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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

ΣΕΛΙΔΑ 2

Το σχέδιο του Ερντογάν  
έχει στόχο την Ευρώπη 

Η ευρωπαϊκή απάντηση  
στο «Τουρκικό Πρόβλημα» 

είναι ζήτημα ταυτότητας  
για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Θ. Καρυώτης:  
«Η ΑΟΖ της Τουρκίας  

και το λάθος του Ταγίπ  
με τη Μαύρη Θάλασσα»

Στην… εντατική  
το Σύστημα Υγείας  
του Κεμπέκ

Τα πολλά κρούσματα στο υγειονομικό προσωπικό  
και η έλλειψη εργαζομένων τα προβλήματα  

που πρέπει να αντιμετωπίσει  
η Επαρχιακή Κυβέρνηση 

ΗΠΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ

Τι σηματοδοτεί 
ενδεχόμενη 

ήττα του 
Ντόναλντ Τραμπ

-Ραπτάκης: «Συμφέρει 
την Ελλάδα η εκλογή 

Μπάιντεν»
-«Στόχος» των 
υποψηφίων οι 

ηλικιωμένοι ψηφοφόροι
-Τα αδύνατα σημεία 

της προεκλογικής 
εκστρατείας Τραμπ

ΣΕΛΙΔΕΣ 3,5,8

ΣΕΛΙΔΕΣ 32-33 ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Η συνέχεια της οικονομικής 
ανάλυσης για τον Καναδά από 

τον διακεκριμένο οικονομολόγο 
David A. Dodge

ΣΕΛΙΔΑ 6 ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΣΕΛΙΔΑ 25

ΣΕΛΙΔΑ 20

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πτώση της ανεργίας  
για 4ο συνεχόμενο μήνα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ύφεση στη Δύση,  
ανάκαμψη στην Κίνα

Πως θα ξεχωρίσετε τα 
συμπτώματα εποχικής 
γρίπης και κορωνοϊού

IATA:  
«Απόλυτα ασφαλή  

τα αεροπλάνα»
13 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ  

ΣΤΟΥΣ 6 «ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ»  
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Το σπίτι του ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
στην Κηφισιά έγινε Μουσείο!
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

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.

in collboration with:

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το 
Σύστημα Υγείας της επαρχίας του Κε-

μπέκ. 
Όλα δείχνουν ότι η έλλειψη προσωπικού 

θα είναι όλο και πιο αισθητή στο άμεσο 
μέλλον. 

Αυτό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μελέ-
της που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ (INSPQ). 

Η επιδημιολογική μελέτη ανατέθηκε από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών (MSSS). 

Η ΜΕΛΕΤΗ «ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
Ήταν αναμενόμενο, ότι οι εργαζόμενοι 

στον τομέα της υγειονομικής περίθαλ-
ψης που αντιμετώπισαν το πρώτο κύμα 
COVID-19 ήταν πολύ πιο ευάλωτοι στην 
ασθένεια από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
Ήτοι δέκα φορές περισσότερο.
Αυτός ήταν και ο συγκεκριμένος σκοπός 

της μελέτης, να μάθει το ποσοστό «μόλυν-
σης» του υγειονομικού προσωπικού. 

Δυστυχώς, οι αριθμοί των κρουσμάτων 
δεν ήταν καθόλου αρεστοί. 

Συνολικά, 13.504 εργαζόμενοι στον το-
μέα της υγείας μολύνθηκαν μεταξύ 1ης 
Μαρτίου και 14 Ιουνίου 2020, ή ακριβώς 
το ένα τέταρτο (25%) από τις 54.054 περι-
πτώσεις που επιβεβαιώθηκαν στο Κεμπέκ 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Έντεκα δε έχασαν τη ζωή τους.

Η έκθεση τονίζει ότι οι ασθενείς, οι νοση-
λευτές και οι βοηθοί νοσηλευτών, έχουν 
επηρεαστεί ιδιαίτερα. 

Μόνο αυτές οι κατηγορίες εργασίας 
αντιπροσώπευαν το 70% όλων των περι-
πτώσεων μεταξύ των μολυσμένων εργα-
ζομένων στην υγειονομική περίθαλψη. 
Συγκριτικά, οι γιατροί αντιπροσωπεύουν 

μόνο το 3% του συνόλου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν 

επίσης, ότι οι μισοί (48%) των μολυσμέ-
νων εργαζομένων στον τομέα της υγείας 
απασχολούνταν από το CHSLD. Ένα άλλο 
τρίτο εργάστηκε σε νοσοκομείο.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΗΚΕ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η επιδημιολογική μελέτη πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 5.074 εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας που επλήγησαν από την 
COVID-19. 
Οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τους 

ερωτηθέντες λένε πολλά, για το επίπεδο 
ετοιμότητας του νοσοκομειακού δικτύου 
όταν χτυπήθηκε το πρώτο κύμα.

Κατά τη φροντίδα ασθενών για τους 
οποίους υπάρχει υποψία ή επιβεβαίωση 
COVID-19, το 40% από αυτούς δε φορού-
σαν πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλι-
σμό (PPE) κατά τις πρώτες εβδομάδες της 
πανδημίας, γράφουν οι συντάκτες της έκ-
θεσης που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 14 
Οκτωβρίου, προσδιορίζοντας ότι το πο-
σοστό αυτό μειώθηκε στο 10% στο τέλος 
της περιόδου μελέτης.

Επιπλέον, το 20% έως το 30% των ερωτη-
θέντων αναφέρουν ότι εργάστηκαν σε πε-
ρισσότερες από μία εγκαταστάσεις κατά 
τη διάρκεια της περιόδου μελέτης και 
10% εργάστηκαν σε τρεις ή περισσότερες 
διαφορετικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, το 83% των εργαζομένων 
στον τομέα της υγείας που ερωτήθηκαν, 
πιστεύουν ότι έχουν μολυνθεί στο χώρο 
εργασίας τους. Το 75% δηλώνει ότι έχουν 
έρθει σε άμεση επαφή με ασθενείς που 
έχουν προσβληθεί ή υποψιάζονται ότι 
έχουν προσβληθεί από την COVID-19.

Η άδεια εργασίας για ανάρρωση, διαρ-
κούσε περίπου ένα μήνα. Σχεδόν τα δύο 
τρίτα (65%) των ερωτηθέντων ανέφεραν 
απώλεια μυρωδιάς ή γεύσης.
Τέλος, το 90% των μολυσμένων εργαζο-

μένων στον τομέα της υγειονομικής περί-
θαλψης, λένε ότι ήταν η πρώτη επιβεβαι-
ωμένη περίπτωση COVID-19 στα σπίτια 
τους. 

Στη συνέχεια εντοπίστηκαν δευτερογε-
νείς λοιμώξεις στο 30% άλλων μελών αυ-
τών των νοικοκυριών, όλα τα κρούσματα 
συνδυάστηκαν.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών (MSSS) εξέδωσε δελτίο Τύ-
που, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ληφθεί 
σημαντικά διδάγματα από το πρώτο κύμα 
της πανδημίας και ότι έχουν γίνει πολλές 
ενέργειες τους τελευταίους μήνες, προ-
κειμένου να προετοιμαστεί αποτελεσμα-
τικά το δίκτυο για το δεύτερο κύμα της 
COVID-19.

ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Καθώς οι ανάγκες του προσωπικού γίνο-

νται πιο πιεστικές στο σύστημα υγείας του 
Κεμπέκ, εκατοντάδες εργαζόμενοι που ερ-
γάζονται αποχωρούν από το δίκτυο, προ-
ειδοποιεί το Εργατικό Συνδικάτο CSN, το 
οποίο παροτρύνει το Κεμπέκ να δράσει 
τώρα για να περιορίσει την «αιμορραγία» 
προσωπικού.
Η αποχώρηση όλων αυτών των ανθρώ-

πων, όπως συνοδοί ασθενών ή νοσοκόμες, 
οδηγεί σε υπερφόρτωση της εργασίας, 
που έχει άμεσο αντίκτυπο στις υπηρεσίες 
που προσφέρονται στον πληθυσμό.
Το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, 

το Παράρτημα Υγείας CIUSSS de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal επιβεβαίωσε ότι πράγ-
ματι, 1.889 άτομα είχαν εγκαταλείψει τη 
θέση τους από την αρχή του έτους, αλλά 
ότι 1.113 από αυτές τις αναχωρήσεις αφο-
ρούσαν άτομα που προσλήφθηκαν για 
προσωρινή περίοδο μέσω της πλατφόρ-
μας της κυβέρνησης ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΩ!
Εξαιρουμένων αυτών των προσωρινών 

εργαζομένων, οι συνολικές αναχωρήσεις 
από τον Ιανουάριο του 2020 θα υπολογί-
ζονται στις 776. 
Το 2019, συγκριτικά, 944 άτομα εγκατέ-

λειψαν τις δουλειές τους στο σύστημα 
υγείας. 

Παραμένει όμως το γεγονός, ότι η κατά-
σταση του συστήματος υγείας αναμένεται 
να επιδεινωθεί, λόγω της αποχώρησης 
επιπλέον εκατοντάδων ατόμων από το δί-
κτυο υγείας. 

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο «κόκκινο» το σύστημα  
υγείας του Κεμπέκ
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Όλος ο κόσμος παρακολουθεί και επη-
ρεάζεται από τις εξελίξεις στις αμε-

ρικανικές προεδρικές εκλογές, ωστόσο, οι 
ηγέτες που «συγγενεύουν» στην πολιτι-
κή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ, διατηρούν πιο έντονο το ενδιαφέ-
ρον τους.
Ηγέτες που βρίσκονται κοντά στην πολι-

τική του Τραμπ, από τον Ματέο Σαλβίνι 
της ιταλικής Λέγκας μέχρι τον  πρωθυ-
πουργό της Ινδίας Νάρεντρα Μόντι, θα 
μπορούσαν να δουν τη δική τους πολιτική 
πορεία και τύχη να αλλάζουν, μπροστά σε 
μια ενδεχόμενη ήττα του Τραμπ στις προ-
εδρικές εκλογές.

Μια ήττα, που ουσιαστικά θα σηματο-
δοτήσει την εξασθένιση του ακραίου πο-
λιτικού κύματος που επέτρεψε σε αυτούς 
τους ηγέτες να αναδυθούν στην πολιτική 
πραγματικότητα των κρατών τους.
«Ο Τραμπ καθώς πρόκειται για ηγέτη 

μιας παγκόσμιας υπερδύναμης, αποτελεί 
τον ιδανικό σύμμαχο που θα μπορούσε 
να έχει κάποιος, επομένως μια ενδεχό-
μενη ήττα στις αμερικανικές εκλογές θα 
επηρεάσει τις ακραίες κυβερνήσεις ανά 
τον κόσμο που στηρίζονται σε σιωπηρή ή 
δηλωμένη στήριξη του Τραμπ», σχολιάζει 
η καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πανε-
πιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης στη Βιέννη, 
Έριν Κριστίν Τζέννε.
«Από το Brexit μέχρι της εκλογή του Ζαΐρ 

Μπολσονάρο στη Βραζιλία, οι λαϊκιστές 
ηγέτες και τα κόμματά τους εκδηλώνουν 
κοινά χαρακτηριστικά με την πολιτική 
Τραμπ. Εκφράζουν ακραίες απόψεις προ-
ωθώντας τον εθνικισμό και υιοθετώντας 
αντισυστημικές και αντιμεταναστευτικές 
πολιτικές, ενώ αντιμετωπίζουν με σκεπτι-
κισμό την παγκοσμιοποίηση», σχολιάζει 
το CNBC.
«Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 

αποτέλεσε μάλλον το απόγειο του λαϊκί-
στικου κύματος παγκοσμίως. Νωρίτερα το 
ίδιο έτος, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ψη-
φίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μετά από χρόνια ευρωσκεπτικι-
σμού, αντι-μετανάστευσης και λαϊκίστι-
κης ρητορικής από το Κόμμα Ανεξαρτη-
σίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) και 
τμήματα του βρετανικού τύπου που δημο-
σίευαν ιστορίες κατά της ΕΕ, συμπεριλαμ-
βανομένων πολλών fake news», συνεχίζει 
το CNBC.

Όπως οι Βρετανοί ήλπιζαν ότι με την 
αποχώρησή τους από την ΕΕ θα ενδυνά-
μωναν τη χώρα και θα ενίσχυαν τις θέ-
σεις εργασίας των Βρετανών, έτσι  και 
στις ΗΠΑ, η υπόσχεση του Τραμπ με το 
σλόγκαν «Ας κάνουμε την Αμερική ξανά 
μεγάλη» (Make America Great Again)  ει-
σακούστηκε σε πολλούς ανθρώπους 
εκτός των αστικών κέντρων της Αμερικής, 
ανθρώπους που ένιωθαν ξεχασμένοι από 
τις μητροπολιτικές ελίτ και εκείνους στους 
διαδρόμους της εξουσίας.
Τέσσερα χρόνια μετά ο Τραμπ δέχεται 

σκληρή κριτική, αφενός για τον τρόπο που 
διαχειρίστηκε την πανδημία, αφετέρου 

για τη σοβαρή ζημιά που έχει υποστεί η 
αμερικανική οικονομία. Με αυτά τα δε-
δομένα, οι προοπτικές του Τραμπ στις 
προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου είναι 
αβέβαιες, με τον υποψήφιο δημοκρατικό 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να προηγείται στις 
δημοσκοπήσεις. Ο Μπάιντεν προηγεί-
ται κατά δέκα μονάδες σε δημοσκόπηση 
του NBC News το Σαββατοκύριακο 10-11 
Οκτωβρίου, με το πρακτορείο να σημει-
ώνει ότι «ο Τραμπ χάνει τη στήριξη των 
ηλικιωμένων ενώ αντιμετωπίζει ευρείες 
απώλειες σε λευκούς ψηφοφόρους από-
φοιτους κολεγίων, και ειδικά στις γυναί-
κες». Αν επομένως ο Τραμπ αποδυναμω-
θεί, θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους 
ηγέτες που ακολουθούν το «στιλ» του, 
υποστηρίζουν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές.
«Λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή που 

έχουν οι ΗΠΑ στις δημοκρατικές χώρες 
σε όλο τον κόσμο, και ειδικότερα στην Ευ-
ρώπη, δε θα εκπλαγώ αν δω πτώση των 
λαϊκίστικων ηγετών… στην περίπτωση 
που ο Τραμπ χάσει τις εκλογές», σχολιάζει 
η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας στο Πα-
νεπιστήμιο της Κολούμπια, Νάντια Ουρ-
μπινάτι.
«Ιστορικά, έχουμε δει ότι οι λαϊκιστές 

στην κυβέρνηση – είτε στα αριστερά όπως 
ο Χούγκο Τσάβες της Βενεζουέλας είτε στα 
δεξιά όπως ο Βίκτορ Ορμπάν στην Ουγγα-
ρία – αναζητούν την υποστήριξη άλλων 
λαϊκιστών στην κυβέρνηση», αναφέρει η 
Έριν Κριστίν Τζέννε. «Ο πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, για πα-
ράδειγμα, γνωστός για την εθνικιστική 
του πολιτική, έχει στραφεί σε πολιτικές 
συμμαχίες με τον Ματέο Σαλβίνι στην Ιτα-
λία και τον πρόεδρο της Πολωνίας Άντρζεϊ 
Ντούντα», πρόσθεσε η Τζέννε.

Παρόλο όμως που μια εκλογική ήττα  του 
Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει το πα-
γκόσμιο λαϊκίστικο κύμα, από την άλλη 
είναι απίθανο να την εκτροχιάσει.
«Οι εθνικιστές ηγέτες ενδιαφέρονται 

για τη χώρα τους και όλα τα θέματα για 
τα οποία εμφανίζονται να αγωνίζονται 
τείνουν να είναι εσωτερικά, οπότε δε νο-
μίζω ότι μια ήττα του Τραμπ το Νοέμβριο 
θα έβαζε εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώ-
πους», σημείωσε η Γιασμίν Σερχάν κατά 
τη διάρκεια ενός φόρουμ για το λαϊκισμό.

Η Σερχάν υποστήριξε, ότι είναι εντυπω-
σιακός ο βαθμός στον οποίο ο Τραμπ εν-
δυνάμωσε τους λαϊκιστές και τους εθνικι-
στές ηγέτες – τοποθετώντας τον και στα 
δύο στρατόπεδα. Ενώ όμως ο Τραμπ απο-
τέλεσε έναν χρήσιμο «φίλο» πέρα από τον 

Ατλαντικό, η πιθανή αποχώρησή του από 
το Λευκό Οίκο δε θα ήταν αρκετή για να 
αποσταθεροποιήσει τους άλλους ηγέτες, 
προσθέτει.
«Ο Τραμπ  είχε καλές σχέσεις με πολλούς 

ομοϊδεάτες του ηγέτες. Ο Ναρέντρα Μόντι 
στην Ινδία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο 
Ισραήλ, και προφανώς πολλοί από αυ-
τούς τους ηγέτες, επωφελούνται από έναν 

φίλο στο Λευκό Οίκο. Επομένως αναμφί-
βολα αυτοί οι ηγέτες θα ενθουσιάζονταν 
να τον έχουν για ακόμη τέσσερα χρόνια», 
συμπληρώνει. «Σημαίνει όμως ότι θα 
αποδυναμωθεί ο λαϊκισμός γενικά, εάν ο 
Τραμπ δεν επανεκλεγεί; Δε νομίζω, όχι…», 
καταλήγει.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

KDM
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kosta@kdmassurances.com
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Θα πληγεί ο λαϊκισμός  
από μία ενδεχόμενη  
ήττα του Τραμπ;
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Περιττή και  
επιζήμια παρουσία…

Έντονη είναι η ανησυχία και αγωνία της ομογένειας για τα εθνι-
κά θέματα. Όπως έχουν εξελιχθεί οι συνθήκες σήμερα, βρι-

σκόμαστε εντελώς όμηροι της τουρκικής πολεμικής πολιτικής για 
την υφαρπαγή της εθνικής μας κυριαρχίας. Με την πίεση μάλιστα 
των «συμμάχων», αποδοχής όρων λύσεως των διαφορών μας για 
την ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων. Η κατάσταση όπως 
εξελίσσεται, είναι άκρως επικίνδυνη από κάθε άποψη. 

Στρατιωτικοί και γεωπολιτικοί αναλυτές καθημερινά κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου και συνιστούν την άμεση αλλαγή νοοτρο-
πίας της πολιτικής ηγεσίας, με την εγκατάλειψη της υποτακτικής 
πολιτικής μέσω των «φιλικών» διαπραγματεύσεων. Έχει αποδει-
χτεί περίτρανα ότι δεν υπάρχει πλέον ίχνος φιλίας ή καλής πίστης 
από πλευράς της γείτονος, η οποία με κάθε τρόπο επιδιώκει να 
επιβάλει διά της βίας τη θέλησή της. Και είναι ξεκάθαρο, ότι με την 
εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαε-
τίες οδηγούμαστε ολοταχώς σε πλήρη υποταγή. 

Η νηφαλιότητα και η διακριτική διπλωματία, όπως έχει πλέον 
αποδειχτεί, δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα όταν απέναντί 
σου έχεις εχθρική χώρα. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Ούτε οι οργα-
νισμοί ούτε οι χώρες που έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον είναι διατε-
θειμένες να εμπλακούν σε μία πολεμική σύρραξη, με ένα κράτος 
που αποτελεί μια καλή αγορά για τα προϊόντα τους και εξυπηρετεί 
τις εμπορικές τους συναλλαγές στην περιοχή.   

Και τώρα το ερώτημα είναι, τι μέλλει γενέσθαι; Θα συνεχίσει η 
κυβέρνηση να επικαλείται συνθήκες, διεθνείς οργανισμούς, ανώ-
τατα δικαστήρια κ.τ.λ.; 

Γεγονός είναι ότι έπαυσε προ πολλού η εποχή που συνεργαζόμα-
στε με ξένους, συνομιλώντας και αγγίζοντας τα προβλήματά μας 
με ευγένεια και διακριτικότητα. Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορεί μεν 
να θεωρούνται μικρά κράτη-μέλη, προασπίζουν όμως με ετοιμό-
τητα αυτοθυσίας τα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια ευρωπαϊκά 
σύνορα. Γι’ αυτό και θα πρέπει να απαιτήσουμε τις αρχές και τις 
αξίες των εταίρων μας, όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά αλλά για 
να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως έθνος και ως λαός. 
Τα κόμματα και οι 300 της βουλής φέρουν ακέραια την ευθύνη 

για τις δυσμενείς εξελίξεις και είναι καθόλα συνυπεύθυνοι για την 
αβέβαιη πορεία της χώρας. 

Ας μην ξεχνάμε, όταν πριν λίγα χρόνια η πρόεδρος της Βουλής κ. 
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη κατά την ορκωμοσία του προέδρου της 
Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια μίλησε για τον περιορισμό της 
Εθνικής μας κυριαρχίας και την παραβίαση των Δικαιωμάτων των 
πολιτών από τις εξουσίες, κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν 
αντέδρασε… 

Επανειλημμένα έχω επισημάνει, ότι η δημιουργία ελληνικών 
κομμάτων στο εξωτερικό είναι περιττή και επιζήμια και ως οπαδοί 
ταυτιζόμαστε άμεσα με τις αρνητικές και προδοτικές κατά καιρούς 
ληφθείσες αποφάσεις. Ο πατριωτικός ρόλος μας, πιστεύω, ως ορ-
γανωμένη ομογένεια, είναι η άσκηση πίεσης προς τις κατά τόπους 
αρχές για την υποστήριξη των δικαίων θέσεών μας. 
Το αποδείξαμε με τις αλλεπάλληλες ενέργειές μας, αποτέλεσμα 

των οποίων ήταν η διαφοροποίηση της εξωτερικής Καναδικής πο-
λιτικής έναντι της Τουρκίας... 

Κάποιοι στην Αθήνα  
ΔΕ ΒΑΖΟΥΝ ΜΥΑΛΟ

Καθημερινά με θλίψη διαπιστώνει κανείς ότι η 
γνωστή ομάδα πολιτικών, ακαδημαϊκών, δημοσι-

ογράφων και δημοσιολογούντων, συνεχίζει να εξαπα-
τά την ελληνική κοινή γνώμη, σχετικά με τις πραγματι-
κές προθέσεις και σχέδια της Τουρκίας για την Κύπρο 
και την Ελλάδα.

Γράφει ο Σάββας Καλεντερίδης*
© pontos-news 

Είναι αυτοί που επηρέασαν την ελληνική κυβέρνηση, 
και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας δεν έκλει-
νε τα σύνορα, μπροστά στη μείζονα απειλή που συ-
νιστά το Μεταναστευτικό, το οποίο είναι γνωστό στο 
ελληνικό κράτος –από το 2015– ότι έχει ενσωματωθεί 
στα σχέδια επιχειρήσεων των τουρκικών ενόπλων δυ-
νάμεων.
Τελικά η κυβέρνηση, που δεν έκλεινε τα σύνορα όσο 

απειλούνταν η πατρίδα, τα έκλεισε όταν απειλήθηκε 
η ίδια και το σύνολο του πολιτικού συστήματος, μετά 
την επιχείρηση κατάλυσης και κατάληψης των ελληνι-
κών συνόρων και στη συνέχεια εισβολής εκατοντάδων 
χιλιάδων αλλοδαπών, με βάση σχέδιο του τουρκικού 
κράτους.

Έκτοτε, σε μεγάλο βαθμό τα σύνορα φυλάσσονται, 
με τις ροές να είναι περιορισμένες, σχετικά με το ξέ-
φραγο αμπέλι που ήταν η Ελλάδα, μέχρι την Καθαρά 
Δευτέρα του 2020.

Είναι αυτοί που έπεισαν την κυβέρνηση, μόλις πριν 
από ένα χρόνο, να υποβάλει προς ψήφιση στη Βου-
λή των Ελλήνων έναν προϋπολογισμό για την Εθνική 
Άμυνα μειωμένο σε σχέση με το 2019, ειδικά σε θέ-
ματα εξοπλισμών.

Δηλαδή, ενώ η Άγκυρα συνέχιζε τη φρενίτιδα των 
εξοπλισμών, ενώ η Τουρκία παραβίαζε βάναυσα 
την κυπριακή ΑΟΖ, ενώ υπέγραφε το μνημόνιο με 
τη Λιβύη, που αποτελεί μείζονα απειλή για την Ελ-
λάδα, ενώ είχε εξαγγείλει μήνες πριν το δόγμα της 
Γαλάζιας Πατρίδας, ενώ προετοίμαζε τις NAVTEX για 
παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ συνέβαιναν όλα αυτά και 
άλλα, που δεν είναι δημοσίως γνωστά, εις βάρος των 
εθνικών μας συμφερόντων, όλοι αυτοί που αναφέρα-
με στην αρχή του άρθρου μας, εξαπατούσαν τον ελλη-
νικό λαό και οδήγησαν την κυβέρνηση στη μείωση του 
προϋπολογισμού και των δαπανών για την εθνική μας 
άμυνα. Και όταν βγήκε το «Oruç Reis» στην Ανατολική 
Μεσόγειο, μαζί με το σύνολο του τουρκικού στόλου, 
και εκτός από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κινδύνε-
ψε και η ίδια η κυβέρνηση, τότε, κυριολεκτικά τρέχο-
ντας πίσω από τις εξελίξεις, χωρίς να έχει προηγηθεί 
η εκτίμηση απειλής και οι προβλεπόμενες μελέτες και 
υπηρεσιακές διαδικασίες, αποφασίστηκε η αγορά των 
Rafale και η προμήθεια φρεγατών, καθώς και η επιτά-
χυνση διαδικασιών για την προμήθεια άλλων συστη-
μάτων για τις ένοπλες δυνάμεις μας.
Δηλαδή, ενώ η απειλή ήταν εκεί και μας έλεγε «έρ-

χομαι», όλοι αυτοί οι «εθνικοί απατεώνες», αντί να 
ενημερώσουν τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές και την 
ελληνική κοινή γνώμη για τα επερχόμενα, διοργά-
νωναν εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
και μάλιστα με παρουσία του Τούρκου πρέσβη, «για 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Με-
σόγειο», στημένη εκδήλωση με τον απαράδεκτο από 
κάθε άποψη τίτλο «Μας συμφέρει η Χάγη;», με δο-
τούς ομιλητές, και δε φρόντισαν να διοργανώσουν 
έστω μία εκδήλωση για τα σχέδια της Τουρκίας σε Κύ-
προ – Ανατολική Μεσόγειο – Αιγαίο – Θράκη – Μετα-
ναστευτικό, στην οποία θα αναδεικνυόταν το μέγεθος 
της τουρκικής απειλής.

Και όταν δεν το κάνεις στη χώρα σου αυτό, όταν δεν 
αναδεικνύεις το μέγεθος της τουρκικής απειλής, μετά 

δε μπορείς να πας στην Ευρώπη και να την επικαλεί-
σαι, ζητώντας κυρώσεις.

Έχεις ήδη αυτοϋπονομευτεί από τη γνωστή και μη 
εξαιρετέα ομάδα, που είναι ίδια με όλες τις κυβερ-
νήσεις. Κάτι σαν την «ιερή αγελάδα». Δεν την αγγίζει 
κανείς, δεν την καθίζει κανείς στο σκαμνί για τον κα-
ταστροφικό της ρόλο στην πορεία των εθνικών μας 
θεμάτων.
Αυτή η ομάδα καθοδήγησε την κυβέρνηση να μην 

προετοιμάσει κατάλληλα, προβάλλοντας με αξιοπι-
στία τις ελληνικές θέσεις για τον αποσταθεροποιητικό 
ρόλο της Τουρκίας και την ανάγκη επιβολής κυρώσε-
ων, την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και τις κυβερνή-
σεις της ΕΕ. Αυτή η ομάδα λοιδορεί την – προδομένη 
διπλά από την Αθήνα – Κύπρο, με αθλιότατα ψεύδη, 
ότι δήθεν οι πολιτικές της Λευκωσίας στα ενεργειακά 
και το υπερήφανο ΟΧΙ των Ελλήνων της Κύπρου στο 
Σχέδιο Ανάν, φταίνε για την τουρκική επιθετικότητα!

Για να πεις κάτι τέτοιο, πρέπει να έχεις απωλέσει 
κάθε αίσθηση δικαίου, ηθικής και εντιμότητας, όταν 
ακόμα και οι πέτρες γνωρίζουν ότι η τουρκική επιθετι-
κότητα αποτελεί προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού δε-
καετιών! Ακόμα και αν δε μπορούσαν να το συνάγουν 
ως εκτίμηση, μας το λένε καθημερινά δεκάδες Τούρκοι 
αναλυτές, φερέφωνα του τουρκικού κράτους. «Ό,τι 
κάνουμε στο Κουρδικό, στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, 
την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη 
Θράκη, είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού 
τουλάχιστον τριάντα ετών!».

Δε θέλω να υπεισέλθω στο τι έγινε στην Ανατολική 
Μεσόγειο με το «Oruç Reis», απλώς θα υπογραμμίσω 
ότι στο παρελθόν δύο φορές φθάσαμε στα πρόθυρα 
του πολέμου με την Τουρκία, απλώς και μόνο επει-
δή ανακοίνωσε ότι θα βγάλει για έρευνες στα διεθνή 
ύδατα του Αιγαίου το «Χόρα» και το «Σισμίκ».
Τότε οι κυβερνήσεις αντέδρασαν και τα ερευνητικά 

σκάφη δε βγήκαν για έρευνες. Φυσικά ακολούθησε το 
Πρωτόκολλο της Βέρνης και το Νταβός, αλλά τα ερευ-
νητικά σκάφη δε βγήκαν.
Τώρα το «Oruç Reis» όχι μόνο βγήκε, αλλά επί ένα 

μήνα ανενόχλητο έκανε... βόλτες στην Ανατολική Με-
σόγειο, διανύοντας 3.500 χιλιόμετρα. Λέω «βόλτες», 
γιατί η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι ότι έρευνες 
δεν έγιναν.
Τέλος, για να δούμε το βεληνεκές των εκτιμήσεων 

αυτής της ομάδας, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά 
την υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς από την επι-
βολή κυρώσεων, η Τουρκία προελαύνει στην αλυσο-
δεμένη Αμμόχωστο με τον Αττίλα-3, και δεσμεύει με 
δύο NAVTEX την «καρδιά» του Αιγαίου και τεράστια 
περιοχή μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου για ασκήσεις, 
την ημέρα της Εθνικής μας Επετείου, στις 28 Οκτω-
βρίου. Τότε που η Ελλάδα είπε το ΟΧΙ και οι πρόγονοί 
μας πολέμησαν για να μην περάσουν οι Ιταλοί, για να 
μην παραβιάσουν τα σύνορά μας, που τα αφήσαμε 
έκθετα στους αλλοδαπούς που χρησιμοποιούνται ως 
ταξιαρχίες αόπλων από την Τουρκία.

Να είστε δε σίγουροι ότι αυτή η ομάδα, που καταδυ-
ναστεύει την Ελλάδα δεκαετίες τώρα, όπως λοιδορεί 
διά της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» τους ήρωες και την 
Επανάσταση του 1821, είναι έτοιμη να κατηγορήσει 
και τον Μεταξά γιατί είπε το ΟΧΙ, και τους Έλληνες για-
τί πολέμησαν στην Πίνδο και τα βουνά της Ηπείρου.

