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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!

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Καταδίκη των 
τουρκικών προκλήσεων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ Σ. ΚΑΛΕ  

ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Πιθανό έως  
το τέλος  

του έτους  
το πρώτο  
εμβόλιο!»

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940:  
Πως θα ήταν ο κόσμος αν 

η Ιστορία είχε γραφτεί… 
ανάποδα

Από το συγγραφέα  
Νίκο Ποταμιάνο

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πόλεμος ή…  
παράδοση;
Η αδιαφορία ΕΕ-ΝΑΤΟ στην 
τουρκική προκλητικότητα 

δημιουργεί τετελεσμένα στην 
ελληνική κυβέρνηση

David A. Dodge 
Ο τομέας των πόρων  
στην καναδική οικονομία
…συνέχεια της οικονομικής ανάλυσης

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οι ελπίδες  
του Τραμπ  
να επανεκλεγεί…

ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ

Στη Χάγη  
για την ΑΟΖ

ΔΕΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ  
ΙΣΩΣ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ  
ΓΙΑ ΤΟ ’40  (ΣΕΛ. 24)

ΣΕΛΙΔΑ 6

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ

Προσωρινός... 
πάγος σε εκλογές 
στον Καναδά

Δεν πέρασε η πρόταση των 
Συντηρητικών για δημιουργία 
επιτροπής έρευνας

Νέος γύρος ψηφοφορίας  
τη Δευτέρα 26/10

FAYÇAL EL-KHOURY
MP FOR LAVAL-LES ÎLES

faycal.el-khouryc1@parl.gc.ca

ANNIE KOUTRAKIS
MP FOR VIMY

annie.koutrakis@parl.gc.ca

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Σήμερα θυμόμαστε όλους αυτούς τους ήρωες 
που εδώ και 80 χρόνια έδωσαν την ζωή τους 

με τόλμη και θάρρος για την Ελευθερία.

Ζήτω η Ελλάς! 
Ζήτω ο Καναδάς!



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

0$DOWN

CALL ON  
A GOOD DEAL

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans. 

Offer subject to change without notice. A set-up service fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible 
Fido Mobile plan. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly to your bill for as long as your FPPA is in place). Down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your 
FPPA is terminated or your Mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. A security deposit of up to $250 may be required. TMFido and related names & logos are 
trademarks used under licence. © 2020 Fido

MONTREAL

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

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

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

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

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

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

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Οκτωβριου, 2020 / October 23, 2020  •  3

Ένας φυσιοπαθητικός του Μόντρεαλ 
ελληνικής καταγωγής, που ισχυρί-

στηκε ότι είχε «θεραπευτική» σεξουαλική 
δύναμη για να κάνει σεξουαλική επίθεση 
σε δύο γυναίκες, κρίθηκε ένοχος, παρόλο 
που ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτός το θύμα.
«Ο Νικόλαος Αγαπιάδης ισχυρίστηκε ότι 

το πρώτο θύμα ενήργησε για εκδίκηση 
και ότι το δεύτερο ήταν τόσο αποφασι-
σμένο να μείνει έγκυος, που ζήτησε από 
τον κατηγορούμενο να κάνει σεξ μαζί του» 
εξήγησε ο δικαστής Dennis Galiatsatos 
(επίσης ελληνικής καταγωγής), απορρί-
πτοντας αυτήν την εκδοχή την Παρασκευή 
16/10 στο δικαστήριο του Μόντρεαλ.

Ο Αγαπιάδης, 57 ετών, είναι πρώην εστι-
άτορας στο Παλιό Λιμάνι, ο οποίος ασκού-
σε επίσης φυσιοπαθητική όταν επιτέθηκε 
σε δύο γυναίκες.
Το πρώτο του έγκλημα χρονολογείται 

από το 2014, όταν πρότεινε στο θύμα 
«να την εξετάσει». Μόλις βρέθηκε στο 
γραφείο του, ξεκίνησε μια εξέταση που 
απαιτούσε να αγγίξει τα ιδιωτικά μέρη της 
γυναίκας, ακόμα κι αν δεν το ήθελε. Στη 
συνέχεια της επιτέθηκε, αλλά ευτυχώς κά-
ποιος χτύπησε την πόρτα, τερματίζοντας 
τη σεξουαλική επίθεση…

Ένα χρόνο αργότερα, το δεύτερο θύμα 
δεν ήταν τόσο τυχερό. Αφού ξόδεψε 
6.000 δολάρια για μια υποτιθέμενη θε-
ραπεία στειρότητας, ο Αγαπιάδης δε δί-
στασε να τη βιάσει, αφού της εξήγησε τη 
θεωρία του ότι τα… σπερματικά υγρά του 
ήταν «θεραπευτικά» και ότι θα μπορούσε 
να ωφελήσει τη γυναίκα! 

ΕΝΑ ΜΠΡΑΟΥΝΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΙΑΣΜΟ
«Είχε βάλει τα κλάματα», εξήγησε ο δικα-

στής, αναφερόμενος στη γυναίκα. Στη συ-
νέχεια, ο κατηγορούμενος ξέσπασε δυνα-
τά, στην προσπάθειά του να εξηγήσει ότι 
οφείλεται στον «αέρα μέσα στο [θύμα]», 
ο οποίος έμοιαζε με «ανεμοστρόβιλο» και 
ότι «ήταν μόνο η θεραπεία». Της έδωσε 
ένα μπράουνις και ένα μπισκότο, συμβου-
λεύοντάς την να κάνει ντους και να πιει 
γάλα.
Στη συνέχεια, η γυναίκα ξαναείδε τον 

Αγαπιάδη, ο οποίος της είπε να μην το πει 
σε κανέναν.
«Ακόμα κι αν διαπιστώνει τώρα ότι οι 

οδηγίες του Αγαπιάδη ήταν τρελές, ανα-
ρωτήθηκε αν ήταν η θεραπεία», δήλωσε ο 
δικαστής, υπενθυμίζοντας ότι κάθε θύμα 
μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά σε σε-
ξουαλική επίθεση.
Ο Αγαπιάδης έκανε τα πάντα για να κα-

τηγορήσει τους καταγγέλλοντες, αλλά 
καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση. 
Ο δράστης, ο οποίος έχει καρκίνο, θα επι-
στρέψει στο δικαστήριο το Δεκέμβριο για 
την ετυμηγορία των δικαστών. Ο δικαστής 
Γαλιατσάτος θα εκδώσει την απόφασή 
του το Δεκέμβριο.

© ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 32 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Οι φιλελεύθεροι κέρδισαν την πρό-
κληση που έκαναν στα άλλα κόμ-

ματα. Έδειξαν ότι ήταν αποφασισμένοι 
να πάνε για εκλογές, αν περνούσε η πρό-
ταση των συντηρητικών για δημιουργία 
επιτροπής έρευνας για την υπόθεση WE 
CHARITY και ότι άλλα συμβόλαια χορηγή-
θηκαν εν ονόματι της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, η πρόταση της Τετάρ-

της 21 Οκτωβρίου καταρρίφτηκε με 180 
«όχι» και 146 «ναι». Για την κυβέρνηση 
Trudeau, η πρόταση αυτή ήταν σα μομφή 
προς αυτήν, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 
εκλογών. Πράγμα που ειλικρινά κανένα 
κόμμα δε θα ήθελε να γίνει, προπαντός το 
Νεοδημοκρατικό που βρίσκεται σε άθλια 

οικονομική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, 
οι διοργανωτές του κόμματος είναι απα-
σχολημένοι με τις επαρχιακές εκλογές της 
Βρετανικής Κολομβίας, ενώ οι σύμμαχοι 
του στα εργατικά συνδικάτα απολαμβά-
νουν τα οικονομικά βοηθήματα της κυ-
βέρνησης.
Από την πλευρά τους, οι Φιλελεύθεροι 

έχουν σκοπό να πάνε σε εκλογές, εφόσον 
παρουσιάσουν το πόρισμα της διαχείρι-
σης της πανδημίας αλλά πριν την κατάθε-
ση του Επιτρόπου Ηθικής για την υπόθεση 
WE CHARITY.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ 
Όμως, τη Δευτέρα 26/10, καλούνται και 

πάλι οι βουλευτές να ψηφίσουν νέα πρό-
ταση που έχει καταθέσει ο νεοεκλεγμένος 
ηγέτης των συντηρητικών, Erin O’Toole 
(φωτ.). Αυτή τη φορά η πρόταση καλεί την 
επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, όπως 
προβεί σε μελέτη «της κατάστασης κινδύ-
νου που θα αντιμετωπίσουν οι Καναδοί 
πολίτες στο δεύτερο κύμα του COVID-19». 
Τα 16 σημεία της πρότασης επιβάλλουν 

στην κυβέρνηση να παρουσιάσει όλα τα 
κυβερνητικά έγγραφα, αλληλογραφία 
κ.λπ.… συμπεριλαμβανομένου και αυτή 
του γραφείου του πρωθυπουργού, της 
Υπηρεσίας Υγείας Καναδά και της Δημό-
σιας Υπηρεσίας Υγείας. Επίσης, σύμφωνα 
με την πρόταση, η διορία προσκόμισης 

εγγράφων είναι μόνο 15 ημέρες.
Άγνωστο είναι αν και αυτή την πρόταση 

η κυβέρνηση θα την αντιμετωπίσει ως 
μομφή.
Άγνωστο επίσης είναι, αν πάλι ο ηγέτης 

του Νεοδημοκρατικού κόμματος Jagmeet 
Singh,υποστηρίξει την ψήφο της κυβέρ-
νησης των φιλελευθέρων.
Τέλος, στις 10 σφυγμομετρήσεις των τε-

λευταίων 30 ημερών, ως μέσον όρο, οι φι-
λελεύθεροι έχουν το 36,4% προτίμησης 
με πιθανότητα 47% κυβέρνηση πλειοψη-
φίας, οι συντηρητικοί 30,5% με πιθανό-
τητα 8% κυβέρνηση πλειοψηφίας, το NDP 
17,9%, το BLOC 6,9%, ενώ 5,8% έχουν οι 
GREEN και 2,4% τα υπόλοιπα κόμματα. 

Σεξουαλική επίθεση: Ο διεστραμμένος 
φυσιοπαθητικός κρίνεται ένοχος
Ισχυρίστηκε ότι είχε «θεραπευτική»  
σεξουαλική δύναμη

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Όχι εκλογές  
το φθινόπωρο

Ο Έλληνας «γκουρού» είχε 
θησαυρίσει με το να πουλά για-
τροσόφια, από χάπια μέχρι κρέ-
μες, σε συμπάροικους και μη που 
πίστευαν ότι θα θεραπευτούν, 
έναντι $400-$1000 μηνιαίως!

Οι Φιλελεύθεροι έχουν 
σοβαρές πιθανότητες 

για κυβέρνηση  
πλειοψηφίας σε  

πιθανές εκλογές το 
αμέσως επόμενο  

διάστημαΤου Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Η Πατρίς κινδυνεύει…
 

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τα 80 χρόνια της ένδοξης σελί-
δας του ηρωικού Έπους. 

Όμως, η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, δε θα μοιάζει με 
καμία από τις προηγούμενες. Για πρώτη φορά, χωρίς στρατιωτική 
και μαθητική παρέλαση θα γιορτάσει η Ελλάδα το ιστορικό ΟΧΙ, 
αφού όλες οι εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. 

Στιγμές όπως αυτές με τους εύζωνες της προεδρικής φρουράς, 
τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων να παρελαύνουν στη λεωφό-
ρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης και τις στρατιωτικές 
μπάντες να παιανίζουν τον Εθνικό Ύμνο, δε θα επαναληφθούν 
φέτος.  

Ανάλογη αναμένεται να είναι η εικόνα με εκείνη της 25ης Μαρτί-
ου, οπότε είχαν ακυρωθεί και πάλι οι παρελάσεις, καθώς η χώρα 
ήταν σε λοκ-ντάουν.

Κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι εκτιμούν πως η ματαίωση των πα-
ρελάσεων είναι επιβεβλημένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση 
ο συνωστισμός θα ήταν αδύνατον να ελεγχθεί και ως εκ τούτου 
και η διασπορά του κορωνοϊού.   

