Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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Τα νέα μέτρα
στα σχολεία
προβληματίζουν
γονείς και μαθητές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κρίσιμο το επόμενο
διάστημα

ΣΕΛΙΔΑ 5

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge*

«Μπλόκο»
του Καναδά
στην Τουρκία!

Η συνέχεια της ανάλυσης
από τον διακεκριμένο
Καναδό οικονομολόγο
David Allison Dodge

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο υπουργός Παιδείας του Κεμπέκ,
Ζαν-Φρανσουά Ρόμπερτζ

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 3

Το «κάψιμο» των κυρώσεων
αποθάρρυνε την Τουρκία

Ποιοι είναι
οι δύο Έλληνες
πίσω από τη
θεραπεία του
Ντόναλντ Τραμπ

Σ. Καλεντερίδης:
«Ο γενοκτόνος στον τόπο
του εγκλήματος»
Ο εποικισμός
της Αμμοχώστου
το «ευχαριστώ»
στη Μέρκελ

ΣΕΛΙΔΑ 10
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

ΑΠΑΓΩΓΕΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Ν. Ιγγλέσης:
«Ανίκανοι
οι ευρωπαίοι
ηγέτες»

Μόντρεαλ:
Η πολιτική
κρίση του
1970

Τι ισχύει με τις
ποινές για το
«διευθυντήριο»
ΣΕΛΙΔΑ 11

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΕΣ 15,17,20,25

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

Συνεχίζουμε να
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον
αγκώνα μας

Πλένουμε τα
χέρια μας

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

Καλύπτουμε το
πρόσωπα σας

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

Κρατάμε αποστάσεις

Νέο άγχος για γονείς και μαθητές
Οι μάσκες προσώπου καθίστανται υποχρεωτικές ανά πάσα στιγμή
στα γυμνάσια της «κόκκινης ζώνης»
Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

gg@newsfirst.ca

Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΆ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ!

π’ ότι φαίνεται, οι ανησυχίες των
εκπροσώπων της Ελληνικής Παροικίας, τις οποίες εξέφρασαν τη Δευτέρα
28 Σεπτεμβρίου στον Καναδό υπουργό
Εξωτερικών, απέφεραν καρπούς!
Να θυμίσουμε, ότι οι εκπρόσωποι της
Ελληνικής παροικίας που συμμετείχαν
στη διαδικτυακή συζήτηση που είχαν
με τον François-Philippe Champagne
τόνισαν ότι τα τουρκικά drones, που
επιτίθονται κατά των Αρμενίων στη νέα
σύρραξη στο Nagorno-Karabakh, φέρουν
ηλεκτρo-οπτικά εξαρτήματα καναδικής
προέλευσης.
Σύμφωνα με τη βουλευτή Εμμανουέλα
Λαμπροπούλου, μετά τη διαδικτυακή
συνάντηση με τηn παροικία μας, ο καναδός υπουργός επικοινώνησε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με τον ομόλογο του
στην Ελλάδα κ. Δένδια όπου συζήτησαν
το όλο θέμα. «Λίγες μέρες μετά, ήτοι στις
5 Οκτωβρίου, ο υπουργός Champagne
διέκοψε τις καναδικές εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας προς την Τουρκία»,
μας ενημέρωσε η βουλευτής Λαμπροπούλου.
Η απόφαση του υπουργού χαροποίησε
τους καναδούς της Ελληνικής και Αρμέ-

νικης παροικίας, με αποτέλεσμα να πέσουν βροχή τα τηλέφωνα και τα μηνύματα στο γραφείο της κας Λαμπροπούλου.
«Αλλά το θέμα δε σταμάτησε εκεί» μας
είπε η βουλευτής. Ο πρωθυπουργός κ.
Trudeau, ζήτησε όπως ο κ. Champagne
ταξιδέψει στην Ευρώπη, για να συνομιλήσει με τους ομολόγους του, όπως
τον υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας
κ. Δένδια, για την εύφλεκτη κατάσταση
που υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη
και στον Καύκασο.
«Είμαι πολύ υπερήφανη για την Ελληνική μας παροικία που κατάφερε ενωμένη
να μεταφέρει με μια φωνή ένα μήνυμα
στον υπουργό και στην Καναδική μας
κυβέρνηση» τόνισε η κα Λαμπροπούλου.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
COIS
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Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Επί 32 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

C
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Διακοπή εξαγωγής στρατιωτικής

ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ
Σύμφωνα με τις συστάσεις των επαρχιακών υπαλλήλων δημόσιας υγείας, τα
ακόλουθα συμπληρωματικά μέτρα θα
ισχύουν επίσης στις «κόκκινες ζώνες»:
-Στις σχολικές μεταφορές, θα υπάρχει
μόνο ένας μαθητής ανά πάγκο.
-Αύξηση προστατευτικών μέτρων και
αποστάσεις στις αίθουσες του σχολικού
προσωπικού.
-Τα μεσημεριανά γεύματα θα γίνονται
στην τάξη ή στην καφετέρια, στη μονάδα
ομάδας κατηγορίας που ανήκουν οι μαθητές και με απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των ομάδων.
-Αύξηση της απολύμανσης με επιπλέον
υπηρεσίες καθαρισμού.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ FRANCOISPHILIPPE CHAMPAGNE ΤΟ’ ΠΕ ΚΑΙ ΤΟ’ ΚΑΝΕ

μαθητές θα είναι στην τάξη στο σχολείο
μία μέρα στις δύο.
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ΝΕΑ «ΥΒΡΙΔΙΚΗ» ΜΑΘΗΣΗ
Δεν επιτρέπονται οργανωμένες αθλητιΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Μέχρι τώρα, οι μαθητές έπρεπε να φο- κές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
ρούν μάσκα όταν περπατούσαν σε εσω- Τα μαθήματα που πραγματοποιούνται
τερικούς κοινόχρηστους χώρους, όπως σε ομάδες και οργανωμένες αθλητικές
στους διαδρόμους, και ενώ βρίσκονταν πρακτικές, ακυρώνονται.

Ωστόσο, επιτρέπονται μεμονωμένες
δραστηριότητες, προσωπική καθοδήγηση και δραστηριότητες που ασκούνται με
μέλη μιας οικογένειας.
Όσοι ασκούν ένα άθλημα ένα προς ένα
ή ως ντουέτο θα πρέπει να διατηρήσουν
το πρωτόκολλο αποστάσεων δύο μέτρων.
Εκείνοι που εμπλέκονται σε προγράμματα αθλητικών σπουδών ή καλλιτεχνικών
σπουδών, θα έχουν τη δυνατότητα να
συνεχίσουν, λέει η κυβέρνηση.
Για να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές στα σχολεία, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4ης και 5ης γυμνασίου, θα
φοιτήσουν στο σχολείο χρησιμοποιώντας
μια «υβριδική» μέθοδο: μερικές μέρες
θα παρακολουθούν μαθήματα, ενώ άλλες μέρες θα κάνουν τα μαθήματά τους
στο σπίτι τους μέσω υπολογιστή.
Η κυβέρνηση λέει ότι κατά μέσο όρο, οι

RE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
«Ανακοινώνουμε μια σημαντική ενίσχυση των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων, καθώς και την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, για σχολικά ιδρύματα που
βρίσκονται σε κόκκινες ζώνες», δήλωσε ο
υπουργός Παιδείας, Ζαν-Φρανσουά Ρόμπερτζ.
«Όλα αυτά τα μέτρα είναι ένας τρόπος
προστασίας των μαθητών και του προσωπικού μας από το COVID. Δεν είμαστε
χαρούμενοι που πρέπει να ανακοινώσουμε αυτούς τους νέους περιορισμούς που
μας προτείνουν οι αρχές δημόσιας υγείας. Ωστόσο, είναι μια θυσία που πρέπει
να κάνουμε, για να διατηρήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά», είπε.
Η κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες
στις εν λόγω «κόκκινες ζώνες» και σε όλο
το Κεμπέκ, να ακολουθήσουν τις οδηγίες
και να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις κοινωνικές τους επαφές.

σε σχολικά λεωφορεία. Όμως, από την
έναρξη της σχολικής περιόδου, οι αξιωματούχοι της υγείας είχαν παρατηρήσει
ότι ήταν πιο δύσκολο για τους μαθητές
να σεβαστούν τις «φυσαλίδες της τάξης»
όταν βρισκόταν έξω στην αυλή του σχολείου.
Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση
είχε επικριθεί για το ότι δεν καθιστούσε
υποχρεωτικές τις μάσκες μέσα στις τάξεις.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η απόσταση των δύο μέτρων και η μάσκα προσώπου θα πρέπει να τηρούνται κατά τη
διάρκεια προαιρετικών μαθημάτων, διαφορετικά τα μαθήματα θα προσφέρονται
εξ αποστάσεως, εάν οι μαθητές δεν είναι
όλοι από την ίδια ομάδα τάξης.
Η χρήση μάσκας προσώπου καθίσταται
επίσης υποχρεωτική για το προσωπικό
του σχολείου στους κοινόχρηστους χώρους, στις αίθουσες ανάπαυσης των δασκάλων και στους εξωτερικούς χώρους,
εάν δε μπορεί να διατηρηθεί η απόσταση
των δύο μέτρων. Σύμφωνα με δήλωση
που εξέδωσε, η κυβέρνηση θα αναλάβει
όλο το κόστος για τις προστατευτικές
μάσκες.
Εξάλλου, προκειμένου να περιοριστούν
οι μαθητές που σχηματίζουν ομάδες που
είναι πολύ μεγάλες, τα σχολεία στις «κόκκινες ζώνες» θα πρέπει να διατηρούν μία
ομάδα τάξης ανά πάσα στιγμή.
Οι εξωσχολικές και ενδοσχολικές δραστηριότητες, καθώς και όλες οι εκδρομές,
ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας.
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κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για σχολεία,
αθλητικές εγκαταστάσεις και ομάδες
στις «κόκκινες» ζώνες της επαρχίας – συμπεριλαμβανομένου του Laval – που θα
τεθούν σε ισχύ έως τουλάχιστον τις 28
Οκτωβρίου.
Την περίοδο αυτή, η χρήση μάσκας
προσώπου καθίσταται υποχρεωτική ανά
πάσα στιγμή για μαθητές που φοιτούν σε
γυμνάσια που βρίσκονται στις κόκκινες
ζώνες, μέσα και έξω από την τάξη.
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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

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

Οι κρίσεις γεννάνε κροίσους…

Ο

ι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού
άρχισαν να χτυπούν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Παρά ταύτα, η υγειονομική κρίση αποδείχτηκε πραγματικό «χρυσορυχείο» για ορισμένες επιχειρήσεις που κατέστησαν απαραίτητες σε αυτή τη συγκυρία.
Ο Jeff Bezos π.χ. που επινόησε το ηλεκτρονικό εμπόριο Amazon,
θεωρείται αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη.
Ακολουθούν ο Reed Hastings, ιδρυτής του Netflix, ο Eric Yuan,
σχεδιαστής της πλατφόρμας Zoom, o John Foley, επικεφαλής της
εταιρίας εξοπλισμού γυμναστικής Peloton, ο Mark Zuckerberg,
εμπνευστής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ο
Alex Gorsky, CEO της φαρμακευτικής Johnson & Johnson, κ.ά.
Όμως και οι Έλληνες δεν πηγαίνουν πίσω.
Πέντε ελληνικά ονόματα φιγουράρουν στη λίστα του περιοδικού
Forbes ανάμεσα στους δισεκατομμυριούχους. Οι πλουσιότεροι
Έλληνες στον κατάλογο είναι οι Σπύρος Λάτσης, Φίλιππος Νιάρχος, Αριστοτέλης Μυστακίδης, Βαρδής Βαρδινογιάννης και Ιβάν
Σαββίδης.
Όπως διαβάζουμε, οι Έλληνες κροίσοι «έχτισαν» τις περιουσίες
τους με την επαγγελματική τους ενασχόληση με το χρηματοοικονομικό τομέα, τα ακίνητα, τα πετρέλαια, τη ναυτιλία, τη μεταλλουργία, τη βιομηχανία, τις εκδόσεις, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την τέχνη. Η πανδημία ωστόσο, διαδραμάτισε καταλυτικό
ρόλο στην κατακόρυφη αύξηση των κερδών τους.
Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο πλουσιότερος Έλληνας κι
ένας από τους πλουσιότερους του πλανήτη είναι ο τραπεζίτης,
εφοπλιστής και μεγιστάνας της πετρελαιαγοράς, Σπύρος Λάτσης.
Ο 73χρονος κροίσος, με προσωπική περιουσία 3 δισεκατομμύρια δολάρια, κατέκτησε την 848η θέση της παγκόσμιας λίστας των
πάμπλουτων. Μετά το θάνατο του πατέρα του, μεγαλοεφοπλιστή
Γιάννη Λάτση το 2003, ο Σπύρος Λάτσης διαχειρίζεται την περιουσία της οικογένειας τους με επενδύσεις στη ναυτιλία, μέσα από
την επιχείρηση Latsco, τα ακίνητα μέσω της Lamda Development,
τα πετρέλαια με την Hellenic Petroleum και τον τραπεζικό τομέα
με την Alpha-Eurobank, καθώς η οικογένεια κατέχει μετοχές στην
EFG International, έναν ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο με έδρα τη Ζυρίχη.
Τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ελλήνων κατέχει ο Φίλιππος Νιάρχος με περιουσία 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο μεγαλύτερος
γιος του Σταύρου Νιάρχου που κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής έργων τέχνης του πατέρα του, βρίσκεται στη
θέση 912 της λίστας του Forbes. Τη συλλογή είχε αποκτήσει το
1957 από τον ηθοποιό Edward G. Robinson, έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Έλληνας μεγιστάνας κατέχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων του Van Gogh, στην οποία περιλαμβάνεται
και η περίφημη αυτοπροσωπογραφία του μεγάλου ζωγράφου με
κομμένο το αυτί.
Τρίτος πλουσιότερος Έλληνας αναδείχθηκε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης (γνωστός ως Telis) με περιουσία, που σύμφωνα με
το ίδιο περιοδικό, ανέρχεται στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια και
η οποία αποκτήθηκε από τη δραστηριότητά του στον κλάδο των
μετάλλων και εμπορευμάτων.
Την πεντάδα των πλουσιότερων Ελλήνων συμπληρώνουν ο Βαρδής Βαρδινογιάννης και ο Ιβάν Σαββίδης, με περιουσία 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας απ’ αυτούς.
Ας όψονται οι «βολικές» συγκυρίες και βέβαια ο… κορωνοϊός!
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Αυτό όμως που λείπει από την ομάδα μας, είναι ο
πως είναι πλέον γνωστό, η επιτυχημένη διαδικτυακή συνάντηση που είχε στις 28 Σεπτεμβρίου, προπονητής. Οι άλλες παροικίες έχουν σαν προπονηο υπουργός εξωτερικών κ. Champagne με εκπρόσω- τή τούς διπλωμάτες τους, που χαράζουν κατευθυντήπους της παροικίας μας, έφερε ουσιώδες αποτέλεσμα, ριες γραμμές. Αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι…
Εμείς δυστυχώς, χρόνια τώρα παίζουμε χωρίς προμε τη διακοπή εξαγωγών καναδικής στρατιωτικής τεπονητή. Κι έτσι ο κάθε παίκτης συχνά παίζει το δικό
χνολογίας στην Τουρκία.
Αυτό το κατάφερε η παροικία μας, διότι από τις λίγες του… παιχνίδι με τη δικιά του μπάλα και προσπαθεί
λαχανιασμένος να φέρει μόνος του το ποθητό αποφορές έπραξε «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!».
Κι όμως, από την επομένη της απόφασης του υπουρ- τέλεσμα, που είναι αδύνατον, μια και οι αντίπαλοι
γού, η παροικία μας μπήκε πάλι στην παλιά της… αλα- «παίκτες» παίζουν ομαδικά υπό τις διαταγές του προζονεία, ή αν θέλετε στη «μαλλιαρή» το… «ΔΟΞΑΣΤΕ πονητή τους (βλέπε επίσημο κράτος μέσω των διπλωματών).
ΜΕ!».
Θα μπορούσαμε επίσης να είχαμε ως προπονητή
Έπεσαν λοιπόν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες
της συνάντησης, να κοκορεύονται ότι χάρις στις ενέρ- (ξέρω ότι πολλοί θα ξινίσουν), την ηγεσία της Εκκλησίγειες που έκαναν, έγινε ό,τι έγινε. Πιο συγκεκριμένα, η ας μας, ήτοι την Αρχιεπισκοπή Καναδά. Εξάλλου, ο Αρανακοίνωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου αναφέ- χιεπίσκοπος κ.κ. Σωτήριος πέρασε το μήνυμα του στη
ρεται ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της παροικίας που συμμετοχή που είχε στη συνάντηση εκπροσώπων της
είχε συνάντηση με τον υπουργό και «εισακούστηκε» παροικίας με τον υπουργό Εξωτερικών του Καναδά κ.
από την Καναδική Κυβέρνηση με τις επιστολές που Champagne. Και δεν είναι η πρώτη και ούτε θα είναι η
τελευταία φορά, που η εκάστοτε Καναδική κυβέρνηση
έστειλε και τις προσπάθειες που έκανε.
Δεν αμφιβάλει κανείς για τις ενέργειες του Ελληνοκα- δέχεται τη γνώμη της Εκκλησιαστικής μας Ηγεσίας.
Χρειαζόμαστε προπονητή και αυτό επείγει, προπαναδικού Κογκρέσου που έκανε, κάνει και που θα κάνει,
για τα Εθνικά μας θέματα. Εξάλλου, όλοι θυμόμαστε ντός στις μέρες που ζούμε. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ
τα επιτυχή συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν στο πα- πιο πολύπλοκο θέμα.
Ήταν πράγματι τυχαίο, που οι τοποθετήσεις που
ρελθόν υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Αλλά δε μπορεί να «καπελώνει» τη συνάντηση και τα έκαναν οι εκπρόσωποι της παροικίας στον υπουργό
αποτελέσματά της, αγνοώντας τις τοποθετήσεις όλων Champagne είχαν την ίδια γραμμή, λες και είχε γίνει
πρόβα πριν τι θα πει ο καθένας.
των συμμετεχόντων στη συνάντηση.
Τέλος, η επίτευξη της διαδικτυακής συνάντησης έγιΓια να κερδίσεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, πρέπει
να έχεις την πλήρη συμμετοχή και την αρμονία όλων νε, διότι εδώ και καιρό τώρα, πολλοί ομοσπονδιακοί
των παικτών της ομάδας. Ποτέ δεν κερδίζεται αγώνας βουλευτές της φιλελεύθερης κυβέρνησης, καθώς και
με τις προσπάθειες ενός παίκτη. Κι εμείς σαν παροικία εκπρόσωποι της Ελληνικής παροικίας του Καναδά, είγια να επιτύχουμε, πρέπει όλοι οι «παίκτες» μας να χαν διοχετεύσει τις ανησυχίες τους για τα γεγονότα
στην Ανατολική Μεσόγειο στο γραφείο του Υπουργού.
παίζουν αρμονικά.

Α

Το αίνιγμα «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ν και δε συμφωνώ με την ονομασία, την οποία κίνημα, δεν είναι πολιτική ομάδα, δεν είναι, δεν είναι…
θεωρώ «ιερή» ως ο μοχλός της εκκίνησης της Ελ- Τότε τι είναι; Ιστοσελίδα έχει. Σελίδες στα κοινωνικά
ληνικής Επανάστασης, η δικιά μας παροικιακή «ΦΙΛΙ- δίκτυα έχει. Οι υποστηρικτές της, και προπαντός ο κ.
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δημιούργημα του πρώην βουλευτή και Χρήστος Σύρρος ως πυρήνας της «ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙυπουργού Χρήστου Σύρρου, δυναμώνει κάθε μέρα, ΑΣ», παραχωρούν στα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και
με τη συμμετοχή πολλών γνωστών και άγνωστων συ- εφημερίδες, συνεχώς συνεντεύξεις. Κι όμως, αν τους
μπάροικων. Βλέποντας ορισμένα ονόματα, ξέρω πολύ ρωτήσετε, έχουν το όνομα αλλά δεν είναι παρά μια
καλά ότι η οικονομική τους οντότητα μπορεί να ξεχρε- κίνηση για το καλό της Κοινότητας
Ιστορικώς, έχει αποδειχτεί ότι όλες οι κινήσεις καταώσει την Κοινότητα και να κτίσει καινούργια σχολεία
λήγουν στο ίδιο. Να αναλάβουν κάποτε τη διοίκηση.
και κοινοτικά κέντρα.
Θέλοντας να παίξει ρόλο επιτήρησης της κατάστα- Είτε είναι η ηγεσία της χώρας (βλέπε ΠΑΚ / Πανελλήσης που επικρατεί στην Κοινότητα και προπαντός στο νιο Απελευθερωτικό Κίνημα που έγινε ΠΑΣΟΚ), είτε
θέμα των οικονομικών, η «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προτρέ- την επαρχία (βλέπε το κίνημα του PARTI QUEBECOIS),
πει τώρα την εγγραφή μελών στην Κοινότητα μέσω είτε το δήμο, όπως το κίνημα MOUVEMENT LAVALLOIS
των εκπροσώπων της. Με άλλα λόγια, ετοιμάζει το που διοικεί το Λαβάλ από το 2013.
Κάπως έτσι, θα μεταμορφωθεί στην πορεία η «ΦΙΛΙέδαφος για τις επόμενες εκλογές της Κοινότητας, που
προβλέπεται να γίνουν τον Ιούνιο του 2022. Λέω προ- ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κίνηση σε κοινοτική διοίκηση. Βάση
βλέπεται, διότι έχει συμβεί στο παρελθόν μια κοινοτι- με όσα έχει κάνει ως τώρα, είναι καιρός να αναγνωρίκή διοίκηση να τα παρατήσει όλα και να έρθει ο «από σει τη θεσμική ύπαρξη της και να περάσει από αίνιγμηχανής Θεός», μια άλλη κοινοτική ομάδα για να πα- μα ύπαρξης, σε ολοκληρωμένη δημιουργία κοινοτικής
ραλάβει. Τίποτα δε μας εγγυάται ότι η σημερινή κοι- ομάδας. Μόνο έτσι, με τη διαφάνεια της ύπαρξης, η
νοτική διοίκηση θα αντέξει ως τον Ιούνιο 2022, όταν παροικία θα δώσει την εμπιστοσύνη της.
Τέλος, είναι η έλλειψη διαφάνειας της σημερινής
ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση της κοινότητας
δεν είναι και τόσο καλή και επιδεινώθηκε με την εμ- κοινοτικής διοίκησης με τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα και τον αποκλεισμό των ενημερωτικών μέσων
φάνιση της πανδημίας.
Άραγε, το να γράφονται μέλη μέσω της «ΦΙΛΙΚΗΣ και των μελών της από τις συνεδριάσεις, που οδήγησε
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», συγκεντρώνονται δυνάμεις που θα την στη δημιουργία της αινιγματικής «ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙψηφίσουν για να αναλάβει τη διοίκηση της κοινότη- ΑΣ». Η διαφάνεια όμως, πρέπει να ισχύει και για την
τας όταν γίνουν εκλογές; Το παράδοξο είναι, ότι η «ΦΙ- ύπαρξη της «ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Αλλιώς θα πάμε στο
ΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνέχεια διατυμπανίζει ότι δεν είναι ρητό «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα»…
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Στη ζώνη του λυκόφωτος
μπαίνει ο Κυριάκος

Κρίσιμο το διάστημα με πολλά και καυτά ζητήματα – πανδημία, οικονομία,
εθνικά, μεταναστευτικό, αλλά και σχολικές καταλήψεις – που πρέπει
να διαχειριστεί ο πρωθυπουργός μέχρι το επόμενο καλοκαίρι

Τ

ο 1959 στις ΗΠΑ, ένας δαιμόνιος σεναριογράφος, ο Ροντ Σέρλινγκ, παρουσίασε στο αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό μία
σειρά από αυτοτελή επεισόδια, τα οποία
προλόγιζε ο ίδιος με τον τίτλο σειράς «Η
Ζώνη του Λυκόφωτος».

μάσουν τις αντοχές του ΕΣΥ, 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. Αλλά
και να βελτιώσει την επιζήμια Συμφωνία
Γράφει ο Μιχάλης Κωτσάκος
των Πρεσπών –όπως ο ίδιος έχει δηλώσει–
© Η Άποψη
ώστε να δώσει επαρκείς εξηγήσεις στους
βουλευτές του και στο 75% του ελληνικού
Οι τηλεθεατές άκουγαν τον Σέρλινγκ να λαού, πριν προχωρήσει στην κύρωσή της.
τους λέει με εμφατικό τρόπο: «Υπάρχει Και τα τρία προβλήματα έρχονται από την
μια πέμπτη διάσταση πέρα από αυτές που προηγούμενη περίοδο, ωστόσο και τα
είναι γνωστές στον άνθρωπο. Είναι μια δι- τρία εξελίσσονται μέσα σε νέες συνθήκες,
άσταση απέραντη όσο και το Διάστημα και οι οποίες καθιστούν όλο και πιο απαιτητιάχρονη όσο και το άπειρο. Είναι ο μεσαίος κή τη διαχείρισή τους.
χώρος ανάμεσα στο φως και τη σκιά, ανάμεσα στην επιστήμη και τη δεισιδαιμονία, ΟΛΑ ΠΙΘΑΝΑ
«Η πιθανότητα για νέο lockdown είναι
και βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο πηγάδι
των βαθύτερων φόβων του ανθρώπου και ακόμη μακριά», λένε οι συνεργάτες του
πρωθυπουργού, αλλά δεν πρέπει να αποστις κορφές της γνώσης του».
Από το 1959 έχουν περάσει 61 χρόνια, ο κλειστεί, όσο τα κρούσματα αυξάνονται
σεναριογράφος Ροντ Σέρλινγκ (βετεράνος με γεωμετρική πρόοδο. Όπως θύμισε και
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με σοβα- στο τελευταίο διάγγελμά του ο Κυριάκος
ρό τραύμα και δύο παράσημα), ο οποίος Μητσοτάκης, υπάρχουν πολλά ανοιχτά
υπέφερε σε όλη του τη ζωή από εφιάλτες, μέτωπα. Εθνικά θέματα, μεταναστευτικό,
έχει φύγει από τη ζωή από το 1975, αλλά οικονομία, φυσικές καταστροφές. Και γι’
η φήμη της ζώνης του λυκόφωτος εξακο- αυτό ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών στη
λουθεί να χρησιμοποιείται για κάποιον μάχη κατά της πανδημίας. Το μήνυμα που
που καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες έστειλε ήταν ότι πρέπει πάση θυσία να
καταστάσεις. Πλέον, αυτό μπορούμε να αποφύγει η χώρα ένα νέο κλείσιμο της οιισχυριστούμε ότι ισχύει για τον έλληνα κονομίας και μία σκληρή καραντίνα, ανάπρωθυπουργό.
λογη με αυτή της άνοιξης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εισέρχεται στη
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η καραντίδική του ζώνη του λυκόφωτος, καθώς έχει να αναχαιτίζει, αλλά δεν εξαφανίζει τον
να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις ιό, με τον οποίο θα πρέπει να μάθουμε να
και οι μήνες μέχρι το επόμενο καλοκαίρι ζούμε, ότι τα ισχύοντα μέτρα είναι επαρκή
θα είναι ατελείωτοι. Σε όλα τα καυτά ζη- αν εφαρμοστούν με συνέπεια από όλους,
τήματα που απασχολούν την κοινωνία. Το ότι το ΕΣΥ αντέχει και ότι η κυβέρνηση
δεύτερο κύμα του κορωνοϊού είναι εδώ γνωρίζει τις ελλείψεις, με κυριότερες αυκαι οι μήνες που ακολουθούν θα δοκι- τές 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, παρ’ ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δε μπορεί να μείνει απρόσβλητη από τον ιό. 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 πανδημία επηρεάζει και την οικονομία
και η εντολή του πρωθυπουργού προς
το οικονομικό επιτελείο είναι να επικρατήσει σωφροσύνη, μέχρι να αρχίσουν οι
εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης,
οι οποίες δεν αναμένονται νωρίτερα από
το τέλος της άνοιξης του 2021. Βέβαια,
υπάρχει απόθεμα, οπότε η ανησυχία είναι
μικρότερη. Όμως χρειάζεται προσοχή.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί εκτός των σοβαρών και μία σειρά
από εσωτερικά ζητήματα, όπως οι καταλήψεις στα σχολεία και η απειθαρχία της
νεολαίας με το συνωστισμό στις πλατείες.
Την ίδια ώρα, κάποιοι από την αντιπολίτευση επενδύουν ιδεολογικά στην…
περιπτερόμπιρα (η αγορά μπίρας πριν
κλείσουν τα περίπτερα). Και εάν αυτά
βοηθούν για να χαμογελάσεις, τουναντίον ο εκνευρισμός των πολιτών για τις
ελλείψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και το συνωστισμό που παρατηρείται, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένα
πραγματικό κίνημα αντίδρασης προς την
κυβέρνηση. Αν σε όλα αυτά προσθέσου-

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery
tine

wn Pou
Greekto

με και τις καταστροφές σε Ιόνια Νησιά και
Θεσσαλία από τα φυσικά φαινόμενα, τότε
το κλίμα γίνεται εκρηκτικό.
Ο φετινός χειμώνας θα φέρει κι άλλες
εντάσεις, διότι τώρα θ’ αρχίσουν να κορυφώνονται τα οικονομικά προβλήματα
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την
ύφεση του κορωνοϊού.
Και οι φωνές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο
προς τους υπουργούς του, είχαν ως στόχο να τους προειδοποιήσει για το τι περιμένει την Ελλάδα. Είναι πασιφανές, ότι
οι επόμενοι μήνες μπορεί να εξελιχθούν
σε μια κόλαση για την κυβέρνηση. Όχι εξ
αιτίας της αντιπολίτευσης που αρέσκεται
απλά να φωνασκεί, αλλά διότι τα ίδια τα
προβλήματα θα φθάσουν στο πιο οξυμένο σημείο τους.
Στο Μαξίμου ελπίζουν ότι ήδη από το
Μάρτιο θα αρχίσει μια αξιοσημείωτη
πορεία ανάπτυξης, μέχρι τότε όμως θα
μεσολαβήσει ο συνδυασμός οικονομικής
δυσπραγίας και έξαρσης του δεύτερου
κύματος της πανδημίας. Κουρασμένος
και φοβισμένος κόσμος, με νεύρα τεντωμένα και δίχως να βλέπει φως, εμβόλιο ή
ανάπτυξη στην άκρη του τούνελ, δεν είναι
εύκολο ούτε να ικανοποιηθεί, ούτε να κυβερνηθεί.
Το ευτύχημα για τον Μητσοτάκη είναι ότι
έχει για αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Παρά
τα κυβερνητικά προβλήματα στα πολλαπλά μέτωπα που σκάνε καθημερινά, κάθε
σύγκριση των δύο παραμένει συντριπτική
υπέρ του πρωθυπουργού.
Διότι, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα αμφισβητήσει
τον Μητσοτάκη, θα το κάνει ψάχνοντας
κάτι καινούργιο κι όχι έναν ξαναζεσταμένο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-19.

