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το πρόστιμο

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Επιστολές οργής για τη
Συμφωνία των Πρεσπών

ΣΕΛΙΔΑ 8

Η στρατηγική σημασία
της Σούδας

ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕΛΙΔΑ 10

Βάλτε «φρένο»
στην Τουρκία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΣΟΚ

Από τον Ανδρέα
στη Φώφη

ΣΕΛΙΔΑ 11

Διαδικτυακή συζήτηση του καναδού υπουργού
Εξωτερικών Champagne με την Ελληνική Παροικία

COVID-19: Πόσο κοντά
είμαστε στο εμβόλιο;

ΣΕΛΙΔΑ 20

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΤΑ ΤΡΊΑ «ΚΑΥΤΆ» ΜΈΤΩΠΑ
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη

Οι 5 όροι του Ερντογάν στην Ε.Ε.
ΚΑΙ Η ΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
«ανάφλεξη» στον Καύκασο

Το σχέδιο για τις
ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ
& τι ισχύει για την
ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ
των νησιών

ΣΕΛΙΔΕΣ 17, 24-25

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Ενιαία ενημέρωση της Ελληνικής Παροικίας στον υπουργό εξωτερικών
του Καναδά François-Philippe Champagne για τα Ελληνοτουρκικά
Αγία Σοφία, τουρκικές απειλές και επεκτατικές βλέψεις στο Αιγαίο

Α

πίστευτο κι όμως αληθινό. Σαν μια
μοναδική φωνή οι εκπρόσωποι οργανισμών και ιδρυμάτων της παροικίας
μας, σε διαδικτυακή συνάντηση που κάλεσε ο υπουργός εξωτερικών του Καναδά
François-Philippe Champagne το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου "κινήθηκαν" στο
ίδιο μήκος... κύματος!
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Η συνάντηση είχε σκοπό να ενημερωθεί
ο υπουργός για τις ανησυχίες της Ελληνικής παροικίας όσον αφορά τα Ελληνοτουρκικά Θέματα.
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
Από την πλευρά της κυβέρνησης εκτός
από τον υπουργό, συμμετείχαν οι βουλευτές ελληνικής καταγωγής, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Άννυ Κουτράκη και
Πήτερ Φραγκισκάτος, καθώς και οι συνάδελφοι τους βουλευτές, Fayçal El-Khoury,
Julie Dabrusin και Rob Oliphant.
Από την πλευρά της Ελληνικής παροικίας
συμμετείχαν, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ.
Σωτήριος, ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης,
ο πρόεδρος του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Κεμπέκ, Γιάννης Θεοδοσόπουλος -ο οποίος αντιπροσώπευε και
τον πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσου
του Κεμπέκ, Διονύση Μαρίνο-, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος
Μόντρεαλ, Ανδρέας Κριλής, η πρώην και
πρώτη ομοσπονδιακή βουλευτής Ελληνικής καταγωγής, Ελένη Μπακοπάνου, ο
πρώην υπουργός του Κεμπέκ, Χρήστος
Σύρρος, ο καθηγητής Οικονομικών, Κυριάκος Μαντζωρίνης, ο ιατρός Χρήστος
Καράτζιος, η Παναγιώτα Αμανατίδου, οι
εκδότες Χρήστος Μανίκης και Γιώργος
Γκιούσμας, ο Μιχάλης Τελλίδης και ο Σάκης Γιάγκος.
ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ
Ιδιαίτερη έκκληση στον υπουργό έκανε
ο βουλευτής της περιοχής Laval les Iles,
Fayçal El-Khoury, ο οποίος τόνισε την
τουρκική συμπεριφορά στη Συρία, Λιβύη,
Λίβανο, Αζερμπαϊτζάν, και τις προκλήσεις
στην Ελλάδα: «Κύριε υπουργέ γνωρίζω ότι
είστε «πρωταθλητής» του δικαίου και της
διπλωματίας. Πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας πρέπει να σταματήσει… Είμαι σίγουρος ότι ως δυνατός ηγέτης, μπορείτε να παίξετε ένα κύριο ρόλο,
μια και ο Καναδάς είναι γνωστό ότι είναι
η πιο ειρηνευτική χώρα. Αν μιλήσετε εκεί
που πρέπει, θα ακουστείτε! Βασιζόμαστε
σε εσάς και πιστεύουμε σε σας...», είπε.
Ο καθηγητής κ. Μαντζωρίνης υπενθύμισε σε όλους τη συνεχή αύξηση των αμυντικών δαπανών της Τουρκικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια: «5,5 δις το 2002
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φθάνοντας τα 60 δις το 2019. Αυτό βοηθάει τις επεκτατικές βλέψεις της, ενώ την
ίδια στιγμή δεν ακολουθεί καθόλου τους
διεθνής νόμους όπως το δίκαιο της θαλάσσης», είπε.
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες από την
Ελληνική παροικία, ανέφεραν την παρανομία μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε
τζαμί και τη σιωπή της Καναδικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό.
«Περιμέναμε την κυβέρνηση μας να στείλει γραπτώς στην Τουρκική κυβέρνηση
-όπως έκαναν πολλές άλλες χώρες- την
έντονη διαμαρτυρία και μη αποδοχή της
μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η
οποία κίνηση παραβιάζει τους κανόνες της
UNESCO που αναγνώρισε την Αγία Σοφία
ως ιστορικός χώρος κληρονομιάς», τόνισε
η κα Μπακοπάνου στον υπουργό.
Το ίδιο παράπονο εξέφρασε πιο έντονα
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος.
«Κύριε υπουργέ», είπε «δεν είναι μόνο
το θέμα της Αγίας Σοφίας, αλλά όπως θα
γνωρίζεται η κεφαλή της Ορθοδοξίας βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη, και όπως
ξέρετε δεν έχουν ελευθερίες. Δεν είναι
ούτε αναγνωρισμένοι από τη χώρα. Από
το 1971 είναι κλειστή η Θεολογική Σχολή
της Χάλκης. Οι μη Οθωμανοί στην Τουρκία δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Είναι
καιρός όλα τα κράτη να διορθώσουν αυτή
την κατάσταση. Επειδή ο Καναδάς, όπως
και άλλα κράτη, δεν έκαναν τίποτα για την
Αγία Σοφία, μετετράπη και η Μονή της
Χώρας σε τζαμί», ανέφερε.

σου Δρ. Χαλάτσης ζήτησε όπως ο Καναδάς σταματήσει την πώληση εξελιγμένων
στρατιωτικών καμερών για τα τουρκικά
drone.
«Ως καναδοί πολίτες πιστεύουμε ότι Καναδάς δεν πρέπει να βοηθάει την Τουρκία
στην προμήθεια στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως οι ηλεκτρο-οπτικές κάμερες, μια
και είναι γνωστό ότι δεν ακολουθεί τους
διεθνής νόμους και έχει εχθρικές βλέψεις
προς πολλές χώρες», τόνισε.

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε τη βοήθεια του υπουργού για να έρθουν στον
Καναδά τρεις πολύγλωσσοι Ιερείς από την
Ελλάδα.
Ο πρώην υπουργός του Κεμπέκ, Χρήστος
Σύρρος, σύστησε όπως ο Καναδάς φιλοξενήσει ένα σημαντικό αριθμό από τους
πρόσφυγες που βρίσκονται στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Ελλάδας.
Εκτός στην αναφορά του για την παράνομη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί,
ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέ-

Επίσης, ο Δρ. Χαλάτσης υπενθύμισε ότι
πρέπει η Καναδική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννης Θεοδοσόπουλος επεσήμανε
ότι ο Καναδάς δε μπορεί να μένει αμέτοχος μπρος τις συνεχόμενες παραβιάσεις
της Τουρκίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών νόμων. Πρόσθεσε δε
ότι τουρκικό drone χρωμάτισε με κόκκινο
χρώμα την Ελληνική σημαία στο Καστελόριζο.

Παρά το εμπάργκο όπλων εναντίον της Άγκυρας, που προέκυψε από τις στρατιωτικές
επιδρομές της στη βόρεια Συρία τον περασμένο Οκτώβριο, η καναδική κυβέρνηση
αποφάσισε την πώληση εξελιγμένων στρατιωτικών καμερών drone στην Τουρκία. Τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφοι -drone- της Τουρκίας, τύπου Bayraktar χρησιμοποιούν ηλεκτροοπτικές και υπέρυθρες κάμερες που κατασκευάζονται από την L3Harris Wescam του Καναδά.
Τελευταίως χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν κατά της Αρμενίας...

«Ο Καναδάς πρέπει να πρωτοπορήσει
και πάλι στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα που
δημιούργησε η Τουρκία στη μεσόγειο αν
δεν ελεχθεί θα μπορεί να επεκταθεί σε διεθνές επίπεδο», είπε.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ.
Κριλής, κάλεσε τον υπουργό Champagne
να παραβρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της 200ης επετείου της Ελληνικής ανεξαρτησίας τον ερχόμενο Μάρτιο.
Ο συνάδελφος Χρήστος Μανίκης υπενθύμισε στον υπουργό ότι η Τουρκία παρόλο που υπέγραψε συμφωνία, έστειλε παράνομα τόνους όπλων στη Λιβύη καθώς
και μετέφερε μισθοφόρους μαχητές.
Στην ολιγόλεπτη συμμετοχή μου, ενημέρωσα τον υπουργό ότι είμαι πρόσφυγας
Κωσταντινουπολίτης. Γεννημένος στην
περιοχή της Αγίας Σοφίας. Το 1955 ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη πάνω από
170.000 Έλληνες. Μετά τα Σεπτεμβριανά,
ο αριθμός μειώθηκε στους 30.000 το 1964,
έτος που διέφυγε η οικογένεια μου από
την Πόλη. Σήμερα, με το ζόρι ζουν 2.000
άνθρωποι...
Και όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος που γνώριζε τον πατέρα μου, οι διωγμοί των μη
Οθωμανών συνεχίζονται με αρχή τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915.
Τέλος, ζήτησα από τον υπουργό, αν
υπάρχει τρόπος, να σταματήσει η καναδική κυβέρνηση την Τουρκία, να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρο-οπτικές κάμερες της
καναδικής εταιρείας WESCAM, που αυτή
τη στιγμή τα Τουρκικά drones "σπέρνουν"
το θάνατο στους Αρμενίους.
Ο υπουργός Champagne είπε ότι τα στοιχεία που έχει δείχνουν ότι δε χρησιμοποιούνται κατά των Αρμενίων. Όμως θα ζητήσει να επανεξεταστούν αν αυτό αληθεύει.
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Αυστηρά περιοριστικά μέτρα για Μόντρεαλ, Λαβάλ, Νότια Ακτή

Πρόστιμο $1.546 στους παραβάτες
ι περιοχές του Μόντρεαλ, του Κεμπέκ
και του Chaudière-Appalaches, θεωρούνται πλέον "κόκκινες" ζώνες, στο πλαίσιο του συστήματος συναγερμού COVID-19
της επαρχίας, δήλωσε τη Δευτέρα 28/9
ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ François
Legault.
"Εξετάσαμε τα αποτελέσματα το σαββατοκύριακο και ο αριθμός των περιπτώσεων
έχει αυξηθεί σημαντικά", είπε.
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτή η
αύξηση των περιπτώσεων θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού νοσηλείας και των θανάτων. "Πρέπει να λάβουμε
μερικές δύσκολες, δραστικές αποφάσεις",
δήλωσε ο Legault.
Οι νέοι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν
ισχύουν από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και
αναμένεται να διαρκέσουν για 28 ημέρες,
έως τις 28 Οκτωβρίου, στις "κόκκινες" ζώνες.

• Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά.
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François
Legault, ανέφερε ότι η αμέλεια ορισμένων
εξάπλωσε τα κρούσματα του COVID-19 και
υποχρέωσε την κυβερνηση να πάρει μέτρα.
«Ζωές κινδυνεύουν. Θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα σχολεία. Θέλουμε
επίσης να προστατεύσουμε το δίκτυο υγείας μας», είπε ο Legault.
Εκτός από εξαιρέσεις, όπως ένας επισκέπτης φροντίδας, ο πρωθυπουργός είπε ότι
άτομα που φιλοξενούν συγκεντρώσεις ή
πάρτι παραβιάζουν το νόμο και η αστυνομία θα είναι σε θέση να εκδώσει πρόστιμα
επί τόπου.
Θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα εάν το κάνουν. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ταξιδεύουν μεταξύ περιοχών για να μαζεύουν είδη
παντοπωλείου ή να εκτελούν παρόμοια
καθήκοντα. Η μετάβαση σε "πορτοκαλί" ή
"κίτρινες" ζώνες είναι αποδεκτή, είπε, εάν οι
άνθρωποι κατευθύνονται προς μια κυνηγετική καμπίνα ή κάποιο θέμα που έχει σχέση
με τη φύση, αλλά πρέπει να φέρουν όλα τα
προστατευτικά μέτρα μαζί τους.

Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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assurances
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με 13 εταιρίες
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Cabinet en assurance de dommages et services financiers
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στημα που αναπτύχθηκε από την Abbott
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, καθώς είναι μικρό και ελαφρύ.
Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύετε τις χημικές ουσίες ή τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για τη
διεξαγωγή αυτών των δοκιμών σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες.
Η κα Anand ανακοίνωσε επίσης, ότι το
Οτάβα έχει καταλήξει σε συμφωνία
υπουργείο της έχει συνάψει σύμβαση με
με τη φαρμακευτική Abbott για την
την εταιρεία Montreal Metro Logistique
αγορά έως και 7,9 εκατομμυρίων ταχείων
Inc. για την αποθήκευση και διανομή ατοδοκιμών για την COVID-19.
μικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ),
Αυτό το τεστ θα πρέπει να εκτελείται από
όπως μάσκες, γάντια και ιατρικές ρόμπες.
έναν επαγγελματία υγείας, χρησιμοποιώΟ Καναδάς έχει δημιουργήσει απόθεμα
ντας ρινικό στυλεό, αλλά το δείγμα που
2 δισεκατομμυρίων PPE τους τελευταίους
αναπτύχθηκε από την Abbott μπορεί να
μήνες, είπε η υπουργός, χωρίς να δώσει
έχει το αποτέλεσμα σε 5 έως 13 λεπτά, το
λεπτομέρειες.
οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο από οποιοΣύμφωνα με αυτήν, το 40% της συνοδήποτε άλλο τεστ που χρησιμοποιείται
λικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων
σήμερα στον Καναδά.
προμήθειας ΜΑΠ καταβάλλεται τώρα σε
Η συμφωνία με την Abbott Rapid
καναδικές εταιρείες. | © TA NEA
Diagnostics ULC για το σύστημα ελέγχου
ID NOW προβλέπει επίσης την αγορά έως
και 3.800 από αυτές τις συσκευές. Ωστόσο,
εξαρτάται από την έγκριση της τεχνολογίας από την Υπηρεσία Υγείας του Καναδά.
Στην υπηρεσία
«Οι ταχείες δοκιμές θα βοηθήσουν στη
μείωση του χρόνου αναμονής για το αποτων κατοίκων του
Guy Ouellette
τέλεσμα, το οποίο είναι το κλειδί για τη
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
μείωση της εξάπλωσης του ιού», δήλωσε
MNA for Chomedey
η υπουργός Anand σε συνέντευξη Τύπου.
4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
Σύμφωνα με το Health Canada, το σύ-

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής
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Επιτέλους! Γρήγορα αποτελέσματα
των εξετάσεων COVID-19

Ο Legault δεν έκανε καμία αναφορά για
οδοφράγματα, κάτι που συνέβη την περασμένη άνοιξη.
Η υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας
Geneviève Guilbault είπε ότι στόχος της
κυβέρνησης δεν είναι να εκδίδονται όσο το
δυνατόν περισσότερα πρόστιμα, αλλά να
διασφαλίζετε ότι οι άνθρωποι μένουν στις
ζώνες τους και μειώνουν τη διάδοση του
COVID-19.
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ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΕΊΣΟΔΟ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΈΣ ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ
Εάν ένας ιδιοκτήτης σπιτιού δε συμμορφώνεται όταν η αστυνομία ζητά να εισέλθει
στο σπίτι, είπε, οι αξιωματικοί θα μπορούν
να λάβουν ένταλμα μέσω τηλεφώνου. Αναφέρθηκε στα εντάλματα ως «φορητά», καθώς επιτρέπουν στην αστυνομία να ενεργήσει γρήγορα.
Οι περιορισμοί είναι:
Οι παραβάτες που μαζεύονται στα σπίτια
• Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο σπίτι, θα λάβουν πρόστιμα 1.000$ ανά άτομο τα
με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως επιτρέπεται οποία ανέρχονται στα $1.546 με το κόστος
ένας μόνο φροντιστής ανά επίσκεψη.
διαχείρησης.
• Όλα τα μπαρ, καζίνο και εστιατόρια είναι
κλειστά (μόνο για διανομή ή να πάρετε την
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΆΣΚΕΣ
παραγγελία σας).
Οι διαδηλωτές που αρνούνται να φορούν
• Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία, οι κινηματο- μάσκες θα επιβληθούν επίσης πρόστιμα
γράφοι και τα θέατρα θα είναι επίσης κλει- 1.000$. Ο Legault είπε ότι όλες οι συγκεστά.
ντρώσεις θα απαγορευτούν, ακόμη και έξω.
• Απαγορεύεται η απόσταση μικρότερη "Οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να διατων δύο μέτρων. Οι μάσκες θα είναι υπο- λύσουν ειρηνικά τις συγκεντρώσεις, αλλά
χρεωτικές κατά τη διάρκεια των διαδηλώ- εάν οι άνθρωποι δε συνεργαστούν, μπορεί
σεων.
να δοθούν πρόστιμα", είπε.
• Οι εκκλησίες και οι χώροι για εκδηλώσεις,
όπως κηδείες και γάμοι, θα έχουν όριο 25
ΔΕΝ ΤΑΞΙΔΕΎΕΤΕ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΖΏΝΕΣ
ατόμων.
Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα, ότι
• Τα κομμωτήρια, τα ξενοδοχεία και άλλες άτομα από "κόκκινες" ζώνες δε μποτέτοιες επιχειρήσεις, θα παραμείνουν ανοι- ρούν να ταξιδέψουν σε "πορτοκαχτά.
λί" ζώνες για φαγητό σε ένα εστιατόριο.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Το Προσφυγικό, η λύση και η έλλειψη

Εσείς τι λέτε;

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαίος ηγέτης αυτή τη στιγμή,
με το απαραίτητο πολιτικό ανάστημα, για να επιβάλει τη λύση

Μ

του Μιχάλη Τελλίδη

ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΟΟΥ

Η υποβάθμιση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας…

Μ

ε το χειμώνα ήδη να βρίσκεται δειλά προ των πυλών, τα
νέα ψυχαγωγικά projects έρχονται να προστεθούν στα τηλεοπτικά προγράμματα, για να μας «συντροφεύουν» τις μακριές
νύχτες της παρατεταμένης μουντής εποχής.
Για άλλη μία σαιζόν έχουμε να κάνουμε με μια σειρά εκπομπών
τύπου ριάλιτι, όπου τελευταία έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τη
μικρή οθόνη. Ένα φαινόμενο που ξεπέρασε πλέον τα δυτικά σύνορα και «χτύπησε» ανελέητα τις ευάλωτες χώρες μιμητικής συμπεριφοράς, μη εξαιρουμένης της Ελλάδας.
Ούτε λίγα ούτε πολλά, 16, άνευ αιδούς τηλεοπτικά κατασκευάσματα, υπόσχονται να «αξιοποιήσουν» τις ελεύθερες ώρες μας...
Όλα τα ‘χει φέτος ο μπαξές. Μόδα, μαγειρική, διαγωνισμοί, έρωτες, ιδιομορφίες…
Ξεχωρίζουν: το σεξιστικό «Bachelor», που από τους μαιτρ του είδους θεωρείται ο βασιλιάς των ριάλιτι έρωτος… το γνωστό και μη
εξαιρετέο «Big Brother», με τις 56 κάμερες ηδονοβλεπτικής λειτουργίας… το ειδικά παραγμένο για ατάλαντους αοιδούς «Voice»…
το «Your Face Sounds Familiar», για παίκτες ακαθορίστου κυρίως φύλλου… το «Masked Singer», για επίδοξες – αποτυχημένες
μέλλουσες φίρμες… το αισθησιακό «Dancing With The Stars», το
οργιώδες μυστικιστικό «Survivor», το σκληρού περιεχομένου «XFactor», κ.α.
Για να καταφέρω να μεταφέρω το ρεαλιστικό κλίμα που επικρατεί, παρακολούθησα (όσο οι αντοχές μου το επέτρεψαν) ορισμένα
από τα αντιπροσωπευτικότερα ριάλιτι του είδους. Φυσικά, όλοι
ανεξαιρέτως οι τίτλοι είναι Αγγλικοί...
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το «Bachelor» (ελληνιστί εργένης).
Σε κάποια σκηνή είκοσι γυναίκες, σα να είναι σε χαρέμι, κυνηγούν
με κάθε τρόπο τον ένα και μοναδικό άντρα, χάνοντας την όποια
εναπομείνασα αξιοπρέπεια τους. Και αναρωτιέμαι, ύστερα από
τόσους αγώνες και προσπάθειες για ισότητα των φύλλων και βελτίωση της θέσης της γυναίκας, το θήλυ να παρουσιάζεται σαν το
ασθενές φύλο, που με την ομορφιά και την περισσή σαγήνη να
πασχίζει να κατακτήσει τον ιδανικό νυμφίο, ώστε να καλοπαντρευτεί, μη διστάζοντας να ξεμαλλιαστεί για χάρη του με τις πιθανές
ανταγωνίστριες! Δε συζητώ για τα ανεκδιήγητα μαργαριτάρια που
συνεχώς ακούγονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι όλων
των ριάλιτι…
Εξίσου προβληματικό μου φαίνεται το γεγονός, ότι πλέον έχουμε καταλήξει να εμπορευόμαστε και τα ανθρώπινα συναισθήματα, πάνω στα οποία χτίζονται παρόμοιες εκπομπές για χάρη της
τηλεθέασης… Πιστεύω πως το να σε επιλέξουν σε αυτά τα σόου,
σε υποβαθμίζουν σαν άτομο αλλά και σαν προσωπικότητα, αφού
αναγκάζεσαι να εκτελέσεις πράγματα και κανόνες. Επίσης, νιώθεις
την αίσθηση της διασημότητας, η οποία διαρκεί ελάχιστα, καθώς
μετά το σόου δεν πρόκειται να σε αναγνωρίζει κανείς, γιατί δε θα
είσαι πλέον «διάσημος». Σε καμία περίπτωση δεν κατακρίνω ανθρώπους που επιλέγουν να παρακολουθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Ο καθένας βλέπει με διαφορετικά μάτια και έχει διαφορετικά γούστα. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτούμε για μια στιγμή,
ποια είναι η κοινωνία που θα θέλαμε να ζούμε.
Γιατί – κακά τα ψέματα – τοιαύτα θεάματα αντανακλούν και προβάλλουν κοντόφθαλμες αντιλήψεις και χυδαίες πράξεις, που δε θα
έπρεπε καν να υφίστανται στον παρόντα αιώνα…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Γράφει ο Γιώργος Μαντέλας
© in.gr
Με τη διαφορά πως κάποιες δηλώσεις τότε (όπως
το κλασικό «λιάζονται στις πλατείες» κ.λπ., κ.λπ.)
καθιστούσαν το ζήτημα γραφικό, πέραν από μη
αντιμετωπίσιμο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα
να χάνεται το δάσος, ενώ γινόταν πλάκα με το
δέντρο. Ωστόσο, το θέμα μόνο αστείο δεν είναι. Και
σίγουρα δεν προσφέρεται για χαβαλέ. Κι όποιος
τον έκανε, ας απολογηθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το
θέμα μας.
Το θέμα είναι, πως οι εικόνες που εξελίσσονται
στη Μόρια κι όπου αλλού – στη Σάμο η κατάσταση
είναι ίδια και χειρότερη – είναι εξευτελιστικές.
Και τσιτάτα του στυλ, «ως εδώ» και «δεν πάει
παραπέρα», δεν έχουν κανένα περιεχόμενο,
εφόσον δε λύνουν το πρόβλημα.
Τι πρέπει να γίνει; Αυτό που χρειάζεται είναι: α)
λεφτά, β) πολιτική διαχείρισης και γ) στρατηγική
επιβολής των αποφάσεων στην Τουρκία.
Αλλά προσοχή: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τ

-Στην τρίτη περίπτωση, για να λυθεί το ζήτημα σε
βάθος χρόνου. Γιατί αυτό συνεπάγεται πραγματική
λύση. Με τα κατάλληλα και απαραίτητα
ανταλλάγματα. Αλλά και τα «αντίποινα»,
οικονομικά και άλλα, στην περίπτωση παραβίασης
των συμφωνιών.
Όλα τα παραπάνω, ωστόσο, προϋποθέτουν κάτι
κρίσιμο: Ισχυρές ευρωπαϊκές ηγεσίες.
Που θα μπορούν να επιβάλουν τις αποφάσεις.
Που δε θα «εκβιάζονται» από διμερείς
εμπορικές συμφωνίες, δε θα υπολογίζουν
πρόσκαιρα πλεονάσματα και εξισορροπημένους
προϋπολογισμούς και δε θα λειτουργούν, έχοντας
στο πίσω μέρος του μυαλού τους ενδοευρωπαϊκές
και άλλες συμμαχίες.
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική
τραγωδία, που πρέπει με κάθε τρόπο να τελειώσει.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαίος
ηγέτης αυτή τη στιγμή, με το απαραίτητο πολιτικό
ανάστημα, για να επιβάλει τη λύση.

απολαμβάνεις προνόμια, όπως επιδόματα και
σπίτι. Εξετάζεται, λοιπόν, το αίτημά τους και επειδή
είμαστε πάρα, μα πάρα πολύ πονόψυχοι εμείς
στην Ελλάδα και είμαστε και large και, ως γνωστόν,
έχουμε και το λεφτόδεντρο από παλιά, δίνουμε τα
άσυλα κατά χιλιάδες.
Δίνουμε τόσο πολλά άσυλα, που νομίζω ότι θα
μπορούσαμε να τα μοιράζουμε και στο περίπτερο
σαν τις καραμέλες. Να αποφεύγονται και οι
προσχηματικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που έχουν
αναρτηθεί στο υπουργείο Μεταναστευτικής
Γράφει η Ελένη Παπαδοπούλου*
Πολιτικής, η χώρα μας από 229 άσυλα που έδωσε
© Newsbreak.gr
το 2013 έφτασε στα 13.514 το 2019, ενώ έχει ήδη
δώσει περίπου 2.000 άσυλα το πρώτο δίμηνο του
Και αφού πάτησαν στις ακτές των νησιών μας, 2020. Συνολικά, έχουμε δώσει άσυλο σε 45.066
με τις συμβουλές των ψυχοπονιάρηδων ΜΚΟ, με άτομα.
το αζημίωτο πάντα, πήγαν να ζητήσουν άσυλο, Όπως
φαίνεται,
αυτές
οι
εξαιρετικές
ως άλλοι ικέτες με τρία διαφορετικά ονόματα, λαθρομεταναστευτικές πολιτικές δέχονται τη μαζική
ημερομηνία γέννησης 1η Ιανουαρίου κάποιου απόδοση ασύλου με copy-paste αιτιολογήσεις,
έτους, αναλόγως αν ο ικέτης φαίνεται ανήλικος ή αλλά απαγορεύουν τις μαζικές απελάσεις.
όχι, και μια αιτιολογία copy-paste, ότι διώκονται
Σου λένε, κατά περίπτωση η εξέταση, κι ας
στη χώρα τους και πρέπει να πάρουν άσυλο.
μπαίνουν μπουλούκια σε ξέχειλες βάρκες στη
Η Τουρκία και οι άλλες γειτονικές χώρες δε δίνουν χώρα. Και ενώ δε συνορεύουμε με καμία εμπόλεμη
επιδόματα και, ως εκ τούτου, εκεί δε θέλουν άσυλο. χώρα, έχουμε αναλάβει να φροντίσουμε όλους
Άσυλο, μόνο όπου έχει τζάμπα σπίτι, τζάμπα ζωή.
τους κατατρεγμένους του πλανήτη, αδιαφορώντας
Κι έρχονται, λοιπόν, στη χώρα της φαιδράς προκλητικά για τους γηγενείς.
πορτοκαλέας, με τμήματα της επικράτειας να
Άλλωστε, γιατί να ενδιαφερθούν για τους Έλληνες;
κυβερνώνται από την Ύπατη Αρμοστεία – αλλά δεν
Ας γίνουμε κι εμείς πρόσφυγες -έτσι όπως το πάνετο λέμε, μη χαλάσει το image της κυβέρνησης – και
και τότε η Ύπατη Αρμοστεία, που καταστρέφει την
κάνουν αίτηση.
Ελλάδα, θα δώσει σε όλους μας άσυλο.
Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη διαδικασία στο
Δημόσιο που απλώς κάνοντας αίτηση για κάτι, *Διδάκτωρ Διδακτικής Γλωσσών και Πολιτισμών
χωρίς καν αυτό το κάτι να έχει εξεταστεί, να Πανεπιστημίου Paris III – Sorbonne Nouvelle
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-Στη δεύτερη περίπτωση, για να αντιμετωπισθούν
οι σημερινές διαστάσεις του προβλήματος
αναλογικά από όλες τις χώρες – μέλη της ΕΕ. Μια
χώρα – η Ελλάδα, η Ιταλία ή η Μάλτα – δε μπορεί
να τις διαχειριστεί. Όλες μαζί, μπορούν.