Στο Μόντρεαλ, όπως γνωρίζουμε, οι παρελάσεις με τις μαθητι-
κές επιδείξεις της 28ης Οκτωβρίου έχουν καταργηθεί μετά τη διά-
λυση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων. Έκτοτε, η μοναδι-
κή παρέλαση πραγματοποιείται στο Τορόντο.  
Ογδόντα χρόνια πέρασαν και η εθνική μας κυριαρχία απειλείται 

και πάλι. Οι Τουρκικές προκλήσεις, οι παραβιάσεις και οι απειλές, 
αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων. Επικίνδυνες 
εξελίξεις, που θα πρέπει να προβληματίσουν τους πάντες. 
Τον ελληνικό λαό, την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευ-

σης και όσους έχουν ρόλο και λόγο στην Ελλάδα. Δε μπορεί κα-
νείς παρά να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, για την πορεία 
που έχει πάρει η χώρα και κυρίως για τις εγκληματικές αμέλειες 
των κυβερνήσεων, που φέρουν ακέραιη την ευθύνη. 

Δεν υπάρχει έλληνας πολίτης που να αισθάνεται ασφαλής, βέ-
βαιος για τη ζωή του, σίγουρος για ότι δε θα έχει εκπλήξεις στο 
μέλλον.
Η πατρίδα κινδυνεύει και δυστυχώς δεν υπάρχουν στηρίγματα. 

Μόνο εκβιασμοί και πιέσεις, ένας ανίκανος πολιτικός κόσμος και 
τα ευχολόγια των «εταίρων». 

Δεν υπάρχουν πλέον Βενιζέληδες και Μεταξάδες, ούτε Κολοκο-
τρώνηδες και Καραϊσκάκηδες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο έλεος των 
«συμμάχων» με τους Τούρκους να χτυπούν τύμπανα πολέμου...

Η πατρίδα κινδυνεύει, γιατί με συμβιβασμένους κυβερνήτες γί-
νεται πράξη το όραμα κάποιων ξένων παραγόντων που τη θέλουν 
τεμαχισμένη γεωγραφικά, ανύπαρκτη ιστορικά, υποταγμένη στην 
ξενοκρατία και στα μνημόνιά της…
Η πατρίδα κινδυνεύει, γιατί έπαψε πια να γεννά γνήσιους πα-

τριώτες. Ιστορία χιλιάδων ετών την κατέστρεψαν μέσα σε μερικές 
δεκαετίες ουτιδανοί και ανθέλληνες προδότες... 

Η ανοχή έχει πάρει κυρίαρχη θέση απέναντι στις εξελίξεις που 
μας πλησιάζουν ραγδαία και απειλούν να μας αφανίσουν ως λαό 
και ως έθνος...

Μπροστά σ’ αυτή την επερχόμενη λαίλαπα, δε θα πρέπει να ξε-
χνάμε τα λόγια του μεγάλου Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδί-
στρια: «Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύσι εις την ακαρδίαν 
μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο φιλήκοος των ξένων είναι 
προδότης...». 
Τιμή και δόξα στους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την πα-

τρίδα!

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940:
Τότε λέγαμε «ΟΧΙ» – Σήμερα όμως...;

Σε λίγες μέρες ο Ελληνισμός εορτάζει την 80η επέ-
τειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ήταν μια μέρα 

που η Ελλάδα – μια μικρή σε πληθυσμό χώρα αλλά 
μεγάλη σε θάρρος, πατριωτισμό και ιδανικά – είπε 
ΟΧΙ στο πέρασμα των στρατευμάτων του δικτάτορα 
Μουσολίνι. 

Αν και πρακτικά το ξέχασαν οι λεγόμενοι σύμμα-
χοί μας, η επιμονή για την Ελευθερία των Ελλήνων, 
ανάγκασε τον Χίτλερ να «σώσει» το σύμμαχό του 
Μουσολίνι από το «ΑΕΡΑ» των Ελλήνων μαχητών, 
στέλνοντας δυνάμεις να υποδουλώσουν την Ελλάδα. 
Αυτό καθυστέρησε τις επιχειρήσεις στο ρωσικό έδα-
φος, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πολεμήσει 
εκεί αργότερα, σε άθλιες καιρικές συνθήκες, όπου 
βούλιαζαν τα τανκς στη λάσπη και στο πυκνό χιόνι. 
Φυσικά, ας μην ξεχάσουμε και την πανωλεθρία και 
τον αποδεκατισμό του σώματος αλεξιπτωτιστών από 
τη λεβεντιά των Κρητικών το Μάιο του ‘41.

 
Η ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ‘40

Παράδειγμα προς μίμηση έγινε η γενναιότητα των 
Ελλήνων. Γνωστό είναι το ιστορικό ρητό που ανέφε-
ρε ο Τσώρτσιλ: «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες 
πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟ-
ΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ»! Επιπλέον, ομολόγησε σε 
λόγο που εκφώνησε στο BBC, ότι η στάση των Ελ-
λήνων στον πόλεμο ήταν καθοριστικός παράγοντας 
για τη νίκη!

Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι ο  ίδιος ο Χίτλερ δήλω-
σε στις 4 Μαΐου 1941 τα εξής: «Χάριν της ιστορικής 
αλήθειας οφείλω να πω ότι μόνον οι Έλληνες απ’ 
όλους τους αντιπάλους οι οποίοι με αντιμετώπισαν, 
πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και ύψιστη περι-
φρόνηση προς το θάνατο»!

Ο δε Στάλιν στις 31 Ιανουαρίου 1943 από το ραδιο-
φωνικό σταθμό της Μόσχας, ανέφερε: «Ευγνωμονώ 
τον Ελληνικό Λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»!

Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Φράνκλιν Ρούσβελτ, στο 
λόγο του στις 10 Ιουνίου 1943, είπε: «Όταν όλος ο 
κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο Ελληνικός λαός 
τόλμησε να αμφισβητήσει το αήττητο του γερμανι-
κού τέρατος αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα 
της ελευθερίας».

Υπενθυμίζω επίσης, ότι η Ελλάδα αντιστάθηκε 219 
ημέρες έναντι των στρατευμάτων του Χίτλερ, ενώ 
χώρες όπως η Γαλλία που ήταν και υπερδύναμη μό-
λις 43 ημέρες! Ανέκδοτο θα παραμείνει στην ιστορία 
η παράδοση του στέμματος από το βασιλιά της Δα-
νίας στο μοτοσικλετιστή που μετέφερε την αίτηση 
του Χίτλερ για υποταγή.

Η γενναιότητα όμως των Ελλήνων του ‘40 και αρ-
γότερα της κατοχής, έστειλε στο θάνατο το 10% του 
πληθυσμού της χώρας, ήτοι πάνω από 750.000. 

Ναι. Σε ποσοστό η Ελλάδα, είχε τα περισσότερα θύ-
ματα, σε σχέση άλλων χωρών που είχαν περίπου 2% 
απώλειες του πληθυσμού τους, όπως η Σοβιετική 
Ένωση και η Γαλλία. 
 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020…
Αυτή θα είναι μια κρίσιμη ημέρα, που η Τουρκία θα 

δοκιμάσει τη σημερινή Ελλάδα, αν είναι έτοιμη να 
ξαναπεί «ΟΧΙ» στην καταπάτηση των εδαφών της.

Είναι λοιπόν κάπως παράδοξο, ότι 80 χρόνια μετά, 
ορισμένοι νεοέλληνες είναι έτοιμοι να παραδώσουν 

την Ελλάδα μας στη γειτόνισσα Τουρκία, που στην 
πραγματικότητα είναι ο τραμπούκος της περιοχής. 
Σημειωτέων ότι, ενώ οι Έλληνες ήταν στο πλευρό 
των συμμάχων και έχυναν το αίμα τους, η Τουρκία 
ήταν ο δορυφόρος του Χίτλερ καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μόνο την 
τελευταία μέρα αφού τελείωσε ο πόλεμος, κήρυξε 
τον πόλεμο στη Γερμανία. Αυτό θα πει γενναιότητα…

Αλλά ας πάμε πίσω σε αυτούς τους ορισμένους 
νεοέλληνες. Πρόκειται για καθηγητές, διανοούμε-
νους κ.λπ. … που εδρεύουν σ’ έναν οργανισμό με 
την ονομασία ΕΛΙΑΜΕΠ. Να προσθέσουμε εδώ, ότι 
ο οργανισμός παίρνει θέση κατά όλων των Εθνικών 
μας Θεμάτων. Φαίνεται πως οι χρηματοδοτήσεις 
που λαμβάνει – ως επί το πλείστων από γερμανικές 
πηγές – τον «προτρέπουν» να προωθεί αυτά τα πι-
στεύω. Με λίγα λόγια, μου θυμίζει τους δωσίλογους 
της κατοχής που ζούσαν με χρυσά κουτάλια, προ-
σπαθώντας να πείσουν τους Έλληνες να συνθηκολο-
γήσουν με τους Χιτλερικούς.

 
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΦΟΡΟΥΝ  

ΑΚΡΙΒΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ…
Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην  «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 

το μέλος του συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγη-
τής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νίκος Μαρα-
ντζίδης, καλεί την Ελλάδα να «φινλανδοποιηθεί» 
οικειοθελώς, δηλαδή να δώσει τα πάντα στην Τουρ-
κία και να σταματήσει να έχει ανεξάρτητη εξωτερική 
πολιτική. 

Μάλιστα, βάζει στο ίδιο καλάθι τη… μεταγραφή του 
ποδοσφαιριστή Πέλκα από τον ΠΑΟΚ στην Τουρκική 
Φενέρμπαχτσέ, ώστε να «αφοσιωθεί» στην εσωτερι-
κή πολιτική: «Οι δυτικοί αντιμετωπίζουν «ψυχρά» 
την Τουρκία ως μια σοβαρή δύναμη και μεγάλη 
αγορά. Εμείς γιατί δεν προσπαθούμε να κάνουμε 
το ίδιο; Γιατί πρέπει να έχουμε εθνική στρατηγική 
το ψυχόδραμα;».

Θα ήθελα να ξέρω, αν αυτός ο καθηγητής και οι 
όμοιοι του, καθώς και τα στελέχη του κόμματος των 
«ΠΡΑΣΙΝΩΝ» που θέλουν τερματισμό στις αμυντι-
κές δαπάνες, αν ποτέ έχουν σκεφτεί ότι εδώ και 200 
χρόνια, αν δεν πολεμούσαν οι Έλληνες για την ανε-
ξαρτησία τους, τι γλώσσα θα μιλούσαν σήμερα όλοι 
αυτοί – προδότες του 21ου αιώνα!
Τότε ποιος ο λόγος να εορτάσουμε τα 200 χρόνια 

της Εθνικής μας Εορτής στις 25 Μαρτίου 1821;
Μήπως οι κύριοι αυτοί θέλουν να γιορτάσουν την 

πρώτη μέρα της νέας κατοχής μας από τους Τούρ-
κους; Αν αυτό πράγματι ισχύει… κύριοι, στη μαλλια-
ρή λέγεται ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

Εύχομαι ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ, Θάνος Ντόκος, που είναι ο Σύμβουλος Εθνι-
κής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Μητσοτάκη, και 
αποτελεί ουσιαστικά τη «ραχοκοκαλιά» της σκέψης 
της εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, 
να είναι πιο πατριώτης από τους πρώην συναδέλ-
φους του καθηγητές και να μην ωθήσει τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να αφήσει την Ελλάδα στις τουρκικές 
ορέξεις του Ερντογάν.

Αν και οι τελευταίες θέσεις που έχει πάρει η Ελληνι-
κή κυβέρνηση δείχνει ότι οδεύει στα βήματα αυτών 
που υπερασπίστηκαν τα Ελληνικά εδάφη.

Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω οι Υπερασπιστές της Ήρωες! 
Ζήτω το Ελληνικό Έθνος!
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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

«Η Τουρκία φαντασιώνεται αυτοκρα-
τορικές πρακτικές με επιθετικές 

δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, 
από τη Σομαλία μέχρι την Κύπρο, από το 
Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο. Πότε ζωγρα-
φίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπο-
γράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψη-
φίζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους, για 
θέματα τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς 
κανόνες», τόνισε ο έλληνας πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή 
της δήλωσής του, στην κοινή συνέντευ-
ξη Τύπου με τον πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον 
πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ 
αλ Σίσι στην Τριμερή Σύνοδο μεταξύ Κύ-
πρου, Ελλάδας και Αιγύπτου.
«Κυρίως όμως, συνοδεύοντας όλα 

αυτά με απανωτές μονομερείς προκλή-
σεις πλαισιωμένες από μια ακραία, επιθε-
τική -συχνά- ρητορική. Συμφωνήσαμε ότι 
αυτή η συμπεριφορά κατάφορα παραβιά-
ζει το Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύει την 
περιφερειακή ασφάλεια, για την οποία 
και οι τρεις χώρες εργαζόμαστε σκληρά», 
συνέχισε ο πρωθυπουργός.
«Είναι μια συμπεριφορά η οποία συχνά, 

και αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό εδώ στην 
Κύπρο, προσβάλει αποφάσεις του συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και την 
ΕΕ. Μια συμπεριφορά, που δημιουργεί 
προβλήματα στη βορειοατλαντική συμμα-
χία και είναι μια συμπεριφορά που έρχε-
ται απέναντι σε ρητές θέσεις σημαντικών 
χωρών, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Αραβι-
κού κόσμου, όλων των γειτονικών χωρών», 

συμπλήρωσε. Σχετικά με τη Λιβύη, ο πρω-
θυπουργός σημείωσε ότι «το παράνομο 
μνημόνιο της Άγκυρας με τη διοίκηση της 
Τρίπολης για την οριοθέτηση ανύπαρκτων 
κοινών θαλασσίων ζωνών, αποδεικνύεται 
τώρα ότι βάθυνε τελικά τη Λιβυκή κρίση. 

Ενώ η μεταφορά Σύρων μισθοφόρων 
διασπείρει τρομοκρατικούς πυρήνες στη 
βόρειο Αφρική, απειλώντας την ίδια την 
ασφάλεια της Ευρώπης και υπονομεύει 
τελικά την κοινή μας προσπάθεια, που εί-
ναι η εξάρθρωση της τρομοκρατίας από 
όπου και αν αυτή προέρχεται».
«Η θέση μας σχετικά με τη Λιβύη όπως 

αποτυπώθηκε στη συνάντησή μας είναι 
σαφής: Πολική λύση μπορεί να προέλθει 
μόνο από τους Λίβυους δίχως την παρου-
σία ξένων στην επικράτειά τους», τόνισε 
στη συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Ελ-
λάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε μια 
ειρηνική επόμενη ημέρα στη Λιβύη.

Στο σημείο αυτό, ο πρωθυπουργός επα-
νέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη στή-
ριξη της Ελλάδας στα δίκαια της Κύπρου.
«Η τουρκική επιθετικότητα κατά της Κυ-

πριακής δημοκρατίας, όχι μόνο συνεχί-
ζεται με την αποστολή σκαφών εντός της 
ΑΟΖ της αλλά δυστυχώς κλιμακώνεται 
και μέσα από εμπρηστικές πρωτοβουλίες, 
όπως αυτή στο παραλιακό μέτωπο της πε-
ρίκλειστης Αμμοχώστου. 
Ανοίγοντας ακόμη μια πληγή στην κατε-

χόμενη πλευρά του νησιού, αγνοώντας 
ψηφίσματα του ΟΗΕ για το θέμα και τε-
λικά ναρκοθετώντας το δρόμο για μια δί-
καιη λύση του Κυπριακού», ανέφερε.

«Ύστερα από μια εντατική περίοδο προ-
σπαθειών για την επανέναρξη διερευ-
νητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, με αποκλειστικό θέμα την οριο-
θέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο, μια πρωτοβου-
λία που πολλοί την ανέμεναν, δυστυχώς η 
Άγκυρα επέλεξε και πάλι την παραβατικό-
τητα. 

Και αντί για πρόσκληση επαφών, δρο-
μολόγησε την πρόκληση των πολεμικών 
σκαφών. 

Αντί του διαλόγου των λύσεων προτίμη-
σε το μονόλογο των αμφισβητήσεων. Και 
αντί για γόνιμες συζητήσεις, προβάλει πα-
ράνομες απαιτήσεις. 
Δίκαιο όμως παράγουν μόνο οι δίκαι-

ες πράξεις. Στο ίδιο διάστημα, η Αθήνα 
υπέγραψε και κύρωσε δύο νόμιμες συμ-
φωνίες οριοθέτησης ζωνών με την Ιταλία 
και την Αίγυπτο» τόνισε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Στο σημείο αυτό, είπε ότι η Αθήνα μετα-
τρέπει τη διπλωματία σε δικό της όπλο και 
ζητά τη μη πώληση στρατιωτικού υλικού 
στην Τουρκία.
«Η σύνοδος καταδεικνύει πως η συνερ-

γασία μας διέπεται από αλληλοσεβασμό 
αλλά & από στρατηγική συναντίληψη για 
τα οφέλη που αποφέρει. Η συνεργασία 
μας δε στρέφεται εναντίον κανενός», τό-
νισε από την πλευρά του ο κ. Αναστασιά-
δης.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, στην 
Τριμερή Σύνοδο εξετάστηκαν τρόποι 
«περαιτέρω επέκτασης των συμπράξε-

ών μας» και επαναβεβαιώθηκε η σημα-
σία δημιουργίας του ηλεκτρικού δικτύου 
Euro-Africa Interconnector.
Στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης χαιρέτη-

σε την απόφαση για εγκαθίδρυση (εντός 
του 2020) μιας μόνιμης γραμματείας της 
τριμερούς μας συνεργασίας, με έδρα τη 
Λευκωσία. Αναφερόμενος στην Αίγυ-
πτο, σημείωσε ότι αποτελεί παράγοντα 
ανακοπής των μεταναστευτικών ροών 
προς την Ευρώπη, όπως αναγνωρίζει και 
η ΕΕ.

Σχετικά με την Τουρκία είπε ότι «με μια 
σειρά εκνόμων ενεργειών κλιμακώνει τις 
εντάσεις & διευρύνει την αστάθεια. 
Οι 3 χώρες καταδικάζουν τις παράνομες 

ενέργειες στην Αμμόχωστο, καλώντας την 
Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα των 
ΗΕ».
Τέλος, δήλωσε ότι στη Σύνοδο «τονίσαμε 

τη σημασία του σεβασμού των θαλάσσιων 
ορίων με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι 
την ερμηνεία κάθε χώρας».

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρό-
εδρος είπε ότι η συνεργασία των τριών 
χωρών έχει, μεταξύ άλλων, στόχο την ορι-
οθέτηση των θαλασσίων ζωνών. 
«Σήμερα διεξήχθησαν εποικοδομητικές 

συζητήσεις, ιδιαίτερα για τις παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου», σημείωσε και τό-
νισε ότι η Αίγυπτος ουδέποτε χρησιμοποί-
ησε το μεταναστευτικό για να εκμεταλ-
λευτεί τους ευρωπαίους εταίρους και να 
αποκομίσει οικονομικά ή πολιτικά οφέλη. 

© CNN Greece
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Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

| συνέχεια από το προηγούμενο

Σε έναν κόσμο μετά την COVID, όπου 
ο Καναδάς επιστρέφει από την εκ-

μετάλλευση του φυσικού μας κεφαλαί-
ου (φυσικοί πόροι) και είναι πιθανό να 
μειωθεί προοδευτικά με την πάροδο 
του χρόνου, είναι επιτακτική ανάγκη να 
επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση του 
πνευματικού κεφαλαίου από το οποίο 
μπορούμε να κερδίσουμε εισόδημα αντι-
κατάστασης. 
Ακριβώς όπως ο Καναδάς έχει μείνει 

πίσω από άλλες χώρες στην εμπορευ-
ματοποίηση των ερευνητικών μας προ-
σπαθειών, τώρα έχουμε μείνει πίσω στη 
δημιουργία ενοικίων IP από τις δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης.

Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση της 
COVID τους τελευταίους έξι μήνες έχει 
δώσει έντονη εικόνα σε καναδικά νοικο-
κυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, της 
μεγάλης σημασίας της βελτίωσης της ικα-
νότητάς μας να παρέχουμε και να έχουμε 
πρόσβαση σε διαδικτυακές και εικονικές 
υπηρεσίες, εξασφάλιση πρόσβασης σε 
δεδομένα και στα εργαλεία για τη χρήση 
αυτών των δεδομένων, δημιουργία και 
εκμετάλλευση IP (ειδικά ιατρική IP) και 
επενδύοντας στην επέκταση των ευρυζω-
νικών υπηρεσιών. 

Αυτή η εμπειρία έχει επίσης καταδείξει 
σε όλους μας – εργοδότες, εργαζόμενους, 
φοιτητές και αυτοαπασχολούμενους – τη 
σημασία της αναβάθμισης των ψηφια-
κών δεξιοτήτων μας, προκειμένου να συ-
γκεντρώσουμε την ατομική και συλλογική 
ικανότητα παραγωγής και ανταγωνισμού 
αποτελεσματικά στη δεκαετία του 2020.
Τα κέρδη που πρέπει να εξαχθούν από 

ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις, δημόσιες 
υπηρεσίες και σχεδόν όλους τους άλ-
λους από μια πλήρη ψηφιακή μετατροπή, 
απεικονίζονται καλά από το γεγονός ότι 
το Shopify, η πιο επιτυχημένη εταιρεία 
μας από το Research in Motion, ξεπέρασε 
τη Royal Bank of Canada στην κεφαλαιο-
ποίηση της αγοράς στις αρχές της πανδη-
μίας (και τέτοιες υπηρεσίες δε διασχίζουν 
τα φυσικά σύνορα σε φορτηγά ή κουτιά, 
όπως το canola και το αλουμίνιο, καθι-
στώντας τα λιγότερο υποκείμενα σε προ-
φανή προστατευτισμό). 

Η ψηφιακή οικονομία είναι παντού και 
επομένως πρέπει να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για να αποκομίσουν τα 

οφέλη εντείνοντας την ψηφιοποίηση 
όλων των βιομηχανιών μας – παλαιών και 
νέων, τεχνολογίας και όχι.

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ο Τομέας Πόρων του Καναδά βασίστηκε 

σε μεγάλο βαθμό στην εξαγωγή φυσικών 
πόρων – ειδικά στο πετρέλαιο – για να 
καλύψει το κόστος εισαγωγής αγαθών 
και υπηρεσιών. Από το 2010 έως το 2015, 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο συνέ-
βαλαν δυσανάλογα στην απομάκρυνσή 
μας από την οικονομική καύση της Μεγά-
λης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. 
Η επένδυση στο πετρέλαιο και η προ-

στιθέμενη παραγωγή, επέτρεψαν στον 
Καναδά να δραπετεύσει σχετικά χωρίς 
τραυματισμό και να επιστρέψει γρήγορα. 

Ακόμα και το 2019, μόνο το πετρέλαιο 
δημιούργησε καθαρά κέρδη από τις εξα-
γωγές (αφού κάλυψε το κόστος εισαγό-
μενου ξένου πετρελαίου για τα ανατολι-
κά μέρη της χώρας) 62 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, τη μεγαλύτερη ενιαία κατηγο-
ρία μας και αρκετά για να καλύψει σε με-
γάλο βαθμό το καθαρό κόστος εισαγωγής 
καταναλωτικών αγαθών και ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών. Αυτό θα αποτελέσει μια με-
γάλη πρόκληση, δεδομένου ότι η παγκό-
σμια ζήτηση για πετρέλαιο βρίσκεται σε 
μακροπρόθεσμη πτωτική πορεία και η 
τιμή του αργού πετρελαίου είναι πιθανό 
να παραμείνει πολύ κάτω από τα επίπεδα 
2010-2015.