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

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 9 Οκτωβριου, 2020 / October 9, 2020 • 5

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά
Μ

ετά την COVID-19, τα νοικοκυριά και
οι επιχειρήσεις –όχι μόνο οι κυβερνήσεις– θα έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος
το 2022 από ό,τι είχαν το 2019 —με λίγη
επιπλέον παραγωγική ικανότητα– που σημαίνει μικρή αύξηση των εισοδημάτων –
για να τους επιτρέψουν να το πράξουν.
Παρά τα χαμηλά επιτόκια, το κόστος εξυπηρέτησης χρεογράφων που κατέχουν μη
Καναδοί, ανήλθε σε 47,3 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2019. Με το απόθεμα δημόσιου χρέους του Καναδά να αυξάνεται
σε ομοσπονδιακό επίπεδο κατά περίπου
500 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος (και
σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια για
επαρχίες) και το πετρέλαιο που προορίζεται να φέρει λιγότερα έσοδα, το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών θα βρίσκεται υπό
περαιτέρω πίεση.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι η δανειοδότησή μας δεν είναι όλη εγχώρια,
όπως υποστηρίζεται μερικές φορές. Οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν ένα ρεκόρ όλων
των εποχών ύψους 54 δισεκατομμυρίων
δολαρίων σε καναδικά χρεόγραφα, τον
Απρίλιο μόνο. Το ακολούθησαν με άλλα
32,4 δισεκατομμύρια δολάρια το Μάιο, το
δεύτερο υψηλότερο σύνολο από τότε που
τα μηνιαία στοιχεία άρχισαν να συλλέγονται το 1988, ακολουθούμενα από καθαρές πωλήσεις 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο.
Εάν αυτοί οι αγοραστές του χρέους μας
κάποια στιγμή ανησυχούν για τις οικονομικές μας προοπτικές, η ιστορία δείχνει
ότι θα μπορούσαν να απαιτήσουν την
πρόσθετη προστασία των δανείων σε ξένο
νόμισμα ή υψηλότερες πληρωμές τόκων.
Αυτό θα ασκήσει πτωτική πίεση στο δολάριο του Καναδά, θα αυξήσει το κόστος των
εισαγωγών για τους Καναδούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που βελτιώνει την παραγωγή για τις επιχειρήσεις.
Σημαντικά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και η τάση των καθαρών εκροών εγχώριων επενδύσεων, δε μπορούν να
συνεχιστούν επ’ αόριστον, χωρίς να εξαχθεί κόστος. Ο υπόλοιπος κόσμος δε θα
συνεχίσει να επενδύει στον Καναδά, εκτός
εάν οι αποδόσεις προσαρμοσμένες στον
κίνδυνο εδώ, είναι τόσο υψηλές ή υψηλότερες όσο και αλλού. Ούτε οι αλλοδαποί
θα συνεχίσουν να απορροφούν το εταιρικό και κυβερνητικό χρέος του Καναδά – ειδικά το χρέος που εκδίδεται σε δολάρια
Καναδά – εάν η αποδυνάμωση των ομο-

Πως θα ξεπεράσουμε
αυτά τα δύο βουνά

σπονδιακών, επαρχιακών και εταιρικών
ισολογισμών, παραμένει.
Εάν οι καναδικές κυβερνήσεις συνεχίσουν να δανείζονται από τον κόσμο για
τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης, θα
αντιμετωπίσουν τελικά αυξημένη αντίσταση από τους δανειστές. Βλέπουμε
ήδη να ξεσπά μια συζήτηση, με τη μορφή
αντικρουόμενων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας για το καναδικό χρέος.
Αυτό μπορεί να ακολουθηθεί σε κάποια
απότομη μελλοντική στιγμή από αιτήματα
για ασφάλιστρα επιτοκίου, μειωμένη ικανότητα δανεισμού σε δολάρια Καναδά και
αποκλεισμό ασθενέστερων εταιρικών και
επαρχιακών πιστωτών από την αγορά.
Εάν οι κυβερνήσεις δεν υιοθετήσουν αξιόπιστα σχέδια για τον περιορισμό του δανεισμού (είτε μέσω περικοπών δαπανών,
αυξήσεων φόρων ή πειστικού αναπτυξιακού σχεδίου), οι δανειστές θα μπορούσαν
τελικά να αναγκάσουν την αναδιάρθρωση
των χρεών μας, όπως είδαμε στην Ασία και
τη Ρωσία το 1997-98, στην περιφερειακή
Ευρώπη το 2014-15 και τώρα στην Αργεντινή.
Ο Καναδάς βέβαια είναι σε σχετικά καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση από
πολλές από τις άλλες χώρες. Ωστόσο, η
ασθενέστερη θέση τρεχουσών συναλλαγών μετά το 2006 αντικατοπτρίζει, εν μέρει, μακροχρόνιες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας για την καναδική βιομηχανία,
που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επιθετικά στον κόσμο μετά την COVID, ενώ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν την ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση.
Σε μια εποχή που η κρίση COVID θα απαιτούσε τη δημιουργία πρόσθετου πλούτου,
προκειμένου να καλυφθεί το βάρος του
νέου δημόσιου χρέους, δεν έχουμε την
πολυτέλεια να παραδώσουμε οποιοδήποτε επίπεδο επένδυσης παραγωγικής ικανότητας. Πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την
οικονομία μας και, μέσα από τις επιλογές
εσωτερικής πολιτικής, να επεκτείνουμε
την ικανότητά μας να παρέχουμε τα είδη
αγαθών και υπηρεσιών που ο κόσμος αναζητά και είναι έτοιμος να αγοράσει από
εμάς.

Γράφει ο David Allison Dodge*

Η αναγκαιότητα ανάκτησης μιας βιώσιμης δημοσιονομικής θέσης, βασίζεται σε
ζητήματα οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η αύξηση του χρέους και το κόστος εξυπηρέτησής του, με την πάροδο του χρόνου, θα εξαντλήσουν τις δαπάνες για πιο
οικονομικές και κοινωνικά παραγωγικές
χρήσεις. Μεταξύ των ομοσπονδιακών
προϋπολογισμών 1994 και 1995, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξήθηκε
περισσότερο από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου τα μισά από την αύξηση των
επιτοκίων και τα μισά από ένα αυξημένο
απόθεμα χρέους. Αυτό κόστισε ένα CBC,
μία Via Rail και όλες τις μεταγενέστερες
δαπάνες της Οτάβας και τα επιδόματα
βετεράνων. Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί,
κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί
ξανά.

υψηλότερων εσόδων στις κυβερνήσεις
(καθώς και στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις), διατηρώντας έτσι το δείκτη χρέους προς ΑΕΠ.
Στο τέλος του 2019, προέβλεψα ότι η
ανάπτυξη του Καναδά θα συνέχιζε να
επιδεινώνεται από τη σχετικά καλή απόδοση του 2018. Παρέχοντας ένα βραχυπρόθεσμο ερέθισμα, η μείωση φόρου
Trump 2017-18 έδωσε επίσης ώθηση στις
εξαγωγές μας. Όμως τα αποτελέσματα είχαν ξεθωριάσει μέχρι πέρυσι. Προβλέπω
ότι, στην καλύτερη περίπτωση, τα κέρδη
παραγωγικότητας θα ανέρχονταν σε 1%
ετησίως. Η πραγματική παραγωγή θα είχε
αυξηθεί μόνο 1,7-1,8% ετησίως το 2020
έως το 2022 και η δυνητική ανάπτυξη θα
είχε μειωθεί ελαφρώς στη συνέχεια, ως
αποτέλεσμα της μείωσης των ποσοστών
απασχόλησης / πληθυσμού. Ήμουν απαισιόδοξος για την ικανότητα των καναδικών εταιρειών και των κυβερνήσεων να
εισάγουν μέτρα ψηφιοποίησης που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ειδικά στον
τομέα των υπηρεσιών. Η πρόοδος της
σταθερής μείωσης του δείκτη ομοσπονδιακού χρέους προς ΑΕΠ είχε σταματήσει
αποτελεσματικά έως το 2019, επειδή ο δανεισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
για σκοπούς κατανάλωσης είχε αρχίσει
να αυξάνεται, αλλά ακόμη πιο σημαντικό,
επειδή ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είχε
επιβραδυνθεί ξανά.
Αυτή ήταν η κατάσταση όταν ξέσπασε η
COVID. Η προσδοκία για δείκτη ανάπτυξης
1,8% το 2020 ήταν αρκετά απογοητευτική
πριν από την κρίση. Τώρα, μόλις υπάρξει
μια συνεχής ανάκαμψη, θα ήταν απλά
πολύ μικρή και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες μιας αποσταθεροποιημένης οικονομίας, τις εξαγωγικές αγορές
που είναι λιγότερο ανοιχτές, τις διακοπές
μετανάστευσης, τις αλυσίδες εφοδιασμού
που χρειάζονται επανασχεδιασμό και, φυσικά, την αύξηση του δημόσιου χρέους.
Η ομοαξονική αύξηση της οικονομίας
έχει περάσει από μια μεγάλη πρόκληση
πολιτικής, σε απόλυτη ανάγκη.

Η διατήρηση της χρηματοδότησης της
τρέχουσας κατανάλωσης σε μελλοντικές
επενδύσεις, εγείρει επίσης ζητήματα μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ των γενεών,
επιβάλλοντας το χρέος στους νεότερους
Καναδούς. Και κινδυνεύει τελικά να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια, ένα τεράστιο πιθανό φορτίο για υπερχρεωμένες
κυβερνήσεις, εταιρείες και νοικοκυριά. Οι
Καναδοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν τον τρόπο με
τον οποίο θα διανείμουν αυτά τα βάρη
με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού. Με άλλα
λόγια, ποιος πληρώνει το τίμημα, πόσο
Η συνέχεια στο επόμενο…
μεγάλο θα είναι και πότε.
Το ακόμα πιο σημαντικό ζήτημα τώρα είναι πώς χρησιμοποιούμε το δανεισμό μας. *Ο David Allison Dodge είναι διακεκριμένος
Οι προκλήσεις της κατανομής του χρέους Καναδός οικονομολόγος και Μέλος του ΤάγΜΕΡΟΣ II: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τίποτα σχετικά με την κρίση της τωρινής θα είναι πολύ πιο εύχρηστες, εάν υπάρχει ματος του Καναδά – Έχει διατελέσει για επτά
κατάστασης της οικονομίας μας δεν πρέ- λιγότερη επιβάρυνση. Και αυτό θα απαι- (7) χρόνια Κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως 31-12-2008)
πει να μειώνει την κρίσιμη σημασία της τήσει την καθοδήγηση των δαπανών για
Επιμέλεια στα ελληνικά:
επαναφοράς του δημοσιονομικού μας τη δημιουργία μεγαλύτερης παραγωγικόΔημήτρης Ηλίας
τητας και ανάπτυξης για τη δημιουργία
ισοζυγίου.
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ΑΛΉΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΈΜΑΤΑ
για τους εξοπλισμούς
Μ

ετά από 15 χρόνια ουσιαστικής
απραξίας στην ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων (ΕΔ) με νέα οπλικά
συστήματα, εκσυγχρονισμό μέσης ζωής
των παλαιών και κυρίως με συντήρηση
και αξιοποίηση των υπαρχόντων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη
Θεσσαλονίκη ένα έκτακτο εξοπλιστικό
πρόγραμμα. Σκοπός του προγράμματος,
είναι να αυξήσει τα επόμενα χρόνια τις
επιχειρησιακές δυνατότητες των τριών
Κλάδων των ΕΔ για να αποκατασταθεί η
αποτρεπτική τους ισχύς.
Γράφει ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
© Liberal.gr
Στην παρούσα Κυβέρνηση «έπεσε ο κλήρος» να διαχειριστεί άκρως οξυμένο
πλέον, το λόγω λανθασμένων πολιτικών
προηγουμένων κυβερνήσεων, διαρκώς
διογκούμενο πρόβλημα της τουρκικής
απειλής. Για να πούμε όμως την αλήθεια, και η ίδια για αρκετούς μήνες της
διακυβέρνησης της, υποτίμησε αυτόν
τον σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας και δυστυχώς έχασε πολύτιμο χρόνο. Τώρα
πλέον τρέχουμε και δε… φθάνουμε! Σε
καμία όμως περίπτωση, από μόνη της η
αναγγελία του εξοπλιστικού προγράμματος που αφορά 3-4 τουλάχιστον χρόνια μετά, συνιστά… αποτροπή, όπως
κάποιοι «υπεραισιόδοξοι» νομίζουν!
Φθάσαμε να αντιμετωπίζουμε την επιθετική Τουρκία με γερασμένες φρεγάτες και χαμηλές επιχειρησιακές διαθεσιμότητες των κυρίων μέσων των ΕΔ και
γι αυτό υπάρχουν σημαντικές διαχρονικές ευθύνες. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία, ότι οι διοικήσεις και το
προσωπικό των ΕΔ θα εκτελέσουν με
επαγγελματισμό και αυταπάρνηση το
καθήκον τους προς την Πατρίδα με ότι
διαθέτουν και το απέδειξαν περίτρανα όλους αυτούς τους μήνες της κρίσης.
Ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων
με οπλικά συστήματα και η ομαλή τεχνική υποστήριξη τους για διατήρηση τους
σε υψηλή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα,
στηρίζεται πάνω σε μακροχρόνιες διαδικασίες, που καθορίζονται από τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό και το Σύστημα
Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αυτός λοιπόν ο μακροπρόθεσμος, από
πλευράς θεσμικών διαδικασιών, μηχανισμός για τη διατήρηση των ΕΔ σε υψηλή επιχειρησιακή κατάσταση, διακόπηκε
στην κυριολεξία. Σε όλα αυτά, είχαμε και
ένα «δύσκολο» νόμο περί προμηθειών
(Ν3978 – Νόμος Βενιζέλου) που μπορεί
να στόχευε στη διαφάνεια αλλά εξελίχθηκε σε ένα νόμο περί… μη προμηθειών. Ευτυχώς, επιτέλους, είναι υπό αναθεώρηση.
Τα Μνημόνια και η δημοσιονομική προσαρμογή δε μπορεί να είναι η αποκλειστική δικαιολογία για την εγκληματική παραμέληση της Εθνικής Άμυνας. Στα χρόνια
της οικονομικής κρίσης, δημιουργήθηκε
μία εικονική πραγματικότητα με εκείνο το
απίθανο αλλά… βολικό που διακήρυτταν

συχνά – πυκνά πολιτικοί και δυστυχώς και
ανώτατοι στρατιωτικοί, ότι «η κρίση δεν
επηρεάζει την επιχειρησιακή ικανότητα
των ΕΔ».
Πως μπορούσε όμως να γίνει αυτό, όταν
οι μειώσεις στις αμυντικές δαπάνες έφθασαν το 48%, διπλάσιου μεγέθους δηλαδή
της συνολικής απώλειας του ΑΕΠ (25%).
Οι ελάχιστες πιστώσεις που διατέθηκαν
χρησιμοποιήθηκαν αποσπασματικά και
σε κάποια περίπτωση σε αμφιλεγόμενο κατά πολλούς από πλευράς κόστους
/ αποτελεσματικότητας πρόγραμμα, με
αποτέλεσμα να «στεγνώσει το ταμείο»
και να μη διατίθενται πιστώσεις ακόμα
και για τη συντήρηση. Στους εξοπλισμούς
δεν πατάς το κουμπί και διά μαγείας τούς
αποκτάς, ούτε υπάρχει «σούπερ μάρκετ
εξοπλισμών» για να πας και να ψωνίσεις
ότι χρειάζεται. Ας μη γελιόμαστε, ακόμα και σε άμεση προμήθεια όπως αυτή
των 18 Rafale, απαιτείται χρόνος για την
πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση τους
(τακτική εκπαίδευση, εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού, δημιουργία υποδομής
συντηρήσεως κ.λπ.) πριν βγουν για πολεμική αποστολή. Επίσης, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 85 από τα 154
F16, που… ταλανιζόταν για 5-6 χρόνια
και υπεγράφη με δραματική καθυστέρηση το 2018 επί Κυβερνήσεως ΤσίπραΚαμμένου, θα ολοκληρωθεί το 2027.
Η Αμυντική Σχεδίαση και το Σύστημα Προμηθειών των ΕΔ είναι ένα κλειστό σύστημα,
στο οποίο κανείς δε μπορεί και δεν πρέπει
να κάνει ότι αυτός… νομίζει. Οι όποιες παρεκκλίσεις από τις προβλέψεις του μπορεί να στοιχειοθετήσουν και το αδίκημα
της απιστίας. Εύλογο είναι το ερώτημα,
πως αποφασίζουμε για το τι χρειαζόμαστε! Σε πολύ γενικές γραμμές, με βάση θεσμικά κείμενα που έχουν εγκριθεί από το
ΚΥΣΕΑ ως κυβερνητικό συλλογικό όργανο,
διεξάγεται μία πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη διαδικασία με επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Μέσω αυτής της διαδικασίας,
τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των ΕΔ
καταλήγουν στα οπλικά συστήματα και
στις δυνατότητες που απαιτούνται, προκειμένου να υλοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επιχειρησιακά σχέδια που εξουδετερώνουν την απειλή και
υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα και
τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής.
Η υλοποίηση της προμήθειας των οπλικών συστημάτων γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι από τα Γενικά
Επιτελεία, με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ).
Αυτή διεξάγει τις αξιολογήσεις σε τεχνικό,
επιχειρησιακό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο και κατόπιν γίνονται οι τελικές εισηγήσεις στον Υπουργό, ο οποίος θα είναι ο
εισηγητής στο ΚΥΣΕΑ που έχει την ευθύνη
απόφασης. Ευνόητο είναι ότι τα μείζονα
εξοπλιστικά προγράμματα υψηλού κόστους, αποτελούν ταυτόχρονα και ένα
καλό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και
προωθήσεως εθνικών συμφερόντων και
γι αυτό δικαιολογούνται και οι αποφάσεις
σε Πρωθυπουργικό επίπεδο, που όμως

πάντα πρέπει να καλύπτονται θεσμικά.
Πέρα όμως από την 15ετή απραξία, και
στην ανυπαρξία στην ουσία Στρατηγικής και στους εξοπλισμούς, τα Γενικά
Επιτελεία γνωρίζοντας πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες των Κλάδων είχαν
και φυσικά έχουν έτοιμες τις σχετικές
μελέτες, με ποια οπλικά συστήματα καλύπτονται αυτές. Και γι αυτό, σε πολύ
σύντομο χρόνο ο Α/ΓΕΕΘΑ έδωσε στην
Κυβέρνηση το πλαίσιο των «δυνατοτήτων» που πρέπει να αποκτηθούν.
Αυτή όμως που δεν είναι έτοιμη, είναι η
Κρατική Αμυντική Βιομηχανία, καθ’ όσον
όχι μόνο δεν υπήρξε μία συνεκτική στρατηγική για να αναπτυχθεί σωστά και να
μπορέσει να ζήσει αλλά δυστυχώς αντιμετωπίστηκε από όλα τα κόμματα εξουσίας
μυωπικά, χωρίς ενόραση και για μικροπολιτικά οφέλη. Είναι όντως μία ευκαιρία
για την επανεκκίνηση της. Η βασική προϋπόθεση, για να μπορέσει η χώρα μας να
εξασφαλίζει πέρα από μία συμφέρουσα
τιμή πρόσκτησης και όρους επωφελούς
συμμετοχής της Αμυντικής μας Βιομη-

χανίας, είναι η υλοποίηση της προμήθειας να γίνεται με διεθνή διαγωνισμό
και όχι με διακυβερνητικές συμφωνίες.
Κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στον κόσμο από μόνο του δε συνιστά αποτροπή
στην περίοδο που αναγγέλλεται. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το αναγγελθέν
πολύ γενικό (πλην των 18 Α/Φ Rafal) εξοπλιστικό πρόγραμμα, είναι το ελάχιστα
απαραίτητο στο πλαίσιο των οικονομικών
δυνατοτήτων της πατρίδας μας αλλά υψίστης προτεραιότητας είναι η αύξηση της
επιχειρησιακή διαθεσιμότητας αυτών που
έχουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα
θα λειτουργήσουν εξαιρετικά και χωρίς
έξωθεν παρεμβάσεις και με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών, ώστε να καταλήξουμε σε βέλτιστες και συμφέρουσες λύσεις από πλευράς κόστους / αποτελεσματικότητας, και
στις οποίες να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά μία αποτελεσματική ακολουθούσα
υποστήριξη (follow on support).
Το υστέρημα του ελληνικού λαού πρέπει
«να πιάσει τόπο»!
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Τι σημαίνει η επένδυση της Microsoft
στην Ελλάδα, τι είναι τα data centers
και ποια τα οφέλη

«Η

ίδρυση, σε μία χώρα, ενός Κέντρου Δεδομένων από μία εταιρεία όπως η Microsoft, την αναβαθμίζει
ως επενδυτικό προορισμό» δήλωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια
της ανακοίνωσης της επένδυσης από την
εταιρεία.
Η συμφωνία όπου προβλέπει τη δημιουργία του πρώτου συμπλέγματος
datacenter στη χώρα μας (data center
region), βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο
των ψηφιακών εξελίξεων και την καθιστά
πόλο έλξης σημαντικών τεχνολογικών
επενδύσεων.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ DATA CENTERS
Τα data centers είναι οι εγκαταστάσεις
όπου αποθηκεύεται τεράστιος όγκος δεδομένων και υποστηρίζουν την τεχνολογία του cloud, αυτό που στα ελληνικά έχει
μεταφραστεί υπολογιστικό νέφος.
Η τεχνολογία αυτή εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που αντί να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους στον υπολογιστή τους ή σε κάποιον server, θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή του cloud, η
οποία υποστηρίζεται και λειτουργεί χάρη
στα data centers.
H χώρα μας είναι η πρώτη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
που αποκτά data center region (πρόκειται
για ένα σύμπλεγμα τριών εγκαταστάσεων
datacenter). Μέχρι τώρα η Microsoft διατηρεί σε λειτουργία datacenters σε 4 χώρες της Ε.Ε. – τη Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ολλανδία και την Ιρλανδία. Ακόμη, υπό
κατασκευή βρίσκονται σε άλλες 3, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ισπανία.
Η Ελλάδα γίνεται συνεπώς, μόλις η 8η
χώρα της Ε.Ε. που επιλέγεται από τη
Microsoft για να μεταφέρονται και αποθηκεύονται τα δεδομένα του Cloud και
μόλις η 27η σε όλο τον κόσμο.
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΗ MICROSOFT
Μπορεί η συμφωνία μεταξύ της
Microsoft και της Κυβέρνησης, για τη δημιουργία του πρώτου datacenter region
στα Βαλκάνια να κρατήθηκε μέχρι το τέλος ως επτασφράγιστο μυστικό, αλλά η
προετοιμασία ήταν πυρετώδης και διήρκεσε μήνες. Για την ακρίβεια, όλα ξεκίνησαν πριν 9 μήνες, όταν ο Πρωθυπουργός,
επισκεπτόμενος το ετήσιο συνέδριο του
Νταβός, συνάντησε για πρώτη φορά τον
Πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.
Σε αυτή τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός
του κατέθεσε ως πρόταση να κατασκευάσει η Microsoft data center στην Ελλάδα.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 4η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αν και το ύψος της επένδυσης δε μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια,
εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ για την κατασκευή των data centers
και σε δεκάδες για τη λειτουργία τους. Το
οικονομικό αποτύπωμα τέτοιας επένδυσης υπολογίστηκε στο 1 δισ. στην Πολωνία και 1,5 δισ. στην Ιταλία.
Αρκετές θα είναι και οι καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Να σκεφτούμε μόνο, ότι η ίδια η
εταιρεία θα εκπαιδεύσει 100.000 άτομα,
όχι για να προσληφθούν προφανώς από
τη Microsoft, αλλά είναι ενδεικτικό της
ζήτησης που δημιουργεί η 4η βιομηχανιΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
κή επανάσταση, πόσο μάλλον για όλες τις
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
έμμεσες θέσεις εργασίας.
Πολλοί συντέλεσαν στο σημαντικό αυτό
Μάλιστα, επενδύσεις όπως αυτή της
αποτέλεσμα: Από το Μαξίμου, κεντρι- Microsoft ή της Pfizer στη Θεσσαλονίκη,
κό συντονιστικό ρόλο είχε ο Προϊστάμε- οι οποίες προϋποθέτουν την πρόσληψη
νος του Οικονομικού Γραφείου, Αλέξης επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, ενιΠατέλης, ο οποίος ήταν και στην αρχική σχύουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης
συνάντηση στο Νταβός αλλά και σε όλες για αναστροφή του brain drain και την
τις επόμενες. Καίριος ήταν ακόμη ο ρό- επιστροφή των νέων επιστημόνων που
λος του Διευθυντή του Πρωθυπουργικού έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο της
Γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, στις κρίσης.
εμπιστευτικές επαφές. Από την πλευρά
της Microsoft, κλειδί στην υποστήριξη της
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΕΟΝ
χώρας μας στον πολυεθνικό κολοσσό είχε
ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ο CEO της Microsoft Ελλάδος, Θεοδόσης
Το Cloud (ή υπολογιστικό νέφος στα ελΜιχαλόπουλος και η ομάδα πέριξ του, ληνικά) επιτρέπει σε πολλές επιχειρήσεις
που στήριξαν με κάθε τρόπο την προσπά- να εκσυγχρονιστούν και να ενισχύσουν
θεια να έρθει η επένδυση στην Ελλάδα. σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους.
Ενώ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη- Δεν είναι τυχαίο, ότι τόσο στο εξωτερικό
σης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο ανα- όσο και στην Ελλάδα, πολλές μικρομεσαίπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος ες και μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν,
Παπαθανάσης, ανέλαβαν διαπραγμα- αντί των «παραδοσιακών» servers, να
τεύσεις με τις ομάδες της Microsoft ανά αποθηκεύσουν τα ψηφιακά δεδομένα
τον κόσμο, οι οποίες έπρεπε να πειστούν τους στο Cloud. Μέχρι τώρα, τα δεδομένα
και για την τεχνολογική και επιχειρησιακή του Cloud που προέρχονταν από την Ελλάδα κατέληγαν σε χώρες όπως ή Ολλανδία
ετοιμότητα της χώρας.
ή η Ιρλανδία. Πλέον, θα αποθηκεύονται
στα datacenters που θα δημιουργηθούν
O ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Η data center region, όπως ονομάζονται στη χώρα μας.
τα συμπλέγματα data center της Microsoft, Η εξέλιξη αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα, με κυριότερα τα εξής δύο:
θα χωροθετηθεί στην Αττική.
ΠΡΩΤΟΝ αυξάνεται ο βαθμός ασφάλειΗ κατασκευή τριών διακριτών μονάδων
επιλέγεται ως λύση για να τηρηθούν οι ας καθώς και αυτό που θα μεταφράζαμε
πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφαλεί- κάπως αδόκιμα στα ελληνικά ως ανθεκτιας και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κότητα (από το αγγλικό resilience). Αυτό
λειτουργία τους, ακόμη και σε περίπτωση δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι τα ψηβλάβης σε ένα εξ αυτών, λόγω φυσικής φιακά αρχεία του cloud θα βρίσκονται επί
καταστροφής (π.χ. σεισμός) ή άλλον λόγο. ελληνικού εδάφους αλλά και με την εξάΠαράλληλα, λόγω και της πολιτικής του λειψη τεχνικών προβλημάτων που είχαν
«αρνητικού αποτυπώματος» CO2 (carbon να κάνουν με το «ταξίδι» που έκαναν τα
negative) της εταιρείας, θα αξιοποιηθεί δεδομένα στο εξωτερικό. Και φυσικά, οι
στο έπακρο η πράσινη ενέργεια για τη λει- πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο
cloud θωρακίζονται, τόσο από τους πολύ
τουργία τους.
Αν και η χώρα μας δε βρίσκονταν στον αρχικό σχεδιασμό που είχε κάνει η Microsoft
για την επέκταση του δικτύου των data
centers της, αυτό άλλαξε στην πορεία.
Τη συνάντηση στο Davos διαδέχθηκε η
επίσκεψη του Brad Smith στην Αθήνα στα
τέλη Φεβρουαρίου, στο τελευταίο ταξίδι
που έκανε ο Πρόεδρος της Microsoft πριν
το πρώτο κύμα της πανδημίας.
Ακολούθησαν αρκετές τηλεδιασκέψεις
για να φτάσουμε τελικά στη συμφωνία, η
οποία επισφραγίστηκε με την από κοινού
παρουσίαση της από τον Πρωθυπουργό
και τον Πρόεδρο της Microsoft, στο πρώτο
του ταξίδι μετά την πρώτη φάση της πανδημίας.

