
και τα δυο. Το συγκεκριμένο πουλί έχει 
μια σπάνια ανωμαλία που ονομάζεται 
gynandromorphism και προέρχεται 
από τις ελληνικές λέξεις «γυναίκα» και 
«άντρας».
Μάλιστα, αρκετοί επισκέπτονται το 

μέρος όπου ζει το πουλί, ώστε να θαυ-
μάσουν το σπάνιο αυτό φαινόμενο, ενώ 
έχει γίνει viral στα social media.

Η μεγαλύτερη πισίνα του κόσμου!
Η μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο βρί-

σκεται στη Χιλή στο θέρετρο San 
Alfonso del Mar της επαρχίας Algarrobo, 
έχει μήκος περίπου 1χλμ και καταλαμβά-
νει έκταση 80 στρεμμάτων. Στο βαθύτε-
ρο σημείο της φτάνει τα 35 μέτρα βάθος 
και συγκρατεί τον απίστευτο αριθμό των 
250.000 κυβικών μέτρων νερού.
Είναι τόσο μεγάλη, που οι επισκέπτες 

μπορούν να κάνουν κανό ή ακόμα και 
ιστιοπλοΐα με μικρά σκάφη. Φυσικά 
έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των ρεκόρ 
Γκίνες σαν η μεγαλύτερη πισίνα στον κό-
σμο.
Τα νερά της είναι τόσο καθαρά και κρυ-

στάλλινα, που μπορεί κανείς να δει τον 
πυθμένα ακόμη και στο βαθύτερο ση-
μείο. Το σύστημα καθαρισμού ελέγχεται 
από υπολογιστές, ανακυκλώνοντας θα-
λασσινό νερό. Η θερμοκρασία του νερού 
είναι 26oC – 9 περισσότερους από την 
παράπλευρη παραλία.

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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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

Από την αρχή της πανδημίας που προ-
κάλεσε ο νέος κορωνοϊός, ήταν σα-

φές ότι τα περισσότερα θύματά του ήταν 
ηλικιωμένοι άνδρες. Το γεγονός αυτό προ-
καλούσε πολλά ερωτηματικά, αλλά τώρα 
μια νέα μελέτη αποκαλύπτει μια πιθανή 
αιτία. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, 
που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική 
επιθεώρηση PLOS Biology και παρουσιά-
στηκε από το iatropedia.gr, ορισμένοι πα-
ράγοντες μπορεί να οδηγούν σε πιο αδύ-
ναμη ανοσοποιητική αντίδραση κατά της 
λοίμωξης που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. 
Αυτό μπορεί κάλλιστα να εξηγεί τα αυξη-
μένα ποσοστά εισαγωγής στην εντατική 
και θανάτων που παρατηρούνται στους 
ηλικιωμένους άνδρες, λένε οι ερευνητές.
Τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου & 

Προλήψεως των Ασθενειών (CDC) ανα-
φέρουν πως οι ηλικιωμένοι 65-74 ετών 
έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες νοση-
λείας σε σύγκριση με τους νέους 18-29 
ετών. Οι ηλικιωμένοι έχουν επίσης 90 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να χάσουν 
τη ζωή τους. Συνολικά στις ΗΠΑ, το 80% 
των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους 
έχουν ηλικία 65 ετών και άνω.

Η ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, επιστήμο-

νες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, 

στο Σιάτλ, εξέτασαν θραύσματα γενετικού 
υλικού (RNA) του ιού σε ρινικά δείγματα 
που πήραν από:
-430 εθελοντές που ήταν μολυσμένοι από 

το νέο κορωνοϊό
-54 εθελοντές που δεν είχαν μολυνθεί 

από τον κορωνοϊό
Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν στη 

συνέχεια λεπτομερή ανάλυση της ανο-
σοποιητικής αντίδρασης κάθε εθελοντή. 
Όπως διαπίστωσαν, η αντίδραση του ανο-
σοποιητικού δεν άρχιζε παρά τρεις ημέρες 
μετά την έναρξη της λοίμωξης που προκα-
λεί ο κορωνοϊός. Η ένταση και το προφίλ 
των ανοσοποιητικών κυττάρων που ενερ-
γοποιούνταν είχε άμεση συνάρτηση:
-Με το ιϊκό φορτίο σε κάθε ασθενή
-Με το φύλο
-Με την ηλικία

ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Σε σύγκριση με τους νεότερους εθελο-

ντές, οι ηλικιωμένοι συνήθως είχαν μει-
ωμένη έκφραση σε βασικούς ανοσοποιη-
τικούς παράγοντες (ουσίες). Αυτό είχε ως 
συνέπεια να παρατηρούνται ανεπάρκειες 
στη δραστηριότητα δύο βασικών ειδών 
ανοσοποιητικών κυττάρων:
-Των Τ-κυττάρων μνήμης (είναι τα κύττα-
ρα που «θυμούνται» τα παθογόνα)

-Των κυττάρων NK (αποτελούν τους φυ-
σικούς φονείς του ανοσοποιητικού)

Και τα δύο είδη κυττάρων έχουν ζωτι-
κή σημασία για την καλή άμυνα του ορ-
γανισμού εναντίον των παθογόνων μι-
κροοργανισμών, τονίζουν οι ερευνητές. 
Επιπλέον, στους άνδρες παρατηρήθηκε 
μειωμένη δραστηριότητα των κυττάρων 
NK και των Β-κυττάρων μνήμης (είναι ένα 
άλλο είδος ανοσοποιητικών κυττάρων).

Οι άνδρες με τη λοίμωξη που προκα-
λεί ο κορωνοϊός, είχαν επίσης αυξημένη 
δραστηριότητα σε έναν ανοσοποιητικό 
μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να καταστέλ-
λει το ανοσοποιητικό. Τα ευρήματα αυτά 
ενισχύουν την άποψη ότι οι ηλικιωμένοι 
και οι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στη σο-
βαρή μορφή της λοίμωξης που προκαλεί 
ο κορωνοϊός, λόγω εγγενών διαφορών 
στην ανοσοποιητική αντίδραση, τονίζουν 
οι ερευνητές.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Οι ενήλικες έχουν σχεδόν δεκαπλάσια πι-

θανότητα σε σχέση με τα παιδιά να είναι 
ασυμπτωματικοί φορείς του κορωνοϊού 
και εξάπλωσης της νόσου Covid-19, σύμ-
φωνα με Ιταλούς επιστήμονες. 

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα παιδιά πι-
θανότατα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ασυμπτωματική εξάπλωση της 
Covid-19. Μόνο το 1,2% των παιδιών 
χωρίς καθόλου συμπτώματα λοίμωξης 
Covid-19 βρέθηκαν θετικοί στον ιό SARS-
CoV-2 όταν εισήχθησαν σε νοσοκομείο 
στο Μιλάνο για άλλη αιτία, έναντι ποσο-
στού ασυμπτωματικών 9,2% μεταξύ των 
ενηλίκων.
«Τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την άπο-

ψη ότι τα παιδιά είναι συχνότερα ασυ-
μπτωματικά σε σχέση με τους μεγάλους», 
δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, παιδί-
ατρος δρ Κάρλο Αγκοστόνι του Πανεπι-
στημίου του Μιλάνου και πρόσθεσε πως 
τα ευρήματα «επιτρέπουν στις ιταλικές 
αρχές να ξεκινήσουν το νέο σχολικό έτος 
με λιγότερο απαισιόδοξη διάθεση», όσον 
αφορά τους πιθανούς κινδύνους εξάπλω-
σης της επιδημίας στα σχολεία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο αμε-
ρικανικό παιδιατρικό περιοδικό «JAMA 
Pediatrics», βασίσθηκε στην ανάλυση 
στοιχείων 83 παιδιών ηλικίας ενός έως 
11 ετών και 131 ενηλίκων 57 έως 84 ετών, 
που έκαναν προληπτικό τεστ για κορωνο-
ϊό κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκο-
μείο Fondazione Ca’Granda του Μιλάνου.
Η ιταλική μελέτη αναφέρει ότι έως το 

80% των ενηλίκων με Covid-19 μπορεί να 
είναι ασυμπτωματικοί.

© IN.GR, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιατί τα περισσότερα θύματά 
του είναι ηλικιωμένοι άνδρες 
και ποιος ο ρόλος των παιδιών 

στην εξάπλωση του ιού
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Γράφει ο 
Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος 
© in.gr

Εκτός από... κρούσματα κορωνοϊού, 
η  Πάρος  μέτρησε και άπειρα μαγευτικά 

κυκλαδίτικα ηλιοβασιλέματα…

Στο βάθος η Σαντορίνη,  
από την πανέμορφη Ανάφη   

Στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας  
και της Ευρώπης, τη Γαύδο  

Ίσως το πιο πολυδιαφημισμένο 
ηλιοβασίλεμα της Ελλάδας,  

στην Οία της Σαντορίνης   

Η πόλη της Σάμου με φόντο  
τον καλοκαιρινό ήλιο που δύει 

Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής,  
στην όμορφη Σάνη 

Στην πανέμορφη παραλία Πετανοί 
της  Κεφαλονιάς, το ηλιοβασίλεμα 
παίρνει τις δικές του αποχρώσεις 

Ίσως το μοναδικό ωραιότερο θέαμα 
στην Αστυπάλαια από τη Χώρα

Το καλοκαίρι έχει ήδη «δύσει», οι διακοπές έχουν τελειώσει, η μέρα έχει μικρύνει, κι όλοι έχουμε επανέλθει στη ρουτίνα μας. Είναι μια καλή στιγμή να κάνουμε, λοιπόν, 
ένα διάλειμμα και να απολαύσουμε το περίφημο ελληνικό ηλιοβασίλεμα σε πανέμορφα μέρη της Ελλάδας και να αναστατωθούμε λίγο ακόμη με τις διακοπές που μόλις 

πέρασαν…

Η Δύση του ήλιου σε οκτώ  
μαγικά σημεία της Ελλάδας

Άγιος Νικήτας: Τα γαλαζοπράσινα νερά της Λευκάδας 
Φημισμένος παραθαλάσσιος οικι-

σμός, χτισμένος στο μυχό μικρού 
όρμου των βορειοδυτικών ακτών της 
Λευκάδας και σε απόσταση 13 χλμ. ΝΔ 
από την πρωτεύουσα του νησιού, ο Άγι-
ος Νικήτας γοητεύει τους ταξιδιώτες με 
το παραδοσιακό χρώμα και τον κοσμο-
πολίτικο χαρακτήρα του.
Οι παραθεριστές απολαμβάνουν τα 

γαλαζοπράσινα νερά στην παραλία του 
οικισμού και στις κοντινές ακρογιαλιές, 

τα Πευκούλια και το Μύλο. 
Μάλιστα, η περιοχή του Μύλου με την 

υπέροχη αμμουδερή παραλία, προσφέ-
ρει μαγευτική θέα στο Ιόνιο και το ηλιο-
βασίλεμα. 
Στη διαδρομή από την πρωτεύουσα της 

Λευκάδας προς τον Άγιο Νικήτα και τις 
υπόλοιπες εκπληκτικές παραλίες της δυ-
τικής ακτογραμμής του νησιού, βρίσκο-
νται οι Τσουκαλάδες, χωριό με δείγματα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

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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Το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε πρόσφατα τα 
46α του γενέθλια, έχοντας μάλλον 

μεταβεί αυτοβούλως στον κάλαθο των 
αζήτητων της ιστορίας. Τα σχήματα που 
διαδέχθηκαν το άλλοτε κραταιό Κίνημα, 
ήταν πρώτα η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
το 2015 και αργότερα το Κίνημα Αλλαγής. 
Γιατί λοιπόν Κίνημα Αλλαγής; Προφανώς 
για να δημιουργηθεί η εντύπωση ενός 
νέου ξεκινήματος, με τη συγκόλληση πολι-
τικών κινήσεων με μικρή, ή και ανύπαρκτη 
εκλογική απήχηση.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός
© slpress.gr

Κατά μία έννοια, η Φώφη Γεννηματά επι-
χείρησε μία επανάληψη αυτού που έκανε 
στη δεκαετία του 2000 ο Αλέκος Αλαβά-
νος, συστήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ για να προ-
σελκύσει κινήσεις και ομάδες της ευρύτε-
ρης Αριστεράς. Δεν ήταν, ωστόσο, η προ-
σθήκη των συνιστωσών που εκτόξευσε 
εκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και το 2015 
τον έστειλε στους θώκους της εξουσίας. 
Ήταν η άτυπη χρεοκοπία και τα Μνημόνια.
Η πολιτικο-εκλογική αποδόμηση του 

ΠΑΣΟΚ είναι εξίσου εντυπωσιακή με τη 
θυελλώδη επέλασή του προς την εξουσία 
(1974-81) και την εδραίωσή του ως ηγεμο-
νική πολιτική δύναμη στις δεκαετίες του 
1980 και 1990. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
εκμεταλλεύθηκε με διορατικότητα το ρι-
ζοσπαστικό κύμα που σάρωσε την Ελλάδα 
τη δεκαετία του 1970 για να οικοδομήσει 
σοσιαλιστικό κόμμα εξουσίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ
Το ρεύμα της Αλλαγής αναπτύχθηκε 

γύρω από τρεις άξονες:
-Πρώτον, τον εκδημοκρατισμό και την 

οριστική υπέρβαση των υπολειμμάτων 
του εμφυλιοπολεμικού κλίματος.
-Δεύτερον, την εθνική χειραφέτηση από 

την ξένη εξάρτηση.
-Τρίτον, τη δημιουργία Κράτους Πρόνοι-

ας.
Εκφράζοντας το κύμα του αριστερόστρο-

φου μικροαστισμού, το ΠΑΣΟΚ εκτοξεύ-
θηκε από το 13% του 1974 στο 48% του 
1981. Η είσοδος στους αρμούς της εξουσί-
ας, έφερε τα κατά κανόνα θολά οράματα 
αντιμέτωπα με την πραγματικότητα. Ο Αν-
δρέας Παπανδρέου και η ηγετική του ομά-
δα είχαν αποδείξει ότι ήξεραν άριστα να 
ασκούν αντιπολίτευση. Αναλαμβάνοντας 
το πηδάλιο, κλήθηκαν να αποδείξουν ότι 
μπορούσαν να ασκήσουν δημιουργικά και 
τις κυβερνητικές ευθύνες.

Η μεταλλαγή του ΠΑΣΟΚ από κίνημα δι-
αμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας δεν ήταν 
τόσο επιτυχής, αν κι αυτό αρχικά δεν ήταν 
τόσο ευδιάκριτο, λόγω του κλίματος ευφο-
ρίας και ελπίδας. Το κυβερνητικό παρελ-
θόν της ΝΔ, άλλωστε, κάλυπτε για μεγάλο 
διάστημα τις ανεπάρκειες της «πράσινης» 
διακυβέρνησης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
ταυτίσθηκε με την πολιτική χειραφέτηση 
και την εισβολή της «μικροαστικής θάλασ-

σας» στο κέντρο της πολιτικής σκηνής.
Αυτή η κοσμογονία, με τους συχνά ανερ-

μάτιστους πειραματισμούς, είχε μεγάλο 
κόστος. Από την άλλη πλευρά, όμως, το 
ΠΑΣΟΚ ανανέωσε βαθιά την ελληνική κοι-
νωνία. Ο απολογισμός έχει πολλά θετικά 
και αρνητικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των μετασχηματισμών, πολλά θα 
μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα και 
με μικρότερο τίμημα. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, 
ενηλικιώθηκε και μετεξελίχθηκε πολιτικά, 
μαζί με τις κοινωνικές δυνάμεις που εξέ-
φρασε πολιτικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΝΑΡΧΗΣ  
ΟΧΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε πολιτι-
κός γενάρχης και όχι πολιτικός μάνατζερ. 
Ανήκει στην κατηγορία των ηγετών, που 
ιονίζουν τις κοινωνικές δυνάμεις, που 
προκαλούν έντονα πάθη και αφήνουν 
ανεξίτηλα ίχνη στη συλλογική συνείδηση. 
Γι’ αυτό και η θυελλώδης σταδιοδρομία 
του ήταν άνιση.
Το ρεύμα της Αλλαγής είχε εξαρχής δύο 

κοινωνικές συνιστώσες, που από ένα ση-
μείο και πέρα άρχισαν να αποκλίνουν: Η 
μία ήταν τα ανερχόμενα μεσοστρώμα-
τα, που λόγω της αριστερής ή κεντροα-
ριστερής προέλευσης τους, μπορούσαν 
να φθάσουν μόνο μέχρι τις παρυφές της 
εξουσίας. Γι’ αυτά, το ΠΑΣΟΚ ήταν το όχη-
μα και ο πολιορκητικός κριός για να αλώ-
σουν το «φρούριο». Η δεύτερη συνιστώ-
σα ήταν τα λαϊκά στρώματα, που η ανα-
σφάλειά τους τα έκανε να δουν το ΠΑΣΟΚ 
σαν πολιτικό προστάτη τους.
Τα συμφέροντα των δύο αυτών κοινω-

νικών δυνάμεων δεν ταυτίζονταν. Από το 
1988 και μετά, τα μεσοστρώματα που ευ-
νοήθηκαν κοινωνικο-οικονομικά από την 
κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, εκδή-
λωσαν τάσεις απομάκρυνσης. Το σκάνδα-
λο Κοσκωτά λειτούργησε σαν καταλύτης. 
Αρκετοί από τους ευνοηθέντες ανακάλυ-
ψαν τη γοητεία του ανερχόμενου (νέο)φι-
λελευθερισμού και άλλαξαν στρατόπεδο.
Η ασθένεια του τότε πρωθυπουργού και 

ο εγκλωβισμός της κυβέρνησής του στη 
θολή ατμόσφαιρα σκανδάλων και σκανδα-
λολογίας, οδήγησαν στην εκλογική ήττα 
του Ιουνίου 1989 και στις παραπομπές 
στο Ειδικό Δικαστήριο. Η πολιτική ασπίδα 
του Ανδρέα Παπανδρέου στις δύσκολες 
εκείνες ημέρες ήταν τα λαϊκά στρώματα. 
Αυτά υποχρέωσαν τα ανώτατα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ να παραμείνουν συσπειρωμέ-
να γύρω από τον ιδρυτή. Τότε, το Κίνημα 
έχασε ψήφους από τα μεσοστρώματα και 
κέρδισε ψήφους στις λαϊκές γειτονιές.

