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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

barbiesgrill.com   Suggested presentation.

Πολιτική παροχών  
από την κυβέρνηση 
Trudeau
-Πιθανότητα πρόωρων εκλογών αν δεν υπάρξει  
ψήφος εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση
-Justin Trudeau: «Αν δείξουμε προσοχή  
θα γιορτάσουμε όμορφα Χριστούγεννα»

ΓΕΡΜΑΝΊΑ-ΤΟΥΡΚΊΑ:  
Μια ζωή… φιλαράκια!

ΕΛΛΑΔΑ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΊΚΟ

Πως κόβεται  
ο γόρδιος δεσμός

ΑΦΊΕΡΩΜΑ ΠΑΣΟΚ

Από τον Ανδρέα  
στη Φώφη
(Β’ μέρος)

ΤΑ ΔΊΔΥΜΑ 
ΕΛΛΕΊΜΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Από τον Οικονομολόγο  

David A. Dodge

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΊΚΑ

Επανεκκίνηση  
διερευνητικών επαφών
Στο διπλωματικό τραπέζι συμφώνησαν  

να καθίσουν προσεχώς Αθήνα και Άγκυρα
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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.
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Συνεχίζουμε να 
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

Πλένουμε τα 
χέρια μας

Κρατάμε αποστάσεις

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Καλύπτουμε το 
πρόσωπα σας

Υποχρεωτική για όλους  
10 ετών ή άνω σε όλα τα 
είδη δημόσιας συγκοινωνίας 
και σε κλειστούς ή μερικώς 
κλειστούς δημόσιους 
χώρους.
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Όπως είχε ανακοινωθεί, την Τετάρτη 
23 Σεπτεμβρίου η Γενική Κυβερνή-

της του Καναδά, κα Julie Payette, διάβασε 
την «Ομιλία Του Θρόνου» χαράζοντας τα 
προγράμματα και τις νομοθεσίες που θα 
παρουσιάσει πολύ σύντομα η κυβέρνη-
ση Trudeau, στον Καναδικό λαό.

«Τώρα δεν είναι η ώρα για λιτότητα». 

Αυτή και μόνο η πρόταση της «Ομιλίας του 
Θρόνου» συνοψίζει το περιεχόμενο των 
προγραμματικών δηλώσεων. Η κυβέρνηση 
έχει την πρόθεση να συνεχίσει τις δαπάνες, 
σε πολλά προγράμματα που μοιάζουν για 
πολλούς με εκλογικές υποσχέσεις. 
Μιλώντας για εκλογές, δεν αποκλείεται 

ότι οι Καναδοί θα κληθούν στις κάλπες, 
καθώς το NDP επέλεξε να μην ανακοινώ-
σει τη θέση του αν θα στηρίξει την κυβέρ-
νηση σε ενδεχόμενο ψήφο εμπιστοσύνης.

Ήδη από το καλοκαίρι έχει μπει σε τροχιά 
ο εκλογικός μηχανισμός από την Υπηρε-
σία Εκλογών του Καναδά, η οποία προέ-
βη σε όλες τις προκαταρκτικές ετοιμασίες 
σε περίπτωση που διεξαχθούν εκλογές. 
Όμως η διεξαγωγή επαρχιακών εκλογών 
στη Βρετανική Κολομβία, που κάλεσε 
ξαφνικά ο πρωθυπουργός της επαρχί-
ας John Horgan για τις 24 Οκτωβρίου, με 
σκοπό να αποσπάσει κυβέρνηση πλειοψη-
φίας, πρόκειται να θολώσουν τα νερά, για 
όσους επιθυμούν ομοσπονδιακές εκλογές 
το Φθινόπωρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πολλές είναι οι προτάσεις της κυβέρνη-

σης, καλύπτοντας πολλούς τομείς: Χρημα-
τοδότηση παιδικών σταθμών, δημιουργία 
ασφάλειας φαρμάκων, παράταση των επι-
δομάτων μισθών, βελτίωση του προγράμ-
ματος ασφάλισης εργασίας, καθώς και 
επενδύσεις σε «πράσινες» τεχνολογίες. 

Η κυβέρνηση δεσμεύεται επίσης να 
δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέ-
σεις εργασίας, κυρίως μέσω των μέ-
τρων που προτίθεται να εφαρμόσει στον 
αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.  
Για να συμπληρώσουν τα ταμεία, οι 
Φιλελεύθεροι έχουν θέσει τα βλέμμα-
τά τους στους πλουσιότερους Κανα-
δούς και σε «νέους τρόπους φορολό-
γησης ακραίων ανισοτήτων πλούτου» 
– καθώς και στους γίγαντες του διαδικτύ-
ου GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON και 
NETFLIX. 
Ο αγώνας ενάντια στην COVID-19 και οι 

οικονομικές επιπτώσεις του, παραμένει η 
«κορυφαία προτεραιότητα» της κυβέρνη-
σης. Ήταν δε το κύριο θέμα της ομιλίας της 
Γενικής Κυβερνήτου, με τίτλο: «Ένας ισχυ-
ρότερος, πιο ανθεκτικός Καναδάς». 
Η Οτάβα υπόσχεται οικονομική βοή-

θεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 
αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά ή 
επέστησαν σοβαρές οικονομικές ζημιές. 
Εντούτοις, θα επεκταθεί το ταμείο έκτα-
κτης ανάγκης που επιτρέπει να καλύψουν 
το σταθερό τους κόστος. Όσο για τις βιο-
μηχανίες που έχουν πληγεί περισσότερο, 
όπως ο τουρισμός ή ο πολιτισμός, αναφέ-
ρεται ότι θα υπάρξουν «άλλα μέτρα ενί-
σχυσης».

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες της κυβέρ-
νησης ανέβασαν το έλλειμα την περίοδο 
2020-2021 και ως τον Ιούλιο του 2020, 
στα 343 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νέα 
υπουργός οικονομικών Chrystia Freeland, 
πρόκειται σε λίγες εβδομάδες να παρου-

σιάσει μια πιο καθαρή εικόνα για τα οι-
κονομικά πεπραγμένα της χώρας και των 
μέτρων που θα πάρει.  
«Τους επόμενους μήνες, το πρόγραμ-

μα ασφάλισης εργασίας θα γίνει ο μόνος 
μηχανισμός διανομής παροχών εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Καναδών που 
δεν είχαν δικαίωμα σε αυτό κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας», ανέφερε η κυβερνή-
της. «Η κρίση έδειξε ότι ο Καναδάς [χρει-
άζεται] ένα σύστημα ασφάλισης εργασίας 
προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα», τόνισε.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Λίγα λεπτά μετά την ομιλία, η Αντιπρόε-

δρος του Συντηρητικού Κόμματος Candice 
Bergen δήλωσε ότι το κόμμα της «δε μπο-
ρεί να υποστηρίξει» την κυβέρνηση. Ο δε 
συνάδελφός της Gérard Deltell και υπεύ-
θυνος για το Κεμπέκ, επέκρινε αυτήν την 
«συνήθως φιλελεύθερη» ομιλία με «ει-
κόνες» που προορίζονται να σηματοδο-
τήσουν τη φαντασία, και η οποία «ποδο-
πατά» στις δικαιοδοσίες των επαρχιών και 
εδαφών. «Ο Justin Trudeau δεν κατάφερε 
να αντιμετωπίσει το ζήτημα της «εθνικής 
ενότητας» δημιουργώντας τον κατάλογο 
των προτεραιοτήτων του», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Νέου 
Δημοκρατικού Κόμματος, Jagmeet Singh, 
ανέφερε ότι το κόμμα του είναι αναποφά-
σιστο. «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη», 
είπε. «Αυτά είναι απλά λόγια», προτιμώ-
ντας να «δώσει την ευκαιρία στην κυβέρ-
νηση» να εισαγάγει ένα νομοσχέδιο για τη 
διατήρηση της οικονομικής βοήθειας PCU 
και να δει τα υπόλοιπα μέτρα που θα ανα-
κοινώσει, όπως 10 μέρες ασφάλεια νοση-
λείας για όλους τους εργαζόμενους.
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François 

Legault, ο οποίος βρίσκεται σε εθελοντική 
απομόνωση, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 
του και κατήγγειλε την παρέμβαση σε θέ-
ματα επαρχιακής δικαιοδοσίας, γι’ αυτό 
και σκοπεύει να το συζητήσει με τους υπό-
λοιπους επαρχιακούς ομολόγους του.
Υπενθυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας ένωσε τις δυνάμεις του, για 
να απαιτήσει αύξηση των ομοσπονδιακών 
χορηγήσεων για την υγεία. Την περασμέ-
νη εβδομάδα ο Legault εμφανίστηκε στην 
Οτάβα με τρεις από τους συντρόφους 
του (Doug Ford, Jason Kenney και Brian 
Pallister) για να αυξήσουν την πίεση σε 
αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, δεν υπήρχε κα-
μία αναφορά για την αύξηση της ετήσιας 
οικονομικής χορήγησης στα ταμεία υγείας 
των επαρχιών, από 42 δις στα 70 δις. 

Ο ηγέτης του Bloc Québécois, Yves-
François Blanchet, επίσης σε απομόνωση 
λόγω του COVID-19, πρόσθεσε τη φωνή 
του στη φωνή του François Legault, μετα-
δίδοντας το μικρο-μήνυμα στο ίδιο κοινω-
νικό δίκτυο την Τετάρτη 23/9.

 
 ΑΛΛΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
-Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, για να 

τιμωρηθούν άτομα που παραμελούν και 
θέτουν σε κίνδυνο τους ηλικιωμένους στη 

φροντίδα τους.
-Συνεργασία με τις επαρχίες για νέα εθνι-

κά πρότυπα για μακροχρόνια περίθαλψη.
-Επενδύσεις σε όλους τους τύπους 

υποδομής τα επόμενα δύο χρόνια, συ-
μπεριλαμβανομένων των δημόσιων συ-
γκοινωνιών, των ενεργειακών αποδόσεων, 
της καθαρής ενέργειας και της προσιτής 
στέγασης.
-Νέο ταμείο για προσέλκυση επενδύσεων 

στην κατασκευή προϊόντων μηδενικών 
εκπομπών.
-Μείωση κατά το ήμισυ του φορολογικού 

συντελεστή εταιρειών για να δημιουργή-
σουν θέσεις εργασίας. 
-Εξάλειψη των τελευταίων εμποδίων για 

την ολοκλήρωση του ελεύθερου εμπορίου 
μεταξύ των επαρχιών. 
-Ενίσχυση του νόμου για τις επίσημες 

γλώσσες. 
-Θέσπιση νομοθετικών μέτρων για την κα-

ταπολέμηση των συστημικών ανισοτήτων 
σε όλες τις φάσεις του συστήματος ποινι-
κής δικαιοσύνης.
-Βελτίωση της εθνικής στρατηγικής στέ-

γασης και των κινήτρων για αγορά πρώτης 
κατοικίας.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Λίγες ώρες μετά την «Ομιλία του Θρό-

νου» ο πρωθυπουργός Justin Trudeau, θε-
ώρησε σωστό να απευθυνθεί στον καναδι-
κό λαό από το γραφείο του. 

Στην ολιγόλεπτη ομιλία του, πρότρεψε 
την εφαρμογή των οδηγιών για την αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση του ιού που ήδη 
βρίσκεται στο δεύτερο κύμα που θα είναι 
και πιο δύσκολο. 
«Αν προσέξουμε όλοι, μπορεί να μην εορ-

τάσουμε φέτος τις «Ευχαριστίες» αλλά θα 
μπορέσουμε να γιορτάσουμε καλύτερα 
Χριστούγεννα», τόνισε.

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Η κυβέρνηση Trudeau  
θα συνεχίσει τις δαπάνες

Ανακοινώθηκαν οι νέοι κυβερνητικοί  
προγραμματισμοί για το μέλλον της χώρας

Julie Payette: «Σαν καλάμι σε δυνατούς 
ανέμους, θα ταρακουνήσουμε, αλλά 
δε θα τα παρατήσουμε. Επειδή οι ρίζες 
είναι σταθερά στη θέση τους, οι στόχοι 
μας είναι ξεκάθαροι και επειδή έχουμε 
ελπίδα – μια ελπίδα που φωτίζει τις 
ψυχές μας σε σκοτεινές μέρες και μας 
κρατά επικεντρωμένους στο μέλλον». 
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Το Καστελόριζο δεν είναι μακριά
Η Ελλάδα άραγε δύναται να ελαττώσει την εν δυνάμει ΑΟΖ της, 

που θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στην ΑΟΖ επιρροής  
της ΕΕ ανά τον κόσμο; Σαφώς και όχι.

Υπήρξαν και υπάρχουν φωνές που αναφέρουν 
ότι το Καστελόριζο είναι μακριά, πως δεν έχει 

πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και ότι η Ελλάδα είναι 
μαξιμαλιστική χώρα, ρίχνοντας έτσι νερό στο μύλο των 
ισχυρισμών της Τουρκίας. 

Γράφει ο Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος
[Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου – Οθωμανολόγος]
© HuffPost Greece

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ενίοτε και νομικά 
ερείσματα, τα οποία όμως ερμηνεύονται υποκειμενικά 
και όχι ad hoc, όπως θα έπρεπε (πρέπει) με συνέπεια 
να υπάρχουν ευήκοα ώτα που συνηγορούν και πιέζουν 
με ψυχολογικά διλήμματα: «Μα θα κάνουμε πόλεμο 
για το Καστελόριζο;», «Πόλεμο ή συμβιβασμό;» κ.ά.

Φυσικά αυτά είναι ψευτοδιλήμματα, αφού πριν πάει 
κάποιος στα άκρα, με σθένος και αυτοπεποίθηση 
μπορεί να παρουσιάσει τις νόμιμες θέσεις του, να 
εμμένει σε αυτές εφόσον έχει δίκιο και φυσικά να 
αποτρέπει την όποια παραβίαση με πράξεις, όπως 
πρόσφατα ανέφερε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ότι: «η 
Τουρκία καταλαβαίνει μόνο από πράξεις και όχι από 
λόγια».

Από προσωπική έρευνα, βρήκα στο American Journal 
of International Law, τουλάχιστον 123 ανθολογημένες 
παραπομπές για θέματα ΑΟΖ νησιών ανά τον κόσμο. 

Οι περιπτώσεις ποικίλουν και ναι μεν τα νησιά 
έχουν υφαλοκρηπίδα (και ΑΟΖ πλέον), αλλά το 
πόσο εκτείνεται αυτή, ειδικά όταν συμπίπτει με 
της γειτονικής όμορης ηπειρωτικής ξένης χώρας, 
πρωτίστως κρίνεται διμερώς μεταξύ των γειτονικών 
κρατών και στη συνέχεια από αρμόδια διεθνή 
διαιτητικά ή δικαστικά όργανα, συνήθως ad hoc/ανά 
περίπτωση, παρότι υπάρχει ήδη επαρκής νομολογία 
που δείχνει κάποιες τάσεις.

Η Ελλάδα συνεχώς επικαλείται το διεθνές δίκαιο 
και ορθώς. Τι κάνεις όμως, όταν η όμορη χώρα 
είναι η Τουρκία με την αλά Τούρκα ερμηνεία 
της, που a priori αποκλείει την όποια διμερή 
συνεννόηση; Ελαττώνεις τα βάσει ιστορικών 
διεθνών συμβάσεων κατοχυρωμένα δικαιώματά 
σου; Υπαναχωρείς και αποδέχεσαι τα αιτήματα της 
άλλης πλευράς; Ποιο είναι το όριο αποδοχής και 
κατανόησης; Τελειώνει κάπου ή ευελπιστείς στον 
κορεσμό της άλλης πλευράς; Και εάν δε σταματήσει 
ποτέ; Θα κάνεις ρήξη, πότε και μέχρι ποιου επιπέδου;

Η προσφυγή ενώπιον τρίτων αρμοδίων διεθνών 
οργάνων, προϋποθέτει μια προ συνεννόηση και ατζέντα 
θεμάτων που στην παρούσα δεν υπάρχει, παρότι 
αναδύονται ενδείξεις πως η Προεδρεύουσα της 
Ε.Ε. – Γερμανία – θα συμβουλεύσει στη σύνταξή της. 
Παράλληλα, επικαλείσαι την αρωγή των συμμάχων 
σου. Ξεχνάμε όμως πως οι σύμμαχοί μας, είναι και 
σύμμαχοι της Τουρκίας. 

Για ποιό λόγο να επιλέξουν την πλευρά μας, όταν 
έχουν τεράστια συμφέροντα με την Τουρκία; Οι γνώμες 
που ακούγονται δημοσίως, περί ειδικού καθεστώτος 
μικρής ή μεγάλης επιρροής του Καστελόριζου είναι 
ελαττωμένες ή «μαξιμαλιστικές»;

Με γνώμονα την πρακτική της Γαλλίας και της 
Βρετανίας, το ερώτημα δε θα έπρεπε καν να τίθεται 
για το Καστελόριζο. Ούτε ελαττωμένη επήρεια έχει, 
ούτε είναι μαξιμαλισμός να αιτείται η Ελλάδα τα 
όσα ισχύουν διεθνώς και έχει κατοχυρώσει νομίμως 
ιστορικά με διεθνείς συμβάσεις.

Όλως ενημερωτικά και σύντομα, θα αναφέρω τις 
υπερπόντιες κτήσεις των παλαιών αποικιοκρατικών 
χωρών, τις οποίες ούτε διανοούνται να εγκαταλείψουν 

– ελαττώσουν, ούτε να αποποιηθούν την ΑΟΖ που 
τους προσφέρουν, η οποία επιπλέον αθροίζεται στη 
συνολική ΑΟΖ της Ε.Ε. 

Η Ελλάδα άραγε, δύναται να ελαττώσει την 

εν δυνάμει ΑΟΖ της, που θα μπορούσε να 
συνυπολογιστεί στην ΑΟΖ επιρροής της ΕΕ ανά τον 
κόσμο; Σαφώς και όχι.

Η υπερπόντια Γαλλία (France d’outre-mer) 
αποτελείται από τα Γαλλοδιοικούμενα εδάφη 
εκτός Ευρώπης (υπολείμματα της αποικιοκρατίας) 
που έχουν διαφορετικό νομικό καθεστώς και επίπεδα 
αυτονομίας, αν και όλα (εκτός από εκείνα χωρίς 
μόνιμους κατοίκους) έχουν εκπροσώπηση τόσο 
στην Εθνική Συνέλευση όσο και στη Γερουσία της 
Γαλλίας, που αποτελούν το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Οι 
πολίτες τους έχουν Γαλλική ιθαγένεια και ψηφίζουν 
για τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Ευρωβουλή. Οι 
υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας είναι κυρίως νησιά 
στον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, 
τη Γαλλική Γουιάνα στη νότια Αμερική, καθώς και 
πολλά νησιά γύρωθεν της Ανταρκτικής (υπάρχει και 
μία αξίωση επάνω στο έδαφός της).

Η υπερπόντια Γαλλία (France d’outre-mer) 
καλύπτει έκταση 119.396 km 2 (46.099 sq 
mi) και αντιπροσωπεύει το 18% του εδάφους 
της Γαλλικής Δημοκρατίας. Έχει αποκλειστική 
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 9.825.538 km2 (3.793.661 sq 
mi) και αντιπροσωπεύει το 96,7% της ΑΟΖ 
της Γαλλικής Δημοκρατίας (εξαιρουμένης 
της περιφέρειας AdélieLand, βλέπε 
και Συνθήκη της Ανταρκτικής το 1959).

Ομοίως, η αποκλειστική οικονομική ζώνη 
του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη 
στον κόσμο με 6.805.586 km2 (2.627.651 sq mi) και 
περιλαμβάνει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που 
περιβάλλουν το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Βρετανικά 
υπερπόντια εδάφη, εξαιρουμένης της Ανταρκτικής, 
του Γιβραλτάρ, του Ακρωτηρίου και της Δεκέλειας 
στην Κύπρο.

Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα: Αφού η Γαλλία 
και η Βρετανία έχουν υπερπόντιες κτήσεις, των οποίων 
τις ΑΟΖ αθροίζουν στην ΑΟΖ της Μητρόπολης και της 
Ε.Ε., η Ελλάδα δε μπορεί να επικαλείται την ΑΟΖ του 
Καστελόριζου που δεν είναι υπερπόντια κτήση;

Αρκετά πλέον με την ηττοπάθεια, το αυτομαστίγωμα 
και τη λογική του κατευνασμού, σ’ έναν ακόρεστο 
κακό διαχρονικά γείτονα με sui generis αξιακό 
κώδικα. Υπάρχουν νομικά και πρακτικά στοιχεία 
τεκμηριωμένου αντίλογου με προοπτική οφέλους, 
πριν την σύγκρουση ή την υποχώρηση. 
Τέλος, το σύμφωνο Άγκυρας – Τρίπολης, είναι μεν 

διμερής διεθνής συμφωνία που δεν έχει κατατεθεί 
στον ΟΗΕ, θίγει όμως τα εν δυνάμει δικαιώματα τρίτου 
(Ελλάδα), έχουσα στοιχεία ακυρότητας, δηλ. είναι 
ακυρώσιμη έως ότου ακυρωθεί οριστικά, είτε πρακτικά 
με τη συμφωνία για ΑΟΖ Ελλάδας –Αιγύπτου, είτε 
ενώπιον διεθνούς οργάνου κατόπιν προσφυγής. Μέχρι 
τότε, μπορεί να μην παράγει de jure αποτελέσματα, 
παράγει όμως de facto, όπως κάνει κατά πάγια 
τακτική της η Τουρκία. Αμφισβητεί, «γκριζάρει» και 
διαταράσσει κυριαρχικά δικαιώματα ή εν δυνάμει 
δικαιώματα, σαν κοινός ταραξίας, με σκοπό σε βάθος 
χρόνου να κερδίσει κάτι, όπως κάνει ένας καταπατητής 
του αστικού δικαίου με τη «χρησικτησία». Και ναι μεν 
το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει χρησικτησία, ρέπει 
όμως προς την αναγνώριση παγιωμένων καταστάσεων. 

Κακό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι η 
«χρησικτησία» του ονόματος Μακεδονία από τους 
βόρειους γείτονές μας. Παρά τις εντάσεις, τελικά η 
διεθνής Κοινότητα έπεισε την Κυβέρνηση να δεχτεί 
επίσημα την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, λόγω 
μακράς «χρησικτησίας» του από τους βόρειους 
γείτονες!
Τα παραπάνω, ενδεικτικά αναφερόμενα, πρέπει να 

κρατούν σε εγρήγορση τη χώρα και την κοινή γνώμη, 
ειδάλλως θα μείνουμε με το ηθικό και δίκαιο μεν, 
αλλά πρακτικά χαμένοι δε.

Ευρώπη: Η «γλωσσού» 
Γηραιά Ήπειρος...
Η 26η Σεπτεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη. Εί-

ναι η Ημέρα κατά την οποία τονίζεται η αναγκαιότητα εκμά-
θησης ξένων γλωσσών.  
Σε όλη τη «Γηραιά Ήπειρο», 800  εκατομμύρια ευρωπαίοι ενθαρ-

ρύνονται να μάθουν περισσότερες γλώσσες στο σχολείο ή εκτός 
σχολείου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχοντας πεισθεί ότι η γλωσ-
σική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για επίτευξη μεγαλύτερης 
διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου, προωθεί συστηματικά την 
πολυγλωσσία από το 2001.
Οι γενικοί στόχοι της Ημέρας είναι: να ευαισθητοποιήσει το κοινό 

για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών, να προωθήσει την πλού-
σια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης και να ενθαρ-
ρύνει τη διά βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, όπως βλέπουμε, οι πολίτες της 

Ευρώπης ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας γλώσ-
σας ή να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις υπάρχουσες 
γλωσσικές τους δεξιότητες. Με την ευκαιρία της Ημέρας, μια σειρά 
από χάπενινγκ οργανώνονται ανά την Ευρώπη, όπου περιλαμβά-
νονται εκδηλώσεις για παιδιά με προγράμματα στο ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση, μαθήματα και συνέδρια. 
Υπάρχουν περίπου 300 ιθαγενείς γλώσσες στην Ευρώπη, οι πε-

ρισσότερες από αυτές είναι ινδοευρωπαϊκής καταγωγής. Με τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει πιο πολύγλωσση. Στην Αγγλία μόνο, μιλιούνται περίπου 
250 γλώσσες... 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Οι Ευρωπαίοι και 
οι Γλώσσες τους», 56% των πολιτών μιλούν μια γλώσσα πέρα από 
τη μητρική τους, αλλά το 44% παραδέχεται ότι δε μιλάει κάποια 
ξένη γλώσσα. Το 28% όμως γνωρίζει τουλάχιστον δύο ξένες γλώσ-
σες. Το 38% των πολιτών της γνωρίζουν αγγλικά, ενώ τα γαλλικά 
και τα γερμανικά ακολουθούν με 14% η καθεμία. Στην Ελλάδα το 
57% των πολιτών μιλάει μία ξένη γλώσσα, αλλά μόνο το 19% δύο 
ξένες γλώσσες.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια πολιτική πολυγλωσσίας, τόσο 

στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών της, όσο και ως στόχο για τους 
πολίτες της. Η Σύνοδος Κορυφής της Βαρκελώνης το 2002, έθεσε 
το στόχο, τα παιδιά να μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσ-
σες από μικρή ηλικία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επενδύει πάνω από €30 εκατομμύρια το χρόνο για την προώθηση 
της εκμάθησης γλωσσών και τη γλωσσική ποικιλία, μέσα από τα 
προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci.
Στις ΗΠΑ το 80% των κατοίκων θεωρούν ως μητρική τους γλώσσα 

την αγγλική.
Στον Καναδά αντίστροφα, το 80% δηλώνουν μη Αγγλόφωνοι ή 

Γαλλόφωνοι.
Το Κεμπέκ αντιθέτως, υπό το φόβο της εξαφάνισης της τοπικής 

διαλέκτου, θεωρείται η μόνη επαρχία που επιβάλλει διά νόμου 
(νόμος 101) τη γαλλική ως τη μόνη επίσημη γλώσσα της επαρχίας, 
με αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Με αυτά τα δεδομένα και υπό τις επικρατούσες συνθήκες, η εκ-

μάθηση της ελληνικής γλώσσας θεωρείται επιτακτική ανάγκη για 
τη διατήρηση και διαφύλαξή της, στο μεγάλο «χωνευτήρι» της 
Αμερικανικής Ηπείρου... 
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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

Στο διπλωματικό τραπέζι συμφώνησαν 
να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα, έπει-

τα από ένα έντονο καλοκαίρι και δέκα μέ-
ρες μετά την αποχώρηση του Oruc Reis, 
κίνηση που έθετε ως απαραίτητη προϋπό-
θεση η ελληνική πλευρά. 

Έτσι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να 
επανεκκινήσουν τους κύκλους των διε-
ρευνητικών επαφών που είχαν εγκαταλεί-
ψει πριν χρόνια, το 2016. 
«Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν 

για διεξαγωγή του 61ου γύρου διερευνη-
τικών επαφών τους, στην Κωνσταντινού-
πολη, προσεχώς», ανέφερε η ανακοίνωση 
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. 
Είχε προηγηθεί διπλωματικός μαραθώνι-
ος, για να οδηγήσει τις δύο πλευρές στο 
σημείο ώστε να συμφωνήσουν σε διάλο-
γο. 

Έτσι, το θετικό κλίμα που επικράτησε τον 
τελευταίο καιρό και η δηλωμένη ετοιμό-
τητα και των δύο για διάλογο, έφερε τη 
συμφωνία για την έναρξη των διερευνη-
τικών επαφών, οι οποίες αναμένεται να 
ξεκινήσουν έπειτα από την ευρωπαϊκή 
Σύνοδο Κορυφής. 

Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος Κορυφής, 
στην οποία αναμένεται να συζητηθεί το 
θέμα των κυρώσεων σε βάρος της Τουρ-
κίας για την προκλητική της συμπεριφορά 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ήταν προγραμ-
ματισμένη για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. 
Ωστόσο, την Τρίτη 22/9 ανακοινώθηκε η 

αναβολή της, λόγω κρούσματος κορωνοϊ-
ού στο περιβάλλον του προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. 
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Σύνοδος 
Κορυφής θα πραγματοποιηθεί 1-2 Οκτω-
βρίου.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί τριμε-
ρής τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Καγκελα-
ρίου Άγκελα Μέρκελ, του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και 
του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντο-
γάν. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο 
Τούρκος πρόεδρος έκανε γνωστή την πρό-
θεσή του να προσέλθει και πάλι στο τρα-
πέζι του διαλόγου.
«Οι διαφορετικές πτυχές των διμερών 

σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Τουρκίας και η επανέναρξη των 
απευθείας διερευνητικών συνομιλιών 
μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για 
την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών απο-
τέλεσαν θέματα που συζητήθηκαν κατά 
την τηλεδιάσκεψη», σχολίασε ο Γερμανός 
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάι-
μπερτ. «Είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, 
εφόσον υπάρχει η έμπρακτη αποκλιμάκω-
ση από πλευράς Τουρκίας με συνέπεια και 
συνέχεια» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας. Από την πλευρά 
του, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-
διας, μιλώντας στη διαδικτυακή συζήτηση, 
εξήγησε πως «πρόκειται για συνομιλίες 
και όχι διαπραγματεύσεις. Η διεξαγωγή 
συνομιλιών σημαίνει ότι προσπαθούμε να 
βρούμε κανόνες με βάση τους οποίους θα 
πραγματοποιήσουμε διαπραγματεύσεις», 
συνέχισε. «Γιατί είναι τόσο δύσκολο; Γιατί 
η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δί-
καιο ως κοινό κανόνα», προσέθεσε.

Να σημειωθεί ότι την Τρίτη 22/9, ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλε-
φωνικά με το Γάλλο ομόλογό του Εμανου-
έλ Μακρόν – μεταξύ των οποίων επικρα-
τεί ψυχρό κλίμα τον τελευταίο καιρό. 
«Η Τουρκία αναμένει μια συνετή και 

εποικοδομητική προσέγγιση από τη Γαλ-

λία, καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση 
των εντάσεων στην Ανατολική Μεσό-
γειο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά 
την τηλεφωνική επικοινωνία. Νωρίτερα, ο 
Γάλλος πρόεδρος δήλωνε έτοιμος για δι-
άλογο με την Τουρκία, σε βιντεοσκοπημέ-
νη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ: «ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΗ  
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ  

Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ»

Χαρακτηρίζοντας θετικό βήμα την επανέ-
ναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Στέλιος Πέτσας (φωτ.), μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι το σημαντικό 
είναι εφόσον ξεκινήσουν οι διερευνητικές 
επαφές να πάμε σε μία ύφεση της προ-
κλητικής συμπεριφοράς. «Είναι αδιανόη-
το να συζητούμε για την οριοθέτηση των 
θαλασσίων μας ζωνών και να βλέπουμε 
πλοία στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Πέ-
τσας εξηγώντας πως «αυτό που είχε δια-
φανεί από την πρώτη αποκλιμάκωση που 
επιχείρησε η Τουρκία μετουσιώνεται σε 
κάτι χειροπιαστό που είναι η επανέναρξη 
των επαφών, κάτι που λόγω της αναβολής 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πάει για αρ-
γότερα».

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, δεν αποκλείε-
ται να επικοινωνήσουν Κυριάκος Μητσο-
τάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ακόμα 
και πριν τη Σύνοδο Κορυφής (1-2 Οκτω-
βρίου). Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο Κο-
ρυφής αναμένεται να συζητηθεί το θέμα 
των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για 
την προκλητική της συμπεριφορά στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
«Θα φτάσουμε με ένα κατάλογο κυρώσε-

ων που έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων και θα εγκριθεί 
από τους ηγέτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, αλλά αυτό που θα απασχο-
λήσει κυρίως αυτές τις ημέρες προετοιμα-
σίας και τις δια ζώσης επαφές των ηγετών, 
είναι με ποιο τρόπο θα ενεργοποιηθούν 
αυτές οι κυρώσεις σε περίπτωση συνέχι-
σης της προκλητικής συμπεριφοράς, για 
παράδειγμα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας», υποστήριξε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος. «Είναι ζήτημα σύνθετο και η 
ΕΕ δε μας έχει συνηθίσει σε γρήγορες δια-
δικασίες και σε αυτόματους μηχανισμούς, 
σχετικά απλούς και απολιτικοποιημένους. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε 
τον κατάλογο κυρώσεων, διότι αυτός είναι 
που έδρασε αποτρεπτικά στις προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να χρη-
σιμοποιήσει ο Τούρκος πρόεδρος το μετα-
ναστευτικό ως διαπραγματευτικό χαρτί, ο 
κ. Πέτσας υπενθύμισε ότι «ενδεχομένως 
και σήμερα (σ.σ.: Τετάρτη 23/9) να παρου-
σιάσει η Κομισιόν τις σχετικές προτάσεις 
επί του Συμφώνου για το Μεταναστευτικό 
και το Άσυλο, καθώς προχωράμε προς ένα 
νέο Δουβλίνο».

© Η Ναυτεμπορική

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΊΚΑ 

Προσεχώς...  
διερευνητικές  

επαφές
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Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

Ο Καναδάς πρέπει να αντιμετωπίσει 
όχι μόνο ένα τεράστιο δημοσιονομι-

κό έλλειμμα, αλλά και διαδοχικά ελλείμ-
ματα στην τρέχουσα οικονομική κατάστα-
σή μας, ένα ευρύ μέτρο της εμπορικής και 
επενδυτικής μας σχέσης με τον υπόλοιπο 
κόσμο. 

Ένα κυβερνητικό σχέδιο πρέπει να εί-
ναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, 
εάν θέλουμε να ελέγξουμε τα δίδυμα 
ελλείμματα χωρίς να καταφύγουμε σε 
δραστικά μέτρα όπως πριν από 25 χρόνια. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κρίση COVID-19 του 2020 δημιούργη-

σε μια μοναδική οικονομική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, πάνω από μια δεκαε-
τία συσσώρευσης προ-υπαρχουσών αδυ-
ναμιών. Το ένα δε μπορεί να αντιμετωπι-
στεί μεμονωμένα από το άλλο.

Ο 21ος αιώνας ξεκίνησε καλά για τον Κα-
ναδά. Η δημοσιονομική μας ανάκαμψη 
είχε αποδειχθεί ανθεκτική, καθώς ο λόγος 
χρέους προς ΑΕΠ κινήθηκε σταθερά προς 
τα κάτω. Τρέχαμε ένα πλεόνασμα τρεχου-
σών συναλλαγών με τον κόσμο, λόγω της 
ισχυρής ζήτησης και των καλών τιμών για 
τις εξαγωγές μας και τις καθαρές εισροές 
άμεσων ξένων επενδύσεων. Χτίσαμε την 
καθαρή μας αξία ως έθνος και θέσαμε το 
στάδιο για μελλοντική ανάπτυξη μέσω 
της δημιουργίας νέας οικονομικής ικανό-
τητας. Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις εργασίας 
και το εισόδημα αυξήθηκαν, μαζί με τις 
ευκαιρίες. Αλλά η κατάσταση άρχισε να 
επιδεινώνεται τη δεύτερη δεκαετία του 
νέου αιώνα. Η τρέχουσα οικονομική κα-
τάσταση, ένα ευρύ μέτρο της εμπορικής 
και επενδυτικής μας σχέσης με άλλα έθνη, 
έγινε αρνητική και παραμένει εκεί. 
Οι εξαγωγές εκτός ενέργειας δεν ανέ-

καμψαν ποτέ, μετά τη Μεγάλη Οικονο-
μική Ύφεση και το κύμα στράφηκε έναντι 
των επενδύσεων στον Καναδά, μετά την 
πτώση των τιμών του πετρελαίου του 
2015. Μακροπρόθεσμα, το πραγματικό 
εισόδημα των Καναδών και τα δημόσια 
προγράμματα που λατρεύουν εξαρτώνται 
από την αξία των προϊόντων και υπηρεσι-
ών που παράγουν οι Καναδοί εργαζόμε-
νοι και επιχειρήσεις. Μεγιστοποιούμε τον 
αντίκτυπό τους, εξάγοντας σε εκείνους 
με τους οποίους είμαστε πιο αποδοτικοί 
από το κόστος και εισάγοντας από αυτούς 
όπου είμαστε λιγότερο αποτελεσματικοί.

Πολύ πριν από το COVID-19, ωστόσο, τα 
σημάδια ήταν απλά και ξεκάθαρα: οι βι-
ομηχανίες του Καναδά χάνουν έδαφος 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και 
ελκυστικότητα για ξένους επενδυτές. Ακό-
μη και καναδικές επιχειρήσεις και ιδιώ-
τες βρίσκουν πιο ελκυστικά μέρη για να 
επενδύσουν. Δε χτίζαμε πλέον το μέλλον 
μας στο σπίτι, αλλά μάλλον συλλέγουμε 
ενοίκια στο παρόν για επενδύσεις από το 
παρελθόν, σαν συλλογείς κουπονιών που 
ζουν από την ευημερία του παρελθόντος.

Σήμερα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτι-
κής καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτές 
τις οικονομικές και πολιτικές αδυναμί-
ες πριν από το COVID παράλληλα με τις 
ολοκαίνουργιες πιέσεις που εισήγαγε η 
κρίση – την έκρηξη του δημόσιου χρέους, 
τις αυξημένες απαιτήσεις για κοινωνική 
ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη και, 
αφήνοντας κατά μέρος τις μακροπρόθε-
σμες κλιματικές πιέσεις για τη στιγμή, και 
την περαιτέρω διάβρωση της τιμής της 
μεγαλύτερης κατηγορίας εξαγωγών μας, 
το αργό πετρέλαιο και την πίσσα.

Είναι πιο σημαντικό από ποτέ, οι κυβερ-
νήσεις να γνωρίζουν πού κατευθύνονται 
συνολικά και να επικοινωνούν αποτελε-
σματικά με τους πολίτες, τις αγορές, τους 
παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους και 
τους επενδυτές, σχετικά με το πώς σκο-
πεύουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά. 

Εάν ο Καναδάς πρόκειται να ανακάμψει 
πλήρως από την κρίση COVID, πρέπει να 
διατυπώσουμε και να προωθήσουμε ένα 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέ-
διο, για να αποκαταστήσουμε τον εαυτό 
μας ως ευνοϊκό προορισμό για επενδύ-
σεις και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την 
επένδυση για να επιτρέψουμε στις μελ-
λοντοστραφείς βιομηχανίες και επιχειρη-
ματίες να παράγουν και να πουλήσουν τι 
θέλει να αγοράσει ο υπόλοιπος κόσμος 
από εμάς. 

Αυτός είναι ο τρόπος για να βελτιωθεί το 
βιοτικό επίπεδο των Καναδών.
Τα μηνύματα αυτού του εγγράφου είναι 

πολύ απλά:
-Δε μπορείτε να καταναλώνετε αυτό που 

δεν παράγετε και η αξία αυτού που πα-
ράγουμε ως χώρα δεν καλύπτει αυτό που 
καταναλώνουμε. Μπορούμε να συνεχί-
σουμε έτσι για λίγο, αλλά δεν είναι μια 
βιώσιμη πρόταση.
-Πρέπει να επενδύσετε σήμερα για να 
παράγετε περισσότερα και καλύτερα στο 
μέλλον. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της τε-
λευταίας δεκαετίας, επενδύσαμε λιγότε-
ρα στο μέλλον μας, ενώ καταναλώνουμε 
περισσότερα στο παρόν μας, όπως απο-
δεικνύεται από το χαμηλότερο καθαρό 
εθνικό ποσοστό αποταμίευσης (Σχήμα 1). 
Η κρίση COVID επιδεινώνει αυτές τις τά-
σεις.

-Πρέπει να έχουμε παραγωγή εκεί όπου 
η αξία μας είναι μεγαλύτερη. Πρέπει να 
προσθέσουμε μεγαλύτερη αξία σε αυτά 
που παράγουμε και, στο βαθμό που απο-
μακρυνόμαστε από τη μεγαλύτερη εξα-
γωγή μας, το πετρέλαιο, πρέπει να βρού-
με ανταγωνιστικές αντικαταστάσεις που 
είναι ελκυστικές για τους αγοραστές στο 
εξωτερικό και ασφαλή πρόσβαση σε αυ-
τές τις αγορές.
-Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες αυξήσεις 
παραγωγικότητας για να αντισταθμίσου-
με τη γήρανση του πληθυσμού. Καθώς ο 
πληθυσμός μας μεγαλώνει, η αύξηση του 
εργατικού μας δυναμικού επιβραδύνεται 
– και έτσι δεν παρέχει την ιστορική μας 
φυσική αύξηση της παραγωγής. Προκει-
μένου να διατηρήσουμε το βιοτικό μας 
επίπεδο και την ποιότητα ζωής, πρέπει να 
διατηρήσουμε υψηλά επίπεδα μετανά-
στευσης και να διασφαλίσουμε ταχύτερα 
κέρδη παραγωγικότητας.
Τελικά, αυτό το έγγραφο είναι αισιόδοξο 

να βλέπει στην κρίση COVID το σοκ που 
χρειαζόμαστε για να συγκεντρώσουμε την 
προσοχή και τη θέληση για να αντιμετω-
πίσουμε την αποδυναμωμένη οικονομική 
μας βάση. 
Κατά την τελευταία δεκαετία, η καναδι-

κή οικονομία ήταν σαν τον παροιμιώδη 
βάτραχο στο δοχείο του νερού, ποτέ δεν 
αισθάνθηκε τη σταδιακά αυξανόμενη 
θερμότητα και ως εκ τούτου απέτυχε να 
αντιδράσει αναλογικά. 

Η κρίση COVID αντιπροσωπεύει μια ξαφ-
νική αύξηση της θερμοκρασίας.

Δεν είναι πολύ αργά για τους Καναδάς 
πολιτικούς, να δράσουν και να στρέψουν 
το μέλλον «πιο οριστικά» υπέρ του Κα-
ναδά και των Καναδών. Αυτό το άρθρο 
παρουσιάζει μερικές σκέψεις για το πώς 
μπορεί να γίνει αυτό.

Η συνέχεια στο επόμενο…

*Ο David Allison Dodge είναι διακεκρι-
μένος Καναδός οικονομολόγος και Μέ-
λος του Τάγματος του Καναδά – Έχει δι-
ατελέσει για επτά (7) χρόνια Κυβερνήτης 
της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως 
31-12-2008)

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας
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ΦΕΤΟΣ ΓΊΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΊ ΠΕΡΊΠΑΤΗΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΊΑ ΔΊΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ SAINT NORBERT PARK ΣΤΟ CHOMEDEY

Η FILIA πραγματοποιεί το πρώτο Walk A Thon στο Laval
«Πολλά μέλη μας είναι τώρα από εδώ», λέει η ιδρυτής της ΦΙΛΙΑΣ Ιωάννα Τσουμπλέκα

Παρόλο που το έτος 2020 ήταν μακριά 
από το κανονικό μέχρι τώρα, λόγω 

του COVID-19, η ένωση ηλικιωμένων πολι-
τών της ΦΙΛΙΑΣ πήγε αντίθετα από τη ροή 
και δε σταμάτησε μια μακρά παράδοση.

Έτσι, για 14η συνεχόμενη χρονιά, η ΦΙ-
ΛΙΑ έκανε το ετήσιο Walk A Thon ένα πα-
νέμορφο φθινοπωρινό Σάββατο στις 19 
Σεπτεμβρίου στο Saint Norbert Park στη 
συνοικία Chomedey του Laval.

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ COVID
«Αποφασίσαμε να το κάνουμε στο Laval 

επειδή πολλά από τα μέλη μας είναι τώρα 
από εδώ», δήλωσε η Ιωάννα Τσουμπλέκα, 
ιδρυτής της ΦΙΛΙΑΣ. 
«Ωστόσο, λόγω του COVID-19 δεν υπάρ-

χουν τόσα άτομα φέτος που έχουν βγει. 
Πολλά από τα μέλη και τους υποστηρικτές 
μας ζουν στο Laval», σημείωσε.
«Αλλά το θέμα είναι ότι με το COVID, 

πολλοί ηλικιωμένοι φοβούνται τώρα να 
έρθουν», συνέχισε. 
«Παρόλα αυτά, ετοιμάσαμε προσε-

κτικά μάσκες προσώπου για όσους 
χρειάζονται. Και, φυσικά, τηρούμε 
την ασφαλή απόσταση ταυτόχρονα». 

Η ΦΙΛΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Walk A Thon διοργανώνεται κάθε Σε-

πτέμβριο, κάθε χρόνο, ως έρανος για το 
πρόγραμμα της ΦΙΛΙΑΣ meal-on-wheels. 
Ενώ η αρχική αποστολή της ΦΙΛΙΑΣ ήταν 
να παρέχει βοήθεια σε ελληνικές γυναίκες 
της κοινότητας Park Extension και αργότε-
ρα σε όλο το Μόντρεαλ, έκτοτε η εντολή 
της διευρύνθηκε και άνθρωποι κάθε κατα-
γωγής είναι πλέον ευπρόσδεκτοι.
Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει 

η ΦΙΛΙΑ είναι η οικιακή υπηρεσία και η 
επίβλεψη, η εθελοντική εκπαίδευση και 
μια κλινική υγειονομικής περίθαλψης για 
τα πόδια. Κατά τη διάρκεια του φετινού 
Walk A Thon, αντί να περπατούν στους 
δρόμους του Park Extension, οι περιπα-
τητές έκαναν τη διαδρομή τους στο Saint 
Norbert Park στο Cartier Blvd. στο ανατο-
λικό Chomedey.

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΕΤΟΣ
Όσοι το επιθυμούσαν θα μπορούσαν αρ-

γότερα να σταματήσουν να ξεκουραστούν 
και να συνομιλήσουν με παλιούς φίλους 
στο Saint Norbert Park, απολαμβάνο-
ντας παράλληλα το μεσημεριανό γεύμα 
που ετοίμασαν εθελοντές της ΦΙΛΙΑΣ για 
όσους συμμετείχαν στον περίπατο. Αν και 
σουβλάκια στη σχάρα σερβίρονταν παρα-
δοσιακά στο Walk A Thons, οι περιοριστι-
κοί όροι φέτος σήμαινε, ότι οι διοργανω-
τές μπορούσαν να προσφέρουν μόνο το 
μεσημεριανό γεύμα.
Μεταξύ των ειδικών προσκεκλημένων 

στο Walk A Thon 2020 ήταν εκλεγμένοι 
αξιωματούχοι από το Laval και άλλες πε-
ριοχές της ευρύτερης περιοχής του Μό-
ντρεαλ. Περιλάμβαναν το βουλευτή του 
Chomedey Guy Ouellette, το βουλευτή 
του Laval-Les Îles, Fayçal El-Khoury, τη δη-
μοτική σύμβουλο του Laval για την περι-
οχή Souvenir-Labelle Sandra El-Helou και 
τη βουλευτή του Saint-Laurent Εμμανουέ-
λα Λαμπροπούλου.

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους 

που ήταν εδώ σήμερα», είπε η El-Helou. 
«Δεν είναι εύκολο με την κατάσταση 
COVID. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστή-
σω την κυρία Τσουμπλέκα για όλα όσα 
κάνει για τους ανθρώπους. Και ευχαριστώ 
επίσης τους συναδέλφους μου για την πα-
ρουσία τους σήμερα. Είναι χαρά να είμαι 
ανάμεσά σας». 
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργα-

νωτές, και συγκεκριμένα την κυρία Τσου-

μπλέκα, για τη διοργάνωση αυτής της εκ-
δήλωσης σήμερα», δήλωσε ο El-Khoury. 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι 

εδώ και βλέπω την καλή δουλειά της ΦΙ-
ΛΙΑΣ για τους ηλικιωμένους εδώ στο Laval. 
Δουλεύω για λογαριασμό τους στην Οτά-
βα και θα συνεχίσω να το κάνω».
Ο Ouellette σημείωσε ότι η διοργά-

νωση του Walk A Thon στο Laval ήταν η 
εκπλήρωση μιας μακροχρόνιας φιλοδο-
ξίας για την Ιωάννα Τσουμπλέκα. «Η Ιω-
άννα είχε αυτό το όνειρο εδώ και πολύ 
καιρό», είπε, σημειώνοντας ότι η Ιωάν-
να Τσουμπλέκα είχε μιλήσει γι’ αυτόν, 
όταν η ΦΙΛΙΑ διοργάνωσε συγκεντρώ-
σεις τα τελευταία χρόνια για υποστηρι-
κτές στο Château Royal στο Chomedey.  

«Είμαι εδώ για να εκφράσω την υποστή-
ριξή μου στη ΦΙΛΙΑ που κάνει σπουδαία 
δουλειά για την ηλικιωμένη κοινότητα στο 
νησί του Μόντρεαλ και στο Laval», δήλω-
σε η Λαμπροπούλου.
«Είναι σημαντικό να προωθήσουμε το 

γεγονός ότι μπορούμε ακόμα να ζούμε 
με υγεία, ενώ βρίσκουμε τρόπους για να 
προστατευθούμε από το COVID-19, ανε-
ξάρτητα από το γεγονός ότι αυτός ο ιός κι-
νείται. Εάν φοράμε μάσκες και διατηρού-
με τις αποστάσεις μας, υπάρχουν τρόποι 
να συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά, ενώ 
παραμένουμε υγιείς», τόνισε η κα Λα-
μπροπούλου. 

Επιμέλεια στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Από αριστερά, ο βουλευτής του Chomedey, Guy Ouellette, η σύμβουλος της πό-
λης Souvenir-Labelle, Sandra El-Helou, η ιδρυτής της ΦΙΛΙΑΣ, Ιωάννα Τσουμπλέκα,  
ο βουλευτής του Laval-Les Îles, Fayçal El-Khoury και η βουλευτής του Saint-Laurent, 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, βρέθηκαν στο πάρκο Saint Norbert στις 19 Σεπτεμβρί-
ου, πριν από την έναρξη του14ου ετήσιου Walk A Thon. Φωτογραφία: Martin C. Barry

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

Η ιδρυτής της ΦΙΛΙΑΣ  
Ιωάννα Τσουμπλέκα.  
Φωτογραφία: Martin C. Barry

Από αριστερά: Guy Ouellette, Sandra El-Helou, Ιωάννα Τσουμπλέκα 
Φωτογραφία: Martin C. Barry
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Μην χάσετε αυτήν την Κυριακή, 
27 Σεπτεμβρίου, την εκπομπή 

μας με καλεσμένο τον κο Σάββα 
Καλεντερίδη, γνωστό συγγραφέα 

και γεωστρατηγικό αναλυτή, 
αξιωματικό εν αποστρατεία και 

πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, για μία 
συζήτηση εφ' όλης της ύλης για τα 

Ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.

1610

Η εκκαθάριση των αιτήσεων για άσυλο, 
η αποτελεσματική φύλαξη των συ-

νόρων και ο αυστηρός έλεγχος των ΜΚΟ, 
που μας απασχόλησαν στο προηγούμενο 
άρθρο μου, είναι αναγκαία, αλλά όχι και 
ικανή συνθήκη για να λυθεί ο γόρδιος δε-
σμός του μεταναστευτικού. 

Σ’ αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με τα 
πρόσθετα μέτρα που μπορούν να αλλά-
ξουν ριζικά την εικόνα.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*

Όσοι εισέρχονται παράνομα στην Ελλά-
δα πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά 
προ-αναχωρησιακά κέντρα μέχρι να εξε-
ταστεί η αίτηση για παροχή ασύλου και 
εάν αυτή απορριφθεί να παραμένουν 
εκεί μέχρι την επαναπροώθησή τους στην 
Τουρκία, ή τον επαναπατρισμό τους. Υπο-
τίθεται ότι τα κέντρα ήταν τα νησιά για να 
τους παίρνει πίσω η Τουρκία, σύμφωνα με 
τη συμφωνία του 2016.

Η συμφωνία αυτή είναι ουσιαστικά νε-
κρή και γι’ αυτό δεν έχει νόημα να επιμένει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη δημιουργία 
γιγαντιαίων κέντρων, ουσιαστικά πόλεων 
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Όπως έδειξαν τα γεγονότα των προηγού-
μενων εβδομάδων στη Μόρια, πρόκειται 
για κυριολεκτικά αυτοκτονική κίνηση στο 
επίπεδο της εθνικής ασφάλειας. 
Ακόμα κι αν η κυβέρνηση επιμείνει να 

μη μεταφέρει τα προ-αναχωρησιακά κέ-
ντρα στην ηπειρωτική χώρα, επειδή αντι-
δρά η ΕΕ (φοβάται ότι όλο και κάποιοι θα 
περνούν τα σύνορα και θα φθάνουν στη 
βόρειο Ευρώπη) ας τα κατασκευάσει σε 
απομονωμένα μικρά νησιά που βρίσκο-
νται μακριά από την Τουρκία.

Για να απαξιώσουν μία τέτοια λύση, μία 
κατηγορία ισχυρίζεται ότι θα πρόκειται 
για εξορία σε ξερονήσια. 
Μπορεί οι λέξεις να έχουν ιδεολογική 

φόρτιση, λόγω των μετεμφυλιακών τόπων 
εξορίας των αριστερών, αλλά στην πραγ-
ματικότητα πρόκειται για τελείως διαφο-
ρετικό πράγμα. 
Εάν οι αιτήσεις για άσυλο κρίνονται σε 

2-3 μήνες και στη συνέχεια όσοι δε δικαι-
ούνται επαναπροωθούνται ή απελαύνο-
νται – επαναπατρίζονται (με τον τρόπο 
που αναφέρω στη συνέχεια) η παραμονή 
σε κλειστά κέντρα σε νησίδες θα διαρκού-
σε λίγους μήνες. 

Κατά συνέπεια, η ρητορική περί εξορίας 
είναι ή αταβιστική** ή υποκρύπτει πρό-
θεση μη απέλασης.

Ο ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 
Τί θα γίνει με αυτούς που δε δικαιού-

νται άσυλο; Τα οικονομικά κίνητρα της 
ΕΕ για οικειοθελή επαναπατρισμό δεν 
έχουν αποδώσει αξιόλογα αποτελέσμα-
τα κι αυτό ήταν εξαρχής αναμενόμενο. 
Η οικογένεια ενός τυπικού οικονομικού 
μετανάστη έχει κατά κανόνα δαπανήσει 
σημαντικό ποσό για να χρηματοδοτηθεί 
η παράνομη μετάβασή του στην Ευρώπη. 