1610

1610

αυστηρούς κανόνες που θέτει η ίδια η
Microsoft όσο και από το θεσμικό πλαίσιο
του GDPR που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα στη διακίνηση προσωπικών δεδομένων.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ σημαντικό πλεονέκτημα
είναι η αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης
των δεδομένων, που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών και
την αύξηση της παραγωγικότητας συνολικά για την ελληνική οικονομία.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η διεύρυνση της χρήσης του Cloud θεωρείται προϋπόθεση για την ανάπτυξη κλάδων που
έχουν ταυτιστεί με την 4η βιομηχανική
επανάσταση, όπως η τεχνητή νοημοσύνη,
η ρομποτική, το machine learning και τα
«μεγάλα δεδομένα» (big data).
Σε κάθε περίπτωση, πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις που διερευνούσαν το ενδεχόμενο υιοθέτησης του cloud αλλά δίσταζαν λόγω της αποθήκευσης των αρχείων
τους σε data centers στο εξωτερικό, θα
έχουν πλέον ένα πολύ σημαντικό κίνητρο
να κάνουν τη μετάβαση στη νέα εποχή.
Πέρα από το θετικό αντίκτυπο που έχει η
επένδυση στην ελληνική οικονομία, είναι
βέβαιο πως η επιλογή της Ελλάδος από
τη Microsoft έχει πολλαπλά θετικά οφέλη.
Αν και η απόφαση για τη χωροθέτηση των
data centers στην Αττική υπαγορεύθηκε
από αμιγώς οικονομικούς λόγους, είναι
βέβαιο πως η αποθήκευση δεδομένων
του Cloud στην Ελλάδα, συμβάλλει στην
ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου της
χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ DATACENTERS
Η εγκατάσταση του συμπλέγματος των
data centers εντάσσεται στη στρατηγική
συμφωνία #GrforGrowth η οποία περιλαμβάνει πολλές ακόμη δράσεις.
Η πιο σημαντική είναι η κατάρτιση και
πιστοποίηση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, όπως επίσης φοιτητών και ανέργων.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδιάζει να
εκπαιδεύσει πάνω από 20 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και 20 χιλιάδες από
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να
καταρτιστούν συνολικά 100 χιλιάδες εργαζόμενοι.
Ακόμη, υπό εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία μεταξύ της Microsoft και του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την ανάδειξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω
ψηφιακών εφαρμογών, που αξιοποιούν
την τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality)
στην Αρχαία Ολυμπία. | © Newsit.gr

Επιστρέψαμε στον
αέρα στη συχνότητα
1610 ΑΜ,
κάθε Σάββατο
και Κυριακή στις 4 μμ.
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ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ,
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Οι αναθεωρημένες οδηγίες
ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19
Ο καλύτερος τρόπος
για την πρόληψη της ασθένειας
είναι να αποφύγουμε
την έκθεση στον ιό

Ι

διαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα νεότερα δεδομένα, σχετικά με τους τρόπους
μετάδοσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με
το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ
(CDC), τα οποία συνοψίζουν οι ιατροί
της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η λοίμωξη μεταδίδεται πολύ εύκολα από άτομο σε άτομο και κυρίως κατά τη στενή
επαφή. Ορισμένες φορές μεταδίδεται
αερογενώς, ενώ λιγότερο συχνή είναι η
μετάδοση μέσω επαφής με μολυσμένες
επιφάνειες. Σπάνια, εξάλλου, μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων και ζώων.
ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ:
-Η λοίμωξη COVID-19 μεταδίδεται κυρίως μέσω στενής επαφής από άτομο σε
άτομο, μεταξύ ατόμων που βρίσκονται
πλησίον ο ένας στον άλλο (σε απόσταση
λιγότερο από 2 μέτρα). Άτομα που έχουν
μολυνθεί αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα, μπορούν επίσης να μεταδώσουν
τον ιό.
-Η λοίμωξη COVID-19 μεταδίδεται πολύ
εύκολα από άτομο σε άτομο. Ο ιός SARSCoV-2 φαίνεται να μεταδίδεται πιο εύκολα από τη γρίπη, αλλά όχι τόσο εύκολα
όσο η ιλαρά, ο οποίος είναι ένας από τους
πιο μεταδοτικούς ιούς στην ανθρωπότητα.
-Η λοίμωξη COVID-19 μεταδίδεται συνήθως κατά τη στενή επαφή. Άτομα που
βρίσκονται πλησίον (σε απόσταση λιγότερο των 2 μέτρων) σε άτομο με COVID-19 ή
έχουν άμεση επαφή με αυτό το άτομο διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης. Όταν άτομα με λοίμωξη COVID-19 βήχουν, φτερνίζονται, τραγουδούν, μιλούν
ή αναπνέουν, παράγουν αναπνευστικά
σταγονίδια. Αυτά τα σταγονίδια μπορεί να
κυμαίνονται σε μέγεθος και να είναι μεγαλύτερα (μερικά από τα οποία είναι ορατά)
έως μικρότερα. Οι λοιμώξεις είναι κυρίως
αποτέλεσμα της έκθεσης σε αναπνευστικά σταγονίδια. Τα αναπνευστικά σταγονίδια προκαλούν λοίμωξη όταν εισπνέονται
ή εναποτίθενται σε βλεννογόνους, όπως
στο εσωτερικό της μύτης και του στόματος. Η απόσταση έχει καθοριστική σημασία, καθώς όσο μακρύτερα ταξιδεύουν τα
αναπνευστικά σταγονίδια από το άτομο
με COVID-19, η συγκέντρωση αυτών των
σταγονιδίων μειώνεται. Τα μεγαλύτερα
σταγονίδια πέφτουν από τον αέρα λόγω
της βαρύτητας. Τα μικρότερα σταγονίδια
και σωματίδια διαχέονται στον αέρα. Με
το πέρασμα του χρόνου, η ποσότητα του

μολυσματικού ιού στα αναπνευστικά σταγονίδια μειώνεται.
-Η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να μεταδοθεί ορισμένες φορές αερογενώς. Ορισμένες λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν
από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω έκθεσης σε μικρά σταγονίδια και σωματίδια
που φέρουν ιϊκό φορτίο και μπορούν να
παραμείνουν στον αέρα για λεπτά έως
ώρες. Αυτοί οι ιοί μπορεί να είναι σε θέση
να μολύνουν άτομα που απέχουν περισσότερο από 2 μέτρα από το φορέα της
λοίμωξης ή ακόμα και αφού ο φορέας
της λοίμωξης έχει απομακρυνθεί από το
χώρο. Αυτό το είδος μετάδοσης αναφέρεται ως αερομεταφερόμενη μετάδοση και
είναι ένας σημαντικός τρόπος εξάπλωσης
λοιμώξεων όπως η φυματίωση, η ιλαρά
και η ανεμοβλογιά.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπό ορισμένες
συνθήκες, άτομα με COVID-19 φαίνεται
να έχουν μολύνει επίνοσα άτομα σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων. Αυτά τα
περιστατικά έχουν αναφερθεί σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκε
ότι το μολυσμένο άτομο ανέπνεε έντονα
κατά τη διάρκεια τραγουδιού ή άσκησης.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιστήμονες
θεωρούν ότι η ποσότητα μολυσματικών
μικροσταγονιδίων και σωματιδίων από
τα άτομα με COVID-19 συγκεντρώθηκε
αρκετά για να διαδώσει τον ιό σε άλλους
ανθρώπους.
Τα άτομα που είχαν μολυνθεί βρίσκονταν στον ίδιο χώρο κατά την ίδια ώρα ή
λίγο μετά την αποχώρηση του ατόμου με
COVID-19. Ωστόσο, σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν, ότι η μετάδοση μέσω στενής επαφής είναι ο κύριος
τρόπος εξάπλωσης και σαφώς συχνότερη
συγκριτικά με τη μετάδοση μέσω αερολύματος.
-Η λοίμωξη COVID-19 μεταδίδεται λιγότερο συχνά μέσω επαφής με μολυσμένες
επιφάνειες. Τα αναπνευστικά σταγονίδια
μπορούν επίσης να εναποτεθούν σε επιφάνειες και αντικείμενα. Είναι πιθανό ένα
άτομο να έρθει σε επαφή με τον SARSCoV-2 αγγίζοντας μια επιφάνεια ή αντικείμενο και έπειτα να μολυνθεί αγγίζοντας το
στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του. Ωστόσο, ο
συγκεκριμένος τρόπος μετάδοσης δε θεωρείται συχνός.
-Η λοίμωξη COVID-19 σπάνια μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Έχουν
αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις
μετάδοσης του SARS-CoV-2 από ανθρώπους σε κατοικίδια ζώα, κυρίως γάτες και
σκύλους, μετά από στενή επαφή με άτομα με COVID-19. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται προσοχή κατά την επαφή με κατοικίδια ζώα κατά τη διάρκεια της λοίμωξης

WELCOME TO ALL !

COVID-19. Ο κίνδυνος εξάπλωσης της λοί- νερό δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιμωξης COVID-19 από ζώα σε ανθρώπους ούμε ένα απολυμαντικό χεριών που
θεωρείται χαμηλός.
περιέχει τουλάχιστον 60% αλκοόλη.
-Αποφεύγουμε τους πολυσύχναστους
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
εσωτερικούς χώρους και φροντίζουμε οι
Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη εσωτερικοί χώροι να αερίζονται επαρκώς
της ασθένειας είναι να αποφύγουμε την με εξωτερικό αέρα. Γενικά, η παρουσία σε
έκθεση στον ιό. Μπορούμε να λάβουμε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους με καλό
Health presentations, resources, organized trips, iPad
μέτρα για να αποτρέψουμε την αλυσίδα εξαερισμό, μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης σε
courses,
activities, referrals, and
more! ALL
IN ENGLISH!
μετάδοσης.
μολυσματικά
αναπνευστικά
σταγονίδια.
-Τηρούμε αποστάσεις από τους πλη- -Παραμένουμε στο σπίτι και αποσίον μας τουλάχιστον 2 μέτρα, όπο- μονωνόμαστε
από
τους
οικείinitiative
created
τε είναι δυνατόν.AnΑποτελεί
ιδιαίους by
μαςAgape
όταν
αρρωστήσουμε.
τερα σημαντικό μέτρο
πρόληψης.
-Καθαρίζουμε τακτικά και απολυμαίνου3860
blvd Notre-Dame,
-Καλύπτουμε το στόμα(elevator
και τη μύτη
με
rd με τις επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά.
to the 3 floor) Suite # 305
μάσκα όταν είμαστε κοντά με άλλους. -Οι πανδημίες μπορεί να είναι αγχωτικές,
Laval,
QC H7V 1S1
Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κινδύ- ειδικά όταν βρισκόμαστε μακριά από άλ*large parking lot on side of building
νου εξάπλωσης τόσο με στενή επαφή λους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόόσο και με αερομεταφερόμενη μετάδοση.
δου, είναι σημαντικό να διατηρούμε τις
450 934-1122
-Πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σα- κοινωνικές επαφές και να μην παραμεπούνι και νερό. Εάν το σαπούνι και το λούμε την ψυχική μας υγεία. | © in.gr

Laval English-Speaking
Senior's Wellness Center

Senior Wellness
Center
Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday
from 9:45am to 4pm

For Laval English-speaking seniors 55+

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic,
but we are still providing some services for our seniors:Online virtual activities (chat groups)
Distributing important COVID-19 updates
Returning all emails and phone messages
Possible food delivery for isolated seniors

Call us and leave
a message.
We WILL call
you back.

Call us at: 450-934-1122
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Οι δύο Έλληνες στην πειραματική θεραπεία που παίρνει ο Τραμπ

Σ

Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο αποδίδει σε άτομα με έντονα συμπτώματα αλλά οι ενδείξεις είναι ελπιδοφόρες. Άπαξ και μολυνθεί
κάποιος, αρχίζει ένας αγώνας δρόμου μεταξύ του ιού και του ανοσοποιητικού, εμείς
προσπαθούμε να βοηθήσουμε να νικήσει το
ανοσοποιητικό και το σχήμα που δοκιμάζουμε είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, ειδικά για
εκείνους που δεν αναπτύσσουν αντισώματα
ή αναπτύσσουν πολύ λίγα. Επίσης είναι πιο
ασφαλές από άποψη παρενεργειών από ένα
εμβόλιο και ίσως χρησιμοποιηθεί όχι μόνον
για θεραπεία αλλά και προληπτικά».

τον Τραμπ χορηγούνται έτοιμα αντισώματα που παρήχθησαν σε εργαστήριο
και μιμούνται τα αντισώματα που παράγει
ο ανθρώπινος οργανισμός όταν προσβάλλεται από την Covid. Έχει μάλιστα το θετικό,
ότι δεν ενέχει τους κινδύνους της θεραπείας με πλάσμα ασθενών, γιατί δε μεταφέρει
τυχόν προβληματικά γονίδια από τους ήδη
ασθενείς.
Γράφει η Όλγα Μαύρου*
© slpress.gr
Η εταιρεία που παράγει τα αντισώματα,
έχει ιδρυθεί από Ελληνοαμερικανό, που
κρατάει από την Καστοριά. Επικεφαλής της
έρευνας είναι ένας 36χρονος από την Κοζάνη. Όπως είπε σε συνέντευξή του ο ιδρυτής
της εταιρείας Regeneron και τώρα πρόεδρός
της, ο Γιώργος Γιανκόπουλος, στον Τραμπ
δόθηκε η υψηλή δόση του σκευάσματος με
τα αντισώματα.
Ενώ η θεραπεία πλάσματος ασθενών με
έτοιμα φυσικά αντισώματα χορηγείται και
στην Ελλάδα πειραματικά, η θεραπεία της
Regeneron (αυτή του Τραμπ) δε δοκιμάζεται
στη χώρα μας.
Η «θεραπεία του Τραμπ» έχει δοκιμαστεί
σε μόλις 275 άτομα στις ΗΠΑ και τώρα θα
αρχίσει να δοκιμάζεται σε 2.000 εθελοντές.
Μια αντίστοιχη στη Γερμανία (από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Ναβάλνι) θα
χορηγηθεί σε ανθρώπους το 2021.
ΕΤΟΙΜΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Η πρωτοποριακή έρευνα οδηγεί όπως φαίνεται σε πολλά υποσχόμενη θεραπεία ή και
εμβόλιο, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί
έτοιμα αντισώματα. Το κοκτέιλ αντισωμάτων των Γερμανών έδειξε ότι προστατεύει
απόλυτα τα πειραματόζωα ως εμβόλιο (προτού προσβληθούν), και ότι επισπεύδει πολύ
σημαντικά την ανάρρωση σε άρρωστα ζώα.
Χρησιμοποιεί 6 αντισώματα από τα συνολικά 600 που έχουν ανιχνευθεί σε νοσούντες και τα αναπαράγει στο εργαστήριο.
Τα αντισώματα της Regeneron (που χορηγούνται στον Τραμπ) έχει δείξει μέχρι στιγμής αποτελεσματικό σε μέτρια νοσούντες
– σίγουρα δηλαδή βοηθάει όσους βρίσκονται στα πρώτα στάδια της νόσου, αλλά δε
γνωρίζει κανείς ακόμα αν βοηθά βαριά νοσούντες.
Στη δημιουργία των αντισωμάτων αυτών
μάλιστα, συμπρωταγωνιστούν δύο Έλληνες, ένας από την Κοζάνη και ένας γιος Ελλήνων μεταναστών που ζει στη Νέα Υόρκη.
ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο Χρήστος Κυρατσούς, από την Κοζάνη,
δόκτωρ φαρμακολογίας, διαπρέπει στις
Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αντιπρόεδρος
στο τμήμα Ερευνών επί των μολυσματικών
ασθενειών και των τεχνολογικών ιικών φορέων στην εταιρία Regeneron της οποίας
ιδρυτής, πρόεδρος και συνιδιοκτήτης, υπεύθυνος επιστημονικού, είναι ο Ελληνοαμερικανός ανοσολόγος Γιώργος Γιανκόπουλος.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Ο Γιώργος Γιανκόπουλος, με καταγωγή
από την Καστοριά, μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη
και σπούδασε στο Γυμνάσιο των Επιστημών
του Μπρονξ. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και το τμήμα Γιατρών
και Χειρουργών και συνέχισε τις σπουδές
του στη μοριακή ανοσολογία, όπου έλαβε
και τιμητική διάκριση, το βραβείο Lucille P.
Markey.
Ο Χρήστος Κυρατσούς, δήλωσε σχετικά ότι
«δοκιμάζουμε τη θεραπεία σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς. Σε αυτούς που μόλις
έχουν μολυνθεί και δεν έχουν ακόμη νόσο,
δεν έχουν ακόμα σοβαρά συμπτώματα της
νόσου και σε αυτούς που έχουν ήδη σοβαρά συμπτώματα, αν θα μπορέσουν να βελτιώσουν τα συμπτώματα και να αποφύγουν
είτε το θάνατο είτε να βγουν νωρίτερα από
το νοσοκομείο».
«Όταν τα αντισώματα δίνονται πριν κάποιος νοσήσει, τότε όντως είναι πρόληψη.
Είναι αντίστοιχο με ένα εμβόλιο, αλλά είναι
παθητική ανοσία, δηλαδή δε βοηθά κάποιον
να αναπτύξει δικά του αντισώματα, του τα
δίνουμε έτοιμα στα πρώτα στάδια ή προτού
καν κολλήσει», είπε.
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
Τα αισιόδοξα νέα, ταξίδεψαν γρήγορα από
την Αμερική, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Έλληνα ερευνητή, την Κοζάνη. «Νιώθω υπερηφάνεια και συγκίνηση. Όλοι νιώθουμε υπερήφανοι για τον Χρήστο κι αυτά που κάνει.
Να συγχαρώ τους γονείς του» είπε στην ΕΡΤ
που πρόβαλε ιδιαίτερα το θέμα, ο καθηγητής Μαθηματικών Χρήστος Πατιάς.
Ο 39χρονος Χρήστος Κυρατσούς, από τις
πρώτες τάξεις του γυμνασίου έδειξε την
κλίση του στις θετικές επιστήμες και οι καθηγητές του είδαν σε εκείνον το φως και το

λαμπρό μέλλον που διαγραφόταν για την
επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Συνιδρυτής, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής της φαρμακοβιομηχανίας
Regeneron, ο Κυρατσούς ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στο τμήμα Φαρμακευτικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια μετοίκησε στις ΗΠΑ, όπου
και έλαβε το διδακτορικό του από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.
Το 2009 τιμήθηκε για τις ακαδημαϊκές
επιδόσεις του με το βραβείο του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου
Columbia, ενώ το περιοδικό Business Insider
τον κατέταξε μεταξύ των 30 ατόμων ηλικίας
κάτω των σαράντα ετών, που αναμένεται να
μεταμορφώσουν το μέλλον των υπηρεσιών
υγείας.

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Ο παππούς του, Γιώργος-Δάνης Γιανκόπουλος, γεννήθηκε στην Καστοριά, πριν
την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους.
Κατάφερε να δραπετεύσει στην Αυστρία,
όπου μάλιστα έμαθε μόνος του τη γερμανική γλώσσα και πήρε πτυχίο Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού.
Η οικογένεια της μητέρας του ασχολούνταν
επαγγελματικά με τις γούνες. Η εκπαίδευσή
της διακόπηκε αναγκαστικά, όμως επέστρεψε στο σχολείο στα 60 της! Μάλιστα, αποφοίτησε πρώτη στην τάξη της.
Ο ίδιος αποφοίτησε έχοντας αριστεύσει
τόσο στη Σχολή Επιστημών του Μπρονξ, όσο
και στο Πανεπιστήμιο Columbia, και ύστερα
απέκτησε το πτυχίο του και το διδακτορικό
του.
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Ο Γιανκόπουλος ξεκίνησε από μια start-up
εταιρία που είχε στόχο να βρει νέους τρόπους να αναγεννά νευρώνες για να θεραπεύει πιθανές ανωμαλίες στο νευρικό σύστημα, όπως το Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον.
Η εταιρεία αυτή μετέπειτα έγινε γνωστή
σαν Regeneron. Πρόσφατα μάλιστα έκανε
ένα σημαντικότατο βήμα στη θεραπεία του
καρκίνου των πνευμόνων η ίδια εταιρεία,
αλλά παρότι το είπε σε συνέντευξή του, πέρασε στο «ντούκου», με τους δημοσιογράφους να επιμένουν στο ζήτημα του κορωνοϊού.
Είναι κι αυτό μια ένδειξη του γεγονότος, ότι πολλές άλλες και μάλιστα σοβαρές
ασθένειες έχουν μπει ερευνητικά στη σιωπηρή παύση, λόγω του κορωνοϊού, που έχει
ήδη στο παθητικό του πολλές παράπλευρες
απώλειες, δηλαδή ασθενείς που έχασαν τη
δυνατότητα να ιανθούν.
Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες εγκατέλειψαν άλλες έρευνες για σοβαρά νοσήματα και αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι όταν
παρέλθει η πανδημία (Θεού θέλοντος), οι
παράπλευρες απώλειες θα συνεχίσουν σιωπηλά να σημειώνονται και να μην καταγράφονται ως θύματα της Covid.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
Τα αντισώματα που παράγει η εταιρεία,
με δύο Έλληνες στην κορυφή της ιεραρχίας, ενδέχεται να λάβει άδεια κυκλοφορίας
από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ήδη,
η αμερικανική κυβέρνηση έχει υπογράψει
συμβόλαιο με τη Regeneron για την προμήθεια έως 300.000 δόσεων του «κοκτέιλ».
Όσον αφορά στη θεραπεία του Τραμπ, ο
60χρονος Γιώργος Γιανκόπουλος (που σημειωτέων, είναι ήδη δισεκατομμυριούχος)
δήλωσε στο κανάλι CNBC τα εξής: «Του
χορηγήθηκε η υψηλή δόση των 8 mg»,
είπε. «Εμείς δοκιμάσαμε μέχρι στιγμής σε
275 άτομα μια υψηλή και μια χαμηλή δόση. *Η Όλγα Μαύρου γεννήθηκε στην ΚωνΠροτού του χορηγηθεί στο νοσοκομείο, με σταντινούπολη το 1958 και φοίτησε στο
το που παρουσίασε συμπτώματα ο πρόε- Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (γαλλική φιδρος Τραμπ, επικοινώνησε με την εταιρεία ο λολογία). Δημοσιογραφεί από το 1978 σε
προσωπικός γιατρός του που ζήτησε να δο- «Καθημερινή», «Βήμα», «Έθνος», ΑΝΤ1,
STAR, MEGA και ΕΡΤ.
θεί η θεραπεία στον πρόεδρο άμεσα.

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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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

Τα σενάρια για τις ποινές
στο «διευθυντήριο»
| «Κλειδί» τα ελαφρυντικά που ζητούν
οι ένοχοι και η τυχόν αναγνώρισή τους
| Κρίσιμο ερώτημα αν θα κριθούν εκτελεστές
οι ποινές που θα επιβληθούν
| Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας
| Σε ετοιμότητα για συλλήψεις η Αστυνομία

«Κ

λειδί» για την τύχη των καταδικασμένων μελών της «Χρυσής Αυγής» είναι η αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών από το δικαστήριο. Σύμφωνα με τον
ποινικό κώδικα, ο Νίκος Μιχαλολιάκος και
οι άλλοι έξι πρώην βουλευτές του νεοναζιστικού μορφώματος, που κρίθηκαν ένοχοι
για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική
οργάνωση, αντιμετωπίζουν ποινές από 5
έως 15 χρόνια. Παράλληλα, σημαντική
παράμετρος για όσους κρίθηκαν ένοχοι
είναι, αν οι ποινές που θα τους επιβληθούν θα είναι εκτελεστές ή με ανασταλτικό χαρακτήρα.
Η ηγετική ομάδα της «Χρυσής Αυγής»,
εφόσον το δικαστήριο επιβάλλει άμεσα
εκτελεστές ποινές φυλάκισης, θα οδηγηθεί σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι γίνονται ήδη εργασίες, έτσι ώστε να
υπάρχουν οι υποδομές έτσι ώστε να μεταφερθούν εκεί οι επτά της ηγετικής
ομάδας. Βέβαια, οι αρμόδιες υπηρεσίες
γνωρίζουν ότι οι σχέσεις μεταξύ των επτά
προσώπων έχουν διαρραγεί και γι’ αυτό
και όπως χαρακτηριστικά λένε πηγές που

NEW

επικαλείται η εφημερίδα «Πρώτο ΘΕΜΑ»
και αυτό το στοιχείο λαμβάνεται σοβαρά
υπόψη στο σχεδιασμό.
Αξίζει να επισημανθεί, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, ότι οι αστυνομικοί,
στην περίπτωση που εκδοθούν εντάλματα σύλληψης θα κινηθούν άμεσα,
προκειμένου να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πηγές επισημαίνουν, πως ήδη γνωρίζουν τις κινήσεις
τους και το που βρίσκονται, με αποτέλεσμα όποτε χρειαστεί να τους βρουν.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αντιμέτωποι με ποινή κάθειρξης έως
15 έτη, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη
του Ποινικού Κώδικα, βρίσκονται πλέον οι ένοχοι για διεύθυνση και ένταξη
σε εγκληματική οργάνωση στη δίκη της
«Χρυσής Αυγής».
Πιο αναλυτικά, το προβλεπόμενο πλαίσιο
ποινής για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση προβλέπει από 5 έως 10 χρόνια κάθειρξη. Αν αναγνωριστεί ελαφρυντικό, τότε το
πλαίσιο ποινής κυμαίνεται από 1 έως 5 έτη.

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

Η ποινή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταδικάστηκαν
ο Νίκος Μιχαλολιάκος και πρώην βουλευτές της «Χρυσής Αυγής» είναι από 5 έως
15 χρόνια κάθειρξη. Αν αναγνωριστούν
ελαφρυντικά, τότε το πλαίσιο ποινής αρχίζει από τα 2 έτη και φτάνει τα 8 έτη.
Από τη στιγμή που οι δικαστές αποφάσισαν ενοχή για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, η όλη διαδικασία -όσον
αφορά τις ποινές- αναμένεται να διαρκέσει ημέρες, καθώς θα πρέπει να λάβουν
το λόγο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για να ζητήσουν ελαφρυντικά, να
αγορεύσει η εισαγγελέας και το δικαστήριο να αποσυρθεί για να αποφασίσει αν
θα τα χορηγήσει. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη.
Ακολούθως, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές που
θα επιβληθούν (αν υπάρξει ενοχή πάντα),
αλλά και για το αν θα υπάρχουν αναστολές στην εκτέλεση τους. «Μάχη» θα δοθεί
και για το αν θα υπάρξουν αναστολές στην
εκτέλεση των ποινών, καθώς από αυτό
εξαρτάται αν οι καταδικασθέντες θα οδη-

γηθούν στη φυλακή ή θα αφεθούν ελεύθεροι με όρους.
Να σημειωθεί ότι, η πρόεδρος της έδρας
στη δίκη της «Χρυσής Αυγής» διευκρίνισε
πως οι κατηγορούμενοι δε μπορούν να
κρατηθούν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση της απόφασης επί των ποινών.
ΠΟΙΟΙ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΝΟΧΟΙ
Συγκεκριμένα, ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν
οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Νίκος
Παπάς και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.
Παράλληλα, ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι: Άγγος, Αποστόλου, Καζαντζόγλου, Καλαρίτης, Μιχαλάρος, Μπαρέκας,
Παπαβασιλείου, Παπαδόπουλος, Πόπορη,
Ρουπακιάς, Σκιατούνης, Σκάλκος, Στεργιόπουλος, Στράτος, Τσακανίκας, Τσόρβας,
Τσαλίκης, Χατζηδάκης, Χρυσαφίτης, Ζαρούλια, Μίχος, Μπούκουρας και Αρβανίτης. | © Πρώτο ΘΕΜΑ
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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.
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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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Υγεία και Διατροφή
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ!
Μάθε πώς

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Π

ονοκέφαλος: Δεν είναι δικαιολογία. Είναι γεγονός. Έρχεται ξαφνικά, στο γραφείο, όταν εργάζεσαι μέχρι αργά και έχεις
πιεστεί. Ή όταν κάθεσαι με τις ώρες στον υπολογιστή και δεν έχεις σηκωθεί ούτε για τουαλέτα! Και τότε είναι που σε πιάνει ο πόνος.
Ρωτήσαμε τον δρ. Μιχάλη Βικελή, νευρολόγο, MSc in Headache Medicine, PhD*, τι
φταίει για τον πονοκέφαλο και μας απάντησε: η κακή στάση του σώματος. Η στάση
του σώματος όταν καθόμαστε είναι ζωτικής
σημασίας για την πρόληψη της κεφαλαλγίας
τάσεως. Να τι μπορείς να κάνεις για να μην
πονοκεφαλιάζεις, σύμφωνα με τον ειδικό:
ΡΥΘΜΙΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ: Ο πόνος στην
πλάτη δεν είναι το μόνο αποτέλεσμα της
κακής στάσης. Η σωστή τοποθέτηση του
γραφείου και της καρέκλας μπορεί επίσης να
συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης πονοκεφάλων. Η χρήση μια εργονομικής
καρέκλας βοηθά τη σπονδυλική στήλη να διατηρεί τη φυσική της καμπύλη, η οποία βοηθάει στην ανακούφιση της έντασης των μυών
στο λαιμό, τους ώμους και την πλάτη.
Μπορείς επίσης να ρυθμίσεις την οθόνη
του υπολογιστή, έτσι ώστε να βρίσκεται στο
επίπεδο των ματιών ή ελαφρώς χαμηλότερη
για να βελτιωθεί η στάση του σώματος.
Ο λαμπερός και δυνατός φωτισμός μπορεί
επίσης να πυροδοτήσει έναν πονοκέφαλο.
Δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις μια οθόνη
προστασίας φωτισμού στην οθόνη του υπολογιστή και φρόντισε να κάνεις τακτικά διαλείμματα για να ξεκουραστούν τα μάτια σου.
ΑΣΚΗΣΟΥ: Εάν κάθεσαι μπροστά από έναν
υπολογιστή όλη την ημέρα, τότε δεν υπάρχει
η δυνατότητα άσκησης. Και αυτός είναι ένας
παράγοντας που συνδέεται με την εμφάνιση
πονοκεφάλου. Η άσκηση μπορεί να αλλάξει
τη διάθεσή σου και να σε κάνει να νιώθεις ευ-

εξία και δύναμη. Επίσης, μειώνει το στρες και
την πίεση, που δημιουργούν πονοκέφαλο,
ενώ βοηθά στο να αποκτήσεις καλή στάση
σώματος.
ΒΑΛΕ ΟΡΙΑ: Όταν η εργασία αρχίζει να λειτουργεί εις βάρος της προσωπικής σου ζωής,
τα επίπεδα άγχους αυξάνονται και οι πονοκέφαλοι γίνονται πιο συχνοί. Προσπάθησε
να διατηρήσεις μια υγιή ισορροπία μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής. Εύκολο να
λέγεται και δύσκολο να πραγματοποιηθεί;
Ξεκίνα, κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά – μην
ανοίξεις το laptop στο σπίτι, βρες χρόνο να
γυμναστείς ή να συναντηθείς με την οικογένειά σου ή τους φίλους σου.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: Η γνωριμία με άλλους ανθρώπους και κυρίως η δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους συνεργάτες, τους φίλους ακόμα και με την οικογένειά
σου, έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στη σωματική και στην ψυχική σου υγεία. Αν έχεις μία
δύσκολη ημέρα, ή νιώθεις πιεσμένος ή αγχωμένος, κάνε ένα διάλειμμα, πίνοντας καφέ
με κάποιον συνάδελφο ή φίλο.
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙΣ ΓΕΥΜΑΤΑ: Όλοι γνωρίζουμε ότι η διατροφή είναι το «κλειδί» για
την καλή υγεία αλλά όταν είμαστε πολυάσχολοι, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χρόνο για να διαλέξουμε τα κατάλληλα γεύματα
ή για να φάμε.
Η αλήθεια είναι ότι η απώλεια ενός γεύματος μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα,
κάτι που μερικές φορές μπορεί να λειτουργήσει ως αιτία πονοκέφαλου ή να επιδεινώσει
αυτόν, που ήδη έχεις.
ΚΟΙΜΗΣΟΥ: Το αίσθημα κόπωσης μπορεί
να είναι μια κοινή αιτία του πονοκέφαλου
τάσης. Περισσότερες ώρες ύπνου μπορεί να
συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισής του.

ΠΑΡΕ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ: Η πρώτη επιλογή, αν
οι παραπάνω συμβουλές δεν έχουν αποτέλεσμα στην κεφαλαλγία τάσεως, είναι να κάνεις
ορθολογική χρήση ενός αναλγητικού.
Το κατάλληλο σκεύασμα θα πρέπει να δρα
τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, να έχει
γρήγορη δράση και να προσφέρει αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας
(πονοκέφαλου τάσεως) καθώς και να είναι
καλά ανεκτό. Τα αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη 400 mg
(Nurofen 400 mg) βοηθούν σημαντικά στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση επεισοδίων
του απλού πονοκέφαλου. H ιβουπροφαίνη
των 400 mg, σε μαλακές κάψουλες, απορροφάτε γρήγορα, δρα αποτελεσματικά και
διαρκεί έως και 8 ώρες.
Αν ο πονοκέφαλος είναι αρκετά συχνός,
αλλάζει χαρακτήρα ή δεν ανταποκρίνεται
στα συνήθη αναλγητικά, ασφαλώς και θα
πρέπει να συμβουλευτείς το γιατρό σου.
© WEFIT
*Ο Νευρολόγος Δρ. Μιχαήλ Κ. Βικελής
φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε την ειδικότητα της νευρολογίας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά. Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Κεφαλαλγιών στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης, όπου
απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
Master of Science in Headache Medicine.
Στη συνέχεια εκπόνησε Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την οποία
ολοκλήρωσε με βαθμό «Άριστα». Διατηρεί
ιδιωτικό Νευρολογικό Iατρείο και Ιατρείο Κεφαλαλγίας στη Γλυφάδα Αττικής (Λαζαράκη
8), ενώ εξετάζει ασθενείς και στην Αγία Παρασκευή (Μεσογείων 402) και συνεργάζεται
με μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Πόσο προστατεύουν
τα γυαλιά από τον

ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σ

το νοσοκομειακό περιβάλλον, τα μέτρα ατομικής προστασίας κατά την
εξέταση ασθενούς με υψηλή υποψία
COVID-19 ή επιβεβαιωμένου κρούσματος,
περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων και τη
χρήση προστατευτικών γυαλιών.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης
και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ,
https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν
τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης,
που διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ της
χρήσης γυαλιών και του κινδύνου λοίμωξης COVID-19 (Zeng W et al. Association
of Daily Wear of Eyeglasses With
Susceptibility to Coronavirus Disease 2019
Infection. JAMA Ophthalmol. Published
online September 16, 2020. doi:10.1001/
jamaophthalmol.2020.3906).