Η ΗΤΤΑ ΚΑΙ Η ΡΕΒΑΝΣ
Αν ο Κώστας Μητσοτάκης δεν παρέπε-

μπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό 
Δικαστήριο, οι εξελίξεις ίσως ήταν δια-
φορετικές. Η δίωξη, όμως, του αντιπάλου 
του με αθέμιτα μέσα, έφερε το ακριβώς 
αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλε-
σμα. 

Η αφόρητη πολιτική-ηθική πίεση που δέ-
χθηκαν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ εκείνη 
την εποχή, ενεργοποίησε το ένστικτο αυ-
τοσυντήρησης της παράταξης, με αποτέ-
λεσμα να επικαλυφθούν οι αμφιβολίες 
και δυσαρέσκειες.
Από τη στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέ-

ου διατήρησε την ενότητα και ξεπέρασε 
τη θύελλα, η επιστροφή του στην εξου-
σία ήταν θέμα χρόνου. Η νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
διευκόλυνε την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ 
τον Οκτώβριο 1993. Μετά τη δοκιμασία 
του 1989-90, οι «πράσινοι» επέστρεψαν 
περισσότερο προσγειωμένοι και χωρίς τα 
φαντεζί συνθήματα του 1981. 

Αν και η διακυβέρνηση της περιόδου 
1993-96 σφραγίσθηκε –λόγω της Δήμη-
τρας Λιάνη– από μία βιτρίνα παρακμής, 
είχε πολλές θετικές πτυχές. Τότε αντιστρά-
φηκε η πορεία προς τη χρεοκοπία και τότε 
μπήκαν οι βάσεις για την είσοδο στην Ευ-
ρωζώνη.

Η επιδείνωση της ασθένειας του Αν-
δρέα Παπανδρέου στα τέλη 1995 άνοιξε 
το δρόμο για την αναμενόμενη διαδοχή 
του. Τα καμώματα της Δήμητρας Λιάνη 
είχαν προκαλέσει -και κατ’ αντιδιαστολή 
είχαν αναγορεύσει- τον Κώστα Σημίτη σε 
«λύση». Εάν, βεβαίως, δεν είχε προηγηθεί 
ο θάνατος του Γιώργου Γεννηματά, ο Ση-
μίτης δε θα είχε ελπίδες να φθάσει εκεί 
που έφθασε. Η ιστορία, όμως, δε γράφε-
ται με αν...

Η συνέχεια στο επόμενο…

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

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

ΠΑΣΟΚ: 46 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Από τον Ανδρέα  
στη Φώφη:  

Η άνοδος



18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Σεπτεμβριου, 2020 / September 18, 2020

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

Σε έτος διαχείρισης κρίσεων ανακηρύσσεται το 
2020 αφού πριν ακόμα φτάσει το υγειονομικό 

«τσουνάμι» στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη είχε ήδη ανοιχτά μέτωπα σε εθνικά, οικο-
νομία και προσφυγικό/μεταναστευτικό. Το ξέσπασμα 
της πανδημίας άλλαξε όμως άρδην το σκηνικό, αφού 
πρόσθεσε στην εξίσωση έναν ακόμα άγνωστο «Χ» – 
πέραν των ελληνοτουρκικών. 

Γράφει η Ελένη Στεργίου
© in.gr

Οι μεταβλητές, επιδημική κρίση και τουρκική προ-
κλητικότητα, είναι ζητήματα δύσκολα προβλέψιμα 
– ως προς την εξέλιξη και τις επιπτώσεις – και αποτε-
λούν εξωγενείς παράγοντες, συγκριτικά με την οικο-
νομική πολιτική και τη διαχείριση των προσφυγικών 
δομών.

Η εκάστοτε κυβέρνηση στο τέλος κρίνεται, κυρίως, 
από το πως τα πήγε στο κομμάτι της οικονομίας. Εν 
ολίγοις, αν οι σχεδιασμοί θα έχουν αποτελέσματα 
απτά στην τσέπη των πολιτών, στους εργαζόμενους 
και στη ρευστότητα της αγοράς. Προς το παρόν, η 
πανδημία έχει ανατρέψει τα πλάνα της ΝΔ, που είχε 
προσδοκίες πως το 2021 θα ήταν ένα έτος γενναίων 
φοροελαφρύνσεων, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Από τη 
ΔΕΘ δεν ανακοινώθηκαν όσα θα ανέμενε ένα μεγάλο 
μέρος της κοινωνίας και της αγοράς, ωστόσο ο βασι-
κός στόχος της κυβέρνησης, όπως αναφέρουν στελέ-
χη, είναι πρωτίστως η μεσοπρόθεσμη διαχείριση των 
επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία, με σκοπό η 
χώρα να εξέλθει όσο γίνεται με μικρότερο κόστος και 
στη συνέχεια να ληφθούν μόνιμες παρεμβάσεις. 

Αυτό σημαίνει πως το επόμενο εξάμηνο είναι ιδιαι-
τέρως κρίσιμο, όπου το 2021 αναμένεται ένα άκρως 
αινιγματικό έτος για την πορεία του ΑΕΠ, των δημοσι-
ονομικών και ως εκ τούτου για το αν και πότε τελικά 
θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις για την ελάφρυνση 
των βαρών της μεσαίας τάξης, που έχουν κουραστεί 
να περιμένουν μέτρα ανακούφισης.

Όμως, τους επόμενους μήνες, η παρούσα κυβέρνη-
ση έχει να δώσει σημαντικά τεστ και σε άλλα ζήτημα 
που ακουμπούν ευαίσθητα κουμπιά της κοινωνίας: 
το ΕΣΥ, τα σχολεία, η ασφάλεια των μαθητών, τα ελ-
ληνοτουρκικά και το προσφυγικό.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η  αύξηση των κρουσμάτων έχει ενεργοποιήσει εδώ 

και ημέρες τον κόκκινο «συναγερμό» στο Μέγαρο 

Μαξίμου – ενόψει και της σχολικής χρονιάς που έκα-
νε αρχή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ζήτημα είναι 
πολυπαραγοντικό, αφού πρέπει να λαμβάνονται μέ-
τρα για την ασφάλεια των πολιτών, των μαθητών, των 
εργαζομένων, ενώ την ίδια ώρα ο κόσμος της εστία-
σης – τουρισμού έχει πληγεί από τα περιοριστικά 
αυτά μέτρα, ειδικά με το αναγκαστικό ωράριο των 
καταστημάτων που κατεβάζουν ρολά στις 12 τα με-
σάνυχτα.

Έτσι, με φόντο την αντιπαράθεση για το πως οι μα-
θητές επέστρεψαν στα σχολεία, χτύπησε ήδη το πρώ-
το κουδούνι, όπου η ανησυχία, ειδικά των γονέων, 
ήταν αναμενόμενη. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες 
ημέρες ο επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη 
διάρκεια της  ενημέρωσης για τον κορωνοϊό, επιβε-
βαίωσε ρεπορτάζ του in.gr για το ενδεχόμενο επιβο-
λής του μέτρου καθολικής χρήσης μάσκας, το οποίο 
είχε αποκαλύψει ότι το εν λόγω μέτρο βρίσκεται στο 
τραπέζι. «Για καθολική χρήση μάσκας εάν και εφόσον 
δούμε πιο βαριές εικόνες, είναι κάτι που θα μπορού-
σαμε να το σκεφτούμε. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει 
εφαρμοστεί» είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθολικής χρήσης μάσκας 

άφησε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νί-
κος Χαρδαλιάς, ο οποίος αναφερόμενος στα μέτρα, 
είπε ότι η επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής θα 
αξιολογείται ανά τρεις ημέρες και βάσει αυτής θα 
αποφασίζεται η επόμενη ημέρα. «Είναι πάρα πολύ 
σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους. Εί-
ναι μια πολιτική, την οποία ακολουθούν όλες οι χώ-
ρες του κόσμου. Δε θέλουμε τα παιδιά στο σπίτι, δε 
θέλουμε να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικα-
σία» είχε δηλώσει ήδη από την προηγούμενη εβδο-
μάδα ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση των 
«Νέων» και της Ελένης Ευαγγελοδήμου. «Αναγνωρί-
ζουμε απόλυτα ότι η τηλε-εκπαίδευση μπορεί να εί-
ναι επικουρικά χρήσιμη, δε μπορεί να υποκαταστήσει 
το σχολικό περιβάλλον» συμπλήρωσε.

ΕΘΝΙΚΑ
Η κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία έχει δημι-

ουργήσει λεπτές ισορροπίες και όλα θυμίζουν σκηνι-
κό σύγκρουσης. Η κυβέρνηση έχει απλώσει τα διπλω-
ματικά της  χαρτιά και οι κινήσεις της είναι συνεχείς 
στο γεωπολιτικό τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, 

Μία φορά  
στα εκατό χρόνια 
Γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης 
© Protagon.gr

Αν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτιάξουν ένα λεύκωμα 
με τις καλύτερες ατάκες που ακούστηκαν εκεί, είναι βέβαιο 

ότι θα ξεκινήσουν από το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Πα-
πανδρέου. Ο Γιώργος το είπε, ο Μητσοτάκης το έκανε πολιτικό 
δρώμενο. 

Δεν έχει υπάρξει πιο «λεφτά υπάρχουν» ομιλία από αυτήν που 
εκφώνησε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αν είχε και κλακαδό-
ρους από κάτω, θα κρατούσε κανένα τρίωρο, με διάρκεια τύπου 
Φιντέλ Κάστρο. H διαφορά με τον Παπανδρέου είναι ότι ο Μη-
τσοτάκης έχει τα λεφτά. Πότε ήταν η τελευταία φορά, που ένας 
πρωθυπουργός ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και εξήγγειλε ταυτο-
χρόνως παροχές και αγορές αμυντικού εξοπλισμού; Ενδεχομέ-
νως να γυρίσουμε στα ’80ς, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την 
«αγορά του αιώνα». 

Κατά μία εκδοχή, λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι τυχερός ή, τέλος 
πάντων, εισπράττει κάτι ως αποζημίωση για την ατυχία του. Αυτή 
τη στιγμή αντιμετωπίζει πανδημία, Eλληνοτουρκικά, οικονομικά 
και Προσφυγικό. Μιλάμε για τζακ ποτ. Από την άλλη, έχει παρα-
λάβει μία χώρα κατά την έξοδο της από την κρίση, που μπορεί 
να δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, περιμένει εισροές 
ευρωπαϊκών πόρων και απαλλάσσεται από δημοσιονομικούς πε-
ριορισμούς. 
Λεφτά υπάρχουν. Για την ακρίβεια ποτέ δεν υπήρχαν περισσό-

τερα. Κάπως έτσι, δεν υπάρχουν και μεγάλες εκπλήξεις στις πρω-
θυπουργικές ανακοινώσεις. Η αγορά μαχητικών και φρεγατών 
κρίθηκε αναγκαία ως απάντηση στη συγκυρία. Τα οικονομικά μέ-
τρα, δηλαδή οι παροχές και οι ελαφρύνσεις, κινούνται και αυτά 
στο πλαίσιο του αυτονόητου, αφήνοντας περιθώρια για επιπλέον 
καλύψεις στην περίπτωση που μείνουμε ακάλυπτοι από εμβόλιο. 
Μένει να δούμε αν οι ανακοινώσεις για μεταρρυθμίσεις, ειδικά 
στην Παιδεία και στη Δικαιοσύνη, περάσουν και στο στάδιο της 
υλοποίησης. 

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο αυτό 
στη Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο ακούσαμε περισσότερα από 
όσα λέγονται συνήθως στις πρωθυπουργικές επισκέψεις. Τι ξε-
χωρίσαμε; Το «αμυντικό παιχνίδι» που θα υιοθετήσουμε ως 
χώρα. Εξοπλισμοί, προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, επενδύ-
σεις στην αμυντική βιομηχανία και από δίπλα αύξηση θητείας με 
κουβέντα για στράτευση στα 18 – το πιθανότερο είναι ότι τα της 
θητείας και της στράτευσης ειπώθηκαν, προκειμένου να σταθμι-
στούν οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης. 
Την «άνεση» για παροχές και ελαφρύνσεις και μάλιστα με περι-

θώριο ενίσχυσης τους αν το απαιτήσουν οι συνθήκες ή η κυβέρ-
νηση αισθανθεί δημοσκοπική πίεση. Τη νύξη για τη ρήτρα αμοι-
βαίας αμυντικής συνδρομής από τους εταίρους σε περίπτωση 
σύγκρουσης με την Τουρκία, καθώς και τη θετική διάθεση με την 
οποία αντιμετωπίζουμε την απόσυρση του Oruc Reis. Τις αναφο-
ρές, ως σημείο των καιρών, σε θεωρίες συνωμοσίας, μάσκες και 
εμβόλια. Την εξαγγελία για ακόμα ένα νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ 
με τη θέσπιση βάσης εισαγωγής. Αυτό λογικά θα βγάλει κόσμο 
στο δρόμο. Τη βούληση για νέο εργασιακό νόμο – και αυτό θα 
πυροδοτήσει συγκρούσεις. 
Οι καιροί, λοιπόν, είναι ακραίοι και σέρνουν πίσω τους λεφτά. 

Ένας αστρολόγος θα έλεγε, ότι όλα θυμίζουν δύστροπη σύνοδο 
πλανητών. Όμως ένας αντικειμενικός παρατηρητής θα διέκρινε 
μία σπάνια ευκαιρία, για τολμηρές και αποφασιστικές μεταρρυθ-
μίσεις. Και δεν είναι μόνο η συγκυρία. Ο Μητσοτάκης απολαμβά-
νει δημοσκοπική άνεση, διατηρώντας την πολιτική ηγεμονία. Ο 
ίδιος δύναται να ισχυριστεί ότι κανένας από τους προκατόχους 
του δε βρέθηκε σε τόσο δύσκολη συγκυρία. Ακόμα και αν αυτό εί-
ναι σωστό, οφείλει να αναγνωρίσει ότι η ευκαιρία που έχει μπρο-
στά του είναι σαν την πανδημία: μία φορά στα εκατό χρόνια. ◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

Τα δύσκολα μέτωπα που έχει μπροστά του  
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
– Πολλαπλές οι προκλήσεις των επόμενων μηνών, με ένα φθινόπωρο καυτό, τόσο για την  οικονομία,  
  όσο και για την πορεία της σχολικής χρονιάς και των ελληνοτουρκικών 
– Αγωνία για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα κρατικά έσοδα, στην απασχόληση και στον τουρισμό 
– Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ
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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

ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν 
δεν εμφανίζεται πρόθυμος να ρίξει τους 
τόνους, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση. 
Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στο 
πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός  
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, αναφέρθηκε κάνοντας λόγο για 
φιλόδοξο και ολιστικό πρόγραμμα. Δεν 
έκανε συγκεκριμένη αναφορά στο κόστος 
του εξοπλιστικού προγράμματος, περιορι-
ζόμενος να σημειώσει ότι είναι φιλόδοξο, 
αλλά εντός των οικονομικών δυνατοτήτων 
της χώρας. 

Σημείωσε ότι σε ορίζοντα 10ετίας η χώρα 
μπορεί να στηρίξει οικονομικά αυτό το 
πρόγραμμα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι 
δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο έμψυχο 
δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι 
μόνο στους εξοπλισμούς και γι αυτό προ-
χωρούν προσλήψεις. Ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι τα 18 αεροσκάφη Rafale θα 
αντικαταστήσουν τα παλαιότερα Mirage 
που διαθέτει η χώρα. Από το σύνολο των 
Rafale, τα 6 θα είναι καινούργια και τα 12 
ελαφρώς μεταχειρισμένα.