Η οικογένεια περιμένει απ’ αυτόν να 
πιάσει δουλειά και να στείλει πίσω εμβά-
σματα. Ο οικειοθελής επαναπατρισμός 
ισοδυναμεί με διάψευση των προσδοκιών 
και κατά κανόνα με ηθική απαξίωση. Είναι 
ντροπή για ένα μετανάστη από μία πα-
ραδοσιακή (κατά κανόνα μουσουλμανι-
κή) κοινωνία, να επιστρέψει οικειοθελώς. 
Αντιθέτως, εάν απελαθεί, έχει δικαιολο-
γία. Ο οικειοθελής επαναπατρισμός, λοι-
πόν, θα αποδώσει μόνο εάν οι παράνομοι 
μετανάστες πεισθούν από τα γεγονότα 
ότι όσοι δεν επαναπατρίζονται οικειοθε-
λώς θα απελαύνονται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Χωρίς τη συνεργασία της Τουρκίας, μόνη 
λύση είναι οι απελάσεις, οι οποίες και θα 
στείλουν το μήνυμα σε όσους από τις χώ-
ρες προέλευσης σχεδιάζουν να εισέλθουν 
στην Ευρώπη ότι πρόκειται για «άλμα στο 
κενό». Ο άμεσος επαναπατρισμός όσων 
δε δικαιούνται άσυλο, όμως, δε μπορεί 
να γίνει μόνο από την Ελλάδα. Τα προξε-
νεία των χωρών προέλευσης στην Αθήνα, 
δίνουν με το σταγονόμετρο τα αναγκαία 
έγγραφα για την απέλαση.

Πρώτον, επειδή οι κυβερνήσεις τους 
είναι απρόθυμες. Δεύτερον, επειδή οι 
εδώ προξενικές αρχές δέχονται απειλές 
από τα κυκλώματα ή συνεργάζονται μαζί 
τους. Οι χώρες προέλευσης εμποδίζουν 
τον επαναπατρισμό δικών τους πολιτών, 
προσδοκώντας τα εμβάσματα που αυτοί 
θα στείλουν μελλοντικά στις οικογένειές 
τους και τα οποία αποτελούν ένεση για τις 
τοπικές οικονομίες.

Η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να τις πιέ-
σει, αλλά η ΕΕ διαθέτει τα αναγκαία πο-
λιτικά, διπλωματικά και οικονομικά όπλα 
για να τις πειθαναγκάσει. Όταν επιβάλλει 
οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία για το 
Ουκρανικό, είναι έλλειμμα πολιτικής βού-
λησης και όχι αντικειμενική αδυναμία η 
μη άσκηση πιέσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της απειλής κυρώσεων, σε πολύ πιο 
αδύναμες χώρες.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι λίστες με τα 
ονόματα των προς απέλαση από τις χώ-
ρες-μέλη θα στέλνονται από την ΕΕ στις 
κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης και 
από εκεί θα εξασφαλίζονται τα έγγραφα 
επαναπατρισμού. Στη συνέχεια, ναυλωμέ-
να αεροπλάνα θα επαναπατρίζουν μαζικά 
τους παράνομους μετανάστες.

Ζήτημα επαναπατρισμού τίθεται και για 
πρόσφυγες. Εξαιρώντας άτομα που στην 
πατρίδα τους διώκονται προσωπικά για 
ιδεολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτι-
κούς ή άλλους λόγους, οι άνθρωποι που 
έφυγαν από τις εστίες τους επειδή γινό-
ταν πόλεμος, είναι υποχρεωμένοι να 
επιστρέψουν εκεί, όταν οι ένοπλες συ-
γκρούσεις σταματήσουν. Οι Σύριοι που 
θεωρήθηκαν μαζικά πρόσφυγες λόγω του 
πολέμου, γιατί σήμερα να μην επιστρέ-
ψουν στις εστίες τους, δεδομένου ότι με 
εξαίρεση λίγες περιοχές, στη Συρία σήμε-
ρα επικρατεί ειρήνη;
Προφανώς, όσοι βρίσκονται στην Ευ-

ρώπη επιδιώκουν να παραμείνουν και 
να φτιάξουν μία νέα ζωή. Αυτό είναι σε 
ανθρώπινο επίπεδο κατανοητό, αλλά δεν 
πρέπει να είναι αποδεκτό. Το άσυλο τούς 
δόθηκε για όσο χρόνο κινδύνευαν. Το κα-
θεστώς του πρόσφυγα δεν είναι αιώνιο. 
Διαρκεί όσο υφίσταται ο κίνδυνος. Εάν 
ο πρόσφυγας παραμείνει στη χώρα που 
κατέφυγε, παρότι στην πατρίδα του δεν 
κινδυνεύει, τότε μετατρέπεται σε οικονο-
μικό μετανάστη.

ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΕ  
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ;

Μπορεί πολλοί εταίροι να έχουν βο-
λευτεί, μετατρέποντας την Ελλάδα σε 
«αποθήκη ψυχών» αλλά και η Αθήνα είχε 
βολευτεί, ρίχνοντας στα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου το βάρος. Με τις ανα-
γκαστικές μεταφορές μεταναστών στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και τις αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών, αλλά και με τα 
επεισόδια τύπου Μόριας, το βόλεμα της 
Αθήνας έχει τελειώσει, παρά την επιμονή 
του Μηταράκη να υποθηκεύσει την εθνι-
κή ασφάλεια, για λόγους που μόνο να 
υποπτευθούμε μπορούμε.

Ας φροντίσουμε, λοιπόν, ως Ελλάδα, να 
τελειώσει και το βόλεμα της ΕΕ. Το πρό-
βλημα της παράνομης μετανάστευσης 
είναι ευρωπαϊκό και γι’ αυτό είναι ανα-
γκαία η θεσμοθέτηση κοινής ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία να 
προικοδοτηθεί με επαρκείς πόρους και τα 
αναγκαία εργαλεία. 

Σε συμμαχία με τις άλλες χώρες-μέλη 
που είναι πύλες εισόδου, η Ελλάδα πρέ-
πει να πρωτοστατήσει, επειδή είναι η 
χώρα που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. 
Τα περιθώρια συμμαχιών, άλλωστε, είναι 
μεγάλα. Εάν, όμως, η ΕΕ δεν ανταποκρι-
θεί; Μην ξεχνάμε ότι μετατρέποντας την 
Ελλάδα σε «αποθήκη ψυχών», σε ένα 
βαθμό έχει περιορίσει το πρόβλημά της. 
Όταν έκλεισε το βαλκανικό διάδρομο το 
2016, στην πραγματικότητα η ΕΕ έθεσε 
εντός των άτυπων συνόρων της (σε ό,τι 
αφορά το μεταναστευτικό) τη Βόρεια 
Μακεδονία και την Αλβανία και άφησε 
την Ελλάδα εκτός! Η ΕΕ δεν έχει δείξει 
πολιτική βούληση να δράσει συλλογικά 
και αποφασιστικά, κυρίως λόγω της υπο-
κρισίας της. Υπάρχει, ωστόσο, και ένας 
πρόσθετος παράγοντας. Είναι διχασμένη, 
λόγω διαφορετικών ιδεολογικών αντιλή-
ψεων. Ο ίδιος διχασμός, άλλωστε, παρα-
τηρείται και στην Ελλάδα. Η διαφορά εί-
ναι ότι, ενώ για τις άλλες χώρες-μέλη το 
μεταναστευτικό είναι απλώς πρόβλημα, 
για την Ελλάδα έχει καταντήσει εφιάλτης.
Εάν, λοιπόν, η Τουρκία δε δέχεται επα-

ναπροωθήσεις και εάν η ΕΕ συνεχίζει να 
φορτώνει το βάρος στην Ελλάδα, η Ελλά-
δα δεν έχει την πολυτέλεια να παίξει με 
τους κανόνες, τους οποίους, μάλιστα, της 
επέβαλαν άλλοι. Γιατί οι αρχές ασφαλείας 
να εμποδίζουν τη μετάβαση παράνομων 
μεταναστών προς τη βόρεια Ευρώπη; Για-
τί να μην αφήσει ανενόχλητα τα κυκλώμα-
τα των εγχώριων διακινητών να κάνουν τη 
δουλειά τους;

Όταν οι εταίροι θα δουν να φθάνουν 
στις χώρες τους παράνομοι μετανάστες 
που δεν έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, 
τότε το πρόβλημα θα γίνει δικό τους. Και 
τότε πιθανότατα θα αλλάξουν στάση. Όσο, 
όμως, βολεύονται με την κατάσταση, δεν 
έχουν λόγο να την αλλάξουν.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Κα-
θημερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεο-
πτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι πολι-
τικός-διπλωματικός σχολιαστής στον 
τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυ-
ντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγρα-
φέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονι-
στικής Επιτροπής στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. 

**επανεμφάνιση ιδεών, συμπεριφορών, 
μεθόδων κ.λπ. που είχαν ξεχαστεί και 
θεωρούσαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν.

Πώς κόβεται ο γόρδιος δεσμός  
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΊΚΟΥ

«Κλειδί» οι απελάσεις-επαναπατρισμοί
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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

Η εκλογή του Σημίτη στην πρωθυπουρ-
γία διευκολύνθηκε από το κλίμα 

παρακμής, αλλά οφείλεται κυρίως στην 
απήχηση της «εκσυγχρονιστικής» επαγγε-
λίας του, που δεν ήταν τίποτα άλλο από 
προσχώρηση στον οικονομικό φιλελευθε-
ρισμό. Ο Σημίτης δεν ήταν μόνο εσωκομ-
ματικά ο άλλος πόλος. Ήταν κι αυτός που 
εξέφρασε πολιτικά τα στενά συμφέροντα 
των ανερχόμενων μέσο-στρωμάτων και 
του κόσμου της αγοράς.

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*

Αυτή είναι η αιτία που ο σημιτικός «εκ-
συγχρονισμός» διείσδυσε εκλογικά στην 
Κεντροδεξιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
η στροφή αυτή αποδυνάμωσε την παρα-
δοσιακή προνομιακή σχέση του ΠΑΣΟΚ με 
τα λαϊκά στρώματα. Αυτά, όμως, εμφανί-
ζουν μεγάλη αδράνεια στην εκλογική συ-
μπεριφορά τους, γεγονός που επέτρεψε 
στον Σημίτη να κερδίσει τις εκλογές του 
1996 (αυτοπροβαλλόμενος σαν συνεχι-
στής του Ανδρέα) και οριακά τις εκλογές 
του 2000.

Η εκλογή του στην πρωθυπουργία άνοι-
ξε το δρόμο για την αναρρίχησή του και 
στην προεδρία της παράταξης. Το εκβια-
στικό δίλημμα «πρόεδρος ή παραίτηση» 
το 1996 έφερε αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ 
ήταν σε μεγάλο βαθμό κρατικοδίαιτο κόμ-
μα, που ήθελε να διατηρήσει την εξουσία 
και που επιπλέον δεχόταν την πίεση της 
αγοράς για διασφάλιση της πολιτικής στα-
θερότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που η 
εσωκομματική αντιπολίτευση προς τον 
Σημίτη σταδιακά εκφυλίσθηκε.
Στον απολογισμό της οκταετούς διακυ-

βέρνησης του Σημίτη, υπάρχουν φωτεινά 
και μελανά σημεία. Το μόνο αναμφισβή-
τητο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μεταλλάχθηκε 
ιδεολογικοπολιτικά. Και εκτός, αυτού βυ-
θίσθηκε στη διαπλοκή, γιγαντώνοντας την 
κλεπτοκρατική αντίληψη για την ανάπτυ-
ξη. Εάν δεν είχε προηγηθεί αυτή η μετάλ-
λαξη, το ΠΑΣΟΚ δε θα είχε μετατραπεί σε 
σημαιοφόρο του Μνημονίου.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
Ο κύκλος Σημίτη έκλεισε στις αρχές 2004. 

Εγκατέλειψε την προεδρία του κόμματος 
πριν τις εκλογές για να αποφύγει την πα-
νωλεθρία. Ακολουθώντας πρακτική πολι-
τικής δυναστείας, παρέδωσε το «δακτυ-
λίδι» στον Γιώργο Παπανδρέου, τιμώντας 
τη συμφωνία που είχε συνάψει με τον υιό 
του ιδρυτή το 1996 για να εξασφαλίσει 
την υποστήριξή του και το εισιτήριο για 
την πρωθυπουργία και την ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ. Το βαρύ όνομα του Γιώργου, η καλή 
διεθνής εικόνα του και το μετριοπαθές 
ύφος του, είχαν συμβάλλει ώστε ο τότε 
υπουργός Εξωτερικών να έχει κατακτήσει 
μία υψηλή δημοτικότητα. Στο τέλος του 
2003, με την κυβέρνηση Σημίτη να έχει 
φθαρεί σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο πολι-
τικά-εκλογικά, αλλά και ηθικά, το ΠΑΣΟΚ 
είχε ζωτική ανάγκη να υπερβεί το εσωτε-
ρικό ρήγμα του, να επανενοποιηθεί, να 
ανανεωθεί σε πρόσωπα, να αναβαπτιστεί 
πολιτικά και να ξαναβρεί το κοινωνικό του 
πρόσωπο. Αυτοί οι λόγοι, σε συνδυασμό 
με την αμφισημία της πολιτικής προσωπι-
κότητας του Γιώργου Παπανδρέου, έστει-
λαν κάτω από την πολιτική ομπρέλα του, 
εσωκομματικές δυνάμεις με διαφορετι-
κούς προσανατολισμούς. Στο πρόσωπό 
του επενδύθηκαν μεγάλες και αντιφατι-
κές προσδοκίες. Για την ακρίβεια, η κάθε 
σχεδόν τάση στο ΠΑΣΟΚ πρόβαλε σ’ αυ-
τόν τη δική της πολιτική φαντασίωση. Εξ 
ου και το κλίμα συσπείρωσης και αισιο-
δοξίας, που διαμορφώθηκε αστραπιαία, 
όταν φάνηκε ότι δρομολογείται αλλαγή 
καπετάνιου. Το ΠΑΣΟΚ παραδόθηκε άνευ 
όρων στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος, 
μετά τη θριαμβευτική εκλογή του από τη 
βάση στις αρχές του 2004, κατέστη ανεξέ-
λεγκτος μονάρχης. Πριν κοπάσει, όμως, ο 
άνεμος αισιοδοξίας που προκλήθηκε από 
την «ενθρόνιση», ο νέος αρχηγός άρχισε 
να θρυμματίζει τα ηθικο-πολιτικά στερεό-
τυπα του κόμματός του. Το μετα-πολιτικό 
λάιφ-στάιλ, ήταν ο μανδύας και το όχημα 
μίας περαιτέρω ιδεολογικοπολιτικής με-
τάλλαξης του ΠΑΣΟΚ.

Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ
Είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα, με την 

οποία διαψεύσθηκαν οι προσδοκίες που 
είχαν επενδυθεί στο νέο αρχηγό. Μετά 
την ήττα στις εθνικές εκλογές από τη ΝΔ 
του Κώστα Καραμανλή (αρχές του 2004) 
ήρθε η βαρύτατη ήττα στις ευρωεκλογές 
του Ιουνίου 2004. Τ

ο σημαντικότερο, όμως, ήταν πως η όλη 
στάση του Γιώργου Παπανδρέου έδινε την 
εντύπωση ενός μετέωρου βήματος. Ποτέ 
δεν κατάφερε να συντονισθεί με τις ανά-
γκες της ελληνικής κοινωνίας.
Όπως χαρακτηριστικά είπε γι’ αυτόν, πα-

λαίμαχο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, «ο Γιώργος 
είναι αλλού». 

Είναι ενδεικτική η παλινδρόμησή του 
ανάμεσα σ’ έναν αμφιλεγόμενο μεταμο-
ντέρνο πολιτικό λόγο και σε παρωχημένες 
παλαιοκομματικού τύπου αντιπολιτευτι-
κές ρητορικές. Το πρόβλημα, όμως, δεν το 
είχε μόνο ο αρχηγός. Το κομματικό ρετιρέ 
είχε κατά κανόνα προσβληθεί από το σύν-
δρομο υπαλληλοποίησης. Η πλειονότητα 
των στελεχών είχε πολιτικά απαξιωθεί, 
επειδή είχε συνδεθεί με πολιτικό κομφορ-
μισμό, καθεστωτική νοοτροπία, ηθικά δι-
αβλητές πρακτικές και νέο-πλουτίστηκες 
συμπεριφορές.

Μπορεί ο μύθος του «νικηφόρου πρίγκη-
πα» να διαλύθηκε γρήγορα, αλλά η λογι-
κή του δικομματισμού ήταν δεδομένο ότι 
θα τον έστελνε στο μέγαρο Μαξίμου, εάν 
παρέμενε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το φθι-
νόπωρο του 2007, ο Γιώργος Παπανδρέου 
ηττήθηκε για δεύτερη φορά σε εθνικές 
εκλογές από τον Κώστα Καραμανλή. Πα-
ρόλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του έδωσε μία δεύ-
τερη ευκαιρία. Τον επανεξέλεξε κόντρα 
στον Βαγγέλη Βενιζέλο, επειδή υπέκυψε 
αφενός στο σύνδρομο της πολιτικής δυ-
ναστείας, αφετέρου στην έμμεση απειλή 
του ότι δε θα παραδώσει το κόμμα στον 
αντίπαλό του.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Η εσωκομματική εκείνη σύγκρουση προ-

κάλεσε βαθύ ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ που δε 

γεφυρώθηκε ποτέ. Η νίκη στις ευρωε-
κλογές του Ιουνίου 2009 και ο θρίαμβος 
στις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2009 
απλώς το επικάλυψαν. 

Η ανώμαλη προσγείωση του Γιώργου 
Παπανδρέου από τα φαντεζί μεταμοντέρ-
να καμώματα των πρώτων εβδομάδων 
της πρωθυπουργικής θητείας του, στην 
αγκαλιά της Τρόικας, θα μπορούσε να εί-
ναι το θέμα ενός εντυπωσιακού μυθιστο-
ρήματος. 
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πάντως, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, μπήκαν σαν υπά-
κουα «πρόβατα» στο μαντρί του Μνημο-
νίου.
Το Μάιο 2010 το ΠΑΣΟΚ διέβη τον Ρου-

βικώνα. Μπορεί η διαδικασία ιδεολογι-
κό-πολιτικής μετάλλαξης να είχε αρχίσει 
πριν χρόνια, αλλά τότε άρχισε η διάρρη-
ξη των δεσμών του με την παραδοσιακή 
εκλογική πελατεία του. Το κραχ επηρέασε 
καταλυτικά το πολιτικό κλίμα, οξύνοντας 
την κρίση νομιμοποίησης της κυβέρνησης. 
Έτσι φθάσαμε στο κίνημα των Αγανακτι-
σμένων.

Έχοντας από τον Ιούνιο 2011 αναλάβει 
το υπουργείο Οικονομικών, ο Βενιζέλος 
ταυτίσθηκε με τον αρχηγό του όσον αφο-
ρά τις μνημονιακές πολιτικές. Αυτό, όμως, 
δε μείωσε ούτε την επιθυμία του να πάρει 
τη ρεβάνς, ούτε και την αμοιβαία αντιπά-
θεια. Έτσι, όταν το ευρω-ιερατείο μεθό-
δευσε στις Κάννες (Οκτώβριος 2011) την 
αποπομπή του Γιώργου Παπανδρέου από 
την πρωθυπουργία, βρήκε στο πρόσωπο 
του Βενιζέλου έναν πρόθυμο σύμμαχο.

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.

ΠΑΣΟΚ: 46 ΧΡΟΝΊΑ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΊΔΡΥΤΊΚΗ ΔΊΑΚΗΡΥΞΗ

Από τον Ανδρέα  
στη Φώφη:
Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
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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

Όσο και να κοιμηθείτε το Σαββατο-
κύριακο, ο ύπνος που χάσατε μέσα 

στην εβδομάδα δεν αναπληρώνεται, δεί-
χνει έρευνα, τα αποτελέσματα της οποί-
ας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην επιθε-
ώρηση Current Biology.
Οι ερευνητές πήραν δύο ομάδες υγιών 

ανθρώπων και περιόρισαν τον ύπνο τους 
σε όχι περισσότερες από 5 ώρες κάθε 
βράδυ. Η μία ομάδα κοιμόταν μόνον 
αυτές τις ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έρευνας, ενώ η άλλη μπορούσε να ανα-
πληρώσει τον ύπνο της το Σαββατοκύρια-
κο. Και οι δύο ομάδες τσιμπολογούσαν 
περισσότερο το βράδυ, πήραν βάρος και 
παρουσίασαν ενδείξεις επιβράδυνσης 
του μεταβολισμού τους, σε σύγκριση με 
την περίοδο που άρχισαν την έρευνα.
Αν και η ομάδα που μπορούσε να κοι-

μηθεί το Σαββατοκύριακο περισσότερο, 

για να αναπληρώσει τον ύπνο που είχε 
χάσει την εβδομάδα, παρουσίαζε κά-
ποιες ήπιες βελτιώσεις κατά τη διάρκεια 
του Σαββατοκύριακου (μεταξύ των οποί-
ων λιγότερο τσιμπολόγημα το βράδυ), τα 
οφέλη αυτά χάνονταν, όταν ξανάρχιζε η 
εργασιακή εβδομάδα με τις περιορισμέ-
νες ώρες ύπνου.
«Στο τέλος, δεν είδαμε κάποιο όφελος 

στο μεταβολισμό των ανθρώπων που 
κατάφερναν να κοιμηθούν για να ανα-
πληρώσουν τον ύπνο τους το Σαββατοκύ-
ριακο», δήλωσε ο επικεφαλής των συντα-
κτών της σχετικής έκθεσης Κρις Ντέπνερ, 
καθηγητής Φυσιολογίας και επιστημονι-
κός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του 
Κολοράντο στο Μπόλντερ.
Η έρευνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

έδειξε επίσης ότι ο πολύ λίγος ύπνος μπο-
ρεί να αυξήσει τον κίνδυνο για μια σειρά 

προβλημάτων υγείας, όπως η παχυσαρ-
κία και ο διαβήτης τύπου 2, εν μέρει γιατί 
αυξάνει την τάση για τσιμπολόγημα το 
βράδυ και μειώνει την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη ή την ικανότητα του οργανι-
σμού να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα.
Στην έρευνα αυτή διάρκειας δύο εβδο-

μάδων, για το πώς ο περιορισμένος 
ύπνος και η προσπάθεια αναπλήρω-
σής του το Σαββατοκύριακο επηρεάζει 
το μεταβολισμό, μετείχαν 36 άνθρωποι 
ηλικίας 18 με 39 ετών. Οι ειδικοί επιση-
μαίνουν, ότι μπορεί ο αριθμός αυτός να 
δείχνει μικρός, αλλά αποτελεί ένα αρ-
κετά μεγάλο σύνολο συμμετεχόντων σε 
μια έρευνα για τον ύπνο και ενισχύει το 
μήνυμα για καλή «υγιεινή ύπνου», όπως 
για παράδειγμα η αποφυγή της χρήσης 
υπολογιστή πριν από τον ύπνο.

Επίσης επισημαίνουν, ότι τα πορίσμα-
τα της έρευνας ενισχύουν τη συμβουλή 
ότι είναι σημαντικό να κοιμάται κανείς 
αρκετά κατά τη διάρκεια της εβδομά-
δας και ιδανικά να έχει ένα φυσιολογικό 
πρόγραμμα ύπνου. Άλλοι σημειώνουν 
ωστόσο, ότι αν κάποιος δε μπορεί να 
ακολουθήσει αυτό το ωράριο ύπνου, δε 
σημαίνει ότι προσπαθώντας να αναπλη-
ρώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι 
απαραίτητα κάτι κακό.
«Αν και πιστεύω ότι θα πρέπει να πα-

ροτρύνουμε όλους να έχουν ένα τακτικό 
πρόγραμμα αν μπορούν, δεν πιστεύω ότι 
θα πρέπει να λέμε στους ανθρώπους που 
δεν έχουν αυτήν την πολυτέλεια ότι δε 
θα πρέπει να κοιμούνται το Σαββατοκύ-
ριακο», σχολίασε ο Μάλκομ φον Σαντς, 
καθηγητής Χρονοβιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο του Σάρεϊ._ © TANEA.GR 

Το τελευταίο διάστημα οι σούπες 
έχουν την τιμητική τους. Μιλάμε 

φυσικά για την Ελλάδα, διότι στη Βόρεια 
Αμερική έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά 
χρόνια… 
Σε όποιο εστιατόριο λοιπόν και αν πάτε 

στην Ελλάδα, θα βρείτε σίγουρα κάποια 
σούπα που να ταιριάζει στα γούστα σας. 
Άλλωστε ο χειμώνας δεν είναι… μακριά 
και οι σούπες είναι το ιδανικό φαγητό γι 
αυτή την εποχή του έτους. Υπάρχει, όμως, 

και μια σούπα, η οποία υπόσχεται να σας 
χαρίσει δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα.
Η σούπα του Ιπποκράτη αποτελεί μέρος 

της θεραπείας Gerson για τον καρκίνο. 
Είναι νόστιμη και θρεπτική και καθαρίζει 
τα νεφρά. Δείτε πώς θα την φτιάξετε 
παρακάτω…
Τα υλικά που θα χρειαστείτε  
είναι τα εξής:
-1 μεσαίο σέλερι
-1 μεσαία ρίζα μαϊντανό

-σκόρδο
-2 μικρά πράσα
-680 γρ. ντομάτες
-450 γρ. πατάτες
-2 μεσαία κρεμμύδια
-λίγο μαϊντανό και φύλλα
-αλάτι
Ξεκινήστε πλένοντας όλα τα υλικά σας 

καλά. Μην τα ξεφλουδίσετε. Κόψτε τα 
σε χοντρά κομμάτια και βάλτε τα σε 
μια κατσαρόλα. Προσθέστε νερό μέχρι 

να καλυφτούν τα λαχανικά σας και 
σιγοβράστε για 2 ώρες. Βάλτε όλα τα 
λαχανικά στο μπλέντερ και χτυπήστε 
τα μέχρι να γίνουν σαν πουρές. Για να 
νοστιμίσει η σούπα σας, μπορείτε να 
προσθέσετε ό,τι μπαχαρικά θέλετε και 
σας αρέσουν. Σερβίρετε τη σούπα σας 
ζεστή.
Tip: Αποθηκεύστε την σε αεροστεγές 

τάπερ στο ψυγείο και φυλάξτε την εκεί 
μέχρι και για 48 ώρες.

Η σούπα του Ιπποκράτη 
που υπόσχεται δυνατό 

ανοσοποιητικό σύστημα!

ΕΡΕΥΝΑ: Ο ΥΠΝΟΣ ΠΟΥ ΧΑΣΑΤΕ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΔΕΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 

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 28 septembre au dimanche 4 octobre 2020 · from monday september 28th to sunday october 4th 2020

NOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON- SALÉES)

Roasted Cashews
454g ou 15.41/kg

JUMBO

CAFÉ BRAVO
Coffee
454g

CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE ÉCLAIR 

MIRABEL
Raw EZ Peel Shrimps

13/15

SAC DE 2LBS

EXTRA-LARGES

BIFTECK
D’ALOYAU FRAIS

Fresh T-Bone Steak
22.02/kg

CANADA AA

FROMAGE KEFALOTYRI AU LAIT 
DE CHÈVRE ET BREBIS

Cheese
17.61/kg

GRÈCE

BARRES GRANOLA SUCRÉES ET 
SALÉES (ARACHIDES)

VAL NATURE
Granola Bars

210g

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L

FROMAGE CHEDDAR FORT
Cheese
11.00/kg

CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
2.84/kg

FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin

6.59/kg

RAISINS ROUGES OU
VERTS SANS PÉPINS

Red or Green Seedless Grapes
3.73/kg

MELON CANARY

CÉLERI
Celery
gr.24

CLÉMENTINES
Clementines
2.18/kg

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Πτήση για το… πουθενά ξεπούλησε σε δέκα λεπτά!
Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή του 

κορωνοϊού τα έχουμε δει όλα. Του-
λάχιστον έτσι πιστεύαμε… 
Διότι κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό 

το συμπέρασμα, με… μαθηματική ακρί-
βεια συμβαίνει κάτι καινούριο, το οποίο 
μας επιβεβαιώνει πως… δεν τα είχαμε 
δει όλα. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη 
στην Αυστραλία, όπου μια αεροπορική 
εταιρία εμπνεύστηκε τις πτήσεις στο… 
πουθενά! Με λίγα λόγια, η εταιρία λαν-
σάρει το κόνσεπτ, ότι αξία έχει το ταξίδι 
-στους αιθέρες- και όχι ο προορισμός.
Συγκεκριμένα, ο εθνικός αερομεταφο-

ρέας της Αυστραλίας «Qantas» κάνει 
το παραπάνω πράξη, εγκαινιάζοντας τις 
«πτήσεις στο πουθενά». 
Μπορεί στην προ κορωνοϊού εποχή, για 

τους περισσότερους οι αερομεταφορές 
να ήταν ο ευκολότερος και γρηγορότε-
ρος τρόπος μετακίνησης στον πλανήτη, 
ωστόσο, καθώς η πανδημία οδήγησε 
σε σφράγισμα συνόρων και καραντίνα 
εκατομμυρίων ανθρώπων, το «πάγωμα» 
των πτήσεων ήταν μονόδρομος.