Στη μελέτη παρατήρησης, συμπεριελήφθησαν 276 ασθενείς με COVID-19
που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο
Suizhou Zengdu στην επαρχία Suizhou
στην Κίνα κατά το χρονικό διάστημα από
27 Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου 2020.
155 ήταν άνδρες και η διάμεση ηλικία ήταν
τα 51 έτη (εύρος 41-58 έτη). 16 από τους
276 ασθενείς (5,8%) φόραγαν γυαλιά για
πάνω από 8 ώρες την ημέρα και όλοι είχαν μυωπία. Αντίστοιχα, το ποσοστό των
πολιτών με μυωπία στην επαρχία Hubei
-σύμφωνα με προηγούμενες μελέτεςήταν 31,5%, το οποίο ήταν αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό των ασθενών με
COVID-19 και μυωπία στον πληθυσμό της
μελέτης.
Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη παρέχει έμμεσες ενδείξεις, ότι η χρήση γυαλιών για πάνω από 8 ώρες την ημέρα στο
γενικό πληθυσμό, μπορεί να προστατεύει
από τη μετάδοση της λοίμωξης COVID-19.
© in.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre 2020 · from monday october 12th to sunday october 18th 2020

supermarché

POIS CHICHES
OU HARICOTS
ROUGES CEDAR
Chick Peas or
Red Kidney Beans
540ml

POMMES DE TERRE GRELOTS FRAÎCHES
Fresh Creamer Potatoes
680g

GRÈCE

THÉ DE MONTAGNE TSIKNAKIS
Mountain Tea
40g

MELON DE MIEL
Honeydew Melon

PQT DE 4

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

BÂTONNETS SFORNATINI ILIOS
Breadsticks
120g

POIREAUX
Leeks

PALETTE DE BOEUF
FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Beef
Blade Roast
8.80/kg
YOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts
650g*

HUILE D’OLIVE
EXTRA VIERGE
OROS
Extra Virgin
Olive Oil
3L

livraison à domicile
home delivery

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

FROMAGE FETA
AFFINNÉE EN
FÛT DE CHÈNE
LAVIOGAL
Barrel Aged
Feta Cheese
200g

CANADA AA

FILETS DE SAUMON FRAIS
Fresh Salmon Fillets
15.41/kg

GRÈCE

GRÈCE

GRÈCE

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

FEUILLETÉS AUX ÉPINARDS
ET FROMAGE OU
FROMAGE FAMIGLIA
Mini Puffs
450g

*Biologique exclu

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
ΚΟΛΟΠΕΤΙΝΙΤΣΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Οι σκύλοι ονειρεύονται
τους ανθρώπους που αγαπούν

Έ

χετε ποτέ αναρωτηθεί, αν οι σκύλοι
τελικά ονειρεύονται ότι κυνηγούν
γάτες και τρώνε το αγαπημένο τους φαγητό; Σύμφωνα με την ψυχολόγο Dr.
Deidre Barrett, οι αγαπημένοι μας φίλοι είναι πολύ πιθανό να ονειρεύονται
εμάς, τους φροντιστές τους.
Η Barrett μελετά τη συμπεριφορά
ύπνου στους ανθρώπους εδώ και χρόνια. Αν και αναφέρει πως δε μπορούμε
να είμαστε 100% βέβαιοι για το τι ονειρεύονται τα ζώα, η ίδια μπορεί να συνάγει κάποια συμπεράσματα από τις δικές
της μελέτες.

Μία βεβαιότητα είναι, ότι τα περισσότερα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των
σκύλων, έχουν παρόμοιο κύκλο ύπνου
με εκείνο των ανθρώπων – που σημαίνει
ότι αλλάζουν ομαλά από το βαθύ ύπνο
σε μια κατάσταση μικρότερης εγκεφαλικής δραστηριότητας και μετά στο στάδιο
του REM.
Σε αυτή την τελευταία φάση του κύκλου, είναι που εμφανίζονται τα όνειρα
στους ανθρώπους. Η Barrett δηλώνει
σε συνέντευξή της: «Αυτή η βεβαιότητα
μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και τα
υπόλοιπα θηλαστικά ονειρεύονται. Άλλωστε, στην ίδια ομάδα δεν ανήκουμε;».
Τι ονειρεύονται λοιπόν; Γι’ άλλη μια
φορά, η Barrett στρέφεται στις μελέτες
της με τους ανθρώπους ως οδηγό. «Οι
άνθρωποι ονειρεύονται τα ίδια πράγματα για τα οποία ενδιαφέρονται μέσα
στην ημέρα, αν και με περισσότερο οπτικό τρόπο και λιγότερο λογικό», εξηγεί.
«Δεν υπάρχει λόγος να σκεφτούμε ότι τα
άλλα ζώα διαφέρουν. Καθώς οι σκύλοι
είναι εξαιρετικά δεμένοι με τους ανθρώ-

Το χωριό που οι
περισσότεροι δεν
ξέρουν ότι υπάρχει
στ’ αλήθεια!

πους τους, είναι πολύ πιθανό ο σκύλος
σας να ονειρεύεται το πρόσωπό σας, τη
μυρωδιά και το πώς παίζετε μαζί».
Η Barrett επίσης επιβεβαιώνει την ήδη
εδραιωμένη σκέψη, ότι όταν οι σκύλοι
κλωτσούν στον ύπνο τους και κινούν το
σώμα τους, βλέπουν στον ύπνο τους ότι
τρέχουν και παίζουν.
Αν και δε μπορούμε να ξέρουμε με
βεβαιότητα αν η ανθρώπινη αλληλεπίδραση μπορεί να επηρεάσει τα όνειρα
των σκύλων, μπορούμε και πάλι να προσπαθούμε. Η Barrett συστήνει: «Ο καλύτερος τρόπος να δώσουμε στον εαυτό
μας ή στα παιδιά μας καλύτερα όνειρα,
είναι να έχουμε ευχάριστες καθημερινές
εμπειρίες και να κοιμόμαστε πολύ μέσα
σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον.
Το ίδιο πιστεύουμε ότι ισχύει και για τα
όνειρα των κατοικίδιων φίλων μας».
© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: mymodernmet.com

Έ

να χωριό που όλοι πιστεύουν πως
δεν υπάρχει, κι όμως υπάρχει! Πιο
συγκεκριμένα, η Κολοπετινίτσα ή αλλιώς Τριταία, υπάρχει και ανήκει διοικητικά στη Φωκίδα.
Η Κολοπετινίτσα έγινε γνωστή από
την κωμωδία «Διακοπές στην Κολοπετινίτσα» όπου πρωταγωνιστούσαν οι
Κώστας Χατζηχρήστος και Μίμης Φωτόπουλος.

Μαγιό που επιπλέει!

Βοηθάει όσους θέλουν να ξεπεράσουν το φόβο τους για το νερό

Έ

να ειδικό μαγιό που επιπλέει και
ονομάζεται Floater κάνει τον κόσμο
να ξαναμπεί στο νερό μετά από χρόνια
φοβίας. Παραδοσιακά, υπάρχουν ειδικές ζώνες οι οποίες επιπλέουν, αλλά
είναι λίγο δύσκολες στη χρήση, καθώς
πρέπει να κανείς να βρει το ειδικό σημείο σε σχέση με τη βαρύτητα, ώστε να
μη γλιστρήσει ή αναποδογυρίσει. Από
την άλλη, τα σωσίβια φτάνουν μέχρι το
λαιμό και αποδεικνύονται άβολα.
Η Donna Mudge, κάτοικος της Santa
Barbara, χρειαζόταν κάτι καινούριο για
να κατακτήσει το φόβο της. Είχε φτάσει
50 ετών και ακόμα δεν είχε μάθει να κολυμπά. «Κάθε φορά που κολυμπούσα,
φοβόμουν ότι θα βυθιστώ. Και όταν πανικοβαλλόμουν, πράγματι βυθιζόμουν»,
διηγείται.
Τα μαθήματα κολύμβησης από έναν
ειδικό κατάφεραν λίγα. Μετά από ένα
άσχημο συμβάν κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων τους, η Mudge είπε: «Πιάστηκα τόσο σφιχτά από την άκρη της πισίνας, που ο φίλος μου δε μπορούσε να

με σηκώσει».
Από τότε, το μαγιό που επιπλέει από
την εταιρία Airtime Waterime την έχει
βοηθήσει στο να μη διστάζει τόσο να
μπει στο νερό. Ένιωσε για πρώτη φορά
ότι μπορούσε να μπει στο νερό χωρίς
κάποιον να την παρακολουθεί.

Το ιδιαίτερο αυτό μαγιό εφευρέθηκε
από τον surfer και επιχειρηματία Mark
Okrusko. Ουσιαστικά διαθέτει ένα ειδικό τμήμα στο στήθος που βοηθά στο να
επιπλέει και αρχικά δημιουργήθηκε για
να βοηθήσει τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να απολαμβάνουν το νερό χωρίς κίνδυνο.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας, Ruth Wishengrand, αναφέρει ότι
είναι πολλοί εκείνοι που τους γράφουν,
πως φορώντας το μαγιό, μπορούν πια
να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο νερό και αυτό ισχύει τόσο σε
παιδιά, όσο και σε ηλικιωμένους, αλλά
και σε ανθρώπους με φοβίες και κινητικά προβλήματα.
Η εφεύρεση αυτή βοηθά επίσης τους
αρχάριους δύτες, ειδικά όσους θέλουν
να δοκιμάσουν χωρίς να έχουν κάνει
ακόμα αρκετά μαθήματα, αλλά θέλουν
να το κάνουν με υπευθυνότητα και
ασφάλεια.

Εξαιτίας της τεράστιας επιτυχίας της
συγκεκριμένης ταινίας, πολλοί πιστεύουν ότι η Κολοπετινίτσα είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Κώστα Χατζηχρήστου μιας και το όνομα του συνδέθηκε
με αυτή. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν ισχύει,
μιας και ο αγαπημένος ηθοποιός είχε
γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Η Κολοπετινίτσα χρησιμοποιείται συνήθως ως το τοπωνύμιο που αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάρχει ή είναι
αόριστο ή πολύ μακρινό. Το χωριό ονομαζόταν Κολοπετινίτσα μέχρι το 1927,
οπότε μετονομάστηκε σε Μονοδένδρι
και στη συνέχεια σε Τριταία το 1928.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.goodnewsnetwork.org

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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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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Το deal Τουρκίας – Γερμανίας
που «έκαψε» τις κυρώσεις
|Πού αποδίδεται η «μαλακή» στάση της Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία
| Τι ρόλο έπαιξαν Ισπανία – Ιταλία και γιατί
| Ποιες χώρες στήριξαν Ελλάδα – Κύπρο

Α

Τουρκία. Οι γείτονες έχουν αγοράσει φρεγάτες και ελικο- Τουρκία στη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή), η Αυστρία (καπτεροφόρο από την κρατική ισπανική εταιρεία Navantia θώς ο σκληρός δεξιός Κουρτς «πουλά» στους ψηφοφόκαι ήταν ένας από τους πέντε καλύτερους πελάτες της ρους του σκληρή στάση έναντι της Άγκυρας στο προσφυισπανικής αμυντικής βιομηχανίας το 2019.
γικό, σε πλήρη αντιδιαστολή με την πολιτική Μέρκελ) και
Ανοχή απέναντι στην Τουρκία δείχνουν και χώρες της η Σλοβενία.
ανατολικής Ευρώπης, καθώς φοβούνται ότι μία πλήρης
Δεν είναι άνευ σημασίας όμως το γεγονός, ότι όπως
ρήξη με την ΕΕ θα σπρώξει την Άγκυρα σε ρωσικές αγκά- αποδείχθηκε στη Σύνοδο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μελες. Δεν είναι άνευ σημασίας, ότι ο κ. Μητσοτάκης κατά τατρέπονται σε ευρωτουρκικές. Αρκεί η ΕΕ να αρχίσει να
τη συνάντηση του με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ λειτουργεί λίγο περισσότερο ως Ένωση...
Ορμπάν, συζήτησε και το θέμα της Τουρκίας, αν και το
Από την κυβέρνηση επικαλούνται άλλωστε και την αντίμείζον ζήτημα, που κυριάρχησε και στη συνάντηση που δραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο
είχαν οι ηγέτες των χωρών του Βίζενγκραντ με τους ηγέ- εξέφρασε μεν ικανοποίηση για τα θετικά για την Τουρκία
τες των χωρών του Νότου, είναι να σταματήσουν οι πρώ- σημεία του κειμένου συμπερασμάτων, αλλά επανέλαβε
Γράφει η Βίκυ Σαμαρά
τοι να μπλοκάρουν το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή τίθεται το πάγιο τουρκικό παράπονο, ότι η ΕΕ άγεται και φέρεται
© News247
ως όρος για τη χρηματοδότηση ο σεβασμός στο κράτος από Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και ότι δεν αναγνωρίζει
τουρκικά δικαιώματα στην ενεργειακή μοιρασιά της ΑναΚαι αυτό, καθώς ούτε αυτοματοποιημένος μηχανισμός δικαίου.
Τις ελληνικές και κυπριακές θέσεις υποστήριξαν στη Σύ- τολικής Μεσογείου. Αντίδραση που πάντως έχει να κάνει
επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία, εάν παραβιάσει εκ
η Γαλλίαad-2020_nofair.qxp_Socrates
(λόγω της σύγκρουσης
συμφερόντων
μεPM και
νέου τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, νοδο
Ta Nea-HalfPage
School
2020-08-17 2:34
Pageμε
1 τον τουρκικό μαξιμαλισμό.
θεσμοθετείται, αλλά η ΕΕ «θα παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις το αργότερο μέχρι τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου 2020». Ούτε επιβλήθηκαν βέβαια κυρώσεις στην Τουρκία για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, είχε πάντως προϊδεάσει για τις εξελίξεις, όταν στις δηλώσεις της
προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής είχε ταχθεί κατά της
επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία. Η διαφωνία του Βερολίνου με οποιαδήποτε σκληρή απόφαση κατά της Άγκυρας ήταν βεβαίως γνωστή τοις πάσι. Και πλέον πολλοί και
στη γαλάζια παράταξη πιστεύουν ότι το αντάλλαγμα που
είχε υποσχεθεί η κ. Μέρκελ στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, τη νύχτα της 21ης προς 22ας Ιουλίου για
w w w.so cdem.o rg
την απόσυρση των 18 τουρκικών πολεμικών πλοίων από
το Καστελόριζο, ήταν η διαβεβαίωση πως δε θα επιτρέψει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την ΕΕ.
Υπενθυμίζεται ότι, ήταν η πρώτη ελληνοτουρκική κρίση
του καλοκαιριού και πως είχε στη συνέχεια αποκαλυφθεί,
ότι η Γερμανίδα καγκελάριος είχε επικοινωνήσει προηγουμένως και ξανά την επομένη και με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.
112
Η γερμανική εφημερίδα Bild έγραφε μάλιστα, ότι η κ.
ANS
CELLENCE
Μέρκελ απέτρεψε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
D’EX
Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Ως γνωστόν βεβαίως, στη συνέχεια και με πρόσχημα τη
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την ΑΟΖ που έβαλε
φρένο στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Τουρκία
Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.
ενέτεινε τις προκλήσεις με το «Oruc Reis», το οποίο απέσυρε πάνω στην ώρα για τη Σύνοδο Κορυφής. Η οποία
Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε
(Σύνοδος Κορυφής) υπενθυμίζεται, ότι είχε αναβληθεί
με το πλησιέστερο παράρτημα:
για μία εβδομάδα με αφορμή τον κορωνοϊό, αναβολή
Παράρτημα ii: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
όμως που θεωρήθηκε «διπλωματική ασθένεια», καθώς η
Παράρτημα iii: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Κύπρος απειλούσε να μπλοκάρει τις κυρώσεις σε Λευκορωσία, που η ΕΕ -σε αντίθεση με τις κυρώσεις σε ΤουρκίαΠαράρτημα iV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
ήταν αποφασισμένη να επιβάλλει.
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Γιατί το Βερολίνο χαϊδεύει τόσο την Τουρκία; Οι λόγοι
Παράρτημα V (annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
είναι πολλοί. Οικονομικοί, καθαρά ψηφοθηρικοί, καθώς
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800
στη Γερμανία ζουν πολλοί πολίτες τουρκικής καταγωγής,
αλλά και λόγω του προσφυγικού – μεταναστευτικού, καΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ
θώς η Μέρκελ θεωρεί ότι η Τουρκία συγκρατεί τα ρεύμαΣκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό
τα προς Ευρώπη.
περιβάλλον,
όπου τα παιδιά εξερευνούν τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς
Πριν βιαστεί όμως κανείς να καταγγείλει τη «γερμανοβρίσκουν
τη
θέση
τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.
κρατούμενη Ευρώπη», οφείλει να λάβει υπόψη του πως
δεν ήταν μόνο το Βερολίνο άκρως επιφυλακτικό απέναντι
PrÉscolaire (4 et 5ans) • PriMaire (1er - 6e) • secondaire (i - V)
στο ενδεχόμενο κυρώσεων στην Άγκυρα. Παρά τις υποL’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE oﬀre à ses élèves :
σχέσεις στην πρόσφατη Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, Ισπα• I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le
νία και Ιταλία επίσης δεν ήθελαν κυρώσεις και σίγουρα
όχι οικονομικές.
programme officiel du ministère de l'Éducation)
Ο λόγος είναι απλός: Ειδικά οι ισπανικές τράπεζες εί• I'enseignement de I'anglais enrichi
ναι εκτεθειμένες στην Τουρκία με δάνεια 82,8 δις ευρώ.
• I'apprentissage de la langue grecque ainsi que la découverte
Αλλά και οι ιταλικές τράπεζες έχουν επίσης δανείσει
de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce
τη γείτονα και συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία έχει
ανοίγματα στην Τουρκία, με συνέπεια να φοβούνται
μία κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας.
Η δε Ισπανία έχει στενή αμυντική συνεργασία με την
πό την κυβέρνηση κάνουν τα πικρά – γλυκά και
δηλώνουν ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματα
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία, καθώς
το τελικό κείμενο συμπερασμάτων είναι διαφορετικό
από τα δύο αρχικά και εξαιρετικά θετικά για την Άγκυρα προσχέδια και καθώς αν και δεν υπάρχει η λέξη κυρώσεις, γίνεται αναφορά στα συγκεκριμένα άρθρα των
Συνθηκών για την επιβολή κυρώσεων (άρθρα 29 και 215).
Είναι όμως γεγονός, ότι το τελικό κείμενο συμπερασμάτων επίσης, απέχει από τις αρχικές στοχεύσεις, τόσο της
Αθήνας όσο και της Λευκωσίας.

ŒCOLE SOCRATES-DŒMOSTHENE
ACADŒMIE PRIVŒE

OPEN
HOUSE

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

1 - 4 Νοεμβρίου 2020 Μόνο με ραντεβού
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Βαγγέλης Στεργιόπουλος © in.gr

ΖΊΤΣΑ ΊΩΑΝΝΊΝΩΝ

Οι δρόμοι του κρασιού
και της πίστης
Η Ζίτσα, χαρακτηριστικό ηπειρώτικο χωριό (πηγή: Δήμος Ζίτσας)

Χ

αρακτηριστικό ηπειρώτικο χωριό με
πετρόχτιστα σπίτια και καλντερίμια,
η φημισμένη για τα κρασιά της Ζίτσα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 680 μέτρα, σε
απόσταση 25,5 χλμ. BΔ από την πόλη των
Ιωαννίνων.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών της Ζίτσας, που άκμασε το 18ο και το 19ο αιώνα, προσελκύουν οι εκκλησίες της Παναγίας και των Ταξιαρχών.
Η Πινακοθήκη Χαρακτικής, δημιούργημα του ζιτσαίου ζωγράφου Κώστα Μαλάμου (1913-2007), περιλαμβάνει εκατοντάδες αξιόλογα έργα Ελλήνων χαρακτών, που χρονολογούνται από τα τέλη
του 19ου αιώνα έως σήμερα.
Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο
της Ζίτσας, όπου εκτίθενται παλαιά αντικείμενα και παραδοσιακές στολές.
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ
Η σημαντικότερη περιοχή παραγωγής
κρασιού στην Ήπειρο βρίσκεται στην
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
είναι η αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας.
Ολόκληρη αυτή η ζώνη βρίσκεται πάνω
σε μια σειρά λόφων, με υψόμετρο που

κυμαίνεται από 450 έως 750 μέτρα. Το
κλίμα της ζώνης είναι ηπειρωτικό, ενώ η
περιοχή έχει μεγάλο βροχομετρικό ύψος.
Τα εδάφη της περιοχής είναι ασβεστολιθικά και επικλινή, με καλή αποστράγγιση
από τα νερά, στραμμένα προς την πλευρά του Ιονίου και δεχόμενα την επίδραση των θαλασσίων ανέμων, γεγονός που
εξασφαλίζει σε αυτά έναν ήπιο χειμώνα
και δροσερά καλοκαίρια.
Δεν είναι γνωστό, πότε ακριβώς άρχισαν
οι κάτοικοι της Ζίτσας να ασχολούνται με
την αμπελοκαλλιέργεια, αλλά είναι βέβαιο ότι ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα η Ζίτσα είχε εδραιώσει τη φήμη της
ως αμπελουργικό και οινοπαραγωγικό
χωριό.
Το είδος των κλημάτων που ανέκαθεν
φύτευαν και καλλιεργούσαν οι κάτοικοι
της Ζίτσας είναι σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα η Ντεμπίνα, η περίφημη ποικιλία
που χαρίζει παγκόσμια αναγνώριση στο
κρασί της Ζίτσας.
Εκτός από τη λευκή Ντεμπίνα, που καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της
συνολικής έκτασης των αμπελιών που
καλλιεργούνται στην περιοχή της Ζίτσας,
υπάρχουν και μερικές ερυθρές ποικιλίες

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

που καταλαμβάνουν λίγα στρέμματα,
όπως το Βλάχικο και το Μπεκάρι, ενώ σε
πολύ μικρή έκταση καλλιεργούνται τοπικές ποικιλίες.
Ο ΑΪ-ΛΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ
Στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, που
υψώνεται πάνω από το χωριό, είναι σκαρφαλωμένη η μονή του Προφήτη Ηλία, ο
Αϊ-Λιας της Ζίτσας. Εξ όσων γνωρίζουμε,
το μοναστήρι μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση από τον αντικρινό λόφο το
1598. Ως κτήτοράς του μνημονεύεται
ένας ιερομόναχος ονόματι Αθανάσιος.
Η μονή του Προφήτη Ηλία αποτέλεσε
εκπαιδευτικό κέντρο επί Τουρκοκρατίας
και εστία όπου γαλουχήθηκαν σημαντικοί
ιεράρχες. Στο διάβα των αιώνων, η μονή
γνώρισε περίοδο οικονομικής ακμής και
απέκτησε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και σημαντική ακίνητη περιουσία.
Το καθολικό της μονής αγιογραφήθηκε το
1658.
Ο λόρδος Bύρων, ο οποίος επισκέφθηκε
τον Αϊ-Λια της Ζίτσας το έτος 1809, εξύμνησε την υπέροχη θέα που προσφέρει
ο λόφος στον οποίον είναι χτισμένη η
μονή.

Η ΜΟΝΗ ΠΑΤΕΡΩΝ
Σε απόσταση 7,5 χλμ. ΒΔ από τη Ζίτσα,
απέναντι από το χωριό Λίθινο, βρίσκεται
η μονή Πατέρων, αξιόλογης αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες, το
καθολικό του μοναστηριού θεμελιώθηκε
το 1590, ενώ η έδρα της μονής μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση το 1668.
Η περιτειχισμένη μονή Πατέρων υπήρξε
στη μακρά ιστορία της ένα από τα πλουσιότερα μοναστήρια της Ηπείρου, με μετόχια στη Ρωσία και τις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες.
ΤΟ ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ
Κοντά στο Λίθινο οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν το Θεογέφυρο (Θεογέφυρα),
ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης σε
μαγευτικό τοπίο (κατάφυτη ρεματιά με
τρεχούμενα νερά). Το «γεφύρι» που δημιούργησε με τα ορμητικά νερά του ο
Καλαμάς, σμιλεύοντας τον ηπειρώτικο
βράχο, διευκόλυνε επί αιώνες το πέρασμα του ποταμού.
*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται
στο παρόν άρθρο προέρχονται στο σύνολό τους από το διαδικτυακό τόπο του
Δήμου Ζίτσας (zitsa.gov.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

ο εποικισμός της Αμμοχώστου

Δ

όθηκε... χώρος στη διπλωματία, μπήκαν στο ράφι οι κυρώσεις και πριν
αλέκτορα φωνήσαι, ο Ερντογάν έστειλε
την κίνηση καλής θέλησης της ΕΕ στα αζήτητα. Οι Τούρκοι προχώρησαν στο άνοιγμα τμήματος της παραλιακής περιοχής
της περίκλειστης πόλης της κατεχόμενης
Αμμοχώστου.

επίπεδα, αλλά από τη φίλη του Ερντογάν, την κυρία Μέρκελ, τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και
την Κομισιόν.
Η Μέρκελ πήρε ως έπαθλο την (προσωρινή) αποχώρηση του «Γιαβούζ», αλλά άφησε το θέμα της Αμμοχώστου εκτός των
συζητήσεων. Και αυτό, γιατί προφανώς ο
Τούρκος πρόεδρος δεν το συζητούσε, καΓράφει ο Κώστας Βενιζέλος*
θώς ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει
© slpress.gr
και μάλιστα ανενόχλητος.
Άλλωστε πήρε το μήνυμα από την ΕΕ.
Οι παρασκηνιακές διεργασίες που διε- Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να απειλεί,
ξήχθησαν την περασμένη εβδομάδα, πριν να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα
και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού κρατών-μελών της και να μην τιμωρείΣυμβουλίου, διευκόλυναν εν πολλοίς την ται. Σημειώνεται συναφώς ότι την Τρίτη
υλοποίηση των επεκτατικών σχεδίων της 6 Οκτωβρίου, μετά από παρέμβαση του
κατοχικής δύναμης.
προέδρου Αναστασιάδη, η Γερμανίδα καΗ καγκελάριος Μέρκελ, που βρισκόταν γκελάριος επικοινώνησε τηλεφωνικά με
σε ανοικτή γραμμή με τον Ερντογάν, έπει- τον Ερντογάν.
σε τον Κύπριο πρόεδρο πως ο Τούρκος
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΗΕ
ομόλογος του θα απέσυρε το γεωτρύπανο
Η επικοινωνία έγινε πριν τις κοινές ανα«Γιαβούζ» και ως απάντηση στην κίνηση
«καλής θέλησης» της κατοχικής δύναμης, κοινώσεις του Ερντογάν με τον ψευδοδε θα έπρεπε η Λευκωσία να επιμένει στις πρωθυπουργό Ερσίν Τατάρ στην Άγκυρα.
κυρώσεις κατά της Άγκυρας. Αυτό ακρι- Είναι πρόδηλο εκ του αποτελέσματος, ότι
οι παροτρύνσεις Μέρκελ δεν απέδωσαν.
βώς έγινε.
Και ενώ ήταν γνωστό εδώ και μια εβδο- Η τελευταία εισέπραξε και παράπονα
μάδα, ότι ο Ερντογάν είχε δώσει εντολές από το συνομιλητή της επειδή, όπως ισχυστο κατοχικό καθεστώς να προχωρήσει ρίσθηκε «τα ευρωπαϊκά συμφέροντα δεν
σε βήμα σταδιακού ανοίγματος της πε- πρέπει να τελούν υπό την ομηρεία της Ελρίκλειστης πόλης, είτε τη Δευτέρα (5/10) λάδας και της Κύπρου».
είτε την Τρίτη (6/10), τούτο υποβαθμίστη- Στο κάδρο εκείνων που πρέπει να χρεωκε. Όχι από τη Λευκωσία που κινείτο από θούν την εξέλιξη με την Αμμόχωστο, χωρίς
την πρώτη στιγμή σε όλα τα διπλωματικά να συγκαλύπτονται πιθανά δικά μας λάθη,

Δεύτερον, στο πεδίο της ΕΕ υπάρχουν
εργαλεία. Η Λευκωσία θα πρέπει να αισθάνεται ότι την έχουν ξεγελάσει από τα
όσα σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προχωρήσει
με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει δυνατότητες μέσα από την Ένωση. Μεταξύ άλλων,
κινήσεις για πάγωμα κονδυλίων προς τα
Κατεχόμενα και την Τουρκία.
Ούτε ευρώ λοιπόν στην κατοχική Τουρκία και στα Κατεχόμενα! Υπάρχουν και
άλλα μέτρα που θα μπορούν να δημιουργήσουν κόστος στην τουρκική πλευρά,
αλλά δεν είναι της παρούσης.
Είναι προφανές, πως συνομιλίες για
το Κυπριακό υπό αυτές τις συνθήκες δε
μπορούν να διεξαχθούν. Και αυτό δεν είναι ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
αλλά της Τουρκίας, όσων τη στηρίζουν
εντός και εκτός της ΕΕ και όσων επιμένουν
στην πολιτική του κατευνασμού.
Οι ευθύνες της Λευκωσίας βρίσκονται
στους χειρισμούς που έγιναν στο ΕυρωΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ
παϊκό Συμβούλιο. Δε δόθηκε λοιπόν «χώΤι μπορεί όμως να γίνει;
ρος στη διπλωματία», αλλά στην κατοχιΠρώτον, προσφυγή στο Συμβούλιο κή Τουρκία, προκειμένου να προχωρήσει
Ασφαλείας. Αυτό χρειάζεται χρόνο και θα στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεπρέπει να αξιολογηθούν και τα ενδεχόμε- διασμών.
να αποτελέσματα. Εάν πρόκειται να εγκριθεί μια προεδρική δήλωση, να επαναλη- *Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογράφθούν αναφορές σε προηγούμενα ψη- φος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Φιφίσματα, τότε η Τουρκία θα προχωρήσει λελεύθερος της Κύπρου. Είναι συγγραανενόχλητη. Από τέτοιες αναφορές έχου- φέας βιβλίων για το Κυπριακό και διδάμε βαρεθεί και η Τουρκία δε συγκινείται!
κτορας σε θέματα Επικοινωνίας.
είναι και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία γνώριζαν τι θα γινόταν. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες και
η εδώ εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Όμως δεν έκαναν
τίποτε απολύτως.
Πολλοί θεωρούν πως η ενέργεια αυτή
έγινε μόνο και μόνο για να ενισχυθεί ο εκ
των εγκάθετων της Άγκυρας στα Κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ, ενόψει των παράνομων
εκλογών της ερχόμενης Κυριακής (11/10).
Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Το άνοιγμα του παραλιακού τμήματος, αποτελεί
βήμα για τον πλήρη εποικισμό της περίκλειστης περιοχής.
Πάντα ήταν σχέδιο της Άγκυρας να εποικίσει την περιοχή. Δεν το έκανε, όσο θεωρούσε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει
το χαρτί αυτό σε συνομιλίες για το Κυπριακό. Τώρα, προφανώς και τερματίζει, με
την κίνηση τούτη, κάθε προσπάθεια προς
την κατεύθυνση επίτευξης συμφωνίας για
την περίκλειστη περιοχή.