Στα μέσα του 2021 θα φθάσουν τα πρώ-
τα και εντός του 2022 όλα τα υπόλοιπα. 
Σε ό,τι αφορά τις φρεγάτες, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα ενισχυθεί ο 
στόλος με τα νέα πολεμικά σκάφη, αλλά 
δεν έδωσε στοιχεία για το οικονομικό 
κόστος, λέγοντας ότι θα υπάρχουν αντα-
γωνιστικές προσφορές που θα ληφθούν 
υπόψη, μαζί με τις επιχειρησιακές δυνα-
τότητες.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Η διαχείριση του προσφυγικού/μετανα-

στευτικού αποτελεί ένα ζήτημα ανοιχτό 
πριν την εποχή του κορωνοϊού. Το σχέδιο 
για αποσυμφόρηση των νησιών δεν προ-
χώρησε με την ταχύτητα που αναμενόταν 
και οι εικόνες από το κατεστραμμένο κέ-
ντρο φιλοξενίας στη Μόρια επανάφεραν 
στο προσκήνιο την κρισιμότητα του προ-
βλήματος και φυσικά την πρόκληση της 

κυβέρνησης. Κατά τη συνέντευξη τύπου, 
στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αναφέρθηκε στο Προσφυγικό 
και στις απειλές που εκτοξεύει κατά δια-
στήματα η Άγκυρα, ότι αν επιβληθούν κυ-
ρώσεις δε θα εμποδίσει τους πρόσφυγες 
να εισέλθουν στην Ευρώπη. «Η απάντηση 
δόθηκε το Μάρτιο. Η Ελλάδα υπεράσπισε 
τα σύνορά της που είναι και σύνορα της 
Ευρώπης. Τώρα είμαστε ακόμη πιο έτοι-
μοι. Έχει προκηρυχθεί  και θα υλοποιηθεί 
το μέτρο για την ενίσχυση του φράχτη 
στον Έβρο» σημείωσε για να προσθέσει ο 
κ. Μητσοτάκης ότι «θα υπάρξει στη Λέσβο 
ένα ΚΥΤ μόνιμο. Θέλω να στείλω αυτό το 
μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και 
σε ορισμένους ακραίους που δεν απηχούν 
την πλειοψηφία του νησιού. Οι νησιώτες 
έχουν δίκαιο να παραπονιούνται. Αλλά 
θα μετατρέψουμε το πρόβλημα σε ευκαι-
ρία». 
Επίσης, η Μόρια είναι δημιούργημα της 

προηγούμενης κυβέρνησης είπε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ερωτηθείς γιατί η κατά-
σταση είναι χειρότερη επί των ημερών της 
ΝΔ στο προσφυγικό. Γι αυτό που έγινε στη 
Μόρια «υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες, 
μην έχουμε αμφιβολίες ότι κάποιοι πρό-
σφυγες και μετανάστες θέλησαν να εκβι-
άσουν την κυβέρνηση για την αποχώρησή 
τους από το νησί» είπε ο πρωθυπουργός. 
Στο πλαίσιο αυτό μίλησε για τη δημιουρ-
γία μιας «μόνιμης δομής στη Μυτιλήνη 
που δε θα κουβαλάει την αρνητική παρα-
καταθήκη της Μόριας».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ
Με την ύφεση σε επίπεδα ρεκόρ, τον τζί-

ρο της αγοράς να πιέζεται λόγω της παν-
δημίας, τον κλάδο του τουρισμού να υφί-
σταται μεγάλες απώλειες, οι εργαζόμενοι 
να ανησυχούν και τα κόκκινα δάνεια των 
τραπεζών να παραμένουν υψηλά, η κυ-
βέρνηση έχει το βλέμμα στο επόμενο 
εξάμηνο. Εκτιμάται ότι η δημοσιονομική 
ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης μπορεί να επεκταθεί και το 
2022, καθώς οι ευρωπαϊκές εκτιμήσεις 
για την πορεία της ύφεσης δεν οδηγούν 

στο συμπέρασμα, πως το επόμενο έτος 
θα υπάρξει επιστροφή της οικονομίας στα 
επίπεδα του 2019. 

Στόχος για το 2020 είναι να ληφθούν μέ-
τρα, ώστε να συγκρατηθεί η ύφεση πέριξ 
του 8% το 2020, με κρίσιμο τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων. Πρόκληση τη σωστή αξιοποί-
ηση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ και 
του Ταμείου Ανάκαμψης από το 2021. 
Το στοίχημα είναι τα χρήματα αυτά να 

μην κλείσουν τρύπες της κρίσης αλλά βα-
σικός στόχος να είναι η δόμηση ενός μα-
κροχρόνιου παραγωγικού μοντέλου για 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιδότηση 
100.000 νέων θέσεων εργασίας, όπου 
το κράτος θα καλύπτει για έξι μήνες τις 
ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου 
και του εργοδότη, ενώ το πρόγραμμα «Συ-
νεργασία» επεκτείνεται έως το τέλος του 
2020 και η δυνατότητα αναστολής συμβά-
σεων.

Παράλληλα, αναβάλλεται μέχρι τον 
Απρίλιο η καταβολή κάθε οφειλής σε 
όσους έχουν πληγεί, επεκτείνεται ο μει-
ωμένος ΦΠΑ για ακόμη έξι μήνες στους 
κλάδους και παρατείνονται για δύο μή-
νες όλα τα επιδόματα ανεργίας που μόλις 
έληξαν και μειώνονται σε 50 τα ένσημα 
για την ενίσχυση αυτή. Το πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ» έχει θετική ανταπόκριση και 
ζήτηση και μακάρι να είναι ακόμη μεγαλύ-
τερη ώστε να προλάβουμε το κακό, ανέ-
φερε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη 
Τύπου της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι αν συνεχι-
στεί αυτή η ανταπόκριση θα εξεταστούν 
πάλι οι επιλογές για την ενίσχυσή του. Ο 
πρωθυπουργός επανέλαβε πως δε θα 
γίνει κανείς πλειστηριασμός Α κατοικίας 
πριν το 2020, ενώ ανέφερε πως αυτό έχει 
σημασία, γιατί πρέπει πρώτα να ψηφιστεί 
το νέο πλαίσιο της δεύτερης ευκαιρίας, η 
οποία αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλη-
μα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερ-
νά τα 200 δισεκατομμύρια.

ΥΓΕΙΑ
Μεγάλη πρόκληση της παρούσας κυβέρ-

νησης είναι το σύστημα Υγείας. Πρόσφα-
τα, ο υφυπουργός Υγείας  Β. Κοντοζαμά-
νης παρουσιάζοντας στοιχεία στη Βουλή, 
ως απάντηση στην κριτική της αντιπολί-
τευσης, για την έλλειψη προσλήψεων, τό-
νισε ότι το προσωπικό των νοσοκομείων 
και των δομών πρωτοβάθμιας φροντί-
δας ανήλθε από 91.461 άτομα το Μάιο 
του 2019 σε 97.132 άτομα το Μάιο του 
2020. Ενημέρωσε τη Βουλή ότι ολοκλη-
ρώνονται οι προσλήψεις 1.203 γιατρών 
σε μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού, 
συν 400 θέσεις που προκηρύσσονται τις 
επόμενες μέρες. Εξ αυτών, πρόσθεσε, οι 
200 θα διατεθούν για την κάλυψη θέσεων 
στις ΜΕΘ.

Πρόσθεσε ότι 1.116 θέσεις λοιπού προ-
σωπικού, ολοκληρώνονται – μέσω ΑΣΕΠ 
– εντός Σεπτεμβρίου. Τέλος, εντός Σεπτεμ-
βρίου ξεκινά η ειδίκευση 2.250 νοσηλευ-
τών και η πλειονότητά τους, οι 1.600, θα 
κατευθυνθούν στις ΜΕΘ. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης Τύπου στη ΔΕΘ χαρακτήρισε το ΕΣΥ 
πιο δυνατό. Τόνισε ότι προσελήφθησαν 
6.818 πρόσθετοι γιατροί και νοσηλευτές, 
ενώ πρόσθεσε πως θα προκηρυχθούν μό-
νιμες θέσεις αλλά και θα δημιουργηθούν 
πολλές νέες κλίνες εντατικής. «Η δέσμευ-
σή μου, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα 
έχουμε 1.200 μόνιμες εντατικές, ισχύει».
Ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ 

τόνισε πως θεωρεί πως στο άμεσο μέλλον 
θα είναι έτοιμο όχι ένα, αλλά αρκετά εμ-
βόλια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊ-
ού, ενώ η Ελλάδα θα προμηθευτεί άμεσα 
και όλες τις ποσότητες εμβολίου που της 
αναλογεί. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως το 
δύσκολο είναι να πειστεί η κοινή γνώμη, 
ώστε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορω-
νοϊού. 
«Βλέπω αρκετούς ανθρώπους που δι-

στάζουν, γι’ αυτό άλλωστε και όλες οι 
εταιρείες υπέγραψαν σύμφωνο, ώστε να 
μη διαθέσουν εμβόλιο στην αγορά χωρίς 
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις», ανέ-
φερε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως αν 
χρειαστεί θα κάνει πρώτος το εμβόλιο για 
να παρακινήσει και άλλους.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Τα δύσκολα μέτωπα που έχει μπροστά του  
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
– Πολλαπλές οι προκλήσεις των επόμενων μηνών, με ένα φθινόπωρο καυτό, τόσο για την  οικονομία,  
  όσο και για την πορεία της σχολικής χρονιάς και των ελληνοτουρκικών 
– Αγωνία για τις επιπτώσεις της πανδημίας στα κρατικά έσοδα, στην απασχόληση και στον τουρισμό 
– Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ
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HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Εθισμένος στην πολυτέλεια ο Ερντογάν
– Την ώρα που οι Τούρκοι πασχίζουν να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση,  
ο πρόεδρος Ερντογάν χτίζει νέα ανάκτορα με χρήματα των φορολογούμενων  
– Η αρχιτεκτονική τους παραπέμπει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Επί δύο χρόνια η Τουρκία υποφέρει 

από μία βαριά οικονομική και νομι-
σματική κρίση. Η λίρα βρίσκεται σε ελεύ-
θερη πτώση και η ανεργία παραμένει 
υψηλή, ιδιαίτερα στους νέους. Πρόσθετη 
επιβάρυνση προκαλούν οι στερήσεις της 
πανδημίας, η οποία επιπλέον έχει επι-
φέρει σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό, 
έναν από τους πιο προσοδοφόρους κλά-
δους της τουρκικής οικονομίας. 

Γράφει η Ντέρια Ντάνιελ Μπελούτ
© Deutsche Welle
Επιμέλεια-μετάφραση:  
Γιάννης Παπαδημητρίου

Δύσκολοι καιροί για τους Τούρκους, που 
αναγκάζονται είτε να «σφίξουν τη ζώνη 
τους» ακόμη περισσότερο, είτε να μετα-
ναστεύσουν στο εξωτερικό, αναζητώντας 
καλύτερη ζωή. Και ενώ συμβαίνουν όλα 
αυτά, ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να 
χτίζει παλάτια παρακμιακής πολυτέλειας, 
αγνοώντας την όποια κριτική της αντιπο-
λίτευσης.

ΝΕΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ  
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΑΝ
Το νέο παλάτι του προέδρου βρίσκεται 

στη λίμνη Βαν, τη μεγαλύτερη της Τουρ-
κίας. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός θυμίζει 
παλαιότερο ανάκτορο του Σελτζούκου 
σουλτάνου Κομπάντ. Σύμφωνα με κυβερ-
νητικές πηγές, το κτίριο έχει οικοδομηθεί 
ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου ο σουλ-
τάνος Αλπ Αρσλάν είχε στήσει το αντί-
σκηνό του, προετοιμάζοντας τη νικηφόρο 

εκστρατεία επί των Βυζαντινών, η οποία 
εδραίωσε την κυριαρχία των Σελτζούκων 
στην Ανατολία, ιδιαίτερα μετά τη μάχη 
του Ματζικέρτ το 1071. 

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, η κατασκευή του ανακτόρου έχει ήδη 
στοιχίσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 
αρχικός προϋπολογισμός δεν ξεπερνούσε 
τα 3,4 εκατομμύρια. Λέγεται ότι ο κατα-
σκευαστής είναι παιδικός φίλος του Ερ-
ντογάν.

Οργή προκαλεί στην τουρκική αντιπο-
λίτευση το γεγονός ότι οι εργασίες κατα-
σκευής προχωρούν κανονικά, παρότι τον 
Ιούλιο του 2019 το Συνταγματικό Δικαστή-
ριο της Τουρκίας τις είχε σταματήσει προ-
σωρινά, με την αιτιολογία ότι εμποδίζουν 
την ελεύθερη πρόσβαση στην όχθη της 
λίμνης. Ωστόσο, η κυβέρνηση Ερντογάν 
άλλαξε τη σχετική νομοθεσία, με αποτέ-
λεσμα να μπει στο αρχείο η καταδικαστι-

κή απόφαση των δικαστών. «Μπορείτε 
να χτυπιέστε όσο θέλετε, αυτό το κτίσμα 
θα ολοκληρωθεί», διεμήνυσε ο Ερντογάν 
στους επικριτές του. Στα τέλη Αυγούστου 
μάλιστα, για να τους προκαλέσει ακόμη 
περισσότερο, εκφώνησε ομιλία για τη 
μάχη του Ματζικέρτ στις όχθες της λίμνης 
Βαν και στη συνέχεια άνοιξε το ανάκτορο 
του σουλτάνου, μόνο και μόνο για να κοι-
μηθεί εκεί ένα βράδυ.

ΠΑΛΑΤΙ ή...  
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ;

Έντονη κριτική από το βουλευτή του κε-
μαλικού κόμματος της αντιπολίτευσης 
(CHP) Γκιουλιζάρ Μπιτσέρ Καρατσά: «Η 
όχθη της λίμνης θυσιάζεται στην απλη-
στία ενός ανθρώπου. Τη στιγμή που εκα-
τομμύρια συμπολίτες μας αγωνίζονται για 
να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, 
αυτός χτίζει το ένα παλάτι μετά το άλλο». 

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν 
αντιπαρέρχεται την κριτική. «Τι εννοείτε 
όταν λέτε παλάτι; Εμείς το βλέπουμε ως 
ένα οίκημα αφιερωμένο σε ολόκληρο το 
έθνος», λέει ο βουλευτής του AKP Καχίτ 
Οζκάν. Παράλληλα με τη λίμνη Βαν, ο 
Ερντογάν συνεχίζει και τις εργασίες κατα-
σκευής του θερινού ανακτόρου του στον 
κόλπο του Οκλούκ, στη Μαρμαρίδα. Το 
κτίριο διαθέτει 300 δωμάτια και μέχρι 
σήμερα έχει στοιχίσει περισσότερα από 
37 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 50.000 δέντρα 
κόπηκαν για να εξασφαλιστεί η απαραίτη-
τη οικοδομήσιμη έκταση!

Η αρχή είχε γίνει βέβαια το 2014, όταν ο 
Ερντογάν εγκαινίασε στην Άγκυρα το πρώ-
το του ανάκτορο, που αποτελεί πλέον την 
επίσημη κατοικία του προέδρου. Έντονες, 
αλλά άνευ αποτελέσματος και αυτή τη 
φορά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, 
καθώς το κτίριο οικοδομήθηκε σε προστα-
τευόμενη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κά-
λους, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής 
ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι 
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης οφείλο-
νται και σε έναν άλλον λόγο: όλο και πιο 
φανερά, ο Τούρκος πρόεδρος προσανα-
τολίζεται πλέον στην κληρονομιά των 
Οθωμανών, όχι στην παρακαταθήκη του 
λαϊκού κράτους που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατα-
τούρκ. Τα τρία πολυτελή ανάκτορα του 
Ερντογάν, αλλά και πολλά άλλα δημόσια 
κτίρια που κατασκευάζονται τα τελευταία 
χρόνια με εντολή Ερντογάν, αποτελούν 
φόρο τιμής στο ιστορικό παρελθόν των 
Οθωμανών και των Σελτζούκων Τούρκων.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μετά την πτώση των Θερμοπυλών, 
οι Πέρσες του Ξέρξη προχώρη-

σαν προς την Αθήνα, την οποία κατέλα-
βαν εύκολα, γιατί οι Αθηναίοι την είχαν 
εγκαταλείψει. Είχαν πάρει χρησμό από το 
μαντείο των Δελφών, πως μόνο «τα ξύλι-
να τείχη» θα τους έσωζαν και τέτοια θε-
ώρησαν τα καράβια τους, στα οποία και 
κατέφυγαν. Μερικοί μόνο γέροντες, μη 
θέλοντας να ακούσουν τον Θεμιστοκλή 
ότι τα «ξύλινα τείχη» ήταν τα καράβια, 
έμειναν στην Αθήνα, κλείστηκαν στην 
Ακρόπολη κι έφτιαξαν γύρω πραγματικά 
ξύλινα τείχη. Όπως ήταν επόμενο, όταν 
έφθασαν οι Πέρσες, τούς σκότωσαν κι 
έκαψαν την Αθήνα. Σχεδόν με την είσοδο 
των Περσών στην Αθήνα, αγκυροβόλησε 
στον όρμο του Φαλήρου και ο περσικός 
στόλος, έχοντας παραπλεύσει την Εύβοια 
και το Σούνιο.
Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναι-

κόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην 
Αίγινα, μπήκαν στα καράβια τους και 
προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με 
τους Πέρσες. Το πολεμικό συμβούλιο των 
Ελλήνων, που έγινε στη Σαλαμίνα, υπήρ-
ξε θυελλώδες. Ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης 
πρότεινε να δοθεί η ναυμαχία στον Ισθμό 
της Κορίνθου, με κυριότερο επιχείρημα, 
ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα μπορού-
σαν να καταφύγουν στο εσωτερικό της 
Πελοποννήσου και να συνεχίσουν από 
εκεί τον αγώνα. Μαζί του συντάχθηκαν 
και οι Κορίνθιοι. Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής 
επέμενε να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμί-
να και μαζί του συντάχθηκαν οι Μεγαρείς 
και οι Αιγινήτες. Πίστευε, ότι εάν οι μι-
κρές ελληνικές δυνάμεις, αγωνίζονταν σε 
ανοιχτή θάλασσα με τον τεράστιο σε όγκο 
περσικό στόλο, δεν είχαν καμία ελπίδα 
νίκης, ενώ αντίθετα, ήταν ιδανικό μέρος 
για τη ναυμαχία το στενό της Σαλαμίνας, 
όπου τα πολυάριθμα περσικά πλοία δε 
θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.
Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, η 

ένταση ξεπέρασε τα όρια και μεταξύ των 
αρχηγών των Ελλήνων ανταλλάχτηκαν 
βαριές εκφράσεις. Ο Ηρόδοτος αναφέρει, 
ότι ο Κορίνθιος στρατηγός Αδείμαντος ει-

ρωνεύτηκε τον Θεμιστοκλή, λέγοντάς του 
ότι δεν έχει πια πατρίδα, γιατί την Αθήνα 
την είχαν κυριεύσει οι Πέρσες. 
Ο Θεμιστοκλής, όμως, του απάντησε πε-

ρήφανα: «εστίν ημίν πατρίς αι διακόσιαι 
νήες πεπληρωμέναι», γιατί από τα τρια-
κόσια ελληνικά πλοία, τα διακόσια ήταν 
αθηναϊκά. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, 
σε μια στιγμή έντασης, ο Σπαρτιάτης Ευ-
ρυβιάδης σήκωσε τη ράβδο του για να 
χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Εκείνος, τότε, 
ατάραχος τον αποστόμωσε με το περίφη-
μο: «Πάταξον μεν, άκουσον δε».
Ο Ευρυβιάδης μπορεί να ήταν τυπικά ο 

αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων, αλλά 
ο Θεμιστοκλής ήταν ο ιθύνων νους της 
επιχείρησης. Για να επιταχύνει τη ναυ-
μαχία μεταχειρίσθηκε το εξής τέχνασμα: 
Έστειλε κρυφά στους Πέρσες τον παιδα-
γωγό του Σίκινο να τους πει ότι δήθεν οι 
Έλληνες ετοιμάζονται να φύγουν από τη 
Σαλαμίνα κι αν θέλουν να τους νικήσουν 
να τρέξουν να τους προλάβουν. Ο Ξέρξης 
έπεσε στην παγίδα και διέταξε να κυκλώ-

σουν τον ελληνικό στόλο και να αποκλεί-
σουν τη δίοδο υποχώρησής του προς τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Κατά την κρίσιμη 
αυτή στιγμή, ο πολιτικός αντίπαλος του 
Θεμιστοκλή κι εξόριστος στην Αίγινα Αρι-
στείδης, πέρασε τις γραμμές των Περσών 
με κίνδυνο τής ζωής του κι έφθασε στο 
πλοίο του Θεμιστοκλή. 
Αφού του αποκάλυψε τις κινήσεις του 

περσικού στόλου, του ανακοίνωσε ότι 
τώρα που η πατρίδα τους βρίσκεται σε 
κίνδυνο, ξεχνάει κάθε έχθρα που είχε 
μαζί του και δέχεται να πολεμήσει ως 
απλός στρατιώτης κάτω από τις διαταγές 
του.
Οι Πέρσες παράταξαν γύρω στα 1.200 

πολεμικά πλοία, αν και νεότερες πηγές τα 
υπολογίζουν από 600 έως 800, ενώ οι Έλ-
ληνες περίπου 371 τριήρεις, σύμφωνα με 
τον Ηρόδοτο. Την αυγή της 28ης ή 29ης 
Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. οι δύο στόλοι 
βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο, 
έτοιμοι για ναυμαχία. Ο Ξέρξης, βέβαιος 
για τη νίκη του, καθόταν σε χρυσό θρόνο 

πάνω στο όρος Αιγάλεω, για να απολαύ-
σει το πολεμικό θέαμα.
Πρώτοι όρμησαν οι Έλληνες, ψάλλο-

ντες τον παιάνα: «Ω παίδες Ελλήνων ίτε, 
ελευθερούτε, πατρίδα, ελευθερούτε 
δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων 
έδη, θήκας τε προγόνων·νυν υπέρ πά-
ντων αγών». 
Άρχισε, τότε, ένας αγώνας άγριος, σκλη-

ρός και φοβερός. Τα πολεμικά τραγούδια 
των Ελλήνων, οι σάλπιγγες, οι πολεμικές 
κραυγές, οι κρότοι από τα τρομερά έμβο-
λα, οι φωτιές που πετούσαν οι Έλληνες 
στα περσικά καράβια, οι καπνοί, αλλά 
προπάντων η ναυτική τέχνη, η παλικαριά 
και η γενναιότητα των Αθηναίων και των 
Αιγινητών, κατατρόμαξαν τους Πέρσες 
και τους συμμάχους τους Φοίνικες. Μέ-
χρι το μεσημέρι, η νίκη άρχισε να γέρνει 
προς τη μεριά των Ελλήνων.
Η μάχη συνεχίστηκε όλη την ημέρα, 

ώσπου το βράδυ η θάλασσα ήταν γεμάτη 
από ξύλα και περσικά κορμιά. Οι Πέρσες 
είχαν νικηθεί. Ο Διόδωρος ο Σικελιώ-
της αναφέρει, ότι οι Πέρσες έχασαν 200 
πλοία και οι Έλληνες 40. Κατά τη διάρκεια 
της ναυμαχίας, ο Αριστείδης σε μια πα-
ράλληλη επιχείρηση αποβιβάστηκε στην 
Ψυττάλεια με ομάδα επίλεκτων Αθηναί-
ων οπλιτών και εξόντωσε την περσική 
φρουρά, που είχε αναπτυχθεί στη νησίδα 
του Σαρωνικού.
Ο Ξέρξης, ντροπιασμένος από την ήττα, 

κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου 
του στον Ελλήσποντο. Στην Ελλάδα πα-
ρέμεινε ο στρατηγός του Μαρδόνιος με 
300.000 άνδρες για τη συνέχιση του αγώ-
να. Οι Πέρσες δεν είχαν πει ακόμα την τε-
λευταία τους λέξη.
Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλε-

ται εν πολλοίς στο στρατηγικό δαιμόνιο 
του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτι-
κή τέχνη των Ελλήνων. Στον Αθηναίο πο-
λιτικό και στρατηγό αποδόθηκαν εξαιρε-
τικές τιμές. Όταν κάποτε προσήλθε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες ως θεατής, όλοι οι 
παρευρισκόμενοι τον αποθέωσαν ως σω-
τήρα της Ελλάδας.
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Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Ονομαστή ναυμαχία της αρχαιότητας, που διεξήχθη στις 28 
ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. (υπάρχει και η εκδοχή τής 
22ας Σεπτεμβρίου) στο στενό της Σαλαμίνας, κατά την οποία 
οι Έλληνες, με μικρές δυνάμεις, αλλά με άριστη τακτική,  
κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο στόλο των Περσών

* 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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Κάρα Ντελ Τόρο: Της λείπουν  
οι επίσημες εμφανίσεις!
Το πόσο πολύ της λείπει να ντύνεται επίσημα για εκδηλώσεις, εξέφρασε η Κάρα Ντελ Τόρο, 

δείχνοντας μερικές από τις αγαπημένες της εμφανίσεις. Η Ντελ Τόρο δε σταματάει να «μοιρά-
ζει εγκεφαλικά» με τις δημοσιεύσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Το 27χρονο μοντέλο από το Τέξας, που μετράει πάνω από 1,5 εκατ. ακολούθους, εξέφρασε μέσα 

από ένα post, το πόσο πολύ της λείπει να ντύνεται επίσημα για εκδηλώσεις, ρωτώντας τους θαυ-
μαστές της ποια είναι η αγαπημένη τους εμφάνιση.
Η πληθωρική καλλονή είναι γνωστή για τις φωτογραφίες με μπικίνι, χωρίς να αφήνει κανέναν… 

παραπονεμένο, με την αψεγάδιαστη εικόνα της.
© lay-out.gr

Ο Μίκι Ρουρκ στην Ακρόπολη
Την Ακρόπολη επισκέφθηκε 

την προηγούμενη εβδομά-
δα ο Αμερικανός ηθοποιός Μίκι 
Ρουρκ, ο οποίος ξεναγήθηκε 
στον ιερό βράχο, φορώντας μά-
σκα και τηρώντας όλα τα μέτρα 
προστασίας από τον κορωνοϊό.  
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός 
βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς 
συμμετέχει στην ταινία «Ο άν-
θρωπος του Θεού» της Γελένα 
Ποπόβιτς, με θέμα τη ζωή του 
Αγίου Νεκταρίου.
Στην ταινία, εκτός από τον 

Μίκι Ρουρκ, πρωταγωνιστούν 
επίσης ο Άρης Σερβετάλης και 

ο Ρώσος Αλεξάντερ Πετρόφ που επίσης θα μεταβεί στην Ελλάδα για γυρίσματα, ενώ 
πολλοί Έλληνες ηθοποιοί κρατούν επίσης ρόλους. 
Οι Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάν-

κογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστα-
σάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης 
Μητρούσης, Κίττυ Παϊταζόγλου, Μιχάλης Οικονόμου είναι ορισμένοι από αυτούς.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελένη Μενεγάκη: Πρώτη μέρα  
στο σχολείο για τη μικρή Μαρίνα 

Έφτιαξε τα… κοτσιδάκια της, πήρε την τσαντούλα 
της και έφυγε για το σχολείο η μικρή Μαρίνα. 

«Πρώτη μέρα στο σχολείο! 
Χαρά και συγκίνηση... καλή 

αρχή σε όλα τα παιδιά! #eleni 
#firstdayofschool», σχολίασε 
κάτω από τη φωτογραφία της 
η Ελένη Μενεγάκη, δείχνοντάς 
μας τη μικρή Μαρίνα με τις 
τσάντες της στο χέρι.
Η μικρότερη κόρη της, η οποία 

είναι 5,5 χρονών, πήγε στο 
νηπιαγωγείο και η Ελένη Με-
νεγάκη δε μπορεί να κρύψει τη 

συγκίνησή της.
© Mothersblog.gr

Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στην Αυστραλία
Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τομ 

Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα 
Γουίλσον, αποτέλεσαν θέμα στα 
πρωτοσέλιδα του Τύπου, επειδή 
ήταν μεταξύ των πρώτων διάσημων 
που είχαν θετικά αποτελέσματα στα 
τεστ για COVID-19.
Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι βρι-

σκόταν στην Αυστραλία, όπου ο Τομ 
Χανκς υποδυόταν τον Τομ Πάρκερ, 
γνωστό ως «συνταγματάρχη», μά-
νατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ στην επερ-
χόμενη βιογραφική ταινία του Μπαζ 
Λούρμαν για το αείμνηστο είδωλο 
της μουσικής. Η παραγωγή της ται-
νίας διακόπηκε, ενώ οι Χανκς και 

Γουίλσον νοσηλεύτηκαν για σύντο-
μο χρονικό διάστημα προτού απο-
μονωθούν στο ενοικιαζόμενο σπίτι 
τους στην Αυστραλία και, τελικά, 
επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Σε δημοσίευμα της Daily Mail ανα-
φέρεται ότι ο 64χρονος ηθοποιός 
εθεάθη να φτάνει με ιδιωτικό τζετ 
στο αεροδρόμιο Κουλανγκάτα του 
Κουίνσλαντ.
«Επιστρέψαμε» είπε ο Λούρμαν 

σε δήλωσή του στο Variety. «Είναι 
πραγματικό προνόμιο σε αυτήν την 
άνευ προηγουμένου παγκόσμια 
στιγμή, ότι ο Τομ Χανκς μπόρεσε να 
επιστρέψει στην Αυστραλία για να 
συνεργαστεί με τον Όστιν Μπάτλερ 
και όλο το εξαιρετικό καστ και το συ-
νεργείο μας, για να ξεκινήσει η πα-
ραγωγή του φιλμ Elvis» τόνισε.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μπαρ Ραφαέλι καταδικάστηκε  
σε κοινωφελή εργασία
Σε 9μηνη κοινωφελή εργασία και 

πρόστιμο άνω των 600.000 ευρώ 
καταδικάστηκε προ ημερών από ισ-
ραηλινό δικαστήριο, το γνωστό μο-
ντέλο Μπαρ Ραφαέλι, για μια υπό-
θεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής. 
Η Ραφαέλι κρίθηκε ένοχη τον περασμέ-
νο Ιούλιο για υποβολή ψευδών φορολο-
γικών δηλώσεων κατά την περίοδο που 
ζούσε στο εξωτερικό, με σκοπό να απο-
φύγει τη φορολόγησή της στο Ισραήλ. 
Είχε δηλώσει ένοχη, στο πλαίσιο μιας 
συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές, 
ώστε να μη φυλακιστεί αλλά να κατα-
δικαστεί μόνο σε πρόστιμο ύψους 2,5 
εκατομμυρίων σέκελ (610.000 ευρώ). 
Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλει και 
τους φόρους που οφείλει. Η συμφω-
νία αυτή εγκρίθηκε από δικαστήριο του 
Τελ Αβίβ την προηγούμενη εβδομάδα. 
Οι Ισραηλινοί πολίτες που ζουν στο εξω-

τερικό δεν είναι υποχρεωμένοι να δη-
λώνουν τα έσοδά τους εκτός της χώρας. 
Όμως οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν 
ότι το τοπ μόντελ και η μητέρα της δή-
λωναν πλαστή διεύθυνση στο εξωτερικό, 
ώστε να πληρώνουν μικρότερους φό-
ρους.

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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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.

Σύνδεση με το προηγούμενο επεισόδιο: 
Οι δύο αχώριστες φιλενάδες Αλέκα και 

Μάγδα ταξίδεψαν με τους συζύγους τους 
για διακοπές στην Κρήτη όπου έγινε και ο 
γάμος του Αχιλλέα -μονάκριβος γιος της 
Αλέκας- με την ανιψιά της Μάγδας.

Α-Έλα Μάγδα μου, τον βρήκες τον προκο-
μένο σου;

Μ-Τον βρήκα, που να μην τον έβρισκα…
Α-Έλα, ηρέμησε.
Μ-Πώς να ηρεμήσω, όταν κάθε τόσο και 

λιγάκι παίρνει τους δρόμους, ενώ ξέρει ότι 
δεν πρέπει. Αλλά αυτός του κεφαλιού του. 
Βαρέθηκα πια…

Α-Θα περάσει κι αυτό πριν το καταλάβεις.
Μ-Θα περάσει. Σίγουρα. Αλλά εν τω μετα-

ξύ θα πάθω κάνα εγκεφαλικό ή καμιά συ-
γκοπή καρδιάς.

Α-Δε νομίζω. Είσαι πολύ δυνατός χαρα-
κτήρας και έχεις (έχουμε) περάσει πολύ πιο 
χειρότερα εγώ κι εσύ. Πιστεύω να μην τα 
ξέχασες, τι δυσκολίες περάσαμε;

Μ-Έχεις δίκιο φιλενάδα. Οι δυσκολίες της 
ζωής μάς έκαναν δυνατές.

Α-Είδες που στα λέω. Λοιπόν, πες μου 
τώρα ήρεμα-ήρεμα για τον Αγαμέμνων σου.

Μ-Λοιπόν, το πουλάκι μου, ενώ ξέρει ότι 
δεν επιτρέπεται, όταν βλέπει που είμαι 
απασχολημένη συγυρίζοντας ένα από τα 
δωμάτια, και δεν τον βλέπω, τσουπ, ανοί-
γει την πόρτα και μου εξαφανίζεται.

 Α-Και που πηγαίνει; Ξέρεις;
Μ-Έξω για καφέ και κουτσομπολιό με τους 

φίλους του για να λύσουν την «παγκοσμιο-
ποίηση», τον ιό, τα Ελληνοτουρκικά και αν 
έχουν καιρό και τα Κοινοτικά…

Α-Και πότε γυρνά σπίτι;
Μ-Όταν βαρεθεί. Αλλά τις περισσότερες 

φορές όταν πεινάσει.
Α-Καλά, τόσα εστιατόρια υπάρχουν έξω, 

γιατί δεν τρώει σε αυτά;
Μ-Αφού ξέρεις. Και που βγαίνουμε παρέα, 

πόσο δεν τα πάει τα εστιατόρια. Προτιμά 
το μενού της «Μάγδας». Κατάλαβες;

Α-Ναι. Αλλά ακόμη δε μου είπες, τι έγινε;
Μ-Τα συνηθισμένα. Έρχεται σα να μη 

συμβαίνει τίποτα όταν γουργουρίσει η 
κοιλιά του. Μου πετάει ένα «Αγάπη μου τι 
καλό θα φάμε, πεινάω σα λύκος», ακούω 
εγώ το αγάπη μου που πάντα το συνοδεύει 
ο κύριος μ’ ένα φιλί στο στόμα…

Α-Α, έχεις και τα τυχερά σου…
Μ-Α, σ’ αυτό δεν έχω κανένα παράπονο 

όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί. Αλλά είπα-
με. Αυτά είναι εσωτερικά μυστικά. Λοιπόν, 
που μείναμε, α ναι. Πέφτει το φιλί, μειώνο-
νται τα νεύρα μου, του εξιστορίζω το μενού 
της ημέρας, καθόμαστε και τρώμε… 

Α-Στάσου λίγο. Και σε πιο σημείο τον κα-
τσαδιάζεις για την έξοδο του; 

Μ-Μεταξύ το κύριο πιάτο και το γλυκό.
Α-Και γιατί τότε;
Μ-Διότι όταν είναι χορτάτος έχει λιγότερο 

αντίδραση για καυγά, και μετά το γλυκό και 
μια που είμαστε στο σπίτι μόνοι μας… κα-
ταλαβαίνεις…

Α-Το επιδόρπιο συνεχίζεται στο υπνοδω-
μάτιο;

Μ-Και όχι μόνο. Διότι όπως ξέρεις, η ρου-
τίνα στο ζευγάρι δημιουργεί πλήξη.