Συμπέρασμα: Όποιος πρωθυπουργός αποφασίσει 
να καθαρίσει την «κόπρο του Αυγείου», θα προσφέ-
ρει μέγιστες υπηρεσίες στην πατρίδα και θα γραφτεί 
στην ιστορία.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) εί-
ναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώην 
πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery From mouthwatering appetizers, 

refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

«Δύσκολη» είναι η πρόβλεψη του 
αποτελέσματος των αμερικανικών 

εκλογών, σύμφωνα με τον Λου Ραπτάκη 
(φωτ. πάνω). Μιλώντας στο vima.gr, ο 
Ελληνοαμερικανός πολιτειακός γερουσι-
αστής των δημοκρατικών στο Ροντάιλαντ, 
εξηγεί τι συνεπάγεται για την Ελλάδα εν-
δεχόμενη εκλογή Μπάιντεν στο Λευκό 
Οίκο, αλλά και πόσο θα επηρεάσουν οι 
ομογενείς τις εκλογές.

Γράφει ο Παναγιώτης Μίχος  
© tovima.gr 

Παράλληλα, σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν 
στην Τουρκία, την προοπτική των ελληνοα-
μερικανικών σχέσεων και τους τομείς που 
μπορούν να αναπτυχθούν περεταίρω, κα-
ταθέτοντας μια πρόταση. Σύμφωνα με τον 
πολιτειακό γερουσιαστή, αν η Τουρκία συ-
νεχίσει να προκαλεί στην Ανατολική Με-
σόγειο δεν αποκλείεται να έχει αυτό αντί-
κτυπο και στις αμερικανικές εκλογές, στο 
πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες ομογενείς. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
«Οι 50 πολιτείες είναι σαν 50 διαφορετι-
κά κράτη. Σε κάθε πολιτεία ψηφίζουν με 
διαφορετικό τρόπο. Βάζοντας στην άκρη 
δημοκρατικές και ρεπουμπλικανικές πολι-
τείες, πρέπει να κοιτάξεις τα swing states» 
δηλώνει, διακρίνοντας ως «κλειδιά» το 
Μέιν, την Αριζόνα και τη Βόρεια Καρολίνα. 
Πέραν της προεδρίας, τονίζει, έχει σημα-
σία να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί και τη 
Γερουσία – τώρα ελέγχουν τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. «Αν κερδίσουμε τη Γε-
ρουσία, ο Τραμπ θα δυσκολευτεί σε όλα 
τα θέματα: Οικονομία, Τουρκία, Μέση 
Ανατολή».

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Η ΕΚΛΟΓΗ ΜΠΑΙΝΤΕΝ
«O Μπάιντεν ήταν 8 χρόνια αντιπρό-

εδρος. Δεν έχει καλές σχέσεις με την 
τουρκική κυβέρνηση και τον Ερντογάν. 
Η Τουρκία θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν 

εκλεγούν οι Δημοκρατικοί. Ο Ερντογάν 
έβρισε τον Μπάιντεν, την Πελόζι, τον Με-
νέντεζ» υποστηρίζει. «Υπάρχουν πολλά 
θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η 
νέα διοίκηση: Κορωνοϊός, οικονομία, δι-
αμαρτυρίες και επεισόδια σε πολιτείες. 
Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειος, θα εί-
ναι ψηλά, μέσα στο τοπ 10 των θεμάτων 
της κυβέρνησης Μπάιντεν» συμπληρώνει. 
Επιπλέον, αναφέρει ότι στα θέματα 
που αφορούν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ 
και ευρύτερα την Ανατολική Μεσόγειο, 
Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί δεν 
ψηφίζουν όπως σε αυτά που σχετίζο-
νται με την οικονομία και την παιδεία. 
Σύμφωνα με τον κ. Ραπτάκη, ο πολιτικός 
κόσμος στις ΗΠΑ αντιλαμβάνεται «δυ-
νατά και καθαρά» τις τουρκικές δράσεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο. «Αν δεν τις εί-
χαν καταλάβει, δε θα την απέκλειαν από 
τα F-35. Η Τουρκία δεν έδειξε καθόλου 
πνεύμα συνεργασίας με την Αμερική».

ΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Διαχρονικό ερώτημα είναι το πόσο 

επηρεάζουν οι ομογενείς τις πολιτι-
κές εξελίξεις στις ΗΠΑ και ειδικότερα 
πόσο θα επηρεάσουν τις προσεχείς 
εκλογές. «Υπάρχουν 10 πολιτειακοί γε-
ρουσιαστές, περί τους 30 πολιτειακούς 
βουλευτές και δύο αναπληρωτές κυ-
βερνήτες πολιτειών. Είμαστε σε 17 πο-
λιτείες» υπογραμμίζει, ενώ αναφέρεται 
στην παρουσία αλλά και τη σύμπνοια 
των ομογενών με το αρμενικό στοιχείο. 
«Υπάρχουν Έλληνες που θα ψηφίσουν 
Τραμπ και Έλληνες που θα ψηφίσουν 
Μπάιντεν. Εκτιμώ ότι ο Τραμπ θα χάσει 
την ψήφο των Αρμενίων, καθώς δε μί-
λησε για τα γεγονότα στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, ενώ ο Μπάιντεν αναφέρθηκε 
σ’ αυτά. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποιο 
επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν 
όμως η Τουρκία αγριέψει μέχρι τις 3 Νο-
εμβρίου, ο Τραμπ μπορεί να χάσει και τις 
ψήφους των Ελλήνων» εκτιμά. Εξάλλου, 

όπως λέει, σε πολιτείες με σημαντική 
ελληνική παρουσία (Φλόριντα, Πενσυλ-
βάνια, Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν και Οχάιο) 
ο Τραμπ επικράτησε οριακά το 2016. «Αν 
οι Έλληνες στις πολιτείες αυτές απορρί-
ψουν τον Τραμπ και ψηφίσουν Μπάι-
ντεν, ο νυν Πρόεδρος θα έχει πρόβλημα». 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΜΠΕΟ
Σε ότι αφορά στην πρόσφατη επίσκεψη 

του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, στην 
Ελλάδα, είναι ξεκάθαρος. «Ο Πομπέο δεν 
ξέρει αν θα είναι υπουργός σε τέσσερις 
εβδομάδες. Εάν παραμείνει ΥΠΕΞ, μπορεί 
τα πράγματα να γίνουν ακόμα καλύτε-
ρα για την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που 
δεν ξέρει εάν θα έχει δουλειά μετά την 
20η Γενάρη, δεν τάζει πράγματα που δε 
μπορεί να πραγματοποιήσει» σημειώνει. 
«Μπορεί να αγχώνεστε για το ότι ο Μάικ 
Πομπέο έπρεπε να είναι πιο αυστηρός 
προς την Τουρκία, όμως σε ένα μήνα ήρθε 
δύο φορές στην Ελλάδα, ενώ επισκέφθη-
κε και την Κύπρο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει 
από Αμερικανό ΥΠΕΞ» επισημαίνει.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Για τον πολιτειακό γερουσιαστή, Ελλά-

δα-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια ήρθαν πιο 
κοντά, και οι σχέσεις τους βρίσκονται 
στο καλύτερο επίπεδο μετά το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. «Η Ελλάδα είναι πυλώνας 
σταθερότητας στην περιοχή. Οι ελληνο-
αμερικανικές σχέσεις μετακινήθηκαν σε 
καλή κατεύθυνση και με σοβαρά θεμέ-
λια. Η Ελλάδα πήγε πιο κοντά στην Αμε-
ρική και προσέφερε πολλά πράγματα. 
Οι σχέσεις πρέπει να είναι αμφίδρομες. 
Πρέπει οι ΗΠΑ να σέβονται την Ελλάδα 
και η Ελλάδα να σέβεται τις ΗΠΑ. Έτσι 
θα έχουμε καλά αποτελέσματα» δηλώνει. 
Παράλληλα, μιλά με τα καλύτερα λόγια 
για τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, 
Τζέφρι Πάιατ. «Έχει κάνει την καλύτε-
ρη δουλειά. Είμαι περήφανος γι’ αυτόν. 
Ο άνθρωπος έσπρωξε βουνά. Ελπίζω 
να μείνει ένα χρόνο ακόμα, με τη νέα 

κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή». 
Ταυτόχρονα, περιγράφει τη σημασία των 
επενδύσεων στην εμπέδωση των διμε-
ρών σχέσεων. «Έρχονται Αμερικανοί για 
τουρισμό στην Ελλάδα και στη συνέχεια 
επενδύουν. Οι επενδύσεις είναι καλή ευ-
καιρία για την ανάπτυξη των σχέσεων». 

ΟΙ «ΓΕΦΥΡΕΣ»
Όντας μέλος της Παγκόσμιας Διακοινο-

βουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕ), 
ο Λου Ραπτάκης «τρέχει» για τα ελληνι-
κά θέματα. «Δουλεύουμε πολύ για τον 
ελληνισμό. Όχι μόνο για τα πολιτικά θέ-
ματα. Προσπαθούμε να χτίζουμε πολλές 
γέφυρες σε οικονομία, τουρισμό, παιδεία. 
Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες στην Αμερική, 
που προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά 
Ελλάδα και ΗΠΑ» τονίζει. Ως προς αυτό, 
ξεκαθαρίζει, πως η ομογένεια δεν έχει 
κομματικά στεγανά. «Με όλα τα ελληνικά 
κόμματα έχουμε καλή σχέση. Δουλεύου-
με με όλους και τους σεβόμαστε όλους». 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ  
ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει μια πρότα-

ση, προκειμένου να επέλθει μεγαλύτερη 
ελληνοαμερικανική σύγκλιση. «Νομίζω 
ότι το 2021 ο πρόεδρος της ελληνικής 
Βουλής, Κώστας Τασούλας, πρέπει να 
επισκεφθεί την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, και τον 
πρόεδρο της Γερουσίας, ώστε να γίνει μια 
καλή επαφή». 
Ακόμα, θεωρεί χρήσιμη, την έναρξη ενός 

προγράμματος, μέσω του οποίου Έλληνες 
και Αμερικανοί βουλευτές θα αποκτήσουν 
ένας προς έναν προσωπική επαφή. Εν εί-
δει διακοινοβουλευτικών συνεργασιών. 
«Θέλω να γνωριστούν βουλευτές από την 
Ελλάδα με βουλευτές από Αμερική. Όχι 
μόνο με μέλη της ΠΑΔΕ. Να αρχίσει ένα 
πρόγραμμα, ένας προς έναν. Να αναπτυ-
χθούν σχέσεις. Είναι ωραία ιδέα αυτή» 
εκτιμά, και καταλήγει: «Οι ρίζες μας είναι 
από την Ελλάδα και παλεύουμε γι’ αυτές».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λου Ραπτάκης: «Αν γίνει Πρόεδρος  
ο Μπάιντεν η Τουρκία θα έχει  

μεγάλο πρόβλημα» 
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ;
Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρί-

ες που παρουσιάζονται από την εγχώρια 
προσαρμογή μας στην COVID και από 
τις αλλαγές που προκαλούνται από την 
COVID στην παγκόσμια ζήτηση, για να 
επαναφέρουμε τις στρατηγικές μας για 
την ενίσχυση των τομέων προστιθέμενης 
αξίας της εγχώριας παραγωγής μας και 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα. 

Αυτό θα απαιτήσει από τον Καναδά να 
κινηθεί γρήγορα και με αποφασιστικότη-
τα, να βελτιώσει την ψηφιοποίηση των 
εγχώριων παραγωγικών διαδικασιών μας, 
τόσο για αγαθά όσο και για υπηρεσίες. 

Και πρέπει να κινηθούμε εξίσου γρήγο-
ρα, για να αυξήσουμε δραματικά τις επεν-
δύσεις σε ανθρώπινο, φυσικό και πνευ-
ματικό κεφάλαιο, που θα διευκολύνουν 
το γρήγορο μετασχηματισμό των διαδικα-
σιών παραγωγής, καθώς και τη σύνθεση 
των αγαθών και των υπηρεσιών που πα-
ράγουμε.
Υπάρχουν πέντε βασικές προτεραιότητες 

που πρέπει να επιτύχουμε, προκειμένου 
να αυξήσουμε τον ετήσιο ρυθμό αύξησης 
του δυνητικού ΑΕΠ σε επίπεδα πολύ υψη-
λότερα από το 1,8% της πορείας πριν από 
την COVID. Θα περιλαμβάνει μια συνδυα-
σμένη προσπάθεια κυβερνήσεων, επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών:
1. Ενίσχυση της ψηφιοποίησης της παρα-

γωγής αγαθών και ιδίως υπηρεσιών.
2. Επέκταση της ζωής ενός καθαρότερου 

τομέα πόρων και διευκόλυνση μιας σύν-
θεσης υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

3. Μεγιστοποίηση συμμετοχής και την 

προσαρμογή του εργατικού δυναμικού.
4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών.

5. Και, φυσικά, αποκατάσταση εμπιστο-
σύνης στη δημοσιονομική σταθερότητα, η 
οποία θα αποτελέσει και το τελευταίο μέ-
ρος αυτού του εγγράφου.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Η αύξηση της παραγωγικότητας στον 

Καναδά ήταν πολύ πίσω από αυτήν των 
Ηνωμένων Πολιτειών (και αρκετών άλλων 
χωρών του ΟΟΣΑ) κατά το πρώτο μισό αυ-
τού του αιώνα. Έχει σχεδόν ταιριάξει με 
ένα αδύναμο πρότυπο των ΗΠΑ από τη 
Μεγάλη Οικονομική Κρίση. 

Έχοντας βιώσει τη δύναμη των ψηφια-
κών εξελίξεων σε σχεδόν κάθε πτυχή της 
οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής, η 
κρίση COVID μας υπενθυμίζει την απόλυ-
τη ανάγκη να επενδύσουμε για να γίνουμε 
ψηφιακός ηγέτης. Αν και είναι δύσκολο να 
μετρηθεί ακριβώς πού βρίσκεται ο Κανα-
δάς, όσον αφορά τις επενδύσεις σε ψηφι-
ακές τεχνολογίες, μπορούμε να δούμε ότι 
ο Καναδάς υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, 
όσον αφορά τις δαπάνες για το κρίσιμο 
στοιχείο του λογισμικού. Μεταξύ 2010 
και 2019, οι πραγματικές επιχειρηματικές 
επενδύσεις σε λογισμικό αυξήθηκαν τέσ-
σερις φορές πιο γρήγορα στις ΗΠΑ από 
ότι στον Καναδά (βλέπε σχήματα 5 και 6).

Ακριβώς όπως καταβλήθηκε μεγάλη προ-
σπάθεια μέχρι τη δεκαετία του 1940 για 
να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Καναδοί είχαν 
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι είναι 

απαραίτητο να κάνουμε το ίδιο σήμερα 
με Internet υψηλής ταχύτητας. Πρέπει να 
κάνουμε το άλμα προς τα εμπρός σε έναν 
κόσμο 5G και να διασφαλίσουμε ότι όλοι 
θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν 
αυτή τη διαδρομή. 

Οι Καναδοί παραγωγοί καθυστέρησαν 
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 
παρέχονται από τις εφαρμογές τέτοιων 
ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη και τους μεγάλους όγκους δε-
δομένων. 

Έχουμε καθυστερήσει στη συλλογή, πα-
ραγωγή και αποθήκευση δεδομένων. 
Παρά τον ηγετικό ρόλο της έρευνας για 
την τεχνητή νοημοσύνη στον Καναδά, οι 
εταιρείες και τα ιδρύματά μας είναι γενι-
κά πίσω από τους Αμερικανούς που εφαρ-
μόζουν αυτές τις νέες τεχνικές.
Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών μας πρέπει 

να επεκτείνουν την ποιότητα και τη γεω-
γραφική γκάμα ευρυζωνικών υπηρεσιών 
υψηλής ταχύτητας. Οι εταιρείες, ειδικά οι 
μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να αναβαθμι-
στούν για να είναι εφάμιλλες με αυτές σε 
άλλα έθνη, για την παροχή διαδικτυακής 
παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών. 
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει 

επίσης να προχωρήσουν μπροστά σε υπη-
ρεσίες πραγματικού χρόνου. Ο αντίκτυπος 
της COVID έχει καταδείξει πολύ ξεκάθαρα, 
πόσο αδύνατος σε σχέση με το δυναμικό 
ήταν η προσπάθειά μας να παρέχουμε 
υπηρεσίες ουσιαστικά, και πώς οι Κανα-
δοί καταναλωτές και επιχειρήσεις απέ-
τυχαν να επιμείνουν στην παροχή αυτών 
των υπηρεσιών ουσιαστικά και εγκαίρως.

Τέλος, και πολύ σημαντικό, είναι επιτα-
κτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το γεγο-
νός, ότι οι καναδικές επιχειρήσεις έχουν 
μείνει πολύ πίσω από τους ομολόγους 
τους στις Η.Π.Α. στις απονομές διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας και τη δημιουργία 
εσόδων από την ίδρυση IP, ειδικά στην κα-
ταγραφή των αποτελεσμάτων των ερευ-
νητικών προσπαθειών. 

Αποτυγχάνοντας να επενδύσουν στη δι-
οίκηση των δικών τους IP (συχνά για προ-
ϊόντα και διαδικασίες που έχουν εργαστεί 
σκληρά για να αναπτυχθούν), οι καναδι-
κές επιχειρήσεις ήταν ουσιαστικά πρό-
θυμες να παραιτηθούν από σημαντικές 
ροές δυνητικών εσόδων από μια νέα άυλη 
οικονομία, στην οποία τα πνευματικά πε-
ριουσιακά στοιχεία ξεπερνούν τα φυσικά 
όπως οι παραγωγές πλούτου.

Ως αποτέλεσμα, ο Καναδάς είχε ένα κα-
θαρό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
και τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν 
για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησί-
ας ανήλθαν σε σχεδόν 9 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως μεταξύ του 2015 και του 
2018.   | Η συνέχεια στο επόμενο…

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

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 
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Καλά είναι τα νέα για τον Καναδά από 
το «μέτωπο» της αγοράς εργασίας, 

εφόσον μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμε-
νο μήνα το ποσοστό ανεργίας το μήνα Σε-
πτέμβριο και είναι πλέον στο 9% σε σχέση 
με το 10,2% του Αυγούστου. Είναι μάλι-
στα η πρώτη φορά φέτος στην… Covid-19 
εποχή, που «έπεσε» σε μονοψήφιο αριθ-
μό. Όσον αφορά το Κεμπέκ τα πάει πολύ 
καλά, διότι είναι η Επαρχία με το 3ο χαμη-
λότερο ποσοστό με 7,4%.
Εξάλλου, οι άνεργοι στον Καναδά για το 

μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1,8 εκατομμύρια, 
πολύ κάτω από τους 2,6 εκ. του περασμέ-
νου Μαΐου που ήταν και αριθμός-ρεκόρ. 

Από αυτό το 1,8 εκ. η πλειονότητα (1,5 
εκ.) αναζητούν εργασία, υπάρχει δηλαδή 
και ένας αριθμός περίπου 300 χιλιάδων 
ανθρώπων, οι οποίοι για διάφορους δεν 
ήταν το μήνα Σεπτέμβριο σε «κατάσταση 
αναζήτησης εργασίας».

Επίσης, το ποσοστό ανεργίας για τους 
άνδρες ηλικίας 15 έως 24 ετών παρέμεινε 
το υψηλότερο μεταξύ όλων των μεγάλων 
δημογραφικών ομάδων, με 20,5% το Σε-
πτέμβριο, αν και μειώθηκε κατά 5,1 πο-
σοστιαίες μονάδες από τον Αύγουστο. Να 
σημειωθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
αύξησης της απασχόλησης το Σεπτέμβριο 
ήταν στην πλήρη απασχόληση, η οποία 
αυξήθηκε κατά 334.000 (+2,1%), σε σχέ-
ση με τα κέρδη των 206.000 (+1,4%) τον 
Αύγουστο. Ο αριθμός των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης αυξήθηκε με βρα-
δύτερο ρυθμό το Σεπτέμβριο (+44.000 
άτομα, +1,3%), μετά από ουσιαστικά κα-
μία αλλαγή τον Αύγουστο. 
Η απασχόληση αυξήθηκε σε κάθε επαρ-

χία εκτός από το New Brunswick και το 
Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου το Σεπτέμ-
βριο, με τα μεγαλύτερα κέρδη στο Οντά-
ριο και το Κεμπέκ. 
Πιο αναλυτικά:
ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ, Η ΑΠΑΣ-

ΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ αυξήθηκε κατά 
168.000 το Σεπτέμβριο (+2,4%), σε μεγά-
λο βαθμό στην πλήρη απασχόληση και 
με βάση τα κέρδη των 670.000 κατά τους 
προηγούμενους τρεις μήνες. Τα μεγαλύ-
τερα κέρδη απασχόλησης το Σεπτέμβριο 
ήταν οι υπηρεσίες στέγασης και τροφί-
μων, η μεταποίηση και οι εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες. Το ποσοστό ανεργίας μειώ-
θηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 
9,5%, την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία 
μείωση. Στη μητροπολιτική περιοχή απο-
γραφής (CMA) του Τορόντο, η απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά 114.000 (+3,4%), ένας 
γρηγορότερος ρυθμός ανάπτυξης από την 
επαρχία συνολικά. Η απασχόληση στο Το-
ρόντο αυξήθηκε σε 3,5% του προ-πανδη-
μίας επιπέδου της.

ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 77.000 (+1,8%), προσθέτοντας σε 
κέρδη 630.000 άτομα σε σχέση με τους 
προηγούμενους τέσσερις μήνες. Οι εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 
στέγασης και διατροφής συνέβαλαν πε-
ρισσότερο στα κέρδη του Σεπτεμβρίου. 
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες στο 7,4%, η πέμπτη 
συνεχόμενη μηνιαία μείωση, αλλά εξα-
κολουθεί να είναι πολύ υψηλότερο από 
το χαμηλό που επιτεύχθηκε λίγο πριν 
από την έναρξη της πανδημίας (4,5% το 
Φεβρουάριο). Στη CMA του Μόντρεαλ, 
η απασχόληση αυξήθηκε κατά 57.000 
(+2,7%) το Σεπτέμβριο, ο ταχύτερος ρυθ-
μός ανάπτυξης στην επαρχία.

Η ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ ανέφερε το μεγαλύτερο 
κέρδος απασχόλησης το Σεπτέμβριο, αύ-
ξηση 12.000 (+2,7%), συνεχίζοντας την 
ανοδική τάση που ξεκίνησε πέντε μήνες 
νωρίτερα. Η απασχόληση στη Νέα Σκω-
τία ήταν στο +3,2% από το επίπεδο του 
Φεβρουαρίου και το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 
7,9%.

Μετά από αξιοσημείωτες αυξήσεις το 
Μάιο και τον Ιούνιο, η απασχόληση στο 
NEW BRUNSWICK έχει αλλάξει ελάχιστα 
τους τελευταίους μήνες και διατηρείται 
σταθερή το Σεπτέμβριο. Το ποσοστό ανερ-
γίας αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα 
το Σεπτέμβριο στο 10,4% καθώς περισσό-
τεροι άνθρωποι έψαχναν για εργασία.

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ, η 
απασχόληση μειώθηκε ελαφρά (-800 άτο-
μα) μετά από τέσσερα διαδοχικά μηνιαία 
κέρδη. Το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμ-
βριο ήταν 10,1%.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ 

είχαν περισσότερους ανθρώπους που ερ-
γάζονται το Σεπτέμβριο, με επικεφαλής τη 
Βρετανική Κολομβία και την Αλμπέρτα.
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ, η απασχό-

ληση αυξήθηκε κατά 55.000 (+2,3%) το Σε-
πτέμβριο, η πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία 
αύξηση. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,4%. 
Στο Βανκούβερ CMA, η απασχόληση αυ-
ξήθηκε κατά 35.000 (+2,7%) το μήνα και 
ήταν 7,9% κάτω από το επίπεδο του Φε-
βρουαρίου, ένα βαθμό ανάκαμψης χαμη-
λότερο από την επαρχία στο σύνολό της.
ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΑ, η απασχόληση αυξή-

θηκε κατά 38.000 (+1,8%) το Σεπτέμβριο, 
σχεδόν όλοι σε πλήρη απασχόληση. Οι εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες, η πληροφόρηση, 
ο πολιτισμός και η αναψυχή, καθώς και η 
δημόσια διοίκηση, συνέβαλαν περισσότε-
ρο στην αύξηση. Το ποσοστό ανεργίας άλ-
λαξε ελάχιστα στο 11,7% καθώς περισσό-
τεροι άνθρωποι συμμετείχαν στην αγορά 

εργασίας. Η Αλμπέρτα είχε το βραδύτερο 
ρυθμό αύξησης της απασχόλησης από 
όλες τις επαρχίες το 2019 (στο 0,5%), σε 
σύγκριση με τον εθνικό ρυθμό ανάπτυξης 
του 2,1%.

ΣΤΗ ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ, η απασχόληση αυξή-
θηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, αύξη-
ση 15.000 άτομα το Σεπτέμβριο, ενώ το 
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 1,1 ποσοστι-
αίες μονάδες στο 7%.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑ-
ΔΑ, κατά το τρίτο τρίμηνο που έληξε το 
Σεπτέμβριο, η απασχόληση στο YUKON 
παρέμεινε σταθερή, μετά από μια πτώση 
1.200 ατόμων το δεύτερο τρίμηνο. Το πο-
σοστό ανεργίας παρέμεινε στο 6,2%. 

Κατά την ίδια περίοδο, η απασχόληση ως 
ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών 
και άνω άλλαξε ελάχιστα στο 65%.

Μετά από μια πτώση 1.300 το δεύτερο 
τρίμηνο, η απασχόληση στα ΒΟΡΕΙΟΔΥ-
ΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ άλλαξε ελάχιστα το τρίτο 
τρίμηνο. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 9,4%.

Η απασχόληση τέλος στη NUNAVUT αυ-
ξήθηκε κατά περίπου 1.100 άτομα το τρί-
το τρίμηνο, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη 
μείωση το προηγούμενο τρίμηνο. Η απα-
σχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού αυ-
ξήθηκε από 44,8% το δεύτερο τρίμηνο σε 
48,7% το τρίτο τρίμηνο. Το ποσοστό ανερ-
γίας άλλαξε ελάχιστα στο 16%.

© www.statcan.gc.ca
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          ΕΠΑΡΧΙΑ                                   ΑΥΓ. ΣΕΠ.
Saskatchewan  7,9% 6,8%
Manitoba   8,1% 7%
Quebec   8,7% 7,4%
Nova Scotia   10,3% 7,9%
British Columbia  10,7% 8,4%
Ontario   10,6% 9,5%
Prince Edward Island  10,7% 10,1%
New Brunswick  9,4% 10,4%
Alberta   11,8% 11,7%
Newfoundland & Labrador 13,1% 14,8%

ΓΙΑ 4ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ

Μείωση της ανεργίας στον Καναδά (9%) 
Ανισότητες μεταξύ των Επαρχιών | Στο Saskatchewan το χαμηλότερο ποσοστό (6,8%) | 
Στο Newfoundland & Labrador το ψηλότερο (14,8%) | Το 3ο χαμηλότερο ποσοστό έχει 
το Quebec (7,4%) που «είδε» μείωση της ανεργίας για 5ο συνεχόμενο μήνα

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.
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Τραμπ και Μπάιντεν  
προσπαθούν να προσελκύσουν  

τους ηλικιωμένους ψηφοφόρους
Ένας «ανεύθυνος» πρόεδρος απέναντι 

σε έναν «καταστροφικό» υποψήφιο 
για τους ηλικιωμένους: Ντόναλντ Τραμπ 
και Τζο Μπάιντεν απηύθυναν την Τρίτη 
13/10 έκκληση στους μεγαλύτερους 
ηλικιακά ψηφοφόρους, η ψήφος των 
οποίων αναμένεται να είναι καθοριστικής 
σημασίας στις προεδρικές εκλογές της 3ης 
Νοεμβρίου.
Είκοσι μία ημέρες πριν τις εκλογές, ο 

κάθε υποψήφιος υποσχέθηκε στους 
υποστηρικτικές του τη νίκη.

Στη δεύτερη προεκλογική του 
συγκέντρωση μέσα σε δύο ημέρες, αυτή τη 
φορά στην πολιτεία – κλειδί Πενσιλβάνια, 
ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε 
να είναι σε φόρμα, οκτώ ημέρες μετά το 
εξιτήριό του από το νοσοκομείο, όπου 
νοσηλεύθηκε επειδή προσβλήθηκε από 
κορωνοϊό, μπροστά σε ένα πλήθος όπου 
λίγοι φορούσαν μάσκα.
Ο Τραμπ επιδόθηκε σε επικρίσεις, 

προσβολές και σαρκαστικά σχόλια 
εναντίον των Δημοκρατικών και του 
υποψηφίου τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
ο Τζο Μπάιντεν «έβηχε σαν σκύλος» 
στη διάρκεια της τηλεμαχίας τους, ενώ 
πρόσθεσε ότι ο αντίπαλός του «το έχει 
χάσει».
«Αφήνει τον έλεγχο στους σοσιαλιστές, 

τους μαρξιστές και τους ακροαριστερούς», 
κατήγγειλε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Και για να τονίσει τις αμφιβολίες του, τις 
οποίες εκφράζει συχνά για τη σωματική 
και νοητική κατάσταση του Μπάιντεν, 
ο Τραμπ ανάρτησε στο Twitter ένα 
σκίτσο, που δείχνει τον αντίπαλό του σε 
αναπηρικό αμαξίδιο περιστοιχισμένο από 
άλλους ηλικιωμένους επίσης σε αμαξίδια.

Από την πλευρά του ο υποψήφιος των 
Δημοκρατικών, που εμφανίζεται να 
προηγείται στις δημοσκοπήσεις, επέκρινε 
από τη Φλόριντα τον Τραμπ, κατηγορώντας 
τον ότι είναι ακόμη πιο «ανεύθυνος» 
από τότε που μολύνθηκε από covid-19.  
Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ επανέλαβε κάποιες από τις θέσεις 
του για τους ηλικιωμένους, ένα κρίσιμο 
κομμάτι των ψηφοφόρων, το οποίο 
τουλάχιστον στη Φλόριντα φαίνεται ότι 
θα προτιμήσει τον Μπάιντεν σε αυτές τις 
προεδρικές εκλογές, όπως δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι το 
2016 είχε ψηφίσει τον Τραμπ. «Ο μόνος 
ηλικιωμένος για τον οποίο ενδιαφέρεται ο 
Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ίδιος», κατήγγειλε 
ο Μπάιντεν, ενώ επέκρινε για μία ακόμη 

φορά τον τρόπο που ο Αμερικανός 
πρόεδρος διαχειρίστηκε την επιδημία του 
κορωνοϊού. «Εμπόδισε τους ηλικιωμένους 
στη Φλόριντα και τους πολίτες όλης 
της χώρας να έχουν τη βοήθεια που 
χρειάζονται», τόνισε. «Πόσοι από εσάς 
δε μπορείτε να αγκαλιάσετε τα εγγόνια 
σας;», ρώτησε μιλώντας σε υποστηρικτές 
του σε οίκο ευγηρίας.