STUDIOS

• SINGING and PIANO
LESSONS
• PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for
SOCIAL MEDIA
• ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS
in collboration with:

Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons | Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
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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δώ και 50 χρόνια -όσοι από εσάς θυμάστε- το Μόντρεαλ πέρασε μία από
τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις.
Η κρίση του Οκτωβρίου του 1970 ήταν
μια σειρά γεγονότων που συνέβησαν και
πυροδοτήθηκαν από δύο απαγωγές κυβερνητικών αξιωματούχων.
Υπεύθυνα για τις απαγωγές, ήταν μέλη
της οργάνωσης Απελευθερωτικό Μέτωπο του Κεμπέκ (Front de Libération du
Québec – FLQ).
Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Πιστεύοντας ότι τα δικαιώματά τους καταπατούνται από την αγγλόφωνη κυριαρχία στο Κεμπέκ, τρεις νεαροί δημιουργούν
το 1963 το Απελευθερωτικό Μέτωπο του
Κεμπέκ (FLQ) με απώτερο στόχο να δημιουργήσουν πολιτικές καταστάσεις, οι
οποίες θα οδηγούσαν στο διαχωρισμό της
επαρχίας του Κεμπέκ από τον υπόλοιπο
Καναδά.
Από το 1963 έως το 1970 το εθνικιστικό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Κεμπέκ
είχε πυροδοτήσει πάνω από 95 βόμβες σε
γραμματοκιβώτια, ιδιαίτερα στην εύπορη
και βασικά αγγλόφωνη πόλη Westmount.
Η μεγαλύτερη, ωστόσο, βομβιστική επίθεση, ήταν αυτή κατά του Χρηματιστηρίου του Μόντρεαλ, στις 13 Φεβρουαρίου
1969, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες
υλικές ζημιές, αλλά και τον τραυματισμό
27 ατόμων.
Άλλοι στόχοι περιλάμβαναν το Δημαρχείο του Μόντρεαλ, τα γραφεία κατάταξης της RCMP, σιδηροδρομικές γραμμές,
καθώς και εγκαταστάσεις του στρατού.
Μέλη του Μετώπου, σε κινήσεις στρατηγικής, είχαν κλέψει αρκετούς τόνους
δυναμίτη από στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και, καθώς χρηματοδοτούσαν τις επιχειρήσεις τους με χρήματα από ληστείες τραπεζών, εξέφραζαν
απειλές για νέες επιθέσεις, μέσω του επίσημου οργάνου επικοινωνίας τους, γνωστό ως «ο Σύνδεσμος» (La Cognée).

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Μέχρι το 1970, 23 μέλη του Μετώπου
ήταν στη φυλακή, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη καταδικασμένα για ανθρωποκτονίες. Στις 26 Φεβρουαρίου 1970, συνελήφθησαν δύο άντρες σε ένα κλειστό ημιφορτηγό στο Μόντρεαλ, ένας από τους
οποίους ήταν ο Jacques Lanctôt.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν μια κοντόκανη καραμπίνα και μια προκήρυξη που
ανήγγειλε την απαγωγή του ισραηλινού
προξένου.
Τον Ιούνιο η αστυνομία διεξήγαγε κατ’
οίκον έρευνα σε σπίτι της μικρής κοινότητας Prévost, βόρεια του Μόντρεαλ, στα
Λορένσιανς, όπου βρήκε πυροβόλα όπλα,
πυρομαχικά, 140 κιλά δυναμίτη, πυροκροτητές, καθώς και προσχέδιο σημειώματος για λύτρα, που θα χρησιμοποιείτο
στην απαγωγή του προξένου των Ηνωμένων Πολιτειών.
5 Οκτωβρίου: Δύο μέλη του «Πυρήνα
Απελευθέρωσης» του FLQ απαγάγουν το
Βρετανό Εμπορικό Ακόλουθο James Cross
από το σπίτι του. Οι απαγωγείς δρουν μεταμφιεσμένοι σα διανομείς που υποτίθεται ότι θέλουν να του παραδώσουν ένα
πακέτο για τα -πρόσφατα τότε- γενέθλιά
του.
Μόλις η υπηρέτρια τούς αφήνει να μπουν
στο σπίτι, αυτοί εμφανίζουν ένα τυφέκιο
και ένα περίστροφο και απαγάγουν τον
Cross. Ακολουθεί ένα ανακοινωθέν προς
τις αρχές, που περιέχει αιτήματα των
απαγωγέων, τα οποία περιλαμβάνουν την
ανταλλαγή του Cross με «πολιτικούς κρατούμενους», καταδικασμένα ή προσωρινά
κρατούμενα μέλη του FLQ και την αναπαραγωγή του μανιφέστου του FLQ από την
κρατική Καναδική Τηλεόραση (CBC).
Οι όροι του σημειώματος για λύτρα είναι
ίδιοι με εκείνους που βρέθηκαν τον Ιούνιο
για τη σχεδιαζόμενη απαγωγή του προξένου των ΗΠΑ. Αυτή τη χρονική στιγμή,
ωστόσο, η αστυνομία δε συνδέει τα δύο
περιστατικά.

8 Οκτωβρίου: Μετάδοση του μανιφέστου του FLQ σε όλα τα γαλλικά και αγγλόφωνα μέσα ενημέρωσης του Κεμπέκ.
10 Οκτωβρίου: Μέλη του πυρήνα
Chenier προσεγγίζουν το σπίτι του Υπουργού Εργασίας της επαρχίας του Κεμπέκ,
Pierre Laporte (φωτ.1), ενώ αυτός παίζει
ποδόσφαιρο με τον ανιψιό του στην αυλή
και τον απαγάγουν.
11 Οκτωβρίου: Το CBC μεταδίδει το
περιεχόμενο μιας επιστολής του Pierre
Laporte, γραμμένης στην αιχμαλωσία,
που απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό
του Κεμπέκ, Robert Bourassa.
12 Οκτωβρίου: Ανατίθεται στον Καναδικό στρατό να περιπολεί στην περιοχή της
Οτάβα, κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο δικηγόρος Robert
Lemieux ορίζεται από το FLQ να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των James
Cross και Pierre Laporte. Η κυβέρνηση
του Κεμπέκ ορίζει για το σκοπό αυτό τον
Robert Demers.
13 Οκτωβρίου: Ο πρωθυπουργός του
Καναδά, Pierre Elliot Trudeau (φωτ.2),
παραχωρεί βαρυσήμαντη συνέντευξη στο
CBC αναφορικά με τη στρατιωτική παρουσία. Σε μια συνέντευξη που εξελίσσεται
μαχητική, ο Trudeau ρωτά το δημοσιογράφο τι θα έκανε στη θέση του. Όταν
ερωτάται πόσο μακριά θα το τραβήξει, ο
Trudeau απαντά «απλά κοίτα με».
14 Οκτωβρίου: Δεκαέξι προσωπικότητες
του Κεμπέκ, συμπεριλαμβανομένων των
René Lévesque και Claude Ryan, καλούν
για διαπραγμάτευση προς «ανταλλαγή
των δύο ομήρων με τους πολιτικούς κρατούμενους». Ο δικηγόρος του FLQ Robert
Lemieux προτρέπει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ (Université de
Montréal) να μποϊκοτάρουν τα μαθήματά τους ως ένδειξη υποστήριξης στο FLQ
(Απελευθερωτικό Μέτωπο Κεμπέκ).
15 Οκτωβρίου: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δικηγόρων Lemieux και Demers
τερματίζονται.

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ, αποκλειστικά
υπεύθυνη για το νόμο και την τάξη, ζητεί
επισήμως την παρέμβαση του καναδικού
στρατού στην «ενίσχυση της πολιτικής
δύναμης», όπως είναι το αποκλειστικό δικαίωμά της, στο πλαίσιο του νόμου περί
εθνικής άμυνας.
Και τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Parti
Québécois, υποστηρίζουν την απόφαση
με ψήφισμά τους στην Εθνοσυνέλευση.
Την ίδια ημέρα, δίνεται βήμα σε αυτονομιστικές ομάδες να μιλήσουν στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.
Ο Robert Lemieux διοργανώνει συλλαλητήριο 3.000 σπουδαστών στο Paul Sauvé
Arena για να δείξει την υποστήριξη προς
το FLQ. Ο ηγέτης των εργατικών Michel
Chartrand δηλώνει ότι η λαϊκή υποστήριξη για το FLQ αυξάνεται και ότι «πρόκειται να κερδίσουμε, επειδή υπάρχουν περισσότερα αγόρια έτοιμα να πυροβολήσουν τα μέλη του Κοινοβουλίου από ό,τι
υπάρχουν αστυνομικοί». Η συγκέντρωση
τρομάζει πολλούς Καναδούς, οι οποίοι
το βλέπουν ως ένα πιθανό προοίμιο μιας
ολοκληρωτικής εξέγερσης στο Κεμπέκ.
16 Οκτωβρίου: Ο πρωθυπουργός
Bourassa ζητεί επίσημα από την κυβέρνηση του Καναδά να χορηγήσει στην κυβέρνηση του Κεμπέκ «έκτακτες εξουσίες»
που θα της επιτρέψουν να «συλλαμβάνει
και να θέτει υπό κράτηση» άτομα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή του
νόμου περί Πολεμικών Μέτρων, επιτρέποντας την αναστολή του habeas corpus,
δίνοντας ευρείες εξουσίες σύλληψης στην
αστυνομία. Η πόλη του Μόντρεαλ είχε
ήδη υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα την προηγούμενη ημέρα. Τα μέτρα αυτά τίθενται
σε ισχύ στις 4:00 π.μ. Ο Πρωθυπουργός
Trudeau απευθύνει διάγγελμα ανακοινώνοντας την εφαρμογή του νόμου περί Πολεμικών Μέτρων.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970

ταν το Μόντρεαλ
γέμισε στρατό
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
17 Οκτωβρίου: Ο πυρήνας Chenier του
FLQ ανακοινώνει ότι ο όμηρος Pierre
Laporte έχει εκτελεστεί. Είχε στραγγαλιστεί, το πτώμα του τοποθετήθηκε στο
πορτ-μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και εγκαταλείφθηκε στο δάσος κοντά στο αεροδρόμιο του Saint-Hubert, λίγα χιλιόμετρα
από το Μόντρεαλ. Σε ένα ανακοινωθέν
προς την αστυνομία, με το οποίο ενημερώνουν ότι ο Pierre Laporte έχει εκτελεστεί, αναφέρονται σε αυτόν χλευαστικά
ως «υπουργός ανεργίας και αφομοίωσης». Σε ένα άλλο ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον «Πυρήνα Απελευθέρωσης»,
ο οποίος κρατούσε τον απαχθέντα James
Cross, οι απαγωγείς του δηλώνουν ότι
αναστέλλουν επ’ αόριστον τη θανατική
ποινή του, ότι δε θα τον αφήσουν ελεύθερο μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά
τους, και ότι θα εκτελεστεί αν η «φασιστική αστυνομία» τούς ανακαλύψει και προσπαθήσει να επέμβει.
Τα αιτήματά τους είναι:
1) Η δημοσίευση του Μανιφέστου του
FLQ.
2) Η απελευθέρωση 23 πολιτικών κρατουμένων.
3) Ένα αεροπλάνο για να τους μεταφέρει
είτε στην Κούβα είτε στην Αλγερία (δύο
χώρες με τις οποίες αισθάνονταν μια ισχυρή σύνδεση λόγω του αγώνα τους ενάντια
στην αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό).
4) Η επαναπρόσληψη των «παιδιών του
Lapalme».
5) «Εθελοντικός φόρος» (λύτρα) 500.000
δολαρίων, τοποθετημένα στο αεροπλάνο
πριν από την αναχώρηση.
6) Το όνομα του πληροφοριοδότη ο οποίος είχε «πουλήσει» τους ακτιβιστές του
FLQ νωρίτερα μέσα στο έτος.
Σε μια από τις αμφιλεγόμενες πτυχές
της υπόθεσης, οι εκθέσεις της αστυνο-

μίας που παρέμειναν αδημοσίευτες έως
το 2010, αναφέρουν ότι ο Pierre Laporte
σκοτώθηκε κατά λάθος, κατά τη διάρκεια
συμπλοκής. Στη συνέχεια, το FLQ θέλησε
να χρησιμοποιήσει το θάνατό του προς
όφελός του, πείθοντας την κυβέρνηση ότι
θα πρέπει να λάβουν την οργάνωση σοβαρά υπόψη.
18 Οκτωβρίου: Καταγγέλλοντας τις πράξεις «ανατροπής και τρομοκρατίας – τα
οποία αμφότερα είναι τόσο τραγικά αντίθετα προς το συμφέρον του λαού μας»,
ο αρθρογράφος, πολιτικός και μελλοντικός πρωθυπουργός του Κεμπέκ, René
Lévesque, επικρίνει την επιβολή των Πολεμικών Μέτρων: «Μέχρι να λάβουμε
αποδείξεις (σχετικά με το μέγεθος του
επαναστατικού στρατού) για το αντίθετο,
θα πιστεύουμε ότι εμπλέκεται μια τόσο
ισχνή, αριθμητικά ασήμαντη φράξια, που
η εσπευσμένη επιβολή των Πολεμικών
Μέτρων ήταν μια αντίδραση πανικού και
εντελώς υπερβολική, ειδικά έχοντας υπόψη το δυσανάλογο χρόνο κατά τον οποίο
θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώς
αυτό».
6 Νοεμβρίου: Αστυνομική επιχείρηση σε
κρησφύγετο του πυρήνα Chenier του FLQ.
Παρά το γεγονός ότι τρία μέλη διαφεύγουν από την επέμβαση, συλλαμβάνεται
ο Bernard Lortie και κατηγορείται για την
απαγωγή και τη δολοφονία του Pierre
Laporte.
4 Δεκέμβρη: Αφού κρατήθηκαν όμηροι για 62 ημέρες, ο απαχθείς Βρετανός
εμπορικός ακόλουθος James Cross απελευθερώνεται από τον Πυρήνα Απελευθέρωσης του ΑΜΚ μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δικηγόρων Bernard
Mergler και Robert Demers. Ταυτόχρονα,
στους πέντε γνωστούς απαγωγείς Marc
Carbonneau, Yves Langlois, Jacques
Lanctôt, Jacques Cossette – Trudel και τη
σύζυγό του, Louise Lanctôt, επιτρέπεται
από την κυβέρνηση του Καναδά η ασφαλής διέλευση στην Κούβα, μετά την έγκρι-

ση του Φιντέλ Κάστρο. Τους μεταφέρει
αεροπορικώς ένα αεροσκάφος της Καναδικής Αεροπορίας. Ο Jacques Lanctôt
είναι ο ίδιος άνθρωπος που, νωρίτερα το
1970, είχε συλληφθεί και στη συνέχεια
αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, για την
απόπειρα απαγωγής του Ισραηλινού προξένου.
23 Δεκεμβρίου: Ο Πρωθυπουργός
Pierre Elliot Trudeau ανακοινώνει ότι όλα
τα στρατεύματα που σταθμεύουν στο Κεμπέκ θα αποσυρθούν την 5η Ιανουαρίου
1971.
28 Δεκεμβρίου: Τα τρία μέλη του πυρήνα Chenier που παραμένουν ασύλληπτα,
οι Paul Rose (φωτ.3), Jacques Rose και
Francis Simard, ανακαλύπτονται να κρύβονται σε μια σήραγγα 6 μέτρων σε μια
αγροτική κοινότητα και συλλαμβάνονται.
Αργότερα θα τους απαγγελθούν κατηγορίες για την απαγωγή και δολοφονία του
Pierre Laporte.
Στις 3 Φεβρουαρίου 1971, ο John Turner,
υπουργός Δικαιοσύνης του Καναδά, ανέφερε ότι 497 άτομα συνελήφθησαν στο
πλαίσιο των Πολεμικών Μέτρων, εκ των
οποίων 435 είχαν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.
Στους υπόλοιπους 62 απαγγέλθηκαν κατηγορίες, εκ των οποίων σε 32 για εγκλήματα σπουδαίας σοβαρότητας, ώστε να
κρατηθούν από δικαστή Δικαστηρίου του
Κεμπέκ χωρίς τη δυνατότητα παροχής εγγύησης.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι παραπάνω περιστάσεις τελικά οδήγησαν στη μοναδική εν καιρώ ειρήνης
εφαρμογή του «Νόμου περί Πολεμικών
Μέτρων» (War Measures Act) στην ιστορία του Καναδά, από το Γενικό Κυβερνήτη της Χώρας Roland Michener, μετά από
εντολή του πρωθυπουργού Πιέρ Τρουντό
(Pierre Trudeau), αφού αυτό είχε ζητηθεί από τον πρωθυπουργό του Κεμπέκ,
Ρομπέρ Μπουρασσά (Robert Bourassa)
και από το Δήμαρχο του Μόντρεαλ, Ζαν

Fruits and vegetables

Ντραπώ (Jean Drapeau). Η επιβολή των
Πολεμικών Μέτρων έλαβε χώρα ταυτόχρονα με την ευρεία ανάπτυξη καναδικών
στρατευμάτων σε όλο το Κεμπέκ και στην
Οτάβα, κατ’ εφαρμογή άλλης νομοθεσίας,
δίνοντας την εντύπωση ότι είχε επιβληθεί
στρατιωτικός νόμος, αν και ο στρατός παρέμεινε σε ρόλο υποστηρικτικό των πολιτικών αρχών του Κεμπέκ.
Η αστυνομία εξοπλίστηκε επίσης με
εκτεταμένες εξουσίες και προχώρησε σε
συλλήψεις και προσωρινές κρατήσεις,
χωρίς εγγύηση, 497 ατόμων, σε 62 μόνο
εκ των οποίων αργότερα απαγγέλθηκαν
κατηγορίες. Κατά το χρόνο των γεγονότων, οι δημοσκοπήσεις σε όλον τον Καναδά (συμπεριλαμβανομένου του Κεμπέκ)
έδειχναν ευρεία υποστήριξη για τη χρήση
του νόμου περί Πολεμικών Μέτρων. Η
επιβολή των μέτρων αυτών, ωστόσο, επικρίθηκε εκείνη την εποχή αλλά και στη συνέχεια από πολλούς επιφανείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των René Lévesque,
Robert Stanfield και Tommy Douglas, οι
οποίοι πίστευαν ότι τα μέτρα ήταν υπερβολικά και το προηγούμενο που καθιερωνόταν, ως προς την αναστολή των πολιτικών ελευθεριών, επικίνδυνο.
Η κριτική αυτή ενισχύεται από στοιχεία
που αποδεικνύουν, ότι αξιωματούχοι της
αστυνομίας καταχράστηκαν τις εξουσίες
τους και έθεσαν υπό κράτηση, χωρίς αιτία,
εξέχοντες καλλιτέχνες και διανοούμενους,
που συνδέονταν με το κίνημα της ανεξαρτησίας του Κεμπέκ.
Τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1970
ενίσχυσαν την υποστήριξη κατά της χρήσης βίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών
για ανεξαρτησία του Κεμπέκ και διοχέτευσαν το κίνημα αυτό προς τη χρήση πολιτικών μέσων, για την επίτευξη μεγαλύτερης
αυτονομίας και ανεξαρτησίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του φιλοανεξάρτητου Κόμματος Québécois (Parti
Québécois), το οποίο κέρδισε την εξουσία
σε επαρχιακό επίπεδο.

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability
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Place your orders on-line or
by phone before 9am on Thursday.

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM

$50erm+arket

30$

at the sup

514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

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

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES
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Γελοίοι και ανίκανοι αντάμα
| Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποδείχτηκαν γελοίοι
| Η Τουρκία εξήλθε αλώβητη και συνεχίζει
| Ελλάδα και Κύπρος έχασαν μια ακόμη μάχη

Η

Σύνοδος Κορυφής (1-2/10/2020)
απέδειξε, για μια ακόμη φορά, πόσο
πολιτικά γελοία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δε μπορεί να επιβάλλει, έστω και ανώδυνες, κυρώσεις σε μια τρίτη χώρα, την
Τουρκία. Δε μπορεί να προσφέρει ούτε την
ελάχιστη ουσιαστική βοήθεια σε δύο κράτη – μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο,
που υφίστανται, για χρόνια, την τουρκική
επιθετικότητα. Μπορεί μόνο να κάνει αμφίσημες δηλώσεις, που παραπέμπουν τη
λύση των σημερινών προβλημάτων στο
μέλλον, αν και όταν υπάρξει ομοφωνία.
Θα ξανασυζητήσει για την Τουρκία τον
προσεχή Δεκέμβριο.
Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*
Η ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΝΟΣ»
που δε μπορεί να ασκήσει ουσιαστική
γεωπολιτική επιρροή. Το μόνο που έχει
συνηθίσει να κάνει είναι να προσπαθεί
να «δωροδοκήσει» τους άλλους διεθνείς
παίκτες, προκειμένου να εναρμονιστούν
με τα συμφέροντά της. Έτσι, στο Κείμενο
Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής,
υπόσχεται στην Τουρκία, «αν είναι καλό
παιδί», να δρομολογήσει τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, τη διευκόλυνση του εμπορίου, τις διαπροσωπικές
επαφές (κατάργηση βίζας) και τη συνεργασία σε ζητήματα μετανάστευσης. Όλα
αυτά θα έχουν οικονομικό όφελος για την
Άγκυρα και οι Ευρωπαίοι ελπίζουν «να

τσιμπήσει». Το πιθανότερο είναι ότι και τα
οικονομικά οφέλη θα εισπράξει και τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της θα συνεχίσει
να υλοποιεί.
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΛΩΒΗΤΗ και από
αυτήν τη Σύνοδο Κορυφής. Θα συνεχίσει
να παραβιάζει καθημερινά τον ελληνικό
εναέριο χώρο και να κάνει υπέρ-πτήσεις
πάνω από τα νησιά του Α. Αιγαίου. Θα συνεχίσει να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου (casus belli) αν η Ελλάδα επεκτείνει
τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. Θα συνεχίσει να θεωρεί νόμιμο το τουρκο-λιβυκό
Μνημόνιο. Θα συνεχίσει τις εξερευνήσεις
και γεωτρήσεις μέσα στην οριοθετημένη
κυπριακή ΑΟΖ. Θα συνεχίσει τις υβριδικές
επιχειρήσεις με τη διοχέτευση λαθρομεταναστών – εποίκων σε Ελλάδα και Κύπρο
και άλλα πολλά. Παράλληλα, θα αρχίσει
τις διερευνητικές επαφές, που δε μπορούν να έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, με στόχο να ρίξει την ευθύνη της
αποτυχίας τους στη δήθεν αδιάλλακτη
Αθήνα.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ έχασαν μια
ακόμη μάχη και «μυαλό δε λένε να βάλουν». Οι «ισχυροί σύμμαχοι» που θα
τους προστάτευαν από την τουρκική επιθετικότητα, ούτε θέλουν ούτε μπορούν,
γιατί απλώς στην Ευρωβαβέλ είναι αδύνατον να συνεννοηθούν. Η ηγεμονεύουσα στην ΕΕ φιλοτουρκική Γερμανία, δίνει
το τέμπο.

Η ΑΘΗΝΑ ΠΗΓΕ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ έχοντας «βάλει αυτογκόλ από τα
αποδυτήρια». Δήλωνε προκαταβολικά, ως
μη όφειλε, ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Αποδέχτηκε τις διερευνητικές
επαφές πριν τη Σύνοδο Κορυφής, επιτρέποντας έτσι στο Βερολίνο και τους συμμάχους του να επικαλεστούν ότι οι κυρώσεις
δε θα ευνοήσουν το διάλογο που τώρα
αρχίζει. Αυτή η ΕΕ είναι για τα «μπάζα».
Ο Ελληνισμός δε μπορεί να στηρίζεται
σ’ αυτήν για να αντιμετωπίσει ένα αναθεωρητικό κράτος, που επιδιώκει να καταστεί ηγεμονική περιφερειακή δύναμη
και θέλει να ανασυστήσει την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Περισσότερη αξιοπιστία
από την ΕΕ ως σύνολο, μπορούν να έχουν
διακρατικές συμφωνίες με μεμονωμένες
χώρες, όπως η Γαλλία, η Αυστρία ή χώρες
εκτός της Ένωσης, όπως η Αίγυπτος και το
Ισραήλ.
Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία,
δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από
τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής.
Ο μηχανισμός προπαγάνδας και τα στρατευμένα μέσα ενημέρωσης θα αναλάβουν
στη συνέχεια να κάνουν «πλύση εγκεφάλου» στους πολίτες. Αθήνα και Λευκωσία
δεν τόλμησαν να ασκήσουν, από κοινού,
VETO σε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ, μέχρις ότου επιβληθούν στην Τουρκία αυστηρές κυρώσεις και όχι χάδια. Δεν τόλ-

μησαν να στείλουν την ΕΕ σε υπαρξιακή
κρίση, προκειμένου να υπερασπιστούν τα
εθνικά συμφέροντα.
ΟΠΩΣ ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όπως
το 2013 στην Κύπρο, όπως το 2018 (Συμφωνία των Πρεσπών), όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι εγχώριες
πολιτικές ηγεσίες προτάσσουν την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης και όχι αυτά
του Ελληνισμού. Αν αυτό δεν αλλάξει,
σύντομα το έθνος των Ελλήνων θα αντιμετωπίσει απόλυτο υπαρξιακό κίνδυνο.
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος,
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε
Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία και
δημοσιογραφία στην Αθήνα. Άρχισε να
εργάζεται ως συντάκτης στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για θέματα της ΕΟΚ, που
εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία.
Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως
υπεύθυνος του οικονομικού ρεπορτάζ
και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτης του
Γραφείου Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυντής του Δ’ Προγράμματος
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου
Οικονομικών.

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

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

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Μάχη
της Καρμπάλα

Έ

νοπλη συμπλοκή, κατά την οποία ο
Χουσεΐν ιμπν Αλί, εγγονός του προφήτη
Μωάμεθ και διεκδικητής τής διαδοχής του
χαλιφάτου, ηττήθηκε και σκοτώθηκε από
στρατιωτική δύναμη του Ομεϋάδη χαλίφη
Ζιγιάντ Α’.
Έγινε στις 10 Οκτωβρίου 680 (10 Μουχαράμ 61, σύμφωνα με το Ισλαμικό Ημερολόγιο) κοντά στην πόλη Καρμπάλα (του σημερινού Ιράκ).
Η έκβαση της αναμέτρησης βοήθησε στη
σταθεροποίηση της δυναστείας των Ομεϋαδών, που είχε την έδρα της στη Δαμασκό.
Η επέτειος τής μάχης, όμως, έγινε για τους
Σιίτες μουσουλμάνους ημέρα δημόσιου πένθους.
Όταν οι οπαδοί τού Αλί, γαμπρού τού προφήτη Μωάμεθ, εξεγέρθηκαν στην Κούφα
(του σημερινού Ιράκ) εναντίον του Ζιγιάντ
και κάλεσαν ως χαλίφη τον Χουσεΐν ιμπν Αλί,
εγγονό του προφήτη και γιο του Αλί, ο Γιαζίντ
έστειλε εναντίον τους το γιο του, Ουμπαΐντ
Αλάχ, κυβερνήτη της Βασόρας.
Ο Χουσεΐν, που βάδιζε από τη Μέκκα προς
την Κούφα με περίπου 150 μαχητές, έπεσε
σε ενέδρα του Ουμάρ ιμπν Σαάντ, τον οποίο
είχε στείλει ο Ουμπαΐντ, κοντά στην Καρμπάλα. Η μάχη που επακολούθησε ήταν σύντομη και άνιση, καθώς ο Ουμάρ είχε παρατάξει στην περιοχή αυτή του Δυτικού Ευφράτη
από 5.000 έως 30.000 άνδρες.
Ο Χουσεΐν μάταια περίμενε βοήθεια από
την Κούφα, που είχε στο μεταξύ υποκύψει
στον Ζιγιάντ, και εξοντώθηκε μαζί με την οικογένειά του που τον συνόδευε.
Οι Σιίτες τιμούν την επέτειο της μάχης της
Καρμπάλα με παραστάσεις «θείου πάθους»
(γνωστές οι σκηνές με τους πιστούς να αυτομαστιγώνονται).

Η «Ημέρα της Ασούρα», όπως ονομάζεται
η ανάμνηση της Μάχης της Καρμπάλα, είναι
κινητή εορτή, σύμφωνα με το Ισλαμικό Ημερολόγιο (10 του μηνός Μουχαράμ).
Ο τάφος του Χουσεΐν, που θεωρείται μάρτυρας από τους Σιίτες, βρίσκεται στην Καρμπάλα και είναι γι’ αυτούς ο ιερότερος τόπος
στον κόσμο.
| © sansimera.gr
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Το πραξικόπημα
Κονδύλη και η
παλινόρθωση
της μοναρχίας
Μ

ε τη σύμπραξη των αρχηγών των
Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Στρατιωτικών, Γεώργιος Κονδύλης,
ανατρέπει την κυβέρνηση Τσαλδάρη,
στις 10 Οκτωβρίου 1935 και καταργεί
το καθεστώς της αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Είναι ένα ακόμα επεισόδιο στη διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, με
πρωταγωνιστή αυτή τη φορά ένα βενιζελικό, που είχε αλλάξει στρατόπεδο.
Στις αρχές του 1935 την Ελλάδα κυβερνούσαν η αντιβενιζελική παράταξη
με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα και με
πρωθυπουργό τον μετριοπαθή κορίνθιο
πολιτικό Παναγή Τσαλδάρη.
Την 1η Μαρτίου, βενιζελικοί αξιωματικοί με την κάλυψη του Ελευθερίου
Βενιζέλου, επιχείρησαν να ανατρέψουν
την κυβέρνηση για να προστατέψουν το
καθεστώς της Δημοκρατίας, όπως διατείνονταν.
Το κίνημα κατεστάλη εύκολα από τον
υπουργό Στρατιωτικών, Γεώργιο Κονδύλη, που επανήλθε στην ενεργό υπηρεσία με το βαθμό του αντιστράτηγου και
με αυξημένες αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια εξαπολύθηκε πογκρόμ
διώξεων και αποτάξεων βενιζελικών
αξιωματικών, ενώ τρεις εκτελέστηκαν.
Ο δρόμος για την παλινόρθωση της βασιλείας ήταν πλέον ανοιχτός.
Ο Τσαλδάρης προκήρυξε εκλογές για
τις 9 Ιουνίου 1935, στις οποίες θριάμβευσε, καθώς απείχαν οι βενιζελικοί.
Ο Κονδύλης ανέλαβε αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης και υπουργός Στρατιωτικών.
Σχεδόν αμέσως τέθηκε ζήτημα αλλαγής του πολιτεύματος και συγκεκριμένα
η επαναφορά της βασιλείας.
Η «αντιβενιζελική» παράταξη χωρίστηκε σε τρία στρατόπεδα: Μία μερίδα
ευνοούσε πραξικοπηματική επαναφορά
του βασιλιά, μία άλλη ήθελε να ρίξει το

βάρος της απόφασης στο λαό με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και μία τρίτη
ευνοούσε τη διατήρηση της αβασίλευτης δημοκρατίας.
Ο Τσαλδάρης προτιμούσε τη λύση του
δημοψηφίσματος, αλλά δε βιαζόταν να
πάρει απόφαση.
Απεναντίας, ο Κονδύλης, που είχε εξελιχθεί σ’ έναν όψιμο οπαδό της βασιλείας, πίεζε για άμεση λύση, επειδή φοβόταν την επιρροή του Ιωάννη Μεταξά στο
στράτευμα.
Στις 10 Ιουλίου 1935, η Βουλή ενέκρινε
ψήφισμα, με το οποίο αποφασιζόταν η
διενέργεια δημοψηφίσματος για το πολιτειακό έως τις 15 Νοεμβρίου.
Με την έγκριση του ψηφίσματος, η
Βουλή διέκοψε τις εργασίες της έως τις
10 Οκτωβρίου.
Τον Αύγουστο, ο Τσαλδάρης ήλθε σε
επαφή με τον εξόριστο από το 1924 βασιλιά Γεώργιο Β’, ο οποίος διαμήνυσε
στον κυβερνητικό απεσταλμένο, υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Πεσμαζόγλου,
ότι αποκλείει κάθε πραξικοπηματική
αλλαγή του καθεστώτος, δηλώνοντας
κατηγορηματικά ότι θα επέστρεφε στην
Ελλάδα μόνο εάν τον καλούσε ο λαός.
Ο Πεσμαζόγλου είδε και τον Βενιζέλο
στο Παρίσι και σχημάτισε την εντύπωση ότι ο μεγάλος κρητικός πολιτικός δεν
ήταν αντίθετος με την παλινόρθωση της
βασιλείας, αρκεί ο Γεώργιος να επέστρεφε ως βασιλιάς των Ελλήνων και
όχι ως αρχηγός κόμματος.
Στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα που θα ξεκινούσε τις εργασίες της η νέα Βουλή, μία
δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη.
Οι αρχηγοί των τριών όπλων – στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος, ναύαρχος
Δημήτριος Οικονόμου και στρατηγός
της Αεροπορίας Γεώργιος Ρέππας –
έχοντας την κάλυψη του Κονδύλη, τον
εξαναγκάζουν σε παραίτηση, μπλοκά-

ροντας το αυτοκίνητό του που κινείτο
στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του
Γηροκομείου.
Οι τρεις αρχηγοί συγκροτούν «Επαναστατική Επιτροπή» κι εκδίδουν προκήρυξη προς τον ελληνικό λαό, στην οποία
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι «οι εκπροσωπούντες τας Στρατιωτικάς, Ναυτικάς και Αεροπορικάς Δυνάμεις της Χώρας αισθανόμενοι πλέον καθαρώς τους
κινδύνους της αναρχίας κρούοντας την
θύραν του Έθνους ημών εθεώρησαν ιερόν καθήκον να επέμβουν διά την λύσιν
της ολεθρίας καταστάσεως».
Ο ιθύνων νους του πραξικοπήματος,
Γεώργιος Κονδύλης, χρίζεται αντιβασιλέας και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. Την ίδια ημέρα, οι πραξικοπηματίες
αναγκάζουν τη Βουλή να καταργήσει το
καθεστώς της αβασίλευτου δημοκρατίας και να αποφασίσει τη διενέργεια
δημοψηφίσματος στις 3 Νοεμβρίου για
την παλινόρθωση της βασιλείας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μόνο 82
βουλευτές, αφού οι υπόλοιποι 165 με
επικεφαλής τον Τσαλδάρη είχαν αποχωρήσει.
Στις 3 Νοεμβρίου 1935, ο ελληνικός
λαός αποφάσισε με το 97,8% των ψήφων την παλινόρθωση της βασιλείας, σ’
ένα δημοψήφισμα, όπου η νοθεία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, όπως δείχνει
και το αποτέλεσμα.
Στις 25 Νοεμβρίου, ο Γεώργιος Β’ επανήλθε στην Ελλάδα και πέντε ημέρες
αργότερα συγκρούστηκε με τον Κονδύλη για την αμνήστευση των κινηματιών
του Μαρτίου.
Ο Κονδύλης διαφώνησε και παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία.
Η ανώμαλη πολιτικά περίοδος τερματίσθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1936 με τη
διενέργεια εκλογών, κατά τις οποίες το
ΚΚΕ έγινε ο ρυθμιστής της κατάστασης.
| © sansimera.gr
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Γυμνές καθαρίστριες!