Α-Βλέπω η Ελλάδα σε αναζωογόνησε φι-
λενάδα.

Μ-Ελλάδα είναι αυτή. Με τον ήλιο της, τις 
αμμουδιές της, τη θάλασσα της, και, και, 
και… Χώρα των «Θεών».

Α-Έχεις απόλυτο δίκιο. Εν τέλει, το κατά-
λαβε ότι για 14 ημέρες δεν πρέπει να βγαί-
νει από το σπίτι;

Μ-Εγώ το λέω, εγώ τα ακούω. Εύχομαι να 
το κατάλαβε, διότι βαρέθηκα να λέω ψέμα-
τα κάθε φορά που παίρνουν οι αρχές και 
τον ζητούν για να εξακριβώσουν αν είναι 
σπίτι.

Α-Και τι τους λες;
Μ-Τι να πω η δόλια. «Συγνώμη κάνει μπά-

νιο ή συγνώμη είναι στην τουαλέτα».
Α-Και το πιστεύουν;
Μ-Έτσι φαίνεται.
Α-Πάλι καλά που δεν επισκέπτονται τα 

σπίτια για να κάνουν εξακριβώσεις.
Μ-Ευτυχώς που δεν το σκέφτηκαν να το 

κάνουν… Δε μου είπες, ο δικός σου είναι 
καλό παιδί ως την καραντίνα;

Α-Είναι υπάκουο παιδί! 
 Μ-Πάντως τα περάσαμε περίφημα στη 

φιλόξενη Κρήτη.
Α-Δεν το συζητώ. Όσο για το γάμο, στο 

εκκλησάκι Της Αναστάσεως δεν το συζητώ, 
ήταν σα να έβλεπα ταινία από κινηματό-
γραφο.

Μ-Κοίτα, είναι γνωστό ότι η Σαντορίνη 
και συγκεκριμένα το Ημεροβίγλι έχει γίνει 
πλέον η ιδανικότερη τοποθεσία για γάμους, 
όπου η καταγάλανη θάλασσα σε συνδυα-
σμό με τα μικρά, λευκά σπιτάκια και το πιο 
εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, δημιουργούν 
ένα εντυπωσιακό θέαμα. 

Α-Εσύ όμως απ’ ότι κατάλαβα, ήξερες πε-
ρισσότερα από εμένα για τις προετοιμασί-
ες του γάμου του ζευγαριού…

Μ-Κάπως έτσι…
Α-Και βρε αφιλότιμη, γιατί δε μου είπες κι 

εμένα να ξέρω;
Μ-Διότι υποσχέθηκα στα παιδιά ότι θα 

κρατήσω μυστικό για να σου κάνουμε έκ-
πληξη.

Α-Και τα καταφέρατε. Ανυπομονώ να δω 
το βίντεο που έκαναν τα παιδιά του ΚΑΠΕ-
ΤΑΝΑΚΗ.

Μ-Αν θέλεις να πάρεις γεύση δες το 
άνοιγμα του τηλεοπτικού προγράμματος 
«Καλημέρα Πατρίδα» και θα καταλάβεις τι 
εξαίρετη δουλειά κάνουν.

Α-Ποιο… Καλημέρα μου λες; Άλλαξε άνοιγ-
μα το «Καλημέρα Ελλάδα» του Αντένα;

Μ-Όχι στον Αντένα, στο ICI εδώ στο Μό-
ντρεαλ. Κοίτα για περισσότερα, διάβασε τη 
σελίδα 24 στα ΝΕΑ.

Α-Οκ. Δε μου λες τώρα, εσύ που είσαι στο 
Μόντρεαλ, τα έμαθες τα νεότερα της Κοι-
νότητας;

Μ-Ας είναι καλά ο Αγαμέμνων που με ενη-
μερώνει τα όσα λέγονται εκεί έξω.
Α-Είδες έχουν και τα καλά τους οι… απα-

γορευμένοι περίπατοι του δικού σου. Λοι-
πόν, τι γίνεται στην Κοινότητα;

Μ-Πρώτα απ’ όλα άλλαξαν ταμία.
Α-Και που τον είχαν, απ’ ότι ξέρω, εμφανι-

ζόταν σαν τον κομήτη του Χάλεϋ. Και ποιος 
ανέλαβε τη θέση;

Μ-Η Νεοφώτιστου.
Α-Αυτή μάλιστα!
Μ-Γιατί, αυτή μάλιστα;
Α-Διότι ξέρει τα Κοινοτικά απ’ έξω και ανα-

κατωτά. Και ήταν πάντα κοντά στην Κοινό-
τητα. Κοίτα φιλενάδα «κακά τα ψέματα» 
όπως συνηθίζει να λέει ο Κώστας Δανιηλί-
δης από το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα 
«Ακρίτες Του Μόντρεαλ». Για να καταλά-
βεις την Κοινότητα πρέπει να είσαι κοντά 
στα πράγματα. Καλοί μεν οι νεοφερμένοι, 
αλλά εφόσον οι περισσότεροι δεν ήξεραν 
ούτε που ήταν η πόρτα της και τι υπηρεσί-
ες προσφέρει η Κοινότητά μας, όσο ζήλο 
και όρεξη και να είχαν, ήταν πολύ δύσκολο 
να προσφέρουν αυτά που νόμιζαν που θα 
πρόσφεραν. 

Μ-Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Σ’ αφή-
νω τώρα, διότι πρέπει να ετοιμάσω φαγητό 
για τον Αγά μου.

Α-Πάλι ξεπόρτισε;
Μ-Πάλι το χρυσό μου. Τι να κάνω. Τον μα-

λώνω και μετά τον συγχωρώ.
Α-Ρώτησέ τον, τι ακούει για την «Φιλική 

Εταιρεία»;
Μ-Ποια, της Επανάστασης του ‘21 των 

Εμμανουήλ Ξάνθου, Νικόλαου Σκουφά και 
Αθανάσιου Τσακάλωφ;

Α-Όχι αυτή! Την Κοινοτική 2020 του Χρή-
στου Σύρρου… 

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή (20/9) ένα ενημερωτικό 
πρόγραμμα προπαντός για όσους έχετε 

περιουσία στην Ελλάδα 
ή ακόμη παίρνετε εισόδημα από εκεί.

 Ο κ. Ανδρέας Μιχαλόπουλος, της ANDION, δίνει 
τη σημερινή και αυριανή εικόνα της φορολογίας 

στην Ελλάδα και στον Καναδά.
Μάθετε πως να μην πληρώνετε διπλή φορολογία 

και να μην έχετε προβλήματα με την εφορία. 

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838

ΚΑΝΑΛΙ 232/1034

ΚΑΝΑΛΙ 208/216/1208 /1216

SATELLITE TV

FIBE TV

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 και 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

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

Το νέο ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών του

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΓΩΝΗ
Πρώην προέδρου της ΕΚΜΜ

Αγαπητέ Νίκο, 

 

Ίσως θα έπρεπε να ήμουν πιο ξεκάθαρος σχετικά με το τί ειπώθηκε και πότε αλλά 

και οι δύο μας γνωρίζουμε ότι το σχόλιο περί «επαναφοράς παλαιών οικογενειών 

από τον τάφο» όντως ειπώθηκε και γνωρίζουμε και πού ειπώθηκε. Ήμασταν τρία 

(3) άτομα σε μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με το μέλλον της κοινότητας μας. Δε 

με ενόχλησε τόσο πολύ στην αρχή αλλά η επακόλουθη συνέντευξή σου στον 

Γιάννη Κόκκωνα ενόχλησε όλους τους υπογράφοντες της ανοικτής επιστολής, 

συμπεριλαμβανόμενου του πατέρα μου και πολλών από τους φίλους του που 

παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα της κοινότητας. Ενοχλήθηκαν χωρίς καν να 

γνωρίζουν τα αρχικά σου σχόλια σε εμένα περί «επαναφοράς από τον τάφο».

Και είναι ακριβώς για τον πατέρα μου, τους φίλους του και τις αποκαλούμενες 

«παλαιές οικογένειες» που αποφάσισα να γράψω αυτήν την ανοικτή επιστολή και 

να σου δείξω ότι τα μέλη αυτών των «παλαιών οικογενειών» είναι ακόμη εν ζωή 

και συνδεδεμένα με την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ και, από την πλευρά 

τους, δεν έχει να κάνει τίποτε με την πολιτική αλλά μόνο με την ευρωστία της 

Ελληνικής Κοινότητας. Συνέλεξα τις υπογραφές τους με την αλήθεια σχετικά με το 

τί ειπώθηκε, καθώς το σχόλιό σου χτύπησε την ευαίσθητη χορδή όλων αυτών των 

ατόμων. 

Και είναι ακριβώς αυτά σου τα σχόλια που βολεύουν τη θεωρία σου, ότι οι 

υποστηρικτές της Φιλικής Εταιρείας επιδιώκουν να διχάσουν και να διαμελίσουν 

την Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι 

υποστηρικτές της Φιλικής Εταιρείας θέλουν να συμπεριλάβουν τους πάντες, 

παλαιές οικογένειες, νέες οικογένειες, νέους και ηλικιωμένους, μορφωμένους και 

μη, ένα αντιπροσωπευτικό δηλαδή δείγμα της σημερινής Ελληνικής Κοινότητας 

Μείζονος Μόντρεαλ.

Φίλε Νίκο, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι απλώς για τη μελλοντική ευρωστία της 

Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. Και είναι σχόλια σαν τα δικά σου 

στη συνέντευξη με τον Κόκκωνα, όπως «από τη μία πλευρά θα είναι οι παλαιές 

οικογένειες και από την άλλη θα είμαστε εμείς», που δείχνουν ποιος επιδιώκει 

να διχάσει την Κοινότητα και να πολιτικοποιήσει το κίνημα της Φιλικής Εταιρείας. 

Παρεμπιπτόντως, θα ήθελα να μάθω ποιον περιλαμβάνεις στην κατηγορία 

του «ΕΜΕΙΣ». Είναι οι υποστηρικτές σου, παρ’ όλο που υποστηρίζεις ότι έχεις 

αποσυρθεί από τα δρώμενα της Κοινότητας, είναι ο κος Άντυ Κριλής, το παρόν 

Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσφατοι αντίπαλοι, ποιος είναι «ΕΜΕΙΣ»; 

Νίκο, θα έπρεπε να  χρησιμοποιείς όλη σου την επιρροή σου για να προτρέπεις 

το σημερινό Πρόεδρο, τον κο Άντυ Κριλή, να προσεγγίζει, να καλωσορίζει και να 

αποδέχεται τη χείρα βοηθείας που έτεινε ο Χρήστος Σύρρος και οι υποστηρικτές 

της Φιλικής Εταιρείας, με ανοικτό, εποικοδομητικό και φιλικό τρόπο, και όχι να 

πολιτικοποιείς τις αγαθές προθέσεις αυτού του κινήματος να φέρει την Ελληνική 

Κοινότητα που όλοι αγαπούμε στον 21ο αιώνα. 

 

Ειλικρινώς, 

 

Σωκράτης Γκουλάκος, CPA, CA 

Δια βίου μέλος της ΕΚΜΜ  

Ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας 

Μέλος «Παλαιάς Οικογένειας» 
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Μπορεί η υπόθεση με τις γαλλικές φρεγάτες που 
μας αναστάτωσε, να αποδεικνύεται όσο περνούν 

οι μέρες, ότι τα γαλλικά δημοσιεύματα που τις έριξαν στο 
τραπέζι μάλλον απηχούσαν τους ευσεβείς πόθους υπο-
ψηφίων προμηθευτών, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την 
περίπτωση των δυο ολλανδικών φρεγατών «M». 
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, όχι μόνο η πρόταση έχει 

γίνει για άμεση (εντός 3-5 μηνών) παράδοση στο Πολεμι-
κό Ναυτικό έναντι ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά 
προκύπτει ότι οι Ολλανδοί δεν ήρθαν μόνο γι’ αυτό…
Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν στο «Defence Point» ότι 

ακόμα και η τιμή προμήθειας των φρεγατών είναι δια-
πραγματεύσιμη, με την ολλανδική πλευρά να είναι ανοι-
χτή ακόμα και σε διευκολύνσεις για την αποπληρωμή 
του κόστους. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι όμως, ότι 
οι Ολλανδοί δεν περιορίστηκαν στην προσφορά των δυο 
φρεγατών, αλλά εξέφρασαν ανοιχτά το ενδιαφέρον τους 
για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) και την Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)!

Πρόκειται ασφαλώς για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία 
είναι απόλυτα συμβατή με τα εθνικά συμφέροντα. Μια 
συμμαχική -στο ΝΑΤΟ- χώρα, προχωρά σε αποφασιστική 
κίνηση, προσφέροντας πλοία που θα συνιστούσαν ση-
μαντική ενίσχυση του στόλου με λελογισμένο κόστος και 
μάλιστα με πολύ σύντομο χρόνο παράδοσης. Ταυτό-
χρονα, η εξοικείωση του Πολεμικού Ναυτικού με τα ολ-
λανδικά καράβια και τα συστήματα, υπόσχονται ταχεία 
επιχειρησιακή ένταξη αλλά και ελαχιστοποίηση των προ-
βλημάτων υποστήριξης. Η προσφορά αυτή αλλάζει τα 
δεδομένα και ενδεχομένως λύνει τα χέρια της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, που παρά τις διαρροές από κύκλους του 
Μεγάρου Μαξίμου πληροφοριών περί της μια ή της άλ-
λης επιλογής ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίως 
όμως του Πολεμικού Ναυτικού με νέα μέσα, στην πράξη 
διαπίστωναν ότι οι πραγματικές επιλογές ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτες.

Οι ολλανδικές φρεγάτες Karel Doorman θα δώσουν ανά-
σα για περισσότερα από 10 χρόνια, εάν υποτεθεί ότι η 
ελλαδική πολιτική τάξη έχει πάρει το μάθημα και θα προ-
χωρήσει με σχέδιο σε ένα νέο ναυπηγικό πρόγραμμα, το 
οποίο θα οδηγήσει σε βάθος χρόνου στην αντικατάσταση 
των πλοίων επιφανείας του υπερβολικά γερασμένου ελ-
ληνικού στόλου. Προφανώς θα οδηγήσει στη «συνταξι-
οδότηση» δυο εκ των μη εκσυγχρονισμένων φρεγατών 
«S», τα πληρώματα των οποίων θα αναλάβουν να αξιο-
ποιήσουν επιχειρησιακά το ταχύτερο, τα δυο ολλανδικά 
πλοία. Οι δε Ολλανδοί, λογικά θα κατευθύνουν τα χρή-
ματα από την παραχώρηση των φρεγατών στις ναυπηγή-
σεις των νέων φρεγατών που θα εξοπλίσουν το Ναυτικό 
τους, αλλά και αυτό του Βελγίου, καθώς οι δυο γειτονικές 
χώρες συνεργάζονται, με σκοπό τη μείωση του κόστους.

ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Με την κίνησή τους να 

εκφράσουν ζωηρό ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά, δια του κολοσσού DAMEN. Πρόκειται για εταιρία 
με παρουσία κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, πολιτικά και 
στρατιωτικά πλοία κάθε εκτοπίσματος, μέχρι το μέγεθος 
φρεγάτας και τάνκερ!

Με την κίνησή της για τον Σκαραμαγκά, η Damen επιχει-
ρεί να πλασαριστεί δυναμικά στην κούρσα για τις ναυπη-
γήσεις, στις οποίες νομοτελειακά θα προχωρήσει η Ελλά-
δα. Εμμέσως όμως, «κλείνει και το μάτι» στην ελληνική 
ναυτιλία, καθώς συνεχώς διευρύνεται η συζήτηση για 
την προτίμηση ελληνικών ναυπηγείων από τον ελληνικό 
εφοπλισμό, τόσο σε ναυπηγήσεις όσο και στη ναυπηγοε-
πισκευαστική βιομηχανία.
Όπως και στην περίπτωση της Ρουμανίας, οι Ολλανδοί 

δε διστάζουν να αναλάβουν τα τοπικά ναυπηγεία και 
εφαρμόζοντας δυναμική στρατηγική επέκτασης να φέ-
ρουν αποτελέσματα. Στη Ρουμανία εκμεταλλεύθηκαν 
το χαμηλότερο εργατικό κόστος και ανέλαβαν το 1999 το 
ναυπηγείο Galati, επένδυσαν σε αυτό, μετατρέποντάς το 
σε μια ευέλικτη και παραγωγική επιχείρηση. Πλέον ονο-
μάζεται «Damen Shipyards Galati» και έχει καταφέρει 
έκτοτε να παραδώσει περισσότερα από 400 πλοία πολι-
τικού και στρατιωτικού τύπου σε όλο τον κόσμο!