ο θέμα του Λαθρομεταναστευτικού φαίνεται να
καταπίνει την ελληνική κοινωνία σαν τσουνάμι.
Η πολιτική ηγεσία συναγωνίζεται ως προς το ποιος
θα είναι ο πιο ψυχοπονιάρης, ποιος θα τάξει
περισσότερα, ποιος θα κλάψει περισσότερο για
τους καημένους που μπήκαν στη χώρα παράνομα,
με μόνη αποσκευή ένα πανάκριβο κινητό, που
δε βρέχεται μήτε χάνεται, όπως, ας πούμε, τα
διαβατήρια, με τα οποία ταξίδεψαν φτηνά από
τις χώρες τους στην Τουρκία αεροπορικώς, για να
προωθηθούν μετά στην Ευρώπη.
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πορεί η Ελλάδα να λύσει το προσφυγικό
ζήτημα; Όχι. Για την ακρίβεια, δε μπορεί όχι
να το λύσει, αλλά ούτε να το διαχειριστεί, έστω
στοιχειωδώς. Για έναν απλό λόγο: Δεν έχει τα
μέσα κι ενδεχομένως τη βούληση, πολιτική και όχι
μόνο. Γι’ αυτό και προς τα έξω «βγαίνει» ότι δεν
έχει στρατηγική. Αυτό που στην πραγματικότητα
συμβαίνει είναι ότι το πρόβλημα την ξεπερνά, όπως
την ξεπερνούσε και στο παρελθόν.

Costas Hovris • Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos

Συντάκτες / Editorial Staff:

Martin C. Barry
Μιχάλης Τελλίδης • Michael Tellides
Δημήτρης Ηλίας
Domenic Marinelli
Renata Isopo

Μακέτα / Layout: Media Trek

Διανομή / Distribution: Media Trek • Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

National Representatives:

Διεύθυνση Ελλάδος /
Director in Greece:

Τέσσυ Δ. Βασσιλειάδου •
Tessy D. Vassiliadou
tessy@tnewsfirst.ca

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056

peter@newsfirst.ca

Οι γνώμες αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύουν την ολομέλεια των συντακτών.

Jean Paul Chamberland

The opinions on THIS PAGE reflect the consensus of Editorial Board.

w w w . t a n e a . c a / w w w . g r e e k n e w s . c a
Deadline: Monday at 1 p.m.

Member

Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertisement is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

ISSN number : 1923-0621 Annual subscription : $165 TX Incl. Per copy : $1

Entire Contents Copyright 2020

4 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 2 Οκτωβριου, 2020 / October 2, 2020

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ
ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύγκρουση συμφερόντων
στις προμήθειες εμβολίων
COVID-19

Ο

ι εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
του Καναδά για το εμβόλιο της Covid-19,
δήλωσαν 23 συγκρούσεις συμφερόντων!
Πληροφορίες, που η Οτάβα μέχρι στιγμής
έχει κρατήσει εμπιστευτικές. Αλλά «σε
ένα πρωτοφανές βήμα», η κυβέρνηση
αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων των μελών της Ομάδας Εργασίας για τα εμβόλια
στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με έρευνα
του Radio-Canada.
Η Οτάβα θα δημιουργήσει ένα μητρώο,
που θα αποκαλύπτει όλες τις δηλώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων και την απόρριψη συμβάσεων που έχει ήδη υπογράψει η κυβέρνηση. Και στο μέλλον, οι συμβάσεις που ανακοινώνονται δημοσίως θα
αναρτιούνται σε αυτό το μητρώο.
Η ομάδα εργασίας για τα εμβόλια
COVID-19 αποτελείται από 12 επιστήμονες και επιχειρηματίες. Συμβουλεύουν
την Οτάβα σχετικά με την αγορά υποψήφιων εμβολίων για κράτηση προϊόντων
που είναι ακόμη υπό ανάπτυξη.
Επιλέγονται τα εμβόλια για την προστασία των Καναδών με διαφανή τρόπο;
Αρκετοί ειδικοί αμφιβάλλουν γι αυτό. Οι
ανησυχίες τους: Αρκετά μέλη της ομάδας
εργασίας έχουν δεσμούς με τη φαρμακευτική βιομηχανία. Σύνδεσμοι, που μέχρι τώρα η Οτάβα αρνήθηκε να αποκαλύψει στο ευρύ κοινό.
Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο, σύμφωνα με τον καθηγητή δημόσιας υγείας,
Amir Attaran. Οι αποφάσεις δε φαίνονται
ανεξάρτητες και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τους Καναδούς.

μελών της επιτροπής, πληροφορίες τις
οποίες η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει εμπιστευτικές.
Μεταξύ αυτών είναι ο Christopher
Procyshyn (φωτ. πρώτος από αριστερά),
Διευθύνων Σύμβουλος της VanRX, προμηθευτής εξοπλισμού που κατασκευάζει
αυτοματοποιημένα πληρωτικά φιαλιδίων
και συρίγγων.
Στον ιστότοπο της VanRX, ένας από
τους πελάτες της είναι η Moderna
Pharmaceuticals, η οποία μόλις υπέγραψε σύμβαση με την Ottawa για την αγορά
56 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 11 ΕΚ. ΔΟΛ.
ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σύμφωνα με το CBC, ο κ. Procyshyn δήλωσε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων
στην κυβέρνηση και αρνήθηκε να συζητήσει την ανάθεση σύμβασης στη Moderna.
Ο Michael De Wilde (φωτ. κέντρο), πρώην στέλεχος της Sanofi-Pasteur που έγινε
ιδιωτικός σύμβουλος με έδρα το Νιου
Τζέρσεϋ. Είναι στο ΔΣ της VBI Vaccine που
κάνει λόμπι στην Οτάβα για να χρηματοδοτηθεί το εμβόλιό της. Σύμφωνα με το
CBC, ο κ. De Wilde ανέφερε αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων στην κυβέρνηση.
Τέλος, υπάρχει ο Μπέντζαμιν Ροβίνσκι (φωτ. δεξιά), ο οποίος διοικεί ένα
επενδυτικό ταμείο Καναδά-Αμερικής, το
Lumira, το οποίο επικεντρώνεται στη βιοτεχνολογία και την ιατρική επιστήμη.
Διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο Merck
Lumira Biosciences, το οποίο επενδύει
σε καναδικές φαρμακευτικές εταιρείες. Ο
Benjamin Rovinski είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Lumira Ventures. Σύμφωνα με
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ
το CBC, ο κ. Ροβίνσκι ανέφερε αυτήν τη
Το CBC έχει τεκμηριώσει αρκετούς επι- σύγκρουση συμφερόντων στην κυβέρνηχειρηματικούς δεσμούς, που φαίνονται ση. Κανένας από τους παραπάνω δε δέσυγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των χτηκαν να σχολιάσουν.

Η γραμματεία της ομάδας εργασίας για
τα εμβόλια COVID δείχνει ότι υπάρχει
μια επίσημη διαδικασία για τα μέλη να
δηλώσουν τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων τους και να αμφισβητήσουν τις
συζητήσεις σε περίπτωση σύγκρουσης. Η
Γραμματεία προσθέτει, ότι ως εθελοντικό εξωτερικό συμβουλευτικό όργανο, τα
μέλη της ομάδας εργασίας για τα εμβόλια
COVID-19 δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις
τους για σύγκρουση συμφερόντων στο
δημόσιο μητρώο.

tine

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Δεν είναι κακό να ζητάμε συμβουλές από
άτομα που έχουν δεσμούς με τη φαρμακευτική βιομηχανία, αναγνωρίζει ο καθηγητής Amir Attaran. Το πρόβλημα είναι η
έλλειψη διαφάνειας.
Οι δηλώσεις συγκρούσεων συμφερόντων δεν είναι ορατές. Είναι επομένως
αδύνατο να γνωρίζουμε εάν οι αποφάσεις
λαμβάνονται χωρίς την επίδραση των οικονομικών συμφερόντων.
Σε περιόδους πανδημίας, δε μπορεί
κανείς να γυρίσει στροφές, λέει ο συντηρητικός βουλευτής Pierre Paul-Hus.
Πρόκειται για μια κατάφωρη έλλειψη διαφάνειας και ηθικής εκ μέρους της κυβέρνησης του Trudeau.
Ο αρχηγός του Bloc Québécois, YvesFrançois Blanchet, γράφει ότι μπορεί να
είναι σωστό να συμβουλευτείτε τη βιομηχανία, αλλά υπό όρους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, οι σημαντικές υγειονομικές αποφάσεις για τους
Καναδούς να είναι ιδιωτικές, λέει ο MarcAndré Gagnon, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Carleton. Δεν υπάρχει λογοδοσία,
διαφάνεια. Δεν είναι καθόλου υγιές. Η
κατάσταση δημιουργεί εντάσεις εντός της
ίδιας της ομάδας εργασίας. Ένα από τα
μέλη παραιτήθηκε.
Ο ερευνητής Gary Kobinger, διευθυντής
του Κέντρου Έρευνας των Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου του Laval,
εγκατέλειψε την ομάδα πριν από μερικές
εβδομάδες, κυρίως λόγω της έλλειψης διαφάνειας. Ήθελε να αναφέρονται στο κοι- ΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
νό οι συγκρούσεις συμφερόντων.
Σύμφωνα με τον Pierre Paul-Hus, ο Καναδάς πρέπει να ακολουθήσει το παράΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
δειγμα της Ελβετίας, η οποία δημοσιεύει
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ
όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων στην
Τα μέλη της ομάδας εργασίας διασφα- ομάδα εργασίας COVID-19 στο Διαδίκτυο.
λίζουν ότι τα συμφέροντα των Καναδών
Τουλάχιστον δύο μέλη της καναδικής
προστατεύονται καλά. Κάθε φορά που ομάδας εργασίας δεν αντιτίθενται στην
ξεκινά μια συζήτηση, τα μέλη πρέπει να ιδέα.
δηλώνουν τις συγκρούσεις τους, λέει ο
Όσον αφορά τα εμβόλια, υπάρχει πολύ
André Veillette, καθηγητής στη Ιατρική δισταγμός και δυσπιστία στον πληθυσμό.
Σχολή του Πανεπιστημίου του Montréal.
Για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, χρειάΌταν είναι δυνητικά δύσκολο, τα μέλη ζεται περισσότερη διαφάνεια, σύμφωνα
αποσύρονται, εξαιρούνται από τις συ- με τον Marc-André Gagnon.

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery
wn Pou
Greekto

ζητήσεις και φεύγουν από την αίθουσα
εθελοντικά. Επιστρέφουν όταν το θέμα δε
συζητείται πλέον. Η επικεφαλής επιστήμονας του Καναδά, Mona Nemer, η οποία
είναι επίσης μέλος της ομάδας εργασίας,
λέει ότι τηρούνται οι αυστηροί κανόνες.

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

NEW LU

NC

!
H MENU

450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά
ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η περισσότερη προσοχή στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 έχει
αφιερωθεί, όχι ακατάλληλα, στα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα του Καναδά και στην ανασφάλεια των Καναδών
στην αγορά εργασίας. Αν και κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει τα μέτρα που έχουν
παρθεί, ήταν απολύτως απαραίτητη μια
ισχυρή κυβερνητική αντίδραση σε μια
άνευ προηγουμένου κρίση – και έτσι θα
πρέπει να καθορίσουμε πώς θα κατανείμουμε τα βάρη αυτού του χρέους με την
πάροδο του χρόνου και μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του πληθυσμού.
Υπάρχει ένα δεύτερο έλλειμμα, που αξίζει επίσης τη σοβαρή προσοχή του κοινού.
Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση του
Καναδά παρέχει μια αξιόπιστη αντανάκλαση των μεσοπρόθεσμων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών στην οικονομία. Η
τρέχουσα οικονομική κατάσταση αντιπροσωπεύει το άθροισμα των οικονομικών
αλληλεπιδράσεων του Καναδά με τον

υπόλοιπο κόσμο – εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, πληρωμές σε
αλλοδαπούς κατόχους των επενδύσεων
της χώρας έναντι πληρωμών που λαμβάνονται από επενδύσεις στο εξωτερικό και
μεταφορές, όπως ξένη βοήθεια ή εμβάσματα. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση μπορεί να είναι ελλειμματική για ένα
χρονικό διάστημα χωρίς πρόβλημα. Κατά

Πως θα ξεπεράσουμε
αυτά τα δύο βουνά

τη διάρκεια μιας οικονομικής επέκτασης,
για παράδειγμα, οι καναδικές αγορές κεφαλαίου και καταναλωτικών αγαθών από
το εξωτερικό ενδέχεται να αυξηθούν.
Αλλά ένα χρόνιο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών που δε διορθώνεται ποτέ,
ιδίως σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη ξένων δανειστών και επενδυτών,
μερικές φορές με αποτέλεσμα ξαφνικές
πτώσεις στην αξία των εθνικών νομισμάτων και την αύξηση, ως αντίδραση, των
τιμών των επιτοκίων εσωτερικά – κάτι που
ο Καναδάς βίωσε στα μέσα της δεκαετίας
του 1990 και δε μπορεί να αντέξει οικονομικά σήμερα.
Στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα,
ο Καναδάς ήταν μια οικονομία «μικρού
κεφαλαίου». Καταφέραμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας από βιομηχανίες
υψηλής έντασης κεφαλαίου, αποτελώντας έναν ελκυστικό προορισμό για ξένες
επενδύσεις. Η αύξηση των εξαγωγικών
αγαθών μας, επέτρεψε να εξυπηρετήσουμε αυτές τις εισροές ξένου κεφαλαίου και

Γράφει ο

David Allison Dodge*

κατά ένα υγιές 3-5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες εκατοστιαίες μονάδες
αποδόθηκαν στις καθαρές εξαγωγές ενέργειας. Οι τελευταίες ήταν αρκετές για να
αντισταθμίσουν τις καθαρές εισαγωγές
υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών,
καθώς και μια καθαρή εκροή πληρωμών
τόκων από το δημόσιο και εταιρικό χρέος,
μια θετική γραμμή τάσης που διήρκεσε τα
πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα.
Πηγαίνοντας στην κρίση COVID, ωστόσο,
ο τρεχούμενος λογαριασμός του Καναδά
είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Καταγράφουμε ετήσια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο μεταξύ
2% και 3% του ΑΕΠ, ένα έλλειμμα περίπου
50-60 δισεκατομμυρίων $ κάθε χρόνο.
Παρόλο που ο Καναδάς σημείωσε σχετικά
καλή πορεία στη Μεγάλη Χρηματοπιστωτική Κρίση της περιόδου 2008-09, οι καθαρές εξαγωγές μη ενεργειακών αγαθών,
συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών, μειώθηκαν απότομα μετά από περίπου 2% του
ΑΕΠ σε μείον 4%.
Το έλλειμμα στις υπηρεσίες επιδεινώθηκε επίσης, όπως και η ροή των άμεσων
επενδύσεων στον Καναδά, ειδικά στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μέχρι τη στιγμή που σημειώθηκε η
πανδημία, ο Καναδάς είχε καταγράψει 11
συνεχόμενα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, καθώς δανείστηκε από ξένους
αποταμιευτές για να αντισταθμίσει το έλλειμμα των εγχώριων αποταμιεύσεων για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων κεφαλαίου (διάγραμμα 3, πάνω δεξιά).
Τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών
μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως το
αναπόφευκτο προϊόν των Καναδών και
των κυβερνήσεων τους, που επιλέγουν να
δανειστούν για να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης, αντί να βρουν τρόπους για την
παραγωγή εθνικού εισοδήματος μέσω της
προστιθέμενης παραγωγής.
Το πετρέλαιο ήταν ένας από τους λίγους
έτσι να διατηρήσουμε την πρόσβαση στις τομείς εξαγωγής που διατηρήθηκε καλά,
παγκόσμιες κεφαλαιαγορές με ευνοϊκούς παρά τη μικρή πρόσβαση σε υπεράκτιες
όρους. Οι Καναδοί εξυπηρετήθηκαν καλά αγορές και την έλλειψη διαπραγματευτιαπό αυτήν την ισορροπία στις οικονομικές κής ισχύος με τα διυλιστήρια των ΗΠΑ, το
μας σχέσεις με τον κόσμο.
οποίο εξήγαγε με έκπτωση κάτω από την
Κατά τα έτη πριν από την οικονομική κρί- παγκόσμια τιμή.
ση του 2008 (διάγραμμα 2, μεγάλη φωτ. Το 2019, ωστόσο, ο ενεργειακός τομέας
πάνω) οι καναδικές εξαγωγές αγαθών μας συνέβαλε καθαρά 76,6 δισεκατομμύυπερέβησαν τα εισαγόμενα προϊόντα ρια δολάρια στον τρεχούμενο λογαρια-

σμό, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις
καθαρές καταναλωτικές εισαγωγές (55
δισεκατομμύρια δολάρια), αυτοκίνητα
(22 δισεκατομμύρια δολάρια) και τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες (11 δισεκατομμύρια
δολάρια).
Από την ενεργειακή συμβολή, περίπου
το 80% προήλθε από αργό πετρέλαιο και
πίσσα. Η προσθήκη φυσικού αερίου έφερε το μερίδιο άνω του 90%. Ο άνθρακας
ήταν τρίτος, ο ηλεκτρισμός τέταρτος.
Τα ορυκτά καύσιμα και άλλοι πόροι κράτησαν την οικονομία ψηλά, ιδίως μέσω
της ύφεσης 2008-09, μια πραγματικότητα που προς το παρόν παραμένει άθικτη
και ως εκ τούτου πρέπει να αποδεχτούμε
ακόμη και όταν απομακρυνόμαστε από
αυτά. Η απότομη κίνηση θα προκαλέσει
οδυνηρά σοκ στη συνολική οικονομία.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον τομέα
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
έχουν επίσης μειωθεί. Ακόμα και οι εγχώριες καναδικές εταιρείες επιλέγουν όλο
και περισσότερο να χτίσουν επιχειρήσεις
αλλού στον κόσμο.
Μέχρι το τέλος του 2019, τα Καναδικά
περιουσιακά στοιχεία άμεσης επένδυσης
στο εξωτερικό σε αγοραία αξία, υπερέβαιναν τις ξένες άμεσες επενδύσεις στον Καναδά κατά 804 δισεκατομμύρια δολάρια,
σχεδόν όλα αυτά αυξήθηκαν από το 2012.
Η συνέχεια στο επόμενο…
*Ο David Allison Dodge είναι διακεκριμένος Καναδός οικονομολόγος και Μέλος του Τάγματος του Καναδά – Έχει διατελέσει για επτά (7) χρόνια Κυβερνήτης
της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως
31-12-2008)
Επιμέλεια στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

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

6 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 2 Οκτωβριου, 2020 / October 2, 2020

Τρία καυτά μέτωπα δοκιμάζουν
την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι αντοχές του ΕΣΥ στην επέλαση της πανδημίας, η ύφεση της οικονομίας και τα ελληνοτουρκικά
προβληματίζουν το Μαξίμου – Στοίχημα η αποφυγή ενός νέου lockdown – Το δίλημμα που έθεσε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του ήταν «αυτοπροστασία ή καραντίνα»

Σ

την πιο δύσκολη περίοδο της διακυβέρνησής του εισέρχεται ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Οι μήνες που ακολουθούν
θα δοκιμάσουν τις αντοχές του ΕΣΥ αλλά
και την ανθεκτικότητα της κυβέρνησης
στην επίθεση του κορωνοϊού, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός θα
πρέπει να αποτρέψει τη βύθιση της οικονομίας στην ύφεση και να διαχειριστεί την
κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Γράφει η Δήμητρα Κρουστάλλη
© in.gr
Και τα τρία προβλήματα έρχονται από
την προηγούμενη περίοδο, ωστόσο και τα
τρία εξελίσσονται μέσα σε νέες συνθήκες,
οι οποίες καθιστούν όλο και πιο απαιτητική τη διαχείρισή τους. Η απόφαση του
κ. Μητσοτάκη να απευθυνθεί στο λαό με
το έκτο διάγγελμά του από την έναρξη της
πανδημικής κρίσης, υπέβαλε το ερώτημα
αν η επιτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος κορωνοϊού την έχει εγκλωβίσει στην επαναχρησιμοποίηση των ίδιων μεθόδων αντίδρασης,
σαν ένα «επικοινωνιακό εμβόλιο». Η διαφορά φάσης όμως δημιούργησε χάσμα.
Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Οι περισσότεροι περίμεναν να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πρόσθετα μέτρα
για την πανδημία. Εκείνος ήθελε να στα-

«ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ
ματήσει τη φημολογία για νέο lockdown.
ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
Το δίλημμα που έθεσε «αυτοπροστασία
Ο Πρωθυπουργός, μεταδίδουν οι συνερή καραντίνα» ακούστηκε, στα αφτιά της
αντιπολίτευσης τουλάχιστον, ως απειλή γάτες του, θέλησε απευθυνόμενος στους
προς τους πολίτες· «σας λέει “αν ο έλεγ- πολίτες να επανακαθορίσει το διάλογο
χος χαθεί, η ευθύνη είναι δική σας”» με- μαζί τους.
Να τους εξηγήσει ότι η καραντίνα ανατέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
χαιτίζει αλλά δεν εξαφανίζει τον ιό, με τον
οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε,
ότι τα ισχύοντα μέτρα είναι επαρκή αν
εφαρμοστούν με συνέπεια από όλους, ότι
το ΕΣΥ αντέχει και ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις ελλείψεις, με κυριότερες αυτές στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, και θα φροντίσει να καλύψει τα κενά.
Στο Μαξίμου επισημαίνουν ότι καθολικό
lockdown δεν έχουν επιβάλει ούτε χώρες με πολλά κρούσματα, όπως η Γαλλία,
η Βρετανία, η Ισπανία, και ότι η Ελλάδα,
Το χάσμα έγινε χασμωδία, και μάλλον παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ
παράπεσαν τα τρία κεντρικά μηνύματα καλύτερη κατάσταση, δε μπορεί να μείνει
του διαγγέλματός του: ο κ. Μητσοτάκης απρόσβλητη από τον ιό.
θύμισε τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης – εθνικά θέματα, Μεταναστευτικό,
οικονομία, φυσικές καταστροφές –, όμως
μόνο «στον πόλεμο για την υγεία» ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών. Επισήμανε
ότι μια γενικευμένη καραντίνα σημαίνει
κοινωνική μεροληψία. «Η ακίνητη οικονομία κινητοποιεί ανισότητες» τόνισε. Έκανε
ειδική αναφορά στα σχολεία, στα οποία
έχει συμπέσει ένα κύμα καταλήψεων με
την άρνηση του κορωνοϊού – «τα κλειστά
σχολεία φέρνουν μόνο κλειστά μυαλά».

Eurogroup: H Ελλάδα στην ατζέντα

Ξεκινά η 8η αξιολόγηση

Η

θετική 7η έκθεση των θεσμών για -Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
την Ελλάδα στο πλαίσιο της μετα- -Η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιομνημονιακής αξιολόγησης θα αποτελέ- σύνης.
σει ένα από τα θέματα της συνεδρίασης -Το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων.
του Eurogroup, η οποία θα πραγματοποι- -Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων – αν
ηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 5 και η πανδημία έχει «φρενάρει» αρκετές
Οκτωβρίου 2020.
από αυτές.
-Η απόφαση του ΣτΕ για την καταβολή
Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου
των αναδρομικών στους συνταξιούχους
© Η Ναυτεμπορική
και η τελική δαπάνη.
Μια ημέρα με διπλή σημασία, καθώς
έως τότε η Ελλάδα θα πρέπει να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
για το 2021. Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν
όλες οι χώρες-μέλη της ευρωζώνης, οι
οποίες θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα
προσχέδια των προϋπολογισμών τους
έως τα μέσα Οκτωβρίου. Προϋπολογισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να συνταχθούν
υπό καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας,
λόγω της πανδημίας, καθιστώντας όλο και
πιο δύσκολη την οποιαδήποτε πρόβλεψη.
Αμέσως μετά, εντός του Οκτωβρίου,
αναμένεται να ξεκινήσει η 8η μεταμνημονιακή αξιολόγηση για τη χώρα μας. Στα
θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι των
συζητήσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων:
-Η πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, ζήτημα το οποίο παραμένει ψηλά
στην ατζέντα. Ειδική αναφορά γίνεται
στην 7η έκθεση των θεσμών στην ανάγκη
για μηδενισμό των εκκρεμών συντάξεων
εντός του 2021 και την κυβέρνηση να δεσμεύεται για παρουσίαση συγκεκριμένου
αναλυτικού σχεδίου στο τέλος Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι στην 7η έκθεση αξιολόγησης των θεσμών γίνεται ειδική αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως
σημειώνεται, δεν έχει γίνει γνωστή ολόκληρη η απόφαση του ΣτΕ και δεν είναι
ξεκάθαρο αν η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει τα αναδρομικά και για
τις επικουρικές και τα δώρα. Συμπληρώνεται, μάλιστα, ότι αν τελικά η απόφαση
μπορούσε να οδηγήσει σε αξιώσεις από
τους συνταξιούχους για τις παραπάνω
κατηγορίες συντάξεων, τότε θα υπάρξει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, το
οποίο θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.
Η 8η μεταμνημονιακή έκθεση των θεσμών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το
Νοέμβριο. Μια έκθεση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με την έγκριση
εκταμίευσης της επόμενης δόσης των
κερδών από τη διακράτηση ελληνικών
ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες,
ύψους 640 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων που
συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 για
την ελάφρυνση του χρέους. Τον ίδιο μήνα
(Νοέμβριο) εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή
και η γνώμη της Κομισιόν για τα προσχέδια των προϋπολογισμών του 2021.

Δέχονται ότι οι προσεχείς μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι με τις ιώσεις σε
έξαρση, αλλά τα μέτρα που θα λαμβάνονται, επιμένουν, θα είναι τοπικά σε εστίες μετάδοσης του ιού. «Ακραία μέτρα θα
ληφθούν μόνο σε πολύ ακραίες καταστάσεις» σημειώνουν. Η έμφαση λοιπόν θα
δοθεί στο τρίπτυχο: μάσκες και τήρηση
αποστάσεων – στοχευμένα περιοριστικά
μέτρα – ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
Οι ΗΠΑ ασκούν πίεση όχι μόνο για να
επανεκκινήσουν αλλά και για να καταλήξουν σε απτό αποτέλεσμα οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας. Αν τα
πράγματα εξελιχθούν ομαλά, ο 61ος γύρος θα ξεκινήσει μετά τη Σύνοδο Κορυφής,
στην Κωνσταντινούπολη. Επικεφαλής της
ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο πρέσβης ε.τ. Παύλος Αποστολίδης και στην
ομάδα θα συμμετέχουν επίσης ο πρέσβης
Αλ. Κουγιού και η Ιφιγένεια Καναρά, διευθύντρια του γραφείου του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΞ.
Μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την
Τουρκία στις διερευνητικές επαφές, είναι
η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της
ΑΟΖ. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει και την ευρωπαϊκή πίεση προς την
Τουρκία, με τον κατάλογο κυρώσεων που
θα ενεργοποιηθούν αν η Άγκυρα επιμείνει σε μονομερείς ενέργειες.
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Αναβρασμός στη ΝΔ για
τις συμφωνίες με τα Σκόπια
Επιστολές οργής των παμμακεδονικών οργανώσεων
στο Μητσοτάκη! «Πρόδωσες κι εσύ τη Μακεδονία»
| Σοβαρό πολιτικό θέμα εντός της ΝΔ | Ομολογία
Τασούλα! «Δεν περνάνε από τη Βουλή οι συμφωνίες
με τα Σκόπια. Πάνε για του χρόνου…»

Ε

κνευρισμό και αμηχανία προκαλεί
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της
Ν.Δ., που φέρει ήδη βαρέως την υπόθεση με την ασυλία Πολάκη, το ζήτημα της
ψήφισης των συμφωνιών με τα Σκόπια. Το
πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στις γκρίνιες για την ονομαστική ψηφοφορία που
θα διεξαχθεί μετά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμη και στο
ποιος θα είναι εισηγητής της πλειοψηφίας για τις συγκεκριμένες συμφωνίες.
Παρότι το προφίλ του εισηγητή είναι
σχετικά ξεκάθαρο, καθώς για επικοινωνιακούς λόγους δε μπορεί να είναι κάποιος
από αυτούς που στο παρελθόν είχαν πάρει σθεναρή θέση κατά της Συμφωνίας
των Πρεσπών – τακτική ιδιαίτερα δημοφιλής στο παρελθόν για πολλούς νυν
«γαλάζιους» βουλευτές – το να βρεθεί
δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο.
Και τα προβλήματα δε σταματούν εκεί,
καθώς μια ενδεχόμενη διαφοροποίηση
Σαμαρά μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία. Θα
είναι, άλλωστε, η «Τρίτη και φαρμακερή»
μετά τη διαφοροποίησή του και στη διαδικασία για την εκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο θώκο του Προέδρου
της Δημοκρατίας, αλλά και στην περίφημη
τροπολογία για τη μείωση των ποινών των
ΠΑΕ σχετικά με παραβάσεις πολύ-ϊδιοκτησίας, που είχε κοντέψει να τινάξει στον
αέρα την κυβέρνηση. Μάλιστα, ίσως να
μην είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός
που το «σκέφτεται», καθώς και ο Κ. Καραμανλής του «βέτο στο Βουκουρέστι»
προκαλεί προβληματισμό. Πάντως, με μια
ειρωνική ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε πρόθυμος να τους δώσει ένα δικό τους εισηγητή.