Ο Μπάιντεν βρίσκεται πολύ μπροστά από 
τον Τραμπ στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό 
επίπεδο, δέκα (10) μονάδες, σύμφωνα με 
το μέσο όρο που κατήρτισε ο ιστότοπος 
RealClearPolitics. Πλέον όμως φαίνεται 
να έχει προβάδισμα και σε αμφίρροπες 
πολιτείες, όπως η Φλόριντα (+3,7%), 
οι οποίες ενδέχεται να καθορίσουν το 
αποτέλεσμα των εκλογών.

 
ΤΖΟΝΣΤΑΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΡΚ ΑΒΕΝΙΟΥ
Την ώρα που ήδη δέκα εκατομμύρια 

ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει, ο 
Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ξεκίνησε ένα 
μαραθώνιο εκλογικών συναντήσεων σε 
όλη τη χώρα.
Το βράδυ της Τρίτης 13/10 βρέθηκε 

στην Τζόνσταουν στην Πενσιλβάνια, μια 
πολιτεία την οποία κέρδισε το 2016, όμως 
τώρα κλίνει προς τον Μπάιντεν, σύμφωνα 
με τις δημοσκοπήσεις.
Ο δισεκατομμυριούχος ειρωνεύτηκε 

για μία ακόμη φορά τον αντίπαλό του, 
τον οποίο αποκαλεί «Κοιμισμένο Τζο» 
σχολιάζοντας ότι δεν καταφέρνει να 
προσελκύει ψηφοφόρους στις δημόσιες 
συγκεντρώσεις του. Ο υποψήφιος των 
Δημοκρατικών αρνείται λόγω κορωνοϊού 
να οργανώσει μεγάλες προεκλογικές 
συγκεντρώσεις.

Ο Τραμπ παρουσίασε ξανά τον εαυτό του 
ως υπέρμαχο «του νόμου και της τάξης» 
και τον αντίπαλό του να βρίσκεται στα 
χέρια «της άκρας αριστεράς».
«Το πρόγραμμα του Μπάιντεν θα είναι 

καταστροφικό για τους ηλικιωμένους», 
τόνισε. «Ασχολείται περισσότερο με τους 
παράνομους μετανάστες παρά με τους 
ηλικιωμένους», πρόσθεσε.

Στην ίδια πόλη ο πρώην αντιπρόεδρος 
είχε υπενθυμίσει στα τέλη Σεπτεμβρίου 
την ταπεινή του καταγωγή, εμφανίζοντας 
τις εκλογές ως μια επιλογή μεταξύ της 
μέσης και της εργατικής τάξης, την οποία 
αντιπροσωπεύει η Τζόνσταουν, «έναντι 
του Παρκ Άβενιου», τη λεωφόρο της Νέας 
Υόρκης – σύμβολο του πλούτου.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποια είναι τα αδύνατα σημεία 
στην προεκλογική εκστρατεία 

του Ντόναλντ Τραμπ
Με τον Αμερικανό πρόεδρο να 

έχει επιστρέψει στο Λευκό Οίκο 
έπειτα από μία σύντομη νοσηλεία στο 
στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, 
όπου του προσφέρθηκαν διάφορες 
θεραπείες για τον κορωνοϊό, ο Ντόναλτ 
Τραμπ δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει 
άμεσα στην προεκλογική του εκστρατεία.
«Θα επιστρέψω σύντομα στην 

προεκλογική εκστρατεία!!! Τα Fake 
News δείχνουν μόνο τις ψεύτικες 
δημοσκοπήσεις», έγραψε ο Τραμπ, 
ενοχλημένος από τις δημοσκοπήσεις 
που τον θέλουν πίσω από τον πολιτικό 
του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν.

Έχοντας απομείνει λιγότερο από ένας 
μήνας για τις αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές, με τις οποίες ο Τραμπ διεκδικεί 
μια δεύτερη θητεία, ο Ρεπουμπλικάνος 
πρόεδρος έχει να διαχειριστεί δύο 
βασικά ζητήματα στην εκστρατεία 
του, ζητήματα τα οποία θολώνουν την 
επιτυχή προεκλογική του πορεία.
Αφενός το γεγονός ότι υποβάθμισε την 

πανδημία, με αποτέλεσμα να νοσήσει 
και ο ίδιος στο τέλος από κορωνοϊό και 
αφετέρου η πορεία και η διαχείριση 
της οικονομίας, αναδεικνύονται οι 
δύο παράμετροι που ενδέχεται να 
καθορίσουν την επανεκλογή Τραμπ 
– δεδομένου μάλιστα ότι και οι δύο 
εξελίσσονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Παρόλο που ο Τραμπ μπορεί να 
επικαλεστεί τη μείωση της ανεργίας, 
η οποία είχε εκτοξευθεί τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο, με την αμερικανική 
οικονομία να έχει δημιουργήσει περίπου 
11,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ο 
Σεπτέμβριος δεν είχε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα.  
Το Σεπτέμβριο η αμερικανική 

οικονομία δημιούργησε 661.000 θέσεις 
εργασίας, ενώ το ποσοστό της ανεργίας 
υποχώρησε στο 7,9%. Οι εκτιμήσεις 
έκαναν λόγο για 800.000 νέες θέσεις 
εργασίας και για μείωση του δείκτη 
της ανεργίας στο 8,2% από το 8,4% του 
Αυγούστου. Το ποσοστό ανεργίας έχει 
πέσει αισθητά, ωστόσο, πρόκειται για 
το μεγαλύτερο, από το 1948, ποσοστό 
ανεργίας στην αμερικανική οικονομία, 
υπό τη διαχείριση ενός προέδρου που 
αναμετράται σε προεδρικές εκλογές 
για επανεκλογή. Ο Τραμπ ως απάντηση 
προσπάθησε να στρέψει την προσοχή 

της κοινής γνώμης στο Ανώτατο 
Δικαστήριο και το διορισμό της Έιμι 
Κόνεϊ Μπάρετ. Βέβαια, τα νέα δεν είναι 
εντελώς απογοητευτικά ούτε από το 
μέτωπο της πανδημίας ούτε από το 
μέτωπο της οικονομίας, σημειώνει το 
CNBC.
Οι υπόλοιποι οικονομικοί δείκτες είναι 

σταθεροί και η αύξηση του ΑΕΠ του τρίτου 
τριμήνου θα μπορούσε να φτάσει σε 
ετήσιο ρυθμό 33%, σύμφωνα με την Bank 
of America Global Research. Επιπλέον, τα 
στοιχεία για τον κλάδο της μεταποίησης 
και των υπηρεσιών υποδεικνύουν 
ανάκαμψη και τα δεδομένα είναι 
θετικά στον τομέα του real estate.  
Η πορεία, ωστόσο, της αμερικανικής 
οικονομίας, θα καθοριστεί σε μεγάλο 
βαθμό από τις διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στους Δημοκρατικούς και τους 
Ρεπουμπλικάνους, που προσπαθούν 
να συμφωνήσουν για ένα πιθανό 
νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας σε 
όσους πλήττονται από τον κορωνοϊό 
στις ΗΠΑ. Εφόσον συμφωνήσουν, ο 
Τραμπ θα έχει να παίξει την ανάκαμψη 
της αμερικανικής οικονομίας ως 
προεκλογικό χαρτί.
Στο μέτωπο του κορωνοϊού, από την 

άλλη, τα κρούσματα εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, 
οι νοσηλείες έχουν αυξηθεί ελάχιστα και 
οι θάνατοι από τον ιό συνεχίζουν να 
μειώνονται. Ο Τραμπ θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει τη βελτιωμένη 
κατάσταση, ωστόσο, ο τρόπος που έχει 
διαχειριστεί ως τώρα την πανδημία, 
καθώς και η τάση υποβάθμισης της 
σοβαρότητας του κορωνοϊού με 
την οποία προσεγγίζει το θέμα, δεν 
καθιστούν την πανδημία δυνατό του 
σημείο. Οι ΗΠΑ αποτελούν άλλωστε την 
πιο βαριά πληγείσα περιοχή μετρώντας 
7.458.550 κρούσματα και 210.195 
θανάτους από κορωνοϊό.
Τον πολύ βαρύ απολογισμό της 
πανδημίας του κορωνοϊού στις 
ΗΠΑ αντιπαρέθεσε και ο υποψήφιος 
των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο 
Τζο Μπάιντεν στις καθησυχαστικές 
δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ μετά την έξοδό του από 
το νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν 
φροντίδες μετά τη μόλυνσή του.  
                                        © naftemporiki.gr 

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

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

PROUDLY PRESENTING 
SOPHISTICATION AND PRESTIGE
Exceptional Service. Attractive Offers. 

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

A truly remarkable experience. 
Visit Cadillac West Island. 

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

2020 CADILLAC XT4

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

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

WITH $3600 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $54,247 

BI-WEEKLY
FOR
48 MONTHS
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Η επέλαση του κορωνοϊού στον πλα-
νήτη άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, 

δηλαδή έχουμε ζήσει κιόλας οκτώ ολό-
κληρους μήνες κάτω από τη «μπότα» του. 
Ένας πρώτος οικονομικός απολογισμός 
είναι αναγκαίος, καθώς και σε επίπεδο 
παγκοσμιοποίησης (διεθνούς εμπορίου) 
και σε επίπεδο εθνικών οικονομιών (συρ-
ρίκνωσης του ΑΕΠ) έχει συντελεστεί κατα-
στροφή. 

Από όλες τις χώρες πάντως, μόνο μία 
φαίνεται να έχει αντιδράσει στη μεγάλη 
ύφεση. Τι και αν στην επικράτειά της βρί-
σκεται η «σεσημασμένη» μεγαλούπολη 
Γουχάν; Η Κίνα τώρα πηγαίνει καλύτερα 
σε σύγκριση με τη Δύση, και τα στοιχεία 
(μέχρις ενός βαθμού ελεγχόμενα) πιστο-
ποιούν την ανάκαμψη. 
Ο αριθμός των νεκρών από την κορωνο-

ϊκή πανδημία μπορεί να ξεπέρασε το ένα 
εκατομμύριο, αλλά σε αυτόν περιλαμβά-
νεται ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μη 
παραγωγικής ηλικίας ή χρονίως πασχό-
ντων, κ.ά. Η κυνική ανάγνωση των αγγελ-
τηρίων θανάτου όπου Γης, δείχνει ότι τα 
ασφαλιστικά συστήματα απηλλάγησαν 
από σημαντικό κόστος με την πανδημία 
– αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Το δεύ-
τερο στοιχείο, ανεξάρτητο από την παν-
δημία αλλά σχετιζόμενο με την οικονομία, 
είναι ότι η Κίνα είναι το πολυπληθέστερο 
κράτος της Γης, με ανεξάντλητη δεξαμενή 
εργατικού δυναμικού. 
Τον περασμένο Αύγουστο, το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ υπολόγισε ότι το κό-
στος της πανδημίας θα είναι από 8,1 μέ-
χρι και 15,8 τρις δολάρια, ενώ οι ειδικοί 
αναλυτές του Εθνικού Πανεπιστημίου της 
Αυστραλίας ανεβάζουν τις απώλειες στα 
17,3 τρις δολάρια στο τέλος του έτους. Εί-
ναι συγκλονιστικά ποσά. 

Μέχρι στιγμής, στις προηγμένες χώρες η 
αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων ανήλ-
θε περίπου στο 20% του ΑΕΠ τους, με 
εξίσου σημαντική αύξηση του δημοσίου 
χρέους αυτών των χωρών. Η αύξηση της 
ανεργίας στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ υπο-

λογίστηκε στο 9,7%, ποσοστό σχεδόν δι-
πλάσιο από εκείνο του 2019 (5,3%), έτους 
που για τη Δύση τουλάχιστον ανήκει στην 
προ-κορωνοϊκή εποχή (το πότε άρχισε 
πραγματικά η πανδημία στην Κίνα, αυτό 
μέλλει να αποδειχθεί…). Τέλος, το δεύτε-
ρο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το πα-
γκόσμιο εμπόριο μειώθηκε κατά 18,5%. 
Στην Κίνα τα πράγματα εξελίσσονται κα-

λύτερα, αφού στο τέλος του έτους το κι-
νεζικό ΑΕΠ θα σημειώσει αύξηση 1,9%! Το 
παραπάνω στοιχείο φαντάζει εκπληκτι-
κό υπό τις παρούσες συνθήκες, ωστόσο 
πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οργανισμοί 
κύρους, όπως το Brookings Institution, 
έχουν αποφανθεί ότι το πραγματικό ΑΕΠ 
της Κίνας είναι πολύ μικρότερο από εκείνο 
που παρουσιάζουν οι «κόκκινοι μανδαρί-
νοι» του Πεκίνου – εκτιμάται ότι είναι 
12% χαμηλότερο. Το πρόβλημα του ακρι-
βούς υπολογισμού του έγκειται στο γεγο-
νός, ότι η εύρεση άλλων στοιχείων που να 
θεωρούνται αξιόπιστα είναι εκ των πραγ-
μάτων αδύνατη. Βάσει των υπαρχόντων, 
λοιπόν, έγινε και η προαναφερθείσα εκτί-
μηση. 
Κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης παν-

δημίας, οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 10,4% και αφορούσαν κυρίως το 
υγειονομικό υλικό (μάσκες, γάντια, κ.λπ.) 
και τον ιατρικό εξοπλισμό, εξειδικευμέ-
να προϊόντα σχετιζόμενα με τη δημόσια 
υγεία, τα οποία οι λαοί στη Δύση είχαν 
ανάγκη και μάλιστα σε κάποια φάση της 
κορωνοϊκής κρίσης τα αναζήτησαν απε-
γνωσμένα. 
Στο εσωτερικό μέτωπο της οικονομίας, 

ο τομέας της κατανάλωσης ενισχύθηκε 
από τα μέτρα που έλαβε το κράτος και με 
τη σειρά του ενίσχυσε και αυτός το κινε-
ζικό ΑΕΠ. Οι άνθρωποι του καθεστώτος, 
που έχουν και τα λεφτά για να κινήσουν 
τα νήματα, την εποχή των ανά τον κόσμο 
lockdowns αλλά και κατά το θέρος,, στή-
ριξαν τον εσωτερικό τουρισμό της Κίνας, 
εφόσον οι διεθνείς προορισμοί –τόσο 
δημοφιλείς για την εθισμένη στην πολυ-

τέλεια κινεζική νομενκλατούρα–, βούλια-
ξαν όχι από τουρίστες, αλλά από έλλειψη 
ζήτησης. 
Η κεντρική τράπεζα της Κίνας, η λεγόμε-

νη «Λαϊκή», χαλάρωσε τα λουριά, όσον 
αφορά τα αποθέματα που πρέπει να κρα-
τούν οι τράπεζες και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ενίσχυσε την κατανάλωση κάθε είδους, 
αφού έριξε 212 δισ. δολάρια στην αγορά. 
Η ανεργία, βέβαια, είναι στο 5,6% στην 
Κίνα, ωστόσο υπάρχουν 8,7 εκατομμύρια 
νεαροί και νεαρές που προσφάτως πήραν 
το πτυχίο τους από κάποιο πανεπιστήμιο 
και ψάχνουν για δουλειά. 

Στο σημείο κρούσης, ας πούμε, της κο-
ρωνοϊκής κρίσης, στην ίδια τη βιτρίνα 
της παγκοσμιοποίησης και στους μηχα-
νισμούς της που αφορούν την παραγω-
γή, τον εφοδιασμό και την κατανάλωση, 
υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες αφορούν 
και την Κίνα. 

Πολλές εταιρείες, οι οποίες είχαν κατα-
στήσει την Κίνα το κέντρο των αλυσίδων 
εφοδιασμού και της παραγωγής, εξετά-
ζουν τα επιχειρηματικά δεδομένα υπό 
νέο πρίσμα, έχοντας και γνώση πλέον των 
ορίων των συστημάτων υγείας στη Δύση. 
Εξαιτίας των κινδύνων που συνεπάγεται 
η μονομερής παραγωγή υγειονομικού 
υλικού (αλλά και όποιου άλλου προϊό-
ντος) προσανατολίζονται στη μετακίνηση 
μονάδων από την Κίνα σε άλλα μέρη του 
κόσμου. Υπό την προϋπόθεση, εννοείται, 
των φθηνών εργατικών χεριών. 

Έτσι η πολυεθνική Foxconn, της Ταϊβάν, 
η οποία παράγει τα smartphones για λο-
γαριασμό της αμερικανικής Apple στην 
Κίνα, εξετάζει τη δυνατότητα μεταφοράς 
ορισμένων μονάδων στη Βόρεια Αμερική. 
Η Apple, η Samsung, η Hasbro, η Nintendo, 
η GoPro, η La-Z-Boy έχουν ήδη μεταφέρει 
ορισμένα υποκαταστήματά τους, κυρίως 
στο Βιετνάμ, στην Ταϊβάν και στο Μεξικό. 
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η κινεζική 
αγορά είναι πολύ μεγάλη (και από άπο-
ψη εργατών και, πλέον, και από άποψη 
καταναλωτών) ώστε να αγνοηθεί από τις 

Δυτικές εταιρείες: η Tesla, η BMW και η 
Honeywell ανακοίνωσαν το άνοιγμα νέων 
εργοστασίων στην Κίνα. 

BELT & ROAD ΚΑΙ… 666 ΕΡΓΑ
Σίγουρα, όμως, η Κίνα έχει πρόβλημα 

αξιοπιστίας, αφού ο κορωνοϊός την εξέ-
θεσε. Όλος ο κόσμος επανεξετάζει τις 
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την 
παγκόσμια δύναμη, που φέρει μεγάλη 
ευθύνη για την υγειονομική και οικονομι-
κή κρίση αλλά, παρά τα αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία, συνεχίζει να την αποποιείται. 

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και όλος 
ο εμπλεκόμενος κρατικός μηχανισμός, 
υποστηρίζουν επί μήνες και συνεχίζουν 
απτόητοι στην πεπατημένη, ότι δηλαδή 
η διαχείριση της πανδημίας που ξέσπα-
σε στο Γουχάν ήταν εξαιρετικά επιτυχη-
μένη. Μάλιστα έχουν πολιτικοποιήσει το 
ζήτημα, επιδιώκοντας να αποδείξουν την 
ανωτερότητα του κινεζικού αυταρχικού 
μοντέλου κρατικού καπιταλισμού, έναντι 
του φιλελεύθερου καπιταλισμού της Δύ-
σης. Όμως, ακριβώς σε αυτό το σημείο, τα 
πράγματα έχουν… σκουρύνει. 
Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις δι-

στάζουν να δεσμευτούν με το Πεκίνο μέσω 
μεγάλων έργων και αγοραπωλησίας χρέ-
ους. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης 
Refinitiv, από τα 2.951 έργα του φιλόδο-
ξου προγράμματος Belt & Road, μόνο τα 
666 έχουν ολοκληρωθεί, 2.207 βρίσκονται 
σε εξέλιξη, 43 έχουν ανασταλεί, 29 έχουν 
αναβληθεί, ενώ και έξι ακυρώθηκαν. 

Οι κινεζικές ξένες επενδύσεις στο εξωτε-
ρικό έχουν καμφθεί, και από τα 255 δισ. 
δολάρια του 2017 μειώθηκαν πια στα 28 
δισ. δολάρια. Ο λεγόμενος Νέος Δρόμος 
του Μεταξιού, μέσω του οποίου η Κίνα φι-
λοδοξεί να δημιουργήσει δίκτυο χερσαίων 
και θαλασσίων υποδομών, που θα ενώσει 
ολόκληρη την Ευρασία με την Κίνα, κινδυ-
νεύει να μείνει όνειρο απατηλό. Αλλά τα 
μεγαλεπήβολα όνειρα κυριαρχίας δε θα 
είναι η πρώτη φορά που θα διαψευστούν 
στην Κίνα…                           © Protagon.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βαθιά ύφεση στη Δύση  
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Στο τέλος του χρόνου το κινεζικό ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% 
ενώ στις άλλες προηγμένες χώρες το δημόσιο έλλειμμα,  

το δημόσιο χρέος και η ανεργία θα μεγαλώσουν | Ωστόσο,  
ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού δεν είναι σπαρμένος με άνθη, 

εφόσον το φιλόδοξο πρόγραμμα Belt & Road  
προσκρούει πλέον στις επιφυλάξεις όλων 
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2020 A 220 4MATIC Sedan
with premium package  

Lease rate

3.20%
45 months

Lease from

$539/month
$1,999 down payment

$41,739
MSRP

2020 C 300 4MATIC Sedan
Lease rate

0.99%
45 months

Lease from

$575/month
$1,999 down payment

$48,250
MSRP

Enjoy the Fall Savings Event ! 

Certain conditions apply. This offer is valid until October 31st 2020.
Legal: Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz A 220 4MATIC SEDAN  with Premium package is $41,739.00. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100 and duty on new tires 
of $15. Applicable taxes due at signing. * Limited time lease offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Representative lease examples based on a 2020 
Mercedes-Benz A 220 4MATIC SEDAN : 3.20% APR for 45 months. Monthly payment is $539 with $1,999 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $600 security deposit due at 
signing. Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan is $48,250.00. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100 and duty on new tires of $15. Applicable 
taxes due at signing. * Limited time lease offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Representative lease examples based on a 2020 Mercedes-Benz C 300 
4MATIC Sedan : 0.99% APR for 45 months. Monthly payment is $575 with $1,999 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $700 security deposit due at signing. Taxes, license, 
insurance and registration extra. 18,000 km/year allowance ($0.20/km for excess kilometers applies. No cash value. Certain conditions apply. Offers may change without notice and cannot be combined with 
any other offers. Dealer may sell or lease for less. See Your Mercedes-Benz Dealer for details. Offers end October 31st 2020.
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Υγεία και Διατροφή

Από ιατρικής άποψης, η κούραση συμ-
βαίνει σε όλους – είναι μια αναμενό-

μενη αίσθηση μετά από ορισμένες δρα-
στηριότητες ή στο τέλος μιας δραστήριας 
ημέρας. Συνήθως, το άτομο γνωρίζει το 
λόγο που είναι κουρασμένο και ένας κα-
λός ύπνος λύνει το πρόβλημα.
Η χρόνια κόπωση είναι μια καθημερινή 

έλλειψη ενέργειας, ασυνήθιστη ή υπερ-
βολική κόπωση ολόκληρου του σώματος 
που δεν ανακουφίζεται από τον ύπνο. 
Μπορεί να είναι οξεία (διαρκεί ένα μήνα 
ή λιγότερο) ή χρόνια (διαρκεί από 1 έως 6 
μήνες ή περισσότερο). 
Η κόπωση μπορεί να εμποδίσει ένα άτο-

μο να λειτουργεί κανονικά και να επηρεά-
σει δραματικά την ποιότητα της ζωής του. 
Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

Ο ύπνος είναι μια από τις πιο σημαντι-
κές λειτουργίες του οργανισμού όλων των 
ζώων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώ-
που. Μας βοηθά να αισθανόμαστε ξεκού-
ραστοι και μας δίνει ενέργεια. 
Ο καλός ύπνος είναι σημαντικός για την 

υγεία μας. Όταν όμως υπάρχει έλλειψη 
ύπνου ή ανεπαρκής χρόνος ξεκούρασης, 
τότε, αισθανόμαστε κουρασμένοι.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ  
ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΚΟΥΡΑΣΗ;

Η απάντηση βρίσκεται στον εγκέφαλο. 
Η κόπωση είναι ομοιοστατική, πράγμα 

που σημαίνει ότι το σώμα μας ρυθμίζει 
αυτόματα τη διαδικασία, ειδοποιώντας 
μας πότε να κοιμηθούμε και πότε να ξυ-
πνήσουμε. Όταν τα σώματά μας χρειάζο-
νται ύπνο, ειδικά αν δεν έχουμε κοιμηθεί 
αρκετά ή μένουμε ξύπνιοι για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, τα εγκεφαλικά σή-
ματα του ύπνου αναμειγνύονται με τα σή-
ματα που παράγει ο εγκέφαλός μας όταν 
είναι ξύπνιος.

Αυτά τα σήματα προέρχονται από διά-
φορες περιοχές του εγκεφάλου, συμπε-
ριλαμβανομένης μιας δομής που ονομά-
ζεται υπερχασματικός πυρήνας, η οποία 
αποτελείται από περίπου 20.000 νευρικά 
κύτταρα. Αυτός ο πυρήνας βρίσκεται σε 
ένα μέρος του εγκεφάλου μας που ονο-
μάζεται υποθάλαμος. 
Αυτό το μέρος του εγκεφάλου μας λαμ-

βάνει σήματα από τα μάτια μας. Έτσι, 
όταν τα μάτια μας βλέπουν φως, ο εγκέ-
φαλός μας λαμβάνει σήματα που μας κά-
νουν να νιώθουμε ξύπνιοι. Αντίθετα, όταν 
υπάρχει σκοτάδι, τα σήματα μάς κάνουν 
να αισθανόμαστε κουρασμένοι.
Αυτό αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας 

που ονομάζεται κιρκαδικός ρυθμός. 
Ο κιρκαδικός ρυθμός λειτουργεί σαν ένα 

φυσικό ρολόι στο σώμα μας. Αυτό το ρο-
λόι ελέγχει επίσης την παραγωγή μελατο-
νίνης, μιας ορμόνης που βοηθά το σώμα 
να ανταποκριθεί στην ανάγκη να κοιμηθεί 
ή να ξυπνήσει. Όταν το σώμα απελευθε-
ρώνει περισσότερη μελατονίνη, αισθανό-
μαστε πιο κουρασμένοι. 
Η μελατονίνη απελευθερώνεται το βρά-

δυ κοντά στην ώρα του ύπνου και συνε-
χίζει όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, το σώμα 
μειώνει σταδιακά την παραγωγή της το 
πρωί, με αποτέλεσμα να ξυπνάμε. Έτσι, 
πολλά φάρμακα που διατίθενται στην 
αγορά με σκοπό την αποκατάσταση του 
ύπνου, ουσιαστικά είναι σκευάσματα με-
λατονίνης που δίνουν με τεχνητό τρόπο 
την πληροφορία στο σώμα ότι πρέπει να 
κοιμηθεί.

Η ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΠΩΣΗ
Η κόπωση μπορεί να περιγραφεί ως έλ-

λειψη ενέργειας και κινήτρων (τόσο σω-
ματικά όσο και ψυχικά). Διαφέρει από την 
υπνηλία ή την κούραση, δηλαδή την ανά-
γκη για ύπνο, αν και τα συμπτώματα είναι 
πολλές φορές δυσδιάκριτα, ακόμα και για 
τους επαγγελματίες υγείας. 

Η πιο χαρακτηριστική διαφορά όμως 
είναι η διάρκεια. Η κούραση υποχωρεί 
με τον καλό ύπνο, ενώ η κατάσταση της 
χρόνιας κόπωσης δεν επηρεάζεται σημα-
ντικά από τη διάρκεια και την ποιότητα 
του ύπνου.
Συχνά, το σύμπτωμα της κόπωσης έχει 

σταδιακή εξέλιξη και το άτομο μπορεί να 
μη γνωρίζει πόση ενέργεια έχει χάσει, μέ-
χρι ωσότου συγκρίνει την ικανότητά του, 
να ολοκληρώνει εργασίες από ένα χρονι-
κό διάστημα στο παρελθόν, στο παρόν.
Η κόπωση η ίδια δεν αποτελεί πάθηση 

αλλά σύμπτωμα άλλων παθήσεων, ψυ-
χολογικών ή φυσικών: Για παράδειγμα, 
η κατάθλιψη και άλλα ψυχολογικά ζητή-
ματα είναι γνωστό ότι μπορούν να επιφέ-
ρουν το σύμπτωμα αυτό.
Τα τρία συνηθισμένα παράπονα των αν-

θρώπων με κόπωση είναι: 
[1] Έλλειψη κινήτρων ή ικανότητας να ξε-

κινήσουν μια δραστηριότητα, 
[2] Αίσθηση κούρασης και εξάντλησης 

μόλις ξεκινήσουν μια δραστηριότητα και 
[3] Νοητική και γνωστική κόπωση ή δυ-

σκολία συγκέντρωσης και απομνημόνευ-
σης.
Χρόνια κόπωση ή σύνδρομο χρόνιας 

κόπωσης: Ενώ η κόπωση μπορεί να δι-
αρκέσει για παρατεταμένη χρονική περί-
οδο, η παρουσία χρόνιας κόπωσης είναι 
διαφορετική από το σύνδρομο χρόνιας 
κόπωσης, το οποίο έχει συγκεκριμένα δύο 
κριτήρια, που καθορίζονται από τα Κέ-
ντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
ως εξής: Τα άτομα έχουν σοβαρή χρόνια 
κόπωση για τουλάχιστον έξι μήνες ή πε-
ρισσότερο, συνδυαστικά με άλλες γνω-
στές ιατρικές καταστάσεις (των οποίων 
τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση) 
και ταυτόχρονα έχουν τέσσερα ή περισσό-
τερα από τα ακόλουθα συμπτώματα: 
κακουχία μετά την άσκηση, μειωμένη 

μνήμη ή συγκέντρωση, μη αναζωογονητι-
κό ύπνο, μυϊκό πόνο, πόνο στις αρθρώσεις 

χωρίς ερυθρότητα ή πρήξιμο, πονόλαιμο, 
πονοκέφαλο.
Κάποιες από τις πιο συχνές εκφράσεις 

που χρησιμοποιούν τα άτομα με χρόνια 
κόπωση είναι: ληθαργικότητα, αδιαφο-
ρία, έλλειψη ενέργειας, κούραση, φθορά, 
εξάντληση, αδιαθεσία και άδειασμα.
Πως αντιμετωπίζεται η χρόνια κόπωση; 

Όπως είπαμε, η χρόνια κόπωση δεν είναι 
ασθένεια αλλά σύμπτωμα πολλών άλλων 
καταστάσεων υγείας. Έτσι, αυτό που είναι 
σημαντικό, είναι να διερευνηθεί η αιτία 
που την προκαλεί και να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά. 

Εάν νιώθετε ότι υποφέρετε από χρόνια 
κόπωση, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε 
πιθανότατα στον οικογενειακό σας ιατρό 
ή στον παθολόγο ή στον επαγγελματία 
υγείας με τον οποίον συνεργάζεστε, ώστε 
να σας καθοδηγήσει. 