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το στρατιωτικό τομέα, έχουν 
ναυπηγηθεί και παραδοθεί 29 πλοία σε 13 διαφορετικές 
χώρες! Το δε ναυπηγικό χαρτοφυλάκιο του ολλανδικού 
κολοσσού περιλαμβάνει, πέραν των στρατιωτικού τύ-
που σκαφών κάθε εκτοπίσματος μέχρι το μέγεθος μεγά-

λης φρεγάτας, από απλά περιπολικά σκάφη, περιπολικά 
ανοιχτής θαλάσσης, ρυμουλκά, βυθοκόρους, σούπερ-
γιοτ, μέχρι τάνκερ για την παγκόσμια ναυτιλία.

ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ;
Πάμε όμως και στην περίπτωση της Ελληνικής Αεροπο-

ρικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), η οποία εκ πρώτης όψεως μοιά-
ζει λίγο ακατανόητη. Η εικόνα όμως αρχίζει να αλλάζει, 
εάν κανείς συνυπολογίσει, αφενός το ότι η χώρα ΚΑΙ στή-
ριξε τον αεροπορικό της στόλο στα F-16 ΚΑΙ συμμετέχει 
στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς F-35 του 
ίδιου κατασκευαστή, της Lockheed Martin.

Η Ολλανδία, ως εταίρος του προγράμματος F-35, συμ-
μετέχει με 27 εταιρίες της στην εφοδιαστική αλυσίδα 
του μαχητικού, ενώ διαθέτει και βιομηχανική εγκατά-
σταση με αντικείμενο τη συντήρηση των κινητήρων των 
F-35 στο Woensdrecht. Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι η 
Ολλανδία δέχθηκε να κατασκευαστούν τα δικά της F-35 
στην ιταλική γραμμή παραγωγής (Cameri), αφού πρώτα 
διαπραγματεύθηκε με τους Ιταλούς και πέτυχε να απο-
σπάσει τη συναίνεσή τους, ώστε η συντήρηση των κινη-

τήρων των ιταλικών F-35 να γίνεται στην Ολλανδία.
Με απλά λόγια, η επιθυμία εμπλοκής της Ολλανδίας 

στην ΕΑΒ σχετίζεται, αφενός με την προοπτική ένταξης 
και της Ελλάδας σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρό-
γραμμα του F-35 και αφετέρου, η εταιρία στηρίζεται για 
την επιβίωσή της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% στη 
Lockheed Martin. 
Οι υπεύθυνοι της εταιρίας αντιμετωπίζουν ουκ ολίγα 

προβλήματα με την κρατική ΕΑΒ, παρότι υπάρχει σα-
φής ικανοποίηση με την ποιότητα του έργου που παρα-
δίδεται. Εάν η ΕΑΒ περνούσε σε χέρια που θα είχαν τη 
βούληση «να σπάσουν αυγά» και να εξορθολογίσουν τη 
λειτουργία της βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, θα 
μπορούσε να διεκδικήσει ακόμα και αύξηση του έργου 
που της ανατίθεται από την Lockheed Martin. Κατά συ-
νέπεια, το καταρχήν ενδιαφέρον που εκφράστηκε για την 
ΕΑΒ, πρέπει λογικά να στηρίζεται σε αυτές τις σκέψεις.
Το τι μέλει γενέσθαι θα αποδειχθεί πολύ σύντομα, κα-

θώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο 
της άμυνας, συνεπεία της απαράδεκτης και αδικαιολόγη-
της εγκατάλειψής του για μια 15ετία.

© DEFENCE-POINT.GR
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Οι Ολλανδοί ήρθαν και  
δεν πρόσφεραν μόνο φρεγάτες… 
Ενδιαφέρονται για ΕΑΒ και Σκαραμαγκά!
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ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Κυπελλούχος Ελλάδας ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής 
του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας 

των... αναβολών και των απουσιών. Ο 
πολυνίκης του θεσμού επικράτησε με 1-0 
της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Σάβ-
βατο 12 Σεπτεμβρίου), πανηγυρίζοντας 
το 28ο τρόπαιο και φυσικά το... ετερο-
χρονισμένο νταμπλ για την αγωνιστική 
περίοδο 2019/20. Πρωταγωνιστής στην 
τέταρτη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε 
οκτώ συναντήσεις με την ΑΕΚ σε τελικό 
Κυπέλλου, ο Ραντζέλοβιτς, ο οποίος χρί-
στηκε ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρη-
σης στο 9΄.  
Ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε με το... κα-

λημέρα τις επιθετικές τάσεις του, ενώ... 
άντεξε και στην πρώτη καλή ευκαιρία της 
ΑΕΚ. Στο 8ο μόλις λεπτό του αγώνα και 
ενώ είχαν προηγηθεί δύο ευκαιρίες για 
τους «ερυθρόλευκους», η Ένωση άγγιξε 
το 1-0, όταν ο Λιβάγια εκτέλεσε απευθεί-
ας το φάουλ και ο Ολιβέιρα προσπάθησε 
με προβολή να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, 

ο Μπα μπήκε στη φάση και απομάκρυνε 
τη μπάλα πάνω στη γραμμή. Με τον Ολυ-
μπιακό να βγαίνει... αλώβητος, στο επό-
μενο κιόλας λεπτό ήρθε η απάντηση! Ο 
Καμαρά βρήκε τον Ραντζέλοβιτς στα δε-
ξιά, με το Σέρβο να μπαίνει στην περιοχή 
και με δυνατό διαγώνιο σουτ στο 9΄ νί-
κησε τον Τσιντώτα, γράφοντας γρήγορα 
το 1-0.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας κυριάρχησαν 

στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο και 
στο 35΄ βρέθηκαν μία... ανάσα από το 
2-0. Μετά από εντυπωσιακή ατομική 
προσπάθεια, ο Ελ Αραμπί απέφυγε τον 
Μπακάκη, πλάσαρε τον τερματοφύλακα 
της ΑΕΚ, αλλά η μπάλα πέρασε ξυστά 
απ’ το αριστερό δοκάρι. Μέχρι το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου, πάντως, η Ένω-
ση είχε τις ευκαιρίες της για ισοφάριση, 
αλλά ο Τζολάκης είχε κατεβάσει... ρολά, 
κρατώντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό. 
Ο Ολυμπιακός έψαξε το γρήγορο γκολ 

στα πρώτα λεπτά της επανάληψης και 
στο 49΄ λίγο έλειψε να γράψει το 2-0, 
όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μασούρα, 
αλλά ο Τσιντώτας είπε «όχι» στο τετ α 
τετ! Στο 53΄ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για 
ανατροπή του Σιμόες από τον Καμαρά 
στα όρια της μεγάλης περιοχής, ενώ στο 
επόμενο λεπτό ο Μασούρας κέρδισε πέ-
ναλτι για τους «ερυθρόλευκους», μετά 
από ανατροπή του Μπακάκη. Ωστόσο ο 
Τσιντώτας δεν... αγχώθηκε στην εκτέλε-
ση του Ελ Αραμπί, αποκρούοντας με τα 
πόδια. 
Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν στη συ-

νέχεια ταχύτητα, κυριάρχησαν στην κα-

τοχή της μπάλας, πίεσαν για την ισοφά-
ριση, αλλά τα αμυντικά αντανακλαστικά 
του Ολυμπιακού δεν της επέτρεψαν κάτι 
τέτοιο. Στον αντίποδα, οι «ερυθρόλευ-
κοι» προσπάθησαν να βγουν στις αντεπι-
θέσεις, έψαξαν τα κενά στην «ευάλωτη» 
άμυνα της ΑΕΚ, αλλά η μοναδική καλή ευ-
καιρία που είχαν ήταν στο 88΄, όταν μετά 
από λάθος του Μάνταλου, ο Ελ Αραμπί 
έγινε αποδέκτης της μπάλας, σούταρε, 
αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρε. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι δύο λεπτά νωρίτερα, ο 
Καφού είχε στείλει τη μπάλα στα δίχτυα, 

μετά από απομάκρυνση του Τσιντώτα και 
γύρισμα του Βαλμπουενά, αλλά ήταν σε 
θέση οφσάιντ. Δίχως να αλλάξει κάτι μέ-
χρι το σφύριγμα της λήξης, ο Ολυμπιακός 
έφτασε στη νίκη με 1-0 κλείνοντας με 
τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν 2019/20. 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία) 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόες, Τοροσίδης, Μάνταλος, 
Λιβάγια, Κρίστισιτς, Λόπες – Τοροσίδης, 
Μασούρας, Καφού
Οι συνθέσεις: 
ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, 
Μπακάκης (62΄ Παουλίνιο), Σβάρνας, 
Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμόες (80΄ Μαχαί-
ρας), Κρίστισιτς, Μάνταλος, Βέρντε (62΄ 
Αλμπάνης), Λιβάγια, Ολιβέιρα. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Τζο-
λάκης, Μπρούνο, Μπα, Σισέ, Τοροσίδης 
(79΄ Σεμέδο), Καμαρά, Μπουχαλάκης, 
Μασούρας, Βαλμπουενά (75΄ Καφού), 
Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί (90΄ Φορτού-
νης).

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χαρμολύπη για τους Impact
Αλλαγή συναισθημάτων για την ομάδα του Μόντρεαλ  
σε διάστημα τριών ημερών

Μία νίκη και μία ήττα ήταν η συγκο-
μιδή για τους Montreal Impact, 

από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια (Κυ-
ριακή-Τετάρτη) που έδωσαν στο Βαν-
κούβερ, με αντίπαλο την τοπική ομάδα 
Whitecaps FC.
Πρώτα στο παιχνίδι της Κυριακής 13 

Σεπτεμβρίου, όπου οι γηπεδούχοι προη-
γήθηκαν γρήγορα στο σκορ (7΄) όμως οι 
φιλοξενούμενοι του Τιερί Ανρί, όχι μόνο 
απάντησαν σχεδόν άμεσα (15΄) αλλά πή-
γαν στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ, 
χάρις σε ένα πέναλτι στις καθυστερή-
σεις…
Με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, δύο τέρ-

ματα σε διάστημα 9 λεπτών έκαναν το 
σκορ 1-4 και κάπου εκεί ο αγώνας έχασε 
το ενδιαφέρον του… Το μόνο που κατά-
φεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν 
στο 66΄με αυτογκόλ του Καμάτσο.

Κυριακή 13/9
Βανκούβερ – Μόντρεαλ 2-4
(7΄Bair, 66΄Camacho [αυτ.]  
– 15’ Okwonkwo, 45+1΄ Taider [πέν.],  
51΄ Piette, 60΄ Quioto)

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ
Αντίθετα, στο παιχνίδι της Τετάρτης 16 

Σεπτεμβρίου, όλα κυλούσαν ομαλά για 
τους Μοντρεαλίτες έως το 37΄ (μάλιστα 
είχαν χάσει και δύο καλές ευκαιρίες να 
προηγηθούν στο σκορ). 
Όμως στο λεπτό αυτό, σε επίθεση των 

γηπεδούχων από δεξιά, έγινε στην άλλη 

πλευρά του γηπέδου (και εντός μεγάλης 
περιοχής των φιλοξενούμενων), ένας δι-
απληκτισμός μεταξύ Camacho & Dajome. 
Ο Κολομβιανός παίκτης του Βανκούβερ 

πήγε άγαρμπα στη μπάλα σε διεκδίκηση 
με τον αμυντικό του Μόντρεαλ και φαί-
νεται να «θέλει» να βρει το πόδι (αντί για 
τη μπάλα) του αντιπάλου του, γεγονός 
που ισοδυναμεί με απευθείας κόκκινη 
κάρτα. 
Ο Καμάτσο πέφτει στο έδαφος σφαδά-

ζοντας και ενώ ο αντίπαλός του πάει από 
πάνω του για να δει πως είναι, ο Γάλλος 
αμυντικός του Μόντρεαλ τού ρίχνει (κα-
κώς) γροθιά στο… γόνατο! 
Ο μεσοεπιθετικός των γηπεδούχων πέ-

φτει με τη σειρά του στο χορτάρι, ο διαι-
τητής είδε τη φάση και φυσικά απέβαλε 
τον αμυντικό του Μόντρεαλ, ενώ καταλό-
γισε και πέναλτι υπέρ του Βανκούβερ, το 
οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Κολομβιανός 
Μοντέρο. 
Ήταν η φάση που καθόρισε ουσιαστικά 

την εξέλιξη του παιχνιδιού…
Παίζοντας με παίκτη παραπάνω, οι γη-

πεδούχοι σημείωσαν και 2ο τέρμα λίγο 
πριν την ανάπαυλα με τον… πρωταγωνι-
στή του επεισοδίου Κολομβιανό Dajome. 
Αν και με παίκτη λιγότερο, οι φιλοξενού-

μενοι μείωσαν στο 70’ με τον Κιότο, όμως 
λίγο αργότερα ο σκόρερ του πρώτου τέρ-
ματος Μοντέρο, σημείωσε το 3ο τέρμα 
για την ομάδα του –και 2ο προσωπικό του 
στο παιχνίδι– «γράφοντας» τον επίλογο 
του παιχνιδιού… 

Τετάρτη 16/9
Βανκούβερ – Μόντρεαλ 3-1
(40΄ Montero [πέν.], 44΄ Dajome,  
78΄ Montero – 70΄Quioto) 

Στη βαθμολογία της Ανατολικής Περι-
φέρειας, το Montreal Impact είναι στην 
5η θέση σε σύνολο 14 ομάδων, έχοντας 
16 βαθμούς σε 11 παιχνίδια. Απέχει 8 
βαθμούς από την κορυφή (Columbus 
Crew SC με 24β./11αγ.) και 6 βαθ-
μούς από τις ομάδες που μένουν εκτός  
πλέι-οφ (DC United 10β./11αγ.).

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ για τους Montreal 
Impact, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρί-
ου (7:00PM) στο «Saputo Stadium» με 
αντίπαλο τους Philadelphia Union και 
στη συνέχεια την Τετάρτη 23 Σεπτεμ-
βρίου (7:30PM) στο «Gillette Stadium» 
(Foxborough) κόντρα στους New England 
Revolution._ © ΤΑ ΝΕΑ

SUPER LEAGUE 
Πρεμιέρα με το 
δεξί για τέσσερις
– Με νίκες ξεκίνησαν το νέο 
πρωτάθλημα Άρης, ΠΑΟΚ, 
Βόλος και Αστέρας 
– Ψυχρολουσία για 
Παναθηναϊκό στην Τρίπολη

Στην πρώτη... λειψή αγωνιστική της 
Super League η ομάδα που άφησε τις 

καλύτερες εντυπώσεις ήταν ο Αστέρας 
Τρίπολης, εφόσον πήρε τους τρεις βαθ-
μούς κόντρα στον Παναθηναϊκό!
Οι Αρκάδες έκαναν την έκπληξη και 

ανάγκασαν σε ήττα με 1-0 την ανανεω-
μένη ομάδα του Ντάνι Πογιάτος. 
Στα πρώτα ματς της πρεμιέρας, ο 

ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-0 τη Λάρισα στην 
Τούμπα και ο Άρης έκαμψε την ισχυρή 
αντίσταση της Λαμίας στο Χαριλάου με 
3-1 κάνοντας μάλιστα ανατροπή. 
Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστι-

κή της Super League ουσιαστικά κλείνει 
με το παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ 
Γιάννινα στις 21 Οκτωβρίου και τον 
αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός στις 16 Δεκεμ-
βρίου.

SUPER LEAGUE
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9
Άρης-Λαμία 3-1 (72’ Λόπεθ,  
78’ πέν. Γκάμα, 88’ Μπερτόγλιο –  
38’ πέν. Ρόμανιτς)
ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0 (16’ Τζόλης)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-1  
(60’ Νέιρα - 45’+6’ Μάζουρεκ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9
Ατρόμητος-Βόλος 0-2 (77’ Δουβίκας, 
90’+3’ Μπαριέντος)
Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 1-0 
(73’ Ριέρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
11:15 Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΣ Γιάννινα
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
12:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Η βαθμολογία
(σε 1 αγώνα)

ΑΡΗΣ 3
ΠΑΟΚ 3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3
ΒΟΛΟΣ 3
ΟΦΗ 1
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΑΕΚ 0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
ΛΑΡΙΣΑ 0
ΛΑΜΙΑ 0

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
12:00 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος
13:30 Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
13:30 Παναιτωλικός-ΑΕΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11:15 Λαμία-ΟΦΗ
13:30 Βόλος-Άρης
Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης  
(δεν έχει οριστεί)
ΠΑΣ Γιάννινα-Λάρισα  
(δεν έχει οριστεί)

© iefimerida.gr

Ο διαιτητής Drew Fischer δείχνει 
την κόκκινη κάρτα στον Camacho 

αφήνοντας τους Impact με 10 παίκτες 
στο παιχνίδι της Τετάρτης 16/9  

με αντίπαλο το Vancouver
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Ένας εκπληκτικός ΠΑΟΚ, στο δεύτερο 
45λεπτο του αγώνα με τη Μπενφί-

κα, μπόρεσε και υπέταξε τους Πορτογά-
λους επικρατώντας με 2-1 και πήρε την 
πρόκριση για τα playoffs του Champions 
League, όπου θα βρει μπροστά του σε 
διπλά παιχνίδια την Κράσνονταρ του 
Μάρκους Μπεργκ στις 22 και 30 Σεπτεμ-
βρίου. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ 
θα διεκδικήσει την πρόκριση του στους 
χρυσοφόρους ομίλους για πρώτη φορά 
στην ιστορία του. 
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης –το βρά-

δυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου– έπαιξε 
εξαιρετικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε 
σε σπουδαία μέρα τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς 
και τους Γιαννούλη, Βαρέλα, Σβαμπ, ενώ 
και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που μπήκε στο 
δεύτερο μέρος, πήρε «εκδίκηση» από την 
πρώην ομάδα του με το γκολ που πέτυχε 
και το οποίο ξεκίνησε από τρομερή ενέρ-
γεια του Έλληνα μπακ (Γιαννούλης).

1. ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΖΙΒΚΟ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
Στο πρώτο ημίχρονο η Μπενφίκα ήταν 

ανώτερη, είχε την κυριαρχία, έκανε ότι 
ήθελε στο γήπεδο, με τον ΠΑΟΚ να της 
έχει δώσει χώρο και να δέχεται τις επιθέ-
σεις των Πορτογάλων. Οι Θεσσαλονικείς 
όμως είχαν τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς σε εξαιρε-
τική μέρα. Ο Σέρβος γκολκίπερ, ο οποίος 
έχει πάρει φανέλα βασικού τη φετινή σε-
ζόν έχοντας αφήσει στον πάγκο τον Πα-
σχαλάκη, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι 
με τη φανέλα του δικεφάλου. 

Έβγαλε ότι πήγε προς την εστία του 
ΠΑΟΚ με εκπληκτικές επεμβάσεις. Ήταν 
σταθερός, είχε καλές αντιδράσεις με τα 
πόδια, ενώ είχε και την τύχη με το μέ-
ρος του στην εκτέλεση φάουλ του Πίζι η 
οποία βρήκε το δεξί του δοκάρι. Και σε 
αυτή τη φάση όμως ο Ζίβκοβιτς αντέ-
δρασε και λίγο έλειψε να ακουμπήσει τη 
μπάλα. Ενώ και στο δεύτερο μέρος μπό-
ρεσε και κράτησε το μηδέν στη μεγαλύτε-
ρη στιγμή των Πορτογάλων στο 57’ όταν 
ο Έβερτον βγήκε σε θέση τετ α τετ, με το 
Σέρβο γκολκίπερ να διώχνει και πάλι σε 
κόρνερ.

2. ΜΕ ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΣ
Η κατοχή στο πρώτο ημίχρονο ήταν συ-

ντριπτικά υπέρ της Μπενφίκα. Οι Πορτο-
γάλοι είχαν περισσότερο από 70% κατο-
χή αλλά ποτέ μια ομάδα έχοντας μόνο 
την κατοχή δεν κερδίζει τα παιχνίδια. Οι 
Πορτογάλοι ήταν φλύαροι στην τελική 
ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ αμυνόταν σωστά και 
μπορούσε να εξουδετερώσει τους πε-
ρισσότερους κινδύνους, με όλους τους 
παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης να 
έχουν εξαιρετική απόδοση κρατώντας το 
μηδέν στην άμυνα.

3. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Ο ΠΑΟΚ κατάλαβε στο δεύτερο μέρος 

πως για να διεκδικήσει τη νίκη/πρόκριση 
έπρεπε να ανέβει, να παίξει ποδόσφαιρο 
και να απειλήσει και αυτός με τη σειρά 
του. Οι γηπεδούχοι με μπροστάρη τον 

Γιαννούλη, ο οποίος έκανε εμφάνιση για 
μεγάλη μεταγραφή, μπόρεσε και πήρε 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε τη 
μπάλα στα πόδια του, πρόσεχε βέβαια 
και στην άμυνα και χτύπησε όταν έπρε-
πε. Αρχικά απείλησε με τους Σβαμπ και 
Τζόλη. Οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να πά-
ρουν προβάδισμα στο σκορ όταν στο 63’ 
ο Γιαννούλης έκανε κάθετη κίνηση, άνοι-
ξε την κατάλληλη στιγμή στον Άκπομ, ο 
οποίος γύρισε τη μπάλα και πάλι προς 
τον Γιαννούλη που κυνήγησε τη φάση, με 
τον Βερτόνχεν να προσπαθεί να κόψει τη 
μπάλα και να τη στέλνει στα δίχτυα της 
ομάδας του.

4. ΠΗΡΕ «ΕΚΔΙΚΗΣΗ» Ο ΠΡΩΗΝ
Στο 67’ ο τεχνικός του ΠΑΟΚ έκανε μια 

κίνηση, η οποία βοήθησε την ομάδα του 
ώστε να φτάσει και σε δεύτερο γκολ. 
Έβγαλε από το ματς τον Πέλκα που είχε 
και κάρτα από το πρώτο μέρος και έβα-
λε στη θέση του τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, 
ο οποίος είχε και ένα κίνητρο παραπάνω 
να παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του.
Την ίδια ώρα, ο Ζόρζε Ζεσούς έριξε στο 

παιχνίδι ότι καλύτερο είχε στον πάγκο 
του. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν που πέτυχε και 
δεύτερο τέρμα. Ο Γιαννούλης πήρε τη 
μπάλα από την άμυνα, έκανε μια εκπλη-
κτική κούρσα, και την κατάλληλη στιγμή 
έδωσε στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτός 
έκανε την ενέργεια και το σουτ με το αρι-
στερό με τη μπάλα να καταλήγει στα δί-
χτυα του Βλαχοδήμου.

Ο ΠΑΟΚ ήταν λογικό εν συνεχεία να 
προσπαθήσει να διαφυλάξει το υπέρ του 
σκορ και έμεινε λίγο πίσω. Κατάφερε να 
αντέξει στην πίεση, με τον Κρέσπο να κα-
θοδηγεί στα τελευταία λεπτά την άμυνα 
της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 
Το μόνο που κατάφεραν οι Πορτογάλοι 

ήταν να μειώσουν στο 90+4’ με κεφαλιά 
του Ράφα Σίλβα. Ένα γκολ που δεν ήταν 
αρκετό να αλλάξει την ιστορική πρόκριση 
υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Πέτρος Παπαμακάριος
© Sport24.gr

ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Γήπεδο: Τούμπα
ΠΑΟΚ (ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕΙΡΑ): Ζ. Ζίβκοβιτς, 
Κρέσπο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, 
Γιαννούλης, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Πέλκας 
(66’ Α. Ζίβκοβιτς), Τζόλης (80’ Τζόλης), 
Άκπομ.
ΜΠΕΝΦΙΚΑ (ΖΟΡΖΕ ΖΕΖΟΥΣ): Βλαχοδήμος, 
Αντρέ Αλμέιδα, Ρούμπεν Ντίας, 
Βερτόνχεν, Γκριμάλδο, Πίζι, Βάιγκλ, 
Ταράμπτ (81’ Ράφα Σίλβα), Έβερτον, 
Σεφέροβιτς (72’ Βινίσιους), Πεντρίνιο (65’ 
Νούνιες).
Σκόρερ: 63’ Βερτόνχεν (αυτ.), 75’ 
Ζίβκοβιτς – 90+4’ Ράφα Σίλβα
Κίτρινες: 1’ Πέλκας, 29’ Βαρέλα, 45’ 
Μιχαηλίδης – 44’ Αλμέιδα
Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)
Βοηθοί: Μαρκ Μπος (Γερμανία), Στέφαν 
Λουπ (Γερμανία)
4ος: Μπαστιάν Ντάνκερτ

ΠΑΟΚάρα είσαι τρέλα
Ο ΠΑΟΚ κάνοντας ένα εκπληκτικό δεύτερο 45λεπτο  

νίκησε τη Μπενφίκα με 2-1, την πέταξε εκτός 
Champions League και θα διεκδικήσει κόντρα  

στην Κράσνονταρ στις 22-30/9 την πρόκριση του  
για πρώτη φορά στους χρυσοφόρους ομίλους

Ο Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς έχει 
κάνει το 2-0 
και δέχεται τα 
συγχαρητήρια 
του Βαρέλα. 
Αριστερά ο 
Γιαννούλης, 
κορυφαίος 
του ΠΑΟΚ στο 
παιχνίδι με την 
Μπενφίκα.



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Σεπτεμβριου, 2020 / September 18, 2020

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

���������������
�������������������������������������������������������������

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγραφές 2020-21

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

Δεκαπενταύγουστος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή Χρήστου Αδαμόπουλου

Αυτό το Σάββατο, η εκκλησία μας και όλος ο 
Ορθόδοξος Ελληνισμός τιμούν την Κοίμηση 

της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας. 
Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων για 
την προστασία του πληθυσμού από τη διασπο-
ρά του κορονοϊού, δεν θα γίνει η περιφορά της 
Εικόνας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Οι Ιερές 
Ακολουθίες θα τελεστούν κανονικά, τηρώντας τα 
μέτρα που έχει ορίσει η κυβέρνηση και οι υγειο-
νομικές αρχές. 

Στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, στο Park 
Ex, την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 7:00 
μ.μ., θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χοροστα-
τούντος του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου κκ. 
Σωτηρίου. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στις 8:00 
π.μ., θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουρ-
γία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου. 
Χρόνια πολλά. 

Αγαπητοί φίλοι,
 

Σε λίγες μέρες τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στο σχολείο. Γνωρίζουμε ότι 
πολλοί από σας ανησυχείτε σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές. Θα θέλαμε να διαβε-
βαιώσουμε τους γονείς των μαθητών του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» 
ότι η ομάδα μας εργάζεται με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή στο θέμα της 
επιστροφής των παιδιών στις τάξεις. 

Την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παρα-
χώρησε ο Υπουργός Παιδείας, Jean-François Roberge, έδωσε λεπτομέρειες 
για τα σχέδια επιστροφής στο σχολείο που παρουσιάστηκαν αρχικά τον περα-
σμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα σχολείων το φθινόπωρο είναι ζωτικής 
σημασίας για να την πρόοδο των παιδιών και των εφήβων. Όλα πρέπει να 
γίνουν με προτεραιότητα στην υγεία χωρίς να βλάπτεται η εκπαίδευση. Σύμ-
φωνα με τον Υπουργό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή επικαιροποίησης του 
προγράμματος ανοίγματος των σχολείων, ώστε να προσαρμοστεί όλο το εκ-
παιδευτικό δίκτυο πριν επιστρέψουν οι μαθητές.

Το πρόγραμμα επανέναρξης χωρίζεται ως εξής:

Η χρήση καλύμματος προσώπου (μάσκα) θα είναι υποχρεωτική για όλους 
τους μαθητές από την Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Το προσωπικό και οι 
ενήλικες πρέπει επίσης να φορούν μάσκες. Οι μάσκες θα πρέπει να φοριούνται 
στους κοινόχρηστους χώρους, διαδρόμους και στα σχολικά λεωφορεία, αλλά 
δεν είναι υποχρεωτικό όταν οι μαθητές κάθονται στα θρανία, στην τάξη τους.
Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο 
σχετικά με την κάλυψη προσώπου και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας θα 
συνεχίσουν να τηρούνται από το προσωπικό. Δεν υπάρχουν μέτρα που να 
επηρεάζουν τα μικρά παιδιά.
Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς για να διασφαλίσει 
ότι όλα τα παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος έχουν πρόσβαση σε 
κάλυψη προσώπου.
Η δημόσια υγεία δεν απαιτεί πλέον το διαχωρισμό των ομάδων τάξης σε 
υποομάδες, τις γνωστές ως «φούσκες». Η «φούσκα» θα είναι η τάξη. Μέσα 
στην τάξη δεν απαιτούνται μέτρα φυσικής απόστασης. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά 
και η χρήση καλύμματος προσώπου πρέπει να γίνονται σεβαστά μεταξύ των 
μαθητών διαφορετικών τάξεων.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη σε μαθητές με έγγραφο 
γιατρού, που αποδεικνύει ότι υπάρχει νόσημα που μπορεί να επιδεινωθεί με 
το COVID-19.
Το υπουργείο θα ενημερώσει τους γονείς σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν 
εάν εντοπιστεί κρούσμα του ιού σε ένα σχολείο ή εάν ένας γονέας θέλει να 
αναφέρει κάποιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσης όλους τους 
γονείς αν παρουσιαστεί θετικό κρούσμα στο σχολείο τους. 
Σε περίπτωση που χρειαστεί να κλείσει κάποια τάξη, εντός 24 ωρών θα 
ξεκινήσει εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ο Υπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο αυτό 
ως «εγγύηση ποιότητας και δικαιοσύνης». Με αυτήν την εγγύηση, εάν κάποια 
τάξη κλείσει, κάθε παιδί θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 15 ώρες μαθημάτων την 
εβδομάδα και 2 ώρες την ημέρα για να αλληλοεπιδράσει με κάποιον δάσκαλο.
Ο στόχος είναι να αντισταθμιστεί η καθυστέρηση των τελευταίων μηνών στη 
διδασκαλία με ασφαλή τρόπο. Για τα διαλείμματα, η χρήση μάσκας δεν είναι 
υποχρεωτική, αλλά θα ληφθούν μέτρα που θα επιτρέψουν παιχνίδια μεταξύ 
μαθητών της ίδιας τάξης.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε πολλές από τις ερωτήσεις σας 
θα βρείτε στον ιστότοπο https://www.quebec.ca/rentree.

Γνωρίζουμε ότι μερικές από τις οικογένειές μας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προ-
βλήματα και καταστάσεις από αυτή την πανδημία. Το Σχολείο και η Κοινότητά 
μας πάντοτε έκαναν και θα συνεχίσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να 
καλωσορίσουν, εντός των ορίων των δυνατοτήτων μας, τους μαθητές μας και 
τους γονείς τους.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους 
που έχουν ταξιδέψει εκτός Καναδά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υποχρε-
ούνται να απομονωθούν για 14 ημέρες μετά την επιστροφή τους.

Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί γονείς, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για τη διαχείριση των κινδύνων με τον καλύτερο τρόπο και ανά πάσα στιγ-
μή, καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε στα παιδιά σας την υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση που τους αξίζει.

Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Μετά την τεράστια επιτυχία του διαδικτυακού Πα-
νηγυριού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον 

Ιούνιο, στη Νότια Ακτή, σας προσκαλούμε να συμμε-
τάσχετε ξανά για αυτό το διήμερο φεστιβάλ σουβλάκι. 
Τα καθαρά έσοδα από αυτόν τον έρανο θα υποστη-
ρίξουν τις πολλές ανάγκες του παραρτήματος IV του 
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» καθώς ξεκινάει η 
νέα σχολική χρονιά.

Κάντε ένα διάλειμμα από το μαγείρεμα αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο και επιτρέψτε στην ομάδα των αφοσι-

ωμένων εθελοντών της Επιτροπής Γονέων του παραρτήματος IV να προετοιμάσει το με-
σημεριανό ή το δείπνο σας. Θα βρίσκονται στο χώρο μετά τη θεία λειτουργία, το Σάββατο 
και την Κυριακή, από τις 12 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. για να ετοιμάσουν τις παραγγελίες σας. Το 
μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, καλαμάκι ή πίτα, πατάτες, τζατζίκι καθώς και σπανακόπιτες 
και τυρόπιτες.

Όπως και τον περασμένο Ιούνιο, μπορείτε επίσης να καλέσετε για προπαραγγελία στο 
(514) 296-4439. Όλες οι παραγγελίες θα παραλαμβάνονται μόνο την πλευρά της οδού 
Perlini του Κοινοτικού Κέντρου Νότιας Ακτής. Δεν θα υπάρχουν καθίσματα στις εγκαταστάσεις.

Αγαπητοί γονείς,
Σας κάνουμε γνωστό ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν 

το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 13:00 
στα έξης σχολεία και σε όλα τα παραρτήματα τους:

Σχολείο «Πλάτων-Όμηρος» (Προνηπιαγωγείο- Νηπιαγωγείο - Δημοτικό): Μόντρεαλ 
(5757 Wilderton, Montreal H3S 2K8), Roxboro (κτίριο σχολείου Σωκράτης III, 11, 11e rue, 
Roxboro H8Y 1K6), Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 Grande-Allée,St-
Hubert J3Y 1A1). Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 9:00 έως τις 14:00.

Σχολείο «Άγιος Νικόλαος» (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό)  Laval (κτίριο σχολείου «Σωκρά-
της-Δημοσθένης», 1565 St.Martin O., Laval  H7S 1N1). Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε 
Σάββατο από τις 9:00 έως τις 14:00.

Σχολείο «Αριστοτέλης» (Γυμνάσιο- Λύκειο) Μόντρεαλ (5757 Avenue Wilderton, Montreal  
H3S 2K8) Laval (κτίριο σχολείου Σωκράτης V, 931 rue Emerson, Laval H7W 3Y5), Νότια 
Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220Grande-Allée, St-Hubert J3Y 1A1). Το σχολείο 
θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 8:45 έως τις 14:15.