Μπορεί πολλά σύνορα να παραμένουν 
ακόμα κλειστά και πολλά ταξίδια να προ-
βλέπουν καραντίνα έως και 14 ημέρες, 
ωστόσο με την εν λόγω ιδέα, τα αερο-
πλάνα θα μπορούν να πετούν χωρίς να 
τους ενδιαφέρουν αυτοί οι περιορισμοί.
Από ψηλά, οι φανατικοί των αιθέρων 

θα μπορούν να θαυμάσουν διάσημα 
αξιοθέατα, όπως το λιμάνι του Σίδνεϋ, 
το Ουλουρού και το Μέγα Κοραλλιογενή 
Ύφαλο. Σύμφωνα με την εταιρεία, δε θα 
λείπουν οι εν πτήσει εκπλήξεις – που θα 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και ένα 
διάσημο συνεπιβάτη!
Η «πτήση στο πουθενά» θα πραγμα-

τοποιείται με Boeing 787 Dreamliner – 
αεροσκάφη που συνήθως εκτελούν δι-
ηπειρωτικά ταξίδια. Το Dreamliner είναι 
διάσημο για τα μεγάλα παράθυρά του, 
που κάνουν την παρατήρηση από ύψος 
10.000 μέτρων ιδανική εμπειρία.
Η πτήση QF787, αναμένεται να απο-

γειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϋ 
στις 10 Οκτωβρίου και να επιστρέψει 
εκεί επτά ώρες αργότερα. 

Τα 134 εισιτήρια, σε business class, 
premium οικονομική και οικονομική, 
με κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια 
Αυστραλίας, εξαντλήθηκαν μέσα σε 10 
λεπτά!

Σημειώνεται πως, αυτή τη στιγμή, ο 
στόλος της Qantas είναι καθηλωμένος, 
καθώς εκτελούνται ελάχιστες πτήσεις 
από και προς την ήπειρο, λόγω των ταξι-
διωτικών περιορισμών.

Το ακριβότερο πρόβατο του κόσμου 
πουλήθηκε έναντι 408.000 ευρώ!
Η δημοπρασία για το Double Diamond ξεκίνησε από  
τις 10.500 λίρες και «εκτοξεύτηκε» στις 364.000

Η συγκεκριμένη είδηση απο-
τελεί φαβορί για μία από τις 

πιο περίεργες της χρονιάς. Άλλω-
στε, δε συναντάς και πολύ συχνά 

κάποιο πρόβατο, που η αξία του 
να φτάνει τις 408.000 ευρώ. Ναι, 
καλά διαβάσατε: 408.000!
Πρόκειται βέβαια για ένα πρό-

βατο της ράτσας «Texels», που 
θεωρούνται τα πιο ακριβά της 
αγοράς και έχουν πάρει το όνο-
μά τους από την ομώνυμη νήσο 
της Ολλανδίας.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, 

διάφοροι κτηνοτρόφοι συγκε-
ντρώθηκαν για τη δημοπρασία  
εκτρεφόμενων ζώων Scottish 
National Texel στο Λάναρκ της 
κεντρικής Σκωτίας και όταν 
ξεκίνησε η διαδικασία για το 
«Double Diamond», τα πράγμα-
τα... ξέφυγαν. 
Η τιμή εκκίνησης ήταν 10.500 

λίρες και οι προσφορές έπεφταν 
η μία μετά την άλλη, με αποτέ-
λεσμα το τελικό ποσό να φτάσει 
τις 364.000 λίρες, δηλαδή τα 
408.000 ευρώ. 
Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε 

με 231.000 λίρες από τον Αύγου-
στο του 2009 ένα οκτάμηνο αρνί 
της ράτσας Τexel!

Βιετναμέζος δεν έχει κόψει τα 
μαλλιά του εδώ και 80 χρόνια 

Πέντε μέτρα μήκος έχουν τα μαλλιά ενός Βιετναμέζου ο 
οποίος δεν τα έχει κουρέψει εδώ και σχεδόν 80 χρόνια. 

Ο 92χρονος Nguyen Van Chien από την πολιτεία Mekong 
μεγαλώνει τα μαλλιά του γιατί πιστεύει ότι όλοι οι άνθρω-
ποι πρέπει να αφήνουν ανέγγιχτα και χωρίς παρέμβαση όλα 
τα χαρακτηριστικά με τα οποία γεννιόνται. 
Τα μαλλιά του τα έχει μάλιστα χτενισμένα σε στυλ 

dreadlocks.

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

Αγιασμός στον τεράστιο, φωτεινό Τί-
μιο Σταυρό που έχει τοποθετηθεί σε 

περίοπτη θέση στον περιβάλλοντα χώρο 
της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης – Αγίας Πα-
ρασκευής Νέας Βύσσας στα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα και φαίνεται μέρα και ιδιαί-
τερα εντυπωσιακά τη νύχτα στην Αδρια-
νούπολη και τις άλλες τουρκικές περιοχές, 
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέ-
ρας 14 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ανήμερα της 
εορτής του Τιμίου Σταυρού.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος 
και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός, πλαισιωμέ-
νος από τον Καθηγούμενο της Μονής Αρ-
χιμανδρίτη Βαρθολομαίο Αστεριάδη.
Στη συνέχεια εψάλησαν οι Χαιρετι-

σμοί στον Τίμιο Σταυρό, ενώ τις ακο-
λουθίες του αγιασμού και του Μικρού 
Αποδείπνου παρακολούθησαν ο Διοι-
κητής της XVI Μεραρχίας Διδυμοτείχου, 
Υποστράτηγος Ιωάννης Βασιλάκης και 
ο Διοικητής της 30ης Ταξιαρχίας, Τα-
ξίαρχος Γεώργιος Διβάρης, καθώς και 
πολλοί πιστοί από την περιοχή (φωτ.). 

O υπερμεγέθης και εντυπωσιακός ΤΙ-
ΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, τοποθετήθηκε πριν 
από λίγες μέρες στο ψηλότερο σημείο 
του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς 
Μονής και υπερυψώθηκε με ειδική 
κατασκευή, ώστε να φαίνεται από χι-

λιόμετρα μακριά μέσα στην Τουρκία. 
Τον βλέπουν οι κάτοικοι της Νέας Βύσσας 
και των άλλων χωριών της περιοχής, αλλά 
και οι αστυνομικοί με τους στρατιώτες 
μας που φυλάνε τα σύνορα κάθε βράδυ 
και κάνουν περιπολίες για την αποτροπή 

εισόδου λαθρομεταναστών από διάφορα 
σημεία των ελληνοτουρκικών συνόρων.

ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Λύσσαξαν οι Τούρκοι με το μεγάλο σταυ-

ρό που τοποθετήθηκε στον Έβρο! Το ζήτη-
μα παίρνει διαστάσεις, καθώς σύμφωνα 
με τουρκικά ΜΜΕ, η Άγκυρα εξέφρασε 
την αντίδρασή της μέσω διπλωματικών 
διαύλων. 

Μάλιστα αναμένονταν να γίνει και πα-
ρέμβαση από τον Ρ. Τ. Ερντογάν, καθώς 
επρόκειτο να θέσει το ζήτημα στη συνά-
ντηση που είχε αυτές τις ημέρες με τη Γερ-
μανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ! 
Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν ξεκάθαρα, 

οι Τούρκοι θέτουν στο τραπέζι όλα τα ζη-
τήματα. Αιγαίο, Α. Μεσόγειος, Κυπριακή 
ΑΟΖ και τώρα και ο Έβρος. Η στόχευση 
είναι ξεκάθαρη. Δεν τους ενοχλεί μόνο ο 
Σταυρός, αλλά σύντομα θα θέσουν και ζή-
τημα μειονότητας στη Θράκη. Χρειάζεται 
λοιπόν επαγρύπνηση, πριν βρεθούμε προ 
τετελεσμένων! 

© Hellas Journal.com,  
Pentapostagma.gr

ΦΑΊΝΕΤΑΊ ΑΠΟ ΧΊΛΊΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΊΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ  

Τεράστιος Τίμιος Σταυρός  
τοποθετήθηκε στον Έβρο! 
Ενοχλημένος ο Ερντογάν  
το ανέφερε στη… Μέρκελ!
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Στην ανατολική ακτογραμμή της Κε-
ντρικής Εύβοιας, σε περιοχή προικι-

σμένη απλόχερα από τη φύση, βρίσκε-
ται η ονομαστή παραλία της Χιλιαδούς, 
αγαπημένος προορισμός πολλών παρα-
θεριστών, αλλά και όσων αποζητούν την 
άμεση επαφή με ένα γαλήνιο φυσικό 
περιβάλλον. Ο ομώνυμος οικισμός απλώ-

νεται κατά μήκος της γοητευτικής αμμου-
δερής ακρογιαλιάς με το νησάκι Χέλιαθο 
στο δυτικό άκρο της, ενώ την ευρύτερη 
περιοχή στολίζουν πλατανόδασος και 
ποτάμι που εκβάλλει στο ανατολικό άκρο 
της παραλίας. Οι επισκέπτες της Χιλια-
δούς ανακαλύπτουν ένα ιδιαίτερα αξιό-
λογο θρησκευτικό μνημείο, τη βυζαντινή 

εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου. 
Η Παναγία Χιλιαδούς, όπως είναι περισ-
σότερο γνωστός ο ναός, ήταν σύμφωνα 
με την τοπική παράδοση η χιλιοστή εκ-
κλησία που ίδρυσε η αυτοκράτειρα του 
Βυζαντίου Θεοδώρα (9ος αιώνας), γι’ 
αυτό και ονομάστηκε Χιλιαδού.  
Συνέχεια της Χιλιαδούς είναι η παραλία 

του Μετοχίου, ενώ όσοι αποφασίσουν να 
κινηθούν προς την ενδοχώρα της Κεντρι-
κής Εύβοιας θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τόσο το χωριό Λάμαρη (στη 
διαδρομή από Χιλιαδού προς Στρόπωνες) 
όσο και τα όμορφα χωριά Μετόχι και Άγι-
οι Απόστολοι, σε περιοχή με πυκνή βλά-
στηση, πλατάνια και τρεχούμενα νερά.

Χτισμένο σε κλειστό και απάνεμο 
κόλπο της αργολικής γης με θαυμά-

σιο φυσικό λιμάνι και αρκετό πράσινο, 
το Πόρτο Χέλι διαθέτει αξιόλογη ξενο-
δοχειακή υποδομή και δέχεται μεγάλο 
αριθμό τουριστών. 
Στη νότια πλευρά του κόλπου του Πόρτο 

Χελίου, σε θέση κατοικημένη από τους 
Προϊστορικούς Χρόνους, βρίσκεται ο αρ-
χαιολογικός χώρος των Αλιέων, καταπο-
ντισμένου εν μέρει οικισμού, που οφεί-
λει την ονομασία του στην ενασχόληση 
των κατοίκων του με το ψάρεμα και τη 

συλλογή κοχυλιών πορφύρας.
Ο οικισμός των Αλιέων, που διέθετε 

τείχος, στρατώνες και οχυρωμένο λιμά-
νι-ναύσταθμο, γνώρισε περίοδο ακμής 
τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. χάρη στη 
συνδρομή των Τιρυνθίων, εγκαταλείφθη-
κε δε στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 
3ου αιώνα π.Χ. 
Σώζονται λείψανα της ακρόπολης και 

της αρχαίας πόλης των Αλιέων (οικοδομι-
κά κατάλοιπα από δημόσια κτίρια, ιερά, 
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κ.ά., τμήματα 
του τείχους και των πύργων της οχύρω-

σης). Στους Νεότερους Χρόνους, χρήση 
του ασφαλούς λιμένος του Πόρτο Χελίου 
έκαναν ναυτικοί, κυρίως από το Κρανίδι 
και την Ερμιόνη. 
Σε μικρή απόσταση από το Πόρτο Χέλι 

βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Βερβε-
ρόντας, τα νερά της οποίας θεωρούνται 
από τους ντόπιους ιαματικά. Σύμφωνα 
με την τοπική παράδοση, η λιμνοθάλασ-
σα αποτελούσε καταφύγιο βερβερίνων 
πειρατών.
Κοντά στο Πόρτο Χέλι βρίσκονται ωραί-

ες παραλίες, όπως η Χηνίτσα με την κατα-

πληκτική αμμουδιά και την άρτια οργά-
νωση, τα Λιμανάκια, το Κουνούπι, η Πε-
τροθάλασσα, η Βερβερόντα, τα Πευκάκια 
και η Κορακιά.
Στην ευρύτερη περιοχή, νότια – νοτιοα-

νατολικά από το Πόρτο Χέλι, βρίσκονται 
η Κόστα, από την οποία διαπεραιώνονται 
στις Σπέτσες όσοι φθάνουν οδικώς κοντά 
στο νότιο άκρο της αργολικής χερσονή-
σου, και ο Άγιος Αιμιλιανός, περιοχή με 
όμορφες ακρογιαλιές, το ομώνυμο εκ-
κλησάκι, εξοχικές κατοικίες και πολυτε-
λείς βίλες.

Εύβοια: Στα κύματα  
της Χιλιαδούς
Αγαπημένος προορισμός  
πολλών παραθεριστών

Η Χιλιαδού, στην ανατολική ακτογραμμή της Κεντρικής Εύβοιας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

ΠΌΡΤΌ ΧΕΛΙ  

Αλιέων γη

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

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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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!

Προκόπης Παυλόπουλος: Η ένοπλη άμυνα κάθε ελληνικού 
νησιού δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση!

«Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελ-
λάδας να θωρακίζει αμυντικώς τα 

Νησιά του Αιγαίου. Μια και μόνη η δια-
φορά μας με την Τουρκία, η οριοθέτηση 
της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και των 
αντίστοιχων Θαλάσσιων Ζωνών».

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
Επίτιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Προκόπι-
ος Παυλόπουλος, μίλησε στην Εκδήλωση 
της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων Ελλάδος, στο Καστελό-
ριζο (Σάββατο 19/9/2020), με θέμα: «Η 
αμυντική θωράκιση των Ελληνικών Νη-
σιών του Αιγαίου κατά το Διεθνές και το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο».  
Στο πλαίσιο αυτό, κ. Προκόπιος Παυλό-

πουλος επισήμανε, μεταξύ άλλων, και 
τα εξής: «Σε μια από τις πιο πρόσφατες 
προκλήσεις της η Τουρκία άρχισε, πάντα 
στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής της, να 
προσθέτει ανύπαρκτα ζητήματα προς 
διαπραγμάτευση με την Ελλάδα -και, συ-
νακόλουθα, ν’ αμφισβητεί την αδιαπραγ-
μάτευτη Εθνική μας Θέση, ότι μεταξύ μας 
υφίσταται μία, και μόνη, διαφορά, εκείνη 
της οριοθέτησης της νησιωτικής υφαλο-
κρηπίδας και των αντίστοιχων θαλάσσι-
ων ζωνών- να εγείρει εκ νέου και ζήτημα 
ως προς το αν η Ελλάδα έχει δικαίωμα να 
θωρακίζει αμυντικώς όλα, ανεξαιρέτως, 
τα Νησιά της στο Αιγαίο, και μάλιστα ανε-
ξαρτήτως του ποια είναι η έκτασή τους και 
αν κατοικούνται ή όχι.

Α. Αδιαπραγμάτευτη Εθνική μας Θέση 
είναι ότι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
υφίσταται μία, και μόνη, διαφορά, εκεί-
νη της οριοθέτησης της νησιωτικής υφα-
λοκρηπίδας και των αντίστοιχων θαλάσ-
σιων ζωνών. Ουδένα δε ζήτημα υφίστα-
ται ως προς την αμυντική θωράκιση των 
Ελληνικών Νησιών του Αιγαίου.
1. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα -αλλά 

και την υποχρέωση, αφού τούτο αφορά 
την προστασία της Ελληνικής Επικράτει-
ας- τόσο για δικό της λογαριασμό όσο 
και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
πλήρες Κράτος-Μέλος της, να θωρακίζει 
αμυντικώς όλα, ανεξαιρέτως, τα Νησιά 
της στο Αιγαίο, ανεξαρτήτως της έκτασης 
του εδάφους τους και του αν κατοικούνται 
ή όχι. Το δικαίωμα αυτό στηρίζεται στις δι-
ατάξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού 
χάρτη του ΟΗΕ, οι οποίες κατοχυρώνουν 
το δικαίωμα Κράτους-Μέλους του ΟΗΕ 
περί «νόμιμης άμυνας» όχι μόνο σε πε-
ρίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον του, 
αλλά και σε περίπτωση «απειλής χρήσης 
βίας» ή ακόμη και «επικείμενης απει-
λής», όπως προκύπτει από την πρακτική 
αυτού τούτου του ΟΗΕ. Και είναι δεδομέ-
νο ότι η Τουρκία, ιδίως μετά την εισβολή 
στην Κύπρο το 1974, το εντελώς αυθαί-
ρετο «casus belli» ως προς την επέκταση 
της Αιγιαλίτιδας Ζώνης και το σχηματισμό 
της «Στρατιάς το Αιγαίου», απειλεί δια-
χρονικώς και ευθέως την Ελλάδα, και με 
τη χρήση βίας -όπως αποδεικνύει, επιπρο-

σθέτως, η πρόσφατη στάση της, μετά τη 
«σύναψη» του λεγόμενου «τουρκολιβυ-
κού μνημονίου»- παραβιάζοντας ευθέως 
το Διεθνές Δίκαιο και, κατ’ εξοχήν, το Δί-
καιο της Θάλασσας κατά τη Συνθήκη του 
Montego Bay του 1982. Συνθήκη, η οποία 
δεσμεύει και την Τουρκία, μέσω γενικώς 
παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς 
Δικαίου.
2. Πέραν τούτων, η Τουρκία ουδόλως και 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορεί να επικα-
λείται τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων 
του 1947, διά της οποίας παραχωρήθηκαν 
τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Και αυτό, 
επειδή η Τουρκία δεν υπήρξε συμβαλ-
λόμενο μέρος στην ως άνω Συνθήκη, η 
οποία έχει συναφθεί μεταξύ των Συμμά-
χων νικητών του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 
και της Ιταλίας. A fortiori, η Τουρκία οφεί-
λει να σέβεται, στο ακέραιο, τη Συνθήκη 
Ειρήνης, η οποία συνιστά, έναντι αυτής, 
«res inter alios acta».

B. To ίδιο δικαίωμα -άρα και την ίδια 
υποχρέωση- αντλεί η Ελλάδα και με βάση 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το αντίστοιχο 

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διευκρινίσεις και υπό τα δε-
δομένα της διαρκώς εντεινόμενης προ-
κλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς 
της Τουρκίας απέναντί της η οποία, κατά 
τα συμπεράσματα της Ευρωμεσογειακής 
Διάσκεψης της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 
στο Αιάκειο της Κορσικής, παραβιάζει 
ευθέως την Κυριαρχία και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 7 εδ. 

α΄ της ΣΕΕ (Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένω-
σης), οι οποίες κατοχυρώνουν τις θεσμι-
κές εγγυήσεις ενεργοποίησης της ρήτρας 
«Αμοιβαίας Άμυνας», όταν απειλείται 
Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, παραπέμπουν ευθέως, ως προς τις 
προϋποθέσεις ενεργοποίησης της ρήτρας 
αυτής, στις προμνημονευόμενες διατά-
ξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ. Κατά τούτο, οι ως άνω 
διατάξεις αποτελούν μέρος του Ευρωπα-
ϊκού Κεκτημένου, οπότε η Ελλάδα έχει το 
δικαίωμα αμυντικής θωράκισης των Νη-
σιών του Αιγαίου εναντίον της τουρκικής 
απειλής και με βάση το θεσμικό πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του αντίστοι-
χου Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
2. Επιπλέον, και ενόψει της κατάφωρης 

τουρκικής προκλητικότητας και ευθείας 
απειλής εναντίον της, η Ελλάδα δικαιού-
ται, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει, ως Κρά-
τος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
ενεργοποίηση της ρήτρας «Αμοιβαίας 
Άμυνας», κατά τις διατάξεις του άρθρου 
42 παρ. 7 της ΣΕΕ. Προς την κατεύθυνση 
αυτή η Ελλάδα μπορεί να επικαλεσθεί την 
πρακτική, η οποία έχει έως τώρα ακολου-
θηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για την ενεργοποίηση της ως άνω 
ρήτρας».

© Newsbreak.gr
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις 
της τουρκικής πλευράς το τελευταίο 

χρονικό διάστημα, προκάλεσαν την έντο-
νη αντίδραση ακόμα και χωρών, που είχαν 
δείξει στο παρελθόν μια «ευμενώς ουδέ-
τερη» στάση απέναντι στην Τουρκία. Αυτό 
συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, με 
προεξάρχουσα τη Γαλλία και μπροστάρη 
τον Εμανουέλ Μακρόν, που μας εξέπληξε 
ευχάριστα με το δυναμισμό και τη συνέ-
πεια λόγων και έργων του.

Γράφει ο Μιχάλης Στούκας
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η άλλη μεγάλη χώρα της Ε.Ε., η Γερμα-
νία, μόλις πριν λίγες μέρες πήρε ξεκάθαρη 
θέση, απέναντι στις τουρκικές προκλή-
σεις σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Είχαν 
προηγηθεί επαμφοτερίζουσες θέσεις της 
καγκελαρίου Μέρκελ και η αποτυχημένη 
προσπάθεια διαμεσολάβησης του Γερμα-
νού ΥΠΕΞ Χάικο Μάας. Πολλοί μίλησαν 
για εμπορικά συμφέροντα της Γερμανίας 
στην Τουρκία, φόβο της Μέρκελ για τους 
τουρκικής καταγωγής Γερμανούς ψηφο-
φόρους κ.ά., θεωρώντας ότι πρόκειται για 
μια συγκυριακή ευνοϊκή στάση της Γερμα-
νίας προς τη γείτονα. Κάτι τέτοιο όμως, δε 
συμβαίνει. Η Γερμανία, από τη συγκρότη-
ση του Reich, της αυτοκρατορίας, σχεδόν 
πάντα ήταν στο πλευρό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και έπειτα της Τουρκίας.

Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ  

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στις 18 Ιανουαρίου 1871, στην Αίθουσα 

των Κατόπτρων των Βερσαλλιών, ανακη-
ρύχθηκε η Γερμανική Αυτοκρατορία. Με 
την ειρήνη της Φρανκφούρτης (10 Μαΐ-
ου 1871), η Γαλλία έχανε την Αλσατία και 
τμήμα της Λορένης και υποχρεωνόταν να 
πληρώσει 5 δισεκατομμύρια φράγκα ως 
πολεμική αποζημίωση, ενώ από την άλλη 
μεριά, η Πρωσία εμφανιζόταν ως η μόνη 
δύναμη που ήταν ικανή να κατευθύνει 
τη γερμανική ενοποίηση.  Έτσι, 25 κράτη 
ενώθηκαν υπό την ηγεσία του Γουλιέλμου 
Α’, που αναγνωρίστηκε επιπλέον αυτοκρά-
τορας με το Σύνταγμα της 16ης Απριλίου 
1871. Ο Οτο φον Μπίσμαρκ, πρωθυπουρ-
γός της Πρωσίας, από το 1862, Καγκε-
λάριος της Βόρειας Γερμανικής Συνομο-
σπονδίας από το 1867, πρωτοστάτησε 
στην ενοποίηση της Γερμανίας και έγινε 
ο πρώτος Καγκελάριος (Reichskanzier) 

της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. 
Αν μελετήσουμε την Ιστορία της Επανά-
στασης του 1821, θα δούμε ότι οι περισ-
σότεροι φιλέλληνες, προέρχονταν από 
τα κρατίδια και τις περιοχές της σημερι-
νής Γερμανίας. Η άνοδος στο θρόνο της 
Ελλάδας του Όθωνα, γιου του ένθερ-
μου φιλέλληνα Λουδοβίκου, βασιλιά 
της Βαυαρίας, έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη συνέχιση του φιλελληνικού ρεύμα-
τος στα μετέπειτα γερμανικά κρατίδια. 
Μετά την έξωση του Όθωνα (1862), την 
άνοδο στο θρόνο του Γεώργιου Α’ και τη 
συνακόλουθη στροφή της Ελλάδας προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια στρο-
φή της γερμανικής πολιτικής στην Ανατο-
λή. Βασικός της στόχος, είναι ο παραγκω-
νισμός των Άγγλων και των Γάλλων, που η 
Ανατολή αποτελούσε γι’ αυτούς προνομι-
ακό πεδίο μέχρι τότε, αλλά μαζί με τους 
Αγγλογάλλους, συμπαρασύρεται και η 
Ελλάδα, η οποία δεν είχε απλά οικονομι-
κά συμφέροντα, αλλά συμπαγείς πληθυ-
σμούς σε Θράκη και Μικρά Ασία…

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΣΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Το 1867, εμφανίστηκαν στην Κωνστα-
ντινούπολη οι φρέρηδες (= ρωμαιοκα-
θολικοί εκπαιδευτικοί και ιερωμένοι) 
της Βυρτεμβέργης, με επικεφαλής τον 
πάστορα Christopher Hoffman. Έτσι 
άρχισε η εκπαιδευτική προπαγάνδα. 
Ανοίγουν σχολεία και εκκλησίες και 
προσκαλούν τον απλό κόσμο να μά-
θει Γερμανικά, έναντι αδρής αμοιβής! 
Μέσα σ’ ένα χρόνο, στο Πέρα υπήρχαν 
στα γερμανικά σχολεία πολλοί μαθη-
τές και μαθήτριες. Παράλληλα, φτάνει 
στη Μ. Ασία ο δόκτωρ Κέργκερ και γρά-
φει το περίφημο βιβλίο του «Η Μικρά 
Ασία πεδίο γερμανικού αποικισμού». 
Ως το 1887, μεθοδικά οι Γερμανοί κατάφε-
ραν να εισχωρήσουν στα υψηλά κλιμάκια 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Αβδούλ 
Χαμίτ, έγινε ένθερμος φίλος των Γερμανών. 
Το γερμανικό χρήμα, είχε επίδραση στους 
Οθωμανούς κυβερνήτες και ο αιμοσταγής 
σουλτάνος κολακεύτηκε υπερβολικά από 
την ευμένεια και τη φιλία του Μπίσμαρκ. 
Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν αγανακτι-
σμένη με τα εγκλήματα των Οθωμανών 
εναντίον των Χριστιανών, στη Γερμανία 
ακούγονται διθυραμβικά σχόλια γι΄ αυ-
τούς. 