Ο νέος κλάδος εργασίας που κάνει θραύση στη Βρετανία

Θ

ραύση κάνει στη Βρετανία ο...
γυμνός καθαρισμός, σύμφωνα
με όσα λέει η ιδιοκτήτρια της εταιρείας «Naked Cleaning Company»,
η οποία έχει σημειώσει εκρηκτική…
αύξηση στη ζήτηση των υπηρεσιών
της! Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στον τελείως γυμνό
καθαρισμό ή στον καθαρισμό με
εσώρουχα, ενώ απαγορεύεται διά…
ροπάλου, το άγγιγμα.
Σύμφωνα με τη Νίκι Μπέλτον από
το Πλίμουθ της Βρετανίας, κατά την
περίοδο που ακολούθησε την (πρώτη) καραντίνα λόγω κορωνοϊού, οι
εργαζόμενες στην NCC κυριολεκτικά
δεν προλαβαίνουν να αναλαμβάνουν γυμνούς καθαρισμούς.
Ως «γυμνός καθαρισμός» ορίζεται
η οικιακή εργασία την οποίαν εκτελούν κατ’ αποκοπήν καθαρίστριες,
φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους
– ή ούτε καν αυτά. Υπηρετώντας τη
φαντασίωση της καυτής υπηρέτριας,
έναν πατροπαράδοτο κοινό τόπο στη
βιομηχανία του soft πορνό, οι υπάλληλοι της κας Νίκι Μπέλτον εκτελούν
κάθε είδους εργασία της ειδικότητας
τους: Ξεσκονίζουν, πλένουν, σφουγγαρίζουν, φροντίζουν τη μπουγάδα
και το σιδέρωμα κ.ο.κ.
Η NCC χρεώνει την πελατεία της
περί τα 83 ευρώ την ώρα για ημίγυμνο καθαρισμό και 110 ευρώ/ώρα
για τον τελείως… τσίτσιδο. Και ενώ

Η Σοφία Βεργκάρα η καλύτερα
αμειβόμενη ηθοποιός στον κόσμο

Π

ρωταγωνίστρια της δημοφιλούς
τηλεοπτικής σειράς «Μοντέρνα
Οικογένεια», η Σοφία Βεργκάρα ήταν το
2020 η καλύτερα αμειβόμενη ηθοποιός
στον κόσμο, επικρατώντας των ανταγωνιστριών της, της «μεγάλης οθόνης»,
λόγω της πανδημίας του νέου
κορωνοϊού, που είχε ως αποτέλεσμα να κατακρημνιστούν τα
έσοδα του Χόλυγουντ, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του περιοδικού Forbes.
Με έσοδα 43 εκατομμυρίων
δολαρίων τους 12 τελευταίους
μήνες, η Σοφία Βεργκάρα, που
βρισκόταν ήδη στη δεύτερη θέση ένα
χρόνο πριν, προηγείται της Αντζελίνα
Τζολί (35 εκατομμύρια) και της Ισραηλινής Γκαλ Γκαντότ (31 εκατομμύρια).

Η Σοφία Βεργκάρα κερδίζει 500.000
δολάρια το επεισόδιο στη «Μοντέρνα
Οικογένεια» και συμμετέχει επίσης στο
σόου «Αμερική έχεις Ταλέντο», από το
οποίο κερδίζει «τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν», σύμφωνα με το Forbes.
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού «πάγωσε» τις περισσότερες μεγάλες παραγωγές του
Χόλυγουντ από την περασμένη Άνοιξη, κάτι που είχε
αντίκτυπο στα εισοδήματα
των μεγάλων αστέρων του κινηματογράφου, αφού εκτός των
αμοιβών τους, παίρνουν και μπόνους
από τα εισιτήρια που κόβονται στους
κινηματογράφους.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

στην περίοδο της καραντίνας η κα
Μπέλτον είχε βυθιστεί στην απόγνωση, εφόσον κανείς δεν ήθελε -δηλαδή δε μπορούσε- να αξιοποιήσει τις
ειδικές υπηρεσίες που προσφέρει η
εταιρεία της, αμέσως μετά από τη
λήξη του lockdown, όλο και περισσότεροι Βρετανοί ζητούσαν γυμνό
καθαρισμό.
Η Νίκι Μπέλτον πιστεύει ότι «η δουλειά μας απέκτησε μεγαλύτερη σημασία από ποτέ άλλοτε, δεδομένης
της τρέχουσας κατάστασης με την
πανδημία. Ο Covid-19 αποδείχθηκε
ωφέλιμος για εμάς, από επιχειρηματικής άποψης. Όλοι ζορίστηκαν στην
περίοδο του lockdown και εμείς ελπίζουμε ότι θα καθαρίσουμε, μια για
πάντα, τον κορωνοϊό, με τις γυμνές
μας καθαρίστριες. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε τους πελάτες μας να
χαμογελούν – και, οπωσδήποτε, να
καθαρίζουμε τα σπίτια τους. Διότι,
στο κάτω κάτω, είμαστε επαγγελματίες καθαρίστριες». Βάσει των όρων
που διέπουν τη σχέση καθαρίστριας-πελάτη, διευκρινίζεται εξ αρχής
ότι, ναι, είναι δυνατόν να ζητηθεί η
βοήθεια περισσοτέρων της μίας καθαρίστριας στο ίδιο σπίτι. Ωστόσο, ο
πελάτης θα πρέπει να είναι πάντοτε
μόνος. Εάν η καθαρίστρια αντιληφθεί την παρουσία άλλου, δε θα
βγάλει ούτε το παλτό της και θα αποχωρήσει πάραυτα. Εξυπακούεται ότι

ο πελάτης απαγορεύεται να απλώσει
χέρι στην καθαρίστρια. Εάν υπάρξει
παρεκτροπή, η εταιρεία θα καλέσει
αμέσως την αστυνομία. Η Naked
Cleaning Company είναι μια επιχείρηση απολύτως νόμιμη, η οποία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες καθαρισμού. Ρητώς και κατηγορηματικώς
αναφέρεται ότι δεν παρέχονται φροντίδες σεξουαλικού τύπου.
«Οι καθαρίστριές μας είναι πολύ
σοβαρές επαγγελματίες και έχουν
συναίσθηση ότι ο πελάτης ενδέχεται να ερεθιστεί» αναγράφει ο κατάλογος με ό,τι επιτρέπεται και ό,τι
απαγορεύεται βάσει του κανονισμού λειτουργίας της NCC. Και πιο
συγκεκριμένα, τονίζεται προς την
πελατεία ότι «ακόμη και εάν παρ’ ελπίδα διεγερθείτε, παρακαλούμε να
σεβαστείτε τις καθαρίστριές μας και
να μην παραβιάσετε τον προσωπικό
τους χώρο».
Τέλος, σημειώνεται ότι τα αναλώσιμα και τα μέσα καθαρισμού (απορρυπαντικά, σκούπες, φαράσια, κουβάδες, απορροφητικό χαρτί κ.λπ.),
οφείλει να τα παράσχει ο πελάτης.
Η ημίγυμνη ή γυμνή καθαρίστρια
θα έρθει και θα φύγει σαν κυρία –
αφού, βεβαίως, «γλείψει», όπως
συνηθίζουμε να λέμε, κάθε επιφάνεια του εκάστοτε σπιτιού, έως ότου
να αστράφτει από καθαριότητα.
© Pro News

ΤΖΈΙΜΣ ΚΆΜΈΡΟΝ:

«Ολοκληρώθηκε το Avatar 2»
Σχεδόν έτοιμη και η 3η συνέχεια

«Ε

ίμαστε 100% έτοιμοι για το «Avatar
2» και 95% για το «Avatar 3»», τόνισε ο Τζέιμς Κάμερον, μιλώντας με τον
Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ για την πορεία της
κινηματογραφικής σειράς, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνομιλίας τους στο
πλαίσιο της παγκόσμιας συνόδου κορυφής
της Αυστρίας και πρόσθεσε, ότι η ομάδα
του εργάζεται επί του παρόντος για να ολοκληρώσει την ταινία δράσης.
Ο Κάμερον εξήγησε ότι η παραγωγή έχασε «περίπου τεσσερισήμισι μήνες» λόγω
της Covid-19, το οποίο «μας χτύπησε, όπως
χτύπησε όλους, μας χτύπησε σκληρά». Η
κυκλοφορία του «Avatar 2», όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, «θα καθυστερήσει ένα ολόκληρο έτος», λόγω της πανδημίας και του lockdown πρόσθεσε ο Κάμερον.

Τον Ιούλιο, η Disney άλλαξε όλες τις
ημερομηνίες κυκλοφορίας των ταινιών
«Avatar», μεταθέτοντας την πρεμιέρα του
«Avatar 2» για τις 16 Δεκεμβρίου 2022 και
του «Avatar 3» για τις 20 Δεκεμβρίου 2024.
Η τέταρτη και η πέμπτη ταινία αναμένονται
το 2026 και το 2028.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

στο σπίτι.
A-Καλημέρα
Μάγδα
μου.σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
είπα κι εγώ…
Α-Είπες αρνάκι και σκέφτηκα αν του χρόνου
Μ-Καλημέρα Αλέκα.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
θα αξιωθούμε
να κάνουμε
και να
Α-Πως πάει ο Αγάς σου με τις ανακαινίσεις; Α-Άλλες
ο Λάμπης;
προφυλάξεις.
Κι εδώ,Ανάσταση
και στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
σουβλίσουμε το αρνάκι.
Μ-Άσε, τα έχει κάνει σχεδόν μαντάρα.
Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πεςγιατί
μου όχι;
να τις μάθω.
Μ-Και
Α-Τι έκανε
δηλαδή;
Α-Διότι τα
πράγματα
με τον
και που
χειΜ-Να, παρήγγειλε
κάτι ξύλα να κάνει ράφια Α-Φυσικά.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
Πότε μας φεύγεις;
Πρώτα
απ΄ όλα,
όλο ιότονόλοκαιρό
για να κτίσει κάτι σαν βιβλιοθήκη στο υπό- ροτερεύουν. Δε βλέπεις, έκλεισαν πάλι τα
τις ώρεςναπου
θα πηγειο.
ΜΤην άλλη εβδομάδα.
θαεστιατόρια,
λείπεις, θαελάττωσαν
πρέπει κάποιος
παίρνει
τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
γαίνουν τα παιδιά του γυμνασίου στις τάξεις
Α-Και;
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Α-Τόσο
νωρίς;τώρα αναγκάζομαι και πλένω τα γράμματα
από τοτα γραμματοκιβώτιο
γιακινημανα μη
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OVERSEAS
INC.
τους, έκλεισαν
γυμναστήρια, τους
Μ-Μέρες
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
τογράφους
και
με
το
ζόρι
κρατούν
ανοικτά
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σε
πλυντήριο…
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι
να
κάνουμε
χρυσή
μου,
φέτος
τα
εισιτήρια
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
τις εκκλησίες.
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Μ-Καλά,
φεύγουν
είναι ζεστάπλυντήριο
ψωμιά του που
φούρνου.
έχεις!αυτά τους πείραξαν; Τόσα προΜ-Όχι λες
στοκαι
καινούργιο
είχα Μ-Δίκιο
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
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αγοράσει...
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καλό και γιαΤικακό,
σου συνιστώ
να
Α-Έχεις
σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
info@hermesoverseas.com
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πλαστικά για
χωρίσματα.
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(μέσα
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PARK P
γενικό
του νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι για που
διακοπές
άλλοι για
για νανα κλείσεις
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270-1961
•
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διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
και άλλα.
πάρτι. κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό
στα νιάτα μας όταν
δεν είχαμε
το δικό μας. Μ-Καλό
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Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
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εταιρεία
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διαθέτει
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Κατάλαβες τώρα;
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κλείσω;
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ηλεκτρονικούς
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στεγνωτήριο
και η κατάψυξη.
σεβόμαστε το όνομά μας.
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τα βάρη
μαζί μετατα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
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σεβόμαστε το όνομά μας.
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μου λες;
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κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
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Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
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Μ-Και γιατί χρονοτριβεί;
Μ-Του τα’ λεγα να πάει να αγοράσει εκείότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Α-Ήθελε να πάρει τη γνώμη μου.
νο το εργαλείο που ανιχνεύει αν έχεις πίσω
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πράγματα.
Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
ήταν
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μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
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βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
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μαςμιάς
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που πλήττονται
αυτές
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είναι ο δικός
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μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
τότεσου;δε θα προσπαθήσουν να σε
εδώ.
Α-Ο καλύτερος. Θέλει να παίρνει τη γνώμη
του είπα «τώρα να δω που θα μείνεις χωρίς
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
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1W9 (corner Thimens)
Μ-Έχεις
αν ήταν
έτσιτι ταθαπράγματα,
μου σε βασικά πράγματα όπως παίρνω εγώ
σώβρακοδίκιο,
καθαρό
να δω
κάνεις…». δε θα κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τη δική του. Έτσι δουλεύουμε εμείς. Εν πάση
Α-Καλά του είπες. Και τι σου απάντησε;
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
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Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
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αγοράς.
σκοπούςαπό
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Καλά δεν κάναμε;
Α-Πως ήρθαν;
αγορές
το εξωτερικό.
Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Να σου πω, κι εγώ το ίδιο πιστεύω με
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από το διαδίκτυο.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
σε τέσσερα.
Ελλάδα,
δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
Α-Μπράβο εξυπηρέτηση! Έτσι είναι σήμερα. πόσο γρήγορα ξεπέρασε τον ιό;
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
τις με
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Μ-Πως έπαιξε;
Α-Τότε;
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είχεΚαι
χάσει
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την
Α-Ποιο;
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νάδες μετά την τηλεοπτική αναμέτρηση που
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
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κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
είχε με τον
Μ-Παρήγγειλε 44 νούμερο και του έστειλαν πιστωτική
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION
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Α-Σκέφτηκε να παίξει το χαρτί του αρρώΑ-Με κάνεις και γελώ. Και τώρα;
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
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Βλέπεις όλα δεν είναι και τόσο Μ-Οκ,
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
3 bedrooms on the same level, 2 full
Α-Μόνο
αυτάτσάντα
τα δύοπου
κατάφεραν
να ανεβάεύκολα
όταν
ταγίνονται,
παραγγέλνεις
από
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διαδί- Α-Μην
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
κρατάς
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με
τόσα
που
φοβάμαι
Αλέκα
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
σει τα ποσοστά προτίμησης και να μειώσει
κτυο.
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
οι τσαντάκηδες
με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο
είναι τοαπόπιοτηνασφαλές
τη διαφορά
στις 10 μονάδες.
Σχέδιο ΜακιαΑ-Και δε μου
λες, τα κρέατα
κατά- αρπάξουν
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
βελικό.
ψυξη χάλασαν;
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
Μ-Το βρίσκω λίγο τραβηγμένο από τα μαλΜ-Σε αυτό ας είναι καλά ο κ. Γιώργης από το
λιά αυτό
«ΚΥΔΩΝ».
και αλλά
όχι μόνο
πότεπου
με τολες…
καλό επιστρέφεις;
Μ-Δε
ξέρωΤοντι πήρα
λένε οιτηλέφωνο
στατιστικές
εγώ Α-Και
Α-Θα δεις που η πλεκτάνη που έπαιξε θα
προθυμοποιήθηκε να τα κρατήσει για μεριόλα παν καλά,
πιστεύω μέσαστιςΑυγούστου.
φοβάμαι
καιστο
με μαγαζί,
τους τρομοκράτες.
τον βοηθήσουν
να επανεκλεγεί
εκλογές.
κές μέρες
αλλά έστειλε άνθρωπο Μ-Αν
να τα παραλάβει. Αυτό σημαίνει εξυπηρέτη- Είναι πανέξυπνος και δεν το βάζει κάτω με
Να
κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
τίποτα.
ση.
Μ-Αυτό είναι σίγουρο. Σε αφήνω τώρα, διΑ-Κι εσύ
χρόνια
ψωνίζειςκαιαπό
εκεί…
πουθενά;
Μ-Δεν
είναιτόσα
καθόλου
ανοησίες
υπερβολές.
Μ-Δεν τον αλλάζω με τίποτα. Ακόμα κι όταν ότι πρέπει να πάω στο πλυντήριο της γειτοο Μενέλαος
Καλιφόρνια.
Δεν
είδεςνατιπαραγγείλω
έγινε στην Αμερική
που μαχαιρώθηκε
νιάς για
να πλύνωνα
ταπάμε
ρούχα.
ξεχνώ
το αρνάκι
τότε που το Α-Λέει
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
Α-Και τα σώβρακα του Αγά σου.
ψήναμε εδώ, με έπαιρνε τηλέφωνο και με
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
permitting
building
up
to
a
three
storey
building.
Property
has
been
tops and backsplash in kitchen, freshly
Μ-Ε, ναι! Γυμνό θα τον αφήσω τον άνθρωενημέρωνε ότι έχει κρατήσει το καλύτερο,
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
πο; όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
και πάντα
το έστελνε
υπάλληλό
Α-Το
είδα, αλλά
τι σχέσημεέχειτοναυτό
που θα του
πας Α-Εγώ
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 9 Οκτωβριου, 2020 / October 9, 2020 • 23
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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των Πρεσπών

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

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 11 Οκτωβρίου
το δεύτερο μέρος "συντροφιά
με τον Νίκο Αναστασίου"
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Η

Συμφωνία των Πρεσπών, είτε χαρακτηρίζεται «ιστορική» για τη σημασία του γεγονότος της επίλυσης μιας
πολύχρονης διαφοράς ή ακόμη και για
το περιεχόμενο της, είτε χαρακτηρίζεται
«κακή» συμφωνία, αποτελεί πλέον ένα
πραγματικό γεγονός.
Γράφει ο Νίκος Μελέτης*
© Liberal
Είναι μια συμφωνία η οποία δεν ανατρέπεται, τουλάχιστον με ειρηνικό τρόπο, και αποτελεί πλέον το πλαίσιο για τη
διαμόρφωση του πλαισίου των διμερών
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Το να δηλώνει η σημερινή κυβέρνηση
ότι δεν υποστήριξε τη Συμφωνία των
Πρεσπών την οποία θεωρούσε κακή
συμφωνία, δεν αλλάζει την πραγματικότητα, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν
ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει
καθαρά, ότι εάν ψηφισθεί και τεθεί σε
εφαρμογή η Συμφωνία των Πρεσπών δεν
ανατρέπεται πλέον.
Η άρνηση της πραγματικότητας σήμερα
από την κυβέρνηση, η οποία σκιαμαχεί
με αυτό που δεν ανατρέπεται, είτε αναβάλλοντας την ψήφιση των επιμέρους
συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία,
είτε σπεύδοντας να κρύψει την αναφορά
σε «ιστορική» Συμφωνία στην κοινή διακήρυξη μετά τις συνομιλίες Δένδια–Πομπέο και το κρυφτούλι, για να μη φανεί
ότι υπήρχαν καλεσμένοι και υπουργοί
από τη Βόρεια Μακεδονία σε επιχειρηματικό φόρουμ παρουσία του Πομπέο
στη Θεσσαλονίκη, βλάπτει σοβαρά την
εικόνα της κυβέρνησης και αφήνει εκτεθειμένες τις σχέσεις των δύο χωρών σε
επικίνδυνες εκτροπές.
Διότι η Συμφωνία των Πρεσπών άφησε
πολλές «μαύρες τρύπες» που αφήνουν
πεδίο για παραποίηση, αλλοίωση ακόμη
και αδρανοποίηση ρυθμίσεων, από τις
ελάχιστες θετικές που είχε εξασφαλίσει
η τότε κυβέρνηση.
Έτσι, για να μην «αμαρτήσει» η κυβέρνηση, αναπτύσσοντας σχέσεις με τη «Βόρεια Μακεδονία», οι Επιτροπές για τις
αλλαγές στα σχολικά βιβλία έχουν παγώσει και συνεχίζεται η διδασκαλία του
«μακεδονικού» αλυτρωτισμού, η Επι-

τροπή παρακολούθησης εφαρμογής των
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η άλλη
πλευρά έχει παγώσει, η Επιτροπή για
αναζήτηση λύσης στο θέμα της εμπορικής χρήσης του όρου «Μακεδονία» δεν
έχει συγκληθεί εδώ και πολλούς μήνες,
αφήνοντας να καθιερώνεται έτσι στη διεθνή αγορά η «υποκλοπή» του λογότυπου «Μακεδονικός».
Με αυτή την αδράνεια προκειμένου να
μη «μολυνθεί» κανένα κυβερνητικό στέλεχος ερχόμενο σε επαφή με αξιωματούχους, που εκπροσωπούν χώρα που έχει
στο όνομα της τον όρο «Μακεδονία»,
απλώς δίνεται η ευκαιρία σε εκείνους
από την άλλη πλευρά των συνόρων να
θέλουν να προωθήσουν σιωπηρά και
όλα όσα δε μπόρεσαν να επιτύχουν με
τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Γιατί όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις
της κυβέρνησης Ζάεφ, ο στόχος είναι η
διολίσθηση, με αξιοποίηση των «παράθυρων» που άφησε η Συμφωνία των
Πρεσπών, σε μια μορφή διπλής ονομασίας, που ήταν ο βασικός στόχος των
εκφραστών του μακεδονισμού από την
αρχή της διένεξης.
Η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει από την
αποδοχή της πραγματικότητας και την
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Κινδυνεύει να καταγραφεί ότι συνέβαλε και η ίδια, ώστε αυτή η προβληματική
Συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να προκαλέσει ακόμη χειρότερες συνέπειες και να υπονομεύει
μακροπρόθεσμα τα εθνικά συμφέροντα.
Και τότε η σημερινή δυσαρέσκεια των
ψηφοφόρων της κυβέρνησης θα μετατραπεί σε απογοήτευση και οργή, επειδή η κυβέρνηση τους ήταν αυτή που το
επέτρεψε να συμβεί.
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1962.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής
Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987.
Από το 1990 καλύπτει το διπλωματικό
ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν
και στην εφημερίδα «Έθνος».
Αρθρογραφεί στον Φιλελεύθερο και
στο liberal.gr
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Ο γενοκτόνος στον τόπο

ΤΟΥ ΕΓΚΛΉΜΑΤΟΣ

Τ

ις τελευταίες ημέρες είναι σε εξέλιξη επιθετική επι- μέσο εφαρμογής της αρμενοφοβίας, αλλά και μια απλή
χείρηση μεγάλης κλίμακας του αζέρικου στρατού εμπεδωμένη πρακτική».
εναντίον του Αρτσάχ, που είναι γνωστό ως Ναγκόρνο- Νιώθει δικαιωμένος ο Ερντογάν, λοιπόν, γιατί εκτός
Καραμπάχ. Δε θα μπούμε σε λεπτομέρειες για τα πολιτι- από τα λάθη των κυβερνήσεων, εμείς, οι απλοί πολίτες,
κο-διπλωματικά αυτού του θέματος, γιατί το άρθρο αυτό οι λαοί που υπεστήκαμε γενοκτονία, δεν ενωθήκαμε με
μια κοινή στρατηγική, για να αφυπνίσουμε και να κινητοδεν έχει αυτόν το σκοπό.
ποιήσουμε τη διεθνή κοινότητα.
Δυστυχώς, η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο επιΓράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*
χειρούμενο έγκλημα της συνέχισης της Γενοκτονίας των
© Newsbreak.gr
Αρμενίων επηρέασε τους πολίτες στην Ελλάδα.
Το αδιαμφισβήτητο είναι, ότι η περιοχή του Αρτσάχ, εί- Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη κοινής
ναι κυριολεκτικά προαιώνια κοιτίδα των Αρμενίων, όπου, στρατηγικής και ενότητας, φάνηκε την Τετάρτη 30 Σεμάλιστα, υπάρχει και ένα κάστρο με το όνομα Τιγρανα- πτεμβρίου 2020 στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι Αρκέρτ, το οποίο έχτισε ο Τιγράνης Β΄(140-55 π.Χ.), πιο γνω- μένιοι της Ελλάδος έκαναν εκδήλωση διαμαρτυρίας για
στός ως Τιγράνης ο Μέγας, βασιλιάς της Αρμενίας, υπό την επίθεση στο Αρτσάχ.
την ηγεσία του οποίου η Αρμενία έγινε για ένα μικρό χρο- Αρκετοί Αρμένιοι και ελάχιστοι Έλληνες, πλήρης απουνικό διάστημα, το ισχυρότερο κράτος στα ανατολικά της σία του λεγόμενου οργανωμένου μικρασιατικού και ποντιακού χώρου. Μπορεί τις ευθύνες να τις έχουν οι διορΡωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Το ενδιαφέρον για μας τους Έλληνες είναι, ότι στην υπόθεση αυτή έχει ενεργή εμπλοκή η Τουρκία, η οποία άνοιξε το μέτωπο αυτό μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προσχηματική της υποχώρηση από το μέτωπο της ανατολικής Μεσογείου, με τον απόσυρση του ερευνητικού σκάφους «Oruc Reis».
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι η
Τουρκία έχει στόχο την κατάληψη του Αρτσάχ από το
στρατό των Αζέρων, στον οποίο η Τουρκία παρέχει κάθε
είδους υποστήριξη, των ισλαμιστών μισθοφόρων της Συρίας συμπεριλαμβανομένων.
Όμως, για το σκοπό που γράφεται αυτό το άρθρο, η κατάληψη της περιοχής του Αρτσάχ αυτή καθ’ αυτήν δεν
είναι το ενδιαφέρον του πράγματος, αλλά τα σχέδιά της
για την εξάλειψη από την περιοχή των Αρμενίων, κάτι
που κάνει κατά την προσφιλή της τακτική σε όλες τις περιοχές που καταλαμβάνει η Τουρκία και τον τελευταίο
χρόνο.
Πρόσφατα το έκανε στο Αφρίν και στη ζώνη ΣερεκάνιγεΓκίρε Σπι, στη Β. Συρία, απ’ όπου εκδίωξε ή εξολόθρευσε
τους Κούρδους, διαπράττοντας μια σύγχρονη γενοκτονία.
Στο παρελθόν το έκανε στην Κύπρο, στα Κατεχόμενα, και
πριν από έναν αιώνα το έκανε εναντίον των χριστιανικών
λαών της Ανατολίας – Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων.
Τα τελευταία χρόνια το κάνει εναντίον των Κούρδων της
Τουρκίας, όπου διαπράττει μια πολιτική γενοκτονία, φυλακίζοντας προέδρους κομμάτων, βουλευτές, δημάρχους
και χιλιάδες στελέχη του Κόμματος της Δημοκρατίας των
Λαών (HDP).
Γενοκτονία λοιπόν και πάλι, αυτή τη φορά στους Αρμενίους του Αρτσάχ, πολύ απλά γιατί η διεθνής κοινότητα
δεν πίεσε ποτέ την Τουρκία να αποδεχτεί την πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα, αυτή εναντίον των χριστιανών
της Ανατολίας.
Νιώθει δικαιωμένος ο Ερντογάν για την αποτρόπαια
πράξη της γενοκτονίας, γι’ αυτό συνεχίζει το βάρβαρο
έργο του στα μέτωπα που προαναφέραμε. Νιώθει δικαιωμένος, γιατί το ελληνικό κράτος δεν έθεσε ποτέ ως προϋπόθεση εξομάλυνσης των σχέσεων της Ελλάδας με την
Τουρκία την αναγνώριση της Γενοκτονίας.
Νιώθει δικαιωμένος, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δε
βρήκε να πει ούτε μια λέξη συμπάθειας προς τους Αρμενίους του Αρτσάχ για την εμφανή απειλή που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους, να υποστούν γενοκτονία.
Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης
Αρτσάχ και τους κινδύνους που υπάρχουν για τα Κατεχόμενα και το ψευδοκράτος, παρότι πρόκειται για δύο
εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Όμως, το ζήτημα της
απειλής για διάπραξη νέας γενοκτονίας, με υπενθύμιση
της γενοκτονίας που υπέστησαν οι Αρμένιοι μαζί με τους
Έλληνες και τους Ασσύριους έναν αιώνα πριν, θα έπρεπε να τονιστεί, ακριβώς για να μη νιώθει δικαιωμένος ο
Ερντογάν.
Γιατί ό,τι δεν έκανε η ελληνική κυβέρνηση, είχε την πολιτική ευφυΐα και εντιμότητα απέναντι στην ιστορία να
το πράξει η κυβέρνηση της Αρμενίας, ο πρωθυπουργός
της οποίας έγραφε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: «Γιατί επέστρεψε η Τουρκία στο
Νότιο Καύκασο 100 χρόνια αργότερα; Για να συνεχίσει
την αρμενική γενοκτονία. Για την Τουρκία, ωστόσο, η συνέχιση μιας γενοκτονικής πολιτικής δεν είναι μόνο ένα