Για τους γονείς που έχουν παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου/Λυκείου και επιθυμούν να τα 
εγγράψουν στα σχολεία «Άγιος Νικόλαος» και «Αριστοτέλης» του Laval, προς διευκόλυν-
σή τους, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στα δύο σχολεία και για τα δύο σχολεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο (514) 
738-2421 εσωτ. 115  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kkiryakidis@hcgm.org

Τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ προετοιμάζουν τους μαθητές 
για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος). Στους μαθητές του 
Λυκείου απονέμονται 4 μονάδες (credits) κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ. 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΟΥΒΛΑΚΙ
15 και 16 Αυγούστου στη Νότια Ακτή
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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

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».

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου: 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία 
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά. 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής  ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι. 
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του 
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις 
φάσεις. 
 
1. Πεζογέφυρα και σκάλες 
2. Επιδιορθώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού 
3. Νέο πεζοδρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης 
4. Ηλεκτρονικό καμπαναριό 
 
Φάση 1η  
Η πρώτη φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές, 
χάρη στη γενναιοδωρία των πιστών της παροικίας του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: 
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 2017.  
Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
Γενικός Εργολάβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX 

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις 
 
Οικονομικά στοιχεία: 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: 
Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,  
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, , αμέσως μετά την 
Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα που θα 
αποτελείται από εκλεκτό νηστήσιμο φαγητό και που 
θα παρατεθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού, προκει-
μένου να βοηθηθούν τα έργα της εκκλησίας. 
Το γεύμα θα τελεστεί σύμφωνα με τα μέτρα που ισχύ-
ουν λόγω του «Covid 19». Για εισιτήρια παρακαλείστε 
να απευθυνθήτε από νωρίτερα στην φιλόπτωχο και 
την ενοριακή επιτροπή επειδή οι θέσεις θα είναι πε-
ριορισμένες. Είσθε όλοι προσκεκλημένοι
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Με τις ευλογίες του 
Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου 
σας ευχαριστούμε 

εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

Montreal, Qc, H3S 2V7 
c/o : Jim Lekas  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου: 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία 
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά. 
 
Αγαπητοί αναγνώστες, 
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Ζητήθηκαν δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε 
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:  
 
Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες 
Γενικός Εργολάβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX 

Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις 
 
Οικονομικά στοιχεία: 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: 
Πεζογέφυρα, σκάλες με υποστηρικτικούς πλαϊνούς τοίχους,  
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:      $632,500  ($550,000 + φόροι $82,500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο: 
 Δίχτυ ασφαλείας   $4,507            
 Έλεγχος εδάφους   $1,494       
 Αντικατάσταση καυστήρα  $5,289         
 Υπηρεσίες μηχανικού  
       για αντλία αποχέτευσης         $575      
 Έξοδα εκτύπωσης      $392 

 
 Ιστοί για σημαίες $10,500  (υπεσχεμένα) 
 Εργασίες διαμόρφωσης  
       εξωτερικού χώρου $30,000  (υπεσχεμένα) 
 Φανοστάτες σκάλας $10,000  
 
Συνολικό κόστος 1ης φάσης: $695.257 

Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017  είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500) 

 
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης $174,162      

        
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση. 
 
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να 
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8η  Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.  
 
Δημήτριος Λέκκας 
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την γέννηση του Εθνικού 
Ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου στο Κεστοράτη Βορείου Ηπείρου (1820-1898) 
όπου ίδρυσε πρώτα τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία και στην συνέχεια το 1893 

την Μητέρα Σχολή μας το

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Θεωρούμε ελάχιστη οφειλή μας να είμαστε παρόντες

 την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 10:30 στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών

 στο Μνημόσυνο που θα τελέσουμε στην ΜΝΗΜΗ των Δασκάλων, 
Καθηγητών, Διευθυντών , Ιδρυτών του Ζωγραφείου της  Κοινότητας  

Σταυροδρομίου  στο Μαυσωλείο του Χρηστάκη Ζωγράφου.( υπαίθρια με 
μάσκες-αποστάσεις)

 Αξίζει να τονιστεί η σημαντική πρωτοβουλία του Προέδρου της ΟΙΟΜΚΩ 
καθ. Νίκου Ουζούνογλου  και του Διευθυντή του Ζωγραφείου Γιάννη 

Δεμιρτζόγλου για την συντήρηση του Εθνικού Μνημείου

 Μας προσκαλούν να ενισχύσουμε την προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου 
στο οποίο έχουν ήδη συμβάλλει ο Δήμος Αθηνών και ο Σύλλογος Καθηγητών 

και ο Διευθυντής του Ζωγραφείου .

Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθεια να ανακτήσει  το 
Μαυσωλείο την θέση που του αρμόζει μπορείτε να επικοινωνήσετε με τούς 

Γ.Δεμιρτζόγλου 00905326125712 (yannisd60@gmail.com) ,

Ν.Ουζούνογλου 6977008922(nikolaos.uzunoglu@gmail.com), 

Ν.Κόλμαν  (nkol68@otenet.gr)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών
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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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(το γένος Aivazian, από Aiyion)  
Ο σύζυγος: Σπύρος Στεφανόπουλος

Τα παιδιά: Μάρκος - Νεκταρία
Δημήτριος - Silvia 

 Τα ανίψια: Δήμητρα και Μάρκο   
Τα εγγόνια: Ελένη, Christa, Melia,  

Evita and Matthew
Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Καλλιόπη

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Το ιερό Μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα  
με τους κανονισμούς που ισχύουν.

Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση  
και την κατανόησή σας.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο  

μάς συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο  
τής αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Ελένης Στεφανοπούλου. 

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου (2455 Cote Ste Catherine, Montreal)   

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
τής αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΜΠΛΙΖΙΏΤΗ 

(το γένος Τζαφέρη, από Μοντρεάλ)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 

στον Ιερό Ναό του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΝΤΏΝΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ

(από Κω Δωδεκάνησου, ετών 73)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ

(ετών 88, από Σκοτεινή Αργολίδος)

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)
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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

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 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΚΑΤΣΙΑΝΤΏΝΗ

-ΝΤΟΥΛΑ 
(από Μεσοχώρα Τρικάλων, ετών 71)

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 Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ 
ΧΑΡΙΣΑΚΗ

(από Αθήνα, 1937-2019)

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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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)

Σεπτέμβριος  2020
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 «
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 1 / 9 / 2 0 2 0  –  2 7 / 9 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
766

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 765

1834

18 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Ετοιμαστείτε για μια νέα αρχή 
στην οικονομική σας κατάσταση. Ίσως 
στείλετε ένα ανανεωμένο βιογραφικό και 
πουλάτε ακριβά τον εαυτό σας. Κάνετε 
ένα ρεαλιστικό οικονομικό προϋπολογι-
σμό και παίρνετε οικονομικές ανταμοιβές 
από την έξτρα εργασία σας. Μπορεί ακό-
μα να ανακαλύψετε ένα νέο ενδιαφέρον 
που βάζει χρήματα στην τσέπη σας.

Θα μπορούσατε να μετακινη-
θείτε, να αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας ή 
να ανανεώσετε τη διακόσμηση του σπι-
τιού σας. Μια εγκυμοσύνη είναι δυνατό 
να συμβεί ή μπορεί να διαπιστώσετε ότι 
ένας γονέας, το παιδί σας ή ένας συγγε-
νής χρειάζεται τη βοήθειά σας. Αν πρό-
κειται να ανακαινίσετε το σπίτι σας, να 
είστε υπομονετικοί.

Στο σπίτι σας επικρατεί μια πιο εν-
θουσιώδης ατμόσφαιρα χάρη στην Αφρο-
δίτη στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού 
και της οικογένειας. Νιώθετε ευτυχισμένοι 
στο σπίτι σας και χαλαρώνετε παρέα με την 
οικογένειά σας. Ίσως ασχοληθείτε με μια 
ανακαίνιση στο σπίτι σας ή κάποιου είδους 
αναδιάταξη, πράγμα το οποίο θα ελαφρύ-
νει την αρνητική σας διάθεση.

Μπορεί να αφήσετε για λίγο 
πίσω τις διασκεδαστικές στιγμές και την 
αγάπη, δε θέλετε να κάνετε σχέδια, κα-
θώς η Αφροδίτη επισκέπτεται το δημι-
ουργικό και μοναχικό δωδέκατο οίκο σας. 
Κλείστε την πόρτα σε όσους σας ενοχλούν 
και μη νιώθετε ενοχές. Αλλάξτε τη ρουτί-
να σας πηγαίνοντας κοντά στη θάλασσα ή 
ασχολούμενοι με ένα καλλιτεχνικό έργο.

Αν είχατε αγωνιστεί για να κάνε-
τε μια δημόσια ομιλία ή μια συμφωνία, 
τώρα απολαμβάνετε τους καρπούς των 
προσπαθειών σας. Με τόσα πολλά που 
έχετε να πείτε, θα μπορούσατε να κάνετε 
εκπληκτικές αφηγήσεις και να γράψετε 
συναρπαστικές αναρτήσεις στα κοινωνι-
κά δίκτυα. Γράψιμο, διδασκαλία, μάθηση, 
πώληση, όλα είναι δυνατόν να συμβούν!

Μπορεί να αισθάνεστε ζεστασιά 
και θαλπωρή βρισκόμενοι με τα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, αλλά πρέπει να δώ-
σετε τη δέουσα προσοχή στην πορεία της 
σταδιοδρομίας σας. Εάν είχατε προσπα-
θήσει για μια επαγγελματική προώθηση, 
αύξηση ή ηγετική θέση, οι πιθανότητες 
να πετύχετε στα σχέδιά σας είναι καλές, 
γιορτάζετε την επιτυχία σας.

Με την Αφροδίτη στον ενδέκα-
το οίκο σας, των ονείρων και της ελπίδας, 
είστε έτοιμοι να κάνετε σε όλους γνωστά 
τα μεγάλα ιδανικά σας, ψάχνετε ανθρώ-
πους με κοινά ενδιαφέροντα. Μιλήστε 
για τα μεγάλα οράματά σας, επιδείξτε 
την φιλανθρωπία σας και τον ανθρωπι-
σμό σας, τώρα θεωρείτε τον εαυτό σας 
ηγέτη για μια κοσμική θετική αλλαγή.

Εκδηλώστε τα συναισθήματά 
σας! Η ερωτική Αφροδίτη στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων, θα μπορούσε να 
σας κάνει να σκέφτεστε τη δέσμευση, δε 
φοβάστε τώρα να παραχωρήσετε ένα 
μέρος της ελευθερίας σας. Θέλετε ένα 
σταθερό πρόσωπο κοντά σας, να μοιρα-
στείτε την καρδιά σας και τις καινοτόμες 
ιδέες σας, να αγγίζει την ψυχή σας.

Πληρώστε τους εκκρεμείς λο-
γαριασμούς σας, διεκπεραιώστε τις ημι-
τελείς εργασίες που έχετε αναβάλει. Η 
Αφροδίτη στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, απαιτεί να βάλετε σε τάξη τα 
οικονομικά σας, να γίνετε πιο λογικοί και 
πρακτικοί στη ζωή σας. Αυτό θα έχει ένα 
εκπληκτικά θετικό αποτέλεσμα στην ψυ-
χική ηρεμία σας. 

Ποιός λέει ότι η διασκέδαση της 
εποχής των διακοπών πρέπει να τελειώ-
σει απότομα; Τώρα έχετε τη διάθεση να 
απολαύσετε τη ζωή και να φλερτάρετε. 
Ίσως προβάλετε δημόσια τη δημιουργι-
κότητά σας ή εξελίσσετε τη σχέση σας. 
Ό,τι κι αν κάνετε, βάλτε όλο το πάθος σας, 
δεν είναι ώρα να το συγκρατήσετε.

Βγείτε έξω και κινηθείτε! Σκέ-
φτεστε να κάνετε τα πράγματα επίσημα; 
Με τη νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο σας, 
των σοβαρών σχέσεων, είναι ένας υπέ-
ροχος μήνας για να ξεκινήσετε να συζη-
τάτε για το μέλλον της σχέσης σας ή να 
κάνετε οικονομικές διαπραγματεύσεις ή 
να προχωρήσετε σε μια επιχειρηματική 
συμφωνία.

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

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

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

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

2013

1851

1931

Η Αφροδίτη κινείται στον ερω-
τικό πέμπτο οίκο σας και σας προσφέρει 
άφθονη διασκέδαση, χαρά και φλερτ. Φο-
ρέστε το πιο γλυκό σας χαμόγελο και πλη-
σιάστε το αντικείμενο του πόθου σας. Ο 
ρομαντισμός, το πάθος και η γενναιοδω-
ρία σας, σάς χρήζουν ηγέτη στην ερωτική 
αρένα, όπου κι αν πάτε εντυπωσιάζετε με 
το παρουσιαστικό σας. 

Η Αθήνα ονομάζε-
ται πρωτεύουσα 

του ελληνικού κρά-
τους, με διάταγμα της 

αντι-
βασι-
λείας. Κυκλοφορεί το πρώ-

το φύλο της εφη-
μερίδας «New York 
Times».

Ενέδρα θανάτου για 
τον 34χρονο ράπερ 

Παύλο Φύσσα στην 
Αμφιάλη. 

Δράστης ο 45χρονος 
χρυσαυ-
γίτης, 
Γιώργος 
Ρουπα-
κιάς.

ΠΑΙΞΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ 

Μια κυρία παίζει στη 
ρουλέτα αλλά όλο χά-

νει! Έχει μείνει μόνο με 20 
χιλιάρικα και μονολογεί πα-
θιασμένα: -Μα τι κωλοτύχη 
σήμερα κι αυτή... Κάποιος 
που κάθεται δίπλα της, προ-
σπαθώντας να την καθησυ-
χάσει, της προτείνει: -Μα 
γιατί δεν παίζετε κάποιον 
συγκεκριμένο αριθμό... 
όπως την ηλικία σας; 
Με το που τελειώνει τη 

φράση του ο κύριος φεύ-
γει. Λίγα λεπτά μετά ακού-

ει φασαρία από το τραπέζι 
της ρουλέτας. «Ίσως νίκη-
σε» σκέφτεται και επιστρέ-
φει να δει. Σπρώχνει τον 
κόσμο που είχε μαζευτεί 
για να περάσει και βλέπει 
έκπληκτος την κυρία στο 
πάτωμα και τον υπεύθυ-
νο των στοιχημάτων από 
πάνω της να της κάνει αέρα! 
-Τι συμβαίνει; Είναι καλά; 
-Δεν ξέρω, λέει ο άλλος. Πό-
νταρε όλα της τα λεφτά στο 
29 και έπεσε το 36. Και τότε 
λιποθύμησε...

ΠΩΣ  
ΣΕ ΛΕΝΕ;

Η συζήτηση 
μεταξύ δύο 

μικρών Ινδιάνων: 
- Πως σε λένε; 
- «Η μικρή πέτρα 
που κύλησε από 
την κορυφή του 
βουνού, πέρασε 
την πράσινη κοι-
λάδα κι έπεσε στο 
ποτάμι», αλλά οι 
φίλοι μου με φω-
νάζουν «πλουτς»!

Με Προ-
εδρικό 

Διάταγμα της 
κυβέρνησης 

του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, καθορίζεται 
στα 10 ναυτικά μίλια 
ο εθνικός εναέριος 
χώρος της Ελλάδας, 4 
περισσότερα από την 
αιγιαλίτιδα ζώνη. 

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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

r é s i d e n c e  -  r e s i d e n c e

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Στέγη -Residence- «ΕΣΤΙΑ» στο  Λαβάλ, 

Ζητά να προσλάβει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ(ΡΙΑ) 
Μόνιμη θέση, Πλήρης απασχόληση

Ο(η) ενδιαφερόμενος(η) 
πρέπει να έχει τις εξής γνώσεις:

•Γνώσεις βασικών αρχών Διαχείρισης, ηγετικές 
ικανότητες, Και ικανότητες επικοινωνίας με το 
ανθρώπινο δυναμικό 
•Ικανότητα προσδιορισμού προτεραιοτήτων και 
οργάνωσης αυτών
•Δυνατότητα ολοκλήρωσης των αρχείων 
των  ενοίκων 
•Να εξασφαλίζει την συμμετοχή των ενοίκων στα 
διάφορα  προγράμματα 
•Να μπορεί να εργάζεται υπό την επίβλεψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας
•Να συνεργάζεται με τους εθελοντές 
•Να καθιερώσει τις απαραίτητες διασυνδέσεις και 
επαφές με Κυβερνήσεις, τη Διοίκηση του Δήμου και 
άλλες οργανώσεις
•Γνώσεις  λογιστικών
•Να δείχνει κατανόηση και σεβασμό
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
•Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Διαχείριση 
Επιχειρήσεων 
•Εμπειρία ( 2-3 χρόνια ) ειδικά σε Αστικούς 
Οργανισμούς κυρίως για ηλικιωμένους   
•Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της γαλλικής, 
αγγλικής και ελληνικής γλώσσας,
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 
Μισθός ετήσιος: Διαπραγματεύσιμος

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με: 450-688-3270

Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω email στην 
ακόλουθη διεύθυνση: admin@residenceestia.org

Παρακαλώ να στείλετε την αίτηση σας μέχρι τις: 
2 Οκτωβρίου 2020
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With
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MONTREAL

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

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

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

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

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

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

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