Το 1889, ο Γερμανός αυτοκράτορας Γουλι-
έλμος Β’ γνωστότερος ως Κάιζερ, επισκέ-
πτεται την Κωνσταντινούπολη και απονέ-
μει εκατοντάδες παράσημα σε Τούρκους 
τιτλούχους.

Ακολουθεί στρατιωτική συνεργασία με-
ταξύ των δύο αυτοκρατοριών. Οι πύλες 
της Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βερολί-
νου άνοιξαν για τους Τούρκους αξιωμα-
τικούς, ενώ ο Γερμανός Στρατηγός φον 
Γκολτς, ανέλαβε να αναδιοργανώσει τον 
οθωμανικό στρατό. Από το 1887, οι Γερ-
μανοί μέσω δωροδοκίας σε Οθωμανούς 
αξιωματούχους, αρπάζουν στην κυριο-
λεξία από τους Άγγλους τη σιδηροδρομι-
κή γραμμή Χαϊδάρ πασά-Νικομήδεια και 
την επεκτείνουν ως το Εσκί Σεχίρ (1893) 
και την Άγκυρα. Τελικός προορισμός του 
σιδηροδρόμου, ήταν η Βαγδάτη. Αρχικά 
επεκτείνεται ως το Ικόνιο και στη συνέ-
χεια, καθώς όλα τα εμπόδια εξαφανίζο-
νται, συνεχίζει προς τη Βαγδάτη. Όπως 
γράφει ο Μιχαήλ Ροδάς «ο πρεσβευτής 
της Γερμανίας εν Κων/πόλη βαρόνος Μάρ-
σαλ έχει μεταβληθεί εις εργοδηγόν και 
οδοστρωτήρα».  Το 1887, ο Κάιζερ επι-
σκέπτεται ξανά την Κωνσταντινούπολη 
και από εκεί μεταβαίνει στη Δαμασκό κι 
έπειτα στην Παλαιστίνη, για προσκύνημα 
στους Αγίους Τόπους. Παράλληλα, στα 
χέρια των Γερμανών, περιέρχεται η σι-
δηροδρομική γραμμή Μερσίνας-Αδάνων, 
που είχε φτιαχτεί από τους Βρετανούς. 
Στους αγγλικούς σιδηροδρόμους, εργάζο-
νταν χιλιάδες ομογενείς σε ανώτερες αλλά 
και κατώτερες θέσεις. Από τη γερμανική 
αρπαγή όμως, εκδιώχθηκαν οι σταθμάρ-
χες, οι υπάλληλοι των τηλεγραφείων, οι 
επιθεωρητές, οι πωλητές εισιτηρίων και 
οι αποθηκάριοι. Όλοι βρέθηκαν στο δρό-
μο με τις οικογένειές τους. Τις θέσεις τους 
κατέλαβαν Γερμανοί, Τούρκοι και Εβραίοι. 
Αλλά και ο φον Γκολτς, πασάς πλέον, δι-
ακήρυττε ότι θα θάψει την Ελλάδα σε 
στρατηγικά σημεία της Μακεδονίας και 
της Θεσσαλίας. Και στον άτυχο πόλεμο 
του 1897, ο τουρκικός στρατός ήταν άρ-
τια εξοπλισμένος με όπλα Μάουζερ και 
τηλεβόλα Κρουπ, γερμανικής κατασκευής. 
Παράλληλα, υπάρχει μια έντονη διά-
θεση από χιλιάδες Γερμανούς να ταξι-
δέψουν στην Ανατολή. Το 1902, ο σι-
δηρόδρομος φτάνει στη Βαγδάτη και 
το μεγάλο όνειρο του Κάιζερ, γίνεται 
πραγματικότητα. Δεν αρκεί όμως μόνο 
αυτό. Πρέπει να εκδιωχθούν εντελώς 
από τα οθωμανικά εδάφη Βρετανοί και 

Γάλλοι και να συντριβούν οι Έλληνες. 
Γερμανός περιηγητής, γράφει χαρακτη-
ριστικά σε βιβλίο του «Πώς θα Ζήσει η 
Τουρκία»; Η απάντηση είναι, με τη βοή-
θεια της Γερμανίας. Η Τηλεφωνική Εται-
ρεία Κωνσταντινούπολης, περνά από τους 
Βρετανούς στους Γερμανούς, όπως και 
η Βελγική εταιρεία των τραμ και η Βρε-
τανική Εταιρεία του Τούνελ. Τα υδραυ-
λικά έργα της Μεσοποταμίας που γίνο-
νταν από Βρετανούς, σταμάτησαν, ενώ 
το ίδιο έγινε και με την κατασκευή δρό-
μων από γαλλικές εταιρείες στη Μ. Ασία. 
Μετά την ολοκλήρωση του σιδηροδρόμου 
της Βαγδάτης, εμφανίζονται στα λιμάνια 
της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της 
Μαύρης Θάλασσας και της Θεσσαλονίκης, 
που βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή, τα 
μεγάλα ατμόπλοια της εταιρείας του Αμ-
βούργου «Deutsche Levante Linie», που 
με εκπτώσεις 60% σε σχέση με τις άλλες 
εταιρείες (αγγλικές, γαλλικές), κυριαρχούν. 
Επόμενος στόχος των Γερμανών, οι Έλ-
ληνες. Το 1904, ήρθε στην Ελλάδα ο φον 
Μοζέβιους, διευθυντής της «Εθνικής Τρα-
πέζης διά τη Γερμανία» και έπεισε τον τότε 
διοικητή της «Εθνικής Τράπεζας» Στέφανο 
Στρέιτ, να ιδρύσουν την «Τράπεζα της Ανα-
τολής», που ήρθε στο προσκήνιο με την 
υπόθεση Αρτέμη Σώρρα πρόσφατα! 

Ο Στρέιτ δέχθηκε, με τον όρο η πλειοψη-
φία στο Δ.Σ. της Τράπεζας, να είναι ελλη-
νική. Μετά την αποδοχή του όρου από 
τους Γερμανούς, ιδρύονται υποκαταστή-
ματα της Τράπεζας σε Κωνσταντινούπο-
λη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια 
και Κάιρο. Τα κεφάλαια της «Τράπεζας 
της Ανατολής», ορίστηκαν σε 10.000.000 
φράγκα. Σε κάθε υποκατάστημα της Τρά-
πεζας, έπρεπε να υπάρχει ένας Έλληνας 
διευθυντής και ένας Γερμανός. Μέσα σ’ 
ένα χρόνο, η «Τράπεζα της Ανατολής» ση-
μειώνει απίστευτη πρόοδο και προκύπτει 
η ανάγκη για αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου. Οι Γερμανοί δέχονται να συμ-
μετάσχουν στην αύξηση, ωστόσο απαι-
τούν η πλειοψηφία του νέου συμβουλίου, 
να αποτελείται από Γερμανούς. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη μεταξύ 
των δύο πλευρών. Η «Ανατολική Τράπεζα» 
της Ελλάδας, υποχρεώνεται να μην ιδρύ-
σει υποκαταστήματα στην Κων/πολη, η δε 
νέα «Γερμανική Τράπεζα της Ανατολής», 
να μην ιδρύσει υποκαταστήματα σε Σμύρ-
νη και Κωνσταντινούπολη και την Αίγυπτο. 

Η φιλοτουρκική πολιτική της Γερμανίας  
από το 1870 ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
– Οι ενέργειες της Γερμανίας στην Ανατολή, με σκοπό την εκδίωξη Άγγλων, Γάλλων και Ελλήνων  

– Ο σημαντικός ρόλος των Γερμανών στην εξόντωση των Ελλήνων σε Θράκη και Μικρά Ασία ως το 1916
– Γερμανοί και Νεότουρκοι

Αβδούλ Χαμίτ

Φον Γκολτς
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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

Ανοίγει όμως στην Κωνσταντινούπολη 
νέα υποκαταστήματα, δίνοντας κολοσ-
σιαίες και απίστευτες πιστώσεις σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, η κρίση του 
1907, γονάτισε τα πιστωτικά ιδρύματα και 
έκλεισε χιλιάδες εμπορικά καταστήματα. 
Στο μεταξύ όμως, Γερμανοί και Αυστριακοί, 
ίδρυσαν νέες τράπεζες στην Τουρκία. Την 
πασίγνωστη και σήμερα «Deutsche Bank» 
και την «Viner Bank Ferain». Οι Αυστρια-
κοί (θυμίζουμε ότι ως τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο υπήρχε η Αυστρο-ουγγρική Αυ-
τοκρατορία), είχαν στοχοποιήσει τη Θεσ-
σαλονίκη. Ίδρυσαν λοιπόν την «Τράπεζα 
της Θεσσαλονίκης» με πολλά υποκατα-
στήματα σε Μακεδονία και Θράκη. Από 
την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί, ίδρυσαν 
πολλές εταιρείες στη Συρία, και στην Πα-
λαιστίνη την «Deutsche Palestinian Bank». 
Παράλληλα, με δελεαστικές προσφορές, 
καλούνται οι Γερμανοί να επισκεφθούν 
την Ανατολή με τα πλωτά μεγαθήρια 
της «Deutsche Levante Linie». Δεν είναι 
όμως τα πράγματα πάντα ειδυλλιακά… 
Τον Γενάρη του 1914, η κόρη του Γερμανού 
Στρατηγού Λίμαν πασά με τον αρραβωνια-
στικό της, νεαρό Γερμανό αξιωματικό και 
δύο φίλες της, πήγαν βόλτα στο Μπεϊκός 
της Πόλης. Εκεί, Τούρκοι στρατιώτες που 
βρίσκονταν σε κτηνώδη κατάσταση, αφού 
έπιασαν και έδεσαν το νεαρό Γερμανό «με-
ταχειρίσθησαν αισχρότατα», όπως γρά-
φει ο Μ. Ροδάς, τις τρεις κοπέλες. Μετά 
το τραγικό αυτό συμβάν, ο Λίμαν Πασάς 
αποφάσισε να φύγει από την Κων/πολη. 
Διαταγή του Κάιζερ από το Βερολίνο όμως, 
δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει την 
απόφασή του. Ο μνηστήρας της κόρης του, 
μη μπορώντας ούτε να μείνει στην Κων-
σταντινούπολη, ούτε να γυρίσει στη Γερ-
μανία, αυτοκτόνησε στο ξενοδοχείο «Pera 
Palace». Όσο για την Λίμαν, η οθωμανική 
κυβέρνηση του έδωσε μια τεράστια απο-
ζημίωση για όσα έγιναν στο Μπεϊκός…

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ

Τον Ιούλιο του 1908, ξεκίνησε από τη Ρέ-
σνα (σημ. Ρέσεν) της Μακεδονίας, κωμό-
πολη κοντά στη Μεγάλη Πρέσπα, το κίνημα 
των Νεότουρκων, το οποίο είχε προετοι-
μαστεί μεθοδικά από το κομιτάτο «Ένωσις 
και Πρόοδος». Στις 10/7/1908, ο Αβδούλ 
Χαμίτ, αναγκάστηκε να παραχωρήσει Σύ-
νταγμα σε όλη την αυτοκρατορία. Υπήρχε 
έντονος ενθουσιασμός του λαού για την 

επικράτηση των Νεότουρκων. Ανάμεσά 
τους βέβαια και οι Έλληνες που βρίσκο-
νταν κάτω από τον οθωμανικό ζυγό. Ωστό-
σο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο ειδυλλια-
κά. Σημαίνον στέλεχος των Νεότουρκων, ο 
γιατρός Ναζίμ, σε συνέντευξή του το Σε-
πτέμβριο του 1908 στο δημοσιογράφο Μι-
χαήλ Αργυρόπουλο στη Σμύρνη, ανέφερε 
ότι όλοι οι Νεότουρκοι απέβλεπαν σε μια 
πανισλαμική πολιτική και την αποτίναξη 
κάθε ξένης επιρροής από το κράτους τους. 
Ήδη από το 1908, με αφορμή-πρόσχη-
μα το Κρητικό ζήτημα, ξεκινούν οι διωγ-
μοί των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, 
Θεσσαλονίκη και Σμύρνη. Έλληνες ρα-
βδίζονται, ληστεύονται και ρίχνονται στα 
τουρκικά μπουντρούμια. Αφιονισμένος 
όχλος καταδιώκει Έλληνες εμπόρους από 
το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, προς τα 
παράλια.

 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ  

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΤΗΝΩΔΙΕΣ;
Με καθοδηγητή τον βαρόνο Μάρσαλ, 

χιλιάδες Γερμανοί μυστικοί πράκτορες 
οργώνουν στην κυριολεξία τη Μ. Ασία και 
υποδαυλίζουν τους διωγμούς των Ελλήνων. 
Η «Deutsche Bank», χρηματοδοτεί αφει-
δώς Τούρκους πολίτες. Είναι χαρακτηρι-
στικό, ότι σε μία μόνο μέρα το χειμώνα του 
1908, άνοιξαν 200 (!) γερμανικά καταστή-
ματα μικρά και μεγάλα. Χιλιάδες Γερμανοί 
και Αυστριακοί, καταφθάνουν, συχνά δω-
ρεάν, με τα γερμανικά πλοία, στην Ανατολή. 
Στη Σμύρνη, ιδρύθηκαν μετά το 1908, πολ-
λοί ελληνικοί σύλλογοι, που θα αποτελού-
σαν στη συνέχεια την πανεργατική ένωση 
με ένα πρόγραμμα και μία διεύθυνση. 
Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, διαταράσσο-
νται. Εισαγωγή ελληνικών εμπορευμάτων 
στην Τουρκία απαγορεύθηκε. Αφίσες και 
εικόνες του βασιλιά Γεώργιου Α’ ξηλώθη-
καν και ποδοπατήθηκαν. Για ένα χρόνο, τα 
ατμόπλοια της εταιρείας Πανταλέοντος 
μένουν ακινητοποιημένα σε τουρκικά λι-
μάνια. Γερμανοί πράκτορες, σε συνομιλίες 
τους με Τούρκους, αναρωτιούνται «γιατί 
δεν αρπάζουν ή δεν αγοράζουν τα κατα-
στήματα των γκιαούρηδων»;

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1912
Το 1909, οι Νεότουρκοι αγοράζουν, με 

πίστωση από τους Γερμανούς, δύο παλιά 
θωρηκτά, τα «Φρειδερίκος Γουλιέλμος» 
και «Βάισελμπουργκ», τα οποία οδηγήθη-
καν στον Κεράτιο από Γερμανούς αξιωμα-
τικούς και γερμανικά πληρώματα. 

Τα πλοία… ξαναβαφτίζονται σε 
«Hayreddin Barbarossa» και «Torgut 
Reis»! Η Ελλάδα συντρίβει τους Τούρκους 
στους Βαλκανικούς Πολέμους και ο Ναύ-
αρχος Παύλος Κουντουριώτης με το θω-
ρηκτό «Αβέρωφ», απελευθερώνουν το 
ένα μετά το άλλο τα νησιά του Αιγαίου. 
Ιστορική έχει μείνει η πρόσκλησή του προς 
τον αρχηγό του τουρκικού στόλου Ραμίζ 
μπέη, μετά την απελευθέρωση, προσωρι-
νή δυστυχώς, της Τενέδου: «Καταλάβαμε 
Τένεδον. Αναμένουμε έξοδο του στόλου 
σας. Αν επιθυμείτε γαιάνθρακα, προτίθε-
μαι να σας εφοδιάσω» (24 Οκτωβρίου/6 
Νοεμβρίου 1912). Ο τουρκικός στόλος 
όμως, κρύβεται νυχθημερόν πίσω από το 
Ναγαρά. Και όταν βγήκαν βέβαια από την 
κρυψώνα τους, έπαθαν διπλή πανωλεθρία 
(ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου). 
Το ζήτημα των νησιών και της Βορείου 

Ηπείρου, με απόφαση της Συνδιάσκεψη 
του Λονδίνου, παραπέμφθηκε στην Πρε-
σβευτική Συνδιάσκεψη. Εκεί, Γερμανία, 
Αυστροουγγαρία και Ιταλία, κάνουν τα 
πάντα για να μη δοθούν στην Ελλάδα τα 
νησιά του Αιγαίου και η Βόρειος Ήπειρος. 
Τελικά, με τη στήριξη του Βρετανού ΥΠΕΞ 
σερ Έντουαρντ Γκρέι, τα νησιά δίνονται 
στην Ελλάδα. Παρά τις έντονες αντιδρά-
σεις Τούρκων και Γερμανών, που έφτασαν 
στο σημείο να προτείνουν να δοθούν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία Λέσβος και Χίος 
και να παραχωρηθεί στην Ελλάδα η Ρό-
δος, η οποία τότε βρισκόταν υπό ιταλική 
κατοχή, η επιμονή Βρετανίας, Γαλλίας και 
(τσαρικής) Ρωσίας, είχε σαν αποτέλεσμα 
τα νησιά του Αιγαίου να δοθούν οριστικά 
στην Ελλάδα.

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΣΕ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Και ενώ οι Γερμανοί συνεχίζουν τη δι-
είσδυσή τους στη Μικρά Ασία, οι Νεό-
τουρκοι αποφασίζουν μετά την απώλεια 
πολλών εδαφών, να αναθέσουν την ανα-
διοργάνωση του στρατού τους στους 
Γερμανούς. Επικεφαλής 50 Γερμανών 
αξιωματικών είναι ο Λίμαν φον Σάντερς, 
τον οποίο αναφέραμε και προηγουμένως. 
Όταν ρωτήθηκαν οι Γερμανοί πώς αξιολο-
γούν την παρουσία Ελλήνων στη Μικρά 
Ασία και τη Θράκη, απάντησαν: «Η Τουρ-
κία δεν έχει ουδεμίαν ασφάλειαν, ούτε 
δύναται να οργανωθεί ελευθέρως εις το 
μέλλον, λόγω της παρουσίας εχθρικών 
στοιχείων, εμπνεομένων έξωθεν με επα-
ναστατικάς ιδέας»! 

Συνεπώς, ο ηθικός αυτουργός των διωγ-
μών που ακολούθησαν σε βάρος των Ελλή-
νων σε Θράκη και Μ. Ασία, ήταν η Γερμανία. 
Ας δούμε τα αποτελέσματα των διωγ-
μών των Ελλήνων στη Θράκη. Εκδιω-
χθέντες: Περιφέρεια Καλλίπολης 24.636 
Έλληνες, Μυριόφυτο 2.210, Περίχωρα 
Κωνσταντινούπολης 7.000, επαρχία Σα-
ράντα Εκκλησιών 21.150, επαρχία Ραι-
δεστού-Μακράς Γέφυρας 15.130. Από 
την τουρκοκρατούμενη περιφέρεια Διδυ-
μοτείχου, ως τις 24/8/1915 που η περι-
οχή δόθηκε στους Βούλγαρους, αναφέ-
ρονται 5.366 εκτοπισμένοι. Ως το τέλος 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχαν εκτο-
πιστεί από τη Θράκη 150.000 Έλληνες! 
Το Μάιο του 1914, οι διωγμοί των Ελλήνων, 
πάντα με γερμανική καθοδήγηση, επεκτά-
θηκαν και στη Μικρά Ασία. 
-30.000 Έλληνες εκδιώχθηκαν από την 
περιοχή της Ερυθραίας (Τσεσμέ, Καρα-
μπουρνού, Δικελί, Πέργαμο και Φώκαια, 
όπου έγιναν αθρόες σφαγές των κατοίκων 
της, σύμφωνα με μαρτυρίες Γάλλων αρχαι-
ολόγων).
- Έλληνες ψαράδες στο Εγγλεζονήσι, 
μπροστά στον Κόλπο της Σμύρνης, δολο-
φονήθηκαν, με μαρτυρίες Γάλλων αρχαι-
ολόγων). 
-Έλληνες ψαράδες στο Εγγλεζονήσι, μπρο-

στά στον Κόλπο της Σμύρνης, δολοφονή-
θηκαν από Τούρκους στρατιώτες σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία (Ιούνιος 1914). 

Όσοι διωχθέντες δε μπόρεσαν να 
μεταβούν στην Ελλάδα, προωθή-
θηκαν στο εσωτερικό της Τουρκίας. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, ως τα τέλη του 1914, 
153.890 Έλληνες εκτοπίστηκαν από τα πα-
ράλια της Μ. Ασίας στο εσωτερικό. Βέβαια, 
διωγμοί έγιναν και στον Πόντο. Από τους 
500.000 Έλληνες που ζούσαν εκεί πριν τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 235.000 εκτοπί-
στηκαν και 80.000 κατέφυγαν στη Ρωσία… 
Όσο για τον Λίμαν φον Σάντερς, σε πε-
ριοδεία του στη Μ. Ασία, παρουσία Ελ-
λήνων επισκόπων, είπε για τους Έλληνες 
στους Τούρκους: «Αυτούς εδώ, τι τους 
φυλάτε;». Και δείχνοντας τα ελληνικά 
σχολεία είπε: «Εν όσω αφήνετε αυτά εδώ, 
σεις θα είσθε οι είλωτες των Ελλήνων»… 

Πηγές: Μιχαήλ Λ. Ροδάς, «ΠΩΣ Η ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ  
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ» Α’ έκδοση 1916,  
Β’ έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2019. 
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τ. ΙΕ,  
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η φιλοτουρκική πολιτική της Γερμανίας  
από το 1870 ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
– Οι ενέργειες της Γερμανίας στην Ανατολή, με σκοπό την εκδίωξη Άγγλων, Γάλλων και Ελλήνων  

– Ο σημαντικός ρόλος των Γερμανών στην εξόντωση των Ελλήνων σε Θράκη και Μικρά Ασία ως το 1916
– Γερμανοί και Νεότουρκοι

Ότο φον Μπίσμαρκ Κάιζερ

Λίμαν φον Σάντερς
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 agentvk@gmail.com
   514.993.5010Voula Kottaridis

Real Estate Broker

Agence immobilière
HUMANIA CENTRE

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Δεν υπάρχει χειρότερη αποτυχία για 
ένα οίκον αξιολόγησης – ή οποιαδή-

ποτε μορφή παρόχου «intelligence» του 
οποίου η ικανότητα πρόβλεψης και αξι-
ολόγησης είναι το βασικό του «εμπόρευ-
μα» – από το να μην έχει προειδοποιήσει 
για μια κρίση πριν αυτή συμβεί (και o 
«συναγερμός» να είναι επαρκώς καταγε-
γραμμένος).

Έτσι, ένας από τους βασικούς οίκους 
αξιολόγησης, η Moody’s, έχοντας αντιλη-
φθεί τη νομοτέλεια του τουρκικού εκτρο-
χιασμού, κάνει ότι μπορεί για να αποφύ-
γει αιτιάσεις για ολιγωρία και παράγει 
έγκαιρα το υλικό που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύει ότι και πρόβλεψε τον κίνδυ-
νο και προειδοποίησε γι αυτόν.

Ο οίκος αξιολόγησης, λίγες μέρες μετά 
την υποβάθμιση της Τουρκίας (11 Σεπτεμ-
βρίου) και την επείγουσα προειδοποίηση 
με την οποία τη συνόδευσε για επικείμενη 
Κρίση Ισοζυγίου Πληρωμών (δηλαδή ξαφ-
νικό τσουνάμι λουκέτων, capital controls 
και ΔΝΤ), επανήλθε με ένα ενημερωτικό 
σημείωμα υπό τη μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων, στο οποίο δίνει έμφαση στα 
εξής: 
«Τα συναλλαγματικά αποθέματα της 

Τουρκίας βρίσκονται στο χαμηλότερο επί-
πεδο των 20 ετών και η θέση swap της 
κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας έχει δι-
πλασιαστεί από την αρχή του έτους. Ως 
αποτέλεσμα, ο κίνδυνος μια κρίση του 
ισοζυγίου πληρωμών να πυροδοτήσει 
απότομη οικονομική προσαρμογή (σ.σ. 
κωδική ονομασία για κραχ) και εκτροχι-
ασμό του ισολογισμού της κυβέρνησης 
(σ.σ. κωδική ονομασία για χρεοκοπία του 
κράτους) έχει αυξηθεί σημαντικά».

«ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ;»
«Η θέση swap της κεντρικής τράπεζας 

της Τουρκίας», στην οποία αναφέρεται η 
Moody’s δεν είναι άλλη από τα «αναγκα-
στικά δάνεια» σε δολάρια που παίρνει με 
εντολή Ερντογάν η κεντρική τράπεζα από 
τις εμπορικές τράπεζες (τις οποίες γεμί-
ζουν με δολάρια οι Τούρκοι που δε θέλουν 
να κρατούν λίρες στα χέρια τους ούτε για 
να πάνε στο περίπτερο).

Η θέση swap η οποία έχει διπλασιαστεί 
από την αρχή του έτους περιλαμβάνει 
επίσης τα δανεικά δολάρια που έχει πά-
ρει ο Ερντογάν από το Κατάρ του Εμίρη-
συμμάχου του, τα οποία του χάρισαν μια 
περίοδο ηρεμίας στις αγορές συναλλάγ-
ματος (από τις αρχές Μαΐου ως τις αρχές 
Αυγούστου – είναι το ευθύγραμμο τμήμα 
στο παρακάτω διάγραμμα).

Αυτά τα swaps λοιπόν είναι χρέη σε δο-
λάρια που ανατιμώνται καθημερινά όσο 
η λίρα πέφτει – και κανονικά πρέπει να 
επιστραφούν όλα. Ο Εμίρης θα τα πάρει 
σε είδος, αφού έχει υπογράψει μνημόνια 
για έργα και real estate – έτσι ακόμα και 
σε περίπτωση χρεοκοπίας θα του μείνουν 
πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. 

Οι Τούρκοι πολίτες είναι αμφίβολο τι θα 
λάβουν… Η πιθανότητα να μη μπορέσουν 
να επιστραφούν αυτά τα δανεικά δολάρια 
από την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εί-
ναι το είδος της χρεοκοπίας που θα πάθει 
η Τουρκία – και θα είναι βίαιη: «απότο-
μη», στη διάλεκτο της Moody’s. 
Η πιθανότητα να μη μπορέσουν ποτέ να 

επιστραφούν μεγαλώνει, όσο η λίρα υπο-
τιμάται – το χρέος παραμένει σε δολάρια 
και σκληρό νόμισμα. Και η λίρα υποτιμά-
ται συνεχώς: «Παρά την παρέμβαση αυτή, 
η λίρα έχει υποτιμηθεί περίπου 25% σε 
σχέση με το δολάριο ΗΠΑ από την αρχή 
του έτους», αναφέρει η Moody’s.

Η υποχώρησή της το τελευταίο δεκαή-
μερο ακολουθεί παραβολική τροχιά (στο 
διάγραμμα όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η ισο-
τιμία τόσο πιο χαμηλά πέφτει η λίρα).

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» = ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ COLPO GROSSO ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ποιο είναι το Colpo Grosso του παμπό-

νηρου Ερντογάν; Μια φάμπρικα, όπου η 
ανασφάλεια των Τούρκων δημιουργεί ζή-
τηση για δολάρια, τα οποία εν συνεχεία 
απαλλοτριώνει ο Ερντογάν για να γίνουν 
«πυρομαχικά» του.