Οργανώσεις ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά, Αφρικής, Οντάριο και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (Ελλάδα) εκφράζουν την πλήρη
απογοήτευσή τους, εμμένουν στον αγώνα
τους και καταγγέλλουν πως εδώ και ένα
χρόνο ο πρωθυπουργός αρνείται να συναντηθεί μαζί τους.
Απευθυνόμενες στον πρωθυπουργό,
οι παμμακεδονικές οργανώσεις σημειώνουν: «Κύριε Μητσοτάκη, οι Έλληνες
νιώθουν προδομένοι για ακόμη μία φορά,
ενώ την ίδια ώρα το ερώτημα είναι βασανιστικό! Με τον τρόπο που χειριστήκατε
το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών
χάσαμε πλήρως την εμπιστοσύνη! Γίναμε
μάρτυρες των χειρισμών και στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας και διερωτόμαστε:
Με τον ίδιο τρόπο άραγε θα διαπραγματευθείτε και για το Αιγαίο και τα άλλα
εθνικά μας θέματα; Πού είναι όλοι όσοι
χρησιμοποίησαν την οργή των Ελλήνων
για δικό τους εκλογικό όφελος; Ο ελληνικός λαός νιώθει ότι προδόθηκε και πλέον
στο μυαλό της πλειοψηφίας των Ελλήνων
κυριαρχεί η σκέψη ότι η τότε αξιωματική
αντιπολίτευση ήταν σε συνεννόηση με την
Κυβέρνηση των Συριζανέλ! Όλοι εμείς που
βάζουμε την πατρίδα πάνω από κόμματα
τρώγαμε τα χημικά της αριστερής δημοκρατίας και την ίδια στιγμή εσείς κύριοι
της Κυβέρνησης κλείνατε το μάτι πονηρά
στον Αλέξη Τσίπρα και το Νίκο Κοτζιά»
αναφέρουν.
Εδώ και ένα χρόνο, όπως λένε οι εκπρόσωποι των παμμακεδονικών ενώσεων σε
Ελλάδα και ΗΠΑ, «ζητούν συνάντηση μαζί
σας, αλλά αρνείστε να μας δεχτείτε. Οι
απανταχού Μακεδόνες, να μην πούμε η
πλειονότητα του Ελληνισμού, με αγωνία
περίμεναν αυτή τη συνάντηση. Θέλουμε
να σας υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα
«ΒΡΑΖΟΥΝ» ΟΙ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ
ημερίδας καταξιωμένων επιστημόνων, ότι
Επιστολές οργής, με σκληρή κριτική στον η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να ακυπρωθυπουργό, έστειλαν οι παμμακεδο- ρωθεί, αλλά και το ότι για κάθε προσφυγή
νικές οργανώσεις, με αφορμή τη στάση ακύρωσής της σε διεθνή δικαστήρια και
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Συμφωνία οργανισμούς απαιτείται κρατική υποστήτων Πρεσπών και τη διαφορετική πολιτική ριξη. Προφανώς δε μας δέχεστε, γιατί δε
που εφαρμόζει σε σχέση με όσα υποστή- θέλετε να την ακυρώσετε και όχι ότι δεν
ριζε κατά την προεκλογική περίοδο.
ακυρώνεται».
Σε επιστολές τους οι Παμμακεδονικές
Χαρακτηρίζουν «κατακριτέο» όχι μόνον

όποιον υπέγραψε και ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και όποιον «την
εφαρμόζει παριστάνοντας το δήθεν πατριώτη».
Παράλληλα, εκφράζουν την απογοήτευσή τους, όταν στις 16 Σεπτεμβρίου, κατά
τη διάρκεια της συνάντησής του με τον
πρωθυπουργό των Σκοπίων, «εμφανιστήκατε φανατικότερος υποστηρικτής της
Συμφωνίας των Πρεσπών και από τον ίδιο
τον Τσίπρα, ο οποίος έφθασε στο σημείο
να σας χαρακτηρίσει, περιπαικτικά, “Βορειομακεδονομάχο”».
Δυστυχώς, λένε τα μέλη των παμμακεδονικών οργανώσεων προς τον πρωθυπουργό, «δε μπορέσατε να υπερασπιστείτε τα
ελληνικά συμφέροντα, αλλά και τις προεκλογικές σας εξαγγελίες, όπως έκανε ο
Βούλγαρος πρωθυπουργός, ο οποίος, για
μία ακόμη φορά, αρνήθηκε την ύπαρξη
“μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας”.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, σε όλον
τον κόσμο, πολύ δε περισσότερο για εμάς
τους Μακεδόνες Έλληνες, το θέμα δεν έχει
κλείσει και ούτε θα κλείσει, εάν δεν καταργηθεί η απαράδεκτη αυτή συμφωνία».
Η παραχώρηση του ονόματος «Μακεδονία» στους Σλάβους των Σκοπίων και η
προσπάθεια σλαβοποίησης του σύγχρονου Μακεδονικού Ελληνισμού, σύμφωνα
με τις σχετικές επιστολές, «είναι εντελώς
ανιστόρητα και προσβλητικά για εμάς».
ΤΑΣΟΥΛΑΣ: «ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ…»
«Στην κόψη του ξυραφιού» βαδίζει πλέον
η ελληνική κυβέρνηση εξαιτίας των επίμαχων συμφωνιών με τα Σκόπια που κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή. Το Μαξίμου, υπό το φόβο «γαλάζιων» διαρροών
και αντιδράσεων, οι οποίες θεωρούνται
δεδομένες, επέλεξε να μεταθέσει το πρόβλημα γι αργότερα, αναβάλλοντας επ’ αόριστον τη συζήτηση των τριών συμφωνιών
Αθήνας – Σκοπίων, απόφαση που αν μη τι
άλλο φανερώνει το μείζον εσωκομματικό
πρόβλημα της Ν.Δ., το οποίο παραμένει
προσώρας άλυτο.
Ειδικότερα, τα τρία μνημόνια δε θα εισαχθούν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής
ούτε την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στην
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περιρρέουσα ατμόσφαιρα καταγράφεται κλίμα παραπομπής της ψήφισής τους
στις καλένδες. Και αυτό, διότι πιθανότατα δε θα ψηφιστούν ούτε τον επόμενο
μήνα, αλλά προς το τέλος του έτους… Ο
πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας,
ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες, υποστήριξε ότι δεν είναι επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης να
ψηφιστούν. «Δεν υπάρχει τέτοια πρεμούρα» είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.
Το παιχνίδι των καθυστερήσεων θεωρήθηκε αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση
για την κυβέρνηση, εν όψει του κινδύνου
καταψήφισης των ενδοτικών συμφωνιών
με τα Σκόπια, όχι μόνο από τον Αντώνη
Σαμαρά, αλλά από σωρεία Βορειοελλαδιτών βουλευτών της Ν.Δ., που είχαν ταχθεί
αναφανδόν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ενδεικτική της κυβερνητικής αμηχανίας ήταν η απάντηση που έδωσε προ
ημερών ο Στέλιος Πέτσας, ερωτηθείς εάν
θα ψηφίσει τις συμφωνίες ο πρώην πρωθυπουργός. «Όταν γίνει αυτό θα δείτε ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα. Δε μπορούμε να
πούμε αν θα παραστεί κάποιος όταν δεν
έχουμε ημερομηνία» υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της κυβέρνησης να βάλει στην πολιτική «κατάψυξη» τις συμφωνίες, προκάλεσε, όπως
αναμενόταν, την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ,
που σχολίασε πως δεν έχει μείνει «ούτε
φύλλο συκής» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αιχμές άφησε και για τον Κώστα
Τασούλα, αναφέροντας ότι «η κυνική παραδοχή του προέδρου της Βουλής ότι η
κυβέρνηση, υπό το φόβο διαρροών, παραπέμπει στις καλένδες την ψήφιση των
συμφωνιών, συνιστά επιβεβαίωση του
ευτελισμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της προεκλογικής εξαπάτησης
του κ. Μητσοτάκη».
Το σχόλιο της Κουμουνδούρου ενόχλησε
τον Κώστα Τασούλα, ο οποίος δήλωσε ότι
απλώς ενημέρωσε πως οι τρεις κυρώσεις
δεν έχουν χαρακτήρα επείγοντα. «Όλα τα
άλλα που εγράφησαν αφορούν προφανώς κάποιον άλλον πρόεδρο, κάποιας άλλης Βουλής» ανέφερε. / © «δημοκρατία»

Επιστρέψαμε στον
αέρα στη συχνότητα
1610 ΑΜ,
κάθε Σάββατο
και Κυριακή στις 4 μμ.

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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Η Κύπρος γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της με στρατιωτική
παρέλαση | ΚΥΠΕ, ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η

Κύπρος, λόγω της σημαντικής γεωστρατηγικής της
θέσης (βρίσκεται στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου και ενώνει τρεις Ηπείρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική), υπήρξε πάντοτε πόλος έλξης διαφόρων κατακτητών.
Παρόλο που ο κυπριακός ελληνισμός δεν παρέμεινε ποτέ
αδρανής, απέναντι στους διάφορους αυτούς κατακτητές,
συχνά η αντίδραση του καταπνίγονταν στο αίμα.
Γράφει η Τέρψα Αγαθοκλέους – Παπακώστα*
© Hellasjournal.com
Ο τελευταίος κατακτητής της Κύπρου ήταν η Βρετανία,
η οποία με διάφορες ενέργειες και ελιγμούς κατάφερε
(μετά το τέλος του Ρωσο-τουρκικού πολέμου το 1877-78
και την ήττα της Τουρκίας από τους Ρώσους), να αποσπάσει το νησί από τους Τούρκους με τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και να το εγγράψει στο μακροσκελή
κατάλογο των αποικιών της, το 1878.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της βρετανικής κατοχής, οι ελληνοκύπριοι απαιτούσαν την ελευθερία τους και την Ένωση
με την Ελλάδα, διότι θεωρούσαν πως το νησί ήταν ιστορικά ελληνικό και η Ένωση με την Ελλάδα, φυσικό και
ηθικό δικαίωμα.
Όμως! Όσον και αν οι ελληνοκύπριοι διαμαρτύρονταν
και διαρκώς αγωνίζονταν με διάφορους τρόπους για την
ανεξαρτησία τους, τόσο τα βρετανικά στρατεύματα εκδήλωναν τις άγριες προθέσεις τους εναντίον του άμαχου
πληθυσμού και της μαθητιώσας νεολαίας.
Απτό παράδειγμα, τα «Οκτωβριανά» του 1931, όπου οι
βρετανοί στρατιώτες άνοιγαν πυρ εναντίον διαδηλωτών,
φυλάκιζαν και εκτελούσαν πολίτες, ώσπου κατάφεραν να
πνίξουν την εξέγερση στο αίμα.
Παρόλη την αντίδραση των Άγγλων, οι ελληνοκύπριοι
συνέχισαν τον αγώνα τους, με στόχο την απελευθέρωση και Ένωση με την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 1950, η
Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, οργάνωσε Ενωτικό Δημοψήφισμα, όπου δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι ελληνοκύπριοι. Το αποτέλεσμα υπήρξε συντριπτικό. Το 98%
ψήφισε υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα. Το δημοψήφισμα αυτό επαναλήφθηκε το 1952 και πάλι το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό. Οι Άγγλοι όμως, ήταν ανένδοτοι
εις το να επιτρέψουν να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, τόσο
για τα δικά τους συμφέροντα, όσον και για των Τούρκων.
Οι ελληνοκύπριοι, μη έχοντας άλλη εκλογή, αποφάσισαν να καταφύγουν σε ένοπλο αγώνα, εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών. Πρωτεργάτες στον ένοπλο αυτό
αγώνα, ήταν ο κύπριος στην καταγωγή Γεώργιος Γρίβας
– Διγενής και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Μακάριος Γ΄.
Το 1954, ιδρύεται η Ε.Ο.Κ.Α. [Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών], η οποία και ξεκίνησε τον αγώνα της, την 1η
Απριλίου 1955, με στόχο την ανεξαρτησία και την Ένωση
με την Ελλάδα. Ο άνισος εκείνος αγώνας, κράτησε από το
1955 έως το 1959.
Η αυτοθυσία και το θάρρος των ελληνοκυπρίων, υπήρξε
παραδειγματική αυτά τα τέσσερα χρόνια, θυμίζοντας το
ελληνικό έπος του 1821 και του 1940. Ακόμη και βρετανοί βουλευτές αντέδρασαν, ζητώντας από την κυβέρνηση
τους να παραχωρήσει στους κυπρίους, αυτοδιάθεση.
Κατά την περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα της
Ε.Ο.Κ.Α. η Αγγλία με τη χαρακτηριστική της πολιτική τού
«διαίρει και βασίλευε», έστρεψε τους Τουρκοκύπριους
εναντίων των ελληνοκυπρίων και κυρίως εναντίων της
μαθητιώσας νεολαίας, η οποία έπαιζε τότε, ένα σημαντικό ρόλο στον όλο αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α.
Κάποτε η Βρετανία, ζυγίζοντας τη δυναμικότητα του
αντιαποικιακού εκείνου αγώνα, αναγκάστηκε να καταφύγει σε μια οποιαδήποτε… λύση, για να αποφύγει περεταίρω απώλειες, εξευτελισμούς και παγκόσμιες αντιδράσεις.
ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Το Φεβρουάριο του 1959, υπεγράφησαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, οι οποίες έθεσαν τέρμα στη βρετανική κατοχή στο νησί. Στην πραγματικότητα όμως, οι
ως άνω συμφωνίες, έδωσαν στην Κύπρο μια «κολοβή» ή
αλλιώς «εξαρτημένη», όπως ονομάστηκε από τους αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α., ανεξαρτησία.

Η ΚΎΠΡΟΣ ΓΙΟΡΤΆΖΕΙ
την ημέρα της Ανεξαρτησίας
της υπό τουρκική κατοχή…

Η βασική διάρθρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και
ιδιαίτερα το Σύνταγμα, παρουσίαζαν σοβαρές ασάφειες και ελαττωματικές διαρθρώσεις. Πάνω απ΄ όλα όμως,
έδιναν τη δυνατότητα στις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις διά
της Συνθήκης Εγγυήσεως, να επέμβουν στο νησί, όποτε
αυτές έκριναν αναγκαίο. Το δικαίωμα ΑΥΤΟ χρησιμοποίησε η Τουρκία, για να εισβάλει στο νησί και να καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους, να θρονιαστεί με
τα ερευνητικά της πλοία και γεωτρύπανα στην κυπριακή
ΑΟΖ και να απειλεί και να φοβερίζει καθημερινά δίχως
ίχνος ντροπής και αξιοπρέπειας, ένα μικρό λαό, που ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύει και να εγγυάται.
Ένα λαό που φυλάει προμαχώνες εκεί κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο και αγωνίζεται για να μην αφανιστεί. Ένα
λαό, ο οποίος βγαίνει στις αυλές του και χειροκροτεί με
δακρυσμένα μάτια τα ελληνικά Μιράζ, που υπερίπτανται
στον κυπριακό ουρανό. Ένα λαό που υποκλίνεται και νοιώθει υποχρέωση και ευγνωμοσύνη απέναντι στην Κυρία
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, που θέλησε να τον
επισκεφτεί, αμέσως μετά το συμβολικό Καστελόριζο.
Ένα λαό πέρα για πέρα ελληνικό, που δε σε φοβάται Κύριε Ερντογάν και είναι αποφασισμένος να σε αντιμετω-

πίσει, με οποιοδήποτε τίμημα. Η εποχή της χούντας, έχει
περάσει αναφανδόν.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να θυμίσω, τι είπε ο Νομπελίστας ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης, για την Κύπρο.
«Οι Κύπριοι είναι Έλληνες, καθαρά και τίμια. Γράφουν
στους τοίχους των χωριών τους. Θέλομεν την Ελλάδαν
μας και ας τρώγομεν πέτρες».
Θεωρώ ότι, όποιοι «βαρέθηκαν» πλέον να ακούνε για
κυπριακό πρόβλημα, να ανοίξουν τα χαρτιά του κάθε
Σεφέρη, να φρεσκάρουν τη μνήμη τους και να ξεκαθαρίσουν μέσα τους ότι: Η μάνα ΠΟΤΕ δεν εγκαταλείπει το
παιδί της. Και οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, είναι αδιαμφισβήτητα σχέσεις μάνας και κόρης. ΠΟΤΕ μην το ξεχνάμε αυτό!
*Η Τέρψα Αγαθοκλέους – Παπακώστα γεννήθηκε στην
Κύπρο το 1944. Είναι εκπαιδευτικός και ζει και εργάζεται στην Άρτα. Σπούδασε στην Ελλάδα, στην Αγγλία και
στον Καναδά. Έλαβε μέρος στον Απελευθερωτικό Αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. του 1955-59 εναντίον των Άγγλων κατακτητών σε ηλικία μόλις 13 ετών.
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ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
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Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ

Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου κ. Βασίλειου Φιλίππου στον Καναδά
με την ευκαιρία της 60ης Επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας .
Τιμούμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
συμπληρώνονται φέτος 60 χρόνια από το πιο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της
Κύπρου. Αποτίουμε ταυτόχρονα φόρο τιμής στις Άγιες Μορφές των Αγωνιστών μας που
πάλεψαν τον άνισο αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας.
Οι Έλληνες Κύπριοι Αγωνιστές Ενσαρκωτές και Εκφραστές των Ευγενών ιδεωδών
και της Φιλοπατρίας του λαού μας ήταν άνθρωποι, Ιδεαλιστές και Ιδεολόγοι, ήσαν
μύστες μιας Εθνικής λειτουργίας και μέτοχοι μιας Λιτανείας Ελευθερίας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σήμερα τραυματισμένη από την μπότα του Τούρκου
κατακτητή και μέρος της πατρίδας μας παραμένει υπό κατοχή ως αποτέλεσμα της
Τουρκικής Εισβολής.
Η 60η Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί πρωτίστως
υπόμνηση χρέους απέναντι στους Ήρωες, απέναντι στην Πατρίδα και συνεπώς κάλεσμα
Εθνικού Καθήκοντος και Ιστορικής Ευθύνης.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στις προσπάθειες της
Κυπριακής Κυβέρνησης για επίτευξη μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του
Κυπριακού, σ’αυτήν την αγωνιστική πορεία της Κύπρου συμπαρίστανται οι Ομογενείς
του Καναδά που έχουν αποδείξει έμπρακτα και περίτρανα την Αγάπη και Έννοια τους
για την ιδιαίτερη πατρίδα τους την Εναλία Κύπρο.
Το έργο και η προσφορά σας αναγνωρίζονται απ’ όλους στην Κύπρο και σας αξίζει
χαιρετισμός τιμής και εκτίμησης για την πολύμορφη και πολύτιμη συμβολή σας στο
εθνικό θέμα της Κύπρου.
Ενωμένοι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι την
δικαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επιβίωση μας εδράζεται στην αυτοσυνείδηση
του Εθνικού χρέους που μας υπαγορεύει το Ιστορικό μας παρελθόν, μέσα από τα
διδάγματα και τις διαχρονικές μας παρακαταθήκες. Σας καλώ να ανανεώσουμε τις
προσπάθειες μας για τον από κοινού αγώνα μας μέχρι την ανατολή καλύτερων ημερών
για τη Μεγαλόνησο μας.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Φιλίππου

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa ON K2P 1P1 | t: 613-563-9763 | f: 613-563-1953|
e: ottawahighcom@mfa.gov.cy
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Γιατί η Σούδα είναι τόσο σημαντική

Ό

Οι Seals, οι Παγκόσμιοι Επόπτες και η στρατηγικής σημασίας προβλήτα Κ-14

ταν πέρυσι τέτοιον καιρό, η διοικήτρια του 6ου Αμερικανικού Στόλου,
αντιναύαρχος Λίζα Φρανκέτι, με ένα δικινητήριο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας του αμερικανικού ναυτικού προσγειωνόταν στη βάση της Σούδας, το πρώτο
πράγμα που έκανε μαζί με τον Έλληνα
διοικητή της βάσης, ήταν να επιθεωρήσει
μια σειρά από χώρους, όπως το παράρτημα της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων
Ευρώπης (Special Operations Command
Europe – SOCEUR), που έχει έδρα τη Σούδα.

αιχμή του δόρατός μας στην Ανατολική
Μεσόγειο». Για να προσθέσει ευθύς αμέσως: «Ο κόλπος της Σούδας παρέχει μια
στρατηγική βάση, από την οποία υποστηρίζουμε προωθημένες επιχειρήσεις στη
Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στη
Μαύρη Θάλασσα». Αλλά πόσο σημαντική
είναι για τους Αμερικανούς η βάση της
Σούδας, την οποία μάλιστα αποκαλούν
και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»;
Επισκεπτόμενος κάποιος τη Σούδα, θα
διαπιστώσει ότι εκεί πέραν της βάσης των
ειδικών δυνάμεων Seals με τον εξελιγμένο εξοπλισμό τους, υπάρχει η έδρα της
Γράφει ο Νίκος Χασαπόπουλος
Μοίρας Εναέριας Αναγνώρισης Στόλου
© in.gr
(Fleet Air Reconnaissance Squadron VQ).
Με το παρατσούκλι Παγκόσμιοι Επόπτες
Εν συνεχεία επιθεώρησε τους Αμερικα- (World Watches) επιχειρούν συνήθως με
νούς καταδρομείς της περιβόητης ομάδας αεροσκάφη Lockheed ΕP-3Ε Aries. Ξέρετε
Seals (Φώκιες), της αφρόκρεμας δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Έχουν τη δυνατότητα
των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, με να παρακολουθήσουν ό,τι πλέει και ό,τι
τα ταχύπλοα σκάφη τους τύπου Mark κινείται στην Ανατολική Μεσόγειο, μεV και με χώρο ευθύνης όλη την Ευρώπη. ταφέροντας επιχειρησιακή εικόνα (real
Βεβαίως, δεν παρέλειψε να επιθεωρήσει picture on real time) μέσω δορυφόρων,
και την προβλήτα (κρηπίδωμα) Κ-14, τη στη βάση τους στη Σιγκονέλα της Ιταλίας.
μοναδική προβλήτα στη Μεσόγειο που
μπορεί να δεχθεί πυρηνοκίνητα πολε- ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ»
Αλλά τι είναι αυτό, που κάνει τη βάση της
μικά πλοία. Από αεροπλανοφόρα έως
υποβρύχια.
Σούδας μοναδική: Είναι κυρίως η προβλήΗ αντιναύαρχος Λίζα Φρανκέτι, αμέσως τα Κ-14 στρατηγικής σημασίας κρηπίδωμετά την επιθεώρησή της στις νευραλγι- μα, μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο,
κές αυτές αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε καθώς μπορεί να δέσει εκεί αεροπλανοαπό τα Χανιά ότι «η Σούδα αποτελεί την φόρο. Ήδη, βάσει της επικαιροποιημέ-

νης συμφωνίας (αυτή που υπέγραψαν
πέρυσι οι Πομπέο και Δένδιας) άρχισαν
οι νέες κατασκευές – επεκτάσεις, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητές της
να φιλοξενήσει πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη σε
όποιες πολεμικές επιχειρήσεις εμπλακούν
οι Αμερικανοί σε όλο το επονομαζόμενο
«τόξο», από τη Μαύρη Θάλασσα έως την
Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή
και τον Αραβικό Κόλπο. Προσφάτως, και
κατά τη διάρκεια της κρίσης με το «Oruc
Reis», έδεσαν στη Σούδα θηριώδη πλοία,
όπως το ελικοπτεροφόρο «USS Hersel
Woody Williams» (με τρομακτική δύναμη
πυρός), το καταμαράν υψηλής ταχύτητας (που μεταφέρει πεζοναύτες) «USNS
Trenton» εξυπηρετώντας παράλληλα και
σκάφη άλλων χωρών, όπως τη φρεγάτα
«Iver Huitfeld» που ανήκει στο Βασιλικό
Ναυτικό της Δανίας.
ΟΙ «ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ»
Στη Σούδα, πέραν της ναυτικής βάσης,
λειτουργεί και η αμερικανική αεροπορική βάση, παράλληλα με την 115 Πτέρυγα
Μάχης με τις «Αλεπούδες» της 340 Μοίρας και τα «Αστέρια» της 343 Μοίρας
της Πολεμικής Αεροπορίας. Με τη νέα
συμφωνία, οι Αμερικανοί επεκτείνουν τη
βάση αυτή, ώστε να δεχθεί μεγαλύτερα
και πιο βαριά αεροσκάφη, όπως τα ιπτάμενα τάνκερ, τα ιπτάμενα ραντάρ, αλλά

και τα θηριώδη βομβαρδιστικά Β-52.
Μια Παρασκευή του περασμένου Νοεμβρίου, οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι είδαν να
απογειώνεται από τη βάση ένα τεράστιο
(οκτακινητήριο) πολεμικό αεροσκάφος.
Ήταν ένα Β-52 Stratofortess, το οποίο ενώ
συμμετείχε σε άσκηση του ΝΑΤΟ χρειάστηκε να προσγειωθεί στο Μαράθι λόγω
άσχημων καιρικών συνθηκών. Ήταν ίσως
από τις σπάνιες φορές που τόσο βαρύ
αεροσκάφος, σχεδιασμένο να μεταφέρει
πυρηνικά όπλα, προσγειωνόταν στη βάση
της Σούδας.
Ήταν προφανώς η αρχή. Γιατί από τότε,
δύο φορές τέτοια υποηχητικά αεροσκάφη
μεγάλης εμβέλειας εισήλθαν στο FIR Αθηνών συνοδευόμενα από ελληνικά F-16.
Όπως τον περασμένο Ιανουάριο, οι κάτοικοι στο Μαράθι είδαν μια ασυνήθιστη
αεροπορική κίνηση. Τέσσερα ελικοφόρα
τύπου Οσπρέι (CV-22Bb) και δύο θηριώδη
μεταγωγικά προσγειώνονταν στη Σούδα,
μαζί με τα επίσης θηριώδη ιπτάμενα τάνκερ. Επρόκειτο για επιχείρηση μεταφοράς Αμερικανών πολιτών, διπλωματικών
υπαλλήλων και στρατιωτικών από το Ιράκ,
μετά την επιδείνωση των αμερικανοϊρακινών σχέσεων, απότοκο της δολοφονίας
Σουλεϊμανί. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν
πολύ τη Σούδα, ως ενδιάμεσο σταθμό, για
μεταφορά στρατιωτικών από τα πολεμικά
μέτωπα που έχουν ανοίξει στη Συρία, στο
Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Σούδα: ΚΙ ΌΜΩΣ, τη βάση την κατασκεύασαν οι… Τούρκοι
Kαι δεύτερο ναύσταθμο θα δημιουργήσει εν ευθέτω χρόνο στη Σούδα το ελληνικό Πολεμικό Nαυτικό
Στην ιδιοκτησία του βρίσκονται περισσότερα από πέντε εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εδάφους

Μ

ε σκοπό τον ανεφοδιασμό πλοίων
και υποβρυχίων, αναδεικνύοντας
αφενός τη γεωστρατηγική θέση τού ναυστάθμου της Σούδας και αφετέρου στη
σημασία που αποδίδουν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις εξελίξεις, όχι μόνον
η χώρα αλλά και οι σύμμαχοι, θα δημιουργηθεί ο δεύτερος ναύσταθμος.
Όμως, δεν ήταν το ελληνικό κράτος εκείνο που δημιούργησε το ναύσταθμο της
Σούδας. Το λιμάνι της Σούδας δίνει στην
Κρήτη, μετά το 15ο αιώνα, την αξιολόγηση ως ιδιαίτερα σημαντικού νησιού από
στρατιωτικής απόψεως. Οι Βενετσιάνοι
την αποκαλούσαν «το μάτι του Βασιλείου
της Κρήτης».

έξοδο κανάλι ή στενό. Σύμφωνα με το
ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, η ιδέα για
τη δημιουργία μονίμων ναυτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή έρχεται από τον
Μοχάμεντ Άλι. Το 1868 κατά τη διάρκεια
της αιματηρότερης κρητικής επανάστασης, ο αρχιστράτηγος της Κρήτης Χουσεΐν
Αβνή πασάς, αποφάσισε να δημιουργήσει ναυτική βάση στον όρμο της Σούδας,
μεταφέροντας χιλιάδες εργάτες από τη
Μικρά Ασία και τη Συρία. Ο Σκοτσέζος
στρατιωτικός μηχανικός Λιντς, επέλεξε
την ακριβή θέση της βάσης, εκπόνησε τα
σχέδια και είχε την επίβλεψη του έργου.