Για τη δημιουργία συνεχιζόμενων εσό-
δων από εξαγωγές, η ενεργειακή βιομη-
χανία του Καναδά θα πρέπει να επεν-
δύσει σε εξοπλισμό και τεχνολογία, που 
μειώνει τόσο το κόστος όσο και τις εκπο-
μπές άνθρακα, καθώς και διασφαλίζο-
ντας ότι έχουμε επαρκή ικανότητα μετα-
φοράς προϊόντων σε πολλές αγορές. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ακολουθή-
σουν πολιτικές που διευκολύνουν τέτοιες 
ιδιωτικές επενδύσεις (ή τουλάχιστον να 
μην την απογοητεύσουν). Εάν ο τομέας 
αποτύχει να δημιουργήσει ισχυρά κέρ-
δη από τις εξαγωγές και να προσελκύσει 
άμεσες ξένες επενδύσεις, αυτό θα δημι-
ουργήσει πτωτική πίεση στο δολάριο του 
Καναδά, μεταφράζοντας σε υψηλότερες 
τιμές για όλα τα άλλα αγαθά και υπηρε-
σίες που αγοράζουν οι Καναδοί. 

Η διάρκεια ζωής του πετρελαίου πρέ-

πει να τεντωθεί – ενώ προσαρμόζεται 
για τις αρνητικές επιπτώσεις των εκπο-
μπών – έως ότου έχουμε αναπτύξει αντι-
καταστάσεις για τα χαμένα έσοδα από 
τις εξαγωγές. Οι αντίπαλοι ενός ισχυρού 
τομέα εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, αδυνατούν να αναγνωρίσουν ότι 
αυτά τα κέρδη είναι απαραίτητα για να 
πληρώσουν για το πράσινο σκέλος του 
ενεργειακού εφοδιασμού μας. 
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να εκ-

συγχρονιστεί η βιομηχανία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, για να βρει τρό-
πους για τη δημιουργία εσόδων από τις 
επενδύσεις που έγιναν για την επινόηση 
βελτιωμένης τεχνολογίας – εξάγοντας 
τις τεχνικές μας υπηρεσίες και, πολύ ση-
μαντικό, δημιουργώντας τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουρ-
γούμε εδώ στον Καναδά.
Πρέπει επίσης να ανεβάσουμε την αλυ-

σίδα αξίας. Ο Καναδάς μπορεί να αξιο-
ποιήσει περισσότερο την οικονομική αξία 
της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, μέσω αυξημένων επενδύσεων σε 
τεχνολογικά προηγμένη μετατροπή υδρο-
γονανθράκων σε πετροχημικά, υδρογόνο 
και άλλα παράγωγα προϊόντα. 
Ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε το τρέ-

χον πλεονέκτημά μας, τόσο των φυσικών 
όσο και των ανθρώπινων πόρων, για να 
διαιωνίσουμε και να αυξήσουμε την αξία 
των παγκόσμιων πωλήσεων που προέρ-
χονται από αυτούς τους πόρους, απομα-
κρυνόμενοι από την εκπομπή άνθρακα, 
παράλληλα μετατρέποντας μια εξασθε-
νημένη βιομηχανία σε μια ανανεωμένη 
μονάδα παραγωγής ενέργειας. 
Αυτός είναι ένας τομέας που δε μπορεί 

να εγκαταλειφθεί αλλά πρέπει να μετα-
σχηματιστεί και πρέπει να δοθούν κατάλ-
ληλα φορολογικά κίνητρα για τη χρημα-
τοδότηση της καθαρής μετατροπής του.

| Η συνέχεια στο επόμενο…

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

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας
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Όταν δημοσιεύτηκαν την Τρίτη 13/10 
οι τελευταίες δημοσκοπήσεις υπέρ 

του Τζο Μπάιντεν, απέμεναν ως τις κάλ-
πες της 3ης Νοεμβρίου 20 μέρες, οι οποί-
ες όλο και λιγόστευαν. Πλέον, με αφε-
τηρία τη σημερινή μέρα (Παρασκευή 23 
Οκτωβρίου), έχουν μείνει μόλις 10 ημέρες 
για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Μαζί 
τους. λιγοστεύει και ο πολιτικός χρόνος 
του Ντόναλντ Τραμπ να γυρίσει το παιχνί-
δι στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. 

Κι όμως, παρότι ο υποψήφιος των Δη-
μοκρατικών βρέθηκε να απολαμβάνει μια 
διψήφια διαφορά –ο μέσος όρος όλων 
των εθνικών δημοσκοπήσεων έφθασε στο 
10,4% (52,3% έναντι 41,9%)– ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ δικαιούταν να λέει ότι έχει ελπί-
δες για επανεκλογή. 

Κατ’ αρχάς τα βασικά. Τα παναμερικα-
νικά ποσοστά δεν έχουν σημασία. Ή μάλ-
λον έχουν, αλλά όχι τόση όση πιστεύουμε 
εμείς οι Ευρωπαίοι που έχουμε συνηθίσει 
σε άλλα, αναλογικότερα εκλογικά συστή-
ματα. Στις ΗΠΑ, για να εκλεγείς πρόεδρος 
πρέπει να βρεις 270 εκλέκτορες, τους 
οποίους δίνει ανάλογα με τον πληθυσμό 
της η κάθε πολιτεία σε αυτόν που λαμβά-
νει τοπικά το μεγαλύτερο ποσοστό (εξαί-
ρεση οι περιφέρειες της Νεμπράσκα, που 
όμως είναι αμελητέες και δεν κρίνουν κάτι 
– παραδοσιακά άλλωστε ψηφίζουν Ρεπου-
μπλικάνους). 
Το 2016 η Χίλαρι Κλίντον πήρε συνολι-

κά σχεδόν 3 εκατ. ψήφους περισσότερες 
(62.984.828 Αμερικανοί ψήφισαν τον 
Τραμπ και 65.853.514 την Κλίντον), όμως 
ήταν ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος που πήγε στο Λευκό Οίκο με τη 
χαρακτηριστική μάλιστα άνεση που του 
παρείχαν οι 304 εκλέκτορες. Τι συνέβη; Ο 
Τραμπ κέρδισε εκείνες τις συγκεκριμένες 
πολιτείες που έπρεπε για να εκλεγεί πρό-
εδρος. Το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα, 
όπως πρέπει να κάνει και ο Μπάιντεν, 
ασχέτως αν οι δημοσκόποι πιθανολογούν 
ακόμα και Δημοκρατικό landlside. 

Ένας από τους αναλυτές που πρέπει κα-
νείς να παρακολουθεί στις αμερικανικές 
εκλογές είναι ο Νέιτ Σίλβερ. Ένας 40άρης 
νερντ της στατιστικολογίας που ειδικεύε-
ται στο μπέιζμπολ και στις εκλογές. Έγινε 
διάσημος το 2008, όταν προέβλεψε το 
αποτέλεσμα στις 49 από τις 50 πολιτείες 
(εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα) και γιγά-
ντωσε τη φήμη του τέσσερα χρόνια αρ-
γότερα (επανεκλογή Ομπάμα) όταν προέ-
βλεψε σωστά το αποτέλεσμα και στις 50 
πολιτείες, καθώς και στην Περιφέρεια της 
Κολούμπια. Ο τρόπος του είναι ένα μείγ-
μα γκάλοπ και δημογραφικών στοιχείων. 
Τον κατηγορούν ότι το 2016 απέτυχε να 
διαβλέψει το κύμα που έφερε τον Τραμπ 
στην εξουσία, όμως και πάλι, το γεγονός 
ότι έδινε τότε στον υποψήφιο των Ρεπου-
μπλικάνων 30% πιθανότητες να κερδίσει 
τις εκλογές, ήταν καλύτερο ποσοστό από 
κάθε άλλου εκλογολόγου αναλυτή στις 
ΗΠΑ. 
Τώρα, ο Νέιτ Σίλβερ δίνει στον Ντόναλντ 

Τραμπ 13% πιθανότητες να επανεκλεγεί. 
Ο Μπάιντεν έχει 86% πιθανότητες να κερ-
δίσει, ενώ 1% είναι μια ελάχιστα πιθανή 
εκδοχή, όπου ο κάθε υποψήφιος παίρνει 
269 εκλέκτορες – τότε τον πρόεδρο απο-
φασίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε 
πρώτη ανάγνωση οι 13 στις 100 πιθανό-
τητες του Τραμπ να κερδίσει είναι λίγες. 
Αλλά παραμένουν πιθανότητες. Υπάρχουν 

τρεις εβδομάδες ως τις κάλπες και –είπα-
με– σημασία έχει τι θα συμβεί σε συγκε-
κριμένες, όχι πολλές, πολιτείες. 
Το ποιες είναι οι καθοριστικές πολιτείες 

δε χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση αμερικανι-
κής ιστορίας για να το ξέρεις, θα σου το 
υποδείξουν κάθε φορά οι ίδιοι υποψή-
φιοι, με το πού θα ρίξουν το βάρος της 
εκστρατείας τους, ιδίως τις τελευταίες 
ημέρες πριν τις κάλπες. Ο Μπάιντεν δε 
θα σπαταλήσει χρόνο και χρήμα στην Κα-
λιφόρνια, την έχει εξασφαλισμένη – ούτε 
και ο Τραμπ θα το κάνει, την έχει σίγουρα 
χαμένη. Αντιστρόφως, ο Τραμπ δεν έχει 
κανένα λόγο να διαφημιστεί στην Οκλα-
χόμα, την έχει στο τσεπάκι του – ενώ ο 
Μπάιντεν ακόμα και στο μοναδικό σενά-
ριο που θριαμβεύει με 493 εκλέκτορες, τη 
συγκεκριμένη πολιτεία δεν την κερδίζει. 
Τοπικοί παράγοντες των δύο κομμάτων, 
μπορεί να συνεχίσουν να κινητοποιούνται 
υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου 
για τους δικούς τους λόγους – ο Μπέτο Ο’ 
Ρουρκ έχει φαγωθεί να φέρει καλό ποσο-
στό στον Μπάιντεν στο Τέξας, όπου τα πο-
σοστά του πρώην αντιπροέδρου δεν είναι 
και άσχημα, αλλά βασικά οι δύο αντίπαλοι 
κυνηγούν εφέτος κυρίως έξι συγκεκριμέ-
νες πολιτείες: Ουισκόνσιν, Πενσυλβάνια, 
Φλόριντα, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, 
Αριζόνα. 

Πρόσφατα, χάρη στη σχετικά καλή του 
εμφάνιση στο επεισοδιακό ντιμπέιτ που 
έγινε στο Κλίβελαντ, ο Μπάιντεν αποφά-
σισε να δοκιμάσει να διεκδικήσει και το 
Οχάιο και έχει ελπίδες να το φέρει ξανά 
στους Δημοκρατικούς, ενώ ο Τραμπ κυνη-
γά τη Μινεσότα (τελευταία εμφάνισή του 
πριν νοσήσει), αλλά είναι σαφές πως το 
παιχνίδι θα κριθεί στις έξι πολιτείες που 
είπαμε προηγουμένως. Αυτές οι έξι πολι-
τείες δίνουν συνολικά 111 εκλέκτορες. 
Την Τρίτη 13/10 λοιπόν μια μεγάλη δη-

μοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδωσε στον 
Μπάιντεν ένα γενναίο προβάδισμα στο 
Ουισκόνσιν και στην Πενσυλβάνια και 
χαιρετίστηκε από πολλούς ως πρόκρι-
μα νίκης. Δεν είναι απαραίτητα λάθος ο 
ενθουσιασμός. Ο υποψήφιος των Δημο-
κρατικών αύξησε τη διαφορά του, στο 7%, 
από τον Τραμπ σε δύο πολιτείες που δί-
νουν συνολικά 30 εκλέκτορες και τις οποί-
ες είχε κερδίσει ο νυν πρόεδρος το 2016. 
Αν μάλιστα ο Μπάιντεν κερδίσει αυτές 
τις δύο συγκεκριμένες πολιτείες, μαζί με 
το Μίσιγκαν όπου με βάση δημοσκόπη-
ση της ίδιας εταιρείας της προηγούμενης 
εβδομάδας προηγείται με 8%, τότε έχει 
εξασφαλίσει την προεδρία. 
Τότε, πόθεν προκύπτουν οι 13% πιθανό-

τητες του Τραμπ να επανεκλεγεί, που δί-
νει ο «γκουρού» Νέιτ Σίλβερ; Η πιθανότη-
τα του Τραμπ να κερδίσει τελικά, κρύβε-
ται σε αυτό που κάνει εδώ και λίγα 24ωρα, 
αφότου αυτοανακηρύχθηκε άτρωτος από 
τον κορωνοϊό. Για τον Τραμπ ο κορωνοϊ-
ός δεν υπάρχει – «θέλω να σας φιλήσω 
ρουφηχτά όλους, και γυναίκες και άν-
δρες», φώναζε στην προεκλογική του ομι-
λία στο Σάνφορντ της Φλόριντα και αυτό 
υπό τους ήχους τραγουδιών των Village 
People, ίσως να ακούστηκε κάπως, αλλά 
υποδηλώνει κάτι άλλο: αν δεν υπάρχει ο 
κορωνοϊός για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν 
υπάρχει ούτε και για τις ΗΠΑ. Οι παραλ-
ληρούντες οπαδοί του που δε φορούσαν 
μάσκες το «επιβεβαίωσαν». 
Αυτό θα είναι το προεδρικό αφήγημα 

των επόμενων εβδομάδων. Επικίνδυ-
νο; Ασφαλώς. Είτε το θέλει ο Τραμπ είτε 
όχι, ο κορωνοϊός υπάρχει, έχει σκοτώσει 
215.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ και συνε-
χίζει να σκοτώνει εκατοντάδες κάθε μέρα. 
Αλλά για τον Τραμπ δε θα υπάρχει. Και 
αυτήν του τη στρεβλή βεβαιότητα, θα 
προσπαθήσει με κάθε τρόπο να μεταλα-
μπαδεύσει στους Αμερικανούς ψηφοφό-
ρους. Ο λόγος δεν είναι ότι ο Τραμπ είναι 
τρελός, μπορεί και να είναι, αλλά δεν εί-
ναι αυτό το ζητούμενο. Ο λόγος είναι ότι 
εκεί έχει βρει μια ρωγμή στο μέτωπο νί-
κης που έχει δημιουργήσει ο Μπάιντεν. 
Και παραδόξως, αυτό το δείχνουν και οι 
άκρως ενθαρρυντικές για τον υποψήφιο 
των Δημοκρατικών δημοσκοπήσεις. 