Ο μηχανισμός είναι απλός: Ο Τούρκος 
που αγωνιά για το νοικοκυριό ή την επι-
χείρησή του, αλλάζει τις λίρες του σε 
δολάρια. Στη συνέχεια τα καταθέτει στις 
τράπεζες. Στη συνέχεια τα δανείζεται η κε-
ντρική τράπεζα, και με αυτή θα είχε καύ-
σιμο για παρεμβάσεις στις αγορές συναλ-
λάγματος. Πιο απλά, ο κρύος ιδρώτας των 
Τούρκων για τις καταθέσεις τους γίνεται 
δολάρια και καύσιμο για τη μεγαλομανία 
του…
Το πρόβλημα με αυτή την «παρέμβα-

ση» (η οποία η παγκόσμια ανάλυση έχει 
ήδη… κράξει ως αποτυχημένη) είναι ότι δε 
μπορεί να κρατήσει για καιρό. Η έλλειψη 
εμπιστοσύνης, γίνεται σύντομα η ακίδα 
που σκάει τη φούσκα – και τότε το γαϊτα-
νάκι των δανεικών καταρρέει. Η Moody’s 
ήδη δεν τον εμπιστεύεται.
Αλλά αυτό δε φαίνεται να απασχολεί 

τον Τούρκο ηγέτη, ο οποίος έχοντας συ-
νειδητοποιήσει τα όρια του ανθρώπινου 
χρόνου, παίζει τα ρέστα του (η μάλλον 
τα ρέστα των Τούρκων πολιτών) για την 
απόπειρα του να υπερβεί τον ανθρώπινο 
χρόνο και να μπει στην ιστορία. Να γίνει 
όνομα διώρυγας, αεροδρομίου, ή… πυρα-
μίδας.
Το πρόβλημα είναι ότι «έφαγε» τα δολά-

ρια για να αγοράσει χρόνο και αυτά που 
μένουν δε φτάνουν ούτε για να γυρίσει τα 
δανεικά, όχι για να κατασκευαστούν άλλα 
έργα.

Εν αναμονή του σκασίματος της φού-
σκας, η Moody’s μπορεί να ισχυριστεί ότι… 
«εγώ πάντως προειδοποίησα» – και μάλι-
στα με έμφαση…

Ηλίας Σιακαντάρης
© Newmoney.gr / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΣΗΜΕΊΟ ΧΩΡΊΣ ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ  
ΓΊΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Η Moody’s «σφυρίζει  
τη λήξη» για την Τουρκία

Η Moody’s πάντως «προειδοποίησε» 
– Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για 

την επικείμενη κατάρρευση της 
Τουρκίας – Αγωνιώδης προσπάθεια 

του καθεστώτος να στηρίξει  
τη λίρα που πέφτει
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Μπάμπι Γιαρ είναι ένα φαράγγι 
βόρεια του Κιέβου. Το 1941 έγινε ο 

τόπος εκτέλεσης για χιλιάδες εβραίους, 
τσιγγάνους, αντιστασιακούς και αιχμα-
λώτους, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής 
εισβολής στη Σοβιετική Ένωση.
Οι προελαύνουσες στο Ανατολικό Μέ-

τωπο γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν το 
Κίεβο στις 19 Σεπτεμβρίου 1941. Εννιά 
μέρες αργότερα τοιχοκόλλησαν μια ανα-
κοίνωση σε κάθε γωνιά της πόλης: «Όλοι 
οι Εβραίοι του Κιέβου και των περιχώρων 
διατάσσονται να παρουσιαστούν στις 8 
το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου στη γω-
νία των οδών Μελνικόφσκι και Ντοκτού-
ροφ, κοντά στο νεκροταφείο. Θα πρέπει 
να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγ-
γραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά 
τους, καθώς και τα προσωπικά τους είδη. 

Όποιος παρακούσει τη διαταγή και βρε-
θεί σε άλλο μέρος της πόλης θα εκτελεί-
ται επιτόπου, όπως και κάθε πολίτης που 
θα εισέλθει σε κατοικία εβραίου και συλ-
ληφθεί να κλέβει».
Οι περισσότεροι από τους 175.000 

εβραίους της περιοχής πίστεψαν ότι θα 
κατέληγαν σε κάποιο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης. Όμως, οι Ναζί είχαν αποφασί-
σει ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου να τους 
εκτελέσουν, σε αντίποινα για μια σειρά 
βομβιστικών ενεργειών κατά στρατιωτι-
κών τους εγκαταστάσεων από τη σοβιε-
τική αντίσταση.
Ο εβραϊκός πληθυσμός του Κιέβου (άν-

δρες, γυναίκες και παιδιά) συγκεντρώθη-
κε τελικά στο κοιμητήριο, περιμένοντας 
τα τρένα που θα τους μετέφεραν στην 
εξορία, όπως πίστευαν. 

Μόλις άκουσαν το κροτάλισμα των πο-
λυβόλων κατάλαβαν ότι ήταν ήδη πολύ 
αργά για να ξεφύγουν από την κόλαση 
που τους περίμενε. 
Οι άνδρες των SS και οι ντόπιοι συνερ-

γάτες τους οδηγούσαν τους εβραίους σε 
μικρές ομάδες των 10 ατόμων στο χεί-
λος του φαραγγιού, όπου τους πολυβο-
λούσαν, αφού πρώτα τους έγδυναν και 
τους χτυπούσαν ανηλεώς αν προέβαλαν 
αντίσταση. Στις 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη 
πράξη της ανθρωποσφαγής είχε ολοκλη-
ρωθεί.
Τη διαταγή είχε δώσει ο ίδιος ο αρχηγός 

των SS, o διαβόητος Χάινριχ Χίμλερ και 
την εκτέλεσή της ανέλαβε ο στρατηγός 
Φρίντριχ Γιέκελν. Σύμφωνα με την ανα-
φορά του τοπικού τμήματος των SS προς 
την κεντρική διοίκηση στο Βερολίνο, 

33.771 εβραίοι εκτελέστηκαν. 
Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε 

και άλλους 60.000 ομοεθνείς τους, αλλά 
και τσιγγάνους, αντιστασιακούς και αιχ-
μαλώτους, που εκτελέστηκαν λίγες μέρες 
αργότερα στο ίδιο σημείο.
Ο υπεύθυνος της σφαγής Φρίντριχ Γιέ-

κελν συνελήφθη από τους Σοβιετικούς 
και αφού προσήχθη σε δίκη, εκτελέστηκε 
στη Ρίγα της Λετονίας στις 3 Φεβρουα-
ρίου 1946.
Η σφαγή στο Μπάμπι Γιαρ ενέπνευσε 

τον σπουδαίο ουκρανό ποιητή Γιεβγένι 
Γεφτουσένκο να γράψει ένα ποίημα με 
τον τίτλο «Μπάμπι Γιαρ». 
Το μελοποίησε ο μεγάλος Ρώσος συνθέ-

της Ντμίτρι Σοστακόβιτς και το ενέταξε 
στη Συμφωνία αρ. 13, που φέρει τον υπό-
τιτλο «Μπάμπι Γιαρ»._ © Sansimera.gr

Μετά τη δολοφονία του «εργατικού» 
πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν το 

1995 από εβραίο εξτρεμιστή, το παλαι-
στινιακό άρχισε να οπισθοδρομεί, ιδίως 
με την άνοδο στην εξουσία του σκληρο-
πυρηνικού συντηρητικού «σεφαραδίτη» 
Αριέλ Σαρόν και των μικρών θρησκευτι-
κών κομμάτων που τον υποστήριζαν. Οι 
συνεχιζόμενοι εβραϊκοί εποικισμοί μέσα 
στα αυτόνομα παλαιστινιακά εδάφη, 
έφεραν τη δεύτερη ιντιφάντα («ταρακού-
νημα» στα αραβικά) το φθινόπωρο του 
2000.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2000, ο 

Αριέλ Σαρόν, βουλευτής τότε στην 
αντιπολίτευση, επισκέφθηκε τον 
περίβολο του μουσουλμανικού τεμένους 
Αλ Ακσά στην Ιερουσαλήμ, που θεωρείται 

ο τρίτος πιο ιερός χώρος για το Ισλάμ. Η 
ενέργειά του αυτή θεωρήθηκε βέβηλη 
και προκλητική από το μουσουλμανικό 
στοιχείο κι έδωσε την αφορμή για την 
έναρξη βίαιων επεισοδίων. Εικάζεται 
ότι ο Σαρόν με την πράξη του αυτή 
επιδίωκε να σταματήσει τις ειρηνευτικές 
προθέσεις της «εργατικής» κυβέρνησης 
του πρωθυπουργού Εχούντ Μπαράκ. 
Τον επόμενο χρόνο, ο Σαρόν θα εκλεγεί 
πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Η βία που ξέσπασε κράτησε περί τα πέντε 

χρόνια. Οι Παλαιστίνιοι χρησιμοποίησαν 
ως όπλο αρχικά τον πετροπόλεμο και στη 
συνέχεια τις επιθέσεις αυτοκτονίας, ενώ 
οι Ισραηλινοί ξεδίπλωσαν όλη την γκάμα 
της στρατιωτικής τους μηχανής. Για να 
αποφύγουν τις επιθέσεις αυτοκτονίας, 

πραγματοποίησαν εκτεταμένες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στα 
παλαιστινιακά εδάφη και άρχισαν να 
χτίζουν ένα τείχος κατά μήκος της Δυτικής 
Όχθης.
Το τέλος της δεύτερης ιντιφάντα 

τοποθετείται είτε στο θάνατο του 
ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων 
Γιασέρ Αραφάτ (11 Νοεμβρίου 2004), 
είτε στη συνάντηση του Σαρμ Ελ 
Σέιχ (8 Φεβρουαρίου 2005), μεταξύ 
του Πρόεδρου της Παλαιστινιακής 
Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς και του 
πρωθυπουργού του Ισραήλ, Αριέλ 
Σαρόν, όπου συμφωνήθηκε, με 
αμερικανική μεσολάβηση, η κατάπαυση 
των εχθροπραξιών. Τα θύματα και 
από τις δύο πλευρές άγγιξαν τις 4.500 

μαχητές και αμάχους (1.000 Ισραηλινοί 
και 3.500 Παλαιστίνιοι). Το κόστος της 
δεύτερης ιντιφάντα για τους Ισραηλινούς 
ανήλθε γύρω στα 40 δισεκατομμύρια 
δολάρια (το ⅓ του ΑΕΠ της χώρας) και 
για τους Παλαιστινίους γύρω στο 1 
δισεκατομμύριο δολάρια (το ¼ του ΑΕΠ 
της χώρας).
Το 2005 σηματοδότησε την άνοδο 

του Μαχμούτ Αμπάς στην Προεδρία 
της Παλαιστινιακής Αρχής, την 
κοινοβουλευτική επικράτηση της 
«Χαμάς» και την αποχώρηση των 
Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας. 
Το επόμενο μεγάλο επεισόδιο της 

ισραηλινο-παλαιστινιακής διαμάχης θα 
είναι ο πόλεμος της Γάζας, που ξεκίνησε 
στα τέλη του 2008._ © SanSimera.gr

Η ΣΦΑΓΗ  
στο Μπάμπι Γιαρ

Η δεύτερη Ιντιφάντα 
Η επίσκεψη του ισραηλινού βουλευτή και μετέπειτα πρωθυπουργού 
Αριέλ Σαρόν σε τέμενος της Ιερουσαλήμ θεωρήθηκε βέβηλη πράξη από 
τους Μουσουλμάνους κι έδωσε την αφορμή για τη δεύτερη ιντιφάντα...

* 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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GOSS!P
Charlize Theron: «Είμαι μόνη μου εδώ και πέντε χρόνια»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 
ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 

Drew Barrymore Show» που παρουσιάζει 
η Drew Barrymore, όπου μίλησε μεταξύ 
άλλων και για την προσωπική της ζωή. 
«Στον κόσμο μπορεί να φαίνεται παρά-

ξενο και πολλοί ξαφνιάζονται, όμως αν 
και έχω βγει κάποια ραντεβού δεν έχω 
βγει σοβαρά με κάποιον εδώ και πέντε 
χρόνια», είπε η Charlize Theron. Και μο-
λονότι δήλωσε ότι είναι «ανοιχτή» στην 
ιδέα να γνωρίσει κάποιον στο μέλλον, 
έχει και τις επιφυλάξεις της: «Νιώθω ότι 
είμαι σε μια φάση της ζωής μου που θα 
πρέπει κάποιος να βάλει πολλά στο παι-
χνίδι – όχι απλώς αυτά που θεωρούμε 

δεδομένα… Η ζωή μου είναι μια χαρά, 
οπότε ο άλλος θα πρέπει να είναι το ίδιο 
καλός ή και καλύτερος, γιατί δε θα συμβι-
βαστώ με κάτι λιγότερο», είπε. 
Συμπλήρωσε, ότι χάρη στα παιδιά που 

έχει υιοθετήσει και την οικογένειά της, 
δεν αισθάνεται καμία ανυπομονησία να 
γνωρίσει κάποιο σύντροφο.
Η τελευταία σχέση της Charlize Theron 

που είχε δει το φως της δημοσιότητας, 
ήταν με τον Sean Penn, με τον οποίο χώ-
ρισε το 2015. Αν και τότε υπήρχαν φή-
μες ότι είχαν αρραβωνιαστεί, αργότερα, 
η σταρ διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ 
αρραβώνας, ενώ έχει δηλώσει επανει-
λημμένα ότι δεν την ενδιαφέρει να πα-

ντρευτεί. Πριν από τον Penn ήταν ζευ-
γάρι με τον Stuart Townsend για σχεδόν 
δέκα χρόνια. Πάντως η Theron έσπευσε 
να διευκρινίσει ότι δεν αισθάνεται μονα-
ξιά. «Μπορώ να πω με ειλικρίνεια ότι δε 
νιώθω μοναξιά από τη στιγμή που απέ-
κτησα παιδιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
τα παιδιά υποκαθιστούν μια σχέση ή σε 
κάνουν να ενδιαφέρεσαι λιγότερο για την 
προσωπική σου ζωή… Νομίζω ότι αλλά-
ζουν οι προτεραιότητές σου, επειδή το να 
είσαι γονιός απαιτεί πολλή δουλειά… Στο 
τέλος της μέρας πηγαίνω στο κρεβάτι και 
σκέφτομαι ότι αυτή η μέρα δε θα ήθελα 
να είναι διαφορετική από ό,τι ήταν».

© Madamefigaro.gr

Ο «Rock» κατεδάφισε 
την καγκελόπορτα  

του σπιτιού του  
επειδή... δεν άνοιγε

Ο Dwayne Douglas Johnson η αλλιώς «The Rock» 
είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 

Hollywood κι ένας από τους πιο δυνατούς ανθρώπους 
του κόσμου. 
Η σωματική του διάπλαση είναι εντυπωσιακή, δεδο-

μένου ότι στα πρώτα βήματα της καριέρας του ήταν 
παλαιστής του WWE, και... δικαιολογήθηκε απόλυτα 
όταν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο σπίτι του.
Συγκεκριμένα, λόγω τεχνικού προβλήματος, η καγκε-

λόπορτα που βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού του 
δεν άνοιγε. Έτσι, προκειμένου να μην καθυστερήσει 
στο γύρισμα που είχε, πήρε την κατάσταση στα χέρια 
του. Κυριολεκτικά. Την κατεδάφισε και... έφυγε σαν 
κύριος.
Ο ίδιος εξήγησε μέσω Instagram τι συνέβη, τονίζοντας 

πως «δε λειτουργούσε, οπότε έκανα κάποια τηλεφω-
νήματα για να δω πότε θα έρθει ένας τεχνικός για να 
την επισκευάσει. Μου απάντησαν πως χρειάζονται 
περίπου 45 λεπτά μέχρι να είναι στο σπίτι μου, αλλά 
ήξερα πως έτσι θα υποχρέωνα εκατοντάδες μέλη της 
παραγωγής να με περιμένουν. Οπότε έκανα αυτό που 
έπρεπε να κάνω. Την έσπρωξα, την τράβηξα και την κα-
τεδάφισα εντελώς, μόνος μου».

Αλέξανδρος Τρίγκας
© sport24.gr

Ο... παππούς  
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΊΔΗΣ  
θα γίνει… μπαμπάς 
για δεύτερη φορά!

Ο Σταμάτης Γονίδης σε λίγους μήνες θα κρατάει 
στην αγκαλιά του το δεύτερο του παιδί. Σύμφωνα 

με δημοσίευμα της εφημερίδας «Secret» ο τραγουδι-
στής αυτή την περίοδο βρίσκεται στη γενέτειρά του, 
την Κύθνο, μαζί με τη σύζυγό του, η οποία διανύει τον 
έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Το ζευγάρι σκοπεύει να παραμείνει εκεί μέχρι να έρ-

θει στον κόσμο το παιδάκι τους, μιας και στο νησί δεν 
έχει κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.
Ο Σταμάτης Γονίδης έχει ήδη μια κόρη, τη Στεφα-

νία, από την οποία μάλιστα έγινε πρόσφατα και παπ-
πούς.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κατερίνα, είναι 

μαζί δεκατρία χρόνια, ενώ το 2015 ένωσαν τις ζωές 
τους και με τα ιερά δεσμά του γάμου.

© Protothema.gr 

Η εκρηκτική 
Βραζιλιάνα 

με το 
γυμνασμένο 

κορμί 
H Valkiria διαθέτει ένα 

απίστευτα καλογυ-
μνασμένο κορμί με χυ-
μώδεις καμπύλες, που 
πραγματικά σε τρελαί-
νει. Άλλωστε, είναι μο-
ντέλο fitness και γυμνά-
στρια.
Ο λόγος για την Valkiria 

Caetano, την καυτή Βρα-
ζιλιάνα, που όταν δε φω-
τογραφίζεται για γνωστά 
περιοδικά, παραδίδει 
online ασκήσεις γυμνα-
στικής. Το τερπνόν μετά 
του ωφελίμου λοιπόν. 
Βλέποντάς την στη φω-
τογραφία, είναι σίγουρο 
ότι δε θα διαφωνήσετε…

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη

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

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

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										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.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										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.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Μ-Καλημέρα Αλεκάκι πως είσαι; Τι νέα;
Α-Από νέα, άλλο τίποτα!
Μ-Για πες μου κι εμένα να μορφωθώ…
Α-Θυμάσαι τον Άλκη τον μπερμπάντη;
Μ-Ε, καλά αυτός ξεπέρασε και τον Τζιά-

κομο Κασανόβα με τις γυναικείες κατακτή-
σεις του. Καλά, καιρό έχω να ακούσω για 
δαύτον. Από πού ξεφύτρωσε;

Α-Από τα νυκτερινά κέντρα!
Μ-Ποια νυκτερινά κέντρα; Απ’ ότι ξέρω, 

εκτός από κάτι… Ελληνάδικα εστιατόρια 
που καμιά φορά πήγαινε και κάνα μπου-
ζούκι ή κιθάρα, δεν έχουμε κέντρα διασκέ-
δασης. Α, ναι, υπάρχει ο ΜΥΘΟΣ. Αλλά με 
τον ιό, δε νομίζω να λειτουργεί όπως και 
πριν…
Α-Δεν πρόκειται για Ελληνικά…
Μ-Τότε;
Α-Για λιβανέζικα πρόκειται!
Μ-Άλλο και τούτο. Τι γυρεύει ο Άλκης ο 

πολλά «βαρύς» στα λιβανέζικα;
Α-Φαίνεται το έχει ρίξει τον τελευταίο 

καιρό στις ανατολίτικες «φιγούρες» και δι-
ασκεδάζει στα Λιβανέζικα.

Μ-Πως διασκεδάζει; Μάσκα εδώ, μάσκα 
εκεί, μάσκα παραπέρα, μάσκα για να πας 
στην τουαλέτα, μάσκα για να μιλήσεις σε 
γνωστό στο διπλανό τραπέζι. Χορός απα-
γορεύεται. Εδώ λόγω κορωνοϊού στο τέλος 
θα μας απαγορέψουν και το σεξ. 
Α-Κι’ όμως…
Μ-Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Το πράγμα είναι πολύ απλό. Ορισμένα 

μαγαζιά δεν ακολουθούν οδηγίες προστα-
σίας και συνεχίζουν σχεδόν με τον ίδιο 
«ρυθμό» πριν τον ιό.

Μ-Δηλαδή;
Α-Business as usual που λένε. Συνωστι-

σμός, τραγούδι, χορός, αγκαλιάσματα και 
πάει λέγοντας.

Μ-Αφού απαγορεύεται. Τι κάνει η αστυ-
νομία;

Α-Καλά είναι, σε χαιρετά… Κοίτα, όπως 
πάντα, άλλο η θεωρία και τα φόβητρα κι 
άλλο η επιβολή του νόμου.

Μ-Απ’ ότι άκουσα στου Τελλίδη το πρό-
γραμμα, το Σαββατοκύριακο που μας 
πέρασε, θα έβγαιναν παγανιά σε εκατο-
ντάδες μαγαζιά για να διαπιστώσουν την 
τήρηση της νομοθεσίας και των προστα-
τευτικών μέτρων.

Α-Και βεβαίως βγήκαν. Αλλά τουλάχιστον 
στο Λαβάλ, που γινόταν χαμός, δεν έδω-
σαν ούτε ένα πρόστιμο.

Μ-Ούτε ένα;
Α-Ούτε ένα! 
Μ-Και ο δικός μας ο «Καζανόβας» ήταν σε 

λιβανέζικο που επισκέφτηκαν οι μπάτσοι;
Α-Ακριβώς. Περισσότερο τα άκουσε από 

την αδελφή του τη ζωντοχήρα…
Μ-Ακόμα δεν παντρεύτηκε η Δανάη;
Α-Και ούτε θα παντρευτεί ποτέ της με τα 

μυαλά που κουβαλάει.
Μ-Ναι, μου το έχεις ξαναπεί, θέλει τον 

γαμπρό «αμόλυντο»…
Α-Στο όνειρο της ή σε βρεφοκομείο 

μπορεί να τον βρει. Εν πάση περίπτωση… 
Όπως ξέρεις, τα σπίτια μας είναι σχεδόν 
δίπλα το ένα με το άλλο. Εκεί που κοι-
μόμουν, ακούω ξαφνικά κάτι ουρλιαχτά. 
Ήταν η φωνή της Δανάης που κατσάδιαζε 
τον αδελφούλη της. «Τέρας» τον ανέβαζε, 
«αχαΐρευτο» τον κατέβαζε, «γυναικά» τον 
ανέβαζε, «τεμπέλη» τον κατέβαζε. Και δεν 
είναι η πρώτη φορά και ούτε η τελευταία, 
που έρχεται τα χαράματα από διασκεδά-
σεις. 

Μ-Παρόλο που υπάρχουν απαγορευτικά 
μέτρα λόγω της πανδημίας;
Α-Παρόλο.
Μ-Τότε δεν είχε άδικο!
Α-Καθόλου. Κι εγώ να ήμουν στη θέση της 

το ίδιο θα έκανα. 
Μ-Αλλά που να ήξερε η Δανάη, ότι ο 

αδελφούλης της ήταν σε λιβανέζικο;

Α-Το υπέθεσε...
Μ-Από τι;
Α-Πρώτον, από τη «χανούμισα» που τον 

οδήγησε μέχρι το σπίτι, αλλά περισσότερο 
από το αποκλειστικό ρεπορτάζ που έδει-
ξε η τηλεόραση. Μια και η Δανάη έχει ως 
δεύτερη γλώσσα τη γαλλική. Φαίνεται κά-
που είδε το λεγάμενο να χορεύει τσιφτετέ-
λια στο ρεπορτάζ, και τον περίμενε έξαλλη 
να γυρίσει. Και γύρισε στις 5 το πρωί… 

Μ-Βρε, τον αφιλότιμο…
Α-Όπως ξέρεις, από τότε που χώρισε με 

την τρίτη γυναίκα του, που κεράτωνε όπως 
και τις προηγούμενες, σπιτώθηκε στη Δα-
νάη. Τρώει, πίνει, και δουλειά μηδέν. Θα 
μου πεις τώρα, με το ιό πολλοί έχασαν 
τις δουλειές τους και πολλοί διάλεξαν να 
παίρνουν την… τσεκάρα των 2 χιλιάδων 
της κυβέρνησης και να ξύνουν τα «νύχια» 
τους σπίτι. Αλλά αυτός και πριν τη πανδη-
μία, είχε για κουμπαρά την αδελφή του.

Μ-Και όταν ήταν παντρεμένος τι έκανε; 
Δε δούλευε;

Α-Μια και στα νιάτα του είχε πάρει μαθή-
ματα ηλεκτρολόγου, έβαζε αγγελίες στις 
εφημερίδες και έκανε που και που μερικές 
επισκευές. Αλλά περισσότερο ήταν και ο 
τρόπος που τα έριχνε σε γυναίκες. Έτσι είχε 
βρει και τις τελευταίες δύο που παντρεύ-
τηκε. Όλες φυσικά είχαν και το ανάλογο 
παραδάκι για να τον συντηρούν.

Μ-Δηλαδή με άλλα λόγια, ηλεκτρολόγος 
που «αλλάζει» τα φώτα κυριολεκτικά;
Α-Ακριβώς. Όταν λοιπόν ο γόης βαριόταν 

ή ακόμα για ποικιλία, πήγαινε για «ηλε-
κτρολογικές» επισκέψεις. Και ούτω προ-
κύψει…

Μ-Μάλιστα. Να σου πω την αμαρτία μου, 
ήρθε και σ’ εμένα εδώ και χρόνια για να 
δει κάποιες πρίζες που δε δούλευαν.

Α-Άλλα της…
Μ-Ναι. Μου τον είχε συστήσει η Αγνή ότι 

κάνει καλή δουλειά και είναι και χαριτωμέ-
νος.

Α-Καλά, κι εσύ δεν κατάλαβες; Αφού ξέ-
ρεις ότι της Αγνής δεν ταιριάζει το όνομα 
που έχει, από τότε που δουλεύαμε μαζί 
στο εργοστάσιο. Δεν είχε αφήσει ανδρικό 
γάτο να «γνωρίσει». Και σου είπε ότι κάνει 
και καλή δουλειά…

Μ-Έλα που δεν το κατάλαβα. Ήρθε λοι-
πόν, καλοντυμένος και μυρωδάτος, και 
άρχισε να μου κάνει κάτι περίεργες ερωτή-
σεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τις 
πρίζες, αλλά…
Α-Αλλά περισσότερο με κάτι άλλο…
Μ-Ακριβώς. Εγώ όμως έπιασα το νόη-

μα, και προσποιήθηκα ότι δεν κατάλαβα 
και του είπα ότι έχω δουλειά στο πλυντή-
ριο και να ετοιμάσω το μεσημεριανό του 
ανδρός μου. Εν τω μεταξύ στην ώρα του 
όπως κάθε μεσημέρι, εμφανίστηκε και ο 
Αγαμέμνων μου. Να μη στα πολυλογώ, μια 
και ήταν μεσημέρι, του είπαμε να κάτσει 
να φάει μαζί μας αλλά φαίνεται του κυρίου 
γόη δεν επιθυμούσε τη νέα παρέα, έφτιαξε 
τις πρίζες, πληρώθηκε και έφυγε.

Α-Και πάλι τυχερός ήταν που οι μπάτσοι 
που είδαν την «κατάσταση» που επικρα-
τούσε στο λιβανέζικο δεν έδωσαν αμέσως 
πρόστιμα.

Μ-Αυτό είναι απαράδεκτο φιλενάδα. Εί-
ναι άδικο να κλείνουν τα μάτια εκεί που 
γίνεται ο χαμός και να το παίζουν αυστη-
ροί σε γάμους, βαφτίσια και στις εκκλησίες 
μας.
Α-Αυτό σίγουρα. Αλλά ποιος θα προστα-

τέψει το δίκιο μας; Που είναι τα κογκρέσα 
μας; Που είναι η κοινότητα μας;

Μ-Αφού ξέρεις, τους αρέσει η αλληλοφα-
γομάρα και τα δικαστήρια. Που να βρουν 
καιρό να υποστηρίξουν τα δίκαια της πα-
ροικίας μας; 

Α-Καλά τα είπαμε αλλά έχουμε και δου-
λειές. Τα λέμε…
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή (27/9) 
συνέντευξη με τη πασίγνωστη 

ραδιοπαραγωγό-παρουσιάστρια 
των Ελληνικών προγραμμάτων του 

CFMB "Ελληνικοί Αντίλαλοι" 
κα. Ρένα Παπαθανάκου.