γανωτές, όμως η πραγματικότητα ήταν θλιβερή.
Τουναντίον, στην Κύπρο, η κυβέρνηση της οποίας έκανε
μια στιβαρή και ιστορικά δίκαιη ανακοίνωση για την επίθεση στο Αρτσάχ, είδαμε και περισσότερο κόσμο, κυρίως
νεολαία, αλλά και ένα σύνθημα, που έδειξε ότι ο λαός
μπορεί να δείχνει το δρόμο στις κυβερνήσεις.
Ένα σύνθημα που μας έδωσε ελπίδα: «Κύπρος, Πόντος,
Αρμενία – Όχι άλλη Γενοκτονία» βροντοφώναξαν Αρμένιοι και Έλληνες στη διχοτομημένη και όχι «διχασμένη»
Λευκωσία.
Ας ελπίσουμε, ελληνική κυβέρνηση και πολίτες να έλαβαν το μήνυμα.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής, γνωστός για τη συμμετοχή του
στην υπόθεση Οτζαλάν.
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Βαθμολογική «ανάσα» για Impact

Ισοπαλία εντός με Σικάγο, μεγάλη εκτός έδρας νίκη με Κολούμπους

Τ

ις αναγκαίες… ανάσες που χρειαζότανε, πήρε στα δύο τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Montreal Impact στο
πρωτάθλημα MLS, μετά τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες.
Πρωτίστως, πήρε τον εντός έδρας βαθμό της ισοπαλίας (2-2) κόντρα στο Σικάγο
(Σάββατο 3/10) και στη συνέχεια έκανε
τη μεγάλη έκπληξη (Τετάρτη 7/10), εκτός
έδρας μάλιστα, επικρατώντας του μέχρι
πρότινος πρωτοπόρου Κολούμπους με
1-2! Ας δούμε ξεχωριστά τα δύο παιχνίδια:
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MONTREAL IMPACT – CHICAGO FIRE 2-2
[22’ Lappalainen, 67’ Urruti –
15’ Beric, 73’ Calvo]
Στο «Saputo Stadium», οι δύο γκολκίπερ ήταν «υπεύθυνοι» για τα δύο πρώτα τέρματα της αναμέτρησης. Πρώτα ο
Ντιόπ των γηπεδούχων (15΄) έκανε τραγικό λάθος στην επαναφορά της μπάλας,
κάνοντας… πάσα στον αντίπαλο Μπέριτς,
που δε δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ
(0-1). Επτά λεπτά αργότερα (22΄) ήταν η…
σειρά του Σλάτλγουορθ, να αποκρούσει
ασθενώς τη μπάλα σε σουτ του Μπόγιαν,
κι έτσι ο επερχόμενος Λαπαλάινεν δε δυσκολεύτηκε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια
(1-1), που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 67΄να «γυρίσουν» το παιχνίδι, όταν το σουτ του Γκιγιάρ κόντραρε σε
αμυντικό και η μπάλα έφτασε… συστημένη στον επερχόμενο Ουρούτι, που έδωσε
με εξ’ επαφής πλασέ το προβάδισμα στην
ομάδα του (2-1).
Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ. Έξι
λεπτά αργότερα (73΄) ο Ντιόπ (μοιραίος
για την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι…)
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΜΠΛΑΚ
ΑΟΥΤ Η ΕΛΛΑΔΑ

Ήττα της Εθνικής
ομάδας (2-1)
από την Αυστρία
σε φιλικό

Έ

σπασε το αήττητο των πέντε αγώνων για την ελληνική εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου, εφόσον ηττήθηκε (Τετάρτη 7/10) με 2-1 από την Αυστρία, εκτός
έδρας, σε φιλικό αγώνα. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Φορτούνη στο 63’, ενώ
η Αυστρία αντέδρασε και σε ένα 4λεπτο
έκανε την ανατροπή (77’ Γκρίμπιτς, 80’
Μπάουμγκαρντνερ).
Η Εθνική Ελλάδος έδειχνε ότι μπορεί να
«κλέψει» το αποτέλεσμα στην Αυστρία
αλλά τελικά γνώρισε την ήττα σε φιλικό προετοιμασίας που έδωσε, χάνοντας
ουσιαστικά ένα ματς μέσα σε ένα τετράλεπτο, λίγες μέρες πριν τα παιχνίδια
με Μολδαβία και Κόσοβο για το Nations
League. Η ομάδα του Φαν’τ Σιπ αμυνόταν
σωστά, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της
αναμέτρησης, κατάφερε να πάρει προβάδισμα με φοβερό γκολ του Φορτούνη,
αλλά από το 77’ ως το 80’ έχασε τη γη
κάτω από τα πόδια της και έδωσε την ευκαιρία στην Αυστρία να φέρει τούμπα το
ματς και να πάρει τη νίκη.

δε μπόρεσε να διώξει σωστά τη μπάλα
έπειτα από σέντρα, η οποία έφτασε στον
Κάλβο, με τον τελευταίο σε κενή εστία να
ισοφαρίζει με κεφαλιά το παιχνίδι (2-2)
που ήταν και το τελικό σκορ.
Οι γηπεδούχοι πάντως είχαν δύο καλές
ευκαιρίες να πάρουν τη νίκη στο τέλος
αλλά στην πρώτη (82΄) ο Σλάτλγουρθ έκανε εκπληκτική απόκρουση στο σουτ του
Λαπαλάινεν, ενώ στο 89’ το μακρινό σουτ
του Πιέτ έφυγε λίγο άουτ από τη δεξιά
συμβολή των δοκών…

Ο Μπόγιαν
ήταν από τους
κορυφαίους του
Μόντρεαλ στο
παιχνίδι με το
Κολούμπους

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
COLUMBUS – MONTREAL IMPACT 1-2
[24’ Lappalainen, 74’ (pen.) Bojan –
44’ Zardes]
Το εκτός έδρας παιχνίδι με τους
Columbus Crew ήταν εκ των πραγμάτων
δύσκολο. Ακόμα και η ισοπαλία φάνταζε
μεγάλη επιτυχία. Κι όμως, η ομάδα του
Μόντρεαλ, που αρέσκεται στις… εκπλήξεις, πέτυχε ακόμα μία! Με τους Μπόγιαν και Λαπαλάινεν «οδηγούς» πέτυχε
μεγάλη νίκη με 1-2, παίρνοντας μεγάλη
βαθμολογική «ανάσα».
Μόλις στο 3΄ λοιπόν ο Μπόγιαν με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι
του γκολκίπερ των γηπεδούχων, Tarbell,
κοινοποιώντας τις… διαθέσεις του. Κάτι
που επαναλήφθηκε στο 24΄ όταν η βολίδα του ίδιου παίκτη τράνταξε εκ νέου
το (οριζόντιο αυτή τη φορά) δοκάρι των
γηπεδούχων. Ήταν όμως εκεί ο Λαπαλάινεν, ο οποίος πήρε το… ριμπάουντ για να
κάνει το 0-1 για την ομάδα του.
Οι γηπεδούχοι βέβαια κατάφεραν να
φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (1-1) στο 44΄
με τον Ζαρντ και τον Ντιόπ στις καθυστερήσεις να εξιλεώνεται, για τα λάθη του
στο παιχνίδι με το Σικάγο, κρατώντας την
ισοπαλία για την ομάδα του με εξαιρετιΚαλή ανασταλτικά στο μεγαλύτερο μέρος του ματς η «γαλανόλευκη», προβλημάτισε ξανά επιθετικά, κόντρα σε μια
ομάδα που σίγουρα είναι σαφώς πιο ποιοτική.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Αυστρία: Πέρβαν, Τρίμελ (46’ Μπάουμγκαρντνερ), Ντράγκοβιτς, Χίντερεγκερ
(47’ Πος), Φριντλ, Σέπφ (48’ Φ. Γκρίλιτς),
Ιλσάνκερ, Μπάουμγκαρντλινγκερ (46’
Λάινερ), Χόλτσχαουζερ (66’ Γκρέγκοριτς),
Ονισίβο (76’ Σάουμπ), Γκρμπιτς
Ελλάδα: Διούδης, Λαμπρόπουλος,
Σβάρνας (46’ Λυκογιάννης), Τζαβέλλας,
Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης (46’ Μιχαηλίδης), Μπουχαλάκης, Λημνιός (82’ Τζόλης), Μάνταλος (46’ Ζέκα), Φούντας (68’
Κουλούρης), Φορτούνης

Στο ΟΑΚΑ φέτος
ο τελικός

κή επέμβαση στο κοντινό σουτ Αρτούρ!
Το παιχνίδι στην επανάληψη κύλησε, με
τις δύο ομάδες να «ψάχνουν» το γκολ,
που θα τους έδινε πιθανότατα τη νίκη,
κάτι που πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι στο
74΄.
Λίγο νωρίτερα (70΄) ο Χιμένεθ ανέτρεψε
εντός περιοχής τον Μπόγιαν, ο διαιτητής
δεν ήταν σίγουρος και συμβουλεύτηκε το
VAR, για να δώσει το πέναλτι τελικά στο
Μόντρεαλ.
Ο Μπόγιαν έκανε το 1-2, ο Ντιόπ στο 80΄
έκανε νέα μεγάλη απόκρουση, σε μακρινή βολίδα του Σάντος, και οι Μοντρεαλίτες πέτυχαν τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη…
ψυχολογίας, η οποία πιθανόν να τους
δώσει την ώθηση που χρειάζονται για τη
συνέχεια…

Σ

το ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, όπως ανακοίνωσε η Εκτελεστική
Επιτροπή της ΕΠΟ, παρουσία του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των FIFA και
UEFA κ. Πετρ Φούσεκ. «Ενέκρινε την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος αγωνιστικής περιόδου 2020-21, καθώς και την
εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων
ο τελικός του Κυπέλλου να διεξαχθεί στο
ΟΑΚΑ», αναφέρει το σχετικό τμήμα της
ανακοίνωσης.
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ
Η «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Λύγισε στον τελικό
η ΑΕΚ, 85-74 από
τη Μπούργος

H

AEK έφτασε στην πηγή, αλλά δεν
ήπιε... νερό, καθώς ηττήθηκε 85-74
στον τελικό του Basketball Champions
League από την Μπούργος στο ΟΑΚΑ.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι έχοντας
διαφορά δέκα πόντων στην πρώτη περίοδο, αλλά οι Ισπανοί ήταν... άχαστοι στο
δεύτερο δεκάλεπτο, έχτισαν μια μεγάλη
διαφορά και παρά την τεράστια προσπάθεια της Ένωσης, κράτησαν το προβάδισμα και στέφθηκαν Πρωταθλητές του

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανατολική Περιφέρεια)
[σε 16 αγώνες]
1] Toronto FC 34 [27-16]
2] Philadelphia Union 31 [28-13]
3] Columbus Crew 31 [26-12]
8] Montreal Impact 20 [24-30]
-----------------------------------------11] Chicago Fire 16 [20-25]
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
PHILADELPHIA UNION – MONTREAL
IMPACT (7:30 PM)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MONTREAL IMPACT – NEW ENGLAND
(7:30 PM)
BCL για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
Η Μπούργος «βομβάρδισε» με 17/35 τρίποντα την Ένωση που δε βρήκε απάντηση
σε κανένα σημείο του αγώνα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-24, 49-36,
68-49, 85-74
ΜΠΟΥΡΓΟΣ (Πεναρόγια): Μπενίτε 11
(2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ασίστ),
Κουκ 15 (5/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Χόρτον 8 (2), ΜακΦάντεν 18 (4/5 δίποντα,
3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ,
5 ασίστ), Ρένφρο 11 (2), Κράβιτς 1 (11
ριμπάουντ), Ραμπασέδα 5 (1), Ριβέρο 2,
Σακό 2, Σάλβο 12 (2)
Τα ομαδικά στατιστικά της Μπούργος:
14/26 δίποντα, 17/35 τρίποντα, 6/11
βολές, 41 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 11
επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1
μπλοκ, 16 λάθη
ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος
8 (2), Γκίκας 5 (1/5 τρίποντα, 5 ασίστ),
Λάνγκφορντ 11 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Ράις 17 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ), Σλότερ 8 (4/4
δίποντα), Γιάνκοβιτς 1, Λοτζέσκι 9 (3),
Ματσιούλις 6 (2/7 σουτ, 7 ριμπάουντ),
Μορέιρα 5 (1/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ),
Ρογκαβόπουλος, Ζήσης 4
Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 18/37
δίποντα, 10/29 τρίποντα, 8/11 βολές, 27
ριμπάουντ (21 αμυντικά – 6 επιθετικά),
13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 8 λάθη
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Συνέχεια στη σελίδα 27

SUPER LEAGUE

«Γκέλες» για Ολυμπιακό,
ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Μεγάλο «διπλό» στο ΟΑΚΑ ο ΑΡΗΣ και… πρώτος

Α

γωνιστική των... εκπλήξεων μπορεί
να χαρακτηριστεί η τέταρτη στροφή
της Super League, καθώς «σκόνταψαν»
ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή,
οι «πράσινοι» έμειναν για τρίτο παιχνίδι φέτος χωρίς νίκη, καθώς ο Άρης πήρε
ένα μεγάλο διπλό με 1-0 στο ΟΑΚΑ έπειτα από γκολ του Μαντσίνι και ρεσιτάλ
χαμένων ευκαιριών από τους γηπεδούχους. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς μετά από
αυτό το τρίποντο παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ παρότι δυσκολεύτηκε, επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στην

Τούμπα. Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα
επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί
ισοπαλίες, μετά από το τέρμα του Ελ Καντουρί και τις δύο «βολές» του Σφιντέρσκι στο 90’ και το 90’+2’.
Όσον αφορά στον πρωταθλητή Ολυμπιακό, έκανε το πρώτο του στραβοπάτημα
στη σεζόν, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος
1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες. Ο Παμλίδης άνοιξε το σκορ μόλις
στο 5’, ο Ελ Αραμπί απάντησε στο 51’,
ενώ ο Χασάν βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις, με το τέρμα του να ακυρώνεται
ως οφσάιντ, και τους «ερυθρόλευκους»
να τα βάζουν με… θεούς και δαίμονες!

Στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς η
ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το γκολ του Γούτα στο 24’ να
κάνει τη διαφορά.
Η Ενωση έχασε με τραυματισμό τον
Γκαρσία νωρίς στο παιχνίδι, ενώ από το
πρώτο μέρος έμεινε και με 10 παίκτες
καθώς ο Μάνταλος αποβλήθηκε.
Τέλος, ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με
1-0 τη Λάρισα στην εκπνοή, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν
ισόπαλοι 1-1 στο Αγρίνιο, ενώ ο Βόλος
πέτυχε μεγάλη νίκη στη Λαμία, «βυθίζοντας» ακόμα περισσότερο την τοπική
ομάδα…

ΣΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κλήρωση Europa League: Με Μπράγκα,
Λέστερ και Ζόρια η ΑΕΚ – Με Αϊντχόφεν,
Γρανάδα, Ομόνοια ο ΠΑΟΚ

Χ

ωρίς κάποιο «βαρύ» όνομα θα παίξουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League, η
κλήρωση των οποίων πραγματοποιήθηκε στη Νιόν (Παρασκευή 2 Οκτωβρίου).
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον 5ο Όμιλο τις Αϊντχόφεν, Γρανάδα και Ομόνοια, ενώ η ΑΕΚ θα βρει
απέναντί της, στον 7ο Όμιλο, τις Μπράγκα, Λέστερ και Ζόρια.
Με μια πρώτη ματιά, ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι δυσκολότερος, καθώς έχει να αντιμετωπίσει μια
ισπανική ομάδα και την Αϊντχόφεν, χωρίς η Ομόνοια να θεωρείται αμελητέα ποσότητα. Πάντως, ο
«Δικέφαλος του Βορρά» σίγουρα δε μπορεί να τρομάζει από τη Γρανάδα, ούτε από τις άλλες δύο
ομάδες που θα βρει μπροστά του στους ομίλους του Europa League.
Η ΑΕΚ θεωρητικά θα παλέψει για την πρόκριση με την πορτογαλική Μπράγκα (αν η Λέστερ συνεχίσει
στον ίδιο ρυθμό που ξεκίνησε τη σεζόν), καθώς με την ουκρανική Ζόρια είναι επιβεβλημένο να
πάρει δύο νίκες.
Συνέχεια από σελίδα 26

Η πρεμιέρα
της Basket League
17/10/2020
Ιωνικός Νίκαιας-ΑΕΚ
Περιστέρι-Κολοσσός Ρόδου
Χαρίλαος Τρικούπης-Άρης
Ηρακλής-ΠΑΟΚ
Λαύριο-Προμηθέας Πατρών
Παναθηναϊκός-Λάρισα

BASKET LEAGUE

Νέα κλήρωση μετά
την αποχώρηση
Πανιωνίου

Μ

ετά την αποχώρηση της ΚΑΕ Πανιώνιος από τη Basket League, η διοργανώτρια αρχή προέβη σε νέα κλήρωση για το πρόγραμμα της σεζόν 2020-21
με τη συμμετοχή 12 ομάδων.
Για την 1η αγωνιστική, η διεξαγωγή της οποίας μετατέθηκε για τις 17
Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Ιωνικό Νίκαιας.
Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ διεξάγεται

Suggested presentation.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

την 11η αγωνιστική, την τελευταία δηλαδή του πρώτου γύρου.
Στο δεύτερο γύρο, η ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος κόντρα στον Παναθηναϊκό για την
22η αγωνιστική.

Αυτά είναι τα ζευγάρια
της προημιτελικής
φάσης

Δ

ιαμορφώθηκε το πρόγραμμα των
προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλά-

SUPER LEAGUE
4η αγωνιστική
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 1-1
(54’ Αριγκίμπι – 45’ Μπαράλες)
Παναθηναϊκός-Άρης 0-1
(25’ Μαντσίνι)
Απόλλων Σμύρνης-Λάρισα 1-0
(90’ Φατιόν)
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-1
(14’ Ελ Καντουρί, 90’, 92’ Σφιντέρσκι)
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός 1-1
(5’ Παμλίδης – 51’ Ελ Αραμπί)
Ατρόμητος Αθ.-ΑΕΚ 1-0
(24’ Γούτας)
Λαμία-Βόλος 1-2
(48΄Μπιανκονί – 24΄,64΄ Δουβίκας)
Η βαθμολογία
(σε 4 αγώνες)
1] ΑΡΗΣ 10 [7-3]
2] ΠΑΟΚ 8 [5-1]
3] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 [6-1]
4] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 7 [4-2]
5] ΑΕΚ 6 [5-1]
6] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5 [4-5]
7] ΟΦΗ 5 [5-7]
8] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 [2-4]
9] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 [1-0]
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 [3-3]
11] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 [2-6]
12] ΛΑΡΙΣΑ 1 [1-3]
13] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 [1-3]
14] ΛΑΜΙΑ 0 [3-10]
*ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης,
Λάρισα, Παναθηναϊκός έχουν από ένα
παιχνίδι λιγότερο, ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει
δύο ματς λιγότερα και ο Απόλλων Σμύρνης τρία ματς λιγότερα.
5η αγωνιστική
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

© iefimerida.gr

δος μπάσκετ. Με τα τέσσερα ζευγάρια να
αναμένουν μέχρι και τις 7-8 Νοεμβρίου,
όπου και θα παλέψουν για μία θέση στα
ημιτελικά.
Σημαντικό να αναφερθεί πως στην ημιτελική φάση οι ομάδες θα μάθουν τον
αντίπαλό τους μέσα από τη διαδικασία
της κλήρωσης.
Τα ζευγάρια της φάσης
των «8» του Κυπέλλου είναι:
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.
ΛΑΎΡΙΟ - ΑΕΚ
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
© iefimerida.gr

barbiesgrill.com
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Θερμή υποδοχή στα «Σαββατιανά» σχολεία
Τ

α σχολεία Συμπληρωματικής
Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, τα
«Σαββατιανά» μας, Γυμνάσιο-Λύκειο «Αριστοτέλης», και Δημοτικά
«Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος» ξεκίνησαν να λειτουργούν
διαδικτυακά, το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου και με χαρά σας αναφέρω
ότι τα πρώτα σχόλια από μαθητές,
δασκάλους και γονείς ήταν εξαιρετικά. Οι εγγραφές θα συνεχιστούν ως το τέλος Οκτωβρίου αλλά όσο πιο σύντομα κάνετε την εγγραφή τόσα
περισσότερα θα κερδίσουν τα παιδιά μας.
Στα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της Κοινότητάς μας καλλιεργούμε το ελληνικό πνεύμα και διδάσκουμε στα παιδιά σας τι σημαίνει να είσαι Έλληνας.
•
•
•

Εγκωμιάζουμε την κληρονομιά και τη θρησκεία μας.
Εκθέτουμε τους μαθητές μας στα έθιμα και τον
πολιτισμό μας.
Εξερευνούμε διάφορες περιόδους της ιστορίας μας.

•
•
•

Συζητάμε τη συνεισφορά της Ελλάδας στον κόσμο.
Γνωρίζουμε τους διάσημους Έλληνες φιλόσοφους.
Μαθαίνουμε για την προέλευση της δημοκρατίας.

Επιπλέον, στα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ τα παιδιά γνωρίζουν την αίσθηση του
«ανήκειν», χτίζουν φιλίες που θα τους συνοδεύουν σε
όλη τους τη ζωή, αναπτύσσουν δεσμούς με την ελληνική παροικία, δημιουργούν αναμνήσεις.
Η πανδημία μας αναγκάζει να αλλάξουμε προσωρινά
τον ΤΡΟΠΟ με τον οποίο προσφέρουμε όλες αυτές
τις γνώσεις και τις αξίες στα παιδιά μας. Το ΜΗΝΥΜΑ,
όμως, παραμένει το ίδιο.
•
•
•

Οι εκπαιδευτικοί μας παραμένουν στις θέσεις τους
να συντονίζουν τις τάξεις.
Θα συναντήσετε και πάλι τους φίλους σας, έστω
διαδικτυακά, τηρώντας τα προσωρινά μέτρα.
Θα έχετε και πάλι την ευκαιρία να αφιερώσετε
χρόνο, για να μιλήσετε, να μάθετε και να κάνετε

•
•
•

κοινωνικές επαφές σε ένα ελληνικό περιβάλλον.
Είμαστε μαζί σε αυτό.
Προσαρμοζόμαστε στις βέλτιστες πρακτικές καθώς εξελίσσονται.
Παρά την προσωρινή διαδικτυακή λειτουργία της
συμπληρωματικής μας εκπαίδευσης, τα σχολεία
μας παραμένουν τα παλιά καλά «Σαββατιανά»
μας σχολεία, που όλοι γνωρίζουμε.

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 514-738-2421 εσωτερικό 115 ή να στείλετε μήνυμα στο kkiryakidis@hcgm.
org για να κλείσουμε ραντεβού για την εγγραφή των
παιδιών και για να πάρετε τα βιβλία τους.
Εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδιά και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να
μάθουν οι μαθητές μας την ελληνική γλώσσα, την
ιστορία, τη θρησκεία και τα έθιμά μας με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο!
Καίτη Κυριακίδου
Γενική Διευθύντρια Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Χρόνια πολλά στην Τρίτη Ηλικία

Η

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους
ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν.

Πρόσφεραν και ακόμη εξακολουθούν να προσφέρουν, όσο οι δυνάμεις τους, τους
επιτρέπουν. Παράλληλα όμως, αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα, όπως
προβλήματα υγείας, ασφάλειας, πρόνοιας, φροντίδας, συναισθηματικής και ψυχολογικής βίας, ενίοτε δε και κακοποίησης.

Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να
αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών
και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας
να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην
αγορά εργασίας.

Οι ΕΚΥΚ προσπαθούν να καταγράψουν, να υπενθυμίσουν, να ενημερώσουν, να
ευαισθητοποιήσουν για αυτά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποί μας, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους και να σταθούν δίπλα τους,
διοργανώνοντας για αυτό το σκοπό, ιατροκοινωνικές ημερίδες, συνέδρια, φροντιστήρια, αλλά και πολλές άλλες δράσεις, εθελοντικά πάντοτε, δίνοντας επιπλέον έμφαση στην πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας, αλλά και στον σεβασμό, την
αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία και την τιμή που αρμόζει σ’ αυτούς τους ανθρώπους.

Κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες, ο αριθμός των ηλικιωμένων παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα το 2050, και το
80% από αυτούς θα ζουν σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να μοιραστούμε την αγάπη και την ελπίδα σε ηλικιωμένα άτομα που έχουν ανάγκη, μπορείτε εύκολα να το κάνετε κάνοντας μια μικρή
δωρεά στις ΕΚΥΚ.

Oι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ με την ευκαιρία της γιορτής των ηλικιωμένων,
θα ήθελαν να ευχηθούν σ’ όλους τους απόμαχους, αλλά απαραίτητους σ’ εμάς (και
χρήσιμους) ηλικιωμένους, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ.
Τους αξίζει αγάπη και τιμή για την προσφορά τους στον καθένα μας προσωπικά,
αλλά και σ’ ολόκληρη την κοινωνία .

Μπορείτε να στείλετε τις επιταγές σας στην ακόλουθη διεύθυνση: HCGM (for
Hellenic Social Services of Québec), 5777 Wilderton, Montréal, Quebéc H3S 2V7
και να κάνετε την επιταγή σας πληρωτέα στην HCGM- Hellenic Social Services of
Québec ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.hcgm.org

ΔΩΡΕΑ ΡΟΥΧΩΝ

Για το παράρτημα V του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Ξ

εσκαρτάρετε τις ντουλάπες σας και βοηθήστε την
Επιτροπή Γονέων του παραρτήματος V του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» να συγκεντρώσει τα
απαραίτητα χρήματα για την ενίσχυση του παραρτήματός τους.
Φέρτε τα ελαφρώς χρησιμοποιημένα αντικείμενα σας
στο παράρτημα V (931 Rue Emerson, Laval, QC H7W

3Y5), το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου από τις 10 π.μ. έως
τις 2 μ.μ.
Όσο περισσότερο γεμίσουμε το φορτηγό με τις δωρεές
σας, τόσα περισσότερα χρήματα θα συγκεντρωθούν.
Το ποσό που θα μαζευτεί από τη φιλανθρωπική αυτή
πρωτοβουλία θα χρησιμοποιηθεί για τις πολλές ανάγκες του παραρτήματος.

Αποδεκτά είδη: Όλα τα ρούχα για άνδρες, γυναίκες
και παιδιά, τσάντες, κασκόλ, καπέλα, γάντια, γούνες,
παπούτσια, σεντόνια, πετσέτες, κουρτίνες, δερμάτινα
αξεσουάρ, καθώς και παιχνίδια σε καλή κατάσταση.
Δεχόμαστε μόνο ό, τι είναι σε καλή κατάσταση και μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Φθαρμένα και
βρώμικα ρούχα θα αφαιρεθούν πριν από τη ζύγιση.