Ο Μπάιντεν προηγείται στο Μίσιγκαν με 
8% όντως. Όμως στο ερώτημα ποιος είναι 
καλύτερος να διαχειριστεί την οικονομία, 
ο Τραμπ προηγείται με πέντε μονάδες – 
και το Μίσιγκαν είναι κατ’ εξοχήν πολιτεία 
του «μπλε κολάρου», των εργατών. 

Ο Μπάιντεν προηγείται με πέντε μονά-
δες και στη Φλόριντα (με βάση πιο πρό-
σφατη δημοσκόπηση, του κολεγίου Έμερ-
σον το προβάδισμά του βρίσκεται στο 2%), 
όμως στο ερώτημα ποιος θα πάει καλύτε-
ρα την οικονομία την επόμενη τετραετία 
και πάλι το 49% απαντά ο Τραμπ, έναντι 
45% για τον πρώην αντιπρόεδρο. 

Ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις 

δημοσκοπήσεις στην Αριζόνα, στη Βόρεια 
Καρολίνα και στις τελευταίες στην Πεν-
συλβάνια και στο Ουισκόνσιν. Όλες αυτές 
οι πολιτείες δίνουν το 41% των απαιτού-
μενων εκλεκτόρων και σε όλες αυτές οι 
ψηφοφόροι θεωρούν τον Τραμπ ιδανικό-
τερο για να χειριστεί την οικονομία (και 
χειρότερο να αντιμετωπίσει την πανδη-
μία, αλλά αυτό το ξέρουμε). 
Το στοίχημα μοιάζει σχεδόν απλό. Σε αυ-

τές τις έξι πολιτείες τουλάχιστον, ο Τραμπ 
πρέπει να πείσει τον κόσμο ότι σημασία 
δεν έχει ο κορωνοϊός – «ο κορωνοϊός θα 
εξαφανιστεί, έχει ήδη αρχίσει να εξαφα-
νίζεται» είπε πρόσφατα – και ότι σημασία 
έχει μόνο η οικονομία. «It’ s the economy, 
stupid», δεν έλεγε και ο Κλίντον; 
Δε χρειάζεται να πείσει πολλούς, τρεις 

στους 100 σε κάποιες πολιτείες, όπως η 
Φλόριντα, για να μπορέσει να γυρίσει το 
παιχνίδι. Το τίμημα για τη δημόσια υγεία 
θα είναι τεράστιο, αλλά προφανώς τον 
Τραμπ δεν τον νοιάζουν τέτοια πράγμα-
τα – επί των ημερών του οι ΗΠΑ θρηνούν 
περισσότερους νεκρούς από τον Αμερικα-
νικό Εμφύλιο, αλλά αυτός το παίζει άτρω-
τος, ενώ ο Λευκός Οίκος έγινε cluster της 
επιδημίας. Τον νοιάζει η νίκη. Το ζήτημα 
λοιπόν είναι αν σε αυτές τις τρεις εβδο-
μάδες θα προλάβει να πείσει αυτούς τους 
τρεις στους 100. Α, ναι. Και να μην ξανα-
κολλήσει κορωνοϊό… |   © Protagon.gr

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Γιατί ο Τραμπ έχει ακόμη  
ελπίδες να επανεκλεγεί 
Παρά τις δημοσκοπήσεις που δίνουν στον Μπάιντεν διψήφια (!) διαφορά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
έχει πιθανότητες να κερδίσει. Για να το κάνει χρειάζεται να καταφέρει να πείσει τους Αμερικανούς  
ότι ο κορωνοϊός δεν υπάρχει πια. Εγκληματικό, αλλά χρειάζεται να πείσει μόνο μερικούς.  
Οι αριθμοί δεν είναι εντελώς εναντίον του… 
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.

1610

Έχουμε ήδη μάθει πολλά για τη σωστή 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ενώ το 

πρώτο εύστοχο εμβόλιο μπορεί να κατα-
σκευαστεί ακόμη και εντός του 2020, δη-
λώνει στα «ΝΕΑ» ο Έλληνας καθηγητής 
Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρ-
βαρντ κ. Στέφανος Καλές (φωτ. δεξιά). 

Γράφει η Μαρία Βασιλείου
© in.gr

Παράλληλα, ο καθηγητής και διευθυ-
ντής επίσης στο τμήμα Ιατρικής της Ερ-
γασίας στη φημισμένη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας Chan του Χάρβαρντ, χαρακτηρίζει 
«επαναστατική» τη θεραπεία με «κοκτέ-
ιλ» μονοκλωνικών αντισωμάτων, που χο-
ρηγήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντό-
ναλντ Τραμπ, ενώ θεωρεί ότι θα πρέπει 
να αποφευχθεί το σενάριο του lockdown 
και να τηρούμε πιστά όλα τα προληπτικά 
μέτρα υγιεινής.
«Σχετικά με την εύρεση αποτελεσματι-

κής θεραπείας και κατάλληλου σχήματος 
πρόληψης, ήδη έχουμε μάθει πάρα πολ-
λά σε σύντομο χρονικό διάστημα για τη 
σωστή αντιμετώπιση της COVID-19. Ως 
παράδειγμα, η αποφυγή της διασωλήνω-
σης με χρήση CPAP και η τοποθέτηση του 
ασθενούς σε συγκεκριμένη και κατάλλη-
λη θέση, πρηνηδόν, μπρούμυτα, δηλαδή, 
ήταν από τα πρώτα βήματα προόδου. 
Δεύτερον, η χορήγηση ρεμδεσιβίρης, δε-
ξαμεθαζόνης και πλάσματος, από αναρ-
ρώσαντες ασθενείς σε βαριά ασθενείς, 
έχουν σώσει πολλές ζωές. Η ερχόμενη και 
επαναστατική θεραπεία με «κοκτέιλ» μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων, που θα μπο-
ρούν να χορηγηθούν για την αντιμετώπι-
ση, όπως έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά 
και την πρόληψη της νόσου, βρίσκονται 
πολύ κοντά. Τα κλινικά αποτελέσματα της 
ομάδας του επίσης έλληνα δρος Τζορτζ 
Γιανκόπουλος, συνιδρυτή της Regeneron, 
είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά και η 
εταιρεία έχει ζητήσει άδεια επείγουσας 
ανάγκης-κρίσης από τις Αρχές των ΗΠΑ. 
Συγχρόνως, άλλες δύο εταιρείες, οι Eli 
Lilly και Astra Zeneca, βρίσκονται πολύ 
κοντά στο να φέρουν παρόμοια φάρμα-
κα αντισωμάτων στην αγορά». Ωστόσο, 
όπως δηλώνει, «η εύρεση εμβολίων θα 
τελειώσει την πανδημία».

ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΤΕΛΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ;
«Πλέον πολλές ερευνητικές ομάδες 

έχουν παραγάγει υποψήφια εμβόλια με 
πολύ καλές εκτιμήσεις και αρκετά προχω-
ρημένα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα. 
Προβλέπω ότι το πρώτο εύστοχο εμβόλιο 
πιθανώς να κατασκευαστεί ακόμα και 
μέσα στο 2020. Είναι σημαντικό να έχου-
με σε όλες τις χώρες καλές και οργανω-
μένες εκστρατείες διανομής – κατανομής 
εμβολίων και κατάλληλης εκπαίδευσης 
και κρίνεται εξίσου εξαιρετικά σημαντικό 
τα εμβόλια να είναι διαθέσιμα σε όλους, 
ασχέτως οικονομικής δυνατότητας, και να 
τύχουν θερμής και θετικής αποδοχής, να 
υποδεχθεί θετικά ο κόσμος τα εμβόλια».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο κ. Καλές, ο οποίος έχει συμμετάσχει 

σε ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηρι-
οτήτων με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση 
185 δημοσιεύσεων, υπογραμμίζει ότι εί-
ναι ιδιαιτέρως σημαντικό «να προστατέ-
ψουμε τις ευπαθείς και ευαίσθητες ομά-
δες συνανθρώπων μας, π.χ. άτομα μεγά-
λης ηλικίας, άτομα με σοβαρά ιατρικά 
προβλήματα κ.λπ. και να αποφεύγουμε 
το σενάριο του lockdown. Τα παιδιά πρέ-
πει να πηγαίνουν στο σχολείο και οι νέοι 
εργαζόμενοι στην εργασία τους, πάντα 
με μάσκες και τηρώντας όλα τα γνωστά 
μέτρα ασφαλείας. Μέχρι να έχουμε τα 
σωστά και κατάλληλα εμβόλια, θα είναι 
πολύ χρήσιμο, για την επιτυχημένη αντι-
μετώπιση της πανδημίας και το άνοιγμα 
της οικονομίας, να τηρούμε πιστά και χω-
ρίς το πέπλο του φόβου όλα τα προληπτι-
κά μέτρα υγιεινής, τόσο ο καθένας ξεχω-
ριστά με αίσθημα ατομικής ευθύνης, όσο 
και όλοι μαζί σα μέλη μιας ομάδας και ως 
υπεύθυνοι πολίτες μιας πολιτισμένης κοι-
νωνίας».

Παράλληλα με τα καθήκοντά του στο 
Χάρβαρντ, ο κ. Καλές είναι υπεύθυ-
νος με την κλινική ομάδα του με εξει-
δίκευση στην Ιατρική της Εργασίας και 
με συναδέλφους λοιμωξιολόγους, για 
την προστασία των 5.000 υπαλλήλων 
του νοσοκομειακού συστήματος υγείας 
Cambridge Health Alliance, καθώς και 
για την αντιμετώπιση της έκθεσης και μό-
λυνσης του κορωνοϊού στους ιδίους. 

«Από το Μάρτιο έχουμε κάνει triage, ανί-
χνευση ή screening και εξέταση COVID-19 
σε 40%-50% των υπαλλήλων με ταυτό-
χρονη διαχείριση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, μελετάμε 
ερευνητικά διάφορα θέματα που σχετίζο-
νται με τον κορωνοϊό σε ομάδες νοσηλευ-
τών και άλλων επαγγελμάτων, αποκτώ-
ντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία, τόσο 
στην ανίχνευση όσο και επιδημιολογικά, 
στο βαθμό εξάπλωσης της πανδημίας».

ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ
Περίμενε ότι θα ζούσαμε  
μια τέτοια κατάσταση; 
«Σε αυτή την ένταση και το βαθμό, όχι. 