νούπολης, ο ίδιος ο Σουλτάνος.
Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 1872 με
όλη τη μεγαλοπρέπεια που επέβαλε η
παρουσία αυτού του ίδιου του Σουλτάνου
Αμπντούλ Αζίζ (φωτ.), ο οποίος εκσυγχρόνισε το Οθωμανικό ναυτικό και το έκανε
το 3ο μεγαλύτερο στον κόσμο.
Δύο χρόνια μετά άρχισαν να υλοποιούνται από τον Ρεούφ Πασά, υπό την επίβλεψη Γερμανών μηχανικών, τα σχέδια
για την οχύρωση του υψώματος Καλαμίου
και την ανάπτυξη πυροβολαρχίας. Το έργο
τέλειωσε σύντομα και ονομάστηκε προς
τιμήν του γιου του Σουλτάνου «Ιτζεδίν».

υπηρεσίες που προσφέρει, όχι μόνο στις
Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και
στις συμμαχικές, έχουν τύχει της ανάλογης αναγνώρισης. Όπως ενημέρωσε ο
υπουργός Άμυνας «το συνολικό σχέδιο
προβλέπει και αναβάθμιση υποδομών
της Σούδας για πλήρη οργανωμένο και
λειτουργικό ναύσταθμο, ώστε να αποτελέσει μόνιμο οργανωμένο και λειτουργικό
μηχανισμό υποστήριξης πλοίων και υποβρυχίων».
Ουσιαστικά, η Σούδα που δημιουργήθηκε το 1868, θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά του ναυστάθμου της Σαλαμίνας και
εν ολίγοις θα δύναται να εξυπηρετήσει
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας
ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
με τις ΗΠΑ, τόσο νατοϊκές δυνάμεις, όσο
ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ
Η βάση της Σούδας είναι αναντικατάστα- και αμερικανικά συμφέροντα στην περιοΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ
Το έργο ήταν τέτοιας σημασίας, που για τος αμυντικός σχηματισμός της χώρας.
ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ
χή, αναβαθμίζοντας συνολικότερα το γεΟι υψηλού επιπέδου επισκευαστικές, ωστρατηγικό ρόλο της χώρας.
Η ετυμολογική ερμηνεία της λέξης «Σού- τα εγκαίνια έφθασε στην Κρήτη από το
δα», δείχνει ότι πρόκειται για ένα αδι- παλάτι του στο Τοπ Καπί της Κωνσταντι- εφοδιαστικές και διοικητικής μέριμνας
© TA NEA [tanea.gr]

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

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

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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ΠΑΣΟΚ: 46 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Από τον Ανδρέα
στη Φώφη:

Η ΠΤΩΣΗ

Μ

ε την παραίτηση-αποπομπή του
Γιώργου Παπανδρέου από την
πρωθυπουργία και το σχηματισμό της
κυβέρνησης Παπαδήμου, ο δρόμος για
την προεδρία του ΠΑΣΟΚ είχε ανοίξει διάπλατα για τον τότε υπουργό Οικονομικών
Βαγγέλη Βενιζέλο. Η «ενθρόνισή» του λίγο
καιρό αργότερα, ικανοποίησε την αρχηγική φιλοδοξία του, αλλά σίγουρα δεν είχε
τίποτα από την αίγλη που είχε ονειρευθεί.
Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
Η εκλογή του ήταν κακέκτυπο της τελετουργικής «στέψης» του Γιώργου Παπανδρέου στις αρχές του 2004. Οι «πράσινοι»
είχαν ελπίσει ότι η αλλαγή ηγεσίας (από
τον Σημίτη στο γιο του ιδρυτή) θα λειτουργούσε σαν Κολυμβήθρα του Σιλωάμ, αλλά
τα γεγονότα τους διέψευσαν.
Μάλιστα, η μεταλλαγή του ΠΑΣΟΚ από
υπερασπιστή των μη προνομιούχων σε
σημαιοφόρο του Μνημονίου το 2010, το
έφερε σε μετωπική σύγκρουση με τα μικρομεσαία στρώματα, τα οποία το στήριζαν για δεκαετίες.
Το γεγονός ότι με επικεφαλής τον Βενιζέλο συνέχισε ακριβώς την ίδια πορεία,
απέδειξε ότι ο νέος αρχηγός ήταν αντάξιος
συνεχιστής του μεγάλου «κατεδαφιστή»
Γιώργου Παπανδρέου. Μπορεί οι δύο
τους να είναι διαμετρικά αντίθετες προσωπικότητες, αλλά αυτό που μέτρησε πολιτικά, ήταν ο κοινός παρονομαστής τους:
η ταύτιση με το Μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ των
δύο επιγόνων (Γιώργου Παπανδρέου και
Βενιζέλου) μόνο το όνομα είχε κοινό με το
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Το άλλοτε κραταιό Κίνημα είχε «καεί»
πολιτικά-εκλογικά. Αυτό πρακτικά σήμαινε, ότι έπαψε να ισχύει πια το δόγμα ότι
όποιος καθίσει στο «θρόνο» του ΠΑΣΟΚ
αργά ή γρήγορα θα καθίσει και στον πρωθυπουργικό θώκο.
Η κρίση δεν προκάλεσε μόνο οικονομικά
και κοινωνικά ερείπια. Προκάλεσε και μία
πρωτοφανή κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης. Το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου 2012 επισφράγισε την ανατροπή των
ισορροπιών του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος.
Η ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η «ΕΛΙΑ»
Με την αντικατάσταση του παραδοσιακού δικομματισμού (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) από το
δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ υποβαθμίσθηκε από αυτοδύναμος πόλος σε μικρομεσαίο κόμμα. Για την ακρίβεια, λόγω του
μνημονιακού στίγματος και της βεντέτας
του Βενιζέλου με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετατράπηκε σε πολιτικό συμπλήρωμα της ΝΔ, στο
πλαίσιο της «παράταξης του Μνημονίου»,
ή, όπως ευσχήμως αργότερα απεκλήθη,
του «ευρωπαϊκού τόξου».
Η Κεντροαριστερά, βεβαίως, δεν έπαψε
να είναι ο ένας από τους δύο μεγάλους
ιδεολογικοπολιτικούς χώρους. Οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι, όμως, κατά κανόνα έπαψαν να εκφράζονται πολιτικά από

το ΠΑΣΟΚ. Κατέφυγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ως
εκλογικοί πρόσφυγες. Εξαρχής φάνηκε
πως επρόκειτο για πολιτικό διαζύγιο και
όχι για προσωρινή διάσταση. Με άλλα
λόγια, ο «πράσινος ήλιος» έδυε οριστικά
ως πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος.
Σε μία προσπάθεια να ανακτήσει πολιτική δυναμική, ο Βενιζέλος, ως αρχηγός
τού (και υπερχρεωμένου στις τράπεζες)
ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να «αλλάξει ρούχα»
και να κρυφτεί κάτω από την ομπρέλα
της «Ελιάς». Ήλπιζε ότι η έμμεση αλλαγή
ονομασίας και η συνεργασία με ορισμένες προσωπικότητες του Σημιτισμού θα
τον διέσωζε. Η «Ελιά», όμως, ήταν ανίκανη να ανασυγκροτήσει την όλη Κεντροαριστερά, επειδή παρέμεινε και μάλιστα
με αυξημένο φανατισμό, στο πλαίσιο των
μνημονιακών πολιτικών. Πώς να επανασυσπειρώσει τους πρώην «πράσινους»
ψηφοφόρους, ξανασερβίροντάς τους με
άλλο περιτύλιγμα την πολιτική που τους
έδιωξε;

εξέλιξη και ήδη συνωστίζονται πολλοί γότερα, στις εθνικές εκλογές, παλινδρόυποψήφιοι αρχηγοί, χωρίς, όμως, να πα- μησαν και έδωσαν στον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν
ρατηρείται προσέλευση ψηφοφόρων.
32%, ένα ποσοστό που τον κατέστησε
Στην πραγματικότητα, η φιλολογία για αναμφισβήτητο κυρίαρχο στον αντιδεξιό
την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς χώρο. Παρόλα αυτά, υφίσταται εμφανές
αφορούσε μόνο τη μνημονιακή ή αλλιώς κενό πολιτικο-κομματικής εκπροσώπησης
φιλελεύθερη πτέρυγά της, η οποία είναι στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, το οποίο
μειονότητα στο συγκεκριμένο χώρο. Πλει- επιχειρεί να καλύψει μόνιμα ο Τσίπρας με
ονότητα στο χώρο, όμως, είναι οι μικρομε- την Προοδευτική Συμμαχία.
σαίοι ψηφοφόροι, που είδαν τις σταθερές
Το κενό αυτό, ωστόσο, θα καλυφθεί
του βίου τους να ανατρέπονται και οι ίδιοι πραγματικά, μόνο όταν εκφρασθούν ιδενα έχουν πέσει στο γκρεμό, ή να ισορρο- ολογικο-πολιτικά οι βασικές κοινωνικοπούν με δυσκολίες στο χείλος του. Αυτοί οικονομικές ανάγκες των ψηφοφόρων,
αποζητούν μία άλλη πολιτική, η οποία να που συναποτελούν τον κορμό αυτού του
προστατεύει τον κόσμο της εργασίας.
χώρου.
Health presentations, resources,
organized trips, iPad
Λόγω του 3ου Μνημονίου, πολλοί εξ
courses,
activities,
referrals,
and
more!
IN ENGLISH!
αυτών των ψηφοφόρων έχουν απογοΤέλοςALL
του αφιερώματος
ητευθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα και
αρκετοί πήραν αποστάσεις από τον ΣΥΡΙ- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
initiative
created
by Agape
ΖΑ. Δεν επέστρεψανAn
μαζικά
στο ΠΑΣΟΚεφημερίδες
(για 23 χρόνια στην ΚαθημεΚΙΝΑΛ, όμως, επειδή το θεωρούν
πλέον
ρινή),
ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς
3860 blvd
Notre-Dame,
όχι μόνο μνημονιακό (elevator
κόμμα, αλλά
και
rd σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διto the 3 floor) Suite # 305
πολιτικό συμπλήρωμα της ΝΔ. Αυτό φά- πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
Laval,
QC H7V
1S1OPEN και διευθυντής του ιστότονηκε πολύ καθαρά στις ευρωεκλογές του
σταθμό
*large parking lot on side of building
Μαΐου.
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Τιμώρησαν την κυβέρνηση Τσίπρα,
αλλά
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
450
934-1122
Οι εκλογές του 2015 επιβεβαίωσαν τον όταν είδαν τη σαρωτική νίκη της ΝΔ σε εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
πολιτικό υποβιβασμό του ΠΑΣΟΚ στη Β’ όλα τα επίπεδα, μερικές εβδομάδες αρ- του 1973.
κατηγορία και οδήγησαν σε αλλαγή ηγεσίας. Έτσι βρέθηκε στο τιμόνι η Φώφη Γεννηματά. Αν και στη μέχρι τότε πορεία της
δεν είχε να επιδείξει τίποτα αξιοσημείωτο,
το γεγονός ότι είναι θυγατέρα του Γιώργου Γεννηματά έφθασε για να της εξασφαλίσει την εσωκομματική νίκη.
Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά, ότι
το σύνδρομο της δυναστείας ζει και βασιλεύει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πρόσθετη μεταγενέστερη επιβεβαίωση ήταν
Come and enjoy the activities!
η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Open Monday to Friday
ηγεσία της ΝΔ. Είχαν, βεβαίως, προηγηθεί ο Κώστας Καραμανλής και ο Γιώργος
from 9:45am to 4pm
Παπανδρέου, αμφότεροι «πορφυρογέννητοι», ο ένας ανιψιός του ιδρυτή της ΝΔ
For Laval English-speaking seniors 55+
και ο άλλος γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
Η Γεννηματά μπορεί να μην έγερνε προς
The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic,
τη ΝΔ τόσο πολύ όσο ο προκάτοχός της
but we are still providing some services for our seniors:Βενιζέλος, αλλά ήταν εξαρχής σαφές ότι
το κύριο μέτωπο το έχει εναντίον του ΣΥOnline virtual activities (chat groups)
ΡΙΖΑ. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο στην -σε
Distributing important COVID-19 updates
μεγάλο βαθμό- ιδεολογική προσχώρηση
του «πράσινου» στελεχιακού δυναμικού
Returning all emails and phone messages
στο φιλελευθερισμό. Οφειλόταν και στον
Possible food delivery for isolated seniors
υπαρξιακό ανταγωνισμό: Το δόγμα που
κυριαρχούσε και συνεχίζει να κυριαρχεί
Call us and leave
στα ηγετικά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι
a message.
ο ΣΥΡΙΖΑ μάς άρπαξε τους ψηφοφόρους
We WILL call
και για να τους πάρουμε πίσω πρέπει να
you back.
τον εξοντώσουμε πολιτικά!

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking
Senior's Wellness Center

Senior Wellness
Center

ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Επειδή, όμως, η πολεμική εναντίον της
κυβέρνησης Τσίπρα αποδείχθηκε πως δεν
επαναπατρίζει ψηφοφόρους, η Φώφη
επαναλαμβάνει το εγχείρημα του Βενιζέλου. Αυτή τη φορά δεν είναι η «Ελιά»,
αλλά το «Κίνημα Αλλαγής» (ΚΙΝΑΛ). Το
εγχείρημα επανασυγκόλλησης κάποιων
πολιτικών κινήσεων, με μικρή ή και ασήμαντη κοινωνική αναφορά, βρίσκεται σε

Call us at: 450-934-1122
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Υγεία και Διατροφή
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ

Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών είναι
πιο υγιείς από τις προηγούμενες γενιές
Α

ντί να αντιστεκόμαστε σε κάθε χρόνο
που περνά με αντιγηραντικές κρέμες
και αισθητικές επεμβάσεις κάθε είδους,
χρειάζεται να στοχεύσουμε σε μια υγιή
διαδικασία γήρανσης και στη μακροζωία.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στη Journals of Gerontology,
είμαστε στο σωστό δρόμο.
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του
Jyväskylä στη Φινλανδία, βρήκαν ότι οι
ηλικιωμένοι που μεγαλώνουν ηλικιακά
φαίνεται ταυτόχρονα να δείχνουν και να
νιώθουν «νεότεροι» όσον αφορά τις σωματικές και γνωστικές τους ικανότητες.
Αυτά τα χαρακτηριστικά αυξάνουν όχι
μόνο τη διάρκεια ζωής, αλλά επίσης την
υγεία και τη λειτουργικότητα στο πέρασμα των χρόνων.
ΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΔΕΙΧΝΕΙ «ΝΕΟΤΕΡΟΣ»;
Οι ερευνητές έκαναν τεστ φυσικής κατάστασης και εγκεφαλικής λειτουργίας σε
άτομα από 75 έως 80 ετών από αυτή τη

δεκαετία και συνέκριναν, με αποτελέσματα ατόμων 75-80 ετών που καταγράφηκαν
πριν από τρεις δεκαετίες.
Με βάση τα αποτελέσματα, ο σημερινός πληθυσμός των ηλικιωμένων είναι
πιο υγιής από τη δεύτερη ομάδα.
Εξετάστηκαν η ταχύτητα βαδίσματος, η
ταχύτητα των αντανακλαστικών, η λεκτική
ευχέρεια, η λογική σκέψη και η εργασιακή μνήμη και στις δύο ομάδες. Αν και οι
συμμετέχοντες βρίσκονταν στις ίδιες ηλικίες απλώς σε διαφορετικές χρονολογίες
(1990 και 2018), η ομάδα του 2018 ήταν
πολύ πιο «ζωηρή».
Πιο αναλυτικά: Οι ενήλικες από την πιο
πρόσφατη δεκαετία περπατούσαν ταχύτερα κατά 0.2 – 0.4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο κατά μέσο όρο.
Είχαν ταχύτερα αντανακλαστικά, όπως
για παράδειγμα 5-25% βελτίωση στη δύναμη του κρατήματος και βελτίωση 2047% στη δύναμη έκτασης του γονάτου.
Μαζί με τη σημαντική αύξηση στη φυσική κατάσταση, οι ερευνητές βρήκαν θετι-

κές αυξήσεις στις γνωστικές λειτουργίες.
Η λεκτική ευχέρεια ήταν κατά 12% καλύτερη για τους 75χρονους του 2018 και 47%
για τους 80χρονους της ίδιας χρονιάς.
Αυτές οι μετρήσεις περιγράφουν πώς
οι ηλικιωμένοι άνθρωποι διαχειρίζονται
την καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα
αντανακλούν τη λειτουργική τους ηλικία,
σύμφωνα με τους ερευνητές.
Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δε γίνονται νεότεροι όσο μεγαλώνουν, όπως ο
Benjamin Button στην ταινία με τον Brad
Pitt, αλλά οι φυσικές και γνωστικές τους
ικανότητες προδίδουν μικρότερη λειτουργική ηλικία – ειδικά σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές.

κή αύξηση στο σωματικό μέγεθος.
Η βελτίωση στη γνωστική λειτουργικότητα, ωστόσο, μπορεί να οφείλεται στο
μεγαλύτερο διάστημα εκπαίδευσης σε
σχέση με το παρελθόν.
Βασισμένοι στα αποτελέσματα, οι επιστήμονες επίσης αναφέρουν, ότι καθώς
το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, αυξάνεται
επίσης και η ποιότητα ζωής στους μεσήλικες. Αλλά και ένα άλλο συμπέρασμα είναι,
ότι καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται
και οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αυξάνεται και η ανάγκη φροντίδας αυτών των
ανθρώπων.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΥΓΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ 3 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ;
Όσον αφορά την ταχύτητα του βαδίσματος και τη μυϊκή δύναμη, οι ερευνητές
αναφέρουν ότι σχετίζεται με την καλύτερη σωματική δραστηριότητα και τη φυσι-

Πηγές: www.jyu.fi/en/current/
archive/2020/09/older-people-havebecome-younger-physical-and-cognitivefunction-have-improved-meaningfullyin-30-years
https://link.springer.com/
article/10.1007/s40520-020-01702-0
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5 τρόποι για αποτοξίνωση
Τ

ΧΩΡΊΣ ΑΠΟΤΟΞΊΝΩΣΗ

ο ανθρώπινο σώμα δε χρειάζεται να
«αποτοξινωθεί». Τα νεφρά, το συκώτι και
το ανοσοποιητικό σύστημά μας κάνουν καλή
δουλειά, προκειμένου να ξεφορτωνόμαστε
καθημερινά τα απόβλητα του οργανισμού.
Για το λόγο αυτό, η κατανάλωση μόνο φυσικών τροφών, με στόχο τη διατροφική αποτοξίνωση για μικρό χρονικό διάστημα (βοηθώντας σε να χάσεις και λίγα κιλά) δεν είναι κακό.
Στην πραγματικότητα, μπορεί να σου υπενθυμίσει πόσο καλύτερα νιώθεις όταν τρέφεσαι
καλά και σωστά. Το μυστικό είναι να γνωρίζεις
πώς να ξεκινήσεις τη διατροφή σου με το σωστό τρόπο. Δες πως θα κάνεις αποτοξίνωση
χωρίς… αποτοξίνωση:
1] Φάε μόνο σαλάτες και φρούτα για λίγες
ημέρες: Γενικά, δεν υπάρχει πρόβλημα με την
κατανάλωση μόνο φρέσκων φρούτων και λαχανικών για ένα σύντομο χρονικό διάστημα,

για παράδειγμα από 3 έως 5 ημέρες. Μετά
από αυτό, τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να λειτουργήσει άριστα,
όπως η πρωτεΐνη, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος
και το ασβέστιο, θα πρέπει να επανενταχθούν
στη διατροφή.
2] Πρόσθεσε στα γεύματά σου φρέσκα
φρούτα, χορταρικά και λαχανικά: Μια διατροφική αποτοξίνωση δε χρειάζεται να είναι
περίπλοκη και στην πραγματικότητα μπορεί
να είναι τόσο απλή, όσο το να τρως για λίγες
μέρες μόνο φρέσκα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Προγραμμάτισε τα γεύματά σου και
φρόντισε να περιέχουν φρέσκα φρούτα, χορταρικά και λαχανικά. Επομένως, βάλε στο μενού σούπες, σαλάτες και χυμούς, που θα φορτώσουν το σώμα σου βιταμίνες, μέταλλα και
φυτικές ίνες, θα εξαλείψουν την κατακράτηση
και θα σε βοηθήσουν να χάσεις και ένα κιλό.

3] Δε χρειάζεσαι πάντα τα σνακ ενδιάμεσα
των γευμάτων: Σπάνια νιώθουμε πεινασμένοι μεταξύ των γευμάτων. Σταμάτα να τρως
κάθε δύο ώρες και τρώγε κάθε 4-5 ώρες. Είναι
ένας καλός τρόπος να ενεργοποιήσεις το μεταβολισμό σου και να αποκτήσεις καλές διατροφικές συνήθειες. Δες και την έρευνα αυτή,
γιατί τα περισσότερα γεύματα δεν ενισχύουν
το μεταβολισμό και επομένως δεν ευνοούν
την απώλεια βάρους.
4] Πιες μόνο νερό: Ένας πολύ απλός τρόπος
για να κάνεις αποτοξίνωση, είναι να πίνεις περισσότερο νερό καθημερινά και να αντικαταστήσεις την καφεΐνη και τους χυμούς με νερό.
Επιπλέον, είναι ένας εύκολος τρόπος για να
μειώσεις την πρόσληψη θερμίδων, ενώ όλη
η επιπλέον ενυδάτωση που θα προσφέρεις
στον οργανισμό σου θα κάνει το πεπτικό σου
σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά.

5] Άλλαξε τις ώρες που τρως: Πολλοί από
εμάς τρώνε μια ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα της
ημέρας αργά το βράδυ.
Το σώμα χρειάζεται αρκετές ώρες χωρίς φαγητό για να διαχειριστεί το μεταβολισμό των
λιπών στο σώμα, ιδανικά 10-12 ώρες τη νύχτα.
Έχοντας μόλις 6-8 ώρες διάλειμμα μεταξύ
του δείπνου και του πρωινού, το σώμα αποθηκεύει περισσότερο λίπος.
Για να το αλλάξεις αυτό, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να καταναλώσεις το τελικό
σου γεύμα μέχρι τις 6 ή τις 7 το βράδυ κάθε
μέρα και το πρωινό σου στις 8 ή τις 9 το πρωί
και να κόψεις τα ενδιάμεσα σνακ, για να μην
έχεις ανεβασμένη την ινσουλίνη και το σώμα
σου να διαχειρίζεται καλύτερα τη γλυκόζη.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει
να σας εξυπηρετήσει
• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και
φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές
με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή
• Μεταφορά του φακέλου σας από
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας
ακολουθήσει.

© wefit

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

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

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

supermarché
MELON CANARY

JUMBO

JUMBO

NOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON- SALÉES)
Roasted Cashews
454g ou 15.41/kg

RAISINS ROUGES OU
VERTS SANS PÉPINS
Red or Green Seedless Grapes
3.73/kg

CAFÉ BRAVO
Coffee
454g

EXTRA-LARGES
CLÉMENTINES
Clementines
2.18/kg

SAC DE 2LBS

CANADA AA

CÉLERI
Celery
gr.24
FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
6.59/kg

CREVETTES CRUES
DÉCORTICAGE ÉCLAIR
MIRABEL
Raw EZ Peel Shrimps
13/15

CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
2.84/kg

BIFTECK
D’ALOYAU FRAIS
Fresh T-Bone Steak
22.02/kg

GRÈCE

FROMAGE CHEDDAR FORT
Cheese
11.00/kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L

FROMAGE KEFALOTYRI AU LAIT
DE CHÈVRE ET BREBIS
Cheese
17.61/kg

BARRES GRANOLA SUCRÉES ET
SALÉES (ARACHIDES)
VAL NATURE
Granola Bars
210g

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

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

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Αυτό είναι το παλαιότερο εστιατόριο στην Ελλάδα
-Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο είναι το παλαιότερο εστιατόριο στη χώρα σας;
-Η NetCredit σχεδίασε ένα χάρτη με σχετικές πληροφορίες για σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου

Ε

ντυπωσιακά infographics που δημιούργησε προσφάτως η εταιρεία ΝetCredit επιτρέπουν στους κολλημένους με την ιστορία και στους -με
διάθεση περιπέτειας- γκουρμέ, να περιδιαβούν το «The Oldest Restaurant in
(Almost) Every Country».
Στο χάρτη μαθαίνουμε ότι το πιο παλιό
μέρος όπου μπορεί να φάει κανείς στην
Ελλάδα είναι «Η Παλιά Ταβέρνα του
Ψαρά» (φωτ.), που άνοιξε το 1898 και
βρίσκεται στην Πλάκα! Στη γραφική περιοχή της Πλάκας, λίγα μόλις μέτρα από
τα γνωστά σκαλιά της Μνησικλέους, στη
συμβολή των οδών Ερεχθέως κι Ερωτοκρίτου, βρίσκεται από το 1898 σε ένα
υπέροχα διαμορφωμένο νεοκλασικό,
το ιστορικό εστιατόριο η «Παλιά ταβέρνα του Ψαρά». Σημείο αναφοράς όσων
αγαπούν την καλή ελληνική κουζίνα.
Σε μια επιστολή του προς το Γιώργο Σεφέρη, ο διανοούμενος ο Γιώργος Κατσίμπαλης, γνωστός και ως
Κολοσσός του Αμαρουσίου, αναφέρει το Ταβέρνα του Ψαρά, το οποίο
ήταν γνωστό ήδη και αποτελεί την
αγαπημένη ταβέρνα του Σεφέρη.

Ο Λόρενς Ολίβιε, η Βίβιαν Λι, ο Γκράχαμ
Γκριν, η Μαργκότ Φοντέιν, «όλοι αυτοί
οι ξένοι», ανέφερε στην επιστολή του ο
κ. Κατσίμπαλης, «μαζεύονται στο γεύμα
του κυρίου Γιώργου και ζητούν να τους
κεράσω!». Η ταβέρνα του Ψαρρά σερβίρει κλασική ελληνική κουζίνα, εκπληκτι-

κές μακαρονάδες με θαλασσινά, φρέσκο
ψάρι και μοναδικά γλυκά, όλα παραδοσιακά, με τους λουκουμάδες να ξεχωρίζουν. Και συγκινούμαστε, βλέποντας ότι
στο Μαρόκο το παλαιότερο εστιατόριο
είναι το «Chez Dimitri», που ξεκίνησε να
σερβίρει το 1928 και σήμερα προσφέρει

Στον κόσμο υπάρχουν περίπου
7.000 άτομα με μπλε αίμα!

Η

Αγγλίδα Polly Neti (12 χρονών) είναι ένα συνηθισμένο κορίτσι, μόνο που το αίμα
της είναι στο χρώμα της… μελιτζάνας! Κατά τη γέννηση της,
το αιματολογικό κέντρο διαβεβαίωσε τους γονείς ότι το παιδί θα αναπτυχθεί φυσιολογικά.
Όταν ρώτησαν γιατί το αίμα είναι
μπλε, η απάντηση ήταν απρόσμενη: υπεύθυνο γι αυτήν την κατάσταση ήταν το αντισυλληπτικό που

έπαιρνε η μητέρα του κοριτσιού
αρκετά χρόνια πριν μείνει έγκυος.
Ο γιατρός της Πόλλυ, καθηγητής
στο Κέντρο Αιματολογίας του
Λονδίνου Efresi Robert, εξήγησε:
«Στον κόσμο υπάρχουν περίπου
7.000 άτομα των οποίων το αίμα
έχει μια μπλε απόχρωση. Αποκαλούνται κυανητικοί από το cyanea
(Λατινικά – μπλε). Ο σίδηρος στο
αίμα τους, αντικαθίσταται από
χαλκό, χωρίς την αλλαγή όμως
των λειτουργιών του, το χρώμα
μπλε-ιώδες προέρχεται από τις
προσμείξεις χαλκού και σιδήρου».
Οι επιστήμονες εξηγούν την
εμφάνιση
κυανητικών
με
τους νόμους της εξέλιξης.
Στην περίπτωση των φυσικών
καταστροφών ή περιβαλλοντικών μεταβολών ή αλλαγή επιδημιών, όταν τα «κανονικά»
πεθαίνουν τα «μετατρεπόμενα» μένουν ζωντανά και δημι-

μουσακά! Πολλά από τα εστιατόρια στο
χάρτη σερβίρουν παραδοσιακές συνταγές που άντεξαν στο χρόνο. Το παλαιότερο στον κόσμο – που εξακολουθεί να
σερβίρει σήμερα – είναι το «St. Peter
Stifts Kulinarium» στην Αυστρία. Άνοιξε
την κουζίνα του το… 803(!) και σήμερα ο
επισκέπτης μπορεί να γευθεί εκεί βιενέζικο σνίτσελ και άλλα τοπικά κρέατα και
τυριά.
Παρότι στην Ευρώπη βρίσκονται τα
10 παλαιότερα εστιατόρια του κόσμου
που λειτουργούν σήμερα, κάθε ήπειρος
υπερηφανεύεται για τα δικούς της βωμούς στον… Λούκουλο. Το «El M’Rabet»
άνοιξε στην Τυνησία το 1630 και είναι το
παλαιότερο ρεστοράν στην Αφρική. Οι
επισκέπτες στην Κολομβία μπορούν στο
«La Puerta Falsa» να φάνε ταμάλες στο
παλαιότερο φαγάδικο της Νότια Αμερικής (άνοιξε το 1858). Έχοντας ιδρυθεί το
1153, το «Ma Yu Ching’s Bucket Chicken
House» στην Κίνα χρησιμοποιεί συνταγές που από γενιά σε γενιά ξεκίνησαν
από τον αρχικό ιδιοκτήτη, τον Μα Γιου
Τσινγκ, και έφτασαν στις μέρες μας.
© iefimerida.gr

ουργούν νέους πληθυσμούς.
Οι κυανητικοί δεν υποφέρουν
από τις συνήθεις ασθένειες του
αίματος – τα μικρόβια αποτυγχάνουν να επιτίθενται στα κύτταρα του χαλκού. Το μπλε αίμα
πήζει πολύ πιο γρήγορα και ακόμη και οι σοβαροί τραυματισμοί
δεν προκαλούν αιμορραγία.
Αποδεικνύεται ότι η έκφραση
«μπλε αίμα» – είναι ένα σημάδι της ευγενικής καταγωγής
– δεν είναι τυχαία. Ορισμένοι
από τους ευγενείς ιππότες, των
πρώτων αρχαίων ευγενών οικογενειών, είχαν όντως μπλε
αίμα. Ήταν λόγω της πανοπλίας τους και του χαλκού της.
Ο καθηγητής επίσης τόνισε ότι
το μπλε αίμα, είναι η εξέλιξη του
αίματος, καθώς στο μπλε αίμα
δεν επιτίθονται μικρόβια και πήζει ίσως και 3 φορές πιο γρήγορα
από το κανονικό αίμα.