©Εναλλακτική Δράση

Κούραση ή  
χρόνια κόπωση;
Πως θα καταλάβετε τη διαφορά  

και τι να κάνετε

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

supermarchepa.com
PA DU FORT

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

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

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

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre 2020 · from monday october 19th to sunday october 25th 2020

MIEL GREC ATTIKI
Greek Honey

1kg
GRÈCE

CAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek Coffee

454g

PIEUVRE
Octopus
14.31/kg

JUMBO

JAMBON FUMÉ À L’ANCIENNE 
SCHNEIDERS

Old Fashioned Smoked Ham
11.00/kg

FROMAGE RÂPÉ AU LAIT 
DE BREBIS ET CHÈVRE 

MIZITHRA
Grated Cheese

15.41/kg

GRÈCE

GRÈCE

YOGOURTS
DANONE

Yogurts
16x100g

BARRES GRANOLA SUCRÉES 
ET SALÉES CHOCOLAT NOIR 

ET NOIX VAL NATURE
Granola Bars

525g

PILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Drumsticks
2.84/kg

CÔTELETTES DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Veal Chops

17.61/kg

FROMAGE EDAM
Cheese
8.80/kg

L’AUTRICHE

PÊCHES PRIMA
Peaches
4.39/kg

COURGETTES VERTES
Green Zucchini

1.52/kg

BANANES
Bananas
0.64/kg

MÛRES
Blackberries
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Όταν ένα ατύχημα με το snowboard 
είχε ως αποτέλεσμα έναν τραυμα-

τισμό στη σπονδυλική στήλη, με αποτέ-
λεσμα να μη μπορέσει να ξαναπερπατή-
σει, ο Christian Bagg ήταν αποφασισμέ-
νος να καταφέρει να ανέβει και πάλι στο 
βουνό. 
«Ήθελα απλώς να βγω έξω με τους φί-

λους μου και να μην ανησυχούν για μένα 
ή να με περιμένουν», αναφέρει ο Bagg. 
«Ήθελα μόνο να διασκεδάσω μαζί τους, 
να ανήκω στην ομάδα».
Ο Bagg ξεκίνησε να σχεδιάζει αναπηρι-

κά αμαξίδια που προσέφεραν μεγαλύτε-
ρη ευελιξία στην κίνηση από τα παραδο-
σιακά μοντέλα. Στη συνέχεια, έστρεψε 
την προσοχή του στη δημιουργία μιας 

σειράς ποδηλάτων για ανθρώπους με 
φυσικούς περιορισμούς.
Η διαδικασία της μάθησης μέσα από 

τη δημιουργία τον έφερε στο τωρινό 
του επίτευγμα, στο Bowhead Reach. Με 
τον κύριο τροχό του να βρίσκεται πίσω, 
με ελαστικά βαρέως πέλματος και με 
έναν ισχυρό ηλεκτρικό κινητήρα, το ανά-
στροφο τρίκυκλο μπορεί να πάει σχεδόν 
οπουδήποτε.
Πρόκειται για ένα ξεχωριστό ανακλινό-

μενο ποδήλατο που είναι παντός εδά-
φους και βγαίνει σε τρία είδη. Μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί ένα ψυχαγωγικό 
μοντέλο για καθημερινές περιπέτειες, 
ένα μοντέλο απόδοσης για πιο σκληρο-
πυρηνικές περιπέτειες και ένα μοντέλο 

εξερευνητή, το οποίο επιτρέπει συνερ-
γασία και βοήθεια, ώστε να χρησιμοποι-
είται και από τετραπληγικούς.
Ένας από τους πρώτους πελάτες του 

Bagg ήταν ο J.P. Middleton, εθελοντής 
πυροσβέστης και νοσηλευτής, ο οποίος 
είχε και αυτός υποστεί σοβαρό τραυμα-
τισμό στη σπονδυλική στήλη, ενώ έκανε 
σκι το 2018.
Μία μέρα, καθώς επισκεπτόταν με 

τον πατέρα του το νοσοκομείο ει-
δικών θεραπειών, κάποιος πέρασε 
από δίπλα του με ένα τέτοιο ποδήλα-
το: «Ήταν ένα όχημα που έμοιαζε με 
την ταινία Mad Max», περιέγραψε.  
«Όταν είδα αυτό το ποδήλατο, σκέφτη-
κα ότι πρέπει να το αποκτήσω… ήταν μια 

αχτίδα ελπίδας για εμένα».
«Έχει γίνει προέκταση του σώματός 

μου. Το παίρνω μαζί μου στο κάμπινγκ, 
παντού. Συνέδεσα το τρέιλερ και [το χρη-
σιμοποίησα] για να πάω το γιο μου την 
πρώτη του μέρα στο σχολείο. Αυτό το 
ποδήλατο θα γυρίσει περισσότερα κε-
φάλια από μία… Lamborghini», δήλωσε 
αστειευόμενος.
Ο Middleton όμως δεν είναι ο μόνος 

ικανοποιημένος πελάτης. Η ομάδα του 
Bagg στέλνει πλέον τέτοια ποδήλατα σε 
όλο τον κόσμο, όπως στη Νέα Ζηλανδία, 
στη Νότια Αφρική, στις ΗΠΑ, στην Ιερου-
σαλήμ και στην Αγγλία.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.goodnewsnetwork.org

Η 82χρονη Αναστασία Γερολυμάτου 
από την Κεφαλονιά, κατέκτησε το 

ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη σε ηλικία 
σέρφερ! Στις 24 Αυγούστου η γιαγιά – 
σέρφερ διένυσε μία απόσταση 18 ναυ-
τικών μιλίων πάνω σε ιστιοσανίδα σε έξι 
ώρες. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσε-
λίδα του Γκίνες, η κ. Γερολυμάτου είναι 
και επισήμως η γηραιότερη σέρφερ στον 

κόσμο! «Είναι η τελευταία προπόνηση. 
Είμαι πολύ αισιόδοξη και αισθάνομαι 
δυνατή. Έχει αρκετό αέρα και ο καιρός 
θα είναι πολύ καλός», είχε δηλώσει η 
Αναστασία Γερολυμάτου, μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ, 
λίγο πριν τις 24 Αυγούστου από την πα-
ραλία της Σκάλας Κεφαλονιάς, όπου βρι-
σκόταν για τις τελευταίες προετοιμασί-

ες. Η κ. Γερολυμάτου ξεκίνησε να κάνει 
windsurf σε ηλικία 41 ετών και τα τελευ-
ταία 40χρόνια έχει «οργώσει» θάλασσες 
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, υπο-
στηρίζει πως η εμπειρία είναι μοναδική.
«Η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι 

τόσο γλυκιά, τόσο ωραία. Τόση μαγεία 
που δε μπορώ να την περιγράψω. Μα-
γεύονται τα μάτια μας όταν συναντάμε 

δελφίνια, φάλαινες, και από τα πετρώ-
ματα στη θάλασσα. Οι ελληνικές θά-
λασσες έχουν τεράστια διαφορά με τις 
υπόλοιπες. Στον Ατλαντικό Ωκεανό δε 
βλέπεις κανένα σημάδι στη διαδρομή κι 
εγώ τις θεωρούσα άγριες και… άνοστες 
θάλασσες».

Πηγή: Guinness World Records

Το ποδήλατο  
που πάει παντού!
Άνδρας σχεδίασε ειδικό mountain 
bike που προσφέρει περιπέτεια σε 

ανθρώπους με κινητικά προβλήματα

ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΟ… ΕΚΑΝΕ

Στο βιβλίο Γκίνες  
η γιαγιά – σέρφερ  

από την Κεφαλονιά!

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	
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Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7
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Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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Για αρκετές δεκαετίες το θετικό κλίμα 
στις ελληνορωσικές σχέσεις θεωρή-

θηκε δεδομένο. Μάλιστα, με έναν τρόπο 
οι καλές ελληνο-σοβιετικές σχέσεις, ιδίως 
μετά τη Μεταπολίτευση, έδωσαν τη θέση 
τους σε καλές σχέσεις με τη μετα-σοβιε-
τική Ρωσία. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι μια 
χώρα όπου από διαφορετικές διαδρομές 
και αφετηρίες, σημαντικό μέρος της κοι-
νωνίας έχει θετική γνώμη για τη Ρωσία.

Οι καλές αυτές σχέσεις δε στηρίζονταν 
μόνο σε οικονομικές σχέσεις, σε πολιτι-
στικές ανταλλαγές και στην παρουσία των 
ομογενών στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 
Αποτυπωνόταν και σε μια σειρά από πά-
γιες θέσεις της σοβιετικής και αργότερα 
ρωσικής διπλωματίας πάνω σε κρίσιμα 
ζητήματα, ξεκινώντας από το Κυπριακό, 
όπου η υποστήριξη που είχε η Κυπριακή 
Δημοκρατία από την ΕΣΣΔ ήταν σημαντι-
κή στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 
1960 αλλά και αργότερα.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι ελληνο-
ρωσικές σχέσεις είχαν επιδεινωθεί. Σε με-
γάλο βαθμό αυτό είχε να κάνει με μια ευ-
ρύτερη συνθήκη πόλωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, αυτό που έχουμε αρχίσει να 
περιγράφουμε ως το «Νέο Ψυχρό Πόλε-
μο». Ας μην ξεχνάμε, ότι από το 2014 και 
την ουκρανική κρίση υπάρχει μια διαρ-
κής επιδείνωση των αμερικανο-ρωσικών 
σχέσεων, αλλά και μια συστηματική πίε-
ση των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους 
να υιοθετήσουν μια αντι-ρωσική στάση. 
Αυτό αφορά το γεωπολιτικό και στρατι-
ωτικό επίπεδο, όπου οι ΗΠΑ κάνουν μια 
συστηματική προσπάθεια να οικοδομή-
σουν ένα είδος υγειονομικής ζώνης στα 
δυτικά της Ρωσίας, από τις βαλτικές χώ-
ρες μέχρι τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανο-
μένων και επιθετικών κινήσεων, όπως η 
εγκατάσταση αντιβαλλιστικών συστοιχι-
ών. Αφορά εξίσου και το πολιτικό και οι-
κονομικό επίπεδο, όχι μόνο με τη μορφή 
κυρώσεων αλλά και με την απαίτηση να 
μην προχωρήσουν επενδύσεις, από τις 
οποίες μπορεί να επωφεληθεί η Ρωσία. Η 
μεγάλη σύγκρουση που έχει υπάρξει για 
τον αγωγό Nordstream2 – που καθαυτός 
είναι αναγκαίος για να εξασφαλίσει στα-
θερή παροχή φυσικού αερίου προς τη Δυ-
τική Ευρώπη – είναι ενδεικτική. 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΩΝ  
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η σαφής επιλογή, τόσο της κυβέρνησης 

του Αλέξη Τσίπρα όσο και αυτής του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, να προκρίνουν τις 
καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, έχει επιπτώσεις 
στις ελληνο-ρωσικές σχέσεις. Αυτό αποτυ-
πώθηκε σε διάφορα πεδία.
Καταρχάς, παρά τις γενικές αναφορές 

στην ανάγκη αναβάθμισης των διμερών 
οικονομικών σχέσεων, αυτές έχουν πλη-
γεί όχι μόνο από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις 
προς τη Ρωσία αλλά και από τη σαφή (αν 
και σπανίως διακηρυγμένη ως τέτοια) επι-
λογή, η χώρα να μην προχωρήσει σε ανα-
βαθμισμένες νέες ενεργειακές επενδύσεις 
σε συνεργασίες με τη Ρωσία. Τελευταίος 
που το προσπάθησε ήταν ο Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, ως υπουργός Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, 
μόνο που το σχέδιο εγκαταλείφθηκε από 
τη δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Έπειτα, υπήρξε όλη η αντιπαράθεση σχε-
τικά με τα Δυτικά Βαλκάνια. 

Η Ρωσία είχε εκφράσει έντονες αντιρ-
ρήσεις για την εισδοχή της Βόρειας Μα-
κεδονίας στο ΝΑΤΟ, θεωρώντας ότι αυτό 
άλλαζε το συσχετισμό σε βάρος της, γι’ 
αυτό και παρότι η ίδια είχε αναγνωρίσει 
τη γειτονική χώρα με το αρχικό συνταγμα-
τικό της όνομα, ήταν αντίθετη στη Συμφω-
νία των Πρεσπών.
Τότε ήταν που επί υπουργίας του Νίκου 

Κοτζιά υπήρξε και μία από τις μεγαλύτε-
ρες κρίσεις στην ιστορία των ελληνο-ρω-
σικών σχέσεων, όταν απελάθηκαν Ρώσοι 
διπλωμάτες, κατηγορούμενοι για κατα-
σκοπεία και μάλιστα με ένα δημοσιοποι-
ημένο τρόπο που παρέπεμπε ρητά σε ένα 
είδος ρήξης. Η απομάκρυνση λίγο αργότε-
ρα του Νίκου Κοτζιά δε συνέβαλε σε κά-
ποια βελτίωση των πραγμάτων.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 

επίσης δεν επένδυσε ιδιαίτερα στις ελλη-
νο-ρωσικές σχέσεις, εφόσον και εδώ όλη 
η προσπάθεια επικέντρωσε στην αμερι-
κανική παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά, 
στις διπλωματικές κινήσεις για να πάρει 
θέση η ΕΕ υπέρ των ελληνικών θέσεων και 
στην αναβάθμιση των σχέσεων με Αίγυ-
πτο και Ισραήλ.
Επιπλέον, υπήρξαν και άλλα γεγονότα 

που βαραίνουν αρνητικά στις ελληνο-ρω-
σικές σχέσεις. Η απέλαση στη Γαλλία του 
Αλεξάντερ Βίνικ, του «Mr Bitcon», παρά τα 
ρωσικά αιτήματα για επανεξέταση, ακόμη 
και από τον ίδιο τον Σεργκέι Λαβρόφ, ήταν 
ένα από αυτά. 

Επίσης, βαραίνουν σημαντικά και οι πο-
λιτικές προεκτάσεις των εκκλησιαστικών 
πραγμάτων. Η στήριξη που ουσιαστικά 
έδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ στην απόφαση 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε σχέση 
με το «Ουκρανικό Αυτοκέφαλο» σε συν-
δυασμό με τις δηλώσεις του έλληνα ΥΠΕΞ 
Νίκου Δένδια ότι «στη Ρωσία υπάρχει 
ένας καισαροπαπισμός» και ότι το Πατρι-
αρχείο Μόσχας έχει αντίληψη «Τρίτης Ρώ-
μης», έχουν μετρήσει στη ρωσική πλευρά.
Και βέβαια, η πιο πρόσφατη κρίση σε 

σχέση με τη Λευκορωσία, επίσης παίζει το 
ρόλο της, καθώς η Ελλάδα φάνηκε έτοιμη 
να αποδεχτεί τη λογική των κυρώσεων σε 
βάρος της Ρωσίας που προωθούσαν άλ-
λες χώρες της ΕΕ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΡΩΣΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ  
ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ;

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, που κυρίως υπό 
το βάρος των αμερικανικών πιέσεων οι 
ελληνο-ρωσικές σχέσεις επιδεινώνονται, 
μια προσεκτική ματιά στα ανοιχτά μέτω-
πα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική 
διπλωματία, δείχνει περιθώρια ρωσικών 
παρεμβάσεων.
Καταρχάς, σε μια περίοδο όπου η Τουρ-

κία θέλει να δείξει ότι μπορεί να «ξανα-
γράφει τους κανόνες του παιχνιδιού», 
η Ρωσία είναι μια χώρα που μπορεί να 
ασκήσει πίεση στην Τουρκία, ιδίως από τη 
στιγμή που η τελευταία ξέρει πολύ καλά, 
ότι ο όποιος σχεδιασμός για τη Συρία, η 
αποφυγή να υπάρξει μια οιωνοί κουρδική 
κρατική οντότητα κοντά στα σύνορά της 
και η αποτροπή συντριβής των ένοπλων 
οργανώσεων που στηρίζει εντός Συρίας, 
περνάει μέσα από τη ρωσική στάση.
Η πρόσφατη ρωσική παρέμβαση, για να 

υπάρξει κατάπαυση του πυρός ανάμεσα 
σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, ένα μέτωπο 
στο οποίο προσπάθησε να παρέμβει και η 
Τουρκία, ήταν από αυτή την άποψη ενδει-

κτική του πώς η Ρωσία διεκδικεί ακόμη το 
ρόλο της δύναμης, που μπορεί να ωθήσει 
πράγματα προς διαπραγμάτευση και πο-
λιτική λύση.

Έπειτα, στο μέτωπο της Λιβύης, είναι 
σαφές ότι η Ρωσία παίζει ένα σημαντικό 
ρόλο στη σημερινή ισορροπία δυνάμεων, 
με τον τρόπο που στήριξε τις δυνάμεις 
της Βουλής και του Χαφτάρ, αντισταθμί-
ζοντας ουσιαστικά τη στήριξη που έδωσε 
η Τουρκία στην κυβέρνηση της Τρίπολης, 
ενώ παίζει ρόλο τώρα στην προσπάθεια 
να διαμορφωθεί μια κυβέρνηση εθνικής 
συμφιλίωσης. Αυτό ενδιαφέρει πολύ την 
Αθήνα, που θέλει στη μετάβαση προς μια 
νέα πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, να 
αναιρεθεί ουσιαστικά και το τουρκο-λι-
βυκό σύμφωνο για την αμοιβαία χάραξη 
ΑΟΖ που αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά 
δικαιώματα. 

Αντίστοιχα, στο Κυπριακό, η Ρωσία 
παραμένει μια δύναμη που σε γενικές 
γραμμές υποστηρίζει μια λύση στο πλαί-
σιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και άρα 
σε μια κατεύθυνση ανάλογη με αυτή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ώρα 
φυσικά που αντιδρά έντονα στις αμερι-
κανικές απαιτήσεις, να μην ελλιμενίζο-
νται ρωσικά πολεμικά πλοία στην Κύπρο.  
Και βέβαια, υπάρχουν και περιθώρια εκ 
νέου αναβάθμισης και των οικονομικών σχέ-
σεων, από τον τουρισμό έως την ενέργεια. 

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δείξει το τε-
λευταίο διάστημα, ότι θα ήθελε μια σχε-

τική αναθέρμανση των ελληνο-ρωσικών 
σχέσεων, προφανώς συνεκτιμώντας το 
ρόλο που μπορεί να παίξει η Ρωσία σε 
διάφορα μέτωπα. Αυτό εξηγεί την αύ-
ξηση της συχνότητας των επικοινωνιών 
ανάμεσα στο Νίκο Δένδια και τον Σεργκέι 
Λαβρόφ. Αυτό δείχνει η σημασία που έχει 
αποδοθεί στην επερχόμενη επίσκεψη Λα-
βρόφ στην Αθήνα, στα τέλη Οκτωβρίου.

Έχει μάλιστα επενδύσει και στην πρό-
σκληση που έχει κάνει προς τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν για τις εκδηλώσεις για την δισεκα-
τονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστα-
σης του 1821, πρόσκληση που μέχρι τώρα 
δεν έχει απαντηθεί θετικά, ούτε όμως και 
απορριφθεί.

Όμως, την ίδια στιγμή θα δυσκολευτεί 
να κάμψει τη ρωσική δυσπιστία και την 
αίσθηση που έχει σχηματίσει η ρωσική 
πλευρά, ότι η ελληνική διπλωματία δυ-
σκολεύεται να απεγκλωβιστεί από ένα 
μονόπλευρο προσανατολισμό προς τις 
ΗΠΑ και τις απαιτήσεις που αυτές θέτουν 
και ως προς τις ελληνο-ρωσικές σχέσεις.

Επομένως, πολλά θα κριθούν από το εάν 
η ελληνική πλευρά θα μπορέσει να προ-
σφέρει έμπρακτες εγγυήσεις, ότι οι ελλη-
νο-ρωσικές σχέσεις όντως επανέρχονται 
σε ένα ορισμένο επίπεδο συνεργασίας και 
αμοιβαίας κατανόησης. 

Αυτό αποτυπώνει και την κρισιμότητα 
της επίσκεψης Λαβρόφ, που για τη ρω-
σική πλευρά είναι και ένας τρόπος να 
βγάλει τα συμπεράσματά της, για το πώς 
όντως αντιμετωπίζει η Αθήνα τις ελληνο-
ρωσικές σχέσεις.

© in.gr

An initiative created by Agape
3860 blvd Notre-Dame, 

(elevator to the 3rd floor)  Suite # 305 
Laval, QC H7V 1S1

*large parking lot on side of building

450 934-1122 

Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm 

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking

Senior's Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad 
courses, activities, referrals, and more! ALL IN ENGLISH!

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, 
but we are still providing some services for our seniors:-

Senior Wellness
Center

For Laval English-speaking seniors 55+

Call us at: 450-934-1122

 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.

ΕΛΛΑΣ – ΡΩΣΙΑ… ΑΓΩΝΙΑ

Σε κρίση οι σχέσεις των δύο χωρών
Η επερχόμενη επίσκεψη του Σεργκέι Λαβρόφ στην Αθήνα 

αναμένεται να δείξει εάν μπορούν να βελτιωθούν  
οι τραυματισμένες το προηγούμενο διάστημα  

ελληνο-ρωσικές σχέσεις
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ  
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Μαγνησία:  
Το Διμήνι και  

το Σέσκλο
Δύο από τους σημαντικότερους προ-

ϊστορικούς οικισμούς, όχι μόνο της 
Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, αλλά και 
ολόκληρης της Ελλάδας, έχουν ανασκαφεί 
δυτικά του πολεοδομικού συγκροτήματος 
του Βόλου, στο Διμήνι και στο Σέσκλο.

Σε απόσταση 5 μόλις χλμ. από την πόλη 
του Βόλου, στις βορειοδυτικές παρυ-
φές του ομώνυμου σύγχρονου οικισμού, 
εντοπίζεται ο αρχαιολογικός χώρος του 
Διμηνίου. Εκεί, πάνω σε χαμηλό λόφο, 
σώζονται λείψανα μεγάλου και καλά ορ-
γανωμένου οικισμού, που κατοικήθηκε 
πρώτη φορά στη Νεότερη Nεολιθική Eπο-
χή (τέλη 5ης χιλιετίας π.Χ.).
Σπουδαίο αρχιτεκτονικό σύνολο αποτε-

λούν οι έξι λιθόχτιστοι περίβολοι, που εί-
χαν κατασκευαστεί γύρω από τον οικισμό 
κατά ζεύγη. Οι δύο πρώτοι ορίζουν την κε-
ντρική αυλή-πλατεία και, συγχρόνως, χρη-
σιμεύουν ως αναλημματικοί τοίχοι, στους 
οποίους στηρίζονται τα σπίτια της κεντρι-
κής αυλής. Τα σπίτια είναι μεγάλα και 
βρίσκονται γύρω από την κεντρική αυλή ή 
ανάμεσα στα ζεύγη των περιβόλων. 
Στα ανασκαφικά ευρήματα περιλαμβά-

νονται λίθινα και οστέινα εργαλεία, κερα-
μική, ειδώλια και κοσμήματα.
Το Διμήνι κατοικήθηκε συνεχώς έως το 

τέλος της Χαλκοκρατίας. Στα μέσα του 
15ου αιώνα π.Χ. χτίστηκαν τα πρώτα μυ-
κηναϊκά σπίτια, που διαδέχτηκαν τα μεσο-
ελλαδικά μέγαρα.
Το 1980 αποκαλύφθηκε στην πεδιάδα 

προς την πλευρά της θάλασσας σημαντι-
κός μυκηναϊκός οικισμός, που ταυτίζεται 
πιθανώς με τη μυκηναϊκή Ιωλκό. 

Ο οικισμός αυτός, που χρονολογείται 
από το 15ο έως το 12ο αιώνα π.Χ., περι-
λάμβανε κατά κύριο λόγο ιδιωτικές οικίες 
εκατέρωθεν ενός δρόμου, που σώζεται σε 
μήκος δεκάδων μέτρων.

Στην περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα 
στο λόφο και τον προαναφερθέντα μυκη-
ναϊκό οικισμό, βρισκόταν το ανακτορικό 
συγκρότημα του Διμηνίου, που ιδρύθηκε 
στις αρχές του 13ου αιώνα π.Χ. και συ-
νίστατο από δύο μέγαρα, μικρότερα κτί-
σματα και μια εσωτερική αυλή. Η Ιωλκός 
άκμασε κατά το 14ο-13ο αιώνα π.Χ. και 
ερήμωσε το 12ο αιώνα π.Χ. από άγνωστη 
αιτία.
Εξάλλου, πλησίον του λόφου με το νεο-

λιθικό οικισμό του Διμηνίου σώζονται δύο 
θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι, που ανάγο-
νται στο β’ μισό του 14ου και στο β’ μισό 
του 13ου αιώνα π.Χ. αντιστοίχως.
Ανασκαφικές έρευνες στο χώρο του Δι-

μηνίου πραγματοποίησαν οι Βαλέριος 
Στάης και Χρήστος Τσούντας στις αρχές 
του 20ού αιώνα (1901-1903), καθώς και ο 
Γεώργιος Χουρμουζιάδης (1974-1977). 

Το 1980 ξεκίνησε η ανασκαφή του μυκη-
ναϊκού οικισμού, ενώ η έρευνα του μυκη-
ναϊκού ανακτόρου άρχισε το 1997.

Ακόμη δυτικότερα, σε απόσταση 14 
χλμ. από την πόλη του Βόλου, βρίσκεται 
το χωριό Σέσκλο, ευρέως γνωστό για τον 
αρχαιολογικό χώρο του. Ο προϊστορικός 
οικισμός του Σέσκλου αναπτύχθηκε πάνω 
στο λόφο Καστράκι και στη γύρω περιοχή, 
σε απόσταση 1,5 χλμ. ανατολικά από τον 
ομώνυμο σύγχρονο οικισμό.
Το Σέσκλο κατοικήθηκε πρώτη φορά στα 

μέσα της 7ης χιλιετίας π.Χ. Στην περίοδο 
αυτήν ανήκουν αρχιτεκτονικά λείψανα, 
οστέινα εργαλεία, λεπίδες οψιανού και 
πυριτόλιθου, λίθινα εργαλεία και πήλινα 
ειδώλια.

Από την Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδο 
(6η χιλιετία π.Χ.) προέρχονται μονόχρωμη 
και διακοσμημένη κεραμική, λίθινα και 
οστέινα εργαλεία, πήλινα ειδώλια. Κατά 
τη Μέση Νεολιθική Περίοδο (5η χιλιετία 
π.Χ.) ο οικισμός επεκτάθηκε κατά πολύ 
και γνώρισε περίοδο ακμής.
Ο οικισμός ερήμωσε, ίσως από πυρ-

καγιά, λίγο πριν από τα τέλη της 5ης χι-
λιετίας π.Χ. και κατοικήθηκε εκ νέου στη 
Νεότερη Νεολιθική Περίοδο (4η χιλιετία 
π.Χ.), σε περιορισμένη έκταση. Στο λόφο 
Καστράκι τα οικήματα είναι κατά κανόνα 
μικρά, ενώ στον οικισμό που εκτείνεται 
προς τα δυτικά είναι κάπως πιο άνετα, 
με προμελετημένη διάταξη. Γύρω από τα 
σπίτια υπάρχουν μεγάλοι αναλημματικοί 
τοίχοι.
Το πλέον εντυπωσιακό οικοδόμημα του 

αρχαιολογικού χώρου του Σέσκλου είναι 
το λεγόμενο μέγαρο, που οικοδομήθηκε 
κατά τη Νεότερη Νεολιθική Περίοδο στο 
ψηλότερο σημείο του λόφου και περιβαλ-
λόταν από ένα σύστημα κυκλικών λίθινων 
περιβόλων.
Κύρια χαρακτηριστικά του λεγόμενου 

πολιτισμού του Σέσκλου είναι η γραπτή 
κεραμική, η βελτίωση της τεχνικής του 
ψησίματος των πήλινων αντικειμένων και 
η μεγάλη χρήση λίθινων εργαλείων και 
οψιανού από τη Μήλο.
Oι πρώτες ανασκαφές στο Σέσκλο έγιναν 

από τον Xρήστο Tσούντα (1901-1902). Tις 
ανασκαφικές έρευνες συνέχισε ο Δημή-
τριος Θεοχάρης από το 1956 έως το 1977.
Στην κατοικημένη από τους Νεολιθικούς 

Χρόνους θέση «Σπαρτιά – Λατομείο», σε 
λόφο βορείως του σύγχρονου οικισμού 
του Σέσκλου, έχει εντοπιστεί ιερό των Αρ-
χαϊκών Χρόνων, αφιερωμένο στον Ηρα-
κλή. Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν απο-
καλύψει την υποθεμελίωση (ευθυντηρία) 
ενός βωμού και πολυάριθμα κινητά ευρή-
ματα (μεταξύ αυτών, χάλκινη ομφαλωτή 
φιάλη, με επιγραφή χαραγμένη σε τοπικό 
αρχαϊκό αλφάβητο). 

Αναπαράσταση του νεολιθικού οικισμού στο Διμήνι Μαγνησίας (πηγή: Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)

Γράφει ο 
Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος 
© in.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  16 Οκτωβριου, 2020 / October 16, 2020  •  17

Το Ελληνικό εστιατόριο ‘Ρόδος’ 
είναι μια αδιαμφισβήτητη 
γωνιά του Ελληνισμού στην 
αγαπημένη του Παρκ Άβενιου με 
την άψογη ελληνική νησιώτικη 
κουζίνα και διακόσμηση 
παραμένει ένα από τα πιο 
γνωστά στέκια του Ελληνισμού 
που άντεξε τον χρόνο και 
τις αλλαγές του. Πάντα εκεί, 
ο Γιώργος και η Γεωργία 
φροντίζουν ο κάθε πελάτης και 
πελάτισσα και η κάθε παρέα να 
έχει την πιο ευχάριστη εμπειρία 
της επίσκεψης τους. 

Ο χρόνος με το πέρασμα του και 
ό,τι κουβαλά μαζί του, μαρτυρεί 
την αντοχή του γνωστού 
εστιατορίου.

Πενήντα χρόνια ιστορίας, όπως 
μου λένε, το κάνουν πια ένα 
σημείο αναφοράς στην Ελληνική 
παροικία. Απ’ ότι ξέρω πέρασαν 
και άφησαν το στίγμα τους 
πολλοί σημαντικοί παράγοντες 
του Ελληνισμού της πατρίδας 
παγκόσμιας φήμης, χωρίς να 
παραλείψουμε την αδιάλειπτη 
τοπική παρουσία της παροικίας 
και της Καναδικής κοινωνίας 
γενικά. 

Είμαι από τους πιο τακτικούς 
πελάτες και είναι τόσες πολλές 
οι αναμνήσεις και εμπειρίες που 
έχω στη γνωστή αυτή γωνιά, 
5583 Παρκ Άβενιου της πόλης 
μας, Μόντρεαλ, το Παρίσι της 
Αμερικής.  Ένα πολυσέλιδο 
βιβλίο θα γέμιζε!

Από ότι ξέρω και θυμούμαι,-
ήταν η κατά συνήθεια Λέσχη 
του συλλόγου μας- ο Γιώργος 
είναι Ρόδιος. Αλλά και πολλοί 
άλλοι σύλλογοι και οργανισμοί 
πατριωτικοί και επαγγελματικοί 
βρίσκαν την αίθουσα του βολική 
και εξυπηρετική. 

Πολλοί γνωστοί και σημαντικοί 
παράγοντες της σύγχρονης 

κοινωνίας, Ελληνικής και 
Καναδικής,  άφησαν το 
στίγμα τους εκεί.  Ο Αντρέας 
Παπαντρέου είχε την συνάντηση 
του στην αίθουσα του, για 
να αναφέρουμε μια πολλή 
γνωστή όσο και σημαντική 
μορφή της σύγχρονης ιστορίας 
του Ελληνισμού, χωρίς να 
αμελήσουμε τον εξαιρετικό 

οραματιστή Γιάννη Ζίγδη, 
τότε Πρόεδρο της ΕΔΗΚ, κι’ 
αμετάκλητο υποστηρικτή και 
επίμονο παράγοντα της ένταξης 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινή Αγορά. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης, πέρασε κι’ 

άφησε μια όμορφη κι’ ανεξίτηλη 
ανάμνηση στα δύσκολα κι’ ας 
ελπίζομε ανεπανάληπτα χρόνια 
της επτάχρονης δικτατορίας στην 
Ελλάδα. Βρέθηκα τυχαία εκεί και 
μου μένουν αναμνήσεις ζωντανές  
όσο και ευχάριστες ως τώρα.     