Μετά τη θλιβερή εμπειρία της επίθεσης 
και καταστροφής των δίδυμων πύργων 
της Νέας Υόρκης, κάναμε προετοιμασίες 
για πιθανά σενάρια βιολογικής τρομο-
κρατίας και οργανώθηκαν συγκεκριμένες 
ειδικές επιτροπές ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων καταστρο-
φών σε οποιαδήποτε εμφάνιση ή μορφή. 
Αλλά, επειδή είμαι εκ φύσεως ένας πολύ 
θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος, δεν 
άφηνα τις σκέψεις μου να πάνε σε τόσο 
δυνατές αρνητικές καταστάσεις, όπως 
είναι η ένταση αυτής της πανδημίας. Βε-
βαίως, ποτέ δε θα μπορούσε να αποκλει-
στεί η εμφάνιση μιας νέας επιδημίας ή 
πανδημίας. Ωστόσο, δεν περίμενα τόσο 
σοβαρές, σε έκταση και ένταση, συνέ-
πειες» δηλώνει ο Έλληνας καθηγητής, ο 
οποίος συμμετέχει επίσης στο πρόγραμ-
μα Καρδιοαγγειακής Επιδημιολογίας και 
στον τομέα Ιατρικής Ύπνου του Χάρβαρντ. 
«Όταν ο κορωνοϊός έφτασε τελικά το 

Μάρτιο στις ακτές της Αμερικής, δεν πι-
στεύαμε ότι θα διαρκούσε τόσους μήνες 
ή έτη, διότι οι κορυφαίοι επιστήμονες δρ 
Φάουτσι και δρ Μπιρξ δήλωναν ότι <<θέ-
λουμε μόνο δύο εβδομάδες να σταμα-
τήσουμε τη μετάδοση>>. Δυστυχώς, οι 
προβλέψεις τους αποδείχθηκαν ουτοπι-
κές, αν όχι λανθασμένες, και ο κορωνο-
ϊός πράγματι είναι ένας πολύ δύσκολος 
εχθρός».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Πώς αξιολογεί την αντιμετώπιση  
της πανδημίας στις ΗΠΑ; 
«Οι περισσότερες θετικές και σοβαρές 

εξελίξεις στην ιατρική αντιμετώπιση της 
πανδημίας, είτε προέρχονται απευθεί-
ας από την Αμερική είτε έχουν χρηματο-
δοτηθεί από την Αμερική, όπως από το 
πρόγραμμα Operation Warp Speed του 
κ. Τραμπ. Επιπλέον, παρά το γεγονός της 
απίστευτα αρνητικής επιδημικής καμπύ-
λης στη Νέα Υόρκη και στη Νέα Αγγλία, το 
σύστημα υγείας έδειξε μεγάλη προετοι-
μασία και ευελιξία. Δεν υποφέραμε και 
δεν επωμιστήκαμε την υπερφόρτιση του 
συστήματος στο βαθμό που είδαμε σε 
Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Πλέον, παράγου-
με, κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε 
με φάρμακα, εμβόλια και αναπνευστήρες 
και τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί δε βλέπω 
αδυναμία. Όσον αφορά τη θνησιμότητα, 
θεωρώ ότι πολλοί Έλληνες και Ευρωπαί-
οι ίσως να μην έχουν την ακριβή εικόνα 
για την πορεία της πανδημίας στις ΗΠΑ, 
διότι προβλήθηκε, κυρίως, η πραγματι-
κά πολύ αρνητική εμπειρία που βίωσε 
η Νέα Υόρκη. Ωστόσο, οι εμπειρίες ήταν 
διαφορετικές σε έκταση και σε ένταση 
και υπήρχε ποικιλομορφία σε διάφορες 
περιοχές. Στις περισσότερες Πολιτείες, η 
θνησιμότητα κυμαινόταν από 1/4 έως 1/3 
της θνησιμότητας της Νέας Υόρκης και της 
Νέας Αγγλίας. Συνολικά, η θνησιμότητα 
ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού στις ΗΠΑ 
είναι μεγάλη, παρόμοια όμως με αυτή σε 
Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Σουη-
δία». |           © ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑ

COVID-19

«Ακόμη και εντός του 2020 θα έχουμε  
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό»

Επαναστατική η θεραπεία με «κοκτέιλ» μονοκλωνικών αντισωμάτων,  
δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο Έλληνας καθηγητής Ιατρικής στο Χάρβαρντ,  

Στέφανος Καλές, και τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί ένα νέο lockdown
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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 
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Yiannis Hatzichristidis

Σε μία σχετικά πρόσφατη κινηματο-
γραφική περιπέτεια, ο Κέβιν Κόστνερ 

υποδυόμενος έναν ετοιμοθάνατο πρά-
κτορα της CIA, έχει περιθώριο 72 ωρών 
να δολοφονήσει έναν αρχιτρομοκράτη. 
Στο… βαριετέ, πάλι, της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, οι εταίροι της Ελλάδας είναι λιγότερο 
ευφάνταστοι και περισσότερο γαλαντό-
μοι: έδωσαν την Πέμπτη 15/10 άλλη μία 
διορία στο «σουλτάνο» Ερντογάν, αυτή τη 
φορά 6 ημερών, να νεκραναστήσει τις ελ-
πίδες του ελληνοτουρκικού διαλόγου, τον 
οποίο «δολοφονεί» κατά συρροή…

Γράφει ο Νίκος Τσαγκατάκης
© Η ΑΠΟΨΗ

Τι λέει, λοιπόν, το νέο «σενάριο»; Σύμ-
φωνα με τους επικεφαλής της γαλλικής 
και της γερμανικής διπλωματίας, η Τουρ-
κία κρατάει στα χέρια της ένα τελεσίγρα-
φο στο οποίο της δίνεται ένα περιθώριο 
μέχρι την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – δηλαδή, 
μέχρι την ημέρα που λήγει η παράνομη 
NAVTEX που «εγκλωβίζει» το Καστελόριζο 

– να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες 
στην ανατολική Μεσόγειο.

Και μετά, τι; «Πρέπει να περιμένουμε για 
να δούμε αν υπάρξει πρόοδος και μετά θα 
δούμε ποια στάση θα πρέπει να υιοθετη-
θεί από την Ε.Ε.», ήταν η απάντηση που 
δόθηκε την Πέμπτη 15/10 διά στόματος 
του Γερμανού ΥΠ.ΕΞ., Χάικο Μάας. Όπερ 
μεθερμηνευόμενο, να περιμένει η Αθήνα 
(σ.σ. και η Λευκωσία που συχνά την «ξε-
χνάμε»), αν ο Τούρκος Μανωλιός θα βάλει 
τη στολή παραλλαγής αλλιώς…

ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ  
Ο,ΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εξετάζοντας τα ρεαλιστικά δεδομένα και 
όχι αναμένοντας το σουρεαλιστικό ενδε-
χόμενο μίας βιώσιμης αποκλιμάκωσης 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Ελλάδα 
βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μία κα-
τάσταση πολύ πιο αναβαθμισμένης ποιο-
τικά τουρκικής επιθετικότητας, από αυτήν 

που αντιμετώπιζε το καλοκαίρι.
Δε χρειάζεται άλλη απόδειξη, παρά μόνο 

αυτή που αποτυπώθηκε ανάγλυφα σε ένα 
εξαιρετικό γράφημα της «Καθημερινής» 
πριν από λίγες ημέρες: στο δεύτερο δεκα-
ήμερο του Αυγούστου το «Ορούτς Ρέις» 
ξεκίνησε την προκλητική «κρουαζιέρα» 
του σε απόσταση περίπου 110 ναυτικών 
μιλίων από το Καστελόριζο.

Έκτοτε, με κάθε νέα navtex που έβγαζε 
η Άγκυρα, το ερευνητικό σκάφος με την 
ημισέληνο όλο και πλησίαζε το ελληνικό 
ακριτικό νησί, φτάνοντας στο σημείο το 
«Ορούτς Ρέις» να πλέει πια σε μία δεσμευ-
μένη από την Τουρκία θαλάσσια περιοχή, 
που το βόρειο άκρο της απέχει πλέον 6,5 
ν.μ. από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Κα-
στελόριζου (Μεγίστη, Στρογγύλη, Ρω).

ΚΑΡΟΤΟ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΓΚΑΦΕΣ ΕΜΕΙΣ…
Από όποια οπτική κι αν ιδωθεί η κρίση 

στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, 
δεν αλλοιώνει την ουσία ότι η τουρκική 
προκλητικότητα δεν ορρωδεί προ ουδε-
νός. Και τελικά λίγη –πρακτική– σημασία 
έχει η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι 
και σύμμαχοι της Ελλάδας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Αντιθέτως, έχει μεγαλύτερη αξία να παρ-

θεί η απόφαση και να σταλεί το σχετικό 
μήνυμα, ότι η χώρα μας δε μπορεί να συ-
νεχίσει να φοράει την ποδιά του καλού 
και υπάκουου μαθητή που υπομένει το 
μπούλινγκ του νταή της γειτονιάς. Πολλώ 
δε μάλλον, δε μπορεί η ελληνική διπλω-
ματία να βαφτίζει το ψάρι κρέας και να 
περιμένει ότι με αλλοπρόσαλλες πολιτι-
κές επιλογές θα «ημερέψει», εκτός από 
την Τουρκία, και τις εσωτερικές αντιδρά-
σεις που αναμφίβολα γεννά η στρατηγική 
της αναμονής και του κατευνασμού. Και 
τέτοιες επιλογές είναι υπαρκτές, όσο κι 
αν από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουρ-
γείο Εξωτερικών διαρρηγνύουν τα ιμάτιά 
τους για το αντίθετο.

Θυμίζετε ότι, με το που ξεκίνησε η ελλη-
νοτουρκική κρίση τον Αύγουστο, υπήρ-

ξε ένα αλαλούμ δηλώσεων για το αν το 
«Ορούτς Ρέις» έκανε ή δεν έκανε έρευ-
νες. Είχε ακουστεί μέχρι και ο (κωμικός) 
εφησυχασμός, ότι το τουρκικό ερευνητικό 
σκάφος πόντισε μεν τα καλώδιά του στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά γεωλογικά 
στοιχεία δεν κατάφερε να συλλέξει, διό-
τι οι μηχανές των πολεμικών πλοίων που 
είχαν συνωστιστεί στην περιοχή έκαναν 
πολύ θόρυβο!!!
Η συνέχεια είναι γνωστή: ο μέχρι εκείνη 

τη στιγμή σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιναύαρχος 
ε.α., Αλέξανδρος Διακόπουλος, δήλωσε σε 
τηλεοπτική εμφάνισή του ότι «δεν υπάρ-
χει ολίγον έγκυος» και ότι το «Ορούτς 
Ρέις», «έχει κάνει έρευνες, για να μην κο-
ροϊδευόμαστε».
Αποτέλεσμα όλων αυτών των παλινωδι-

ών, ήταν να χάσει ο αντιναύαρχος τη θέση 
του συμβούλου και μόλις πριν από λίγα 
24ωρα να προαχθεί ως αντικαταστάτης 
του, ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυ-
πουργού, Θάνος Ντόκος.
Σε όσους έχουν ασθενή μνήμη, θυμίζετε 

ότι πρόκειται για το διδάκτορα Διεθνών 
Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, που 
το Φεβρουάριο του 2020 παραχώρησε 
συνέντευξη στην κυπριακή εφημερίδα 
«Ο Φιλελεύθερος», μιλώντας υποθετικά 
μεν, ξεκάθαρα δε, για συνεκμετάλλευση 
στο Αιγαίο. «Εφόσον ανακαλυφθούν ση-
μαντικά κοιτάσματα στο Αιγαίο ή (το πιο 
πιθανόν) στην Ανατολική Μεσόγειο, εφό-
σον το κοίτασμα εκτείνεται στις θαλάσσι-
ες ζώνες και των δύο χωρών (περίπτωση 
Κατάρ-Ιράν), εφόσον η ποσότητα, η τιμή 
και οι τάσεις απομάκρυνσης από τα ορυ-
κτά καύσιμα, επιτρέψουν την εμπορική 
εκμετάλλευση του κοιτάσματος και, τέλος, 
εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει ότι αυτό τη 
συμφέρει, τότε θα μπορούσε να διαπραγ-
ματευθεί μια συμφωνία συνεκμετάλ-
λευσης με ποσοστά που θα καθοριστούν 
σύμφωνα με τα συμφωνημένα θαλάσσια 
σύνορα», ήταν η ακριβής διατύπωσή του.