Γιατί οι πειρατές κάλυπταν
το ένα τους μάτι…

Π

ιθανότατα να πιστεύετε πως οι
πειρατές κάλυπταν το ένα τους
μάτι γιατί το είχαν τραυματίσει! Ή ότι
τους έλειπε μετά από κάποια μάχη με
εχθρούς. Αλλά τελικά, σύμφωνα με
τον επιστήμονα και διευθυντή του
Ινστιτούτου Vision Performance του
πανεπιστημίου Pacific του Όρεγκον,
Jim Sheedy, ο οποίος μίλησε στη Wall
Street Journal, ο λόγος ήταν άλλος.
Γενικά, συνηθίζουμε το σκοτάδι μετά από αρκετά λεπτά,
αυτό ήδη το γνωρίζετε. Αν κάποιος κλείσει το φως όταν είστε μέσα σε ένα δωμάτιο, θέλετε κάμποση ώρα για να συνηθίσετε.
Οι πειρατές αναγκάζονταν συχνά να κινούνται πάνω και
κάτω στα διάφορα καταστρώματα και να περνούν από το
φως στο απόλυτο σκοτάδι στο αμπάρι.
«Οι πιο έξυπνοι κάλυπταν το ένα τους μάτι, προκειμένου
να το κρατούν στο σκοτάδι. Έτσι όταν έπρεπε να πάνε στα
κάτω καταστρώματα, μπορούσαν να το ανοίγουν και να
βλέπουν με αυτό».
Μάλιστα, ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο για πιλότους γράφει
ότι: Ακόμη κι αν το δυνατό φως ενοχλήσει το ένα μάτι, το
άλλο θα είναι προσαρμοσμένο στο σκοτάδι!

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Τι περιμένει τη δικαστή
Μπάρετ στο δρόμο για
το Ανώτατο Δικαστήριο
Η πολύπλοκη διαδικασία επικύρωσης της υποψήφιας
του Ντόναλντ Τραμπ από τη Γερουσία ξεκίνησε
την Τρίτη 29/9 και αν ολοκληρωθεί πριν από τις
προεδρικές εκλογές θα έχει κάνει ρεκόρ ταχύτητας
Φωτ.: Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ κατευθύνονται στο βήμα για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της

Η

δικαστής ομοσπονδιακού εφετείου
Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ, είναι, και επισήμως πλέον, η επιλογή του Ντόναλντ
Τραμπ για την πλήρωση της θέσης που
άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο τρίτος ορισμός του Αμερικανού προέδρου στο Ανώτατο Δικαστήριο, θα αντιμετωπίσει μια σειρά άτυπων και επίσημων συνεδριάσεων στη Γερουσία, η
οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους και καλείται να εγκρίνει τον ισόβιο
ρόλο της.
Ο Τραμπ θέλει να επικυρωθεί ο διορισμός της 48χρονης Μπάρετ πριν από τις
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Αυτό αφήνει λίγο μόνο χρόνο στη Γερουσία να εκπληρώσει το ρόλο της και να
επικυρώσει τη νέα δικαστή στην ένατη
θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ
Η Μπάρετ ήδη από την Τρίτη 29/9 ξεκίνησε τις άτυπες συναντήσεις με γερουσιαστές στο Καπιτώλιο, ξεκινώντας με τον
ηγέτη της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ.
Αυτή η διαδικασία προκάλεσε διαμάχη
το 2017 όταν ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ
Μπλούμενταλ αποκάλυψε ότι ο τότε
υποψήφιος του Τραμπ -σήμερα δικαστής
Νιλ Γκόρσατ- χαρακτήρισε «αποκαρδιωτικά» επικριτικά σχόλια του Τραμπ για τη
δικαστική εξουσία.
Η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της
Γερουσίας, υπό την προεδρία του στενού
συμμάχου του Τραμπ, γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, είναι επιφορτισμένη με τη
διερεύνηση του ιστορικού και των προσόντων των υποψηφίων δικαστών.
Η Μπάρετ θα απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ιστορικό της, την
επαγγελματική της σταδιοδρομία και τα
οικονομικά της.
Έπειτα ακολουθεί δημόσια ακρόαση και
τέλος ψηφοφορία της Επιτροπής για να
σταλεί η διαδικασία στην ολομέλεια της
Γερουσίας.

σεις γερουσιαστών, που συνήθως σχετίζονται με τη δικαστική φιλοσοφία και τις
απόψεις του/της σε κοινωνικά ζητήματα
όπως η άμβλωση.
Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Μπάρετ, ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως
οι ακροαματικές διαδικασίες πιθανότατα
θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου.
Οι πρόσφατοι υποψήφιοι δεν αποκάλυψαν τις απόψεις τους σε αυτές τις ακροαματικές διαδικασίες. Οι γερουσιαστές
κάνουν συχνά περαιτέρω ερωτήσεις που
τίθενται γραπτώς στον/ην υποψήφιο/α.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
Δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικάνοι της
Γερουσίας το 2017 εξάλειψαν μια διαδικαστική τακτική συστηματικής παρακώλυσης, που χρησιμοποιείται συχνά
από το κόμμα της μειοψηφίας, για να
μπλοκάρει ή να καθυστερήσει μια ψηφοφορία (τακτική γνωστή με την ονομασία
filibuster), μια απλή πλειοψηφία των 100
μελών πρέπει να ψηφίσει για την επικύρωση.
Αυτό φαίνεται πιθανό, δεδομένου ότι οι
Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 53-

47 και μόνο δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν αντιταχθεί δημόσια στην
προσπάθεια Τραμπ να καλύψει την κενή
θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο, πέντε μόλις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ιστορικά,
ο μέσος αριθμός ημερών από τον προεδρικό ορισμό υποψηφίου έως την τελική
ψηφοφορία στη Γερουσία είναι περίπου
70, σύμφωνα με την υπηρεσία Ερευνών
του Κογκρέσου.
Ωστόσο, ο χρόνος από το διορισμό της
Γκίνσμπεργκ έως την επικύρωση ήταν μόλις 42 ημέρες. | © Protagon.gr

Chroma Musika Studios

Singing instruction, Piano instruction,
Pro recordings, videoclips for social media

Online concerts and presentations
in collaboration with

EΡΕΥΝΕΣ FBI ΚΑΙ ABA
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
(FBI) θα ολοκληρώσει τη δική του έρευνα και θα κοινοποιήσει τα πορίσματά του
στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων.
Ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος
(ABA), ένας εθνικός σύλλογος ακομμάτιστων δικηγόρων, θα αξιολογήσει επίσης
την υποψηφιότητα Μπάρετ και το αν έχει
τα προσόντα για την πλήρωση της έδρας
του Ανώτατου Δικαστηρίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Οι δημόσιες ακροάσεις της Επιτροπής
Δικαστικών Υποθέσεων, οι οποίες διαρκούν αρκετές ημέρες, είναι ένα πολυαναμενόμενο γεγονός για κάθε υποψήφιο
του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου το κοινό ακούει τον/
την υποψήφιο/α να απαντά σε ερωτή-

Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca
Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS

chromapanarmonia.com/private-lessons
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σιάτιστα, το αρχοντικό Πουλκίδη

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

(πηγή: Εταιρεία Τουρισμού
Δυτικής Μακεδονίας)
visitwestmacedonia.gr

Σιάτιστα: Η αρχόντισσα
της Δυτικής Μακεδονίας
Π

όλη χτισμένη σε πλαγιά του όρους
Άσκιου (Σινιάτσικου), πάνω από την
κοιλάδα του Αλιάκμονα (υψόμετρο 920
μέτρα), η Σιάτιστα διαφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό χρώμα της.
Η έδρα του Δήμου Βοΐου διαθέτει δύο
γραφικές συνοικίες, τη Xώρα (Άνω Σιάτιστα) και τη Γεράνεια (Κάτω Σιάτιστα).
Η Σιάτιστα ιδρύθηκε μετά την κατάληψη
της Μακεδονίας από τους Τούρκους (15ος
αιώνας) και εξελίχθηκε σε σημαντικό
αστικό κέντρο χάρη στην κατεργασία του
δέρματος και της γούνας, την αμπελοκαλλιέργεια, την ανάπτυξη της βαφικής και
της υφαντικής. Γνώρισε οικονομική και
πνευματική ακμή το 18ο και το 19ο αιώνα, όταν οι εμπορικοί οίκοι της ανέπτυξαν

δραστηριότητα τόσο στην ευρύτερη τουρκοκρατούμενη περιοχή, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα της ανατολικής και της
κεντρικής Ευρώπης.
Τα γουναρικά, τα κρασιά (φημισμένο
είναι και σήμερα το ηλιαστό κρασί) και η
ρακή της Σιάτιστας, απέκτησαν την περίοδο εκείνη μεγάλη φήμη σε πόλεις όπως η
Βενετία, η Βιέννη, η Λειψία, η Μόσχα και
η Βουδαπέστη.
Αψευδείς μάρτυρες της ανάπτυξης αυτής υπήρξαν οι εκκλησίες, τα σχολεία και
τα σπουδαία αρχοντικά της πόλης, που
διατηρούνται έως σήμερα και εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες με τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο, τα υπέροχα ξυλόγλυπτα,
τα τζάκια, τις τοιχογραφίες και τα βιτρό.

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες θαυμάζουν τα αρχοντικά των Mανούση (1762),
Nεραντζόπουλου (1754), Πουλκίδη (1752)
και Δόλγκηρα, το οποίο λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο.
Από πλευράς θρησκευτικών μνημείων
ξεχωρίζει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, με αξιόλογες αγιογραφίες, θαυμάσιο
ξυλόγλυπτο τέμπλο και δυο εικόνες του
Xριστού και της Παναγίας, έργα του κρητικού αγιογράφου Θεόδωρου Πουλάκη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Δημητρίου (πολιούχου της Σιάτιστας), που εγκαινιάστηκε
το 1928 σε σχέδια του Σιατιστινού αρχιτέκτονα, Αριστοτέλη Ζάχου (το αρχικό κτίσμα είχε ανεγερθεί το 1647).

Δίπλα στο ναό υψώνεται εξαγωνικό κωδωνοστάσιο του 1856. Στο Tραμπάντζειο
Γυμνάσιο φιλοξενούνται βοτανική (εκατοντάδες φυτικά δείγματα, πληροφορίες
για τη μοναδικότητα της χλωρίδας κ.ά.)
και παλαιοντολογική (απολιθώματα προϊστορικών ζώων) συλλογή.
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Σιάτιστας
περιλαμβάνει εικόνες, ξυλόγλυπτα, έργα
μικροτεχνίας, συλλογή βιβλίων και χειρόγραφων, καθώς και λειτουργικά άμφια,
που προέρχονται από ναούς και μονές της
ευρύτερης περιοχής.
Πόλο έλξης για τους βιβλιόφιλους αποτελεί η Μανούσεια Ιστορική Βιβλιοθήκη
Σιάτιστας, με σπάνιες εκδόσεις και χειρόγραφα.

Η βασιλική Β’ (Αλκίσωνος) στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Νικόπολη Πρέβεζας: Η πόλη
που ίδρυσε ο Οκταβιανός
Αύγουστος

Σ

τον αυχένα της χερσονήσου της Πρέβεζας, σε μια
έκταση 13.500 και πλέον στρεμμάτων, απλώνεται ο
αρχαιολογικός χώρος της Νικόπολης, πόλης που ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο, σε ανάμνηση της νίκης
του στη ναυμαχία του Άκτιου κατά του Αντωνίου και της
Κλεοπάτρας, το 31 π.Χ.
Η Νικόπολη συνοικίστηκε από κατοίκους γειτονικών
πόλεων της Ηπείρου, της Λευκάδας και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και από Ιταλούς αποίκους. Η πόλη, με
χαρακτήρα εξαρχής ελληνικό, υπήρξε ακμαίος συγκοινωνιακός και εμπορικός κόμβος ανάμεσα σε Ανατολή και
Δύση, με λιμάνι στο Ιόνιο και τον Αμβρακικό κόλπο.

Στολισμένη με μεγαλόπρεπα κτίρια από τα λάφυρα της
ναυμαχίας, είχε δικό της νομισματοκοπείο και τελούσε
κάθε τέσσερα χρόνια τα Άκτια, που περιλάμβαναν αγώνες γυμνικούς, μουσικής και ιπποδρομίας.
Η Νικόπολη αποτέλεσε πρωτεύουσα της Ηπείρου και
της Ακαρνανίας κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ενώ με την αναδιοργάνωση του
ρωμαϊκού κράτους επί Διοκλητιανού (284-305) έγινε
πρωτεύουσα, διοικητικό και εκκλησιαστικό κέντρο της
ρωμαϊκής επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου.
Η πόλη άρχισε να χάνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
και τη διεθνή ακτινοβολία της εξαιτίας οικονομικών και

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

πολιτικών εξελίξεων, σεισμών και επιδρομών βαρβαρικών φύλων, ερήμωσε δε με την εισβολή και την εγκατάσταση των Βουλγάρων στα τέλη του 9ου ή τις αρχές του
10ου αιώνα.
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Νικόπολης συγκαταλέγονται τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά τείχη, το ωδείο, το
μνημείο του Αυγούστου (της νίκης του Άκτιου), αφιερωμένο από τον Αύγουστο στον Άκτιο Απόλλωνα, τον Άρη
και τον Ποσειδώνα, το θέατρο, οι βασιλικές Α’, Β’ και Δ’,
καθώς και το Βασιλόσπιτο (Επισκοπείο), μεγάλο ρωμαϊκό
οικοδόμημα κοντά στη βασιλική Α’.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

16 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 2 Οκτωβριου, 2020 / October 2, 2020

ΤΙ ΖΗΤΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι 5 όροι του Ερντογάν
προς τους Ευρωπαίους
Ο Ερντογάν υπερασπίζεται τις τουρκικές ενέργειες, ισχυριζόμενος ότι
Ελλάδα και Κύπρος είναι αυτές που δημιουργούν την ένταση στην περιοχή

Π

αραμονές της Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ αλλά και των διερευνητικών
συζητήσεων Ελλάδας – Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέστειλε επιστολή
στους ηγέτες της Ευρώπης, η οποία περιέχει όχι μόνο τις πάγιες τουρκικές θέσεις αλλά και πέντε προκλητικούς όρους.
Η επιστολή, την οποία έφερε στη δημοσιότητα η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος», εστάλη από τον τούρκο πρόεδρο
την παραμονή της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν
είχε προγραμματισθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αναβλήθηκε για τις 1 και
2 Οκτωβρίου. Αποδέκτες ήταν οι ηγέτες
όλων των κρατών – μελών της ΕΕ, πλην της
Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όπως είναι γνωστό, αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι οι σχέσεις
Ευρώπης – Τουρκίας, η τουρκική προκλητικότητα και το ενδεχόμενο επιβολής
κυρώσεων στη γείτονα. Ο Ερντογάν υπερασπίζεται τις τουρκικές ενέργειες, ισχυριζόμενος ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι
αυτές που δημιουργούν την ένταση στην
περιοχή. Κατηγορεί δε την Αθήνα και τη
Λευκωσία, ότι επιχειρούν να φυλακίσουν
την Τουρκία στον κόλπο της Αττάλειας.
Όμως ο τούρκος πρόεδρος δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά βάζει πέντε όρους στους
Ευρωπαίους – ανάμεσά τους και διαμοιρασμό πόρων χωρίς λύση του Κυπριακού
– προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι αν
δε ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του, η

NEW

Άγκυρα θα συνεχίσει την ίδια συμπεριφο- στηρίζει, σε μία πρόδηλη προσπάθεια
ρά, όπως και το προηγούμενο διάστημα. να εμφανιστεί διαλλακτικός και ειρηνοποιός, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί
Ειδικότερα, ο Ερντογάν
ένα φόρουμ ενεργειακής συνεργασίας
μέσω της επιστολής:
χωρίς αποκλεισμούς στην Ανατολική
Μεσόγειο. Μόνο που σε ένα τέτοιο φό1] Αξιώνει την οριοθέτηση περιοχών θα- ρουμ – αναφέρει – δε θα πρέπει να έχει
λάσσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το συμμετοχή η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
Διεθνές Δίκαιο και την προστασία των οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι.
κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιο- 5] Εξάλλου, στις επαφές του με ευρωπαίδοσίας της Τουρκίας στην υφαλοκρη- ους ηγέτες, ενόψει της κρίσιμης Συνόδου
πίδα της. Απαιτεί «εξασφάλιση ίσων Κορυφής, ο Ερντογάν έχει ανοίξει ευρεία
δικαιωμάτων και συμφερόντων για ατζέντα αιτημάτων για τις σχέσεις της
τους Τουρκοκύπριους στους υδρογονάν- Τουρκίας με την Ε.Ε., επιδιώκοντας νέα
θρακες, ως συνιδιοκτήτες του νησιού». συμφωνία για το μεταναστευτικό (προ2] Ζητεί, μάλιστα, τη δημιουργία ενός μη- φανώς με κονδύλια κ.ά.), επικαιροποίηση
χανισμού συνεργασίας Ελληνοκυπρίων της τελωνειακής ένωσης και άρση της βίκαι Τουρκοκυπρίων, για διαμοιρασμό των ζας για τούρκους που θέλουν να ταξιδέεσόδων από τους φυσικούς πόρους, χωρίς ψουν στην Ε.Ε.
να έχει προηγηθεί επίλυση του Κυπριακού.
3] Διαμηνύει στους Ευρωπαίους, ότι
ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
πολύ δύσκολα η Άγκυρα θα αποσύρει
Την ίδια ώρα, η Τουρκία προχώρησε προ
γεωτρύπανα και ερευνητικά από την κυ- ημερών σε διπλή πρόκληση, βάζοντας εκ
πριακή ΑΟΖ και δε θα υποκύψει στις δι- νέου στο στόχαστρό της το Καστελόριζο.
εθνείς πιέσεις. Κατά τη δική του προσέγ- Το πρωί του Σαββάτου 26/9 drone πέταξε
γιση, «επειδή και τα δύο μέρη στο νησί πάνω από το Καστελόριζο παίζοντας από
λειτουργούν μέσω διεθνών εταιρειών τα μεγάφωνά του τουρκικά εμβατήρια,
πετρελαίου, στις αντίστοιχες περιοχές ενώ λίγη ώρα αργότερα, διαπιστώθηκε
καθορισμένων αδειών τους, μόνο οι δύο ότι η μεγάλη ελληνική σημαία που είναι
λαοί στο νησί πρέπει να αποφασίσουν ζωγραφισμένη σε μία πλαγιά, στη δεξιά
από κοινού εάν θα αναστείλουν ή θα πλευρά του νησιού, είχε βαφτεί με κόκκισυνεχίσουν αυτές τις δραστηριότητες». νη μπογιά. Τουρκική ιστοσελίδα δημοσί4] Επιπλέον, ο τούρκος πρόεδρος υπο- ευσε πλάνα από drone και ισχυρίστηκε ότι

CHOMEDEY

NG!
LISTI

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.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

επρόκειτο για δολιοφθορά από τούρκους
μηχανικούς. Oργισμένη ήταν η αντίδραση
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το
οποίο κάλεσε την Τουρκία να καταδικάσει
το περιστατικό και να το διερευνήσει. Και
πρόσθεσε, πως τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζουν τις προοπτικές αποκλιμάκωσης.
Παράλληλα, η Τουρκία ανακοίνωσε, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μία νέα προκλητική Navtex για άσκηση με πυρά, σε
περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
Στη σκιά αυτών των νέων προκλήσεων,
η Αθήνα αναμένει την επανέναρξη των
διερευνητικών επαφών, πιθανότατα λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής της
ΕΕ (1-2/10) αλλά διαμηνύει ότι χρειάζεται
συνέχεια και συνέπεια από την τουρκική
πλευρά.
Και μπορεί η Άγκυρα με δηλώσεις και δημοσιεύματα να καλλιεργεί κλίμα περί συζήτησης πολλών θεμάτων (όπως αυτό της
αποστρατιωτικοποίησης νησιών, που το
απαίτησε προ ημερών και το Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας), η ελληνική κυβέρνηση όμως ξεκαθαρίζει, πως οι
διερευνητικές επαφές αφορούν αποκλειστικά ένα και μόνο θέμα, αυτό των θαλασσίων ζωνών.
© ΤΑ ΝΕΑ, TANEA.GR
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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.

!
D
L
SO

Easy to visit.
Call me for appointment.
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CHOMEDEY

OPEN CONCEPT
SPLIT

MLS: 11345391

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

MLS: 17596376

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

Call me for
more info.

Call me for more info.
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Τι πραγματικά ισ
με την αποστρατιωτι

«Ιδού η Ρόδος...» κ. Μητ
Ε

ίναι γεγονός ότι η Άγκυρα
θα
ζητήσει
στις
επικείμενες
ελληνοτουρκικές
διαπραγματεύσεις
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του
ανατολικού Αιγαίου. Το λένε επίσημα
τουρκικά χείλη και για να μην υπάρξει
καμία αμφιβολία, ελήφθη σχετική
απόφαση και από το Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας, υπό την προεδρία του
Ερντογάν.

αφήνοντας εκεί μόνο τις δυνάμεις που
προβλέπουν οι Συνθήκες της Λοζάνης
(του 1923 για το βορειοανατολικό Αιγαίο)
και των Παρισίων (του 1947 για τα
Δωδεκάνησα). Σε αντάλλαγμα, οι Τούρκοι
θα απέσυραν τη Στρατιά του Αιγαίου στο
εσωτερικό και τον αποβατικό στόλο τους
από τα μικρασιατικά παράλια.

Η ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΠΑΓΙΔΑ
Αν και τότε οι γνωστοί κύκλοι στην
Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
Αθήνα, συζητούσαν με διάθεση αποδοχής
© slpress.gr
αυτή την πρόταση, η παγίδα ήταν πολύ
προφανής για να γίνει αποδεκτή από
Τις προηγούμενες ημέρες είχαν την κυβέρνηση. Είναι προφανές, ότι σε
κυκλοφορήσει
πληροφορίες
ότι περίπτωση κρίσης οι τουρκικές χερσαίες
ασκούνται
στην
Αθήνα
πιέσεις δυνάμεις και ο αποβατικός στόλος θα
και από το Βερολίνο και από την μπορούσαν να επιστρέψουν σε 24 ώρες,
Ουάσιγκτον για να αποδεχθεί «μερική ενώ ο επανεξοπλισμός των νησιών θα
αποστρατιωτικοποίηση». Κατά τις ίδιες απαιτούσε μήνες, εάν καθίστατο εφικτός.
πληροφορίες, μάλιστα, ο Πομπέο θα
Έτσι, στο διπλωματικό παρασκήνιο
ασκήσει και σχετικό εκβιασμό για να είχε πέσει και δεύτερη πρόταση. Τότε, η
επιτύχει την απόσυρση αμερικανικών Ελλάδα είχε προτείνει την παραπομπή
οπλικών συστημάτων από τα ελληνικά στη Χάγη, αφενός του ζητήματος της
νησιά.
οριοθέτησης
της
υφαλοκρηπίδας,
Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού αφετέρου της κυριαρχίας των Ιμίων.
υπουργού Εξωτερικών ότι «πρέπει να Για να διευκολύνει την υιοθέτηση της
μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα πρότασης από τους Τούρκους, μάλιστα,
παντού και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε η Αθήνα είχε απελευθερώσει το
διπλωματικά μέσα, όχι στρατιωτικά». χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της ΕΕ προς
Η δήλωση αυτή, σε συνδυασμό με το την Τουρκία, που μέχρι τότε μπλόκαρε.
γεγονός ότι η κυβέρνηση παρέμενε για
Οι Τούρκοι, όμως, είχαν άλλα σχέδια.
ημέρες σιωπηλή, τροφοδότησε σχετικά Στόχος τους ήταν να παραπεμφθεί στη
δημοσιεύματα, υποχρεώνοντας τον Χάγη η αποστρατιωτικοποίηση των
πρεσβευτή Πάιατ να προβεί σε διάψευση νησιών. Ήθελαν να εκμεταλλευθούν τη
μέσω Twitter: «Η Αμερική δεν κάνει τέτοιες μάλλον ασθενή νομική θέση της Ελλάδας
προτάσεις (για αποστρατιωτικοποίηση). για το ζήτημα, προκειμένου να θέσουν
Μια ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα είναι τα νησιά σε καθεστώς ομηρίας και κατ’
προς το συμφέρον της Αμερικής». Λίγο επέκταση να μπορούν να εκβιάζουν
αργότερα, ο Έλληνας κυβερνητικός αποτελεσματικά την Αθήνα. Ακόμα κι
εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν τίθεται αν η αποστρατιωτικοποίηση πήγαινε
θέμα αποστρατιωτικοποίησης.
πακέτο με τα Ίμια και την οριοθέτηση
Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο της υφαλοκρηπίδας, η Άγκυρα εκτιμούσε
να υπογραμμισθεί, ότι δεν είναι η (όχι αβάσιμα) πως θα έχανε το έλασσον
πρώτη φορά που η Άγκυρα θέτει και θα κέρδιζε το μείζον, δηλαδή την
ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των αποστρατιωτικοποίηση.
νησιών. Μετά την κρίση στα Ίμια
(1996), οι Αμερικανοί είχαν ρίξει στο ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
τραπέζι την πρόταση η Ελλάδα να
Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μία
αποστρατιωτικοποιήσει
τα
νησιά, παρένθεση.

Η Συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει ότι
στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου
μπορούν να υπάρχουν μόνο δυνάμεις
από ντόπιους στρατεύσιμους. Η δε
Συνθήκη των Παρισίων προβλέπει για
τα Δωδεκάνησα την ύπαρξη δυνάμεων
εσωτερικής ασφάλειας, όχι στρατού.
Οι δεσμεύσεις αυτές είχαν επιβληθεί,
επειδή οι Τούρκοι είχαν υποστηρίξει ότι
τα νησιά μπορεί να χρησιμοποιηθούν
από την Ελλάδα ως βάση εισβολής στη
Μικρά Ασία. Σήμερα ο ισχυρισμός αυτός
προκαλεί γέλια.
Μέχρι το 1974, η Ελλάδα σεβόταν τις
συνθήκες. Μετά το 1974 η τουρκική
απειλή κατέστη συγκεκριμένη, όχι μόνο
λόγω της εισβολής στην Κύπρο, αλλά και
λόγω του ότι το 1975 συστάθηκε με έδρα
τη Σμύρνη η στρατιά του Αιγαίου, που
έχει ως στόχο τα ελληνικά νησιά. Έτσι,
η Ελλάδα υποχρεώθηκε να τα οχυρώσει.
Το νομικό επιχείρημά της είναι το άρθρο
51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ,
που υπερισχύει των συνθηκών και το
οποίο διασφαλίζει σε κάθε κράτος το
δικαίωμα της άμυνας. Παρόλα αυτά,
όμως, κανείς δε μπορεί να προεξοφλήσει
την απόφαση που θα έβγαζε το Διεθνές
Δικαστήριο.