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

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

*

*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

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
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗ
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
Συμπολίτες και συμπολίτισσες της προσφυγομάνας Θεσσαλονίκης,
Πολύπαθοι όσο και Υπερήφανοι συμπατριώτες και συμπατριώτες,
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Η – ΑΔΕΛ
Κ
Ι πατριώτες,
Πόντιοι
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
Ε από άλλα μέρη της Ελλάδος και χωρών του
Φίλες Λκαι φίλοι
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
εξωτερικού,
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Ο
ΚύριοιΓεκπρόσωποι
των υπερεχουσών εξουσιών,
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
Κ
Α
Α Νμας
Αδέρφια
Αγωνιστές,
Αρμένιοι
και
Αρμένισες,
που
οι
πρόγοτης παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Δ
Α
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
νοί σας, όπως και οι δικοί μας, λόγω της Εθνικής και Θρησκευτικής
τηνΗΓια
καινούργια
περίοδο,
και
θα
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
διαφορετικότητας τους, Αγαπητά
ένοιωσαν στο
πετσί
μέλη
και τους
φίλοιτην πολιτική της
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
Εθνοκάθαρσης και
Γενοκτονίας,
που εφάρμοσαν
πριν 100 χρόνια
(514)
3021
ζωή όλων και
ιδίως
των
ατόμων
της Τρίτης
τηςτης
Λακωνικής
Αδελφότητος
Καναδά
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
σεΣας
βάρος
τους Νεότουρκοι
καισυνεστίαση
Κεμαλιστές με
στόχο
αφανισμό μας,
Στο
ΓιαΜόντρεαλ
αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός
Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το
προσκαλούμε
στην
που
θατον
πραγματοποιηθεί
Όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
αφήνοντας
πίσω
τους
εκατομμύρια
άταφους,
συγγενείς,
συγχωριανούς
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και
ώρα
το μεσημέρι
στην
έργο
που άρχισε
για να προσφέρει
βοήθεια,
που
έχει
γίνει πιοπαροικιακών
απαραίτητη
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές, αφού
και φίλους τους, νεκρούς.
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
τα για
όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο
17
Οκτωβρίου
2015,
στις
7:00
μ.μ.
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
τουκορονοϊού.
Φθινοπώρου
Τούτες τις Δύσκολες για την Αρμενική Δημοκρατία και τους πολίτες
στηνχρώματα
διασπορά
του
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης
το απέδειξε,
αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND και
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
της ώρες, εξαιτίας τής απροκάλυπτης και εκτός κάθε έννοιας Διεθνούς
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
το
Καλώς
Ήλθατε
από
τις
καλοκαιρινές
διακοπές.
Δικαίου, Υποκινούμενης, Άδικης όσο Ύπουλης επίθεσης που δέχεται από
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.
ΘαΑζέρους
σερβιριστεί
όπως
πάντασυμμάχους
πλούσιο τους,
και νοστιμότατο
φαγητό.
Το
Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
τηςσυμμετέχουν
Ελληνικής
τους
και τους
Τούρκους
που
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.
σ΄αυτές
τις ενέργειες,
με μισθοφόρους
Τζιχαντιστές,
αφού
γιατο
μια1982.
σειρά
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
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
λόγους
αδυνατούμε
να βρισκόμαστε
συμπαραταγμένοι στην πρώτη
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
όποιος
βοηθήσει
με τον
δικό του υπερηφανευόμαστε
τρόπο
μας,
Ητων
λειτουργία
του
σχολείου το
είναι
ένας
από τους πιο
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
γραμμή
πολεμικών
συγκρούσεων,
μυαλό
και η καρδιά μας
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να
κλείμπορεί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
σημαντικούς
στόχους της
Κοινότητάς
μας. Όλα από
αυτά
και απο
στις
10:00
βρίσκεται
στους αγωνιζόμενους
πολίτες
της που προσέτρεξαν
όλα
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
514-948-3021.
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
τα μέρη
κόσμου
και αγωνίζονται
για την
υπεράσπιση
της εδαφικής
τατου
χρόνια
στηρίζει
τους γονείς
ελληνικής
καταγωγής
Δεχόμαστε
τα
τηλεφωνήματά
σας
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ακεραιότητας
της
Πατρίδας
τους
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
στηνΡουμελιώτη
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
επιτυχία
εκδήλωσης
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας
απο τιςΣτην
11:00
π.μ. –της
4:00
μ.μ. στοκαι
τηλέφωνο
του γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
Βούλα
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Καταδικάζουμε
τις παράνομες
όσοτην
και Λακωνικής
Ιμπεριαλιστικές
επιδιώξεις
την
Πίστη
και
ΕλληνικήΑδελφότητας
τουςαυτές
ταυτότητα.
Η επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηντα
Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου
στιςπου
7:00
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
Καναδά
514-948-3021
για όσο
διάστημα διαρκούν
μέτρα της
Κυβέρνησης,
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
των Αζέρων και των συμμάχων τους και τους καλούμε να σταματήσουν
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ.
στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O.
Laval
μας παροτρύνουν να
Ταυτόχρονα
τα παιδιά
να αναπτύξουν
την
τις επιθετικές
σε βάροςβοηθά
της Αρμενίας
ενέργειες
τους.
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
Σάββατο
9
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
προσωπικότητά
τους
στην
σύγχρονη
κοινωνία.
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
όλους εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., τους Διεθνείς Οργανισμούς και
Εγγραφές
9:00π.μ.
Ενημέρωσης,
εθελοντές
και
όσους
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.
τον πολιτισμένο
κόσμο, ζητάμε
καταδίκη
συμπεριφοράς2017.
της Αζερικής
Τα μαθήματα
αρχίζουν
στις της
9 Σεπτεμβρίου
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
(514)
948
3021
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
Κυβέρνησης και των Τούρκων συμμάχων τους και λείψει άμεσων
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
πρωτοβουλιών για την κατάπαυση τού πυρός στα εδάφη της Αρμενίας
γραφείο
της
Κοινότητος
514-684-6462
Τάσσος
Ξυπολιτάκης
στο Ναγκόρνο – Καραμπάχ.
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
–
Από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα κόμματα του Ελληνικού
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).
Κοινοβουλίου, ζητάμε
την άμεση καταδίκη των εμπόλεμων ενεργειών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
των Αζέρων και των Τούρκων συμμάχων τους και την προώθηση,
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
ανάδειξη και υπεράσπιση του θέματος, στους Διεθνούς οργανισμούς
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
μεράκι
οργανώνει την
μια συνεστίαση στην
. πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου,
που
συμμετέχουν
αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
Από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, που υιοθετούν τις θέσεις μας,
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
ζητάμετο
να στείλουν
σχετικά
και καταδικαστικά
Σάββατο
17ενημερωτικά
Οκτωβρίου
στις 7:00μηνύματα
μ.μ
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
σε όλο τον πολιτικό κόσμο, τους διαδικτυακούς φίλους τους και τα μέλη
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
τωνΘα
εθνικοτοπικών
καιεξαιρετικό
άλλων οργανώσεων
πουφαγητό,
συμμετέχουν,
να
προσκαλούμε
για μια βραδιά
απολαύσουμε ένα
δείπνο με πλήρες
με ποικιλίακαι
ποτών,
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρειΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δύο (2) υποτροφίες των $1,000
για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HLBS
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
. θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
ζητήσουν
και από
αυτά
να κάνουν
το ίδιο
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
αναψυκτικών,
κρασί
και μπύρα.
Όλη την
βραδιά
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
μουσική
και χορό
σε μιαόλοι
ευχάριστη
και φιλική ατμόσφαιρα.
Αγαπητοί
φίλοι
και φίλες,
εμείς οικογενειακή
που δε Γενοκτονοθήκαμε,
εάν και
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως
με
βάση
την
ακαδημαϊκή
επίδοση
των
υποψηφίων.
Ο
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Ελληνίδων
Κυριών
με
χαρά
σας
filia@bellnet.ca
πάλι δεν καταδικάσουμε δημόσια και με τις πράξεις μας τέτοιες, εκτός
των Προγράμματος Υποτροφιών για τους
διατεθεί για την
ανακοινώνει
την βοήθεια
έναρξη ενός
Με
την
πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην
ανταπόκριση
των
ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΚΜΜ
κάθε νομιμότητας
ενέργειες,
θεωρήσουμε
ότι τοΤΗΣ
θέμα
δε μας αφορά
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
και των φίλων απέναντι
του συλλόγου
μας,
ώστε
να
μας ενθαρρύνειεπιθετικές,
στην οργάνωση
καιαλλά
εφησυχάσουμε
σε
αυτές
τις
συνεχιζόμενες
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: :
Για
να συμμετέχετε
στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών
HLBS θα πρέπει
παρόμοιων
και μεγαλύτερων
εκδηλώσεων.
όσο και προκλητικές
συμπεριφορές,
είναι βέβαιο
ότι θα επωάζουμε
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
και πάλι
το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
αυγό
τουγια
φιδιού,
από ΚΕΝΤΡΟ
όπου θα«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
γεννηθούνΜΑΡΗΣ»
διεφθαρμένοι
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
Χρόνια
Πολλά
τα γενέθλια
το βιογραφικό
τους,
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Park
Extension
θα
προσφέρει
και
παλι
το
πρόγραμμα
PIED
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
Ouzeri
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S 2V7 που
Δικτατορίσκοι
και επίδοξοι
νέο-Οθωμανοί
Σουλτάνοι,
πολύ σύντομα
•κατοικείτε
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
2. Να
στην
Ευρύτερη
Περιοχή
του
Μόντρεαλ
σου Δάφνη
Σφακιανάκη.
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
θα τους δούμε και
έξω
από
τη
δική
μας
πόρτα.
•
δύο
συστατικές
3. Να
είστε εγγεγραμμένοι
ή να της
σκοπεύετε
να εγγραφείτε σε σπουδές ή
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
από
πεσίματα
ισορροπίας
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,
Οι
πόρτες
θα
ανοίξουν
στη
7:00μ.μ
για
το
σερβίρισμα
του
γεύματος
εκπαίδευση
κατά
τοθεωρίας
προσεχές
ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021
Οκαι
Αγώνας
για την
Εδαφική
ακεραιότητα
και
την Εθνική
Ανεξαρτησία
μέσω
ασκήσεων
και
.
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και
πάλι
την
διδασκαλία
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ.
της
Αρμενίας είναι
κοινός
για όλους
μας και μας
συνεχίζεται
μέχρι
την
4. Να αποδείξτε
την οικονομική
σας ανάγκη
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της πατρίδας
και ιδιαίτερα
της Ρούμελης
Έπαθλα
επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
.
τελική
δικαίωση
Τα
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
για
τους
αρχάριους,του
και
θα: γίνονται
από
Kαλά
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
ιθαγένεια
έχει συμβάλει
στη
διαμόρφωση
χαρακτήρα
τους
και
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
Οι τέσσερις
κατηγορίες
που θα χρηματοδοτηθούν
είναι
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο
William
Hingston
419
Saint
των
επανγελματικών
τους
στόχων.
Μεταδευτεροβάθμιες
Ακαδημαϊκές
Σπουδές,
Επαγγελματικές
Σπουδές,
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
3-10-2020
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
georgia.tridimas@gmail.com
Αθλητική
Κατάρτιση
Επαγγελματική
Κατάρτιση Τεχνών.
Roch
δωμάτιο
SS-21,και
κάθε
Τρίτη και Παρασκευή.
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
Οι
συμπληρωμένες
αιτήσεις
θα
πρέπει
να
σταλούν
στον υπεύθυνο
της
Με
αγωνιστικούς
και
Η διδασκαλία
θα
είναι
δωρεάν
και
προσφορά
του
συλλόγου
μας
στην
νέα
γενειά
με
email
στο
fundraisingcommittee@hcgm.org
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Πρόγραμμα
Υποτροφιών,
οι γιαγιάδεςή και
οι νονοί σου.
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
στην
με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445
πατριωτικούς χαιρετισμούς
Το
πρόγραμμα
θ’
αρχίσει
την
Τρίτη
19
Σεπτεμβρίου
2017.
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

22

www.newsﬁrst.ca

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

ΔάφνηΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ
-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
514-271-3969
Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
ΛΕΣΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
-ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες καιΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
εγγραφές τηλεφωνήστε
στον κον Νίκο
Μηλιώνη
ΠΟΝΤΙΑΚΏΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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

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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Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου...
...είναι ευθύνη όλων μας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου:
Μέλη
της ομάδας Επιτροπής
Εράνου π.
τουΔημήτριος
ΚαθεδρικούΑντωνόπουλος,
Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου:
Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης
Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
Κουνάδη,
Όλγα
Ψιλοπούλου,
Ματίνα
Μυλωνά.
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά.
Αγαπητοί αναγνώστες,
Αγαπητοί
αναγνώστες,
Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι.
Ναού
Αγίου
συνολική
κόστους
την πλήρηεξωτερικής
ανακαίνισηανακαίνισης
του εξωτερικού
μέρους του
Είμαστε στην Γεωργίου.
ευχάριστη Η
θέση
να σας πρόβλεψη
ενημερώσουμε
για τογιαπρόγραμμα
του Καθεδρικού
Ι.
Καθεδρικού
Ι.
Ναού,
εκτιμάται
περί
τα
$
1.875.000
και
θα
ολοκληρωθεί
μέσα
σε
διάστημα
δύο
ετών,
σε
τέσσερεις
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους
του
φάσεις.
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις
φάσεις.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Πεζογέφυρα και σκάλες
Πεζογέφυρα καιστο
σκάλες
Επιδιορθώσεις
κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού
Επιδιορθώσεις
στο
κεντρικό κτήριο
του Ι. στάθμευσης
Ναού
Νέο
πεζοδρόμιο,
λιθόστρωση
και χώρος
Νέο
πεζοδρόμιο,
λιθόστρωση
και
χώρος
στάθμευσης
Ηλεκτρονικό καμπαναριό
Ηλεκτρονικό καμπαναριό

Φάση 1η
Φάση
1η φάση είναι ήδη ολοκληρωμένη κατά 90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές,
Η
πρώτη
στη φάση
γενναιοδωρία
των
πιστών της παροικίας
τουκαι
Μοντρεάλ.
Το χρονοδιάγραμμα
έχει ως εξής:
Ηχάρη
πρώτη
είναι ήδη
ολοκληρωμένη
κατά 90%
η χρηματοδότησή
της έχει καλυφθεί
κατά 75% από δωρεές,
χάρη
στη
γενναιοδωρία
των
πιστών
της
παροικίας
του
Μοντρεάλ.
Το
χρονοδιάγραμμα
έχει
ως
εξής:
Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το
Διοικητικό
Συμβούλιο,
το εκτιμηθεί
Συμβουλευτικό
Σώμα και(πριν
τη Γενική
Συνέλευση
της ΕΚΜΜ,
που
στις 23
Το
κόστος του
έργου είχε
στις $ 550.000
τους φόρους)
και εγκρίθηκε
από
τηνπραγματοποιήθηκε
Εκτελεστική Επιτροπή,
το
Απριλίου
2017.
Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23
Απριλίου 2017.
Ζητήθηκαν
δημόσιες προσφορές μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε
κλειστούς φακέλους.
επαγγελματίες
πουτων
επιλέχθηκαν
την πρώτη
είναι οι ακόλουθοι:
Ζητήθηκαν
δημόσιες Οι
προσφορές
μέσω
τοπικών για
μέσων
μαζικήςφάση
ενημέρωσης,
οι οποίες παρελήφθησαν σε
κλειστούς φακέλους. Οι επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 , αμέσως μετά την
Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα που
θα αποτελείται από γαλοπούλα και που θα παρατεθεί
Οικονομικά στοιχεία:
στην
αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμένου να βοηΟικονομικά
στοιχεία:
Συνολικό κόστος
1 φάσης:
Συνολικό κόστος
1 φάσης:
Πεζογέφυρα,
σκάλες
με υποστηρικτικούς
πλαϊνούς
τοίχους,
θηθούν
τα έργα της
εκκλησίας.
Το γεύμα θα τελεστεί
Πεζογέφυρα,
σκάλες
με
υποστηρικτικούς
πλαϊνούς
τοίχους,
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:
$632,500 ($550,000 + φόροι $82,500)
υποστήριξη
γέφυρας και αποχέτευση:
$632,500 λόγω
($550,000 +
φόροι $82,500)
σύμφωνα
με τα μέτρα που ισχύουν
του
«Covid
Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο:
Δεν συμπεριλαμβάνονται
στο συμβόλαιο:
Δίχτυ
ασφαλείας
$4,507 σε πακέτα
Ιστοί για σημαίες
$10,500
(υπεσχεμένα)
19»
και
θα
σερβίρεται
για
έξω
(to
go).
Δίχτυ ασφαλείας
$4,507
Ιστοί για σημαίες
$10,500 (υπεσχεμένα)
Έλεγχος
εδάφους
$1,494
Εργασίες
διαμόρφωσης
Έλεγχος
$1,494
Εργασίες διαμόρφωσης
εξωτερικού
χώρου
(υπεσχεμένα)
Αντικατάσταση
καυστήρα
$5,289
Γιαεδάφους
παραγγελίες
παρακαλείστε
να $30,000
απευθυνθήτε
εξωτερικού
χώρου
$30,000
Αντικατάσταση
καυστήρα
$5,289
Υπηρεσίες μηχανικού
Φανοστάτες σκάλας $10,000 (υπεσχεμένα)
στην
φιλόπτωχο και$575
την ενοριακή
Υπηρεσίες
μηχανικού
Φανοστάτεςεπιτροπή.
σκάλας $10,000
για
αντλία αποχέτευσης
για
αντλία
αποχέτευσης
$575
Έξοδα
εκτύπωσης
$392
Συνολικό κόστος 1 φάσης:
$695.257
Είσθε
όλοι προσκεκλημένοι
Έξοδα
εκτύπωσης
$392
Συνολικό κόστος 1 φάσης:
$695.257
Οι δωρεές που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
ποσά που είναι
επιπλέον
$40,500)(χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
Οι Τιμή
δωρεές που
έχουν συλλεχθείυπεσχεθέντα
μέχρι
τις 20 Σεπτεμβρίου
2017
είναι $480,595
φαγητού
$25.00
υπεσχεθέντα ποσά που είναι επιπλέον $40,500)

Αρχιτέκτονας: Σ. Λαγόπουλος
Αρχιτέκτονας:
Σ. Λαγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός:
BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες
Πολιτικός
Μηχανικός:
BOULVA, ENTREPRENEURS
Βεργανελάκης και συνεργάτες
Γενικός Εργολάβος: PERMONT
GENERAUX
Γενικός Παρόμοιες
Εργολάβος:διαδικασίες
PERMONTγια
ENTREPRENEURS
GENERAUX
την επιλογή επαγγελματιών
θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις
Παρόμοιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις
ης
ης





















ης



ης



Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης

$174,162
$174,162

Με τις ευλογίες του
Απευθυνόμαστε
στην γενναιοδωρία
και την αγάπη σας για τον
Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να
Επισκόπου
Ζηνουπόλεως
Ιακώβου
επιτύχουμε
αυτό
το
σημαντικό
εγχείρημα.
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1 η φάση.
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1 η φάση.

επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα.

σας ευχαριστούμε
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Δημήτριος Λέκκας

Στείλτε την δωρεά σας στα
Στείλτε
την δωρεά
σας :στα
στοιχεία
παρακάτω
στοιχεία
:
παρακάτω
Cathedral
Restoration
St. George
George
Cathedral
Restoration
St.
Fund,5777 Wilderton Avenue,
Wilderton
Fund,5777
Qc, H3S Avenue,
2V7
Montreal,
Qc,Lekas
H3S 2V7
Montreal,
c/o : Jim
c/o : Jim Lekas

Ή
Ή ιστοσελίδα μας
Επισκεφτείτε την
Επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας
http://www.hcgm.org/
http://www.hcgm.org/
churches/st-georgechurches/st-georgecathedral/
cathedral/
Και κάντε
την δωρεά σας
Και κάντε
την δωρεά σας
ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8 η Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία
Λειτουργία
στον
Καθεδρικό
μαςνα
Ι. Ναό,
του οποίου το
ξαναβρίσκει
την κανονικότητά
του.
2017, θα τελεστεί
η πρώτη Θεία
Είμαστε
στην
ευχάριστη
θέση
ανακοινώσουμε
ότιπρόγραμμα
την Κυριακή,
8 η Οκτωβρίου
Λειτουργία στον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.
Δημήτριος
Λέκκας Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου
Πρόεδρος Επιτροπής
Πρόεδρος Επιτροπής Εράνου Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου

Κάντε την δωρεά σας για την
συντήρηση του
Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας
σύμβολο για την πόλη του
Μοντρεάλ

Στείλτε την δωρεά σας στα
παρακάτω στοιχεία :
St. George Cathedral Restoration
Fund,5777 Wilderton Avenue,
Montreal, Qc, H3S 2V7
c/o : Jim Lekas
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999

•

info@newsfirst.ca

3 Year Memorial
Τριετές Μνημόσυνο



Marinos Lagopatis

Μαρίνος Λαγοπάτης
15-08-1931 – 12-10-2017

Thank you for honouring his memory
these past 3 years.

Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τα 3 χρόνια της μνήμης του.

Lagopatis Family
ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

• Οικογένεια Λαγοπάτη

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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5 γνωστοί μύθοι
για τους «τέλειους»
γονείς που πλέον
καταρρίπτονται
Η

τελειομανία δεν κάνει διακρίσεις.
Η επιθυμία να κάνουμε τα πράγματα
σωστά εμφανίζεται σε όλους τους τομείς
της ζωής, στην υγεία, τη σταδιοδρομία,
τον έρωτα, τις φιλίες.
Το ίδιο ισχύει και για την ανατροφή
των παιδιών, δηλαδή το ρόλο του γονέα.
Αν μη τι άλλο, η πίεση της φροντίδας
και της ανατροφής ενός παιδιού, ενός
μικρού όντος που εξαρτάται πλήρως από
εσάς, τροφοδοτεί τις προσδοκίες μας να
κάνουμε τα πάντα με το σωστό τρόπο.
Μήπως θέτετε υψηλές προσδοκίες
στο σύντροφό σας, στο παιδί σας ή στον
εαυτό σας; Συγκρίνετε το στυλ ανατροφής
των γονέων σας με των άλλων; Είτε είστε
γονέας για πρώτη φορά είτε όχι, υπάρχουν
ορισμένοι μύθοι για γονείς που αξίζει να
γνωρίζετε.
Η κατανόηση των λανθασμένων
αντιλήψεων γύρω από την τελειομανία
των γονέων, θα μας βοηθήσει να
απολαύσουμε περισσότερο αυτό το
σπουδαίο και πολύτιμο ρόλο.
5 ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΤΕΛΕΙΟΥΣ»
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1ος μύθος: Ο ρόλος του γονέα
πρέπει να βγαίνει φυσικά
Ο πρώτος μύθος λέει ότι η ανατροφή
των παιδιών πρέπει να είναι μια φυσική
διαδικασία. Άλλωστε, ο ρόλος αυτός
είναι στο DNA μας. Επομένως, δεν είναι
μια ενστικτώδης διαδικασία; Αυτό δε
σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε πάντα

πώς να αντιδράσετε σωστά; Ο μύθος ότι
ο ρόλος του γονέα είναι φυσικός (ή ακόμα
και εύκολος!) ισχύει για όλα τα στάδια της
ανάπτυξης του παιδιού, από τις πρώτες
μέρες μετά τη γέννα, στην παιδική ηλικία
και στην εφηβεία. Σημαίνει ότι «κανονικά»
πρέπει να υπάρχει μια εσώτερη διαίσθηση
του τι χρειάζεται το παιδί. Υποθέτοντας
ότι τα πράγματα πρέπει να είναι φυσικά,
εμποδίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας από
το να ζητήσει στήριξη και προσθέτουμε
περιττή πίεση στη διαδικασία. Αλλά η
ανατροφή των παιδιών δεν είναι φυσική
για όλους. Χρειάζεται θάρρος για να
αναγνωρίσουμε τις στιγμές που νιώθουμε
έξω από τα νερά μας. Αντί να περιμένουμε
να μάθουμε «το δρόμο» αμέσως και ως
δια μαγείας, προσεγγίστε το ρόλο σας από
τη γωνία μιας συνεχώς εξελισσόμενης
διαδικασίας μάθησης.

αλλά είναι καλύτερα να χτίσετε το δικό
σας στυλ ανατροφής. Να είστε ευέλικτοι
και να προσπαθείτε συνεχώς να μαθαίνετε
και πιθανώς να αναπροσαρμόζετε τους
τρόπους σας.

Γιατί είναι βέβαιο ότι θα κάνουμε και
λάθη ως γονείς. Αποδεχτείτε αυτά τα
λάθη και δημιουργήστε την πρόθεση
να μάθετε από αυτά, ώστε την επόμενη
φορά να επανορθώσετε.

3ος μύθος: Ως γονείς, πρέπει να
θυσιάζουμε τις ανάγκες μας
Η ενθάρρυνση της ανεξαρτησίας ενός
παιδιού ωφελεί και εσάς, καθώς σας
ενθαρρύνει να διατηρήσετε τη δική σας
ανεξαρτησία. Η ανατροφή ενός παιδιού
είναι μια ιερή πράξη και είναι εύκολο να
χαθείτε τόσο στο ρόλο της «μητέρας» είτε
του «πατέρα», που να χάσετε την αίσθηση
του εαυτού σας και να παραμελείτε τις
ανάγκες σας. Αλλά και εδώ, ισχύουν οι
ίδιοι καθολικοί κανόνες: Για να είστε ο
καλύτερος γονέας που μπορείτε να είστε,
πρέπει να φροντίσετε τον εαυτό σας.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να βρείτε
μια αξιοπρεπή ισορροπία, για να είστε
βέβαιοι ότι ικανοποιούνται και οι δικές
σας ανάγκες. Δεν πειράζει αν λέτε όχι πού
και πού.

5ος μύθος: Η επιτυχία
δύσκολα ορίζεται
Τι σημαίνει να είναι κανείς επιτυχημένος
γονέας; Η πίστη στο μύθο του τέλειου
γονέα μπορεί να αποκρύψει επιτυχείς
πλευρές του στυλ ανατροφής των
παιδιών σας, όπως η σχέση μαζί τους, το
πώς συμπεριφέρονται, αποδίδουν στο
σχολείο, αντιμετωπίζουν άλλα παιδιά,
ακόμη και τα συναισθήματά τους.
Θυμηθείτε ότι το παιδί σας δε θα είναι
ευτυχισμένο όλη την ώρα, αυτό δε
σημαίνει ότι φταίτε συνεχώς εσείς.
Ο ψυχολόγος και ιδρυτής του Honest
Parenthood, Jessica Michaelson, PsyD,
2ος μύθος: Υπάρχει ένας σωστός
δήλωσε στο Psychcentral ότι είναι υγιές
τρόπος να είμαστε γονείς
τα παιδιά να βιώνουν το πλήρες φάσμα
Τούτου λεχθέντος, εάν ζητήσετε
των συναισθημάτων και να είναι σε θέση
στήριξη, να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι
να αισθάνονται και να τα αντιμετωπίζουν.
έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως
Σκεφτείτε το: η ζωή είναι δύσκολη και
προς την ανατροφή των παιδιών – αυτό
4ος μύθος: Οι καλοί γονείς
όσο καλύτερα μπορείτε να παρέχετε ένα
περιλαμβάνει εσάς και τον/τη σύντροφό
δεν κάνουν λάθη
υποστηρικτικό περιβάλλον για όλα τα
σας. Μια συνηθισμένη μορφή επιρροής
Όταν οι προσδοκίες δεν είναι ρεαλιστικές, συναισθήματα, τόσο καλύτερη γίνεται
προέρχεται από παππούδες και γιαγιάδες δημιουργείται ένα εσωτερικό περιβάλλον η συναισθηματική ρύθμιση του παιδιού
που επιθυμούν να δώσουν συμβουλές. αυστηρής αυτοκριτικής. Αν αναμένετε σας καθώς ωριμάζει.
Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε συμβουλές την τελειότητα, πώς θα σκεφτείτε για
από φίλους ή γνωστούς που έχουν παιδιά τον εαυτό σας, όταν τα πράγματα δεν
ή να κατακλυστείτε από την ατελείωτη πάνε όπως σχεδιάσατε; Το πιθανότερο
© Εναλλακτική Δράση
ροή άρθρων και καθοδήγησης στο είναι ότι θα απογοητευτείτε. Γι’ αυτό εδώ
Με πληροφορίες
διαδίκτυο. Αξίζει να έχετε ανοιχτό νου, χρειάζεται αυτοσυμπόνοια.
από goalcast.com

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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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 12/10/2020 – 18/1 0/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

325 π.Χ.: Ο Νέαρχος, αρχηγός του στόλου του Μεγά-

λου Αλεξάνδρου, καταπλέει στη Σαγγάδα των Ινδιών
και τη μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου.
1912: Ο ελληνικός στόλος, υπό το ναύαρχο Κουντουριώτη, καταλαμβάνει τη Λήμνο (Α’ Βαλκανικός Πόλεμος).
1931: Η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων, λόγω της κακής
οικονομικής κατάστασης της χώρας.
1944: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής (Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας). Το περιεχόμενο
της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία
αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1944: Γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα,
τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί.
6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταρρέουν.
1975: Ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας, που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του,
θεωρείται ο «πατέρας» της βόμβας υδρογόνου.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
769

Μερικά από τα μακροπρόθεσμα σχέδια για τα οικονομικά σας ίσως
χρειαστεί να επανεκτιμηθούν, καθώς ο
Ερμής κινείται ανάδρομος στον όγδοο
οίκο σας, του πλούτου. Θα πρέπει να
περιμένετε αν σκοπεύετε να συνενώσετε τους οικονομικούς πόρους σας με κάποιον, απλά τώρα κάντε την έρευνά σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Κοινωνικά, είστε σε μεγάλη ζήτηση, αφού είστε περισσότερο επικοινωνιακοί και διασκεδαστικοί από ποτέ χάρη
στη νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό και
κοινωνικό τρίτο οίκο σας. Δεδομένου ότι
ο τρίτος οίκος διέπει επίσης την τοπική
δράση, μπορεί να εμπλακείτε στα τοπικά
δρώμενα της πόλης σας, ίσως να γίνετε
μέλος κάποιου συμβουλίου ή επιτροπής!

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Βάλτε τα πράγματα σε τάξη με
τη σειρά. Με τη νέα Σελήνη στον έκτο
οίκο σας, της καθημερινότητας, είστε
έτοιμοι για εκκαθάριση, στο γραφείο
και στο σπίτι σας. Αυτή η αποτελεσματική και θετική επιρροή του φεγγαριού
μπορεί να σας βοηθήσει να εξαλείψετε
οτιδήποτε άχρηστο…

Η νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο
σας, των χρημάτων, προαναγγέλλει μια
νέα επικερδή δουλειά ή/και νέα εισοδήματα, σταθεροποιώντας την οικονομική σας κατάσταση. Μπορεί ακόμα να
φυτέψετε νέους σπόρους για να δείτε
πρόοδο το νέο έτος. Ορίστε σαφείς οικονομικούς στόχους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Τα μάτια σας είναι στραμμένα
στα επαγγελματικά βραβεία και τα μεγαλεία, χάρη στη νέα Σελήνη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Στόχος σας είναι η
άνοδος στην εργασία σας, τα μεγαλεία,
η δόξα και οι τιμές. Ενώ οι άλλοι διασκεδάζουν, εσείς εστιάζεστε σε ένα πράγμα:
Την καριέρα σας και τις μεγάλες φιλοδοξίες σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ενώ συνήθως νοιάζεστε για
τους άλλους, αφιερώστε λίγο χρόνο
για να σκεφτείτε και τον εαυτό σας.
Με τη νέα Σελήνη στο ζώδιό σας καθίσταται τώρα ευκολότερο να εστιάσετε
στον εαυτό σας και τις προσωπικές σας
ανάγκες αντί για όλους τους άλλους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, εισάγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική
και οικογενειακή σας ζωή. Γίνεστε περισσότερο ευαίσθητοι και συναισθηματικοί,
θέλετε να βρεθείτε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλό διάστημα για
να θέσετε νέους στόχους γύρω από την
ακίνητη περιουσία σας.

Η ζωή σας είναι γεμάτη, γίνεστε περισσότερο κοινωνικοί και συνεργατικοί χάρη στη νέα Σελήνη στον
φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας.
Έρχονται στη ζωή σας νέες φιλίες ή
ενσωματώνεστε σε μια νέα ομάδα, η
οποία εναρμονίζεται με το ελεύθερο
πνεύμα σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Ήρθε η ώρα να πείτε αντίο στη
μοναξιά σας, να κάνετε μια νέα σχέση
με στόχο τη συντροφικότητα, να βρείτε
κάποιον/α που μπορείτε να ανοίξετε την
καρδιά σας, χάρη στη νέα Σελήνη στον
ερωτικό πέμπτο οίκο σας. Κι αν είστε σε
σχέση, το φεγγάρι σας βοηθά για την αρμονία και την ισορροπία της σχέσης σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Ένας ιδιαίτερα καλό διάστημα
είναι αυτό για σας, για την πραγματοποίηση των ονείρων σας. Τα μεγάλα
οράματά σας γίνονται πραγματικότητα,
χάρη στη νέα Σελήνη στον ένατο οίκο
σας, της τύχης και της επέκτασης. Τολμάτε και παίρνετε ρίσκα, οι πιο ενθουσιώδεις στόχοι σας υλοποιούνται. Η τύχη
είναι με το μέρος σας!

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Για να ξεκινήσετε μια νέα ζωή
πρέπει να αποκοπείτε από τα παλιά.
Και το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε τα
συναισθήματά σας. Η νέα Σελήνη στον
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, σάς βοηθά να επουλώσετε τις πληγές της ψυχής
σας, ίσως κάνοντας ένα μάθημα γιόγκα,
απολαμβάνοντας τη μοναξιά σας ή απλά
κάνοντας χαρούμενες σκέψεις.

Η νέα Σελήνη στον όγδοο οίκο
σας, της κοινής περιουσίας και κοινών οικονομικών πόρων, σάς δίνει άφθονα κίνητρα για να ξεκινήσετε κάτι νέο στη σφαίρα
των συνεργασιών και των κοινών οικονομικών. Η καλύτερη χρήση αυτής της θετικής
νέας Σελήνης που μπορείτε να κάνετε, είναι να εστιαστείτε στην οικονομική αφθονία και τη διευθέτηση των χρεών σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 768

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Η

ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ…

κόρη φέρνει σπίτι το φίλο της για
να τον γνωρίσει στους
πλούσιους γονείς της,
καθώς αποφάσισαν να
αρραβωνιαστούν.
«Ποια είναι λοιπόν τα
σχέδιά σου;» ρωτά ο πατέρας της κοπέλας.
«Έχω πάρει υποτροφία
για το μεταπτυχιακό»
απαντά ο νεαρός.

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

«Υποτροφία!
Αξιοθαύμαστο, αλλά πως
θα μπορέσεις να παρέχεις στην κόρη μου ένα
σπίτι για να ζήσει και
ανέσεις όπως έχει συνηθίσει;»
«Θα μελετήσω σκληρά
κι έχει ο Θεός».
«Και τι θα κάνεις για να
προσφέρεις στην κόρη
μου το δαχτυλίδι αρρα-

βώνων που της αξίζει;»
«Θα αφοσιωθώ στις
σπουδές μου κι έχει ο
Θεός».
«Και παιδιά; Πως θα
μπορέσεις να συντηρήσεις παιδιά;».
«Μην ανησυχείτε κύριε, έχει ο Θεός».
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και κάθε

φορά που ο πατέρας της
κοπέλας ρωτούσε κάτι,
ο γαμπρός επέμενε ότι
έχει ο Θεός.
Αργότερα η μητέρα της
κοπέλας ρωτά τον άντρα
της: «Πως πήγε η κουβέντα σας;»
«Δεν έχει δουλειά, δεν
έχει σχέδια για το μέλλον και πιστεύει ότι είμαι ο Θεός».

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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Toronto • Montreal • Vancouver

Για να αγαπήσουν και
τα παιδιά μας, αυτό
το λάδι που τόσο
αγαπήσαμε και εμείς!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