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1
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ΚΑΝΑΛΙ 232/1034
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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
Το 10% περίπου του πρωτότυπου 

αυτού αεροσκάφους σχεδιάστηκε, 
μελετήθηκε, αναπτύχθηκε και 
κατασκευάστηκε από τους Μηχανικούς της 
Διεύθυνσης Μελετών, Έρευνας, Σχεδίασης 
και Ανάπτυξης Αεροδιαστημικών 
Συστημάτων και από τις Διευθύνσεις 
Αεροκατασκευών και Ηλεκτρονικών της 
ΕΑΒ. Η παρθενική πτήση τού nEUROn 
πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 
2012 στην τεχνική αεροπορική βάση της 
Dassault Aviation στο Istres της Γαλλίας. 
Έτσι η ΕΑΒ σήκωσε την ελληνική σημαία 
ψηλά -ισότιμα ανάμεσα στις σημαίες 
πέντε άλλων χωρών με σημαντική 
παρουσία στον αεροναυπηγικό κλάδο- 
και έδωσε στην Ελλάδα τη θέση που της 
αξίζει.

Η Γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών 
(DGA) και η Dassault Aviation έχουν 
δοκιμάσει τα nEURON τόσο μαζί με τα 
γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale αλλά 
και τα AWACS (Airborne Warning and 
Control System).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι πρώτες συζητήσεις για το πρόγραμμα 

nEUROn ξεκίνησαν το 2003 κατά τη 
διάρκεια της Διεθνούς Αεροπορικής 
Έκθεσης στο Παρίσι, μετά από πρόταση 
του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, ενώ 
η υλοποίησή του ξεκίνησε το 2005 
μετά από απόφαση για συμμετοχή και 
χρηματοδότηση από τις χώρες Γαλλία, 
Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Ελλάδα και 
Ελβετία, βάζοντας τις βάσεις για το 
πρόγραμμα που θεωρείται πλέον σαν 
ορόσημο αριστείας για το μέλλον της 
αεροναυπηγικής, τόσο για την Ευρώπη 
όσο και διεθνώς.

Με τη γαλλική εταιρεία Dassault Aviation 
ως επικεφαλής, το Πρόγραμμα βασίσθηκε 
στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας των εταιρειών Alenia 
Aermacchi (Ιταλία), ΕΑΒ (Ελλάδα), EADS-
CASA (Ισπανία), Saab (Σουηδία) και 
RUAG (Ελβετία).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΒ
Στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής 

της ΕΑΒ στο Πρόγραμμα, η εταιρεία μας 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχεδίαση, 
ανάπτυξη και κατασκευή σημαντικού 
μέρους του αεροσκάφους με τεχνολογίες 
αιχμής.

Συγκεκριμένα:
-του Συστήματος Εξαγωγής Καυσαερίων 
(Exhaust Assembly) που αποτελεί κρίσιμο 
σημείο εντοπισμού του ίχνους του 
αεροσκάφους (stealth)
-του οπίσθιου μέρους της ατράκτου 
που περιβάλλει το Σύστημα Εξαγωγής 
Καυσαερίων (Aft Fuselage) καθώς και
-του πίνακα λειτουργικού ελέγχου 

των ηλεκτρονικών συστημάτων του 
αεροσκάφους για έλεγχο τόσο πριν από 
την εγκατάσταση των Ηλεκτρονικών 
συστημάτων στο αεροσκάφος, όσο και για 
έλεγχο πριν από την πτήση (VMS Avionics 
Test Rig).

Με μήκος 10 μέτρων, εκπέτασμα 12.5 
μέτρα, καθαρό βάρος 5 τόνων, και 
χρησιμοποιώντας έναν αεροκινητήρα 
Rolls-Royce Turbomeca «Adour», το UCAV-
nEUROn στην παρούσα φάση περνά από 
μία σειρά πτητικών δοκιμών στο Istres της 
Γαλλίας, μετά το πέρας των οποίων θα 
μεταφερθεί στο Vidsel της Σουηδίας για 
μία νέα σειρά λειτουργικών και πτητικών 
δοκιμών.
Τέλος, θα ακολουθήσουν επιπλέον 

έλεγχοι και πτητικές δοκιμές στην 
περιοχή του Perdadesfogu (Ιταλία) όπου 
θα επιδειχθούν και οι ικανότητες του 
αεροσκάφους στην άφεση όπλων, με βάση 
συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις 
συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης 
των χαρακτηριστικών Stealth.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία 
προγραμματίζει την απόκτηση του 
φονικού UCAV μέχρι το 2025.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΑΒ  

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14 Μαΐου 2010: Η ΕΑΒ παραδίδει τους 

Πίνακες Ελέγχου των Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων και Συσκευών του 
αεροσκάφους (VMS and Avionics Test 
Rig). Αυτό είναι και το πρώτο παραδοτέο 
όλου του προγράμματος που φθάνει 
στο χώρο τελικής συναρμολόγησης του 
αεροσκάφους.

23 Νοεμβρίου 2010: Η ΕΑΒ παραδίδει 
το πρώτο δοκιμαστικό πρωτότυπο του 
συστήματος εξαγωγής καυσαερίων το 
οποίο δοκιμάσθηκε με πλήρη επιτυχία 
σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, που 
αντιπροσώπευαν τον πλήρη πτητικό 
φάκελο του αεροσκάφους σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις στο TARNOS της Γαλλίας.
12 Ιανουαρίου 2011: Πραγματοποιείται 

η αποστολή της οπίσθιας ατράκτου (Aft 
Fuselage) του αεροσκάφους με προορισμό 
το ISTRES της Γαλλίας και αρχίζουν οι 
εργασίες της τελικής συναρμολόγησης και 
τοποθέτησής της επί του αεροσκάφους. 
Στη συνέχεια παραδίδονται επίσης 
και τα υπόλοιπα συστήματα εξαγωγής 
καυσαερίων και ξεκίνησε η τελική 
τοποθέτησή τους στο τελικό αεροσκάφος 
από προσωπικό της ΕΑΒ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
UCAV-nEUROn είναι η πρώτη φορά 
που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν 
εκ του μηδενός από την ΕΑΒ – αλλά και στον 
ευρύτερο Ελληνικό χώρο – δομή ατράκτου 
και μέρους κινητήρα αεροσκάφους, και 
μάλιστα με τόσο αυστηρές τεχνικές και 
τεχνολογικές απαιτήσεις, που με την 
(από όλους τους συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα συνεργάτες) αναγνώριση, 
μπαίνουν οι προϋποθέσεις για μια ισότιμη 
συμμετοχή της ΕΑΒ σε ένα οποιοδήποτε 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχεδίασης & 
παραγωγής ενός επανδρωμένου ή μη 
αεροσκάφους, καθώς και σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόγραμμα παρουσιασθεί διεθνώς.

© Pentapostagma.gr

nEUROn: Η απάντηση Ε.Ε. – Ελλάδας 
απέναντι στα τουρκικά Bayraktar

Το stealth drone της Ε.Ε. σε συνεργασία με την ΕΑΒ
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Covid-19: Πότε θα είναι έτοιμη μια θεραπεία;
Ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η κούρσα για το εμβό-

λιο κατά του Covid-19, με τους ειδικούς μάλιστα να 
είναι αισιόδοξοι πως θα βρεθούν αρκετά μέσα στο 2021, 
η πιθανότητα να πορευτούμε για χρόνια με το νέο κο-
ρωνοϊό αυξάνει την ανάγκη εύρεσης μιας θεραπείας για 
όσους τελικά ασθενούν.

Κοιτώντας πίσω στην ιστορία και τη μάχη της ανθρω-
πότητας κόντρα στους ιούς, στην αντιμετώπισή τους τα 
εμβόλια έχουν αποδειχτεί πολύ πιο αποτελεσματικά από 
τις φαρμακευτικές θεραπείες. Στην πραγματικότητα, η 
σύγχρονη ιατρική έχει αντιμετωπίσει με φαρμακευτική 
θεραπεία μία μόνο ιογενή λοίμωξη. Έτσι τη θεραπεία για 
πολλές σοβαρές λοιμώξεις συνιστά ένα κοκτέιλ πολλών 
φαρμάκων.

Οι ιοί, εξηγεί η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, Πάουλα Κάνον, 
δε μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, δεν είναι ανεξάρτητοι, 
δε μπορούν να βρουν φαγητό ή οξυγόνο και δε μπορούν 
να αναπαραχθούν, χωρίς το σύστημα στου οποίου τα ζω-
ντανά κύτταρα παρασιτούν.

Γιατί όμως δημιουργούν τόσα  προβλήματα στον άν-
θρωπο; Πολλοί ιοί όταν βρίσκονται εκτός του ανθρώπι-
νου σώματος μπορούν να καταπολεμηθούν με ένα απλό 
πλύσιμο των χεριών. Όταν όμως βρεθούν μέσα στον 
ανθρώπινο οργανισμό, αυτό που τους πολεμάει είναι 
η μνήμη του ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόβλημα 
επομένως δημιουργείται, όταν ένας ιός είναι πρωτο-
εμφανιζόμενος. Όπως ακριβώς συνέβη δηλαδή με τον 
SARS-CoV-2, με τις ελπίδες για τη μάχη κατά του οποίου 
να έχουν πέσει στο εμβόλιο, το οποίο δύναται να σταμα-
τήσει τις μολύνσεις προτού λάβουν χώρα. 

Στην πραγματικότητα δηλαδή, το εμβόλιο κόβει δρόμο 
προς την ανοσία του οργανισμού στον ιό.
«Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές μολύνσεις διαρκούν περί-

που δύο εβδομάδες. Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται 
για να ξεκινήσει το ανοσοποιητικό σύστημα», εξηγεί η 
Κάνον, προσθέτοντας ότι «το ανοσοποιητικό μας σύστη-
μα είναι η  καλύτερη βιομηχανία φαρμάκων».
«Τα αντισώματα αποτελούν βιολογικά φάρμακα που 

φτιάχνουμε οι ίδιοι», συνεχίζει, εξηγώντας πως έπειτα 
από μία λοίμωξη το ανοσοποιητικό θυμάται τον ιό διατη-
ρώντας για χρόνια ίχνη των αντισωμάτων που είναι έτοι-
μα να παραχθούν ξανά σε νέα απειλή λοίμωξης – χωρίς 
αυτή τη φορά να χρειάζονται οι 14 μέρες. Αυτήν ακρι-
βώς τη διαδικασία μιμείται το εμβόλιο, ενώ σε αυτό το 
σκεπτικό βασίζονται διάφορες θεραπείες που χορηγού-
νται σε βαριά ασθενούντες ασθενείς με κορωνοϊό.  

Στην περίπτωση όμως που δεν έχουμε ανοσία και αρρω-
στήσουμε, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Επειδή 
οι ιοί δε μπορούν να επιβιώσουν από μόνοι τους, εισβάλ-
λουν στα ανθρώπινα κύτταρα για να πολλαπλασιαστούν. 
Από αυτή την παρασιτική τους συμπεριφορά και εξάρ-
τηση πηγάζει και η δυσκολία αντιμετώπισής τους, χρη-
σιμοποιώντας παραδοσιακές φαρμακευτικές θεραπείες. 
Ένας ιός είναι τόσο ταυτισμένος με τον ξενιστή του, που 
είναι δύσκολο να βλάψει κανείς τον ένα χωρίς να βλάψει 
και τον άλλο. Ο SARS-CoV-2, για παράδειγμα, μολύνει τις 
αναπνευστικές οδούς και τους πνεύμονες, ό,τι δηλαδή 
χρειάζεται ο άνθρωπος για να αναπνεύσει.
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν εκατοντάδες ιοί που προκα-

λούν αναπνευστικές λοιμώξεις, και αρκετοί από αυτούς 
είναι κορωνοϊοί. Ο λόγος που δεν έχει βρεθεί κάποια θε-
ραπεία γι αυτούς, είναι αφενός το γεγονός πως η φύση 
του κάθε ιού είναι αρκετά εξατομικευμένη, αφετέρου το 
γεγονός πως η παραγωγή φαρμάκων κοστίζει σημαντικά 
– και χρειάζεται χρόνο, με αποτέλεσμα τα οικονομικά κί-
νητρα να μην υποστηρίζουν την παραγωγή θεραπείας 
για ένα ιό που μέχρι να βρεθεί η θεραπεία θα έχει υπο-
χωρήσει. 
Τα οικονομικά κίνητρα των φαρμακοβιομηχανιών, ωστό-

σο, άλλαξαν με τον κορωνοϊό, λόγω της ευρείας διάδο-
σης το ιού και των καταστροφικών συνεπειών του στην 
υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, μεταμορφώνοντας σε 
κοινωνική αναγκαιότητα την αντιμετώπισή του. 

Κάποια εμβόλια, όπως αυτό για την ιλαρά, έχουν επι-
τύχει αυτό που ονομάζουμε «ανοσία της αγέλης», με 
αποτέλεσμα να μη μπορεί να αντέξει και να εξαπλωθεί 
στον πληθυσμό ο  ιός. Άλλα εμβόλια, όπως αυτό για την 
ευλογιά, έχουν οδηγήσει την ασθένεια σε αφανισμό.

Η θεραπεία όμως μιας ενεργούς λοίμωξης είναι άλλη 
υπόθεση. Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μία φαρμακευτι-
κή αγωγή για ιό, και αυτός ο ιός ονομάζεται ηπατίτιδα 
C. Εξαιτίας μάλιστα της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ 
του ανθρώπινου σώματος και του ιού, που οποιαδήποτε 
θεραπεία μπορεί να βλάψει και τα δύο μέρη, η καλύτε-
ρη επιλογή αναδεικνύεται η επιβράδυνση του ιού, ώστε 
το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος να 
μπορέσει μόνο του να κάνει τη δουλειά.

«Εφόσον δε μπορούμε να σκοτώσουμε τον ιό, το κα-
λύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον εμποδί-
σουμε να αναπαραχθεί», υποστηρίζει ο πρόεδρος του 
Αναπνευστικού Ινστιτούτου της Κλινικής Κλίβελαντ στο 
Οχάιο, Ράιντ Ντόικ. «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να συντομεύσουμε την περίοδο μόλυνσης, όχι να 
θεραπεύσουμε τον ιό. Ακόμα και όταν η λοίμωξη τελειώ-
νει, ο ασθενής αναρρώνει, δε θεραπεύεται», συνεχίζει.
Το Remdesivir, το οποίο είναι  το μοναδικό φάρμακο 

ευρείας χρήσης που στοχεύει στον ίδιο τον  SARS-CoV-2, 

λειτουργεί ακριβώς έτσι, προσπαθώντας να «πειράξει» 
την ικανότητα αναπαραγωγής του ιού. Κλινικές δοκι-
μές έχουν δείξει  ότι το Remdesivir μπορεί να βοηθήσει 
τους ασθενείς με Covid-19 να ανακάμψουν πιο γρήγορα. 
Ωστόσο, δεν αποτελεί θεραπεία για τον ιό – και ούτε 
αναμένεται σύντομα μία.

Στο μέλλον, θα χορηγείται πιθανότητα στους ασθενείς 
με Covid-19 ένα κοκτέιλ φαρμάκων, που θα επιτίθεται 
στον ιό και σε ό,τι τον βοήθησε να σταθεροποιηθεί.

© Η Ναυτεμπορική / Πηγή: Bloomberg
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ΔΥΟ ΗΤΤΕΣ ΣΕ ΙΣΑΡΙΘΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Διπλό το κακό για τους Impact

Δύο τραγικές εμφανίσεις πραγματο-
ποίησαν την τελευταία εβδομάδα 

οι Montreal Impact, με αποτέλεσμα δύο 
ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα 
με βαρύ σκορ…
Ο πρώτος χρονικά αγώνας, την Κυριακή 

20/9 στο «Saputo Stadium» με αντίπαλο 
τη Philadelphia, είχε ως… διπλό πρωτα-
γωνιστή τον 29χρονο Ρόμελ Κιότο (αρχικά 
θετικός και στη συνέχεια… αρνητικός!).

Μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης 
ο επιθετικός από την Ονδούρα έβαλε 
μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους με 
εκπληκτικό απευθείας φάουλ, όμως στη 
συνέχεια άφησε την ομάδα του με 10 
παίκτες! 
Στο 16ο λεπτό συγκεκριμένα, σε διεκδί-

κηση με τον Μακ Κένζι της Φιλαδέλφεια, 
εκνευρίστηκε από το δυναμικό παιχνί-
δι του αντιπάλου του και τον κτύπησε 

με αγκωνιά! Ο διαιτητής τον είδε και με 
απευθείας κόκκινη κάρτα τον έστειλε στα 
αποδυτήρια, αφήνοντας πολύ νωρίς την 
ομάδα του με 10 παίκτες…
Οι φιλοξενούμενοι φυσικά το εκμεταλ-

λεύτηκαν και αφού πρώτα στο 22ο λεπτό 
ισοφάρισαν, πέτυχαν στις καθυστερήσεις 
και την ανατροπή. Το παιχνίδι είχε έρθει 
στα μέτρα τους, έπαιζαν και με παίκτη 
παραπάνω, έχοντας με το μέρος τους την 
ψυχολογία, κι έτσι με ακόμα δύο τέρματα 
στην επανάληψη έδωσαν στη νίκη τους 
διαστάσεις θριάμβου…
Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι, οι Impact 

με την ψυχολογία στο… ναδίρ, ταξίδεψαν 
στο Foxborough των ΗΠΑ, να αντιμετω-
πίσουν τους New England. Η ομάδα του 
Τιερί Ανρί ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι 
τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, 
όμως τότε ήταν που ο Κέσλερ έβαλε τους 
γηπεδούχους μπροστά στο σκορ. Ακόμα 
δύο τέρματα στην επανάληψη σε διά-
στημα 20 λεπτών έθεσαν νοκ-άουτ τους 
φιλοξενούμενους, οι οποίοι απλά… μεί-
ωσαν με τον Λαπαλάινεν στο 86ο λεπτό…

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΓΩΝΩΝ

MONTREAL IMPACT – PHILADELPHIA 
UNION 1-4
5’ Quioto – 22’ Bedoya, 45’+3’, 47’ 
Przybylko, 65’ Fontanta
NEW ENGLAND REVOLUTION – 

MONTREAL IMPACT 3-1
45’+2’ Kessler, 49’ Bou, 65’ Fagundez – 
86’ Lappalainen

Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, οι 
Montreal Impact «κατρακύλησαν» στην 
8η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, 
έχοντας 16 βαθμούς σε 13 παιχνίδια (5 
νίκες – 1 ισοπαλία – 7 ήττες), απέχοντας 
14 βαθμούς από την κορυφή (Columbus 
Crew, 30 βαθμούς σε 13 παιχνίδια) και 
μόλις 3 βαθμούς από τις ομάδες που μέ-
νουν εκτός πλέι-οφ (Cincinnati, 13 βαθ-
μούς σε 13 παιχνίδια).
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ για τους Montreal 

Impact, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 
(7:00PM) στη Νέα Υόρκη κόντρα στους 
Red Bull. _ © ΤΑ ΝΕΑ
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Ολυμπιακός: Ένα βήμα  
από τους Ομίλους
Με σκόρερ τους Βαλμπουενά – Ελ Αραμπί  

οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Ομόνοιας με 2-0

Ο Ολυμπιακός μπορεί να αγχώθηκε, 
αλλά έκανε το μεγάλο βήμα πρό-

κρισης στους ομίλους του Champions 
League, κερδίζοντας 2-0 την Ομόνοια 
στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ στο Κα-
ραϊσκάκη (23/9). Η ρεβάνς θα διεξαχθεί 
στην Κύπρο και το ΓΣΠ της Λευκωσίας 
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να κό-

ψει το γόρδιο δεσμό και να βρει δίχτυα 
με αντίπαλο την Ομόνοια, ωστόσο, το 
κατάφερε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Ματιέ Βαλμπουενά στο 69ο λεπτό. 
Χρειάστηκε να επέμβει από τον πάγκο 

ο Πέδρο Μαρτίνς στο 58’ και να τονώσει 
την επίθεση με Ελ Αραμπί και Ραντζέλο-
βιτς. Σκόραρε ο πρώτος στο 92’, κατα-
λύτης ο Σέρβος στο ξέσπασμα λίγο πριν 
από το φινάλε.
Ο ΟΣΦΠ σκόραρε το πρώτο γκολ στο 69’ 

με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε έξυπνα 
ο Ραντζέλοβιτς, όταν με το σώμα του 
ανάγκασε τον Λέγιακς να χρησιμοποιή-
σει το χέρι του εντός περιοχής όταν έπε-
φτε. Ένα πέναλτι για το οποίο διαμαρ-

τυρήθηκε η κυπριακή ομάδα, καθώς ο 
παίκτης του ΟΣΦΠ φαίνεται να έσπρωξε 
τον αντίπαλό του, ενώ ο διαιτητής δεν 
κλήθηκε να το δει στο VAR. 
Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός έκα-

νε το 2-0, με σκόρερ τον Ελ Αραμπί, έπει-
τα από εξαιρετική ατομική ενέργεια.
Η Ομόνοια κοίμισε τον Ολυμπιακό με 

το παιχνίδι της για πάνω από μία ώρα, ο 
ΟΣΦΠ δε μπορούσε να λειτουργήσει σω-
στά και να κάνει φάσεις για γκολ. 
Ωστόσο, μετά... ξεκλείδωσε το ματς και 

με δύο γκολ είναι «αφεντικό» για την 
πρόκριση.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα – Ρα-
φίνια, Μπα, Σεμέδο, Χολέμπας – Μπου-
χαλάκης, Καμαρά – Βαλμπουενά, Φορ-
τούνης (59’ Ελ Αραμπί), Μασούρας (59’ 
Ραντζέλοβιτς) – Χασάν (76’ Εμβιλά).
ΟΜΟΝΟΙΑ (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιά-
νο – Χουμπότσαν, Λίφτνερ, Λανγκ, Λέγι-
ακς – Μποτεάκ (87΄Λοΐζου), Γκόμεθ, Γκό-
μες – Παπουλής (81’ Ασαντέ), Σένε (46’ 
Ντούρις), Τιάγκο.

© iefimerida.gr 
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Έχασε αλλά δε…  
χάθηκε ο ΠΑΟΚ
Ήττα του «δικέφαλου του βορρά»  
από τη ρωσική Κράσνονταρ με 2-1

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να πά-
ρει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης 

στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, κα-
θώς γνώρισε την ήττα με 1-2 από την 
Κράσνονταρ στη Ρωσία, στον πρώτο 
αγώνα των πλέι-οφ (Τρίτη 22/9), κι ενώ 
είχε προηγηθεί στο σκορ.
Ωστόσο, στο Δικέφαλο αρκεί ένα γκολ 

και το «μηδέν» παθητικό στη ρεβάνς της 
Τούμπας, την επόμενη εβδομάδα, για να 
πανηγυρίσει την πρώτη πρόκριση της 
Ιστορίας του στα γκρουπ της κορυφαίας 
διοργάνωσης στη «Γηραιά Ήπειρο», σε 
επίπεδο συλλόγων.
Μόλις στο πέμπτο λεπτό η ελληνική 

ομάδα κέρδισε πέναλτι από το χέρι του 
Κάϊο, σε σουτ του Σβαμπ. Το πέναλτι 
υποδείχθηκε με τη χρήση του VAR δυο 
λεπτά αργότερα, αλλά ο Δημήτρης Πέλ-
κας έκανε κακή εκτέλεση κι έδωσε την 
ευκαιρία στον Σοφόνοβ να αποκρούσει. 
Στο 33΄, όμως, ο αρχηγός του Δικέφα-

λου «εξιλεώθηκε», όταν με έξυπνη κίνη-
ση στην αντίπαλη περιοχή, από παράλ-
ληλη πάσα του Α. Ζίφκοβιτς, πλάσαρε κι 
άνοιξε το σκορ, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε 
θέση οδηγού (0-1). 

Η Κράσνονταρ ανέβασε ρυθμούς μετά 
το «σοκ» και στο 38΄, από δυνατό μαρκά-
ρισμα του Γιαννούλη πάνω στον Καμπε-
λά, πήρε πέναλτι, που εκτέλεσε επιτυχώς 
ο Κλάεσον για να ισοφαρίσει (1-1).
Ο ΠΑΟΚ, με έξυπνη τακτική κρατούσε 

άνετα το ρυθμό και στο 68΄ έχασε πολύ 
μεγάλη ευκαιρία, όταν το πλασέ του Ελ 
Καντουρί έστειλε τη μπάλα στο αριστερό 
δοκάρι της ρωσικής εστίας, ενώ στη συ-
νέχεια δε μπόρεσε ούτε ο Πέλκας να την 
προωθήσει στα δίχτυα. 
Τελικά στο 70΄ ο Καμπελά διπλασίασε 

τα γκολ της ομάδας του με κοντινό πλα-
σέ, μετά από ενέργεια του Πετρόφ και 
ψηλοκρεμαστή  ασίστ του Μπεργκ.
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ (Μουράντ Μουσάεβ): Σα-
φόνοβ, Πετρόβ, Κάιο, Σορόκιν, Ραμίρες, 
Βάντερσον (86’ Σουλεϊμάνοβ), Φι-λένα, 
Κλάεσον, Όλσον, Καμπελά (81’ Ούτκιν), 
Μπεργκ.
ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίβκο Ζίβκοβιτς, 
Κρέσπο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, 
Γιαννούλης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ελ Κα-
ντουρί, Σβαμπ, Πέλκας (79’ Μπίσεσβαρ), 
Τζόλης (84’ Σβιντέρσκι).

© Η Ναυτεμπορική

EUROPA LEAGUE 

ΑΕΚάρα σε χιόνια και βροχές!
Η ΑΕΚ ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο 

αλλά δεν το πλήρωσε, με τον Ολιβέιρα 
να σκοράρει στο 71΄ το γκολ της πρόκρισης 
μέσα στη βροχερή Ελβετία επί της Σεντ Γκά-
λεν (0-1 με πέναλτι του Πορτογάλου, που 
το έχασε αρχικά αλλά πήρε το ριμπάουντ 
και σκόραρε). Μεγάλο ματς από Τσιντώτα, 
Βασιλαντωνόπουλο, Σβάρνα και Μάνταλο, 
ανέβηκαν στην επανάληψη οι Κρίστισιτς, 

Λιβάγια! Θετικό το ντεμπούτο για τον Λέβι 
Γκαρσία που είναι εξαιρετικός στο ένας με 
έναν. Έπαιξε και ο Σάκχοφ αλλά δε μπορεί 
να κριθεί, εφόσον χρησιμοποιήθηκε για 
τέσσερα λεπτά!

Όλα για όλα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου η 
Ένωση, με την ισχυρή Βόλφσμπουργκ στο 
ΟΑΚΑ, για την πρόκριση στους ομίλους του 
Europa League!                     © sport-fm.gr

Ο Ρόμελ Κιότο μπορεί να σκόραρε 
στο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια, 
όμως στη συνέχεια αποβλήθηκε με 
ανόητη ενέργεια, καταδικάζοντας 
την ομάδα του να παίξει με 10 παί-
κτες και να γνωρίσει την ήττα με το 
βαρύ 4-1 στην έδρα της...