Όταν ο Πάγκαλος είχε αρνηθεί, η
Ουάσιγκτον είχε ζητήσει και επισήμως
να παραπεμφθούν στη Χάγη όλες οι
«εδαφικές διαφορές»!
Δικαιολογημένα ο τότε Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών, Ισμαήλ Τζεμ,
είχε δηλώσει ότι εκείνη «η ανακοίνωση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πλησιάζει τις
τουρκικές θέσεις», προσθέτοντας με
εμφανή ικανοποίηση ότι γι’ αυτό και είχε
προκαλέσει σοκ στην Αθήνα.
Κι όμως, η εξέλιξη εκείνη δεν ήταν
έκπληξη. Από την άνοιξη του 1996 και
επανειλημμένως είχα γράψει στην
«Καθημερινή» και στον «Επενδυτή» ότι η
Ουάσιγκτον θα προωθούσε τη φόρμουλα
του πακέτου, δηλαδή την παραπομπή
στη Χάγη αθροιστικά όλων των θεμάτων
που θα έθετε η μία και η άλλη πλευρά,
μετατρέποντας τη Χάγη σε μπούμερανγκ
για την ελληνική διπλωματία.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ» ΟΠΛΑ
Αυτά τότε. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια και
σήμερα; Η απάντηση είναι όχι. Μπορεί
και σήμερα οι Τούρκοι να θέτουν ζήτημα
αποστρατιωτικοποίησης, αλλά γνωρίζουν
ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δε μπορεί
να αφοπλίσει τα νησιά.
ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΚΑΙ
Γιατί το θέτουν τότε;
Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Το θέτουν, όχι τόσο για να πάρουν
Η ελληνική πλευρά είχε και έχει κάποιο αντάλλαγμα κάπου αλλού, όσο
νομικά το δικαίωμα, να αρνηθεί την επειδή ελπίζουν ότι υπό το κράτος του
παραπομπή του συγκεκριμένου θέματος, φόβου, η ελληνική κυβέρνηση αποσύρει
γιατί δεν έχει αναγνωρίσει στο Διεθνές σιωπηλά από τα νησιά τα «επιθετικά»
Δικαστήριο δικαιοδοσία για θέματα όπλα, δηλαδή οπλικά συστήματα που
άμυνας. Πολιτικά, όμως, είχε βρεθεί σε μπορούν να πλήξουν στόχους στη ζώνη
μειονεκτική θέση, γιατί η ίδια η Αθήνα των τουρκικών ακτών.
Κυρίως, όμως, το θέτουν για να
είχε από πολύ νωρίς αναγάγει τη Χάγη σε
κεντρικό διπλωματικό εργαλείο επίλυσης αποτρέψουν τη μετατροπή των νησιών
σ’ αυτό που μπορούν να μετατραπούν:
των ελληνοτουρκικών.
Αυτό είχε φανεί, από όταν οι Αμερικανοί σε μία αλυσίδα βάσεων «έξυπνων»
στη δεκαετία του 1990 είχαν υιοθετήσει πυραυλικών συστημάτων (εδάφουςτην τουρκική απαίτηση και πίεζαν εδάφους, εδάφους-αέρος και εδάφουςασφυκτικά τον τότε υπουργό Εξωτερικών θαλάσσης), τα οποία πραγματικά θα
Πάγκαλο, να αναγνωρίσει στη Χάγη και αποτελούν την καλύτερη αποτροπή.
Κι αυτό, επειδή θα μπορούν να ελέγξουν
δικαιοδοσία για θέματα άμυνας, ή να
αρχίσει μία συνολική διαπραγμάτευση
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
για το Αιγαίο.

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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Ο στρατηγός Φλώρος (φωτ.) γνωρίζει
καλά, ότι οι ειδικές
δυνάμεις αποτελούν
πολλαπλασιαστή
ισχύος και σημαντικό
εργαλείο που μπορεί
να κρίνει τις σύγχρονες μορφές ένοπλων
συγκρούσεων και
στοχεύει στην καλύτερη επιχειρησιακή
αξιοποίησή τους.

σχύει
ικοποίηση

τσοτάκη

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

Σχέδιο 15ετίας για
τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ποια λίστα κατέθεσε το «Πεντάγωνο»
στη Βουλή για τα νέα οπλικά συστήματα

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
σε μεγάλο βαθμό το Αιγαίο σε αέρα και θάλασσα, αλλά
και να πλήξουν με ακρίβεια ζωτικούς στόχους σε μεγάλο
βάθος στη δυτική Τουρκία, αν όχι και ανατολικότερα.
Αυτός είναι ο δυνητικός εφιάλτης των Τούρκων στο
στρατιωτικό επίπεδο. Ακόμα κι αν σε μία σύγκρουση
κατάφερναν με απόβαση να καταλάβουν ένα ή και δύο
ελληνικά νησιά, το στρατιωτικό και οικονομικό κόστος
που θα πλήρωναν θα ήταν πολλαπλάσιο.
Με άλλα λόγια, η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική
θα αποκτούσε πολύ πιο αξιόπιστη βάση. Η Άγκυρα θα
υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει τα νταηλίκια, με τα οποία
προωθεί τις μονομερείς επεκτατικές διεκδικήσεις της σε
βάρος της Ελλάδας.
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
Εδώ ακριβώς «μπαίνουν στη σκηνή» η Ουάσιγκτον και
το Βερολίνο. Ο Πάιατ, όπως και ο Γερμανός πρεσβευτής
στην Αθήνα, δε λένε ψέματα, όταν δηλώνουν πως
οι κυβερνήσεις τους δεν πιέζουν την Ελλάδα να
αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, όμως, την πιέζουν
να δεσμευτεί πως θα αποσύρει «επιθετικά» όπλα ή
τουλάχιστον δε θα εγκαταστήσει «έξυπνα» πυραυλικά
συστήματα στα νησιά, όπως επιβάλει στοιχειώδης
στρατιωτική και πολιτική λογική, προκειμένου η
ελληνική αποτρεπτική στρατηγική να καταστεί συμπαγής,
αξιόπιστη και τελικώς αποτελεσματική.
Αυτό το νόημα είχε η δήλωση Πομπέο, περί μείωσης του
στρατιωτικού αποτυπώματος.
Το ίδιο νόημα έχουν και οι συναφείς δηλώσεις από
εταίρους και συμμάχους. Ακριβώς γι’ αυτό, δεν αρκεί η
δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν τίθεται
θέμα αποστρατιωτικοποίησης.
Η δήλωση διά στόματος του πρωθυπουργού, που
πραγματικά θα καθησύχαζε, είναι ότι η Ελλάδα δεν
πρόκειται να αναλάβει την οποιαδήποτε δέσμευση
έναντι είτε της Τουρκίας, είτε των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, αναφορικά με την άμυνα των νησιών.
«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» κύριε Μητσοτάκη.
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφημερίδες
(για 23 χρόνια στην Καθημερινή), ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς.
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολιαστής στον
τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου
SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του
Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.
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ν θέλουμε οι Ένοπλες Δυνάμεις
να είναι αξιόμαχες, ανταγωνιστικές και ικανές να αντιμετωπίσουν την πάγια εξ Ανατολών απειλή,
τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε
στην απαραίτητη ενίσχυσή τους με
νέα οπλικά συστήματα και εκσυγχρονισμό των παλαιών – κόστους
άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ
σε βάθος 15ετίας με αναγκαστική
αύξηση των αμυντικών δαπανών
– να πάμε σε διακλαδικό μοντέλο
λειτουργίας των Ειδικών Δυνάμεων
με camp νατοϊκών προδιαγραφών
και να εξοικονομήσουμε πόρους
και προσωπικό, καταργώντας αχρείαστες μονάδες.
Γράφει ο
ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
© ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΑ ΝΕΑ»
[tanea.gr]
Πρόκειται για τη «νέα δομή διοίκησης και δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων 2020-2034» για την οποία
ενημέρωσαν αναλυτικά και εκτενώς
πρόσφατα στη Βουλή, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
Επί δύο ώρες και 15 λεπτά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του

υπουργείου Άμυνας ενημέρωνε
τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων της Βουλής, σε ειδική
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην
αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας»
για όλες τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις από τώρα μέχρι το 2034.
Η μελέτη που έχει γίνει από το ΓΕΕΘΑ είναι τόσο αναλυτική, ώστε παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία ακόμη για τα ποσά
που θα πρέπει να δαπανηθούν ανά
χρονιά ως το 2034. Εξυπακούεται
ότι για όλα αυτά απαιτείται η αύξηση των αμυντικών δαπανών στον
ετήσιο προϋπολογισμό.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Η λίστα με τα οπλικά συστήματα
που θα πρέπει να προμηθευτούν οι
ΕΔ από εδώ και στο εξής περιλαμβάνει και αυτά τα οποία ανακοίνωσε προ ημερών και ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Τα νέα
όπλα αλλά και αυτά που χρήζουν
αναβάθμισης στα οποία έγινε εκτενής αναφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μεταξύ άλλων:
– Νέες φρεγάτες. Το Ναυτικό χρειάζεται συνολικά 6 (οι δύο με δυνα-

Fruits and vegetables

τότητες αντιαεροπορικής άμυνας
περιοχής).
Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εκκινούν
οι διαδικασίες για την αγορά τεσσάρων.
– Ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα για
το ΠΝ. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την αγορά τεσσάρων
M60-R (Romeo).
– Εκσυγχρονισμός των συστημάτων
αντιαεροπορικής άμυνας.
– Ενίσχυση με μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς. Η κυβέρνηση και το
υπουργείο Άμυνας προσανατολίζονται στην αγορά τουλάχιστον μίας
μοίρας F-35 από το 2024 και μετά.
– Αναβάθμιση των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ.
– Ενίσχυση με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης για το Στρατό Ξηράς.
– Ενίσχυση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV’s) και για τους τρεις
κλάδους.
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Στην ενημέρωση έγινε ειδική αναφορά στο σχέδιο λειτουργίας των
Ειδικών Δυνάμεων υπό ενιαία διοίκηση και πνεύμα, οι οποίες θα
υπάγονται απευθείας στον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ.
Δημιουργείται camp νατοϊκών
προδιαγραφών στη 13η Διοίκηση
Ειδικών Επιχειρήσεων. Εκεί πρόκειται να ενταχθούν η Ζ΄ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ΄ΜΑΚ), η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών,
ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία
«Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων».
Ο στρατηγός Φλώρος γνωρίζει
καλά, ότι οι ειδικές δυνάμεις αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος και
σημαντικό εργαλείο που μπορεί να
κρίνει τις σύγχρονες μορφές ένοπλων συγκρούσεων και στοχεύει
στην καλύτερη επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
Στην ενημέρωση έγινε αναφορά
και σε αναγκαίες παρεμβάσεις που
πρέπει να γίνουν για να μειωθεί
το αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή σε καταργήσεις κάποιων μονάδων με στόχο να εξοικονομηθούν πόροι και προσωπικό.

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability

1

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

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM

$50erm+arket

30$

at the sup

514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

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

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 2 Οκτωβριου, 2020 / October 2, 2020 • 19

Πόσο κοντά είμαστε
στο εμβόλιο του κορωνοϊού;
– Από τα 300 υποψήφια εμβόλια, δέκα βρίσκονται στη Φάση-3 και κάποιοι
ευελπιστούν ότι θα υπάρξει επείγουσα έγκριση πριν από το τέλος του έτους
– Πιο συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι όμως οι κατεξοχήν ειδικοί

Μ

ε πρωτοφανή ταχύτητα έχουν κινηθεί ερευνητικά κέντρα και φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να αναπτύξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα
ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για
τον κορωνοϊό.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε περισσότερες από δώδεκα χώρες του κόσμου, από
τη Βραζιλία ως τη Σαουδική Αραβία, έχουν
δηλώσει εθελοντές στις κλινικές μελέτες
τελικής φάσης, που τρέχουν ήδη για δέκα
διαφορετικά εμβόλια.
Αν είναι αποτελεσματικά, όπως διαφαίνεται από τα προπαιδευτικά στάδια, η
παραγωγή θα γίνει σε χρόνο ρεκόρ. Τόσο
γρήγορα, που θα γράψει Ιστορία.
Ωστόσο, το πρόσφατο παράδειγμα με τις
καθυστερήσεις ενός από τα φαβορί, του
εμβολίου της Οξφόρδης, ήρθε να δείξει
στο ευρύ κοινό ότι όχι απλώς είναι στο
πρόγραμμα οι καθυστερήσεις, αλλά ότι
η πορεία των εμβολίων προς την έγκριση
μπορεί να ανακοπεί ακόμη και το τελευταίο λεπτό.
Συνολικά υπάρχουν περισσότερα από
300 υποψήφια εμβόλια, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),
γράφουν οι Financial Times, και αυτή τη
στιγμή περίπου 40 από αυτά δοκιμάζονται σε ανθρώπους. Εντούτοις, μόνο δέκα
βρίσκονται στη Φάση-3 των κλινικών δοκιμών και, άρα, στο στάδιο πριν από την
τελική έγκριση.

ΔΕΚΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
Ένα από τα υποψήφια εμβόλια είναι
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που
παρασκευάζεται με τη συνεργασία της
AstraZeneca. Τέσσερις από τους  πιο «δυνατούς» υποψηφίους έρχονται από τις
ΗΠΑ και τις φαρμακευτικές Pfizer (συνεργασία με BioNTech), Moderna, Johnson &
Johnson και Janssen (μπήκε στη Φάση-3,
την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου).
Τέσσερα υποψήφια εμβόλια παράγονται στην Κίνα από τις Sinovac Biotech,
CanSino Biologics και Sinopharm (δύο).
Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και το ρωσικό
εμβόλιο της Gamaleya Research Institute.
ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ
Σύμφωνα με τους FT, οι προβλέψεις των
επιστημόνων για τα υποψήφια εμβόλια
περιλαμβάνουν το αισιόδοξο σενάριο,
που προβλέπει κυκλοφορία του πρώτου στο τέλος Οκτωβρίου, και το απαισιόδοξο, που θέλει το εμβόλιο στο τέλος του
2021.
-H Pfizer έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέτει επαρκή κλινικά δεδομένα από τη
Φάση-3 για να ξεκινήσει η ανάλυσή τους
έως τα τέλη Οκτωβρίου.
-Η Moderna, στις δοκιμές της οποίας
συμμετέχουν 25.000 εθελοντές και περισσότεροι από τους 10.000 έχουν λάβει ήδη
δύο δόσεις του εμβολίου, ανακοίνωσε ότι

η ενδιάμεση ανάλυση των δεδομένων θα
ξεκινήσει ή το Νοέμβριο ή στα τέλη Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι αν προχωρήσει η διαδικασία, δε θα είναι διαθέσιμο νωρίτερα από το Μάρτιο.
-Για το εμβόλιο της AstraZeneca, παρά
τις δύο σύντομες διακοπές που έκανε στις
κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη, τη Νότια
Αφρική και τη Βραζιλία (στις ΗΠΑ δεν έχει
ακόμη επανεκκινήσει η μελέτη), η εταιρεία εκτιμά ότι ενδεχομένως να υποβάλει
τα δεδομένα προς έγκριση έως το τέλος
του έτους. Περίπου 18.000 άτομα μέχρι
σήμερα έχουν κάνει το εν λόγω εμβόλιο.
-Η Johnson & Johnson μπήκε στη Φάση3 μόλις στις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε, αν
όλα κυλήσουν ομαλά, το Φεβρουάριο θα
έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
του εμβολίου της.
-Η μελέτη για το νεότερο υποψήφιο εμβόλιο των ΗΠΑ, αυτό της Janssen, θα
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια του JNJ-78436725 (ή Ad.26.
COV2.S). Αναμένεται να συμμετάσχουν
60.000 εθελοντές σε 215 κέντρα στις ΗΠΑ,
αλλά και άλλες χώρες.
Γενικότερα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα της κλινικής Φάσης-3, το
εμβόλιο θα μπορούσε να εγκριθεί με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος από κάποια
ρυθμιστική αρχή (Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων), εκτιμούν αναλυτές μιλώντας

στους FT, για χρήση όμως μόνο σε άτομα
υψηλού κινδύνου.
Λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια
ανάπτυξης εμβολίων από πολλές ερευνητικές ομάδες διεθνώς, ο διευθυντής του
Εθνικού Ινστιτούτου Ανοσολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των ΗΠΑ, δρ
Άντονι Φάουτσι, κρίνει ότι είναι εντυπωσιακή η πορεία ανάπτυξης εμβολίων μόλις οκτώ μήνες μετά την ταυτοποίηση του
νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και επιπλέον
θεωρεί ότι όχι μόνο ένα, αλλά πολλά εμβόλια θα είναι απαραίτητα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα.
«Τα πρώτα σαφή αποτελέσματα σχετικά
με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων από τις τρέχουσες
κλινικές μελέτες Φάσης-3, αναμένεται να
έχουν ανακοινωθεί έως τον Ιανουάριο του
2021», σχολίασε ο ίδιος, κάτι που έχουν
επαναλάβει αρκετές φορές πολλοί συνάδελφοί του ανά τον κόσμο.
Το σημαντικό είναι ότι οι περισσότερες
από τις εταιρείες που έχουν εμβόλια στη
Φάση-3, έχουν ήδη δημιουργήσει αποθέματα εκατομμυρίων δόσεων, ώστε μόλις
πάρει την έγκριση το σκεύασμά τους, να
ξεκινήσει άμεσα και η διανομή. Κάτι που
σημαίνει ότι εάν ένα εμβόλιο εγκριθεί
στις αρχές Ιανουαρίου, μέχρι τις 10 του
ίδιου μήνα θα έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί στις περισσότερες χώρες.
© Protagon.gr
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Το γεγονός που αποτέλεσε την «ταφόπλακα»
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αφετηρία
του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους

Μ

ετά την πτώση της Ακρόπολης (24
Μαΐου 1827) η Επανάσταση του ‘21
έπνεε τα λοίσθια. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα είχε κατασταλεί και μόνο στο ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου παρέμενε
ζωντανή. Κι εκεί, όμως, απειλείτο από τον
Ιμπραήμ, που σκόπευε να εκστρατεύσει
κατά του Ναυπλίου και της Ύδρας.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή διπλωματία άλλαξε
στάση και άρχισε να διάκειται ευμενώς
προς την Επανάσταση. Συνέβαλε σε αυτό
και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, Γεώργιος Κάνινγκ, που έδωσε μια
πιο φιλελεύθερη τροπή στην εξωτερική
πολιτική της Γηραιάς Αλβιόνας.

και τον Παγασητικό Κόλπο. Στη Συνθήκη Ειρηνεύσεως της Ελλάδος υπήρχε κι
ένα μυστικό άρθρο, που προέβλεπε την
επέμβαση των τριών δυνάμεων, εάν οι
δύο εμπόλεμοι δε δέχονταν τους όρους
της σύμβασης. Προς τούτο, ο αγγλικός
στόλος υπό τον αντιναύαρχο Κόδριγκτον,
ο γαλλικός υπό τον υποναύαρχο Δεριγνύ
και ο ρωσικός υπό τον υποναύαρχο Χέυδεν, κατέπλευσαν στην Πελοπόννησο για
να επιβάλουν την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η ελληνική πλευρά δέχτηκε με
προθυμία την πρόταση των τριών Συμμάχων, ενώ ο Σουλτάνος δυσανασχέτησε
και απέκρουσε οποιαδήποτε επέμβαση
στην επικράτειά του.

Στον Όρμο
του Ναβαρίνου
στις 8-10-1827 δόθηκε
η σημαντικότερη
ναυμαχία στην Ιστορία
της νεότερης Ελλάδος
Έτσι, στις 24 Ιουνίου 1827 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, που καθόριζε τα
της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τη συνθήκη, ιδρυόταν ελληνικό κράτος υπό την επικυριαρχία του
Σουλτάνου, με σύνορα τον Αμβρακικό

Suggested presentation.

Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υπό τους
Ταχίρ Πασά, Μουχαρέμ Μπέη και Μουσταφά Μπέη, πρόλαβε να προσορμισθεί
στη λιμνοθάλασσα του Ναβαρίνου (σημερινή Πύλος), προτού προλάβει ο Δεριγνύ να τον εμποδίσει. Στόχος, τώρα, των
τριών ναυάρχων, ήταν να παρεμποδί-

σουν τη μεταφορά αιγυπτιακών στρατευμάτων σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1827 ο Κόδριγκτον, που είχε το γενικό πρόσταγμα, διαμήνυσε στον Ιμπραήμ ότι ο στόλος του
βρισκόταν εκεί για να επιβάλει ανακωχή
και τον προειδοποίησε ότι τυχόν άρνησή
του θα τον υποχρέωνε να την επιβάλει
διά της βίας.
Ο Ιμπραήμ, που συνέχιζε με αμείωτη
ένταση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
στην Πελοπόννησο, πήρε μάλλον αψήφιστα την απειλή του Κόδριγκτον και τις
επόμενες μέρες δύο μοίρες του τουρκοαιγυπτιακού στόλου εξήλθαν από το
Ναβαρίνο με κατεύθυνση την Ύδρα και
την Πάτρα. Εμποδίστηκαν, όμως, από το
συμμαχικό στόλο και αναγκάσθηκαν να
προσορμιστούν και πάλι στο Ναβαρίνο.
Οι παρασπονδίες του Ιμπραήμ ανάγκασαν τους τρεις ναυάρχους να αλλάξουν
γραμμή πλεύσης. Αποφάσισαν τα πλοία
τους να εισπλεύσουν στον κόλπο του Ναβαρίνου για να επιτηρούν αποτελεσματικότερα τις κινήσεις του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, που τον αποτελούσαν συνολικά 89 σκάφη και 41 μεταγωγικά, από τα
οποία τα 8 αυστριακά. Η συμμαχική δύναμη ήταν αριθμητικά πολύ μικρότερη.
Αποτελείτο από 12 βρετανικά πλοία με
επικεφαλής τη ναυαρχίδα Ασία, 7 γαλλικά με ναυαρχίδα τη φρεγάτα Σειρήνα και
8 ρωσικά με ναυαρχίδα το πλοίο Αζόφ.
Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου 1827
τα πλοία του συμμαχικού στόλου άρχισαν να εισπλέουν στον κόλπο του Ναβαρίνου, με επικεφαλής την αγγλική ναυαρχίδα Ασία. Ο Κόδριγκτον ήλπιζε ότι έστω
και την τελευταία στιγμή ο Ιμπραήμ θα
έσπευδε να συμφωνήσει με την προτεινόμενη ανακωχή.
Αντί απάντησης, οι Αιγύπτιοι πέρασαν
στη δράση και άρχισαν τους πυροβολισμούς κατά της αγγλικής λέμβου, την
οποία είχε στείλει με λευκή σημαία ο
Κόδριγκτον προς συνεννόηση, με αποτέλεσμα να φονευθεί ο Έλληνας πηδαλιούχος της, Πέτρος Μικέλης. Ταυτόχρονα,
κανονιοβολούντο η αγγλική και η γαλλική
ναυαρχίδα.
Ο Κόδριγκτον, μη έχοντας άλλη λύση,
έδωσε το παράγγελμα της επίθεσης.
Παρά την αριθμητική υπεροχή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου και τη βοήθεια

των πυροβολείων της Σφακτηρίας (το
νησάκι που σχεδόν φράζει τον κόλπο του
Ναβαρίνου), η ναυμαχία αμέσως έκλινε
υπέρ του συμμαχικού στόλου, που είχε
μεγαλύτερη δύναμη πυρός. Γύρω στις 6
το απόγευμα, η λιμνοθάλασσα είχε γεμίσει από τα κατεστραμμένα πλοία του
τουρκοαιγυπτιακού στόλου.
12 φρεγάτες, 22 κορβέτες και 25 μικρότερα πλοία είχαν βυθισθεί, ενώ 6.000
άνδρες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν. Οι Σύμμαχοι έχασαν 172 άνδρες, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν σε περίπου 500. Δύο
πλοία καταστράφηκαν ολοσχερώς και
αρκετά υπέστησαν εκτεταμένες ζημίες.
Η είδηση για τη ναυμαχία έτυχε διαφορετικής υποδοχής στις πρωτεύουσες των
δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στο Λονδίνο, ο πρωθυπουργός
δούκας του Ουέλινγκτον χαρακτήρισε τη
ναυμαχία «ατυχές και απαίσιο γεγονός»,
ενώ μία μερίδα πολιτικών υποστήριξε ότι
ο Κόδριγκτον έπρεπε να παραπεμφθεί
στο ναυτοδικείο για ανυπακοή, επειδή
δεν είχε εντολή να δράσει. Αντίθετα, στο
Παρίσι και τη Μόσχα η είδηση προκάλεσε
μεγάλο ενθουσιασμό.
Ο εμπνευστής της Ιεράς Συμμαχίας και
μέγας εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης, πρίγκηπας Μέτερνιχ, χαρακτήρισε
την καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού
στόλου ως «αρχή της βασιλείας του χάους».
Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου σήμανε την
ελευθερία της Ελλάδας, παρά τη συνεχιζόμενη σφοδρή άρνηση του Σουλτάνου.
Οι τρεις δυνάμεις επέβαλαν τελικά τη θέλησή τους και μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου
1829 που δόθηκε η τελευταία μάχη του
Αγώνα στην Πέτρα της Βοιωτίας, το ελληνικό κράτος είχε σχηματισθεί, με βόρεια
σύνορα τη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού. / © sansimera.gr
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GOSS!P
Οι εξωπραγματικοί
κοιλιακοί της JLo

Η πριγκίπισσα Ευγενία είναι
έγκυος στο πρώτο της παιδί
Η

εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου, πριγκίπισσα Ευγενία, περιμένει το πρώτο της παιδί με το σύζυγό της Jack
Brooksbank.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το λογαριασμό
της βασιλικής οικογένειας στο Twitter, όπου δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία του ζευγαριού με τη
λεζάντα:
«Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κύριος Jack
Brooksbank είναι πολύ χαρούμενοι να ανακοινώσουν πως περιμένουν μωρό στις αρχές του 2021.
Ο δούκας της Υόρκης και η Sarah, η δούκισσα της
Υόρκης, ο κύριος και η κυρία George Brooksbank,
η βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου είναι
ενθουσιασμένοι με τα νέα».
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις 22 Ιανουαρίου
2018 μετά από εφτά χρόνια σχέσης, ενώ ανέβηκαν
τα σκαλιά της εκκλησίας σε μία τελετή που έμοιαζε με παραμύθι στο κάστρο του Ουίνσδορ στις 12
Οκτωβρίου 2018.
© InStyle.gr

Η

Jennifer Lopez ανήκει σε εκείνες τις περιπτώσεις
διάσημων για τις οποίες ο χρόνος είναι σα να έχει
σταματήσει. Πέρα από το ότι είναι κυριολεκτικά πιο
όμορφη από ποτέ, στα 50 της χρόνια διατηρεί μία από
τις πιο καλογυμνασμένες και εντυπωσιακές σιλουέτες
στην παγκόσμια σόουμπιζ, από αυτές που μας κάνουν
να αναρωτιόμαστε για το πόση πειθαρχία χρειάζεται,
ώστε να είναι έτσι κάποιος διανύοντας την έκτη δεκαετία της ζωής του.
Στο μεταξύ, η JLo δεν αγαπάει τα φίλτρα, οπότε η φωτογραφία που δημοσίευσε πρόσφατα στον προσωπικό
της λογαριασμό στο Instagram και στην οποία ποζάρει
με καυτό μπικίνι, είναι πέρα για πέρα αληθινή…
Θαυμάστε τη μαζί μας… / © e-daily.gr

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ
αρνούνται τη συμμετοχή τους σε Reality Show

Σ

ύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun» ο πρίγκιπας
Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν
Μαρκλ, πρόκειται να παρουσιάσουν ένα Reality Show, στο πλαίσιο
της συμφωνίας τους με το Netflix.
Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του
ζευγαριού αρνείται αυτούς τους
ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους
οποίους, το ζευγάρι ήθελε να δώσει
στους ανθρώπους μια «ματιά στη

ζωή τους», επισημαίνοντας μερικές
από τις αιτίες που είναι πιο σημαντικές για αυτούς. «Ο Δούκας και η
Δούκισσα δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε κανένα reality show»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος του ζευγαριού.
Να σημειωθεί ότι η Μέγκαν (39
ετών) και ο πρίγκιπας Χάρι (36
ετών), μετακόμισαν στην Καλιφόρνια με τον 1χρονο γιο του Archie το

Μάρτιο 2020, αφού παραιτήθηκαν
από τους ανώτερους βασιλικούς
ρόλους τους. Πρόσφατα αγόρασαν
ένα σπίτι στη Σάντα Μπάρμπαρα,
περίπου 95 μίλια βόρεια του Λος
Άντζελες. Τώρα, το ζευγάρι ξεκινά
την καριέρα του στο παρασκήνιο
στον τηλεοπτικό κλάδο, εφόσον
υπέγραψε μια πολυετή συμφωνία με το Netflix.
© People.com

JOAQUIN PHOENIX – ROONEY MARA:

Ο

Πρώτη φορά γονείς!