Ο χαρισματικός και τρεις φορές 
Πρέμιερ του Κεμπέκ Ζάν Σαρέ 

(Jean Charest) μας τίμησε με την 
παρουσία του όπως και τόσοι 
άλλοι πολιτικοί της επαρχίας 
μας. Ούτε θα παραλείψω τον 
αείμνηστο κι’ αδιαμφισβήτητο 
Κεμπεκιώτη φιλέλληνα πολιτικό 
Zεράλντ Γκοντέν (Gerald Godin) 
που συνάντησα περισσότερες 
από δυο ή τρεις φορές εκεί. 
Ήταν συχνός  πελάτης με την 
αχόρταγη μανία του για τις 
‘ελληνικές κουβέντες’ τις οποίες 
μάθαινε και τις σέρβιρε στην 
επόμενη συνάντηση του «στα 
Παρκαβενέικα» σε κάθε Έλληνα 
που γνώριζε.  

Στις 15 Οκτωβρίου, μου λένε ο 
Γιώργος και η Γεωργία κλείνουν 
πενήντα χρόνια στην ίδια 
διεύθυνση.  Μισός αιώνας. Τους 

ευχόμαστε άλλα τόσα.  

Γνωρίσαν, φυσικά,  χιλιάδες 
ανθρώπους, άντρες και γυναίκες.  
«ήρθαν και ξανάρθαν» λέει η 
Γεωργία, «όλοι με μια μόνο 
σκέψη. Να γευτούν και να 
ευχαριστηθούν την κουζίνα 

μας και να περάσουν λίγες 
ευχάριστες ώρες μαζί μας». 

Το ίδιο κάνω κι’ εγώ!

Νίκος Γεωργαράς. 

Το Ελληνικό 
Εστιατόριο 
Ρόδος πάνω 
από 50 χρόνια 
μια άψογη Ελληνική γωνιά για 
αυθεντική νησιώτικη κουζίνα

Πενήντα τόσα χρόνια ή περισσότερα βρίσκω την 
νησιώτικη ατμόσφαιρα, την κουζίνα και τη χάρη στο 
ελληνικό εστιατόριο Ρόδος. Είμαι νησιώτης, από ένα 
πολύ μικρό νησί αλλά μεγάλωσα στη Ρόδο και γνώρισα 
την Ρόδο καλύτερα από τη μικρή Νίσυρο, το νησί μου.

Ήταν συχνός  
πελάτης με την 

αχόρταγη μανία του 
για τις ‘ελληνικές 

κουβέντες’

ADVERTORIAL
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν της Τουρ-
κίας, για δεκαετίες τώρα, βλέπει 

στον ύπνο του τον παραπάνω χάρτη και 
ξυπνάει ιδρωμένος, διότι αυτόν το χάρ-
τη δεν τον δημιούργησε κάποιος Έλλη-
νας, αλλά η αμερικανική εταιρία General 
Dynamics που εδρεύει στη πόλη Χέρντον, 
ένα προάστιο της Ουάσιγκτον.
 
Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης*  

Αυτός ο χάρτης δημιουργήθηκε βάσει 
της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας το 1982 (UNCLOS) και η οριο-
θέτηση έγινε βασισμένη στην αρχή της 
ίσης απόστασης (μέσης γραμμής). 
Ο εφιάλτης, βέβαια, της Τουρκίας, ξεκί-

νησε πριν 35 χρόνια στην έδρα του ΟΗΕ 
στη Νέα Υόρκη, όταν το απόγευμα της 
Παρασκευής 30 Απριλίου 1982, η Τουρκία 
ήταν μια από τις τέσσερις χώρες που κα-
ταψήφισαν το UNCLOS και ακόμα δεν έχει 
συνέλθει από αυτή τη μεγάλη ήττα της, 
μια και η ΑΟΖ και τα δικαιώματα νησιών 
σε ΑΟΖ δημιούργησαν μια αφόρητη πίεση 
από την οποία δεν έχει συνέλθει ακόμα.

Η Σύμβαση του Δίκαιου της Θάλασσας 
του 1982, είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγο-
νός. Είναι το σύμβολο και αγγελιοφόρος 
μιας νέας εποχής στην ανάπτυξη του διε-
θνούς δικαίου, της παγκόσμιας πολιτικής 
οικονομίας και της διεθνούς κοινωνίας. 

Αυτή η Σύμβαση αποτελεί μια κρί-
σιμη καμπή στην ιστορία των ιδε-
ών της διεθνούς κοινωνίας. 
Ο παραπάνω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα, 
γιατί όλες οι τουρκικές κυβερνήσεις δεν 
αναφέρονται ποτέ στις τρεις λέξεις «Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη» αλλά επιμέ-
νουν να αναφέρονται μόνο στην υφαλο-
κρηπίδα.

Προκαλεί, βέβαια, εντύπωση το γεγονός, 
ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια ομάδα 
επιστημόνων που συμφωνούν με τους 
Τούρκους και αναφέρουν ότι η μοναδική 
διαφορά μας με του Τούρκους στο Αιγαίο 
είναι η υφαλοκρηπίδα. Έτσι, η Τουρκία, 
για πάνω από τρεις δεκαετίες τώρα, συνε-
χίζει να αρνείται την ύπαρξη του Συντάγ-

ματος των Ωκεανών και Θαλασσών που 
δημιούργησε η παγκόσμια κοινότητα εκεί-
νη την αλησμόνητη Παρασκευή στη Νέα 
Υόρκη. Ακόμα θυμάμαι το βλοσυρό, πέν-
θιμο ύφος της Τουρκικής Αντιπροσωπείας, 
στην ψηφοφορία της 30ης Απριλίου 1982.

Οι τουρκικές διεκδικήσεις είναι συνδεμέ-
νες με οικονομικά συμφέροντα που έχουν 
σχέση με τα θέματα της αλιείας και των 
υδρογονανθράκων. Η Τουρκία, μονότονα 
αρνείται την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. 

Η Τουρκία χρησιμοποιεί δυο επιχειρή-
ματα. Κατά πρώτον λόγο, τα νησιά δεν 
έχουν υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, υφαλοκρη-
πίδα και ΑΟΖ έχουν μόνο οι ηπειρωτι-
κές ακτές και κατά δεύτερον λόγο και 
αν ακόμα δεχτούμε ότι τα νησιά του Αι-
γαίου έχουν υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, τότε 
σίγουρα θα ισχύει η αρχή των «ειδικών 
περιστάσεων» και επομένως η τουρκική 
υφαλοκρηπίδα δε μπορεί να περιορι-
στεί σε μια στενή λωρίδα που βρίσκε-
ται ανατολικά των ελληνικών νησιών. 

ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Η καλύτερη ανάλυση και παρουσία-

ση των τουρκικών θέσεων, έχει γίνει 
από τον Τούρκο νομικό και διεθνολόγο 
Yucel Acer στο βιβλίο του «The Aegean 
Maritime Disputes and International 
Law». Υποστηρίζει τις θέσεις της Τουρ-
κίας αναφέροντας τα ακόλουθα: 
Α. Σήμερα, το 43,5% του Αιγαίου Πελά-
γους ανήκει στην Ελλάδα, το 7,5% στην 
Τουρκία και το υπόλοιπο 49% ανήκει 
στην ανοιχτή θάλασσα. Με χωρικά ύδα-
τα 12 ν.μ. θα δώσει στην Ελλάδα 71,5% 
ενώ της Τουρκίας θα αυξηθεί μόνο κατά 
1,3% και θα φτάσει μόνο στο 8,8% και 
η ανοιχτή θάλασσα θα κατέχει 19,7%. 
Β. Όταν δημιουργηθεί ΑΟΖ, η Τουρκία θα 
χάσει και ένα ποσοστό που της ανήκει 
για εξερεύνηση και εκμετάλλευση και θα 
μειωθεί από το 16,3% (28.126 χλμ2) στο 
8,27% (14.240 χλμ2) όταν η Ελλάδα επε-
κτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ.

Όταν κάποιος μελετήσει προσεκτικά τον 
παραπάνω χάρτη της ΑΟΖ της Τουρκί-

ας, που βασίζεται στο UNCLOS του 1982, 
αντιλαμβάνεται τον εφιάλτη του Ερντο-
γάν, που βλέπει πόσο περιορισμένη είναι 
η ΑΟΖ της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος 
και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η Τουρκία θα λάβει μόνο 7,5% της συνο-
λικής έκτασης του Αιγαίου. Αλλά, μια και 
το Διεθνές Δικαστήριο, με τις τελευταίες 
αποφάσεις του, έχει δώσει έμφαση στις 
αρχές της ευθυδικίας (equity) η περιοχή 
που θα λάβει η Τουρκία θα είναι περίπου 
10-12% του συνόλου της ΑΟΖ του Αιγαί-
ου, υποθέτοντας βέβαια ότι τα ελληνικά 
νησιά δικαιούνται μια ζώνης 12 ναυτικών 
μιλίων.
Ιδιαίτερο πρόβλημα προκύπτει όμως, 

όσον αφορά το σύμπλεγμα του Καστε-
λόριζου, που περιλαμβάνει τη Ρω και τη 
Στρογγύλη, που βρίσκονται εκτός του Αι-
γαίου Πελάγους και δη στην Ανατολική 
Μεσόγειο – με βάση σχετικό φυλλάδιο 
του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού 
περί ορίου θαλασσών – για τα οποία η 
Τουρκία κατά πάγια τακτική, όπως και για 
τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, δε δέχεται 
ότι έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και 
ΑΟΖ ως εμπίπτοντα σε «ειδικές περιστά-
σεις».

Με βάση την αρχή της ίσης απόστασης 
(εφαρμογή μεθόδου μέσης γραμμής) αν 
ληφθεί υπόψη η νήσος Στρογγύλη, προ-
κύπτουν θαλάσσια σύνορα Ελλάδος – Κύ-
πρου μήκους 27 ν.μ. Χωρίς την επίδραση 
της Στρογγύλης, ακόμη και με λήψη υπό-
ψη των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Καρπά-
θου, δε μπορεί να έχουμε κοινά σύνορα 
ΑΟΖ με την Κύπρο, κάτι αρκετά αρνη-
τικό από στρατηγικής και οικονομικής 
άποψης για τη χώρα μας και την Κύπρο. 

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ένα από τα πιο σημαντικά λάθη της 

Τουρκίας, έλαβε χώρα το 1986, όταν 
από πίεση της τότε Σοβιετικής Ένω-
σης, δέχθηκε να ανακηρύξει και να ορι-
οθετήσει ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα. 
Οι Σοβιετικοί, εκείνη την περίοδο, αποφά-
σισαν να αρχίσουν έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες στην περιοχή. 

Έτσι η Τουρκία έκανε μια τμηματική ανα-
κήρυξη ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα, που 
δεν προβλέπεται από το Δίκαιο της Θά-
λασσας, και κατέληξε σε συμφωνία με 
την τότε Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυ-
πτόμενες περιοχές, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της «μέσης γραμμής» που τόσο 
απεχθάνεται. Αργότερα, η Τουρκία άρ-
χισε συνομιλίες με τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία για το ίδιο θέμα, που κατέλη-
ξαν σε συμφωνίες παρόμοιες του τύπου 
που είχε συνάψει με τους Σοβιετικούς. 
Ουδέποτε, βέβαια, η Τουρκία πρότεινε 
στην Ελλάδα και σε άλλα γειτονικά κρά-
τη, να κάνουν παρόμοιες οριοθετήσεις 
στη Μεσόγειο. Έτσι, η Μαύρη Θάλασσα, 
που αποτελεί πιο «κλειστή ή ημίκλειστη 
θάλασσα» από το Αιγαίο Πέλαγος, έχει 
εντελώς μοιρασθεί από τα παράκτια κρά-
τη αυτής της θάλασσας, χρησιμοποιώ-
ντας την οριοθέτηση της ΑΟΖ και όχι της 
υφαλοκρηπίδας με βάση τη μέση γραμμή. 
Αυτό, κατά την άποψή μου, αποτελεί τον 
πιο λανθασμένο χειρισμό της Τουρκίας, 
διότι δέχθηκε να οριοθετήσει τη θαλάσ-
σια ζώνη της Μαύρης Θάλασσας με μια 
μέθοδο που δεν ίσχυε μέχρι το 1982, δη-
λαδή με τη μέθοδο της ΑΟΖ που πολέμη-
σε τόσο πολύ κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ. 
Τέλος, η Τουρκία έχασε και το επιχείρη-
μα ότι η οριοθέτηση στο Αιγαίο Πέλαγος 
πρέπει να γίνει βάσει της ευθυδικίας και 
όχι της μέσης γραμμής, διότι η Μαύρη 
Θάλασσα είναι περισσότερο ημίκλειστη 
από το Αιγαίο Πέλαγος. Το λάθος αυτό θα 
το πληρώσει ακριβά μια μέρα η Τουρκία. 
 

*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος 
καθηγητής οικονομικών του Πανεπι-
στημιακού Συστήματος Μέρυλαντ, ΗΠΑ.  
Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της 
πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα Παπαν-
δρέου στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον και 
ήταν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπεί-
ας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο 
της Θάλασσας. Θεωρείται ειδικός στο 
θέμα της ΑΟΖ (αποκαλείται «πατέρας» 
της ΑΟΖ) και έχει γράψει άρθρα και βιβλία 
στα αγγλικά και ελληνικά γι αυτό το θέμα.

Ο εφιάλτης  
του Ερντογάν 

Η ΑΟΖ της Τουρκίας  
και το λάθος του Ταγίπ  
με τη Μαύρη Θάλασσα  
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

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

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

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Καθώς  η κλεψύδρα αδειάζει για τον 
Ταγίπ Ερντογάν και το μεγάλο παιγνί-

δι για μετατροπή της Τουρκίας σε ηγετική 
περιφερειακή δύναμη και ισότιμο συνο-
μιλητή των μεγάλων δυνάμεων, τίθεται 
πλέον υπό αμφισβήτηση, απειλώντας να 
οδηγήσει την Τουρκία σε σκοτεινά μονο-
πάτια. 
Ο τούρκος ηγέτης δείχνει αποφασισμέ-

νος να τραβήξει στα άκρα την αντιπα-
ράθεση με την Ελλάδα και την Κύπρο  
εκμεταλλευόμενος το «κενό» εξουσίας 
στις ΗΠΑ τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουά-
ριο και τη θλιβερή στάση ανοχής των ευ-
ρωπαϊκών κρατών.

Γράφει ο Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr

Συνεπής στη φυσιογνωμία που έχει δι-
αμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Ερ-
ντογάν απέδειξε ότι ο κατευνασμός, όπως 
και σε άλλες περιπτώσεις αυταρχικών 
καθεστώτων που στόχευαν στην επέκτα-
ση με όχημα τη φυλετική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή την ιδεολογία, αντί να τον κα-
θιστά πιο διαλλακτικό αντιθέτως τον απο-
θρασύνει. 

Η υπόθεση της επιχείρησης κατευνα-
σμού από πέρυσι αλλά κυρίως από το 
καλοκαίρι, με πρωταγωνιστή τη γερμανι-
κή Προεδρία της Ε.Ε. που κατέληξε όχι σε 
αποκλιμάκωση τελικά, αλλά στην αποστο-
λή τουρκικού ερευνητικού σε απόσταση 
6,5 μιλίων από το Καστελόριζο και στο 
άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων, εί-
ναι ενδεικτική. 

Και απλώς ο κ. Ερντογάν θέλει πια να 
μετατρέψει σε κανονικότητα των ευ-
ρωτουρκικών σχέσεων αλλά και του 
νέου status στην περιοχή, την πάγια και 
μόνιμη έμπρακτη αμφισβήτηση των ελλη-
νικών και κυπριακών κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων, μετατρέποντας Ελλάδα και Κύ-
προ σε χώρες μειωμένης (και προβλημα-
τικής κυριαρχίας), με την παρουσία δυο 
ερευνητικών πλοίων στην ελληνική και 
κυπριακή υφαλοκρηπίδα και στο άνοιγμα 
των Βαρωσίων και οι σχέσεις να συνεχίζο-
νται… as usual.

Η πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που 
έκανε η κ. Μέρκελ από τον Ιούλιο, προ-
κειμένου να διασκεδασθούν οι εντυ-

πώσεις από τις πρωτόγνωρες προκλή-
σεις της  Τουρκίας εις βάρος ευρωπαϊκών 
κρατών και να πειθαναγκάσει τη Σύνοδο 
Κορυφής να δώσει μια ακόμη παράταση 
στον κ. Ερντογάν μέχρι το Δεκέμβριο για 
να… συμμορφωθεί, κατέληξε στην προ-
σβλητική και ταπεινωτική για την ίδια 
επιλογή της Τουρκίας για ακύρωση όλων 
των δεσμεύσεων που είχε προσφέρει στη 
Γερμανίδα καγκελάριο και απόλυτη κλι-
μάκωση της έντασης.
Σε σημείο που και ακόμη η φανερά υπέρ 

της Τουρκίας στάση της γερμανικής προ-
εδρίας στην Ε.Ε. να υποχρεωθεί να ακυ-
ρώσει την επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ 
Χ. Μάας στην Άγκυρα. Μια επίσκεψη την 
οποία είχαν μεθοδεύσει με τέτοιο τρόπο 
οι Γερμανοί, ώστε αφού θα είχε απαιτήσει 
ο Γερμανός ΥΠΕΞ από τη Λευκωσία και την 
Αθήνα με… δέλεαρ την «αποκλιμάκωση» 
και με υποβάθμιση του  ανοίγματος των 
Βαρωσίων, να συναινέσουν στο άνοιγμα 
της «θετικής ατζέντας» για την Τουρκία, 
το καρότο δηλαδή που είχε υποσχεθεί η κ. 
Μέρκελ στον Τ. Ερντογάν.
Μετά το άνοιγμα των Βαρωσίων, την 

αποστολή του Barbaros για παράνομες 
έρευνες στα αδειοδοτημένα Οικόπεδα 6 
και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ και τέλος με την 
αποστολή του Oruc Reis στην περιοχή της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά και στη 
δυνητική αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελό-
ριζου, ήταν προφανές ότι ούτε ο κ. Μάας 
ούτε η κα Μέρκελ θα τολμούσαν να ζητή-
σουν νέα υποχώρηση από την Αθήνα και 
τη Λευκωσία.

Πλέον δε διακυβεύεται μόνο η αξιόπιστη 
αποτροπή της Αθήνας και της Λευκωσί-
ας, μαζί με το κύρος της Γερμανίας, αλλά 
η ίδια η ευρωπαϊκή οντότητα, η οποία 
δείχνει αδύναμη απέναντι στις διαθέ-
σεις ενός ηγέτη, που θέλει να επιβάλει την 
ατζέντα του στις σχέσεις με την Ε.Ε. και να 
κάνει την ένωση των 27 να αποδεχθεί τον 
ηγεμονικό του ρόλο στην Ανατολική, στη 
Νοτιοανατολική και Νότια γειτονία της.
Όμως εάν τα συμφέροντα του Μαλτέζου 

ή Ούγγρου πρωθυπουργού, των ιταλικών 
και ισπανικών εταιριών, των γερμανικών 
κολοσσών και των τραπεζών και οι καιρο-
σκοπικές προσεγγίσεις μικρών κρατών-
μελών, που απλώς δε θέλουν προβλήμα-
τα η φοβούνται νέες ροές μεταναστών, 

τελικά υπερισχύσουν αυτού που αποτελεί 
τον πυρήνα ύπαρξης της Ε.Ε, δηλαδή της 
ταυτότητας συμφερόντων, των κοινών 
αξιών και της αλληλεγγύης, τότε το ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα οδηγείται σε πλήρη 
αμφισβήτηση και αποδόμηση. 

Γιατί η σχέση με την Τουρκία και η ευ-
ρωπαϊκή απάντηση στο «Τουρκικό Πρό-
βλημα» είναι ζήτημα ταυτότητας για την 
ίδια την ΕΕ.
Δεν είναι τυχαίο, ότι από πολλούς ανα-

λυτές η ιδιότυπη σχέση της Ρωσίας και 
του προέδρου Πούτιν με τον Ερντογάν, 
εστιάζεται ακριβώς στο ότι η Τουρκία λει-
τουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στη 
Μέση Ανατολή ως διαλυτικό στοιχείο στο 
ΝΑΤΟ και υπονομευτικό της Ε.Ε..
Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ αρκεί και μόνο το 

γεγονός ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν άφησε 
στα «κιβώτια» τους S-400 αλλά με τρόπο 
προκλητικό, προφανώς και σε απάντηση 
και στην επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, 
πρόκειται να πραγματοποιήσει άσκη-
ση στη Μαύρη Θάλασσα με εικονικούς 
στόχους αμερικανικά αεροσκάφη F-16…

Ο Τ. Ερντογάν έχει διαβεί τον Ρου-
βίκωνα εδώ και καιρό. Με την τελευ-
ταία NAVTEX η Τουρκία απειλεί να ξεπε-
ράσει κόκκινες γραμμές.
Φθάνοντας  στα όρια των χωρικών υδά-

των του Καστελόριζου για έρευνες, δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών στην 
Αθήνα αλλά και στην Ε.Ε. 

Πλέον η πρόκληση δε θα αφορά απλώς 
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην 
ελληνική μη οριοθετημένη υφαλοκρηπί-
δα. Αλλά θα αφορά την αμφισβήτηση της 
ελληνικής κυριαρχίας εντός του εν δυνά-
μει ορίου των χωρικών υδάτων των 12 ν.μ. 
που αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας, 
δικαίωμα που η Ελλάδα έχει δηλώσει ρη-
τώς ότι θα ασκηθεί όποτε κριθεί σκόπιμο. 

Η είσοδος και η πραγματοποίηση σεισμι-
κών ερευνών εντός της ζώνης των 12 ν.μ. 
θα αποτελέσει μια πολύ πιο ακραία μορ-
φή του casus belli. 

Γιατί δε θα πρόκειται περί απειλής πολέ-
μου, ώστε να μην ασκηθεί το νόμιμο δι-
καίωμα αλλά για έμπρακτη ακύρωση διά 
της βίας του δικαιώματος αυτού.

Ο κ. Ερντογάν εκτός του ότι θέλει να εξα-
σφαλίσει όσα ζητά από την κ. Μέρκελ (κα-
τάργηση θεωρήσεων, χρηματοδοτή-

σεις για το μεταναστευτικό, αναβάθμιση 
– αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης 
κ.ά.) επιδιώκει να επιβάλει τη δική του 
διευρυμένη ατζέντα στις μελλοντικές συ-
νομιλίες με την Ελλάδα.

Και απαιτεί εκ των προτέρων παραίτηση 
της Ελλάδας από δικαιώματά της, προκει-
μένου να ξεκινήσει ο διάλογος. 
Η ανακοίνωση της Δευτέρας 12/10 του 

τουρκικού ΥΠΕΞ όχι μόνο προβάλει τη 
διεκδικητική ατζέντα αλλά έχει δυο «κρυ-
φά» μηνύματα: ζητά από την Ελλάδα να 
αποκηρύξει τις «μαξιμαλιστικές διεκδική-
σεις της στο Χάρτη της Σεβίλλης» (δηλαδή 
η Ελλάδα να δηλώσει δημοσίως ότι απο-
κηρύσσει τα δικαιώματα που δυνητικά 
της αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας 
και αποτελούν την αφετηριακή διαπραγ-
ματευτική της γραμμή) και συγχρόνως 
με την απαίτηση για διακοπή στρατιω-
τικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων σε 
Αιγαίο  και Μεσόγειο, διά της πλαγίας, η 
Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει το καθε-
στώς αποστρατικοποίησης ή φιλανδοποί-
ησης του Αιγαίου και της Ανατολικής Με-
σογείου, που αποτελούν ζωτικό χώρο για 
την άμυνα της χώρας μας.

Ακόμη κι αν ορισμένοι Ευρωπαίοι και η 
γερμανική Καγκελαρία δε μπορούν να 
αντιληφθούν ότι η υποστήριξη και η επί-
δειξη αλληλεγγύης στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο είναι προς το δικό τους συμφέρον, 
σύντομα θα καταλάβουν ότι ο ιστός που 
απλώνει ο κ. Ερντογάν θα τυλίξει ολόκλη-
ρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Και τότε το «Τουρκικό Πρόβλημα» δε θα 

αντιμετωπίζεται ούτε με δηλώσεις ούτε 
με κυρώσεις. 
Η ώρα της δράσης είναι τώρα, πριν ο Τ. 

Ερντογάν και το «Τουρκικό Πρόβλημα» 
αποτελέσουν βόμβα στα θεμέλια της ίδιας 
της Ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και της 
ειρήνης στην περιοχή.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζε-
ται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, 
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν στην εφημε-
ρίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.
gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος». 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΤΩΡΑ

Το colpo grosso  
στο Καστελόριζο  
με στόχο την Ευρώπη
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

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

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

NEW LISTING!

BEAUTIFUL!!!

MARKET HOT!!!

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

CHOMEDEY
OPEN CONCEPT 
SPLIT
MLS: 11345391

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

Η εγκαταλελειμμένη οικία του Παύλου 
Μελά στην Κηφισιά ανακαινίστηκε 

και ανοίγει τις πύλες της! Τελετή για την 
αποκατάσταση της ιστορικής οικίας του 
Μακεδονομάχου ήρωα διοργάνωσε το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Τρίτη 13 
Οκτωβρίου, στις 8.30’ το βράδυ, ανήμε-
ρα της συμπληρώσεως 116 ετών από το 
θάνατο του εθνικού ήρωα. Η οικία έχει 
μεταβιβαστεί στην κυριότητα του Υπουρ-
γείου Εθνικής Αμύνης ύστερα από δωρεά 

που έκανε η εγγονή του Παύλου Μελά,  
η κ. Ναταλία Ιωαννίδου (φωτ. δεξιά). 
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους 

η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου και ο πρόεδρος της Βου-
λής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, υπουργοί, 
βουλευτές και εκπρόσωποι της πολιτικής 
και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, λαμβάνοντας υπόψιν τις προβλέ-
ψεις του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της υγειονομικής 
προστασίας. 

Οι πρώτες ενέργειες για την αποκατάστα-
ση της οικίας, σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια, 
έγιναν τον Αύγουστο του 2019, ολοκληρώ-
θηκαν οι σχετικές διαδικασίες και από το 
Φεβρουάριο άρχισαν οι εργασίες αποκατά-
στασης της έπαυλης. 

Για την ολοκλήρωση του έργου υπήρξε 
συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εθνι-
κής Άμυνας, Οικονομικών και Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η 
επικαιροποιημένη μελέτη αποκαταστάσεως 

από την ομάδα της Αστικής Μη Κερδοσκο-
πικής Εταιρείας Δράμας «Κύκλωψ», που κά-
λυψε με χορηγία της το κόστος των εργασι-
ών αποκαταστάσεως του μνημείου. Η Οικία 
Μελά θα λειτουργήσει ως ένα μνημείο ζω-
ντανής ιστορίας, ώστε οι νεότερες γενιές να 
γνωρίσουν τον άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, 
τον Εύελπι, τον Έλληνα αξιωματικό, το μάρ-
τυρα του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλο Μελά, 
μέσα από τα προσωπικά του αντικείμενα, τα 
οποία δωρίστηκαν από τους συγγενείς του.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΟΙΚΙΑ  
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Μουσείο το σπίτι  
του Παύλου Μελά!
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 o Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζοντας τις προκλητικές 

του επιθέσεις κατά της Ελλάδος και με αφορμή τα όσα 
διαδραματίζονται από το Φεβρουάριο στον Έβρο με τους 
πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και γενικότερα στην ευ-
ρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει το Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο, ισχυρίστηκε ανιστόρητα πράγματα, ότι 
αυτά που κάνουν οι Έλληνες «είναι παρόμοια με αυτά 
που έκαναν οι ναζί, δεν έχουν καμία διαφορά».

Γράφει ο Σπύρος Κουζινόπουλος*

Μάλλον ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, αντί να επι-
δίδεται στην προσπάθεια δαιμονοποίησης της Ελλάδας, 
της οποίας είναι γνωστές οι θυσίες στα χρόνια της να-
ζιστικής κατοχής, οι εκατόμβες θυμάτων και το υπέροχο 
κίνημα Εθνικής Αντίστασης που αναπτύχθηκε κατά των 
χιτλερικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα ελληνικά εδά-
φη, ας διαβάσει λίγο Ιστορία. Για να πληροφορηθεί, ποια 
ήταν η στάση της Τουρκίας στον πόλεμο και πόση η βοή-
θεια, έμμεση και άμεση, που πρόσφερε στους ναζί.
Πριν από αρκετά χρόνια, είχε δοθεί στη δημοσιότητα 

μια αποκαλυπτική έκθεση από το Τμήμα Ιστορίας του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ που αναφερόταν στη στάση της επί-
σημης Τουρκίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και 
απέναντι στους Εβραίους, καθώς και στον εφοδιασμό 
της χιτλερικής Γερμανίας από την Τουρκία με χρώμιο και 
άλλα μέταλλα, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της 
πολεμικής μηχανής των ναζιστών.
Η έκθεση αυτή συντάχθηκε υπό την εποπτεία τού τότε 

υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Στούαρτ Αϊζενστάτ 
(Stuart Eizenstat) και παρουσιάστηκε σε μια διεθνή διά-
σκεψη για το ναζιστικό χρυσό που είχε πραγματοποιηθεί 
στο Λονδίνο στις 1-4 Δεκεμβρίου 1997, ενώ ακολούθη-
σε πρόσθετη ιστορική τεκμηρίωση για το ίδιο θέμα που 
είχε παρουσιαστεί από τις ΗΠΑ στις αρχές του 1998 και 
αναφερόταν στις ποσότητες του χρυσού των χιτλερικών 
που είχαν λάβει χώρες με φασιστικά καθεστώτα, όπως η 
Ισπανία του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, η Πορτογα-
λία του δικτάτορα Αντόνιο ντι Ολιβέιρα Σαλαζάρ, αλλά 
επίσης η Τουρκία και η Αργεντινή.
Με βάση στοιχεία της έκθεσης, που δόθηκαν από τη 

CIA και τα υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης, 
Οικονομικών και Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, τα 
απαραίτητα για την κατασκευή όπλων μέταλλα οι Γερ-
μανοί τα πλήρωναν στην Τουρκία με χρυσό που έκλεβαν 
από τις κατακτημένες χώρες. Ένα μέρος δε του χρυσού 
αυτού προερχόταν από τα θύματα, κυρίως Εβραίους, της 
ναζιστικής βαρβαρότητας στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης.
Στις καταγγελίες εκείνες αντέδρασε η τουρκική κυβέρ-

νηση. Και ο τότε υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωπος 
Τύπου, Σουκρού Γκιουρέλ, ισχυρίστηκε ότι όχι μόνο η 
χώρα του δε συμμετείχε στη ρευστοποίηση του χρυσού 

που άρπαξαν οι ναζιστές από τους Εβραίους, αλλά και ότι 
η Τουρκία «συγκαταλέγεται στις χώρες που αντιπαρατά-
χθηκαν στη ναζιστική Γερμανία».
Οι κυβερνώντες στην Άγκυρα διαχρονικά φαίνεται να 

«ξεχνούν» ποια ήταν η στάση της επίσημης Τουρκίας 
έναντι των χιτλερικών, καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Την ώρα δηλαδή που ο ελληνικός λαός 
μέσα από τις αντιστασιακές του οργανώσεις, όπως και 
οι λαοί των υπόλοιπων υπόδουλων ευρωπαϊκών λαών, 
πολεμούσαν με νύχια και με δόντια κατά των χιτλεροφα-
σιστών κατακτητών. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
την εισβολή, την άνοιξη του 1941, των χιτλερικών στρα-
τευμάτων στα Βαλκάνια.
Τότε, η Αγγλία ζήτησε από την Άγκυρα να διακόψει του-

λάχιστον τις διπλωματικές της σχέσεις με τον Άξονα, ως 
ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Έλληνες. Όμως ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Ρουστού Σαράτσογλου, όχι μόνο 
αρνήθηκε να προσχωρήσει η χώρα του στον πόλεμο στο 
πλευρό των Συμμάχων, αλλά απέρριψε ακόμη και μια 
απλή, συμβολική, διπλωματική αποδοκιμασία της επίθε-
σης κατά της γειτονικής Ελλάδας. Αντιθέτως, η Τουρκία 
υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με τη Γερμανία, τον Ιούλιο 
του 1941, σε μια εποχή δηλαδή που ολόκληρη η Ευρώπη 
αγωνιζόταν κατά των δυνάμεων του Άξονα.

ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το διάστημα εκεί-

νο, παρά τις περί «ουδετερότητας» διακηρύξεις της, η 
Τουρκία διαπραγματευόταν την έξοδό της στον πόλεμο 
στο πλευρό των ναζιστών έναντι εδαφικών ανταλλαγ-
μάτων. Τα ίδια ανταλλάγματα η Άγκυρα ζητούσε κρυφά 
και από τη Βρετανία, παίζοντας ταυτόχρονα «σε δύο τα-
μπλό». 
Στις διαπραγματεύσεις, οι Τούρκοι απαιτούσαν όχι μόνο 

εδάφη, όπως τη Θράκη, την Κριμαία, την Υπερκαυκασία, 
αλλά και δικαιώματα με το αναχρονιστικό σύστημα των 
«εντολών» στη Συρία, στο Ιράκ, στην Αίγυπτο και στην 
Αλβανία. Επίσης, εξέφραζαν την επιθυμία να αποκτή-

σουν ελληνοκατοικημένες περιοχές, όπως τα ανατολικά 
νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο και επι-
πλέον το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η βρετανική κυβέρνηση, δυσαρεστημένη έντονα από 

την τουρκική στάση, στέλνει το Φεβρουάριο του 1941 
στην Άγκυρα τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Ιντεν. Οι 
Σύμμαχοι διαπιστώνουν ότι δε μπορούν να ελπίζουν σε 
βοήθεια της Τουρκίας για αντίσταση στη γερμανική ει-
σβολή στα Βαλκάνια. Αντίθετα, τέσσερις ημέρες πριν από 
την επίθεση της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 
και συγκεκριμένα στις 18 Ιουνίου 1941, υπογράφτηκε – 
ύστερα από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Φον Πά-
πεν και στην τουρκική κυβέρνηση – γερμανοτουρκική 
συμφωνία «μη επιθέσεως».
Με βάση τη συμφωνία που ακυρώνει την αγγλοτουρκι-

κή συνθήκη του 1939, εξασφαλίζεται η νοτιοανατολική 
πτέρυγα της Γερμανίας, ενώ με το εμπορικό σύμφωνο, 
στις 9 Οκτωβρίου 1941, η Τουρκία μετατρέπεται σε πηγή 
πρώτων υλών για τη γερμανική πολεμική βιομηχανία, κα-
θώς αναλαμβάνει να εφοδιάσει τη Γερμανία με δεκάδες 
χιλιάδες τόνους χρωμίου και μερικές άλλες πρώτες ύλες 
την περίοδο 1943-44.
Το φλερτ όμως Άγκυρας-Βερολίνου δε σταματάει εκεί. 

Έτσι, κατά την επιδρομή των ναζιστικών ορδών στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Τούρκος 
πρόεδρος, ανταλλάσσουν μηνύματα. Στην απάντησή του, 
με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 1941, ο Ινονού τονίζει ότι 
«δεν υπάρχουν αιτίες για οποιαδήποτε σύγκρουση ανά-
μεσα στον τουρκικό στρατό και στα στρατεύματα του 
Ράιχ».
Στις 15 Δεκεμβρίου 1941 κι ενώ ο ελληνικός λαός γνωρί-

ζει το μαρτύριο της πείνας, λόγω της καταλήστευσης των 
ειδών διατροφής από τις αρχές κατοχής, καταφτάνει στο 
λιμάνι του Πειραιά το φορτηγό πλοίο «Κουρτουλούς», 
μεταφέροντας βοήθεια της τουρκικής Ερυθράς Ημισελή-
νου, κυρίως σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 
Όμως, μόνο το ένα τρίτο των ειδών που συγκεντρώθη-
καν μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Σύμφωνα δε με την «Ελ-
ληνική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών», από τους 50.000 
τόνους της βοήθειας που είχε συγκεντρωθεί, χάρη κυρί-
ως στην πρωτοβουλία των κοινοτικών, φιλανθρωπικών, 
πολιτικών και θρησκευτικών συλλόγων των Ελλήνων της 
Πόλης, μόνο οι 17.500 τόνοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα.
Το Δεκέμβριο του 1941 το τουρκικό υπουργικό συμ-

βούλιο απαγόρευσε την περαιτέρω μεταφορά τροφίμων 
στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να περιέλθουν στο τουρκι-
κό κράτος σημαντικές ποσότητες σιταριού που είχαν συ-
γκεντρωθεί στις αποθήκες της τουρκικής Ερυθράς Ημισε-
λήνου και στο λιμάνι του Γαλατά.

Η συνέχεια και το τέλος στο επόμενο...
© efsyn.gr [Εφημερίδα των Συντακτών]

*Δημοσιογράφος – συγγραφέας, πρώην γενικός διευθυντής 
του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και γενικός γραμμα-
τέας της Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων (ΑΒΝΑ)

Το φορτηγό πλοίο  
«Κουρτουλούς»

Η Τουρκία στα χνάρια των ναζί  
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Με αφορμή δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, αμερικανική έκθεση  
αποκαλύπτει τον πραγματικό ρόλο των Τούρκων | Η δήθεν  

ουδετερότητα και τα ρατσιστικά μέτρα κατά  
Εβραίων, Ελλήνων και Αρμενίων

Α’ μέρος Tο 1941, η ναζιστική Γερμανία και η Τουρκία  
υπέγραψαν συνθήκη φιλίας στην Άγκυρα.  

Το σύμφωνο διαλύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945 
μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ.

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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«Παραμιλάει» το Instagram 
για τη Natalia Garibotto

Η Natalia Garibotto είναι ένα από τα πιο σέξι μοντέ-
λα που κυκλοφορούν στο Instagram το τελευταίο 

χρονικό διάστημα, με τα… προσόντα της, να κάνουν το 
κοινό να παραμιλά. Η 27χρονη Βραζιλιάνα ξέρει πραγ-
ματικά πως να τρελαίνει τον ανδρικό πληθυσμό, καθώς 
διαθέτει πλούσιες καμπύλες, τις οποίες επιδεικνύει 
φορώντας μπικίνι που μόλις τις… συγκρατούν.

Όλα τα κεφάλια γυρίζουν όταν  
περνά το ηλικιωμένο ζευγάρι

Αυτό το ζευγάρι ηλικιωμένων 
Γερμανών, μπορεί να μας δι-

δάξει ένα-δύο πράγματα για το 
στυλ. Οι Βερολινέζοι Britt Kanja και 
Günther Krabbenhöft είναι αγαπη-
μένοι των μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, λόγω του ότι τα συνολάκια 

τους είναι κομψά, ιδιόρρυθμα και 
σοφιστικέ. 
Και η Μπριτ και ο Γκύντερ έχουν 

ιδιαίτερα καλό γούστο, και αγαπούν 
τη μόδα, και γι’ αυτόν το λόγο δρέ-
πουν εγκώμια για το εμπνευσμένο 
λάιφ στάιλ τους.
Για πρώτη φορά, ο Γκύντερ έγι-

νε viral πριν δύο χρόνια και κέρδι-
σε τότε το προσωνύμιο «Hipster 
Grandpa». Αυτό το οποίο τον κρατά 
νέο κι ευτυχισμένο είναι ο χορός, 
που – όπως ο ίδιος λέει – τον ανα-
κάλυψε σε μεγάλη ηλικία. «Από 
τότε, μπόρεσα να αφήσω τα άλλα 
προγράμματά μου καλής φυσικής 
κατάστασης, ήθελα μόνο λίγη επι-
πλέον άσκηση ως προς τη σωματική 
δύναμη» εξομολογήθηκε στην εφη-
μερίδα Süddeutsche Zeitung.
Απογοήτευσε όσους θα ήθελαν να 

έχει προϊστορία στο χώρο της μόδας 
ή να ήταν στάιλιστ. «Θα μου άρεσε 
κάτι τέτοιο, ναι» είπε. «Αλλά δεν 
ήμουν κάποιος που επαναστάτησε, 

έκανα ό,τι οι γονείς μου μού έλεγαν 
να κάνω» πρόσθεσε. Και ο Γκύντερ 
έγινε σεφ. «Στην αρχή, ήταν δύσκο-
λο για μένα, αλλά ήταν εντάξει. Μια 
απολύτως νορμάλ δουλειά» διευ-
κρίνισε.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πιρς Μπρόσναν πουλάει την εμπνευσμένη 
από τον Τζέιμς Μποντ κατοικία του

Ο Πιρς Μπρόσναν πουλάει το σπίτι του στο Μαλι-
μπού έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή 

που το καθιστά την όγδοη πιο ακριβή κατοικία προς πώ-
ληση στο Λος Άντζελες. Η κατοικία του ηθοποιού είναι 
1.162 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «The Wall Street Journal», και είναι εμπνευσμένη 
από την ταινία Τζέιμς Μποντ «Tomorrow Never Dies» 
του 1997 με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μπρόσναν, η 
οποία γυρίστηκε στην Μπανγκόκ και στον κόλπο Phang 
Nga της Ταϊλάνδης. 

Η Κατοικία της Ορχιδέας, όπως λέγεται, διαθέτει κερα-
μοσκεπή από πράσινο πηλό που μιμείται τις στέγες των 
ταϊλανδέζικων ναών. Οι σκαλιστές πύλες εισόδου του 
σπιτιού προέρχονται επίσης από την Ταϊλάνδη. Η κύρια 
σουίτα έχει έκταση 371 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 
δύο τζάκια, ένα στούντιο τέχνης και μπαλκόνι με θέα 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κατοικία πέντε υπνοδωματίων 
έχει επίσης σινεμά, κελάρι, αίθουσα μουσικής, γυμνα-
στήριο, σπα, πισίνα και μικρή ιδιωτική παραλία.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  16 Οκτωβριου, 2020 / October 16, 2020  •  23

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Α-Καλημέρα Μάγδα μου, πως είσαι;
Μ-Περιμένω τον ηλεκτρολόγο…
Α-Ακόμα δε φάνηκε;
Μ-Στις μέρες μας να ξέρεις σπανίζουν οι 

ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί ακόμα και οι 
μπογιατζήδες. Με άλλα λόγια, ότι έχει να 
κάνει με ανακαινίσεις ή επισκευές, πρέπει 
να έχεις υπομονή.

Α-Μα, πάντα συνέβαινε αυτό.
Μ-Όχι όμως στο βαθμό που είναι τώρα…
Α-Και γιατί αυτό;
Μ-Διότι υπάρχουν λιγότεροι μάστοροι 

στην πιάτσα μια και πολλοί απ’ αυτούς 
έχουν φόβο να πάνε εκεί που τους καλούν 
λόγω του ιού.
Α-Αυτό δεν το είχα σκεφτεί…
Μ-Μάθε λοιπόν, ότι υπάρχει μεγαλύ-

τερη ζήτηση γι’ αυτούς, μια και πολλοί 
περισσότεροι το έχουν ρίξει στις ανακαι-
νίσεις, μια και δεν έχουν με τι άλλο να 
ασχοληθούν. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη 
ζήτηση, λιγότεροι στην πιάτσα και πρέπει 
να έχεις γαϊδουρινή υπομονή για να γίνει 
η δουλειά σου.
Α-Και πότε με το καλό θα έρθει να 

σου επισκευάσει τις ζημιές που έκανε ο 
αντρούλης σου;

Μ-Μου είπε αν όλα θα πάνε καλά την ερ-
χόμενη Τετάρτη.
Α-Ως τότε…
Μ-Ως τότε, κουβαλάω τα ρούχα στα δη-

μόσια ιδιωτικά πλυντήρια της γειτονιάς, 
τα κρέατα μου βρίσκονται στην κατάψυξη 
του κυρ Γιώργη του Κύδωνα -ας είναι καλά 
ο άνθρωπος- και η ζωή συνεχίζεται.

Α-Και θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο 
για πολύ καιρό ακόμα.
Μ-Τι θέλεις να πεις με αυτό;
Α-Αυτό που επιτέλους είπε καθαρά ο 

πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Λεγκό.
Μ-Τι είπε;
Α-Επιτέλους, την ωμή αλήθεια.
Μ-Πες μου να μάθω κι εγώ.
Α-Είπε λοιπόν ότι: «Θα χρειαστεί να μά-

θουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση 
του ιού για πολλούς μήνες…».

Μ-Δηλαδή, πόσους μήνες; Δε μας είπαν 
ότι τα μέτρα θα είναι ως την 28η Οκτωβρί-
ου; Αυτό δε μας είπαν;

Α-Το είπαν αλλά σιγά-σιγά πρόσθεταν 
επιφυλάξεις. Κι έτσι την Τετάρτη 14/10 
«έσκασε η βόμβα» και μας είπε ο πρωθυ-
πουργός λίγο ή πολύ, ότι η κατάσταση δεν 
πρόκειται να ομαλοποιηθεί ως το Δεκέμ-
βριο…
Μ-Ε, εντάξει δυο μήνες ακόμα, δε χάνε-

ται ο κόσμος…
Α-Συγνώμη μιλάμε για το μεθεπόμενο 

Δεκέμβριο!
Μ-Τι πράγμα;!!!
Α-Αυτό που άκουσες. Δεκέμβριο του 

2021!
Μ-Και οι γιορτές; Τα Χριστούγεννα; Ούτε 

αρνάκι δε θα ψήσουμε πάλι του χρόνου;
Α-Μην παραπονιέσαι γι’ αυτό. Εσύ όλο 

μου έλεγες πόσο κουράζεσαι να κάνεις 
ετοιμασίες για φαγοπότια.

Μ-Ναι, το έλεγα, αλλά…
Α-Δεν υπάρχει αλλά. Οι ευχές σου εισα-

κούστηκαν!
Μ-Ναι αλλά όχι κι’ έτσι.
Α-Έτσι είναι αυτά. Δεν έχεις ακούσεις το 

ρητό «Πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να 
σου συμβεί»;

Μ-Όχι. Αλλά αρχίζω και τα παίρνω στο… 
κρανίο. Μη το ένα, μη το άλλο, μην πας 
εκεί, μην κάνεις αυτό. Βαρέθηκα. Εσύ δε 
βαρέθηκες;
Α-Βαρέθηκα αλλά υπάρχει κι’ ένα άλλο 

ρητό.
Μ-Ποιο;
Α- «Η αντιξοότητα δημιουργεί ανθρώ-

πους και η ευημερία δημιουργεί τέρατα».
Μ-Έτσι το λέμε τώρα;
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι η Ιστορία μάς έχει διδάξει ότι 

σε όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασε 
η ανθρωπότητα όπως πόλεμοι κ.λπ., οι 
πλουσιότεροι βρίσκουν τον τρόπο και γί-
νονται πιο… πλουσιότεροι, πατώντας τις 
περισσότερες φορές πάνω στα πτώματα 
των υπολοίπων.

Α-Ναι, είναι κι αυτό…
Μ-Φυσικά και είναι. Ας μην πάμε ποιοι 

επωφελήθηκαν από τον τελευταίο παγκό-
σμιο πόλεμο, ποιοι επωφελήθηκαν από 
τον πόλεμο στο Ιράκ, και τελευταίως στη 
Συρία. Ας μιλήσουμε ποιοι επωφελούνται 
και θα επωφεληθούν από την κατάσταση 
της πανδημίας. Δισεκατομμύρια θα βγά-
λουν με τα φάρμακα και τα εμβόλια που 
θα ρίξουν στην αγορά και θα τρέξουμε 
όλοι να τα πάρουμε. Δίκιο δεν έχω;

Α-Πόσο μάλλον όλοι αυτοί οι τοκογλύφοι, 
που θα θησαυρίσουν από τα δάνεια που 
θα εκχωρήσουν σε όλους αυτούς που σύ-
ντομα θα αναγκάσουν να πάρουν για να 
σώσουν τα σπίτια τους.

Μ-Σίγουρα. Αλλά όταν ο άνθρωπος βρί-
σκεται σε οικονομικό αδιέξοδο τι άλλο 
μπορεί να κάνει; 
Α-Ας ελπίσουμε ότι η Καναδική κυβέρ-

νηση θα επιβάλλει στις τράπεζες να είναι 
πιο κατανοητές στα οικονομικά προβλή-
ματα που θα προκύψουν.
Μ-Ας το ελπίσουμε. Πάντως η κυβέρνη-

ση κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει τους 
Καναδούς.
Α-Συμφωνώ. Αλλά στο τέλος εμείς θα 

πληρώσουμε τα σπασμένα του «ιού».
Μ-Μα δε νομίζω να είχαν άλλη εκλογή.
Α-Θα μπορούσαν να είναι πιο επιφυ-

λακτικοί στα διάφορα οικονομικά προ-
γράμματα. Και όχι να δίνουν την ευκαιρία 
στους κατεργάρηδες και τεμπελχανάδες 
να κάθονται και να πληρώνονται.

Μ-Έμαθα ότι αυτή τη φόρα -στο δεύτερο 
γύρο- κρατούν το 10% των επιδομάτων.
Α-Καλά κάνουν.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι τα επιδόματα των $2000 που 

έπαιρναν δεν είναι αφορολόγητα.
Μ-Δεν το ήξερα αυτό…
Α-Μάθε το. Σκέφτηκαν πιστεύω να κρα-

τήσουν το 10% ως προκαταβολή της φο-
ρολογίας που θα πρέπει να πληρώσουν 
όλοι αυτοί που πήραν τα επιδόματα. Με 
αυτό τον τρόπο δε θα τους έρθει ταμπλάς 
όταν η κυβέρνηση – ανάλογα με το ετήσιο 
εισόδημα τους – τους ζητήσει να πληρώ-
σουν το φόρο επί των… επιδομάτων.

Μ-Θα κλάψουν μανούλες. Χαμός θα γί-
νει, διότι οι περισσότεροι δεν το έχουν 
σκεφτεί…

Α-Για ν’ αλλάξουμε θέμα. Ο δικός σου 
στην Αμερική φαίνεται να είναι «ταύρος».

Μ-Ταύρος;
Α-Ναι, για τον Τραμπ σου λέω, που συ-

μπεριφέρεται λες και δεν κόλλησε ποτέ 
τον ιό.

Μ-Τραμπ είναι αυτός. Κανείς δεν τον 
πιάνει, είναι τόσο απροσδόκητος!
Α-Και ποιος μου λέει, ότι δεν ήταν όλα 

ένα ωραίο σενάριο για να ανέβει η δημο-
τικότητα του;

Μ-Μπα, δε νομίζω. Λες;
Α-Όλα να τα περιμένεις. Μην ξεχνάς το 

ρητό: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Μ-Ναι αλλά υπάρχει κι ένα δικό μου 

ρητό.
Α-Ποιο;
Μ-«Αν δεν πλύνεις, μένεις χωρίς κυλότ-

τα…». Σ’ αφήνω λοιπόν προς το παρόν και 
πάω για πλυντήριο. Τα λέμε… 
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ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Ακραία φαινόμενα 
καταστρέφουν  

τον κόσμο
Εσκεμμένα και με πλήρη επίγνωση φυτεύουμε 

τους σπόρους της αυτοκαταστροφής μας, 
προειδοποιεί ο ΟΗΕ για το κλίμα

Η αλματώδης αύξηση καταστροφών σχετιζόμενων με το κλίμα, αυτόν τον αιώνα, 
σε συνδυασμό με την παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού, δείχνουν ότι οι πο-

λιτικοί και οι επιχειρηματικοί ηγέτες συνεχίζουν να είναι ανίκανοι να σταματήσουν 
τον πλανήτη, απ’ το να μετατραπεί σε «μια ακατοίκητη κόλαση» για εκατομμύρια, 
σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη 
Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο αριθμός των 
καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα σχεδόν διπλασιάστηκε από 3.656, 
που ήταν την εικοσαετία 1980-1999, σε 6.681 την εικοσαετία 2000-2019.
Όπως αναφέρει το Reuters, η μεγαλύτερη επιδείνωση παρουσιάζεται στις πλημμύ-

ρες και τις καταιγίδες, αλλά σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης σε ξηρασίες, 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και καύσωνες.

ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ
«Είμαστε άγρια καταστροφικοί. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που μπορούμε να 

εξάγουμε» δηλώνει η Μάμι Μιζουτόρι, ειδική εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα 
του ΟΗΕ, για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, συμπληρώνοντας πως «η επι-
δημία Covid-19 δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι οι πολιτικοί 
και οι επιχειρηματικοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη συντονιστεί με τον κόσμο γύρω τους».
Τα τελευταία 20 χρόνια, υπήρξαν σχεδόν 7.350 καταγεγραμμένες μεγάλες κατα-

στροφές, συμπεριλαμβανομένων σεισμών και τσουνάμι, που προκάλεσαν το θάνατο 
σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζωές και επηρέασε 4,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 
Προκλήθηκαν επίσης στην παγκόσμια οικονομία, απώλειες 3 τρισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, σχεδόν δηλαδή το διπλάσιο ποσό σε σύγκριση με την προηγούμενη εικοσα-
ετία.

Σύμφωνα πάντως με μελέτη της ερευνήτριας Ντεμπαράτι Γκούχα – Σαπίρ του Βελγι-
κού Κέντρου Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών, υπηρεσίες διαχείρι-
σης καταστροφών έχουν σώσει πολλές ζωές μέσω της βελτίωσης της προετοιμασίας 
και πρόληψης. Οι χώρες που έχουν κάνει μεγάλα βήματα στις εκκενώσεις περιοχών 
με εκατομμύρια κατοίκους, όπως η Ινδία και το Μπαγκλαντές, έχουν οδηγήσει σε με-
γάλη μείωση του αριθμού των θυμάτων. Τα βιομηχανικά όμως έθνη αποτυγχάνουν 
παταγωδώς ως προς τη μείωση των εκπομπών ρίπων του θερμοκηπίου σε σχέση με 
τον συμφωνημένο στόχο περιορισμού της θερμοκρασίας 1,5 βαθμού Κελσίου.
«Σχεδόν όλα τα έθνη», αναφέρει η έρευνα, «δεν έχουν κάνει επίσης ό,τι μπορούν για 

να εμποδίσουν το κύμα των θανάτων και των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, παρά τις 
έντονες προειδοποιήσεις ειδικών και υπηρεσιών του ΟΗΕ. Είναι λυπηρό που σπέρ-
νουμε τους σπόρους της ίδιας μας της καταστροφής. Παρά τα επιστημονικά στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας, μετατρέπουμε το μόνο μας σπίτι σε μια μη κατοικήσιμη 
κόλαση για εκατομμύρια ανθρώπους».

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
Η Γκούχα – Σαπίρ προειδοποίησε ότι αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν 

να αυξάνοντα με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα 20 χρόνια, «το μέλλον της ανθρωπότη-
τας φαίνεται πραγματικά πολύ θλιβερό».

Για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο, ο κόσμος πρέπει να δράσει άμεσα και να επεν-
δύσει στην αποτροπή και μείωση του κινδύνου καταστροφών και στην προσαρμογή 
μας στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής.
Όπως αναφέρει η Μιζουτόρι, τα μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να θέσουν εγχώριες 

και διεθνείς στρατηγικές, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι καταστροφής ως το 
2020, αλλά μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 90. «Έχουν όλα να κάνουν με 
την κυβερνησιμότητα… Αν θέλουμε να σώσουμε αυτόν τον πλανήτη από τη μάστιγα 
της φτώχιας, την περαιτέρω εξαφάνιση ειδών και της βιοποικιλότητας, την έξαρση 
του αστικού κινδύνου και των χειρότερων συνεπειών της αύξησης της θερμοκρασίας 
του πλανήτη». | © in.gr 

Οι ηγέτες των κρατών στη Διάσκεψη 
για την Κλιματική Αλλαγή το 2015

Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
συνέντευξη με τη δημοτική σύμβουλο

του Park-Extension Μαίρη Ντέρου

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

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

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το πρωί και 4:30  το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
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Δεκατρία χρόνια κάθειρξη στους έξι 
από τους επτά της εγκληματικής ορ-

γάνωσης και ισόβια, αλλά και πρόσκαιρη 
κάθειρξη, στο Γιώργο Ρουπακιά, αποφά-
σισε το δικαστήριο, την Τετάρτη 14 Οκτω-
βρίου 2020. Σύμφωνα με την απόφαση 
που ανακοίνωσε η πρόεδρος Μαρία Λε-
πενιώτη, οι ποινές χωρίς τις συγχωνεύσεις 
είναι οι εξής:

Για τη διευθυντική ομάδα – Νίκος Μι-
χαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, Ιωάννης 
Λαγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Πανα-
γιώταρος, Γιώργος Γερμενής – κάθειρξη 
δεκατριών ετών και επιπλέον ποινές για 
κάποιους από αυτούς για πλημμελήματα, 
καθώς και χρηματικές ποινές. Ο Αρτέμης 
Ματθαιόπουλος σε κάθειρξη δέκα ετών.
Στους πρώην βουλευτές που καταδικά-

στηκαν για ένταξη – Αντώνιος Γρέγος, 
Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπου-
λος, Δημήτριος Κουκούτσης και Κωνστα-
ντίνος Μπαρμπαρούσης – επιβλήθηκε 
κάθειρξη έξι ετών. 
Οι Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Νίκος 

Κούζηλος καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 
επτά ετών. Οι πρώην βουλευτές που έλα-
βαν ελαφρυντικό – Χρυσοβαλάντης Αλε-
ξόπουλος, Μιχάλης Αβράμης-Αρβανίτης, 
Στάθης Μπούκουρας και Νίκος Μίχος – 
καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών. 
Στους δύο τελευταίους επιβλήθηκαν και 
επιπλέον ποινές για πλημμελήματα.

Στους πυρηνάρχες Περάματος, Αναστά-
σιο Πανταζή, και Νίκαιας, Γιώργο Πατέλη, 
επιβλήθηκαν καθείρξεις οκτώ ετών και έξι 
ετών. Στο στέλεχος Ιωάννη Καζαντζόγλου 
επιβλήθηκε κάθειρξη οκτώ και έξι ετών.
Το δικαστήριο «μοίρασε» συνολικά ποι-

νές που ξεπερνούν τα 500 χρόνια.
Αναλυτικά η απόφαση ανά κατηγορού-

μενο και υπόθεση όπως εκφωνήθηκε στο 
δικαστήριο:
ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ
Γιώργος Ρουπακιάς – ισόβια και δέκα έτη 

κάθειρξης συν οκτώ έτη για πλημμελήμα-
τα.

Ιωάννης Άγγος – επτά χρόνια για συνέρ-
γεια και πέντε για ένταξη.
Ιωάννης Καζαντζόγλου – οκτώ για συνέρ-

γεια και έξι για ένταξη.
Ελπιδοφόρος Καλαρίτσης – επτά για συ-

νέργεια και πέντε για ένταξη.
Ιωάννης Κομιάνος – επτά για συνέργεια 

και πέντε για ένταξη.
Αναστάσιος Μιχάλαρος – επτά για συ-

νέργεια και πέντε για ένταξη.
Γιώργος Πατέλης – οκτώ για συνέργεια 

και έξι για ένταξη.
Γιώργος Σκάλκος – έξι για συνέργεια και 

τρία για ένταξη.
Γιώργος Σταμπέλος – επτά για συνέργεια 

και πέντε για ένταξη.
Λέων Τσαλίκης – επτά για συνέργεια και 

πέντε για ένταξη.
Αθανάσιος Τσορβάς – επτά για συνέρ-

γεια και πέντε για ένταξη.
Νικόλαος Τσορβάς – επτά για συνέργεια 

και πέντε για ένταξη.
Τέλος, οι Γεώργιος Δήμου, Αναστάσιος-

Μάριος Αναδιώτης και Αριστοτέλης Χρυ-
σαφίτης, έξι για συνέργεια και τρία για 
ένταξη.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ  
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Κάθειρξη έξι ετών στην απόπειρα αν-
θρωποκτονίας και τριών ετών για ένταξη 
έλαβαν οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρ-
κος Ευγενικός, Θωμάς Μαριάς και Κων-
σταντίνος Παπαδόπουλος. Ο πυρηνάρχης 
Περάματος, Αναστάσιος Πανταζής, κά-
θειρξη οκτώ και έξι ετών.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΜΕ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ)
Ο Κυριάκος Αντωνακόπουλος (δεν έχει 

ένταξη) δύο χρόνια για κάθε πράξη επι-
κίνδυνης σωματικής βλάβης (2Χ3) και επι-
πλέον ποινές 26 μηνών. Ομοίως οι Ιωάν-
νης Καστρινός και Αναστάσιος Πανταζής. 
Ο Αντώνης Χατζηδάκης τις ίδιες ποινές 
για την επίθεση στο ΠΑΜΕ (για απλή σω-
ματική βλάβη σε βάρος τριών θυμάτων) 

και επιπλέον ποινή τεσσάρων ετών για 
ένταξη.
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ  
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΤΑΞΗ
Οι πρώην βουλευτές Γιώργος Γρέγος, 

Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, 
Δημήτριος Κουκούτσης και Κωνσταντίνος 
Μπαρμπαρούσης σε κάθειρξη έξι ετών. Οι 
Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Νίκος Κούζη-
λος κάθειρξη επτά ετών. Οι πρώην βου-
λευτές που έλαβαν ελαφρυντικό Χρυσο-
βαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αβρά-
μης-Αρβανίτης, Στάθης Μπούκουρας και 
Νίκος Μίχος, φυλάκιση πέντε ετών. Οι 
δύο τελευταίοι και επιπλέον ποινές για 
πλημμελήματα.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ  
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ: 
-Νικόλαος Αποστόλου κάθειρξη επτά 

ετών.
-Αριστόδημος Δασκαλάκης (πυρηνάρχης 

Ιεράπετρας) φυλάκιση πέντε ετών.
-Διονύσιος Λιακόπουλος (υπόθεση Λουκ-
μάν) κάθειρξη έξι ετών.
-Θωμάς Μπαρέκας κάθειρξη έξι ετών και 

φυλάκιση έξι μηνών.
-Νικόλαος Παπαβασιλείου κάθειρξη έξι 

ετών.
-Βενετία Πόπορη (αστυνομικός) κάθειρξη 

έξι ετών και συνολική ποινή φυλάκισης 
τεσσάρων ετών για πλημμελήματα.
-Βασίλειος Σιατούνης κάθειρξη έξι ετών.
Ομοίως και οι Χρήστος Στεργιόπουλος 

(υπόθεση Λουκμάν), Αθανάσιος Στράτος 
και Γεώργιος Χρήστος Τσακανίκας.
ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς, 

Ιωάννης Λαγός, Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας 
Παναγιώταρος και Γιώργος Γερμενής, κά-
θειρξη δεκατριών ετών και επιπλέον ποι-
νές για κάποιους από αυτούς για πλημ-
μελήματα, καθώς και χρηματικές ποινές. 
Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος σε κάθειρξη 
δέκα ετών.