Ο-1 ΤΗ ΣΕΝΤ 
ΓΚΑΛΕΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΒΕΤΙΑ
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Με το δεξί μπήκαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός
Στραβοπάτημα για ΠΑΟΚ – Πρώτος ο Άρης
Το… στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στην 

Τούμπα από το μαχητικό Ατρόμητο, 
ήταν το πιο ενδιαφέρον γεγονός της 2ης 
αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ. 
Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπήκαν με το… δεξί 

στο νέο πρωτάθλημα, ενώ ο Άρης με το 
2Χ2 που σημείωσε, φιγουράρει στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας.
Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε την 

Παρασκευή 18/9, όταν ο Ολυμπιακός νί-
κησε άνετα 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο 
«Καραϊσκάκης» ξεκινώντας θετικά στη 
νέα χρονιά και στο πρωτάθλημα. 
Την ίδια ημέρα, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε 

ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στην Τού-
μπα δείχνοντας εξαντλημένος μετά την 
πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα για το 
Champions League.
Το Σάββατο 19/9, η ΑΕΚ παρότι ήταν 

κακή για ένα ημίχρονο, στο δεύτερο μισό 
έδειξε αντίδραση και έφυγε με τους τρεις 
πόντους από το Αγρίνιο νικώντας 2-0 
τον Παναιτωλικό. Η αγωνιστική ημέρα 
έκλεισε την Κυριακή 20/9 με τις νίκες του 

Άρη στο Βόλο και του ΟΦΗ στη Λαμία.  
Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να επικρα-
τήσουν με 1-0 του Βόλου στη Μαγνησία 
και έτσι να ξεπεράσουν τον σοκαριστικό 
αποκλεισμό από την Κόλος Κοβάλιβκα 
στο Europa Leauge. 
Το γκολ της νίκης σημείωσε ο Μπρούνο 

Γκάμα με πέναλτι, ενώ στον πάγκο καθό-
ταν ο Τόλης Τερζής. 
Ο ΟΦΗ, μετά τον αποκλεισμό από τον 

Απόλλωνα Λεμεσού στην ίδια διοργά-
νωση, επέστρεψε στις νίκες, εφόσον επι-
κράτησε με 2-1 της Λαμίας στο ΔΑΚ. 
Τα γκολ για τους Κρητικούς μπήκαν από 

τον Σαρδινέρο και τον... Βύντρα, ενώ μεί-
ωσε ο Ρόμανιτς πριν τη λήξη.

SUPER LEAGUE
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-1  
(57′ Ζίβκοβιτς – Μιχάι αυτ. 77′)
Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 3-0  
(59’ Φορτούνης, 64’, 88’ Μασούρας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9
Παναιτωλικός-ΑΕΚ 0-2  
(68’ Λιβάγια, 87’ Μάνταλος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/9
Λαμία-ΟΦΗ 1-2  
(90’+5′ Ρόμανιτς – 35′ Βύντρα αυτ.,  
72′ Σαρντινέρο)
Βόλος-Άρης 0-1  
(16’ Γκάμα πέν.)
Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης  
(δεν έχει οριστεί)
ΠΑΣ Γιάννινα-Λάρισα  
(δεν έχει οριστεί)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΣΕ 2 ΑΓΩΝΕΣ)

ΑΡΗΣ   6 (4-1)
ΟΦΗ   4 (3-2)
ΠΑΟΚ   4 (2-1)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  3 (3-0)
ΑΕΚ   3 (2-0)
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  3 (2-1)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 (1-3)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 (1-3)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  1 (1-3)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 (0-0)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  0 (0-0) 
ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ  0 (0-1)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  0 (0-1)
ΛΑΜΙΑ ΠΑΣ  0 (2-5)
*ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 
Λάρισα έχουν από έναν αγώνα λιγότερο
**ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλων Σμύρνης από 
δύο αγώνες λιγότερους

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

11:30 ΒΟΛΟΣ-ΠΑΟΚ
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
09:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
11:00 ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
13:30 ΑΕΚ-ΛΑΜΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
12:30 ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

 © iefimerida.gr

Εκτός επαγγελματικών κατηγοριών ο Πανιώνιος

Εκτός επαγγελματικών κατηγοριών, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του, 

θα βρει η νέα αγωνιστική περίοδος τον 
Πανιώνιο. Αν και οι «κυανέρυθροι» είχαν 
δηλώσει αρχικά συμμετοχή στο πρωτά-
θλημα της Super League 2, το «ναυάγιο» 
των διαπραγματεύσεων με υποψήφιους 
επενδυτές οδηγεί στη διάλυση της ΠΑΕ 
και την επανεκκίνηση από τα ερασιτεχνι-
κά.
Ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης ενημέρω-

σε με επιστολή του (22/9) ότι αδυνατεί 
να συμμετάσχει στη δεύτερη τη τάξει 
κατηγορία και πλέον το μέλλον του... βρί-
σκεται στα χέρια της ΕΠΟ. Αν η ομοσπον-
δία δεχθεί, παρότι έχουν ήδη καταρτιστεί 
οι όμιλοι και έχει πραγματοποιηθεί η 
κλήρωση, ο Πανιώνιος θα αγωνιστεί στη 

Γ΄ Εθνική, ενώ σε διαφορετική περίπτω-
ση οδεύει προς το τοπικό πρωτάθλημα 
της Αθήνας και 130 χρόνια ιστορίας κιν-
δυνεύουν με αφανισμό.

ΔΑΡΑΣ: «ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,  
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΕΗ  

ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ»
Για τα όσα δυσάρεστα συμβαίνουν τις 

τελευταίες ημέρες στον Πανιώνιο ανα-
φέρθηκε με δήλωσή του ο Χρήστος Δά-
ρας (ένθετη φωτ.). 
Ο πρώην πρόεδρος του Πανιωνίου απά-

ντησε στη δήλωση του Νίκου Ζαμάνη, 
ο οποίος Τετάρτη 23/9 ανακοίνωσε την 
αποχώρησή του από την ομάδα. Μετα-
ξύ άλλων, ο Δάρας ζητάει συγγνώμη από 
τον κόσμο της ομάδας και ξεκαθαρίζει 

πως θα πληρώσει από την τσέπη του όλα 
τα χρέη που υπάρχουν.
Αναλυτικά η δήλωσή του: «Κατ’ αρχάς, 

δεν είχα καμία πρόθεση και διάθεση να 
έρθω στη δυσάρεστη θέση να απαντήσω 
σε δηλώσεις του πρώην συνεταίρου μου 
κατά του προσώπου μου, σεβόμενος την 
ιστορία και το καλό του Πανιωνίου. Ζητώ 
συγγνώμη από τον κόσμο του Πανιω-
νίου για την ευθύνη που μου αναλογεί. 
Σε όποια κατηγορία κι αν παίξει ο Πανι-
ώνιος, τα χρέη βαραίνουν εξ ολοκλήρου 
εμένα και μόνον εμένα, και θα πληρω-
θούν από την προσωπική περιουσία την 
οποία απέκτησα νόμιμα, μετά από 30 
χρόνια σκληρής δουλειάς στα χειρουρ-
γεία και τα νοσοκομεία. Ζητάω συγγνώμη 
από τον κόσμο του Πανιωνίου γιατί δεν 
έβαλα φρένο σε αλόγιστες μεταγραφές, 
παραμονές ή απολύσεις προπονητών, 
και έκανα το λάθος να υπογράφω ό,τι 
μου έφερναν στο αγωνιστικό κομμάτι της 
ομάδας. Όσον αφορά τους υποψήφιους 
επενδυτές, πρώτος εγώ θα είχα μεγά-
λο συμφέρον να αναλάβουν, αφού θα 
έπαιρναν από την πλάτη μου ένα μεγάλο 
μέρος των χρεών. Έχετε δει πολλούς σο-
βαρούς επενδυτές που τους πληρώνεις, 
για να κάνουν έλεγχο τη μελλοντική τους 
επένδυση; Για τρίτη φορά ζητάω συγγνώ-
μη στον κόσμο του Πανιωνίου, έχω όμως 
εμπιστοσύνη στην κρίση του».

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, IEFIMERIDA.GR 

ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Super League 2 

Πρεμιέρα  
με ντέρμπι
Πραγματοποιήθηκε 

το μεσημέρι της 
Πέμπτης 24/9 η κλή-
ρωση του πρωτα-
θλήματος της Super 
League 2. 
Στα πιο σημαντικά 

ματς της 1ης αγωνι-
στικής, η Ξάνθη δοκιμά-
ζεται στην έδρα του Απόλλωνα Λάρι-
σας, η Παναχαϊκή φιλοξενεί τα Τρίκαλα 
και ο Εργοτέλης τον Ιωνικό. Η σέντρα 
της σεζόν γίνεται στις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα  
της πρεμιέρας:

ΑΕ Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός
Ιεράπετρα-Διαγόρας Ρόδου

Χανιά-Δόξα Δράμας
Παναχαϊκή-Τρίκαλα

Εργοτέλης-Ιωνικός Νίκαιας
Απόλλων Λάρισας-Ξάνθη

© iefimerida.gr 

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Μαθήματα πρώτων βοηθειών  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ ενημερώνουν

Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Πα-
γκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, με σκοπό την ευαι-

σθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη νόσο, αλλά και 
την αφύπνιση και ενεργοποίηση της Πολιτείας.  

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας 
(50-70% του συνόλου). Οι αιτίες της νόσου δεν είναι 
συνολικά γνωστές.  Οι σημαντικότεροι παράγοντες κιν-
δύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της 
ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Τα συμπτώ-
ματα της είναι: διαταραχές μνήμης, διαταραχές της 
ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, δι-
αταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο 
χώρο και χρόνο και έκπτωση της καθημερινής λειτουρ-
γικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπι-
κότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά 
συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότη-
τα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευ-
δαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι 

τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 
10 χρόνια.

Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προο-
δευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με δια-
φορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται 
με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραί-
τητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το πρωιμότερο 
σύμπτωμα, ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. 

Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία γιατί η 
νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το 
οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση 
δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής 
της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και 
προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατό-
μων. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική 
προσπάθεια με στόχο την εύρεση περισσότερο αποτε-
λεσματικών θεραπειών και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία 

στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απώτερο μέλλον 
θα έχουμε αποτελεσματικότερες φαρμακευτικές πα-
ρεμβάσεις. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και η 
ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της 
νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Oι EKYK στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης του κοινού σχετικά με τη νόσο, διοργανώνουν 
κάθε χρόνο ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με 
επίσημους οργανισμούς του Κεμπέκ, για την αντιμε-
τώπιση της νόσου αλλά και για την ενημέρωση και 
υποστήριξη των φροντιστών υγείας των ασθενών. Για 
περισσότερες πληροφορίες  και μελλοντικές δραστη-
ριότητες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας hcgm.org > 
Social Services.

Μαίρη Αρβανιτάκη 
Σύμβουλος Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΚΥΚ  

Με τα εξειδικευμένα μέτρα υγείας σε εφαρμογή, 
την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια 

γενική σειρά μαθημάτων πρώτων βοηθειών, στην αί-
θουσα «Μικρή Βουλή» των κεντρικών γραφείων της 
Κοινότητας. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αφορού-
σε στην παροχή πρώτων βοηθειών, την καρδιοπνευ-
μονική ανάνηψη (CPR) και τη χρήση αυτοματοποιημέ-
νου εξωτερικού απινιδωτή (AED). Τα μαθήματα αυτά 
δίνονται κάθε χρόνο για το προσωπικό του Σχολείου 
«Σωκράτης-Δημοσθένης».

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, δάσκαλοι, επι-

βλέποντες, προσωπικό της υπηρεσίας εξωσχολικής 
εκπαίδευσης, όλοι τους ήταν παρόντες για να εκπρο-
σωπήσουν ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα.

Τα μαθήματα περιλάμβαναν επίσης μια ενότητα για τη 
διαχείριση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων (όπως 
η χορήγηση της δραστικής ουσίας Epipen), η οποία 
διαρκεί μιάμιση ώρα, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις 
του Υπουργείου Οικογένειας (MFA).

Τα μαθήματα παραδόθηκαν και στις τρεις γλώσσες 
από τον παραϊατρικό Λούη Νικόπουλο,  γονέα πρώ-

ην μαθητή του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», ο 
οποίος επέτρεψε σε όλους τους παρόντες να συμμε-
τάσχουν στις διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες. 
Ο κ. Νικόπουλος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των 
παρευρισκόμενων με υπομονή και καλοσύνη.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου εκφρά-
ζουν την ευγνωμοσύνη τους στον κ. Νικόπουλο για την 
κατάρτιση και τον χρόνο που αφιέρωσε σε αυτή την 
ζωτικής σημασίας ενημέρωση του προσωπικού.

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι ένα μοναδικό 
στο είδος του εκπαιδευτικό ίδρυμα, προσφέροντας στους 

μαθητές τρίγλωσση εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Αν λά-
βουμε υπόψη μας, ότι τα γαλλικά και τα ελληνικά είναι από 
τις «δύσκολες» γλώσσες, καταλαβαίνει κανείς ότι τα εφόδια 
που αποκτούν οι μαθητές του σχολείου μας είναι σημαντικά 
για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Το ημερήσιο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» παρέχει 
τρίγλωσση εκπαίδευση από το προνηπιαγωγείο μέχρι το 
γυμνάσιο. Για τη γαλλική και την αγγλική εκπαίδευση το 
σχολείο εφαρμόζει τα προγράμματα του Υπουργείου Εκπαί-
δευσης του Κεμπέκ. Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τη γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία και τον Ελληνικό πο-
λιτισμό. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», 
στην εκδήλωση «Ανοικτές πόρτες». Κάποιο από τα παραρτήματά του θα βρίσκεται 
κοντά σας, στο Μοντρεάλ, στο Λαβάλ και στη Νότια Ακτή.

Οι «Ανοικτές πόρτες» θα λειτουργήσουν από την Κυριακή, 
1η Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 2:00 μ.μ. Από τη Δευ-
τέρα, 2 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη, από τις 9:00 έως τις 
11:00 π.μ.. Επιπλέον, την Τετάρτη το απόγευμα, από τις 
6:00 έως τις 8:00 μ.μ. 

Προσοχή: Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων κατά 
της πανδημίας, η επίσκεψη στα παραρτήματα του σχολείου 
θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, επικοινω-
νήστε με τα παραρτήματα στους αριθμούς τηλεφώνου που 
δημοσιεύουμε πιο κάτω:

Παραρτήματα: Σωκράτης ΙΙ (5757 Wilderton, Montreal) 
τηλ. 514-738-2421, εσωτ. 144, Σωκράτης ΙΙΙ (11, 11e Rue, 
Roxboro) τηλ. 514-685-1833, Σωκράτης IV (5220 Grande 
Allée, St-Hubert) τηλ. 450-656-4832, Σωκράτης V (931 

rue Emerson, Laval) τηλ. 450-681-5142, Σωκράτης V – Annexe (1005 boul. Pie-X, 
Laval) τηλ. 450-681-5142 και Δημοσθένης (1565 boul. St-Martin O., Laval) τηλ. 450-
972-1800. 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Πρώτη γνωριμία με το σχολείο μας
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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.

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

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

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

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

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

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

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

μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΊΛΊΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS θα πρέπει:

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

Επιτροπή Υποτροφιών HLBS
Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

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

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

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

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

 

CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

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

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

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

 

For immediate release 
 

 
CANADIAN HELLENIC CONGRESS’ 

ANNUAL CONVENTION / GENERAL MEETING 
 

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

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

     a.tzouvelakos@gmail.com 
 
 

 

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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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

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

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 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,
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

Ή 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

http://www.hcgm.org/
churches/st-george-

cathedral/
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά
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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

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.

ΜΑΡΙΝΟΥ 
ΛΑΓΟΠΑΤΗ

(ετών 86, από Αθήνα)

Η σύζυγος: 
Αναστασία Λαγοπάτη

Τα παιδιά: 
Παναγιώτα-Αντώνης και Κατερίνα

Ο κουνιάδος: 
Γρηγόρης Βερέκος (οικογενειακώς)

Τα ανίψια από τις ΗΠΑ: 
Δηµήτρης και Μιχάλης Γρίβας 

(οικογενειακώς) 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

εδώ και στην Ελλάδα.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό του Τίµιου Σταυρού (4865 Souvenir, Chomedey/Laval)

τελούµε Τριετές Μνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αείµνηστου συζύγου, πατέρα και θείου

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(το γένος Aivazian, από Αίγιον)  
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,  
μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο  

της 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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 26 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 τής 

ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ (ΛΕΥΚΗΣ) 
Β. ΡΑΓΚΑ 

(το γένος Συμιτσάκου, από Κηπιά, Παγγαίου Καβάλας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

(από Λαμπραίϊκα Αχαΐας)
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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 26 Σεπτεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΣΑΤΑ 

(από Ευαγγελισμό Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ 

(το γένος Μπάτου, από Δάφνη Καλαβρύτων)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
8:30 με 10:00 το πρωί 

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

(το γένος Μακρυσοπούλου, από Γκοριτσιά, Σπάρτης Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
7:00 με 9:00 στον ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου 
του Ευγενικού (810 Ogilvy Ανenue, Montreal) 

τελούμε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΜΠΟΛΗ

(ετών 82, από Αθήνα)
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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)

« Π  Α  Ν  Α  Γ  Ι   Τ  Σ  Α »

**********************
*********************

*******
Προς  όλους ‹ 

                                            
ό, τι  είναι  να  ευχηθώ  

πάντα  το  τολμώ :

ΑΣ   ΗΤΑΝ   ΠΑΝΔΗΜΙΑ   
Η   ΑΓΑΠΗ  !!!

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η  !!!
************************

****************
                                             

ο  παπανικόλας  σας.
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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 8 / 9 / 2 0 2 0  –  4 / 1 0 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
767

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 766

1822

25 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Αγαπητοί Λέοντες, αρκετά με τους 
κοντόφθαλμους αγώνες για την υπεροχή. Όχι 
μόνο σας δυσαρεστούν, μειώνουν και τις μα-
κροπρόθεσμες πιθανότητες να πετύχετε όσα 
θέλετε πραγματικά. Καθώς ξεκινά ο φετινός 
Οκτώβριος, κάντε μια ειλικρινή αυτοαξιολόγη-
ση. Τι αξίζει να κρατήσετε και ποια στοιχεία σας 
μπορείτε να αφήσετε. Στη συνέχεια πρέπει να 
αλλάξετε ανάλογα και το σχέδιο δράσης σας!

Δώστε στον εαυτό σας αυτό που 
χρειάζεται. Ξεχάστε όσα είχατε σχεδιάσει 
και αφιερώστε χρόνο για να επικοινωνή-
σετε με τον εσωτερικό κόσμο σας! Είναι 
σημαντικό να ξέρετε πώς αισθάνεστε ανά 
πάσα στιγμή. Και όσο περισσότερα αντι-
λαμβάνεστε, τόσο πιο εφοδιασμένοι είστε 
για να λαμβάνετε ορθές αποφάσεις για 
όσα θα ακολουθήσουν!

Μπορεί να αισθάνεστε παθια-
σμένοι στην αρχή του μήνα. Μπορεί να 
είστε κατά κάποιον τρόπο ζηλιάρηδες ή/
και κάπως ευέξαπτοι… Φαίνεται ότι θα 
ενεργείτε λίγο κτητικά, αγαπητοί Ταύροι! 
Αναρωτηθείτε γιατί αισθάνεστε έτσι και 
ποιους αφορά: Έχετε ανασφάλεια για τον 
εαυτό σας ή κάποιος έχει κακή συμπερι-
φορά απέναντί σας; 

Τώρα μπορείτε να κάνετε κάθε εί-
δους ανακαλύψεις, που θα διαμορφώσουν 
την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή 
για τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τις 7 Οκτω-
βρίου θα ακολουθήσετε μια παρόρμηση, 
που θα οδηγήσει σε πολύ μαγικό ρομα-
ντισμό… Επομένως μην προσπαθήσετε να 
ελέγξετε το ένστικτό σας: Αν σας λέει «πη-
γαίνετε», γιατί να πείτε όχι;

Υπάρχει κάτι που σας κάνει να 
νιώθετε άβολα; Αισθάνεστε ανασφαλείς; 
Συχνά, η αποστασιοποίηση από τα πράγ-
ματα είναι σημάδι ότι είστε φορτισμένοι 
με κάποιο τρόπο. Όσο δύσκολο κι αν είναι, 
πρέπει να έρθετε σε επαφή με όλα τα συ-
ναισθήματά σας… Θα διαπιστώσετε πως 
ό,τι σας έκανε να φοβάστε, δεν είναι τόσο 
κακό όσο νομίζατε!

Αναλύστε τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κα-
τάστασης στη δουλειά σας. Ελέγξτε ξανά το 
υπόλοιπο του τραπεζικού σας λογαριασμού. 
Μια ανάλυση κόστους / οφέλους για την τω-
ρινή σας ευτυχία και την μελλοντική, απαιτεί 
διάφορα κριτήρια. Μέχρι την 4 Οκτωβρίου, θα 
πρέπει να έχετε σχηματίσει ιδέα για το ιδανικό 
αποτέλεσμα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. 

Στο εξής θα κοιτάτε τους πά-
ντες και τα μάτια με πιο κριτική ματιά, 
αγαπητοί Ζυγοί. Και κάποιες λεπτο-
μέρειες που θα εντοπίζετε, δε θα σας 
αρέσουν. Αλλά να θυμάστε ότι θα κερ-
δίσετε περισσότερα, αν προσφέρετε 
εποικοδομητικές απόψεις αντί για κά-
θετες αποδοκιμασίες!

Το ωροσκόπιό σας προβλέπει 
ότι την 1η μέρα του μήνα, ίσως να αι-
σθάνεστε λίγο υποτιμημένοι. Αυτό το 
συναίσθημα πιθανότατα πηγάζει από 
δυσαρέσκεια για τη θέση σας στη δου-
λειά… Αλλά θα μπορούσε και να σχετί-
ζεται με μια οικογενειακή δυναμική. Οι 
ενήλικοι συγγενείς σας πρέπει να κατα-
νοούν τις ανάγκες σας!

Οι προβλέψεις σας δείχνουν ότι 
ίσως αναζητήσετε μια νέα συνεργασία στην 
αρχή του μήνα… Είτε είναι ρομαντική είτε 
επιχειρηματική, καλύτερα να συγκρατηθείτε 
και να μη βιαστείτε να την επισημοποιήσετε. 
Δώστε περισσότερο χρόνο για να επιβεβαιώ-
σετε ότι μπορείτε να δεσμευτείτε πραγματικά! 
Μπορεί να μην είστε σίγουροι ακόμη για το αν 
εμπιστεύεστε τους άλλους εμπλεκόμενους. 

Αισθάνεστε εξοικειωμένοι με τον 
κόσμο και ευθυγραμμισμένοι με τους συ-
νανθρώπους σας. Αναρωτιέστε τι συμβαί-
νει; Τίποτα ανησυχητικό, απλώς μερικές 
φορές τα πράγματα κυλούν προς όφελός 
σας! Γύρω στις 7 Οκτωβρίου, το αφεντικό 
σας θα έχει φανταστική διάθεση. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να ζητήσετε προαγωγή ή 
αύξηση. Ή μια αύξηση και μια προαγωγή… 

Το ωροσκόπιό σας προβλέπει 
ότι καθώς αρχίζει ο μήνας, θα πρέπει να 
δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Δε θέλετε να 
εμπλακείτε σε πράγματα που δεν κατανο-
είτε πλήρως. Οπωσδήποτε ακούστε και με-
λετήστε προτάσεις… Αλλά μη δεσμευτείτε 
σε τίποτα και μην υπογράψετε κάτι. Στις 4 
Οκτωβρίου σκεφτείτε δύο φορές πριν πεί-
τε αυτό που είναι στο μυαλό σας. 
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Μερικές φορές, ο καλύτερος 
τρόπος για να αντιμετωπίσετε τις δυσκο-
λίες είναι να ακολουθήσετε τη ροή τους. 
Οπότε αν τα πράγματα είναι ασταθή, ακο-
λουθήστε τα. Αν είναι ανάποδα, κοιτάξτε 
τα από μια διαφορετική οπτική γωνία! 
Ποιος ξέρει, μπορεί να αποκτήσετε έτσι 
μεγαλύτερη κατανόηση μιας φαινομενικά 
συγκεχυμένης κατάστασης. 

Αρχίζει η πρώτη πολι-
ορκία του Μεσολογγί-

ου από τους Ομέρ Βρυώ-
νη και Κιουταχή.  

Στο πλευρό των Οθω-
μανών βρίσκονται και 
οι Έλληνες οπλαρχηγοί 

Βαρνακιώτης, Μπακόλας, 
Ίσκος, Ράγκος  
και Βαλτινός. 

Η ανακριτική επιτροπή υπό 
τον Θεόδωρο Πάγκαλο παραπέ-

μπει με την κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας τον πρώην αρχιστρά-

τηγο της Στρατιάς της Μικράς 
Ασίας Γεώργιο Χατζηανέστη, τους 
πολιτικούς Δημήτριο Γούναρη, Νι-
κόλαο Στράτο, Πέτρο Πρωτοπαπα-
δάκη, Νικόλαο Θεοτόκη, Γεώργιο 

Μπαλτατζή, τον υποστράτηγο 
ε.α. Ξενοφώντα Στρατηγό και τον 
υποναύαρχο ε.α. Μιχαήλ Γούδα. 

1.800 Αμερικανοί πεζο-
ναύτες, υποστηριζόμενοι 

από 300 στρατιώτες 
αγγλόφωνων νήσων της 
Καραϊβικής, εισβάλουν 
στο νησί της Γρενάδας. 
Οι Αμερικανοί κατηγο-

ρούν την κυβέρνηση του 
μικροσκοπικού αυτού 

κράτους ότι επηρεάζεται 
από τους Κουβανούς και 

τους Σοβιετικούς. 

Ο Αμερικανός συγ-
γραφέας Τζον Στάιν-
μπεκ βραβεύεται με 
το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας.

ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ…
Η κόρη φέρνει σπίτι το φίλο της για να 

τον γνωρίσει στους πλούσιους γο-
νείς της, καθώς αποφάσισαν να αρραβω-
νιαστούν. «Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά 
σου;» ρωτά ο πατέρας της κοπέλας.
«Έχω πάρει υποτροφία για το μεταπτυ-

χιακό» απαντά ο νεαρός.
«Υποτροφία! Αξιοθαύμαστο, αλλά πως 

θα μπορέσεις να παρέχεις στην κόρη μου 
ένα σπίτι για να ζήσει και ανέσεις όπως 
έχει συνηθίσει;»
«Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός».
«Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις 

στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώνων 
που της αξίζει;»

«Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι 
έχει ο Θεός».
«Και παιδιά; Πως θα μπορέσεις να συ-

ντηρήσεις παιδιά;».
«Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο Θεός».
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και 

κάθε φορά που ο πατέρας της κοπέλας 
ρωτούσε κάτι, ο γαμπρός επέμενε ότι 
έχει ο Θεός.
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας ρωτά 

τον άντρα της: «Πως πήγε η κουβέντα 
σας;»
«Δεν έχει δουλειά, δεν έχει σχέδια για 

το μέλλον και πιστεύει ότι είμαι ο Θεός».

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
-Γιατί άργησες στο μάθημα 
Γιώργο;
-Άργησα να ξυπνήσω κυρία, 
γιατί είδα όνειρο πως πήγα 
στην Ελβετία…
-Κι εσύ Νίκο, γιατί άργησες;
-Εγώ κυρία, πήγα τον 
Γιώργο στο… αεροδρόμιο!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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-L
AB

EL
LE
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X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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



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

Toronto • Montreal • Vancouver

Και τώρα 
Κρεατοπιττάκια!!!
Καλή σας όρεξη!