Joaquin Phoenix και ο Rooney
Mara έγιναν γονείς για πρώτη
φορά! Σύμφωνα με το σκηνοθέτη
Victor Kossakovsky, το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, μόλις τον περασμένο
μήνα και τον ονόμασαν River.
Ο Victor αποκάλυψε τα χαρούμενα
νέα για το μωρό κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Ζυρίχης, σε μια συνάντηση με το

κοινό μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Gunda. Ο Joaquin είναι εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας.
Φαίνεται ότι ο Joaquin και η Rooney
επέλεξαν το όνομα River προς τιμήν του μεγαλύτερου αδελφού του
ηθοποιού, ο οποίος πέθανε το 1993
από υπερβολική δόση ναρκωτικών.
© govastileto.gr

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

5877 Av. Papineau, Montréal, QC H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Α-Έλα
Μάγδα μου.σας.
Τι έγινε,
σου βρήκε
εισιτήρια Μ-Α,
είπα κι εγώ…
Μ-Καλημέρα
Μπορώ
να μιλήσω
τα νησιά μας.
αποστρατιωτικοποιήσει
στην
κυρία
Αλέκα,
τη
μέντιουμ;
Μ-Δε
νομίζω
να τοΚικάνει…
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Α-Εσύ
Λάμπης;είσαι Μάγδα μου; Δε σε γνώρισα. Α-Άλλες
προφυλάξεις.
εδώ,
και στο ταξίδι.
Α-Και ποιος θα τον σταματήσει; Δεν
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου. μέντιουμ μιλάς; Μή- Μ-Για
μου να
τις μάθω. στον Αμερικανό
είδεςπεςπου
ανέφεραν
Καλά, για
ποια…
υπουργό Πρώτα
εξωτερικών
πως πήρες
τηλέφωνο; Εγώ είμαι, Α-Φυσικά.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
Πότελάθος
μας φεύγεις;
απ΄ όλα,τηόλοσυμφωνία
τον καιρό της
που
η Αλέκα η κολλητή σου, όχι η Αλέκα η… «προδοσίας» των Πρεσπών ως «ιστοριΜΤην άλλη εβδομάδα.
θακή»;λείπεις,
θα πρέπει
να παίρνει
τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Ευτυχώς
όμως, κάποιος
μόλις τους
έκραξαν
μέντιουμ.
www.hermesoverseas.com
οι
Μ-Κι
όμως,
πρέπει
να
το
παραδεχτείς.
εφημερίδες
και
ορισμένα
κανάλια
που
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Α-Τόσο
νωρίς;
γράμματα
από το γραμματοκιβώτιο για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Ποιο πράγμα;
δεν τα παίρνουν, απέσυραν το «ιστοριINTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι
να κάνουμε
χρυσή μου,
φέτος ταΚιεισιτήρια
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Ότι
έχεις τάσεις
μέντιουμ.
αν το φαίνεται
κή». ότι λείπεις.
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
δουλέψεις
περισσότερο,
θα πνιγείς
στο Μ-Δίκιο
Μ-Πάλι
καλά. Είδες όμως που τον φιλοINTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
φεύγουν
λες και
είναι ζεστά ψωμιά
του φούρνου.
έχεις!
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
χρήμα.
ξένησε ο δικός μας στο πατρικό του σπίτι;
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
για καλό
για κακό,
σου συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιοτι σ’έπαθες
αυτό. Πολλοί
γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
Α-Καλά,
σήμερα;
Α-Το είδα.
Να και
δούμε
όμως
πόσο θα
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Μ-Απλώς
πράγματα
όπως
κρατήσουν
το διακόπτη
λόγο τους
Αμερικανοί
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
το γενικό
του οι
νερού.
Ελλάδα.
Άλλοιλέω
για τα
διακοπές
και άλλοι
για τανα κλείσεις
βλέπω. Άκου…
και θα υλοποιήσουν αυτά που ανέφερε Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Μ-Καλό
αυτό,στο
το Μητσοτάκη…
σημειώνω. Και το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
Α-Ακούω! κληρονομικά και άλλα.
ο δικόςκιτους
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Μ-Ποια
έκλεισε
τραπέζι
από
την
περαΜ-Να
ξέρεις
φιλενάδα,
και όπως είπε ο info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
το μεγαλύτερο δίκτυο
σμένη Πέμπτη για χθες, που ήταν για την «εθνάρχης» Καραμανλής το6692
1977: «Η
Ελσεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
Avenue
du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
Για το αμυντικά,
ηλεκτρικό, σου
συνιστώ πονα
κάποιοι
και μέρα
επιτήδειες,
ώρα η επιτήδειοι
τελευταία
που που
θα υποτίθεται
μπορού- Α-Όχι.
λάς πολιτικά,
οικονομικά,
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σαμε να συναντηθούμε τα ζευγάρια και λιτιστικά, ανήκει εις την Δύση!»
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
μερικούς
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
γνωρίζουν
τις
διαδικασίες
και
όταν
κάνουν
λάθη,
σεβόμαστε
το
όνομά
μας.
να φάμε παρέα;
Α-Εμείς το λέμε αυτοί όμως τι κάνουν να
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
που ανοίγουνόταν
καιΠροσέχουμε
κλείνουν
τα φώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν
τα χεριά
ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα από
Α-Εγώ. Και
λοιπόν;
μαςαυτούς
υπερασπίσουν
καταρρίπτουν
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Μ-Αλλά όπως είδες, αν δεν είχες κλείσει τις αποφάσεις τους κατά της Τουρκίας
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
το όνομά μας.
τραπέζι από την περασμένη εβδομάδα και κλείνουν τα μάτια μπρος σεβόμαστε
τις επεκτααν λείπεις,
δείχνει το Τισπίτι
ότι κατοικείτε
και
Εν
μεταξύ όμως,
έχουνδεπάρει
αμοιβή τους κιτικές
γιατωΤετάρτη
βράδυ,
θα την
μπορούσαμε
της διαθέσεις;
κάνουν
όταν ερωΠροσέχουμε τα πράγματά σας...
να γευτούμε την κουζίνα του Greek Town τοτροπεί δημοσίως με τη Ρωσία;
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που
για
τη δουλειά που… δεν έκαναν.
σεβόμαστε το όνομά μας.
Grill, μια και με τα νέα μέτρα της κυβέρ- Μ-Τι κάνουν;
Α-Τι
μουαπαγορεύεται
λες;
νησης
να τρως στο χώρο καιροφυλακτούν.
Α-Τη συγχωρούν για τις «αταξίες» της
των εστιατορίων έως τις 28 Οκτωβρίου.
και της δίνουν περισσότερα να μη φύγει
το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Και
που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια Μ-Και
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Α-Και βλέπουμε…
από το μαντρί της Αμερικής.
Σαςμικρά
πληροφορούμε
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
Μ-Είδες; Πάλι
αλλά… μέντιουμ.
Μ-Ναι,
πουδυστυχώς…
έχω σπίτι;
ανευθυνότητα,
πουτα λες
αν μπλεχτείς
σε τέτοιες βοηθάει
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
Α-Για να σου φύγει η απορία. Αν έκλει- Α-Και το πιο σίγουρο είναι ότι, οποιαδήμειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο
υποθέσεις
τότε άστα να πάνε.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
σα τραπέζι μέρες νωρίτερα, ήταν ότι ποτε συμφωνία κάνει η Τουρκία θα την
Σας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
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απολυμαντικό
φιλοδωρήματα
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Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου. Α-Μην κρατάς τσάντα που θα θα
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
αν είναι μια οικογένεια που μένει στο παντού αυτή τη σύσταση για μη μαζεύlivingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
οι τσαντάκηδες
με τις μοτοσυκλέτες.
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Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
κάνει;
είδεςπου
που
αγόρασε Α-Λέει
Α-Καιο Μενέλαος
γιατί; να πάμε Καλιφόρνια.
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Τώρα
που
δε
θα
μπορεί
να
μου
αλεαεροπλάνα
κι
άλλα
όπλα;
Μ-Πολύ ωραία.
αστυνομικός;
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Α-Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, πιέζε- βρογυρίζει το έριξε στις ανακαινίσεις.
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Α-Το
είδα,τηαλλά
τι σχέση έχει
αυτό που και
θα πας
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
ται από
Γερμανίδα
να ενδώσει
να Α-Εγώ
Τα λέμε…
Available immediately!!!
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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Η ανάφλεξη στον Καύκασο
ένα πιόνι στη σκακιέρα
του Ερντογάν και για
τη Μεσόγειο;

Το νέο ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1
ΚΑΝΑΛΙ 238/838 / 389
SATELLITE TV
ΚΑΝΑΛΙ 232/1034
FIBE TV
ΚΑΝΑΛΙ 208/216/1208 /1216

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

Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου
συντροφιά με τον Νίκο Αναστασίου
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Η

αιφνιδιαστική κλιμάκωση στην περιοχή του Ναγκόρνο – Καραμπάχ είναι
εξέλιξη που συνδέεται με την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να
επηρεάσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Το σημείο σύνδεσης των δυο «θεάτρων» διεθνούς κρίσης, είναι η εμπλοκή
της Τουρκίας. Κι αυτό είναι πέραν της
διαπίστωσης του αποσταθεροποιητικού ρόλου που διαδραματίζει στις γεωπολιτικές περιφέρειες που εμπλέκεται.
Γράφει ο Ζαχαρίας Β. Μίχας
[Διευθυντής Μελετών Ινστιτούτου
Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας,
ΙΑΑΑ / ISDA]
© Defence-Point
Στην περιοχή θα κριθεί το μέλλον της
«στρατηγικής συμμαχίας» Τουρκίας-Ρωσίας. Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις έχουν
ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική διπλωματία. Το καθεστώς Αλίγιεφ στο Αζερμπαϊτζάν δε θα είχε κινηθεί στρατιωτικά
εναντίον του αρμενικού θυλάκου στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ, εάν δεν του είχε ανάψει «πράσινο φως» η Άγκυρα.
Οι αποθεωτικές για την Τουρκία αναφορές του Αζέρου προέδρου με την ευκαιρία της παράδοσης των διαπιστευτηρίων
του νέου Έλληνα πρεσβευτή στο Μπακού,
είναι αποκαλυπτικές του βαθμού ευθυγράμμισης της εξωτερικής και στρατιωτικής πολιτικής του Αζερμπαϊτζάν με το
στρατηγικό σχεδιασμό του καθεστώτος
Ερντογάν.
Η επίθεση αζέρικων στρατιωτικών δυνάμεων κατά του Ναγκόρνο – Καραμπάχ,
εκ των πραγμάτων εμπλέκει τη Μόσχα,
δεδομένου ότι η περιοχή του Καυκάσου
είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για
την ασφάλεια της Ρωσίας, διότι θεωρείται
γεωπολιτικά το «μαλακό υπογάστριό» της.
Στον Καύκασο συγκρούονται τα συμφέροντα Μόσχας και Άγκυρας, όπως συγκρούονται και στη Συρία και στη Λιβύη.
Οι Ρώσοι αναζητούν διαχρονικά μία ισορροπία διά της συναλλαγής με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που ζουν στα
ενσωματωμένα στη Ρωσική Ομοσπονδία
κρατίδια του Καυκάσου.
Αντίθετα, η Τουρκία επιδιώκει να κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό (to win hearts

and minds) των μουσουλμανικών πληθυσμών του Καυκάσου, αλλά και της Κεντρικής Ασίας, στο πλαίσιο της διακηρυγμένης επιδίωξης άσκησης αποφασιστικής
επιρροής στους μουσουλμάνους της ευρύτερης περιοχής, κυρίως στις χώρες με
τουρκογενείς πληθυσμούς.
Η αναφορά στην Κεντρική Ασία κρίνεται
σκόπιμη, για να καταδείξει το εύρος του
μετώπου δυνητικής αντιπαράθεσης Τουρκίας και Ρωσίας.
Είναι ακριβώς αυτό που εξ αντικειμένου
καθιστά τα περί «στρατηγικής συμμαχίας» τους ευφυολόγημα, εάν εξεταστεί σε
ιστορική βάση και με βάση τις εστίες συγκρούσεων που τα συμφέροντα των δυο
χωρών είναι αποκλίνοντα.
Αυτό που ισχύει στις σχέσεις Πούτιν-Ερντογάν είναι μάλλον μια προσπάθεια ad
hoc συνεννόησης που δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της «σκάλας κλιμάκωσης»
(escalation ladder) όταν οι διαφωνίες
οδηγούν σε κρίση τις διμερείς σχέσεις.
Εξάλλου, τα όρια της στρατηγικής συνεννόησης ανάμεσα στις δυο χώρες έχουν
αποκαλυφθεί και στο ζήτημα της Κριμαίας, με την Τουρκία να στηρίζει ρητορικά
τους Τατάρους, καταδικάζοντας την απόσχιση της περιοχής από την Ουκρανία και
την ενσωμάτωσή της στη Ρωσία.
Η Άγκυρα χρησιμοποιεί βέβαια τα τελευταία χρόνια το μηχανισμό διαβούλευσης
με τη Μόσχα, στην προσπάθειά της να
ενισχύσει τη θέση της απέναντι στις ΗΠΑ
και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε «θέατρα»
δυτικού ενδιαφέροντος.
Θεωρεί ότι έτσι αποκτά μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, με στόχο την απόσπαση ανταλλαγμάτων από τους μάλλον
τύποις δυτικούς συμμάχους της.
Η απειλή που ο Ερντογάν αφήνει να αιωρείται, για αποφασιστικότερο εναγκαλισμό της Τουρκίας με τη Ρωσία, έχει κι
αυτό το σκοπό.
Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι αυτή η πολιτική της Άγκυρας έχει φτάσει στα όριά
της, καθώς έχει προκαλέσει ισχυρές αντισυσπειρώσεις που απειλούν τα τουρκικά
συμφέροντα.
Οι ΗΠΑ προβαίνουν σε κινήσεις και δηλώσεις υψηλού συμβολισμού σε περιοχές
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Με την Αρμενία
Η

αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στιανική Εκκλησία τους θεωρείται από
απέναντι στις εχθροπραξίες έναντι τις πιο αρχαίες στον κόσμο;
των Αρμενίων του Ναγκόρνο – Καρα- Μπορεί να συντασσόμαστε τόσο απόμπάχ ήταν άμεση, καθολική και ιδιαίτε- λυτα, επειδή αισθανόμαστε την κοινή
ρα έντονη.
μας καταγωγή. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ανθρωπολογικές θεωρίες
Γράφει ο δρ Απόστολος Κρητικόπουλος που διατυπώνουν πως η κάθοδος των
[Διδάκτωρ Πληροφορικής]
πρωτοελλήνων από τον Καύκασο προς
© Newsbreak.gr
τη μεσογειακή λεκάνη, έγινε την ίδια
χρονική στιγμή με τους Αρμενίους, όπως
Παρατήρησα ότι όλοι μας στηρίξαμε επίσης υπάρχουν γλωσσολόγοι που καακαριαία τους αδελφούς Αρμένιους τατάσσουν την αρμένικη γλώσσα στην
απέναντι στις προκλητικές και αναίτιες ίδια οικογένεια με την ελληνική, έχοντας
επιθέσεις των ισλαμιστών -τουρκικής πολλές κοινές ρίζες και δομή.
καταγωγής- Αζέρων. Μου έκανε ιδιαίτε- Ίσως η σύνταξή μας στο πλευρό τους
ρη εντύπωση αυτή η ομοθυμία του λαού οφείλεται στην πιο επιτυχημένη συμβίμας και η ιδιαίτερη ευαισθησία που επι- ωση που είχαμε ποτέ με λαό. Τόσο στη
δείξαμε απέναντι σε μια τόσο μακρινή διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορί(2.000 χλμ.!) σύγκρουση.
ας που συμβιώναμε με τους Αρμένιους
Μήπως αυτή η ευαισθησία οφείλεται στην Ιωνία, στον Πόντο αλλά και σε ελληστις κοινές θρησκευτικές καταβολές που νικές πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, όσο
έχουμε με τους Αρμενίους, οι οποίοι και κατά την υποδοχή των προσφύγων
είναι και από τους πρώτους λαούς που τους μετά την κατακρεούργηση του λαού
εκχριστιανίστηκαν, όπως επίσης η Χρι- τους από τα στρατεύματα του Κεμάλ

στις αρχές του 20ού αιώνα, η συμβίωση
μαζί τους ήταν αρμονική και αμοιβαία
εποικοδομητική, αφού οι πολιτισμοί μας
μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς
και η αλληλοεκτίμηση που πάντα είχαμε
ήταν βαθιά.
Όμως, και με άλλους λαούς ισχύουν,
λίγο ή πολύ, οι προηγούμενοι λόγοι
«σύνδεσης» που έγραψα, αλλά τόσο
έντονη στήριξη δεν έχουμε δείξει.
Τι είναι αυτό που μας δένει τόσο πολύ
με τους Αρμενίους; Είναι η κοινή πληγή. Είναι η Γενοκτονία. Είναι το απόλυτο
κακό που πάθαμε και οι δύο, και μάλιστα
από το ίδιο ακριβώς βάρβαρο και ανατολίτικο χέρι. Είμαστε τα «ήμερα» που
ζούσαμε σε αυτούς τους ευλογημένους
τόπους χιλιάδες χρόνια και υπεστήκαμε
την ίδια βίαιη εκρίζωση και μαζική δολοφονία από τα ίδια «άγρια», τον ίδιο Ανατολίτη απολίτιστο εισβολέα.
Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί που
είχαμε σε Έλληνες του Πόντου, πάνω
από 1.000.000 εκτιμάται ο αριθμός των

νεκρών Αρμενίων. Τα νούμερα είναι
ασύλληπτα. Γι αυτό στηρίζουμε απόλυτα τους αγαπημένους αδελφούς μας.
Με την Αρμενία!
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τουρκικών ζωτικών συμφερόντων, οι οποίες θα ήταν αδιανόητες στο παρελθόν. Πρόκειται για κινήσεις οι οποίες
δίνουν την αίσθηση μιας αργής διαδικασίας επανεξέτασης
παγίων γεωστρατηγικών παραδοχών, επί των οποίων έχει
οικοδομηθεί η στρατηγική της Ουάσιγκτον στην περιοχή
της Μεσογείου τουλάχιστον.
Μέσα σε αυτό το νέο περιφερειακό περιβάλλον, η πίεση
προς την Τουρκία έχει μεγιστοποιηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο να ακυρωθεί στην πράξη το δόγμα
της «Γαλάζιας Πατρίδας» που έχει εξοργίσει όλες σχεδόν
τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο την Ελλάδα
και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η ανάφλεξη με την αζέρικη επίθεση στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ εξυπηρετεί την τακτική της Τουρκίας στην περιοχή της Μεσογείου, όσο ακατανόητο κι αν μοιάζει αυτό
σε πρώτο επίπεδο. Θίγει ευθέως τα ρωσικά συμφέροντα
στον Καύκασο.
Ας σημειωθεί ότι ρωσικές δυνάμεις σταθμεύουν στην
Αρμενία. Για το Ερεβάν η ρωσική ομπρέλα έχει ζωτική σημασία.
Γι’ αυτό και ανησύχησε από τις προσπάθειες της Μόσχας
να ενισχύσει τις σχέσεις με το Μπακού, πουλώντας του
οπλικά συστήματα και καλώντας το να συντονιστούν στα
κρίσιμης σημασίας και για τις δυο χώρες ενεργειακά θέματα. Το γεγονός ότι αυτές οι διπλωματικές προσπάθειες
απέφεραν λίγα αποτελέσματα, επιβεβαιώνει ότι για τους
Ρώσους η σχέση τους με την Αρμενία είναι προτεραιότητα, όπως επιβεβαιώνει και ότι για τους Αζέρους, απόλυτη
προτεραιότητα είναι η σχέση με την Άγκυρα.
Είναι λογικό, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως
η Άγκυρα να άναψε το «πράσινο φως» στους Αζέρους να
επιτεθούν, εκτιμώντας ότι αυτό θα αναζωογονήσει στη
δυτική σκέψη τη γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας ως
ανάχωμα στη Ρωσία και ως αποτελεσματικό «παρατηρητήριο» της περιοχής του Καυκάσου.
Η Άγκυρα θα έχει να κερδίσει και από το γεγονός ότι η
κρίση εκ των πραγμάτων θα επιδεινώσει τις σχέσεις Μόσχας-Μπακού, με αποτέλεσμα να ανοίγει ευκαιρία για την
εκ νέου προσέγγιση των Αζέρων με την Ουάσιγκτον, με
τουρκική μεσολάβηση.
Με τον τρόπο αυτό, η τουρκική διπλωματία ελπίζει να
ανακόψει την αντιτουρκική δυναμική που έχει αναπτυχθεί
στο αμερικανικό πολιτικό και μιντιακό σύστημα. Επίσης,
ελπίζει να αποδυναμώσει τις δυτικές αντιδράσεις, όταν η
Άγκυρα θα προωθεί παράνομες (με βάση το διεθνές δίκαιο) διεκδικήσεις σε βάρος κυρίως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας.
Η ανωτέρω εναλλακτική ερμηνεία της τουρκικής ανάμειξης στη σύγκρουση Αζέρων-Αρμενίων, δεν είναι βέβαια η
κύρια αιτία της σύγκρουσης. Αυτή πηγάζει από τον τοπικό
πόλεμο της δεκαετίας του 1990 και τα de facto αποτελέσματά του στο χάρτη.
Το γεγονός, όμως, ότι η σύγκρουση προκαλείται στην παρούσα συγκυρία, οφείλεται στην έμπρακτη τουρκική βοήθεια προς το Αζερμπαϊτζάν, η οποία προφανώς δίνεται,
επειδή ο Ερντογάν κρίνει ότι εξυπηρετεί και τους δικούς
του σχεδιασμούς.
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ΑΠΟ ΗΤΤΑ ΣΕ... ΗΤΤΑ

Montreal Impact: Ντόρτια στις αποτυχίες

Το εκπληκτικό γκολ του
Μπόγιαν μόλις στο 5ο
λεπτό δεν ήταν αρκετό
για τους Impact, ώστε
να φύγουν με θετικό
αποτέλεσμα από την
έδρα των Red Bulls...

Τ

ην κάτω... βόλτα φαίνεται ότι έχουν
πάρει οι Montreal Impact, εφόσον
ηττήθηκαν για μία ακόμα φορά (4η συνεχόμενη), από τους Red Bulls αυτή τη
φορά στη Νέα Υόρκη, με το βαρύ 4-1.

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με
το εκπληκτικό γκολ του Μπόγιαν από
τα... αποδυτήρια (5΄ - μακρινό σουτ στο
δεξί «Γ» του γκολκίπερ Γένσεν), εντούτοις
έκαναν ό,τι... μπορούσαν για να χάσουν

EUROPA LEAGUE | PLAY OFF

Της ΑΕΚ παλικάρια!

το ματς... Από τραγικά αμυντικά λάθη
των Impact, ο σέντερ-φορ των Red Bull,
Tom Barlow, με δύο προσωπικά τέρματα,
πρώτα στο 14΄ και στη συνέχεια στο 35΄
έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας
του. Στην επανάληψη δε, οι φιλοξενούμενοι του Τιερί Ανρί, όχι μόνο δε μπόρεσαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι αλλά δέχτηκαν ακόμα δύο τέρματα back to back
σε διάστημα 2 λεπτών(!), από τους Royer
(56΄) & Kaku (57΄) και κάπου εκεί η... σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε.
Όπως προείπαμε, αυτή ήταν η 4η συνεχόμενη ήττα για τους Impact στο πρωτάθλημα, όλες με βαρύ σκορ (δύο ήττες με
3-1 και δύο με 4-1). Ο κόουτς της ομάδας
γνωρίζει φυσικά την... αχίλλειο πτέρνα
της (προβληματική αμυντική λειτουργία
κ.λπ.), ενώ θα πρέπει να δουλέψουν στην
ομάδα και στο θέμα της ψυχολογίας, που
βρίσκεται στα... τάρταρα, λόγω των συνεχόμενων αποτυχιών.

CHAMPIONS LEAGUE | PLAY OFF

ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Γήπεδο: ΟΑΚΑ (Σπύρος Λούης)
ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος,
Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Κρίστισιτς, Σάκχοφ,
Μάνταλος (62’ Λιβάγια), Γκαρσία (81’ Μαχαίρας),
Ολιβέιρα (87’ Ανσαριφάρντ)
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Πέρβαν,
Ρουσιγιόν, Λακρουά, Γκιλαβογκί, Πάουλο Οτάβιο,
Σλάγκερ (60’ Γκέρχαρντ), Άρνολντ, Στέφεν, Μεχμέντι,
Μπρέκαλο (79’ Μπιάλεκ), Βέργκχορστ
Σκόρερ: 65’ Σιμόες, 90 +4’ Aνσαριφάρντ / 45’ Mεχμέντι
Χαμένο πέναλτι: 20’ Μάνταλος
Κίτρινες: 16’ Ινσούα, 89’ Σιμόες, 90+5’ Λιβάγια
/ 22’ Λακρουά
Κόκκινη: Διαιτητής: Αρτούς Ντίας (Πορτογαλία)
Βοηθοί: Ρουί Ταβάρες (Πορτογαλία), Πάουλο Σοάρες
(Πορτογαλία)
4ος: Ζοάο Πινιέιρο (Πορτογαλία)
© sport-fm.gr

Στην κορυφή βρίσκονται οι Columbus
Crew (30β. σε 14αγ.) και ακολουθούν
Philadelphia & Toronto με 28β. σε 14αγ.
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ για τους Montreal
Impact, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου
(7:30PM) στο Saputo Stadium με τους
Chicago Fire _ © ΤΑ ΝΕΑ

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ 2-0 ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ραντεβού ξανά με την
ατυχία ο ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός: Συνήθεια
που έγινε… εθισμός!

Νέα ήττα από την Κράσνονταρ
(1-2) και… εκτός ομίλων!

«Όρθιος» (0-0) στην Κύπρο
με την Ομόνοια

Η

Τ

έζαρε τη γερμανική Βόλφσμπουργκ η ΑΕΚ! Ο Μάσιμο Καρέρα βρήκε από τον πάγκο τις απαντήσεις στο γκολ του Μεχμέντι, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μεγάλης ομάδας και με τις γκολάρες των Σιμόες,
Ανσαριφάρντ προκρίθηκε στους ομίλους του Europa
League, στέλνοντας τη Βόλφσμπουργκ σπίτι της (2-1).
Απίστευτο σκηνικό στο γκολ του Ανσαριφάρντ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με όλο τον πάγκο να μπαίνει
στον αγωνιστικό χώρο θυμίζοντας το... Ελλάδα-Τσεχία
με το γκολ του Δέλλα στον ημιτελικό του Euro 2004.
Καλύτερη στο ματς η ΑΕΚ, παρότι έχασε την ευκαιρία να
προηγηθεί στο 20΄ με το χαμένο πέναλτι του Μάνταλου
(απέκρουσε ο γκολκίπερ της Βόλφσμπουργκ, Πέρβαν)
δεν ανησύχησε ιδιαίτερα αμυντικά και πλήρωσε ίσως τη
μοναδική της ολιγωρία στον αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου από τον Μεχμέντι (45’).
Ωστόσο, ο Σιμόες με το γκολ της... ζωής του από τα 30
μέτρα έφερε το σκορ στα ίσα, με τις δύο αλλαγές του
Καρέρα, Λιβάγια-Ανσαριφάρντ, να συνδυάζονται και να
τεζάρουν την Βόλφσμπουργκ που την πάτησε σαν «πρωτάρα».
Στους ομίλους του Europa League πλέον η ΑΕΚ μετά από
δύο χρόνια, μεγάλο χρηματικό κέρδος αλλά και ένα ψυχολογικό... μπουστάρισμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν, εφόσον η νίκη και εμφάνιση επί της Βόλφσμπουργκ
θα αποτελεί ορόσημο για τη διάρκεια της χρονιάς!

Μετά και από την 4η συνεχόμενη ήττα
τους, οι Montreal Impact βρίσκονται
μια... ανάσα από τις θέσεις αποκλεισμού
από τα πλέι-οφ του πρωταθλήματος στον
όμιλο της Ανατολικής Περιφέρειας, εφόσον έχουν 16 βαθμούς σε 14 παιχνίδια,
με την Atlanta που είναι εκτός πλέι-οφ
αυτή τη στιγμή να έχει 14β. σε 14αγ.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ EUROPA LEAGUE

«Δάγκωσε» σαν... λύκος! Παρότι
βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο,
η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μεγάλης
ομάδας και με τις γκόλαρες των Σιμόες,
Καρίμ προκρίθηκε στους ομίλους με το
2-1 επί της Βόλφσμπουργκ!