Η διαδικασία συνεχίζεται, προκειμένου 
το δικαστήριο να αποφασίσει για τις συγ-
χωνεύσεις των ποινών.

ΠΑΝΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ  
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«Μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως για τα 

στελέχη της Χρυσής Αυγής που θα πρέπει 
να οδηγηθούν στη φυλακή, σύμφωνα με 
την απόφαση του δικαστηρίου, οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ θα προχωρήσουν 
στην άμεση σύλληψή τους. Η αστυνομία 
είναι πανέτοιμη και γνωρίζει πού είναι ο 
καθένας», τόνισαν στο Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αστυνομι-
κές πηγές, ενόψει της ανακοίνωσης των 
ποινών που θα επιβληθούν στους κατα-
δικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής 
Αυγής. Σημειώνεται, ότι αστυνομικοί πα-
ρακολουθούν διακριτικά, εδώ και πολλές 
ημέρες, στελέχη της Χρυσής Αυγής και 
γνωρίζουν πολύ καλά όλες τις κινήσεις 
τους.  | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  
13 χρόνια κάθειρξη  

για τη διευθυντική ομάδα
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ΔΥΟ ΗΤΤΕΣ ΣΕ  
ΙΣΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Montreal Impact:  
Με τέτοια άμυνα  
δεν πάει πουθενά...

Στη συνήθη... αποτυχημένη κατάσταση 
επανήλθαν οι Montreal Impact.

Μετά τη μεγάλη τους εκτός έδρας νίκη 
με 2-1 επί του δυνατού φέτος Columbus 
Crew, σημείωσαν δύο ήττες στους ισάριθ-
μους τελευταίους αγώνες τους. 

«Πληγή» στην ομάδα του Τιερί Ανρί τα 
παιδαριώδη αμυντικά λάθη, που έχουν γί-
νει μόνιμη και... εκνευριστική κατάσταση 
στους Impact.

PHILADELPHIA-IMPACT 2-1
Στον αγώνα της Κυριακής 11/10 στη Φι-

λαδέλφεια, κόντρα στην τοπική ομάδα, το 
παιχνίδι στα πρώτα 39΄ λεπτά δεν είχε να 
επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από μία 
απόκρουση του γκολκίπερ των φιλοξενού-
μενων Diop στο ξεκίνημα της αναμέτρη-
σης (1’) σε σουτ του Aaronson.

Όμως στο 39ο λεπτό, η κάθετη πάσα του 
Ilsinho βρήκε τον Montero και ο τελευταί-
ος με σουτ στην κλειστή γωνία του Diop 
(ευθύνεται) άνοιξε το σκορ (1-0).

Στο 47΄ο Wanyama του Montreal έχασε 
την ευκαιρία για την ισοφάριση (απέ-
κρουσε ο γκολκίπερ Blake) και στο 49’ οι 
γηπεδούχοι διπλασίασαν το σκορ με τον 
Santos. Ο Sejdic με ωραίο σουτ μείω-
σε στο 65΄ για τους Impact, για να χάσει 
μοναδική ευκαιρία στο 86’ ο Quiotto να 
ισοφαρίσει, όταν σε τετ α τετ με τον Blake 
πλάσαρε άουτ!  

IMPACT-NEW ENGLAND 2-3
Στο παιχνίδι της Τετάρτης 14/10 υπήρχε 

και «ελληνικό» ενδιαφέρον, λόγω της συμ-
μετοχής στην ενδεκάδα του 23χρονου Ελ-
ληνοκαναδού γκολκίπερ των γηπεδούχων 
James Pantemis, που έκανε το ντεμπούτο 
του στο MLS και ήταν πράγματι εντυπωσι-
ακός. Το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στα 
πρώτα 20 λεπτά, όταν οι φιλοξενούμενοι 
αιφνιδίασαν τους Impact και προηγήθη-
καν με 0-2. Πρώτα με το πλασέ σε κενή 
εστία στο 12΄ και στη συνέχεια με την κε-
φαλιά του Bunbury στο 20’. Οι γηπεδούχοι 
μείωσαν στο 27΄με πλασέ από κοντά του 
Sejdic από γύρισμα του Quitto.

Να σημειωθεί ότι σε ολόκληρο το πρώτο 
ημίχρονο, ο James Pantemis (δεν ευθύνε-
ται σε κανένα τέρμα που δέχτηκε) έκανε 
4 σωτήριες επεμβάσεις, σε προσπάθει-
ες των Manneh (8’, 35’), Faguntez (19’) & 
Buksa (33’)! Από την πλευρά τους οι γη-
πεδούχοι είχαν μία καλή ευκαιρία με τον 
Quitto (31’) σε απόκρουση του Turner.

Στην επανάληψη, όλα κρίθηκαν στο τέρ-
μα του Buksa στο 52’, ενώ οι γηπεδούχοι 
μείωσαν απλώς στο 90’ με τον Tabla.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
PHILADELPHIA – IMPACT 2-1
[39’ Monteiro, 49’ Santos - 65’ Sejdic]
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
IMPACT – NEW ENGLAND 2-3
[27’ Sejdic, 90’ Tabla - 12’ Manneh,  
20’ Bunbury, 52’ Buksa]

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανατολική Περιφέρεια)
[σε 18 αγώνες]

1] Toronto FC 38 [29-17]
2] Philadelphia Union 35 [32-16]
3] Columbus Crew 31 [27-14] |17αγ.
4] Orlando City 31 [29-17] |17 αγ.

9] Montreal Impact 20 [27-35]
------------------------------------------
11] Chicago Fire 19 [22-26] |17 αγ.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
IMPACT - INTER MIAMI CF (7:00PM)
SAPUTO STADIUM (MONTREAL)

ΚΟΜΠΙ, ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Πρωταθλητές οι Λέικερς
Οι Λέικερς του «Βασιλιά» ΛεΜπρόν επικράτησαν με 106-93 των Χιτ στο Game 6 της σειράς  
των τελικών του NBA και με 4-2 στις νίκες κατέκτησαν τον 17ο τίτλο τους τον οποίον  
αφιέρωσαν στο μεγάλο απόντα, Κόμπι Μπράιαντ

Αυτός ο τίτλος δε γινόταν να χαθεί. Προσφέροντας μιας πα-
ράσταση αντάξια του τίτλου που κατέχουν πλέον, οι Λέι-

κερς επικράτησαν με 106-93 των Χιτ στο Game 6 των τελικών 
και στέφθηκαν για 17η φορά στην ιστορία τους πρωταθλητές, 
ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς. Αυτό ήταν το πρώτο 
πρωτάθλημα μετά το 2010 και την ομάδα του Κόμπι, στον οποίο 
και αφιερώθηκε από παίκτες και κόσμο που δεν ξέχασαν το 
θρύλο τους.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι ήταν παρά-

σταση για ένα ρόλο, εφόσον οι Λέικερς δεν είχαν διάθεση για 
αστεία. Από το ξεκίνημα έγιναν αφεντικά στο ματς με επιθετι-
κή πολυφωνία και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Μπάτλερ και 
η πρώτη περίοδος τους βρήκε μπροστά με 28-20. Λεμπρόν και 
Ντέιβις «πυροβολούσαν», με τον Ρόντο να βγαίνει κι αυτός 
μπροστά στο σκοράρισμα και η διαφορά στο ημίχρονο έκλεισε 
στους 28 πόντους (64-36) με τα πάντα να έχουν ήδη κριθεί.
Το μόνο που περίμεναν πλέον οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν να τε-

λειώσει το ματς και να πανηγυρίσουν, με τους Χιτ να κάνουν 
μια προσπάθεια να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Το μόνο που κα-
τάφεραν όμως ήταν απλά να μειώσουν τη διαφορά με τους Λέ-
ικερς να κερδίζουν με 106-93 και το Λος Άντζελες να… βγαίνει 
στους δρόμους!
Φυσικά υπήρχε και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού ο Κώστας 

Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος της οικογένειας που κατακτά 
τον τίτλο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και φυσικά το 
γιόρτασε δεόντως, κρατώντας την ελληνική σημαία.
Κορυφαίος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης των τελικών, Λε-

Μπρόν Τζέιμς, που πέτυχε triple double με 28 πόντους, 14 ριμπά-
ουντ και 10 ασίστ, ο Ντέιβις είχε 19 πόντους και 15 ριμπάουντ, 

ενώ 19 πόντους είχε και ο Ρόντο. Για τους Χιτ, ο Αντεμπάγιο είχε 25 
πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ οι Μπάτλερ και Κράουντερ είχαν 
από 12 πόντους. Τα δωδεκάλεπτα: 20-28, 36-64, 58-87, 93-106.  
 
                                                                                    © Η Ναυτεμπορική

Τέλος ο Πογιάτος στον ΠΑΟ στη θέση του ο Μπόλονι!

Το χρονικό μιας ουσιαστικά προαναγ-
γελθείσης απόλυσης έλαβε και επί-

σημη υπόσταση, με την ΠΑΕ Παναθηνα-
ϊκός να ανακοινώνει (Δευτέρα 12/10) την 

απομάκρυνση του Ντάνι Πογιάτος από 
την τεχνική ηγεσία των «πράσινων». 
Ο Ισπανός τεχνικός χρεώθηκε την κακή 

εικόνα, τις πενιχρές εμφανίσεις και τα 
ανάλογα αποτελέσματα στην αρχή της 
φετινής περιόδου, με την αντικατάστα-
σή του να κρίνεται αναγκαία και άμεση, 
προκειμένου να μη χαθεί άλλος χρόνος.

ΜΠΟΛΟΝΙ Ο «ΕΚΛΕΚΤΟΣ» 
Ο κύβος ερρίφθη και ο Λάζλο Μπόλονι 

θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντάνι Πο-
γιάτος στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 
Τις ημέρες που προηγήθηκαν οι άνθρω-
ποι των «πρασίνων» συνομίλησαν και με 
το Ρουμάνο τεχνικό, που έχει εμπειρία 
από το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω της 

θητείας του στον ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν σε προφορικό επίπεδο και 
το μόνο που απομένει, πλέον, είναι να 
επισημοποιηθεί ο «γάμος» με την επίση-
μη ανακοίνωση της συνεργασίας. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρώ-

τη συζήτηση έγινε το Σάββατο (10/10), 
με εμπλοκή κάποια στιγμή στη διάρκεια 
των συνομιλιών και του μεγαλομετόχου 
της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου. Στη λίστα 
των «πράσινων» υπήρχαν σημειωμένα κι 
άλλα ονόματα, όπως του Γιάννη Αναστα-
σίου, του Μανόλο Χιμένεθ και του Γκου-
στάβο Πογέτ, με τον οποίο επίσης έγινε 
επαφή, αλλά τελική απόφαση ήταν το 
«χρίσμα» να δοθεί στον Μπόλονι. 

© Η Ναυτεμπορική

SUPER LEAGUE 2
Μετάθεση μιας εβδομάδας στην έναρξη της πρεμιέρας 

Την πρώτη ημέρα του Νοέμβρη θα 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super 

League 2, όπως αποφάσισε η διοργανώ-
τρια αρχή, που μετέθεσε την πρεμιέρα, 
η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 
Οκτωβρίου.
Η αιτία έχει να κάνει με την ασάφεια 

που επικρατεί έως τώρα ως προς το τηλε-
οπτικό συμβόλαιο, αφού η Λίγκα δεν έχει 

κατορθώσει να συμφωνήσει ακόμη με τη 
δημόσια τηλεόραση. 

Η διοργανώτρια αρχή είχε την Τετάρτη 
(14/10) τηλεδιάσκεψη, στη διάρκεια της 
οποίας τα μέλη ενημερώθηκαν ότι ως την 
επόμενη Τρίτη (20/10) θα υπάρχουν νεό-
τερα ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

ΟΙ «ΚΟΜΜΕΝΕΣ» ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2
Εξάλλου, μόλις οκτώ ομάδες έλαβαν 

πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super 
League 2 από την αρμόδια προς τούτο 
Επιτροπή Αδειοδότησης της Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας. 
Οι υπόλοιπες, επίσης οκτώ, που «κό-

πηκαν» από την πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Αδειοδότησης, έχουν πάντως το δικαίω-
μα έφεσης εντός τριών ημερολογιακών 
ημερών.
Η ανακοίνωση: «Το Πρωτοβάθμιο Όρ-

γανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνε-
δρίασή του εξέτασε τους φακέλους 16 
ΠΑΕ της Super League 2 και της Football 
League και έλαβε τις ακόλουθες απο-
φάσεις. Χορηγεί άδεια Super League 2 
για την περίοδο 2020-21 στις ακόλουθες 
ΠΑΕ: ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, ΔΟΞΑ 
ΔΡΑΜΑΣ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΤΡΙ-
ΚΑΛΑ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΙΩΝΙΚΟΣ.
Δε χορηγεί άδεια Super League 2 για την 

περίοδο 2020-21 στις ακόλουθες ΠΑΕ: 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΚΑΣΣΙΟΠΗ, ΒΕΡΟΙΑ, 
ΚΑΒΑΛΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΘΕΣΠΡΩ-
ΤΟΣ.
Κατά των ανωτέρω απορριπτικών 

αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί έφεση 
εντός προθεσμίας τριών ημερολογια-
κών ημερών από την κοινοποίησή τους».  
                                            © Η Ναυτεμπορική

Ντάνι Πογιάτος

Λάζλο Μπόλονι
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ΜΕΤΑ ΤΟ 0-0 ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Σε μπελάδες  
η Εθνική
Νίκη 2-0 με Μολδαβία

Μαντάρα τα έκανε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 
της Ελλάδας, στο 2ο παιχνίδι της στο ΟΑΚΑ για 

το Nations League. Με αντίπαλο το αδύναμο Κόσοβο, 
έμεινε στο 0-0 κι έτσι πλέον βρίσκεται στο… κυνήγι της 
Σλοβενίας που είναι στο +2. Οι παίκτες του Φαν Σιπ 
μπορεί να κέρδισαν «σβηστά» στο πρώτο παιχνίδι με 
2-0 τη Μολδαβία, όμως σε αυτό με τους Κοσοβάρους 
απέτυχαν παταγωδώς και πλέον μπήκαν σε… μπελάδες. 
Ας δούμε τα ταμπελάκια των δύο αγώνων, τη βαθμολογία 
του ομίλου της εθνικής και την επόμενη αγωνιστική:

ΕΛΛΑΔΑ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2-0
Γήπεδο: ΟΑΚΑ (Αθήνα)
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος (69’ Ρότα), 

Γιαννούλης, Τζαβέλλας, Σβάρνας, Κουρμπέλης (83’ 
Μπουχαλάκης), Ζέκα, Λημνιός (76’ Πέλκας), Μάνταλος 
(70’ Φορτούνης), Μπακασέτας, Παυλίδης (83’ Φούντας)
Μολδαβία: Ναμάσκο, Άρμας, Πόσματς, Μούντρατς, 

Ρεάμπτσιουκ, Πλάτιτσα, Τσότσιουτς, Ράτσα 
(66’ Μαραντίτσι), Καϊμάκοβ (46’ Επουρεάνου), Ιονίτσα 
(76’ Ράκου), Νικολαέσκου (58’ Μιλιντσεάνου)
ΓΚΟΛ: 45+3’ (πέν.) Μπακασέτας, 50’ Μάνταλος
Κίτρινες: 17’ Καϊμάκοφ, 57’ Νικολαέσκου, 64’ Άρμας, 

87’ Ρότα, 94’ Ράκου
Διαιτητής: Dennis Higler (Ολλανδία)
Βοηθοί: Bas van Dongen (Ολλανδία), Jan de Vries 

(Ολλανδία)
Τέταρτος: Siemen Mulder (Ολλανδία)

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΟΒΟ 0-0
Γήπεδο: ΟΑΚΑ (Αθήνα)
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος (85’ Λαμπρόπουλος), 

Γιαννούλης, Τζαβέλλας, Σβάρνας, Κουρμπέλης, Ζέκα (62’ 
Μπουχαλάκης), Λημνιός (73΄Πέλκας), Μάνταλος (62’ 
Φούντας), Μπακασέτας (73’ Φορτούνης) Παυλίδης
Κόσοβο:  Μιούριτς, Ντρέσεβιτς, Αλίτι, Βοϊβόντα, 

Πακαράντα, Σάλα, Λοσάι (34’ λόγω τραυματισμού 
Ρασκάι), Καστράτι, Τσελίνα (63’ Χασάνι), Χαρντεργκιονάι, 
Κολόλι (80’ Ρασάνι)
ΓΚΟΛ: -
Κίτρινες: 19’ Σάλα, 41’ Κουρμπέλης, 

58’ Χαρντεργκιονάι, 94’ Μπουχαλάκης, 94’ Χασάνι
Κόκκινη: Κολόλι (μετά το τέλος του αγώνα)
Διαιτητής: Roi Reinshreiber (Ισραήλ)
Βοηθοί: Nati Dotan (Ισραήλ), Matityahu Yakobov 

(Ισραήλ)
Τέταρτος: Eitan Shmuelevitz (Ισραήλ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΛΙΓΚ Γ
Γκρουπ 3
1. Σλοβενία 10 (6-0)
2. Ελλάδα 8 (4-1)
3. Κόσοβο 2 (2-4)
4. Μολδαβία 1 (1-8)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Μολδαβία – Ελλάδα (21.45)
Σλοβενία – Κόσοβο (21.45)

Τίποτα δε μοιάζει αυθεντικό
Για όσους είχαμε δεθεί με την 

ομάδα που από το Σεπτέμβριο 
του 2002 με τον Ότο Ρεχάγκελ στο 
τιμόνι είχε ξεκινήσει μία σοβαρή 
προσπάθεια που – ολοκληρώθηκε 
με τον Φερνάντο Σάντος το 2014 με 
την επιστροφή μας από τα γήπεδα 
της Βραζιλίας – είναι λυπηρό να 
βλέπουμε αυτή την εικόνα σε όλα 
τα επίπεδα.

Γράφει ο Τσάρλι
© Sport24.gr

Λυπηρή εικόνα, από όπου και αν 
το πιάσεις κανείς. Η ομοσπονδία, 
επανάφερε την Εθνική ομάδα, εκεί 
που βρισκόταν στην προ Ρεχάγκελ 
εποχή. Δηλαδή στο να πιστεύουν 
οι πάντες, πως αποφάσεις και ση-
μαντικές επιλογές δεν παίρνονται 
δίκαια αλλά με βάση προτιμήσεις 
και συμμαχίες.
Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, το γε-

γονός πως αυτή η άποψη δεν έχει 
περάσει μόνο σε ένα πλειοψηφικό 
ποσοστό στην κοινή γνώμη αλλά 
και μέσα στην ομάδα, δημιουργεί 
μία άρρωστη πραγματικότητα, που 
δεν είναι δυνατόν να φέρει επιτυ-
χημένα αποτελέσματα. Το πιο πι-
θανό είναι να μην ενδιαφέρει και 
κανέναν, αλλά προσωπικά έχω πά-
ψει εδώ και καιρό να έχω ενδιαφέ-
ρον για την Εθνική, από τη στιγμή 
που συνειδητοποίησα πως αυτό το 
πράγμα δε γίνεται να πετύχει.
Όταν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές 

πιστεύουν πως οι κλήσεις, οι επιλο-
γές, δε γίνονται ιεραρχικά, δε βγαί-
νουν από το μυαλό του προπονητή, 
δε μπορεί να υπάρξει καλό αποτέ-
λεσμα, σε βάθος χρόνου.
Ακόμα και αν φανούμε τυχεροί, 

σε ένα παιχνίδι, όπως συνέβη με 
τους Βόσνιους που ήθελαν να διώ-
ξουν τον Προσινέτσκι και έκαναν 
ό,τι περνάει από το χέρι τους, για 
να ηττηθούν με εμφατικό τρόπο (το 
έλεγαν οι Βόσνιοι δημοσιογράφοι 
στο ημίχρονο) ο χρόνος θα δείξει 
τη γυμνή αλήθεια.
Ακόμα και αν σε αυτόν τον πολύ χα-

μηλού επιπέδου όμιλο του Nations 
League πάρουμε την πρώτη θέση 
και δεν τη χάσουμε από ομάδες της 
πλάκας, όπως είναι η Σλοβενία και 
το Κόσοβο, θα αποτύχουμε στη συ-
νέχεια. Δε μπορεί να πετύχεις μέσα 
σε αυτό το περιβάλλον.

ΑΝΤΕΞΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ
Προσέξτε, δε λέω πως αυτό συμ-

βαίνει. Δεν είμαι ντέντεκτιβ και δε 
μπορώ να γνωρίζω, αν οι αποφά-
σεις του Φαν Σιπ είναι μέσα από το 
δικό του μυαλό ή έχουν να κάνουν 
είτε με επιρροές που δέχεται, είτε 
μέσα από μία κοινή αντίληψη και 

κατανόηση με ποιους πρέπει και με 
ποιους δεν πρέπει να πάμε. Το πρό-
βλημα υπάρχει από τη στιγμή που 
αυτή η αρρώστια έχει μπει μέσα 
στην ομάδα.
Εδώ που φθάσανε τα πράγματα, 

μου έρχονται στο μυαλό συζητή-
σεις που κάναμε με το συνάδελφο 
Θέμη Καίσαρη. Θυμάμαι να λέει, 
μετά από μία από τις πολλές απο-
τυχίες που είχαμε τα τελευταία 
χρόνια με την Εθνική μας ομάδα, 
πως και πολύ αντέξαμε. Δηλαδή 
πως είναι και υπερβολικό, που σε 
αυτό το άρρωστο ελληνικό ποδό-
σφαιρο των παραγόντων, μπόρεσε 
για 12 ολόκληρα χρόνια και επιβίω-
σε κάτι τόσο υγιές.
Μία ομάδα πρότυπο με παίκτες 

που δε λύγιζαν με τίποτα, ούτε καν 
από τα πολλά σχόλια γεμάτα κακία 
και ασχετοσύνη που έβγαιναν εκεί-
να τα χρόνια στον Τύπο της χώρας 
και σε ένα σημαντικό -αλλά αδύνα-
μο για να τους επηρεάσει ποσοστό- 
είχαν μπει στο μυαλό της κοινής 
γνώμης.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ  
ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Είναι δεδομένο, το έχω γράψει 
πολλές φορές και δεν έχει νόημα 
να επαναλαμβάνομαι, πως ένα 
μέρος ευθύνης έχουν και οι διά-
δοχοι. Δηλαδή οι πιο έμπειροι, οι 
ποδοσφαιριστές που πήραν από 
τους τελευταίους, Καραγκούνη-Κα-
τσουράνη, τη σκυτάλη και είχαν μία 
σύνδεση με την Εθνική των χρυσών 
χρόνων. Αποδείχτηκαν κατώτεροι 
των προσδοκιών κυρίως σαν προ-
σωπικότητες και επέτρεψαν στο 
ποδόσφαιρο των παραγόντων να 
ξανακάνει κτήμα του τις Εθνικές 
ομάδες.

ΒΕΒΑΙΗ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Σήμερα έχουμε τα εξής παράδοξα 

πράγματα, που οδηγούν σε βέβαιη 
αποτυχία. Μία Εθνική ομάδα που 
για διάφορους λόγους δεν παίζουν 
οι καλύτεροι, αλλά δεν έχει και νό-
ημα να ασχολείσαι με αυτήν την 
πραγματικότητα, γιατί όταν έπαι-
ζαν ήταν τόσο αδιάφοροι που τα 
αποτελέσματα της ομάδας ήταν 
χειρότερα.
Μία Εθνική ομάδα που ο προπο-

νητής της κάνει επιλογές που δεν 
είναι λογικές, δεν έχουν σχέση με 
το άθλημα. Που ο προπονητής 
Εθνικής ομάδας ανακοινώνει απο-
στολή που δεν έχει δεξί μπακ και 
σε δύο παιχνίδια που θα παίξει στο 
γήπεδο του, με κατώτερες ομάδες 
που θα αμυνθούν, χρησιμοποιεί 
μόνιμα στόπερ στα δεξιά.
Που βλέπει στον αγώνα με το Κό-

σοβο, τον εξτρέμ του, να φωνάζει, 

να δείχνει στον μπακ, την ανάγκη 
για να πάρει μέχρι μέσα την πλευ-
ρά, τον φουκαρά Χατζηδιάκο να μη 
μπορεί να ανταποκριθεί και ο προ-
πονητής να μην ψάχνει λύση στο 
πρόβλημα. 
Έναν προπονητή, που να κόβει 

τόσους στόπερ και να μονιμοποιεί 
τον (συγκεκριμένων δυνατοτήτων 
στόπερ) Σβάρνα, δίδυμο με ακραίο 
μπακ και ταυτόχρονα να μη βάζει 
δεύτερο στόπερ στο κέντρο άμυ-
νας, αλλά να χρησιμοποιεί στόπερ 
για να παίξει δεξί μπακ.

ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ ΓΑΝΤΙ, ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ,  
ΑΛΛΑ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ  

ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Έναν προπονητή, που σε παι-

χνίδια που πρέπει να ανοίξουμε 
άμυνες και είναι δεδομένο πως θα 
μας προσφέρουν χώρο και χρόνο 
με τη μπάλα, αγνοεί τον καλύτερο 
μας δημιουργό Φορτούνη και τον 
ποδοσφαιριστή που από το δίδυ-
μο του άξονα, μπορεί να μας προ-
σφέρει την καλύτερη μεταβίβαση, 
Μπουχαλάκη.
Οι δύο ποδοσφαιριστές, που ται-

ριάζουν γάντι στις ανάγκες του 
αγώνα και δεν παίρνουν το ρόλο 
και το χρόνο που τους αναλογεί, να 
τυγχάνει να είναι από την ομάδα 
που έχει κόντρα με την ομοσπον-
δία.
Επίσης όμως, να γνωρίζεις πως 

δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να 
κάνεις επίθεση στον προπονητή. 
Πρώτον γιατί θα την κάνουν άλλοι 
και με άκομψο τρόπο και όχι από 
ενδιαφέρον για την Εθνική, αλλά 
για να συντηρήσουν την κόντρα με 
την ομοσπονδία και επίσης επειδή 
θυμάσαι πως με τους προηγούμε-
νους προπονητές αυτή η ομάδα 
πήγαινε ακόμα χειρότερα.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ
Με λίγα λόγια και χωρίς να θέλω 

να κουράσω περισσότερο. Ήρθαν 
έτσι τα πράγματα, που το διάλειμ-
μα για τις Εθνικές ομάδες, για τον 
Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο, είναι μία 
σκέτη ταλαιπωρία. 
Η Εθνική δε βλέπεται και το ρε-

πορτάζ και όσα αφορούν γι αυτήν 
δε διαβάζονται, γιατί τίποτα δε 
μοιάζει να είναι αυθεντικό.
Τα πάντα βρομάνε, όλα έχουν δι-

αβρωθεί από το άρρωστο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. 
Είναι δεδομένο πως σε αυτήν 

την πραγματικότητα δε μπορεί να 
υπάρξει η παραμικρή επιτυχία και 
η αλήθεια είναι πως δε γίνεται να 
μιλήσεις και ποδοσφαιρικά για μία 
ομάδα, που οι επιλογές που γίνο-
νται δεν έχουν την παραμικρή πο-
δοσφαιρική λογική.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 
η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, παρουσία των Μέσων Μα-

ζικής Ενημέρωσης. Όπως και οι προηγούμενες συνεδρι-
άσεις μετά τον περασμένο Μάρτιο, η συνεδρίαση πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά. 

Η αναφορά του Προέδρου

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την καθιερωμένη 
προσευχή τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέ-
ας Κριλής, ο οποίος  αναφέρθηκε στη πολύ προσεκτική 
δουλειά που γίνεται στον τομέα της προφύλαξης από 
την πανδημία σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της 
ΕΚΜΜ. Μίλησε για τις περιπτώσεις covid-19 που έχουν 
παρουσιαστεί σε παραρτήματα των σχολείων μας και 
είπε ότι παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνουμε δυ-
στυχώς δεν μπορούμε να προφυλαχτούμε 100%. 

Το επόμενο θέμα στην αναφορά του Προέδρου ήταν η 
Στρατηγική Ανάλυση της ακίνητης περιουσίας που έχει 
ανατεθεί στην εταιρεία Ernst & Young (EY) και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί και να αποσταλεί στην ΕΚΜΜ προ-
κειμένου να παρουσιαστεί στο ΔΣ για να γίνει συζήτηση 
για τα ευρήματά της. Επίσης,  αναφέρθηκε στην ανανέ-
ωση του ενοικιαστηρίου του κτιρίου στην οδό Houde, 
πράγμα που θα ανακουφίσει οικονομικά την Κοινοτητα 
καθώς το κτίριο αυτό αποτελεί πηγή εσόδων για την 
ΕΚΜΜ. Για το Κοινοτικό Κέντρο, ο Πρόεδρος είπε ότι 
παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, καθώς έχει σοβαρό 
πρόβλημα με τη στέγη του και δεν επιτρέπεται πλέον 
να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να επιδιορθωθεί. Πα-
ράλληλα, τόνισε πως στην παρούσα χρονική στιγμή δεν 
υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν οι επισκευές που 
χρειάζονται και αυτό αποτελεί πλήγμα, καθώς η αίθουσα 
αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων για την ΕΚΜΜ 
μόλις παρέλθει η περίοδος του κορονοϊού. Έπειτα, είπε 
ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα στην πρόσοψη του Καθε-
δρικού Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου. Ευχαρίστησε και πάλι τον κ. 
Γιάννη Μανίκη για την ευγενική προσφορά του, και ενη-
μέρωσε το ΔΣ πως ο κ. Μανίκης έχει αναλάβει να συγκε-
ντρώσει ποσό για την επισκευή και της ασφάλτου, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Ι. Ναού. Τόνισε ότι ο κ. Μανίκης 
έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία για την συγκέντρωση του 
ποσού που απαιτείται για τα έργα και προέτρεψε όποιον 
ενδιαφέρεται να συνδράμει να επικοινωνήσει με το Τμή-
μα Ακίνητης Περιουσίας της ΕΚΜΜ ή τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Ιάκωβο ώστε να ενημερωθεί σχετικά.