ΤΟ (ΨΕΥΤΟ) ΔΙΛΗΜΜΑ
Ευχής έργον θα ήταν ο κατάλογος με τις 

ανορθογραφίες που θολώνουν το εθνικό 
μήνυμα να περιοριζόταν στα παραπάνω. 
Δυστυχώς όμως υπήρξε και συνέχεια:
1] Η παντελώς λανθασμένη –εκ του απο-

τελέσματος– εκτίμηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, μετά το πέρας της προηγούμε-
νης Συνόδου Κορυφής ότι «οι κυρώσεις 
(σ.σ. κατά της Τουρκίας) δεν είναι αυτο-
σκοπός, αλλά η απειλή της κύρωσης είναι 
αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλ-
λαγή συμπεριφοράς».
2] Η… επιτελικών διαστάσεων διπλω-

ματική γκάφα του υπουργού Επικρατεί-
ας, Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος ερω-
τώμενος για τις «κόκκινες γραμμές» της 
Ελλάδας τις προσδιόρισε στα όρια των 
εθνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή στα 6 
ναυτικά μίλια, ρίχνοντας έτσι νερό (προ-
φανώς άθελά του αλλά όχι συγχωρητέα) 
στο μύλο των γερακιών της Άγκυρας, ότι 
έξω από τα 6 μίλια μπορούν να κάνουν 
ό,τι τους «καπνίσει».
Το θέμα, όμως, είναι να μη λένε ό,τι τους 

καπνίσει και στην κυβέρνηση. Διότι έτσι 
φέρνουν πιο κοντά αυτό που θέλουν να 
αποφύγουν, δηλαδή τη στρατιωτική ανα-
μέτρηση. Εν κατακλείδι, ας καταλάβουν 
οι όψιμοι πασιφιστές, απ’ όπου κι αν 
προέρχονται, ότι το πραγματικό δίλημμα 
στις σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι 
το «διπλωματία ή πόλεμος», αλλά το αν 
θα αμυνθούμε αποτελεσματικά ή θα το 
βάλουμε στα πόδια, μπροστά στην ευ-
θεία προσβολή των εθνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων μας.
Το παραπάνω συμπέρασμα δυστυχώς, 

μας φέρνει στη μνήμη τη ρήση του πάλαι 
ποτέ μεγαλοσχήμονος πολιτικού Πάνου 
Καμμένου, που ειρωνευόμενος τη Ν.Δ. 
εκστόμισε την απρεπή φράση «στα τέσ-
σερα». 

Μήπως ο τίτλος που ταιριάζει στα δι-
αδραματιζόμενα είναι: «Πόλεμος ή στα 
τέσσερα;». Μεγάλο το δίλημμα, όχι μόνο 
για τον Κυριάκο, αλλά για όλους μας…

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πόλεμος ή  
«στα τέσσερα»;

Με Ε.Ε. και ΝΑΤΟ να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στη 
διαρκώς κλιμακούμενη προκλητικότητα της Τουρκίας,  

η ελληνική  κυβέρνηση ή θα εμπλακεί ή θα γονατίσει…
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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

Η πνευμονία είναι μια λοίμωξη που 
επηρεάζει τις πνευμονικές κυψελίδες 

(δηλαδή τους αεροφόρους σάκους στο 
εσωτερικό του πνεύμονα) γεμίζοντάς τες 
με υγρό, γεγονός που καθιστά δυσκολότε-
ρη την αναπνοή. 
Και παρότι δεν πρόκειται για σπάνια 

νόσο, εν μέσω πανδημίας, η υγεία του 
αναπνευστικού συστήματος αποτελεί 
ακόμη ένα στοίχημα για τους επιστήμο-
νες.
Είναι ενδεικτικό ότι παρουσιάζεται ετη-

σίως σε περίπου 450 εκατομμύρια αν-
θρώπους και προκαλεί περίπου 4 εκατομ-
μύρια θανάτους. Μόνο στις ΗΠΑ ευθύνε-
ται για 50.000 απώλειες ετησίως. Υπό τα 
δεδομένα αυτά και σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζει κα-
λύτερη εικόνα, δεδομένου ότι οι θάνατοι 
ετησίως δεν ξεπερνούν τους 1.000, με 
τους ειδικούς εντούτοις να σημειώνουν 
ότι δεν είναι περίοδος για εφησυχασμούς.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα 

ίδια δεδομένα, η επίπτωση της νόσου 
είναι 9,19 θάνατοι ανά 100.000 γενικού 
πληθυσμού, αναλογία που κατατάσσει 
την Ελλάδα στη δεύτερη καλύτερη ευ-
ρωπαϊκή θέση, έπειτα από τη Φινλανδία, 
όπου αναλογούν μόλις 3,06 θάνατοι.
Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνουν οι ειδι-

κοί της Ιατρικής Σχολής του Harvard, κα-
θώς η πανδημία που έχει προκαλέσει ο 
SARS-CoV-2 συνεχίζει να επηρεάζει τους 
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, «η πνευ-
μονία έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πρό-
βλημα της δημόσιας υγείας. Μερικά άτο-
μα που έχουν μολυνθεί από το νέο ιό δεν 
εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ενώ 
άλλοι παρουσιάζουν πυρετό, πόνο στο 
σώμα, ξηρό βήχα, κόπωση και ρίγη, κεφα-
λαλγία, πονόλαιμο, απώλεια όρεξης αλλά 
και ανοσμία».
Και συνεχίζουν: «Οι πνεύμονες μπορεί να 

υποστούν βλάβη έπειτα από τη λοίμωξη 
Covid-19, σοβαρή φλεγμονή ή/και δευτε-
ρογενή βακτηριακή πνευμονία. Επιπλέον, 
είναι πιθανόν οι ασθενείς να έχουν χρόνια 

προβλήματα στο αναπνευστικό, έπειτα 
από μόλυνση με τον πανδημικό ιό».

ΛΙΣΤΑ
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες 

του Harvard δημιούργησαν μια λίστα για 
όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την 
πνευμονία, εν μέσω της πανδημίας. Η 
πνευμονία μπορεί να είναι βακτηριακή, 
ιογενής ή μυκητιασική λοίμωξη – παθογό-
να που ανήκουν στις παραπάνω κατηγο-
ρίες μπορεί να προκαλέσουν τη συγκεκρι-
μένη νόσο. 
Για παράδειγμα, η πιο κοινή αιτία της βα-

κτηριακής πνευμονίας είναι ο πνευμονιό-
κοκκος. Αντίστοιχα, η πνευμονία μπορεί 
να εμφανιστεί ως επιπλοκή της γρίπης, 
κυρίως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Αναλυτικότερα, πολλοί 
ιοί μπορούν να οδηγήσουν σε πνευμο-
νία, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις 
η ασθένεια εκδηλώνεται ήπια. Μερικές 
φορές, εντούτοις, τα συμπτώματα είναι 
σοβαρά, όπως στο Σοβαρό Οξύ Αναπνευ-
στικό Σύνδρομο, μια λοίμωξη που εμφα-
νίστηκε το 2003 και… πήρε το όνομά της 
από τον κορωνοϊό SARS. Ο νέος κορωνο-
ϊός SARS-CoV-2 σημαίνει συνεπακόλουθα 
Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 
από Κορωνοϊό 2.
Τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι βρί-

σκονται σε κίνδυνο. Μικρά παιδιά και 
μεγαλύτεροι ενήλικοι (άνω των 65 ετών) 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νο-
σήσουν με πνευμονία και να εμφανίσουν 
επιπλοκές. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 
εκατομμύριο ενήλικοι λαμβάνουν περί-
θαλψη σε νοσοκομεία για πνευμονία, ενώ 
σε όλο τον κόσμο είναι η κύρια αιτία νο-
σηλείας σε παιδιά κάτω των 5 ετών.
Η πνευμονία μπορεί να μεταδοθεί από 

άτομο σε άτομο, όμως μπορεί να προκλη-
θεί και με άλλους τρόπους. Όπως συμβαί-
νει και με άλλες μεταδοτικές, αναπνευ-
στικές ασθένειες, οι ιοί και τα βακτήρια 
που προκαλούν πνευμονία μπορούν να 
εξαπλωθούν, όταν ένα μολυσμένο άτομο 

βήχει ή φτερνίζεται απελευθερώνοντας 
σταγονίδια στον αέρα.
Οι γιατροί κατηγοριοποιούν την πνευμο-

νία σε δύο κυρίως τύπους: πνευμονία της 
κοινότητας και πνευμονία σχετιζόμενη 
με τις μονάδες υγείας (ενδονοσοκομεια-
κή). Ο διαχωρισμός αυτός επηρεάζει -με-
ταξύ άλλων- τον τρόπο αντιμετώπισης του 
κάθε περιστατικού πνευμονίας, λόγω του 
διαφορετικού μικροβιακού πληθυσμού 
της κοινότητας και των νοσηλευτικών δο-
μών, αλλά και της ανθεκτικότητας αυτού.
Η λοίμωξη Covid-19 μπορεί να προκα-

λέσει μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες. 
Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναρ-
ρώνουν πλήρως, η πνευμονία που προ-
καλεί ο νέος κορωνοϊός είναι συνήθως 
πιο σοβαρή και συνεπακόλουθα μπορεί 
να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήμα-
τα. Ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 μπορεί 
να εμφανίσουν το σύνδρομο οξείας ανα-
πνευστικής δυσχέρειας (ARDS), με αρκε-
τούς από αυτούς να χρειάζονται διασωλή-
νωση. Το ARDS μπορεί να προκαλέσει ού-
λωση των πνευμόνων και είναι δυνητικά 
απειλητικό για τη ζωή.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
Ο εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκοκ-

κου προφυλάσσει από τον στρεπτόκοκκο 
της πνευμονίας, ο οποίος προκαλεί με-
γάλη νοσηρότητα και θνησιμότητα, λόγω 
εμφάνισης σοβαρής μορφής πνευμονίας, 
μηνιγγίτιδας και σηψαιμίας. Όπως εξηγεί 
η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολό-
γων Ελλάδας δρ Σταματούλα Τσικρικά, 
οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εκδηλώ-
νονται περισσότερο συχνά κατά τη χει-
μερινή περίοδο, λόγω συγχρωτισμού και 
κλιματικών συνθηκών, αλλά και κατά την 
αρχή της εαρινής περιόδου.
Αν και οποιοσδήποτε δύναται να προ-

σβληθεί από την πνευμονιοκοκκική νόσο, 
τα παιδιά κάτω των 2 ετών, οι ενήλικοι 
άνω των 65 ετών και τα ανοσοκατεσταλ-
μένα άτομα, είναι εκείνοι που κινδυνεύ-

ουν περισσότερο. Τα συζευγμένα και τα 
πολυσακχαριδικά εμβόλια αποτελούν 
τους δύο τύπους πνευμονιοκοκκικών εμ-
βολίων.
Τα παιδιά που ανήκουν στις ευάλωτες 

ομάδες, όπως εξηγεί η ειδικός, είναι τα 
εξής:
-Ηλικία κάτω των 2 ετών
-Πηγαίνουν σε κέντρα φροντίδας παι-

διών
-Έχουν λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπι-

νης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
-Πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, νε-

φρωσικό σύνδρομο, ανοσοκατασταλτικές 
παθήσεις, χρόνια αναπνευστική, καρδια-
κή, ηπατική ή νεφρική νόσο
-Πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναι-

μία
-Φέρουν κοχλιακά εμφυτεύματα ή δια-

φυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
Οι ενήλικοι, πάλι, που διατρέχουν αυ-

ξημένο κίνδυνο ανήκουν στις εξής κατη-
γορίες:
-Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών
-Ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες 

παθήσεις (χρόνια αποφρακτική πνευμο-
νοπάθεια, άσθμα, χρόνια νεφρική νόσος, 
χρόνια ηπατική νόσος, χρόνια καρδιακή 
νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, αλκοολι-
σμός)
-Πάσχουν από διαταραχές στη λειτουρ-