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
NY RED BULLS - MONTREAL IMPACT 4-1
14’, 35’, Barlow, 56’ Royer, Kaku 4’ Bojan

Ο

ΠΑΟΚ ούτε αυτή τη φορά θα συμμετάσχει στους
ομίλους του Champions League. Σε ένα απίστευτο
σε εξέλιξη παιχνίδι στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά,
όπως και στη Ρωσία, με το ίδιο σκορ (1-2) από την Κράσνονταρ, αποκλείστηκε από το Champions League και
θα συνεχίσει στους ομίλους του Europa League.
Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα φόρτσαρε στο β’ ημίχρονο, έκανε φάσεις για να σκοράρει το γκολ που θα της
έδινε το προβάδισμα και ενδεχομένως την πρόκριση,
αλλά σε μια άτυχη στιγμή ο Μιχαηλίδης στο 73’ έβαλε ένα απίστευτο αυτογκόλ. Τέσσερα λεπτά αργότερα
(77΄) ο Ελ Καντουρί με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσια
και έδωσε ελπίδες στην ομάδα του. Ωστόσο, η... μοίρα τιμώρησε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση! Στο 78’ η
Κράσνονταρ είχε δοκάρι και στην επαναφορά ο Καμπελά σε άδεια εστία έκανε το 1-2, που έκοψε τα πόδια της
ελληνικής ομάδας.
Κάπως έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν πέτυχε το…
στοιχειωμένο όνειρο για συμμετοχή στους ομίλους του
Champions League, με την Κράσνονταρ να είναι αυτή
που το πετυχαίνει για πρώτη φορά στην Ιστορία της.
ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Ίνγκασον, Βαρέλα (76’ Σβιντέρσκι), Μιχαηλίδης, Κρέσπο (58’ Ουαγκέ),
Γιαννούλης, Σβαμπ, Καντουρί, Πέλκας (58’ Τσόλακ), Α.
Ζίβκοβιτς, Τζόλης
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ (Μουράτ Μουσάγιεφ): Σαφόνοβ, Πετρόβ, Μαρτίνοβιτς, Κάιο, Ραμίρεζ, Ούτκιν (58’ Σμόλινκοφ), Καζίνσκι, Βιλένα, Κλάεσον, Καμπελά (85’ Σουλεϊμάνοφ), Μπεργκ

ομάδα του Πειραιά, μετά το 2-0 στο Φάληρο επί της
Ομόνοιας, πήρε... χαλαρό 0-0 στην Κύπρο και μαζί
την πρόκριση στους ομίλους του Champions League για
20ή φορά στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός αναμένεται
να εισπράξει από την UEFA περίπου 32.000.000 ευρώ για
την πρόκρισή του!
Μετά από ένα άνευρο α’ ημίχρονο, όπου ο ΟΣΦΠ είχε
στόχο να κρατήσει το 2-0 του πρώτου αγώνα, στο β’ 45λεπτο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς έκαναν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον Φαμπιάνο, ο
οποίος ήταν εκπληκτικός κάτω από τα δοκάρια του.
Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι, δεν απειλήθηκαν καθόλου από τους Κύπριους, ενώ ο Φαμπιάνο ήταν εκείνος
που σταμάτησε τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς από το
να πάρουν δεύτερη νίκη, μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα
στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αφού ανταπεξήλθε στην αρχική πίεση της Ομόνοιας,
που βγήκε στο γήπεδο με επιθετική διάθεση, ο Ολυμπιακός έφερε γρήγορα το παιχνίδι στα... μέτρα του και μάλιστα είχε τις καλύτερες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου,
στο 5’ με τον Ελ Αραμπί (μπλόκαρε ο Φαμπιάνο) και στο
19’ με τον Ραντζέλοβιτς (σουτ ελάχιστα άουτ).
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πειραιώτες κυριάρχησαν απόλυτα, έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες με τους Καμαρά (61’),
Ελ Αραμπί και Ραντζέλοβιτς (65’), Μασούρα (82’) και Εμβιλά (87’), όμως είχαν την ατυχία να πέσουν σε έναν εξαιρετικό Φαμπιάνο, ο οποίος έβγαζε τα... πάντα κάτω από
την εστία του.
Το τελικό 0-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων κι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει και φέτος στη φάση
των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
της Ευρώπης. Η «λευκή» ισοπαλία, αδικεί ξεκάθαρα τους
νταμπλούχους Ελλάδας, αφού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν
και να «ντουμπλάρουν» τις νίκες τους κόντρα στους Κυπρίους.
Αυτή ήταν η 6η πρόκριση του Πέδρο Μαρτίνς σε προκριματικούς γύρους ως προπονητής του Ολυμπιακού, με
τους «ερυθρόλευκους» να μένουν αήττητοι για 18ο σερί
προκριματικό αγώνα τους!
ΟΜΟΝΟΙΑ (Χένινγκ Μπεργκ): Φαμπιάνο – Λέγιακς,
Λούφτνερ, Λανγκ, Χουμπότσαν – Τζιωνής (84’ Σένε), Βίτορ
Γκόμες, Κούσουλος – Μποτεάκ, Ντούρις (70’ Κακουλής),
Παπουλής (70’ Ασάντε)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο,
Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, (90’+2’
Καφού), Ραντζέλοβιτς (75’ Μασούρας), Βαλμπουενά
(90’+2’ Φορτούνης), Ελ Αραμπί
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Πρώτος με… στραβοπάτημα ο Άρης
Συνέχισαν με νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακός – Νέα «γκέλα» του ΠΑΟΚ
– Ούτε… τώρα ο ΠΑΟ, στο 87΄ισοφάρισε η Λάρισα!

Τ

η μοναξιά της κορυφής εξακολουθεί
να… απολαμβάνει ο Άρης Θεσσαλονίκης, μετά το πέρας και της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ,
παρά την εντός έδρας ισοπαλία με τον
ΠΑΣ Γιάννινα (2-2). Βέβαια, οι «κίτρινοι»
της Θεσσαλονίκης έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο από τους διώκτες τους, ΑΕΚ
και Ολυμπιακό, οι οποίοι πέτυχαν εύκολα
το 2Χ2, κόντρα σε Λαμία και Παναιτωλικό
αντίστοιχα, δείχνοντας ότι θα είναι βασικοί διεκδικητές του φετινού τίτλου.
Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ υπέπεσε σε νέα «γκέλα», αυτή τη φορά στο Βόλο (1-1 με την
τοπική ομάδα), χάνοντας… έδαφος ήδη
από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του
πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός, ούτε στη Λάρισα τα
κατάφερε, αν και προηγήθηκε στο σκορ
και έδειχνε έως το 87΄ ότι θα πάρει τους
πρώτους τρεις βαθμούς. Όμως ο Δημήτρης Πινακάς τρία λεπτά πριν το τέλος
ισοφάρισε το ματς, μοιράζοντας την…

πίτα στη μέση. Σε δύσκολη θέση πλέον
στο «τριφύλλι» προπονητής (Πογιάτος)
και μάνατζερ (Ρόκα), ενώ το παιχνίδι με
τον Άρη στο ΟΑΚΑ θεωρείται κομβικό για
τους «πράσινους»…
Φοβερό παιχνίδι στο Ηράκλειο, με τον
ΟΦΗ να κάνει την ανατροπή κόντρα στον
Ατρόμητο, αλλά τον Γούτα να ισοφαρίζει
στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-2!
SUPER LEAGUE
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9
Βόλος-ΠΑΟΚ 0-0
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 2-0
(46’ Ελ Αραμπί, 86’ Καφού)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9
Άρης-ΠΑΣ Γιάννινα 2-2
(48’ Φετφατζίδης, 67’ Ματίγια –
15’ Νάουμετς, 22’ Παντελάκης)
ΟΦΗ-Ατρόμητος 2-2
(49’, 56’ Σαρδινέρο –
45’+5’ Μανούσος, 90’+3’ Γούτας)

ΑΕΚ-Λαμία 3-0
(14’ Γκαρσία, 65’ Κρίστιτσιτς,
85’ Ενομπακάρε)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9
Λάρισα-Παναθηναϊκός 1-1
(87΄Πινακάς – 26΄Μακέντα)
Αστέρας Τρίπολης-Απόλλων Σμύρνης
(Δεν έχει οριστεί)
Η βαθμολογία
(σε 3 αγώνες)
ΑΡΗΣ
7 (6-3)
ΑΕΚ
6 (5-0)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6 (5-0)
ΟΦΗ
5 (5-4)
ΠΑΟΚ
5 (2-1)
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
4 (2-1)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
3 (1-3)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
2 (3-5)
ΛΑΡΙΣΑ
1 (1-2)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1 (1-2)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1 (2-2)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
1 (1-5)

CHAMPIONS LEAGUE | ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

-1η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου
-2η αγωνιστική: 27-28 Οκτωβρίου
-3η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου
-4η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου
-5η αγωνιστική: 1-2 Δεκεμβρίου
-6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου

ε μια πρωτόγνωρη, λόγω κορωνοϊού, τελετή, που έλαβε χώρα στη
Νιόν, παρότι είχε προγραμματιστεί για
την Αθήνα, το «παρών» στην αίθουσα
δεν έδιναν για πρώτη φορά εκπρόσωποι
ομάδων, αλλά ούτε και όλοι οι παίκτες
που βραβεύτηκαν, παρά μόνον οι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή της κλήρωσης.
Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον τρίτο
όμιλο του Champions League μαζί με τη
Μάντσεστερ Σίτι και την Πόρτο, ενώ τον
όμιλο συμπληρώνει η Μαρσέιγ.
Στους υπόλοιπους ομίλους ξεχωρίζει η
συνάντηση Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα,
που σημαίνει πως Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα ανταμώσουν ξανά.
Οι ημερομηνίες των αγώνων στο
Champions League:

*ΑΕΚ και Ολυμπιακός, έχουν από έναν
αγώνα λιγότερο
**ΠΑΣ Γιάννινα, Παναθηναϊκός, Λάρισα
έχουν δύο αγώνες λιγότερους
***Ο Απόλλων Σμύρνης έχει τρία
παιχνίδια λιγότερα
4η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12:30 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ
11:15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ
11:15 | ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
13:30 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
14:45 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12:30 | ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ
© iefimerida.gr

Επιστροφή
Τζαβέλλα
μετά από
δύο χρόνια

Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Μαρσέιγ
οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στους ομίλους

Σ

0 (0-0)
0 (2-8)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στα μέτρα του

ΣΤΑ 34.000.000 ΕΥΡΩ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό
του ΠΑΟΚ από το Champions League,
είδε τα έσοδά του από την UEFA να ανέρχονται πλέον σε 34 εκατ. ευρώ.
Τα χρήματα που θα λάβει ο Ολυμπιακός
κατανέμονται ως εξής:
-15.250.000 για την είσοδο
στους ομίλους
-15.512.000 από το 10ετές ranking
(19ο καλύτερο από τις 32)
-2.625.000 από το market pool
Από εκεί και πέρα, οι «ερυθρόλευκοι»
μπορούν να κερδίσουν χρήματα και από
τα ματς των ομίλων. Κάθε νίκη στη φάση
αυτή δίνει 2.700.000 ευρώ, ενώ 900.000
δίνει η κάθε ισοπαλία. Σε περίπτωση
πρόκρισης στη φάση των «16» θα εισπράξει άλλα 9.500.000 ευρώ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Εκτός ο Τσιμίκας

H

Εθνική Ομάδα επιστρέφει στη δράση την επόμενη εβδομάδα και ο
Τζον Φαν’τ Σιπ ανακοίνωσε τις επιλογές
του. Εκτός αποστολής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έμειναν οι
τραυματίες, Κώστας Τσιμίκας και Κώστας
Σταφυλίδης, ενώ μετά από δύο χρόνια
επέστρεψε ο Γιώργος Τζαβέλλας. Επίσης, ο Ολλανδός τεχνικός έχει ξανά στη
διάθεσή του τον Παντελή Χατζηδιάκο, με
τον Σιόβα να είναι εκτός.
Στην αποστολή -όπως ήδη αναφέρθηκε- δε βρίσκεται ούτε ο Κώστας Τσιμίκας,
που είχε υποστεί θλάση στο δικέφαλο
από τον αγώνα της Λίβερπουλ με την
Λίνκολν για το Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Αναλυτικά, οι επιλογές του Τζον Φαν’τ
Σιπ για τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας
με την Αυστρία (φιλικό) στις 7 Οκτωβρίου στο Κλάγκενφουρτ, τη Μολδαβία
στις 11 Οκτωβρίου και το Κόσοβο στις
14 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο για
το UEFA Nations League, είναι οι εξής 26
παίκτες:
Διούδης, Βλαχοδήμος, Μπάρκας, Μπακάκης, Ρότα, Σβάρνας, Λαμπρόπουλος,
Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τζαβέλλας,
Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, Λυκογιάννης,
Μασούρας, Λημνιός, Πέλκας, Μπακασέτας, Τζόλης, Φούντας, Μάνταλος, Κουλούρης, Φορτούνης και Παυλίδης.

LAVAL | barbiesgrill.com
Suggested presentation.

barbiesgrill.com
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Ανοίγουν τα «Σαββατιανά» σχολεία
Α

υτό το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά των σχολείων συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, τα «Σαββατιανά». Λόγω της
πανδημίας και μέχρι να αλλάξουν οι παρούσες συνθήκες, η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Πρόσφατα, η Διεύθυνση των σχολείων συμπληρωματικής εκπαίδευσης διοργάνωσε σειρά εργαστηρίων για τους εκπαιδευτές, ώστε να καταρτιστούν στη λειτουργία και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης
και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της, για να διατηρηθεί η υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση, η οποία θα συνεχιστεί και όταν οι μαθητές επιστρέψουν στις τάξεις.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

BRUNCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τ

Ο

Αυτή η κατασκευή είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου έργου, που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Γονέων του σχολείου, χάρη στους πολυάριθμους εράνους που διοργανώθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Στο πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, την
περασμένη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, διοργάνωσαν ένα brunch για τους ηλικιωμένους της κοινότητάς μας.

Ευχαριστούμε τους γονείς για την ενθάρρυνσή τους και την Επιτροπή Γονέων για
την υλοποίηση αυτού του υπέροχου έργου.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην είσοδο
των κεντρικών γραφείων της ΕΚΜΜ, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες προσέφεραν δωρεάν καλούδια σε όλους τους ηλικιωμένους κατοίκους της Στέγης Ηλικιωμένων.

Από τη Επιτροπή Γονέων του «Σωκράτης V»

η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Γονέων του παραρτήματος «Σωκράτης V» του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» εγκαινίασε μια ολοκαίνουργια
πολύχρωμη κατασκευή παιχνιδιών και δραστηριοτήτων στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος.

$5,000 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από τις Κυρίες της Φιλοπτώχου

Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

ι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ βρίσκονται πάντα στο πλευρό των ηλικιωμένων και όσων έχουν ανάγκη υποστήριξης, με σειρά προγραμμάτων,
πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, ομιλιών και άλλων
δραστηριότήτων.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ»
Ευλογία για τους μαθητές μας

Τ

ην περασμένη Κυριακή, οι κυρίες της Φιλοπτώχου του Καθεδρικού Ι. Ναού
Αγίου Γεωργίου μαγείρεψαν και ετοίμασαν σε πακέτα 190 μερίδες φαγητού,
τις οποίες διέθεσαν προς πώληση για την οικονομική ενίσχυση του Ναού. Το
γεύμα περιλάμβανε σαλάτα, ψητό χοιρινό με πατάτες και γλυκό. Η διανομή έγινε
από την υπόγεια αίθουσα της εκκλησίας, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα
προστασίας από την πανδημία.

Οι μερίδες του φαγητού εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από δύο ώρες και το ποσό
που συγκεντρώθηκε πλησιάζει τις $5,000. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι τίμησαν αυτή την πρωτοβουλία και να ευχαριστήσουμε όλες τις εθελόντριες και τους εθελοντές που βοήθησαν ώστε να γίνει αυτή η
εκδήλωση μια πεντανόστιμη πραγματικότητα.

Σ

το παράρτημα «Δημοσθένης», όπως και σε όλα τα παραρτήματα του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», αποτελεί παράδοση. Κάθε χρόνο, ένας από
τους σεβαστούς Ιερείς των Ναών μας κάνει τον Αγιασμό και ευλογεί τους μαθητές
για τη νέα σχολική χρονιά.
Φέτος, για να πληροί τα μέτρα προστασίας της υγείας, η σύντομη τελετή πραγματοποιήθηκε στην αυλή του σχολείου. Ο πατέρας Φώτιος Τσάμης ευλόγησε όλους
τους μαθητές και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο.

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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.

*

*

Γ
Ο
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 2020
ΚΑ
ΝΑΔΑ

Ανακοίνωση του Συλλόγου Κυπρίων
Αγαπητά μέλη και φίλοι

Λακωνικής
Καναδά
και φίλωντης
της
ΚύπρουΑδελφότητος
στον Καναδά
(ΚΣΦΚΚ)

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

Αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι,

Συμπληρώνονται
φέτοςΟκτωβρίου
60ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
χρόνια από 2015,
τη ανακήρυξη
Κυπριακής
Σάββατο 17
στις της
7:00
μ.μ.
δημοκρατίας και 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καναδά.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά η επέτειος αυτή βρίσκει την Kύπρο μας
το
Καλώς
Ήλθατε
από
τις
καλοκαιρινές
διακοπές.
διαιρεμένη στα δυο και τις προοπτικές λύσης να συναντούν μια αδιάλλαχτη
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα
πλούσιο
καινανοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
της Ελληνικής
στάση
εκ
μέρους
της Τουρκίας
η οποία
προσπαθεί
δημιουργήσει
περαιτέρω
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
ενταση
στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.

Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
Ηαυτά
λειτουργία
του
σχολείου
είναι
από τους
πιο για
Παρόλο
η επέτειος
αυτή
μιας κάνει
ναένας
νοιώθουμε
περήφανοι
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείτην ιστορία
και κουλτούρα
της Κύπρου,
την ανάκαμψη
οικονομίας
και
σημαντικούς
στόχους
της Κοινότητάς
μας.τηςΌλα
αυτά
σετε τιςτηςθέσεις
σας
εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
στους:
πρόοδο
Κύπρου
μετά
τις
καταστροφές
της
Τουρκικής
εισβολής,
την
έντατα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
(Ταμίας)
514-219-3143
ξηΚώστα
της στηνΜανόλια
Ευρωπαϊκή
‘Ενωση
και το
οικονομικόΜΟΝΤΡΕΑΛ
της επίπεδο παγκοσμίως.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
στην
προσπάθειά
τους
να
μεταδώσουν
στα
παιδιά
τους του
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Γυναικείου
Τμήματος)
514-277-7361
Η Βούλα
ΚύπροςΡουμελιώτη
είναι σήμερα(Πρόεδρος
μια συγχρονη
χώρα έτοιμη
για τις
προκλήσεις
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
αύριο.
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά την Ελληνική παροικία
προσωπικότητά
τους
για την συμπαράσταση
της προς
τονστην
αγώνασύγχρονη
της Κύπρουκοινωνία.
για μια δίκαιη λύση
και για ειρηνική συμβίωση όλων των κατοίκων της.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
ΖΗΤΩ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ
Για εγγραφές και
πληροφορίες
τηλεφωνείστε στο
γραφείο
της Κοινότητος
514-684-6462
Για περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνείτε
μαζί μας στο
(514) 262-1908 η στο acfcc08@gmail.com.

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,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

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

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

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

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

–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η

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

Δάφνη

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

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρειΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δύο (2) υποτροφίες των $1,000
για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HLBS
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυοΦΟΙΤΗΤΕΣ
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
στο
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως
με βάση την Οργανισμός
ακαδημαϊκή επίδοση
τωνΚυριών
υποψηφίων.
Ο Φιλανθρωπικός
Ελληνίδων
με χαρά σας
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
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ανακοινώνει την έναρξη ενός Προγράμματος Υποτροφιών για τους
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
$50.00
και άνω.
.για
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
φοιτητές
Ελληνικής
καταγωγής
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: :
Για
να συμμετέχετε
στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών
HLBS θα πρέπει
συνεργασία
με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της

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

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

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

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

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

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Επιτροπήνα
Υποτροφιών
HLBS και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Mπορείτε
βρήτε την αίτηση
στην
ιστοσελίδα μας
: www.ahepamontreal.org
Φιλανθρωπικού
Οργανισμού
Ελληνίδων Κυριών
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

10:00 με 11:00 το πρωί στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου, (2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

ΧΡΉΣΤΟΣ
ΜΠΙΤΣΆΝΉΣ
(ετών 85, από Άνω Άμφεια Μεσσηνίας)

Η σύζυγος: Παναγιώτα Μπιτσάνη (το γένος Μυτζήθρα)
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος
Βασίλειος - Όλγα
Γεώργιος - Ναταλί
Ελένη - Σταύρος
Τα εγγόνια: Κατερίνα, Αλέξανδρος, Ηρακλής
Τα αδέλφια: Δημήτριος - Αριστέα
Παναγιώτα - Γεώργιος
Μαρία
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
από εδώ και την Ελλάδα.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης
για το COVID-19, είμαστε αναγκασμένοι
να περιοριστούμε μόνο σε μέλη της οικογένειας.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
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

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 ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.
ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Τη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

απεβίωσε ο αείμνηστος σύζυγος, πατέρας και παππούς

ΉΛΙΆΣ ΚΆΛΆΠΟΘΆΡΈΆΣ
(1925-2020 από Οίτυλο Λακωνίας)

Η σύζυγος: Βούλα Καλαποθαρέα
Τα παιδιά: Ρούλα Gandhi (Seri), Susie και Κωνσταντίνος
Ντουράνου, Γρηγόρης και Sonia Καλαποθαρέα
Τα εγγόνια: Αλέξανδρος, Stephanie (Mario),
Natalie (Joey)
Τα δισέγγονα: Κατερίνα Μιχάλης,
Λουκάς και Ευάγγελος

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

στις 11:45 το πρωί στον Ιερό Ναό του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 Rue Saint-Roch,
Montreal) τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΡΈΒΈΚΚΆΣ
ΚΆΟΥΣΙΆ
(ετών 84, το γένος Σταματάκου, από Σκάλα Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΣΤΆΥΡΟΥΛΆΣ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ

ΓΈΩΡΓΙΆΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΉ

(το γένος Γκόβα, ετών 86, από Παραδείσια Αρκαδίας)

(το γένος Μπάτου, από Δάφνη Καλαβρύτων)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό των
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΆΟΥ
ΣΙΓΟΥΝΉ
(από Κωνσταντινούπολη, ετών 77)

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

ΧΡΉΣΤΟΥ
ΚΆΜΠΟΛΉ
(ετών 82, από Αθήνα)

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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« 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 !!!
************************
****************

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΟΙ
Η οµάδα µας έχει
προσαρµοστεί στη νέα
πραγµατικότητα για να
µπορέσετε να θρηνήσετε
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία
που έχουµε εφαρµόσει,
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια
εξ αποστάσεως να τιµήσετε
τα προσφιλή σας πρόσωπα.

- Κηδεία σε στενό
οικογενειακό κύκλο
(σύµφωνα µε τις
τωρινές οδηγίες)

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

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

514 871-2020

ο παπανικόλας σας.

- Προ-ετοιµασίες από
τηλεφώνου ή
συνάντηση διαδικτύου

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

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

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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2

ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

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 5/10/2020 – 11/1 0/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1828: Το Γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα εκδιώκει
τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα
του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1836: Ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία, μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων, που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1941: Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική
ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα (επιχείρηση
Μπαρμπαρόσα).)
1947: Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA)
αποφασίζει την καθιέρωση αγώνων στην κατηγορία της Φόρμουλα 1. Το πρώτο πρωτάθλημα θα
γίνει το 1950.
1968: Η σφαγή του Τλατέλολκο. Δέκα ημέρες
πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό,
σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1200.
1990: Προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
768

Η καθαριότητα και η οργάνωση
θα πάρουν μακριά την απογοήτευση! Με
την Αφροδίτη στον καθημερινό έκτο οίκο
σας η λογική σας είναι ο πολύτιμος σύμμαχός σας για να αισθάνεστε πιο υγιείς,
σε όλα τα επίπεδα. Κάντε εκκαθάριση των
παλιών αντικειμένων, καθαρίστε τα ντουλάπια σας και τις αποθήκες σας, θα νιώσετε ικανοποίηση.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Με την Αφροδίτη στο δεύτερο
οίκο σας, των χρημάτων, στόχος σας
είναι η βελτίωση των οικονομικών σας,
της εργασίας σας και της καθημερινής
σας ρουτίνας. Με τόσες πολλές ιδέες
στο μυαλό σας, είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνετε τολμηρές οικονομικές κινήσεις και συμφωνίες.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Προγραμματίστε έντονα διασκεδαστικές βραδιές, φλερτάρετε και απολαύστε την αγάπη, τα πάθη σας παίρνουν φωτιά. Με την Αφροδίτη στον ερωτικό πέμπτο
οίκο σας ξεκλειδώνετε την καρδιά σας, δείχνοντας το ενδιαφέρον σας και τη διαθεσιμότητά σας σε κάποιον/α. Όμως, ο Ερμής κινείται ανάδρομος στον έβδομο οίκο σας και
φέρνει εμπόδια στην οικονομική διαχείριση.

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας
οι προσωπικές πρωτοβουλίες σας ενισχύονται, έτσι τολμήστε στην αγάπη, το χρήμα και την εργασία. Λαμβάνετε θαλπωρή
και φροντίδα από τους άλλους κι αυτό θα
ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σας, ικανοποιούνται οι προσωπικές σας ανάγκες. Η
ατμόσφαιρα γύρω σας είναι ήρεμη κι εσείς
νιώθετε ικανοποιημένοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Υπάρχει χαρά και αισιοδοξία
γύρω σας χάρη στην Αφροδίτη στον επεκτατικό ένατο οίκο σας. Βιώνετε ασυνήθιστα γεγονότα, ζείτε για την περιπέτεια,
τα ταξίδια, τη μάθηση, τη σοφία. Κοιτάξτε
μπροστά σας αυτόν το μακρινό ορίζοντα
και να είστε ανοιχτοί σε νέες γνωριμίες από
μακριά. Μια ομαδική προσπάθεια επιβραδύνεται ή χρειάζεται αναθεώρηση...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Με την Αφροδίτη στο νωχελικό δωδέκατο οίκο σας, επιδιώκετε λίγα
άτομα γύρω σας. Επαναξιολογήστε την
οικονομική σας κατάσταση, πού χρειάζεται να κάνετε μια μικροαλλαγή; Ο ανάδρομος Ερμής στο δεύτερο οίκο σας, των
οικονομικών, σας ζητά να αλλάξετε τον
τρόπο διαχείρισης των χρημάτων σας και
να περιορίσετε τις δαπάνες σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Υπάρχει μια ευχάριστη και ενθουσιώδης ατμόσφαιρα γύρω σας, χάρη στην
Αφροδίτη στον επικοινωνιακό και κοινωνικό
τρίτο οίκο σας. Η αρμονική Αφροδίτη διευκολύνει την επικοινωνία με τους άλλους και
μετατρέπει το σπίτι σας σε έναν πολυσύχναστο, κοινωνικό χώρο. Μια παλιά αγάπη θα
μπορούσε να επιστρέψει, αν και μπορεί να
είναι μόνο προσωρινά.

Με την Αφροδίτη στο δέκατο
οίκο σας, της καριέρας, μπορεί να δημιουργήσετε ισχυρές επαγγελματικές διασυνδέσεις με έναν ανώτερο σας ή κάποιον
που έχει επιτύχει επαγγελματικά. Αφήστε
τη σοφία αυτού του ατόμου να είναι ο
οδηγός σας. Η εμπειρία του θα μπορούσε
να σας διδάξει πολλά πράγματα σχετικά
με την επαγγελματική αναρρίχησή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Με τον ανάδρομο Ερμή στον
έκτο οίκο σας, της εργασίας, εάν πρόκειται να ανοίξετε οποιεσδήποτε επαγγελματικές πόρτες, διατηρήστε τις προσδοκίες σας υπό έλεγχο για να μην εκπλαγείτε
δυσάρεστα. Μετριάστε το κουτσομπολιό
στο χώρο της εργασίας σας και αποφύγετε να εμπλακείτε σε μπερδέματα με τους
άλλους ανθρώπους.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Κάντε μια δυναμική κίνηση, συνενώστε τους οικονομικούς πόρους σας
για την οικονομική επιτυχία. Η Αφροδίτη
στον όγδοο οίκο σας, του πλούτου, ενισχύει την επιθυμία σας για περισσότερα
χρήματα αλλά και για να εργαστείτε πιο
έξυπνα, όχι πιο δύσκολα. Η οικονομική
ασφάλεια θα μπορούσε να έχει τη μορφή μακροπρόθεσμων επενδύσεων…

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Διερευνήστε σε βάθος τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας πριν εκφέρετε
τις απόψεις σας, είναι η παρότρυνση του
ανάδρομου Ερμή στο ζώδιό σας. Επίσης,
φροντίστε να είστε ξεκάθαροι με τους
όρους οποιασδήποτε συμφωνίας και μην
υπογράψετε επίσημα έγγραφα, καθώς η
επιρροή του ανάδρομου Ερμή είναι δυσμενής για συμβόλαια και υπογραφές.

Τα «αντίθετα έλκονται» με την
Αφροδίτη στον έβδομο οίκο σας, των
σχέσεων και των συνεργασιών. Θα μπορούσατε να ανακαλύψετε τον έρωτα σε
κάποιον/α του οποίου ο χαρακτήρας είναι
απίστευτα διαφορετικός από το δικό σας ή
να κάνετε μια συναρπαστική συνεργασία,
με κοινά οικονομικά οφέλη. Μακριά από
τα αλόγιστα και παράτολμα ρίσκα!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 767

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ε

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΤΑ;

ίναι ο Τοτός στο χωριό για τις μέρες των διακοπών
και ότι καινούριο βλέπει του κάνει μεγάλη εντύπωση. Τρέχει λοιπόν στη μάνα του και της λέει…
«Μαμά, μαμά, είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην
κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον πατέρα σου» λέει η
μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά, η μαμά μού είπε να σου πω, ότι
είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα»
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια κότα τον είδες;;;»
«Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει ο Τοτός…
«Ε, τράβα και πες το στη μάνα σου!!!»

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

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

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

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

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

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

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

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

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9
440 Laval Chevrolet 450-682-3670
3670, autoroute Laval W.
www.440chevroletlaval.com

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές
τσιμεντοδουλειές, σκάλες,
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια,
γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ,
βαψίματα και ό,τι άλλο
χρειάζεται το ακίνητο σας.
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές
τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

CPA, CA

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872
www.mountroyalcem.com
Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC
www.complexeaeterna.com
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

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

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

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

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα:
450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

450-681-1363

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

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

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

X

O

SAINT-MARTIN
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RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT

FIX IT!
DON’T REPLACE IT!

BEFORE

AFTER

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED
SEALER PROTECTION
We repair:
• Cracks
• Pot holes
• Edges of garage
entrances and
foundations
• Replacement
of drains

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

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