Τα οικονομικά των Ι. Ναών

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος μιλησε ξανά για το οικονο-
μικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Ιεροί μας Ναοί και 
ενημέρωσε ότι με πρωτοβουλία του Θεοφιλεστάτου 
Επισκόπου Ιακώβου πραγματοποιήθηκαν δύο take out 
γεύματα (το ένα την ημέρα των Ευχαριστιών), με την ευ-
γενική συνδρομή του γνωστού Chef Nikos, τα οποία ο 
κόσμος παρέλαβε από το πάρκινγκ της Εκκλησίας. Από 
τα δύο αυτά γεύματα συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό 
των $10,500,  αλλά το σημαντικότερο ήταν η ανταπόκρι-
ση των πιστών στην έκκληση των ιερέων για συμμετοχή 
στην ερανική αυτή προσπάθεια. Η ιδέα αυτή έχει αγκα-
λιαστεί και από τους υπόλοιπους ιερείς  και αναμένεται 
να βρει μιμητές και στις άλλες εκκλησίες.  Ακόμα και αν 

τα έσοδα από κάθε γεύμα δεν φτάσουν το επίπεδο των 
δύο αυτών, το ετήσιο ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί 
ανά Εκκλησία μέσα από μία μηνιαία τέτοια εκδήλωση εί-
ναι αρκετά σημαντικό και θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό 
τη βιωσιμότητα των Εκκλησιών μας. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος μίλησε για τις επιτροπές της 
EKMM, οι οποίες δουλεύουν κανονικά. Αναφέρθηκε 
στην επιτροπή μελών, στην επιτροπή για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, τις σχολικές επιτροπές οι οποίες συνεδριά-
ζουν κάθε μήνα και παράλληλα τόνισε ότι κάποιες από 
αυτές δεν μπορούν λόγω κορονοϊού να συνεδριάσουν, 
όπως για παράδειγμα η επιτροπή για τα πολιτιστικά, 
καθώς έχουν ακυρωθεί όλες οι σχετικές εκδηλώσεις. Για 
μία φορά ακόμα ο Πρόεδρος τόνισε ότι καλούμε όποιον 
θέλει να προσεγγίσει τον οργανισμό να το κάνει. Με δι-
άλογο, και ανταλλαγή ιδεών μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά και ζήτησε από όλους τους Έλληνες να γίνουν 
μέλη στην ΕΚΜΜ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην  κατάσταση 
που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το κλίμα 
έντασης που έχει καλλιεργηθεί από την Τουρκία εκφρά-
ζοντας την ελπίδα να μη συμβεί κάτι κακό. Μίλησε για τη 
συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Εξωτερικών του 
Καναδά François-Philippe Champagne στις 28 Σεπτεμ-
βρίου, με πρωτοβουλία των ομοσπονδιακών βουλευτών 
ελληνικής καταγωγής. Στη συνάντηση αυτή συζητήθη-
καν πολλά θέματα σχετικά με τον ελληνισμό, τόσο στον 
Καναδά αλλά και παγκοσμίως. Πολύ σημαντικό ήταν ότι 
όλοι οι συμμετέχοντες μετέφεραν το ίδιο μήνυμα στον 
Υπουργό χωρίς να έχουν συνεννοηθεί από πριν μεταξύ 
τους. Το μήνυμα περιελάμβανε τρεις άξονες: Ο πρώτος 
αφορούσε την προκλητικότητα της Τουρκίας στα χω-
ρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας και της 
Κύπρου, ο δεύτερος ήταν η απόφαση της Τουρκίας για 
μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και η καθολική 
απαξίωση της UNESCO, η οποία έχει ανακηρύξει την 
Αγία Σοφία σε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέ-
λος, ο τρίτος άξονας αφορούσε στην πώληση από τον 
Καναδά στην Τουρκία στρατιωτικού υλικού που χρησι-
μοποιήθηκε σε drones κατά την επέμβαση στην Αρμε-
νία. Η συνάντηση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς 
ο Καναδάς αποφάσισε πολύ σύντομα να σταματήσει την 
πώληση πολεμικού υλικού στην Τουρκία και μάλιστα ο 
Υπουργός μετέφερε στον Πρωθυπουργό και στον ομό-
λογό του στην Ελλάδα ότι αυτό ήταν και αποτέλεσμα της 
πίεσης που ασκήθηκε από τους ομογενείς του Καναδά.

Οι υπάλληλοι

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν περνάει μέρα 
που να μην ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σχετικά με τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των υπαλ-
λήλων της ΕΚΜΜ και προέτρεψε οποιονδήποτε έχει ιδέ-
ες σχετικά με το πώς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσου-
με την οικονομική αυτή δυσχέρεια, να επικοινωνήσει 
μαζί μας.

Οι αναφορές των Γραμματέων

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι γραμματείς. Η Ταμίας 
Βούλα Νεοφωτίστου ανέφερε πως τα DAS και οι κυβερ-
νητικές υποχρεώσεις πληρώνονται κανονικά και στην 
παρούσα φάση έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές 

να εξετάσουμε κάθε πιθανή περίπτωση για συμμετο-
χή στα κυβερνητικά προγράμματα και στο προγραμμα 
αναπλήρωσης μισθών (wage subsidy), αλλά και σε προ-
γράμματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιό-
τητα των παρεχομένων υπηρεσιών της Κοινότητας προς 
τα μέλη. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο, καθώς πρέπει να υπο-
λογιστούν σωστά τα εισοδήματά της Κοινότητας, που 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βασίζεται 
σε δωρεές. Παράλληλα, υπενθύμισε πώς στην αρχή της 
πανδημίας η Κοινότητα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
για συμμετοχή στα κυβερνητικά προγράμματα, πλην 
ελαχίστων περιπτώσεων στα οποία συμμετείχε και πέ-
τυχε την μερική χρηματοδότησή τους (όπως η ενίσχυση 
για αγορά καθαριστικών για τα σχολεία, αλλά και η ενί-
σχυση για την κάλυψη των επιστροφών μέρους των εξό-
δων για τα σχολικά λεωφορεία). Η κα. Νεοφώτιστου δι-
ευκρίνισε επίσης ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 
$225,706 που εξασφάλισε το Σχολείο “Σωκράτης-Δημο-
σθένης” από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ, που 
ανακοινώθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση, σχετίζεται 
με δαπάνες που προέκυψαν λόγω του COVID-19 κατά το 
τελευταίο ακαδημαϊκό έτος. Μετά τη συνεδρίαση, πλη-
ροφορήθηκε ότι η ΕΚΜΜ θα λάβει τα χρήματα στο τέλος 
αυτής της εβδομάδας. Κλείνοντας, είπε πως οι ορκωτοί 
λογιστές βρίσκονται στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου 
και αναμένουμε, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα και την τελική παρουσία-
ση τους, στο τέλος Οκτωβρίου.

Η Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση πήρε το 
λόγο αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός των μαθη-
τών στο Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” είναι 1155 
παιδιά, σχετικά σταθερός, κοντά στα περσινά επίπεδα. 
Όσον αφορά τα σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευ-
σης τα μαθήματα γίνονται 100% διαδικτυακά και οι μα-
θητές είναι ενθουσιασμένοι. Οι εγγραφές στα «Σαββα-
τιανά» συνεχίζονται.
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκε-
τινγκ Κωνσταντίνα Καρβελά αναφέρθηκε στην επανά-
ληψη της διαδικτυακής μετάδοσης της Θείας Λειτουρ-
γίας, από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, καθώς 
το όριο των 25 ατόμων εντός του ναού δεν επιτρέπει 
σε πολλούς πιστούς να παρευρεθούν στη Λειτουργία. 
Υπενθύμισε πως η ερανική προσπάθεια Keep the Faith 
Fund συνεχίζει να είναι ενεργή και προέτρεψε όλους να 
“ανάψουν” το κεράκι τους διαδικτυακά. 

Τελευταίος μίλησε ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας 
Αχιλλέας Νικόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι κάποια έργα 
έχουν καθυστερήσει εξαιτίας του backlog που έχει δημι-
ουργήσει ο κορονοϊός στις εταιρίες. Παράλληλα, συνεχί-
ζεται η ετοιμασία των νέων συμβολαίων για την συντή-
ρηση των κτιρίων μας. Κλείνοντας, είπε ότι θα χρειαστεί 
να προμηθευτούμε εκ νέου προστατευτικά υλικά για τον 
κορονοϊό.

Ακολούθησε περίοδος ερωτήσεων των μελών του ΔΣ 
και στα νέα θέματα προτάθηκε η επανεξέταση της δυνα-
τότητας των μέσων ενημέρωσης να υποβάλουν ερωτή-
σεις στο τέλος της συνεδρίασης, όπως γίνονταν και στο 
παρελθόν, και όχι μόνο με την αποστολή email στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση info@hcgm.org η οποία βεβαίως θα 
συνεχίσει να ισχύει. 

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Συνεδρίαση Οκτωβρίου 2020
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

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

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

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

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

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

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

μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:

*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit
number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ ΜΆΣ ΓΙΆ ΤΗΝ 
ΆΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΆΣ ΝΆΟΎ!

Η εκ θεμελίων ανοικοδόμηση της Εκκλησίας
έχει κατά πολύ προχωρήσει… Δυστυχώς όμως προχωράει μετ’ 
εμποδίων γιατί το βάρος των εξόδων έχει πέσει σε λίγους, πολύ 
λίγους ανθρώπους που αδυνατούν να κάνουν περισσότερα.
Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας και ζητούμε την οικονομική 
σας βοήθεια.
O Ιερός Ναός Αγίας, της του Θεού Σοφίας έχει προσφέρει, 
προσφέρει και θα προσφέρει στον Ελληνισμό και την
Ορθοδοξία, και πάντοτε θα συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο και την 
ίδια διάθεση. Η Ορθοδοξία σήμερα κινδυνεύει και πρέπει να 
υπάρχουν Φάροι Ομολογίας σαν αυτόν του Ιερού Ναού Αγίας 
της του Θεού Σοφίας, μπορείτε να μας καταλάβετε και να μας 
συμπαρασταθείτε.
Βασιζόμαστε στην φιλοτιμία των ευσεβών Χριστιανών της 
Παροικίας μας και κάνουμε έκκληση όπως βοηθήσετε αυτό
το έργο και την προσπάθεια μας να το ολοκληρώσουμε προς 
δόξα Θεού.
Μπορείτε να κάνετε και εσείς την προσφορά σας είτε 
καταθέτοντας την δωρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch 
Transit number 00601 Account Number 12-01514, που
ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά 
σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MON-
TREAL QC. H2S 3K6, ή επικοινωνήστε τηλεφωνώντας στον
αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερης
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΡΊΑΣ 
ΠΑΠΑΓΊΑΝΝΟΠΟΎΛΟΎ

(το γένος Ευσταθοπούλου, από Ανδραβίδα Ηλείας)

ΕΞΑΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΣΠΑΣΊΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΎΛΟΎ
(το γένος Ζόμπολα, από Κουκουνάρα Μεσσηνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΘΕΟΔΏΡΟΎ 
ΚΏΣΤΟΠΟΎΛΟΎ 

(από Γολέμι Ναυπάκτου, ετών 93)

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

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

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

Έως το τέλος του μήνα θα έχει ξεκινή-
σει σε ολόκληρο τον κόσμο ο αντιγρι-

πικός εμβολιασμός, με στόχο να οχυρωθεί 
ο πληθυσμός – με έμφαση στους πολίτες 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες – από 
τον ιό της γρίπης. 

Η παράλληλη όμως κυκλοφορία του με 
το νέο κορωνοϊό, δημιουργεί ένα σύνθετο 
παζλ συμπτωμάτων για δυνατούς λύτες, 
καθώς πολλές από τις εκδηλώσεις της λοί-
μωξης που προκαλούν είναι κοινές.
Όπως προκύπτει από την προστιθέμενη 

εμπειρία των τελευταίων εννέα μηνών της 
πανδημίας, τα πλέον συχνά σημάδια που 
προειδοποιούν για πιθανή μόλυνση από 
τον SARS-CoV-2 είναι τα εξής:
-Υψηλός πυρετός
-Επίμονος βήχας
-Αλλαγή ή απώλεια στην αίσθηση της 

όσφρησης και της γεύσης
-Δυσκολία στην αναπνοή
Όπως όμως διαπιστώνει κανείς, οι δύο 

πρώτες εκδηλώσεις όπως αναφέρονται 
παραπάνω είναι «βασικοί ύποπτοι» και 
για τον ιό της γρίπης αλλά και για το νέο 
κορωνοϊό, γεγονός που πιθανόν να προ-
καλέσει σύγχυση τους επόμενους μήνες. 
Γι’ αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) και το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) 
έχουν συντάξει ένα «λυσάρι» συμπτωμά-
των, όπου μεταξύ άλλων διευκρινίζουν 
για παράδειγμα, ότι ο πανδημικός ιός δεν 
ευθύνεται για το φτέρνισμα!

ΠΥΡΕΤΟΣ
Η υψηλή θερμοκρασία, πάνω από 37,8°C, 

αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός πολε-
μά μια λοίμωξη – όχι όμως απαραίτητα 
την COVID-19. O πυρετός εκδηλώνεται και 
εξαιτίας της γρίπης ή άλλης ίωσης, παρ’ 
όλα αυτά κρίνεται απαραίτητο να επικοι-

νωνήσει κανείς αμέσως με το γιατρό του, 
ενώ κρίσιμος είναι και ο αυτοπεριορισμός. 
Είναι σημαντικό εντούτοις να διευκρι-
νιστεί, ότι ανάλογα με τη μέθοδο θερ-
μομέτρησης αλλάζει και η φυσιολογική 
θερμοκρασία σώματος. Με τα ψηφιακά 
θερμόμετρα μασχάλης, το φυσιολογικό 
εύρος κυμαίνεται μεταξύ 35°C έως 36,9°C 
– ενώ με τα ψηφιακά θερμόμετρα στόμα-
τος, το φυσιολογικό εύρος της θερμοκρα-
σίας κυμαίνεται μεταξύ 35,7°C και 37,4°C.

Οι χρήστες θερμομέτρων στόματος πρέ-
πει ωστόσο να συνυπολογίσουν, ότι τα 
επίπεδα της θερμοκρασίας επηρεάζονται 
από τις ειδικές συνθήκες (π.χ. κατανάλω-
ση κρύων ή ζεστών αφεψημάτων).

Επιπρόσθετα, το φυσιολογικό εύρος της 
θερμοκρασίας αφτιού και μετώπου είναι 
35,8°C – 37,5°C και 33,3°C – 35,6°C αντι-
στοίχως.

ΒΗΧΑΣ
Ο βήχας είναι σύνηθες σύμπτωμα της 

γρίπης και του κοινού κρυολογήματος. 
Ειδικότερα, η γρίπη (εκτός από το βήχα) 
εκδηλώνεται κατά κανόνα με μυϊκούς πό-
νους, ρίγη, πονοκεφάλους, κόπωση, πονό-
λαιμο και ρινική καταρροή. Από την άλλη, 
τα κρυολογήματα τείνουν να εξελίσσονται 
πιο σταδιακά και να είναι λιγότερο σοβα-
ρά, αν και δεν παύουν να ταλαιπωρούν 
τους ασθενείς με το αίσθημα της γενικής 
αδιαθεσίας. Ο βήχας, το φτέρνισμα, ο πο-
νόλαιμος και η ρινική καταρροή, είναι τα 
σημάδια του κοινού κρυολογήματος, ενώ 
αντιθέτως ο πυρετός, τα ρίγη, οι μυϊκοί 
πόνοι και ο πονοκέφαλος είναι σπάνια.
Ο βήχας όμως που προκαλεί η πανδημι-

κή νόσος είναι διαφορετικός και επίμονος, 
με τους ασθενείς να εκδηλώνουν πολλά 
επεισόδια εντός του 24ώρου. Εκείνοι δε, 
που ούτως ή άλλως βιώνουν εκδηλώσεις 

από το αναπνευστικό (π.χ. άνθρωποι που 
έχουν διαγνωστεί με Χρόνια Αποφρακτι-
κή Πνευμονοπάθεια) το πιθανότερο εί-
ναι να βιώνουν εντονότερο βήχα από το 
συνηθισμένο, σε περίπτωση που νοσούν 
από τον πανδημικό ιό. Γι’ αυτό και οι ει-
δικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών 
στην περίπτωση που εμφανίσουν επίμονο 
βήχα που διαρκεί ακόμη και για μία, δύο 
ή τρεις ώρες.

ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ
Πρόκειται για το πλέον… αθώο σύμπτω-

μα την περίοδο της πανδημίας, καθώς δε 
σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID-19. Συ-
νεπώς, εάν δε συνοδεύεται από πυρετό, 
βήχα, ανοσμία ή απώλεια γεύσης, δε συ-
ντρέχει λόγος ανησυχίας.

Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να θυμά-
ται κανείς ότι μέσω του φτερνίσματος, τα 
σταγονίδια ταξιδεύουν στον αέρα, συνε-
πώς υπάρχει η πιθανότητα μετάδοσης άλ-
λων λοιμώξεων. Η χρήση χαρτομάντιλου 
κάθε φορά που κάποιος φτερνίζεται κρί-
νεται απαραίτητη, το οποίο εν συνεχεία 
πρέπει ο χρήστης να πετάξει αμέσως.

ΚΑΤΑΡΡΟΗ
Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στο φθινόπω-

ρο και στο χειμώνα, τόσο η μπουκωμένη 
μύτη θα γίνεται ακόμη μια συνηθισμένη 
κατάσταση – όπως τα προηγούμενα χρό-
νια. Είναι ενδεικτικό, ότι οι πλύσεις της 
ρινικής κοιλότητας των παιδιών που πα-
ρουσιάζουν συχνά-πυκνά καταρροή μέσα 
στο χειμώνα είναι ο κανόνας για την πλει-
ονότητα των γονιών. 

Παρ’ όλα αυτά, η καταρροή ή η μπουκω-
μένη μύτη δεν αποτελεί σύμπτωμα για να 
εξεταστεί κανείς για λοίμωξη COVID-19, 
στην περίπτωση που δε συνοδεύεται από 
άλλες ενοχλήσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σχε-
τικά δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο 
με τα συνήθη συμπτώματα της πανδημι-
κής νόσου στα παιδιά, δείχνουν ότι ο πυ-
ρετός, οι πονοκέφαλοι, η αδυναμία αλλά 
και οι δερματολογικές αντιδράσεις, είναι 
τα πλέον ύποπτα… σημάδια.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΣΜΗΣ  
  ή ΓΕΥΣΗΣ

Η είδηση την περασμένη άνοιξη, ότι ο 
νέος κορωνοϊός επηρεάζει τη γεύση και 
την όσφρηση, προκάλεσε αίσθηση. 

Ενδεχομένως ορισμένοι στάθηκαν με δυ-
σπιστία απέναντι στα πρώτα εκείνα ευρή-
ματα, καθώς ήταν νωρίς για να καταλήξει 
κανείς σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.

Πλέον, τα δύο αυτά συμπτώματα αποτε-
λούν σημαντικό «οδηγό» για την αξιολό-
γηση της κλινικής εικόνας ενός ασθενούς. 
Ειδικότερα, η απώλεια της όσφρησης εί-

ναι – σύμφωνα με τις μαρτυρίες ασθενών 
– μία «ιδιαίτερη» αίσθηση, όταν οφείλε-
ται στη λοίμωξη COVID-19.
Το σύμπτωμα αυτό είναι αιφνίδιο και 

διαφορετικό, υπό την έννοια ότι η μπου-
κωμένη μύτη ή η καταρροή κατά κανόνα 
απουσιάζει, συνεπώς οι ασθενείς δε μπο-
ρούν να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι 
ξαφνικά «χάνουν» τις μυρωδιές.
Αντίστοιχα, η απώλεια γεύσης δε σημαί-

νει αλλοίωση τής μέχρι πρότινος έντονης 
αίσθησης, όταν κανείς τρώει το μεσημε-
ριανό του. 
Είναι ενδεικτικό ότι ασθενείς με την παν-

δημική λοίμωξη δε μπορούσαν να διαχω-
ρίσουν την πικρή από την ξινή ή τη γλυκιά 
γεύση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 
συγκεκριμένο σύμπτωμα δεν έχει καμία 
σχέση με το κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη. 

© in.gr

Πώς θα λύσετε το γρίφο  
των συμπτωμάτων

Πολλές από τις εκδηλώσεις της λοίμωξης που προκαλούν οι δύο ιοί 
είναι κοινές, με αποτέλεσμα να μπερδεύουν τους ασθενείς |  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και το Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν συντάξει έναν οδηγό  

με τα πιο συχνά σημάδια και τι μπορεί να κρύβουν
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IATA: 1 στους 27 εκατ. επιβάτες 
αεροπλάνων κινδυνεύει  
να κολλήσει Covid-19

Μόνο 44 περιπτώσεις μεταδό-
θηκαν μέχρις στιγμής κατά τη 

διάρκεια μιας πτήσης (από 1,2 δισεκα-
τομμύρια επιβάτες). Αυτό υποστηρίζει 
με στοιχεία η Διεθνής Ένωση Αερομε-
ταφορών (IATA).
Τα στοιχεία μεταφράζονται σε μία πε-

ρίπτωση για κάθε 27 εκατομμύρια επι-
βάτες, ή 0,0000036%.
«Ο κίνδυνος να προσβληθεί ένας επι-

βάτης με Covid-19 φαίνεται πολύ χαμη-
λός», δήλωσε ο ιατρικός σύμβουλος της 
IATA, Δρ Ντέιβιντ Πάουελ.
Τα δεδομένα της IATA ευθυγραμμίζο-

νται με τους χαμηλούς αριθμούς που 
αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσι-
ευμένη μελέτη στο Journal of Travel 
Medicine.
Η ΙΑΤΑ παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε 

ακριβής τρόπος για να καθοριστεί ο ακρι-
βής αριθμός μεταδόσεων αεροσκαφών. 
«Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να 
είναι υποτιμημένο. Αλλά ακόμη και 
αν το 90% των περιπτώσεων δεν έχει 
αναφερθεί, θα ήταν μία περίπτωση 
για κάθε 2,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες», 

δήλωσε ο Δρ Πάουελ. «Πιστεύουμε ότι 
αυτά τα στοιχεία είναι εξαιρετικά καθη-
συχαστικά», σημείωσε.

Ακόμα πιο ενθαρρυντικό, πρόσθεσε, 
είναι ότι τα δεδομένα προέκυψαν πριν 
από την εκτεταμένη χρήση μάσκας σε 
αεροσκάφη και σε αεροδρόμια.

Νέες πληροφορίες για τους χαμηλούς 
αριθμούς κρουσμάτων δόθηκαν μετά 
από έρευνα που πραγματοποίησαν 
οι Airbus, Boeing και Embraer. Και οι 
τρεις κατασκευαστές αεροπλάνων υπο-
γραμμίζουν, ότι τα συστήματα ροής 
αέρα των αεροσκαφών ελέγχουν την 
κίνηση σωματιδίων στην καμπίνα, περι-
ορίζοντας την εξάπλωση των ιών.

Παρά τις ελαφρώς διαφορετικές με-
θοδολογίες, η έρευνα ισχυρίζεται ότι 
τα συστήματα ροής αέρα των αεροσκα-
φών, τα εξειδικευμένα φίλτρα, το φυσι-
κό εμπόδιο της πλάτης του καθίσματος, 
η καθοδική ροή του αέρα και οι «υψη-
λοί ρυθμοί ανταλλαγής αέρα» μειώ-
νουν τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών 
στο αεροσκάφος.

© ecozen.gr
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ΠΡΟΣΙΤΟΙ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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



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

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 9 / 1 0 / 2 0 2 0  –  2 5 / 1 0 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
770

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 769

16 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Η διασκεδαστική, έξυπνη 
προσωπικότητά σας και το πάθος σας 
σε ό,τι κάνετε, θα σας βοηθήσουν να 
κερδίσετε γρήγορα νέους φίλους. Σκε-
φτείτε επίσης να μιλήσετε στα αδέλφια 
και τους συγγενείς σας, κάντε μαζί νέα 
σχέδια! Ίσως επίσης να ασχοληθείτε με 
τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Ενδέχεται να λάβετε προσκλή-
σεις οι οποίες θα σας φέρουν σε επαφή 
με τους ομοϊδεάτες σας ή αντιλαμβάνε-
στε ότι έχετε νέους συμμάχους στην ερ-
γασία σας. Ίσως συμμετέχετε σε μια συ-
νεργασία για ένα σκοπό, ο οποίος ήταν 
καιρό μέσα στην καρδιά σας. Ένα ομαδι-
κό έργο στη δουλειά σας θα μπορούσε 
να έχει θετική εξέλιξη.

Εξετάστε την καθημερινότητά 
σας και την υγεία σας, βλέποντας τα πράγ-
ματα λογικά και πρακτικά. Τί μπορείτε να 
αλλάξετε για την ευεξία σας; Πώς μπορεί-
τε να βελτιώσετε την καθημερινή σας ζωή 
για να μειώσετε το άγχος σας; Ορισμένα 
ζητήματα του παρελθόντος ή νομικά θέ-
ματα θα πρέπει να επανεκτιμηθούν.

Ίσως και να αντιληφθείτε τώρα 
μια νέα οικονομική προσφορά ή αν 
νιώθετε στάσιμοι στην εργασία σας, να 
κατευθυνθείτε προς μία νέα. Πρέπει να 
απολαύσετε αυτόν τον επίγειο κόσμο 
που ζείτε, οπότε χρησιμοποιήστε την 
ενέργεια αυτής της νέας Σελήνης για να 
σας εκτοξεύσει προς ένα νέο βασίλειο!

Θέτετε νέα μακροχρόνια σχέ-
δια για την επιτυχία, με ένα δυνατό νέο 
ξεκίνημα. Ίσως ένας πελάτης ή το αφε-
ντικό σας, σάς παρουσιάσει μια ηγετι-
κή ευκαιρία, με πολύ καλά οικονομικά 
ανταλλάγματα. Ανεβαίνετε ψηλά, δια-
σφαλίζοντας ότι οι τρέχουσες προσπά-
θειές σας θα υλοποιήσουν τους μεγαλύ-
τερους στόχους της σταδιοδρομίας σας.

Βρίσκετε τρόπους όπου μπορεί-
τε να συμφωνήσετε σε ό,τι διαφωνείτε, 
ξέρετε ότι μόνο με τον ειλικρινή διάλογο 
θα μπορέσετε να καταλήξετε σε συμβι-
βασμό. Εάν δεν ήσασταν σίγουροι για τα 
αληθινά κίνητρα ή τα συναισθήματα του 
αγαπημένου σας, ή ακόμα και για τα δικά 
σας συναισθήματα, τώρα ξέρετε την αλή-
θεια.

Θέστε νέους στόχους που 
παίρνουν μακριά την απογοήτευση και 
φέρνουν την ευτυχία στη ζωή σας. Δεν 
είναι ώρα για θυσίες. Στρέψτε το βλέμ-
μα σας σε ένα ή δύο πράγματα που θα 
κάνουν την καρδιά σας να τραγουδήσει 
και θέστε ένα σχέδιο δράσης γι αυτά.

Το φεγγάρι σας βοηθά να ξε-
κινήσετε τη νέα σας συναρπαστική δι-
αδρομή. Μιλήστε με ξένους, βγάλτε ει-
σιτήρια για ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή 
κάντε κάτι που ποτέ δεν κάνατε, όπως 
για παράδειγμα να πάτε στην εκκλησία ή 
να περπατήσετε εξερευνώντας την πόλη 
σας. Ταξιδέψτε, τόσο με το μυαλό όσο 
και κυριολεκτικά, θα εκπλαγείτε!

Έχετε μέσα σας δυνάμεις που 
μπορούν να θεραπεύσουν τις σχέσεις σας, 
ξέρετε πώς να στείλετε σήματα αγάπης, 
συμπόνιας και κατανόησης. Οποιοδήποτε 
μεγάλο εγχείρημα, ερωτικό ή επαγγελ-
ματικό, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 
μέσα του επόμενου μήνα, όταν θα είστε 
πιο αισιόδοξοι για την πρόοδό σας.

Επειδή τώρα θα είστε λίγο πιο 
ευαίσθητοι από το συνηθισμένο, αφιε-
ρώστε λίγο χρόνο με τον εαυτό σας μέ-
νοντας μακριά από τον πολύ κόσμο, απλά 
χαλαρώνοντας με ένα καλό βιβλίο ή πη-
γαίνοντας κοντά σε νερό, αν αυτό χρειά-
ζεται η ψυχή σας. Δώστε επίσης προτε-
ραιότητα στην φροντίδα του εαυτού σας 
και έναν καλό ύπνο. 

Για να έχετε περισσότερα χρήμα-
τα θα πρέπει να βάλετε το μυαλό σας να 
δουλέψει και να κάνετε σωστές επιλογές 
συνεργατών. Θέστε σταθερούς νέους στό-
χους, προκειμένου να εκτοξεύσετε την επι-
χείρησή σας και τις ερωτικές σας υποθέσεις. 
Έχετε έμπνευση στους τομείς των επενδύ-
σεων, της οικειότητας και της βαθιάς ψυχι-
κής ένωσης με τον αγαπημένο σας.
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ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

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

Η νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων, σηματοδοτεί ένα νέο 
ξεκίνημα στις σημαντικές σχέσεις σας 
και συνεργασίες σας. Θα μπορούσε να 
σημάνει την αρχή μιας νέας ερωτικής 
σχέσης ή φυτεύετε τους σπόρους για 
μια χαρισματική και επικερδή συνεργα-
σία τους επόμενους έξι μήνες. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Ο γιατρός, ο Πόντιος  
και το… δείγμα

Ένας Πόντιος πάει στο 
γιατρό για εξέταση 

σπέρματος. Ο γιατρός 
αφού πρώτα τον εξετάζει, 
του δίνει ένα βαζάκι άδειο 
και του λέει να το φέρει 
με… δείγμα. Την άλλη μέρα 
πάει ο Πόντιος στο γιατρό 
με το βαζάκι… άδειο.

-Τι έγινε; Που είναι το 
δείγμα;

-Άσε γιατρέ, πολύ ζόρι-
κα τα πράγματα. Πρώτα 
δοκίμασα με το δεξί μου 
χέρι, αλλά τίποτα. Μετά 
δοκίμασα με το αριστερό, 
τίποτα. Μετά και με τα δύο 
χέρια, τίποτα! Φώναξα τη 
γυναίκα μου, δοκίμασε με 
το δεξί, με το αριστερό, 
ακόμα και με το στόμα, τί-
ποτα!

-Τίποτα;

-Τίποτα, τίποτα! Φώναξα 
και την κόρη μου.

-Και την κόρη σας;!

-Ναι, τίποτα και αυτή. Ε, 
μετά αναγκαστήκαμε να 
φωνάξουμε και τη… γειτό-
νισσα.

-Τη γειτόνισσα;

-Ναι την καημένη, τη λυ-
πήθηκα, 1 ώρα προσπα-
θούσε, μια με τα χέρια, μια 
με το στόμα αλλά τίποτα…

-Μα αυτό που μου περι-
γράφετε, είναι φοβερό…

-Ακριβώς γι αυτό ήρθα 
γιατρέ. Δώστε μου ένα 
άλλο βαζάκι, γιατί αυτό 
δεν ανοίγει με τίποτα!!!

1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα 
και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Να-
πολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρω-
σίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών 
Κρατών).
1909: Εκδηλώνεται κίνημα κατώτερων αξιωματικών 
του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού υπό τον υποπλοί-
αρχο Κωνσταντίνο Τυπάλδο, με συνδικαλιστικά αιτή-
ματα. Θα κατασταλεί με αιματηρό τρόπο.
1923: Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική 
εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον 
τομέα των κινουμένων σχεδίων.
1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική 
δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται 
στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, 
τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.
1975: Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη 
των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυ-
τεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατη-
γορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
2013: «Θα σκίσουμε το μνημόνιο στην αυλή της Βου-
λής των Ελλήνων» δηλώνει στο MEGA ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης.

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy 
Karaindros 

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

514 894 2434

ELTEC

ΔΩΡΕΆΝ
 εκτίμηση προσφοράςΚΩΣΤΆΣ

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

RBQ# 5713-3464-01

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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