γία του ανοσολογικού συστήματος (HIV/
AIDS, καρκίνος, λειτουργική/ανατομική 
ασπληνία)
-Φέρουν κοχλιακά εμφυτεύματα ή δια-

φυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
-Συστηματικοί καπνιστές
Στους ενηλίκους που δεν έχουν αποδει-

κτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νό-
σησης συστήνεται:
-1 δόση συζευγμένου 13-δύναμου εμβο-

λίου κατά του πνευμονιόκοκκου στην ηλι-
κία των 65 ετών και άνω
-1 δόση πολυσακχαριδικού 23-δύναμου 

εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου στην 
ηλικία των 65 ετών και άνω

© in.gr

Πνευμονία: Ποια είναι τα συμπτώματα  
και οι κίνδυνοι και ποιοι πρέπει  

να κάνουν το εμβόλιο
5+1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την υγεία  

του αναπνευστικού συστήματος εν μέσω πανδημίας

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 26 octobre au dimanche 1 novembre 2020 · from monday october 26th to sunday november 1st 2020

COULIS DE TOMATES CAMPAGNA
Strained Tomatoes

720ml

PÂTES AUX OEUFS 
BONONI

Egg Noodles
250g

PISSENLIT
Dandelions

botte

BISCUITS ORIGINAL GOURMET
Cookies

102g

SAUMON FRAIS (DEMI OU ENTIER)
Fresh Salmon (Whole or Half)

11.00/kg

FILET MIGNON 
DE BOEUF FRAIS 

COMMERCIAL
Fresh Commercial

Beef Tenderloin
22.02/kg

FROMAGE KEFALOGRAVIERA AU 
LAIT DE BREBIS EY CHÈVRE

Cheese
19.82/kg

GRÈCE

TARTE AUX ÉPINARDS ET 
FROMAGE FETA OU AU 

FROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta or Feta 

Cheese Pies
450g

YOGOURTS NATURELS BALKAN OU 0 à 3%
ASTRO
Yogurts

750g

CÔTELETTES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Chops
4.39/kg

CREVETTES CRUES DÉCORTICAGE 
ÉCLAIR MIRABEL
EZ Peel Raw Shrimps
26/3

SAC DE 
2LBS

CONCOMBRES ANGLAIS
English Cucumbers

RAISINS ROUGES 
SANS PÉPINS

Red Seedless Grapes
2.18/kg

COURONNES DE BROCOLI
Broccoli Crowns

2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΕΚΑΝΕ 320 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ

Ένας πατέρας για καλό σκοπό!

Ένας αποφασισμένος πατέρας δι-
ένυσε με ποδήλατο 320 χιλιόμε-

τρα περίπου με το μικρό ροζ ποδήλατο 
της 8χρονης κόρης του. Για 6 μέρες, ο 
Wesley Hamnett έκανε πετάλι από τη 
Γλασκόβη στη Σκωτία έως το Μάντσε-

στερ στην Αγγλία, σε ένα ποδήλατο που 
κόστιζε 26 ευρώ και με τους μικροσκοπι-
κούς τροχούς των 12 ιντσών.
Ο πατέρας δύο κοριτσιών ήθελε να 

μαζέψει χρήματα για διάφορους φιλαν-
θρωπικούς οργανισμούς και για νοσοκο-
μεία, τα οποία είχαν ιδιαίτερη σημασία 
και συμβολισμό γι’ αυτόν, αφού μόλις 
πέρυσι έχασε τον πατέρα του από καρ-
κίνο. Αρχικά, είχε σχεδιάσει να διανύσει 
με ποδήλατο 2.000 χιλιόμετρα από τη 
Ρωσία έως το σπίτι του στο Lancashire. 
Αλλά λόγω της πανδημίας, αναγκάστηκε 
να αναπροσαρμόσει το σχέδιό του.
Αποφάσισε να κάνει ποδήλατο από 

τη Γλασκόβη έως το Μάντσεστερ, χρη-
σιμοποιώντας εκείνο της μικρής του 
κόρης, που είναι πολύ μικρό, κοριτσί-
στικο και ροζ, προκαλώντας τα πιο γλυ-

κά και τρυφερά σχόλια. Ο αποφασι-
σμένος πατέρας δήλωσε: «Δεν ήμουν 
σίγουρος για το αν θα τα κατάφερνα. 
Δεν ήμουν καν σίγουρος αν το ποδή-
λατο θα άντεχε μέχρι το τέλος. Ένιω-
σα ότι θα πεθάνω κάποιες φορές κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής, αλλά άξιζε 
τον κόπο». Σε άλλο σημείο αναφέρει:  

«Συνέχισα να πιέζομαι γιατί κάθε φορά 
που υπήρχε ανηφόρα, θα έπρεπε να 
υπάρχει και κατηφόρα… Ένιωθα σαν ένα 
μικρό παιδί όταν κατέβαινα. Δε θα μπο-
ρούσα να σταματήσω ακόμα κι αν δοκί-
μαζα. Ήταν τρομακτικό, αλλά εκπληκτικά 
διασκεδαστικό».
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Good News 

Network, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής 
να συγκεντρώσει πάνω από 8.400 λί-
ρες, αλλά ο ίδιος συνεχίζει να σκέφτεται 
και να σχεδιάζει το μελλοντικό του εγ-
χείρημα από τη Ρωσία στην Αγγλία. Αν 
κι εσείς θέλετε να συνεισφέρετε στην 
προσπάθεια που κάνει για καλό σκο-
πό, μπορείτε να μπείτε στο GoFundMe.  
| © Εναλλακτική Δράση – Πηγή: www.
goodnewsnetwork.org/dad-cycles-200-miles-on-
daughters-pink-bike-for-charity

Κρασί ηλικίας 2.000 ετών μέσα σε τάφο στην Κίνα
Κινέζοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σε έναν τάφο, στην επαρχία Χενάν της κεντρο-

ανατολικής Κίνας, ένα μπρούτζινο δοχείο ηλικίας 2.000 ετών που περιείχε ένα 
υγρό, πιθανότατα κάποιο είδος κρασιού, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα. Το 
σφραγισμένο δοχείο περιείχε περίπου 3,5 λίτρα ενός κίτρινου υγρού με έντονη οσμή 
κρασιού, όπως ανέφεραν οι αρχαιολόγοι.
Το υγρό αυτό θα εξεταστεί εργαστηριακά για να διαπιστωθεί αν περιέχει αλκοόλ 

και σε πόση ποσότητα, σύμφωνα με τον Σι Τζιαζέν, τον επικεφαλής του Ινστιτούτου 
Αρχαιολογίας και Πολιτιστικών Θησαυρών της πόλης Λουογιάνγκ. Στον ίδιο τάφο 
βρέθηκε και ένα λυχνάρι σε σχήμα αγριόχηνας.
Τα ευρήματα χρονολογούνται από την εποχή της δυναστείας των Δυτικών Χαν (202 

π.Χ. – 8 μ.Χ.). Το πρακτορείο δε διευκρίνισε πώς είχε σφραγιστεί το δοχείο, ώστε να 
μην εξατμιστεί το υγρό.
Στο παρελθόν έχουν βρεθεί και άλλα δοχεία που περιείχαν αλκοόλ στην Κίνα, κυρί-

ως ποτά από ρύζι και σόργο, τα οποία διατηρούνταν σε μπρούτζινα σκεύη και χρησι-
μοποιούνταν σε διάφορες τελετές. Το 2010 αρχαιολόγοι βρήκαν ένα δοχείο ηλικίας 
2.400 ετών που περιείχε σούπα, σε έναν τάφο που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια 
εργασιών για την επέκταση του αεροδρομίου της πόλης Σιάν, κοντά στο μαυσωλείο 
του αυτοκράτορα Τσιν και του περίφημου «Πήλινου Στρατού» του.

© CNN Greece

«Γαλάζια λίμνη» σε κρατήρα ηφαιστείου!
Ο κρατήρας Kerio βρίσκεται στην περιοχή Grímsnes 

στη νότια Ισλανδία και είναι ένας από τους πιο 
φωτογενείς και πολυφωτογραφημένους ηφαιστεια-
κούς κρατήρες στον κόσμο. Αποτελεί τακτική στάση για 
τους τουρίστες κατά μήκος της διαδρομής τους προς τα 
αξιοθέατα του «Χρυσού Κύκλου» και λαμβάνει πολλά 
κλικ από τους φωτογράφους. 
Ο κρατήρας δημιουργήθηκε από μια ηφαιστειακή 

έκρηξη περίπου πριν από 3.000 χρόνια και είναι ένας 
από τους πολλούς στην περιοχή, που περιλαμβάνει τη 
χερσόνησο Reykjanes και τον παγετώνα Langjokull.

Η καλντέρα είναι περίπου 55 μέτρα βάθος, 170 μέτρα 
πλάτος και 270 μέτρα μήκος. Όπως και άλλα ηφαιστει-
ακά πετρώματα στην περιοχή, τα βράχια της καλντέρας 
έχουν έντονο κόκκινο χρώμα που προκαλείται από το 
σίδηρο της βασαλτικής λάβας που έχει οξειδωθεί από 
τα υπόγεια ύδατα. 
Το μεγαλύτερο μέρος του κρατήρα έχει απότομα 

τοιχώματα με λίγη βλάστηση και στο κάτω μέρος του 
υπάρχει μια εντυπωσιακή γαλάζια λίμνη, που βρίσκε-
ται στο ίδιο επίπεδο περίπου με τον υδροφόρο ορίζο-
ντα. | © perierga.gr

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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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.

Ελλάδα και Αλβανία συμφώνησαν 
για την παραπομπή του ζητήματος 

οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 

Η ανακοίνωση τής από κοινού προσφυγής 
στη Χάγη ήρθε αμέσως μετά τη συνάντηση 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
με τον αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, 
στα Τίρανα, το μεσημέρι της Τρίτης 20/10. 

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από 
το υπουργείο Εξωτερικών, στο  επίκεντρο 
της συνάντησης βρέθηκαν διμερή 
θέματα, οι περιφερειακές εξελίξεις και τα 
Δυτικά Βαλκάνια. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας 
είχε συνάντηση με τον ασκούντα χρέη 
υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, 
με τον οποίο συζήτησαν τις διμερείς 
σχέσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική των 
Δυτικών Βαλκανίων. 

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, η συμφωνία 
για από κοινού προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης για το θέμα 
οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αλβανία, 
θέτει σε νέες ταχύτητες μια διμερή 
εκκρεμότητα 11 χρόνων. 

Ήταν 2009, επί Ντόρας Μπακογιάννη 
στο υπουργείο Εξωτερικών, όταν είχε 
συναφθεί συμφωνία οριοθέτησης 
θαλασσίων ζωνών με τα Τίρανα, όμως στη 
συνέχεια η συμφωνία ανετράπη από το 
Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας. 

Η ειρωνεία είναι ότι την προσφυγή τότε 
είχε κάνει ο Έντι Ράμα, ενώ σφοδρός 
πολέμιος της ήταν και ο νυν πρόεδρος της 
Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα. Καθώς συμφωνία 
ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει, ο 
κ. Δένδιας άλλαξε κατεύθυνση και 
προχώρησε προς τη σύναψη ενός κοινού 
συνυποσχετικού για την παραπομπή της 
υπόθεσης στη Χάγη. 

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, αυτή η 
πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, 
πέραν του πρακτικού σκέλους του 
ζητήματος, στέλνει ένα σαφές μήνυμα 
προς τη διεθνή κοινότητα αλλά και την 
Τουρκία, ότι η Ελλάδα δε φοβάται τη Χάγη, 
ακόμα και αν η απόφαση του Δικαστηρίου 
δε θα δικαιώσει 100% τις ελληνικές 
επιδιώξεις. 
«Έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, 

συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα 
και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του 
ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», 
επεσήμανε ο κ. Δένδιας σε δηλώσεις του 
μετά τη συνάντηση με τον Έντι Ράμα. 
«Η συμφωνία αυτή βασίζεται στη σταθερή 

προσήλωση των δύο χωρών στη διεθνή 
νομιμότητα και την αρχή της ειρηνικής 
επίλυσης των διαφορών», ανέφερε, για 
να συμπληρώσει: «Αναφερθήκαμε επίσης 
στη συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας 
το 1996 και συμφωνήσαμε ότι αυτή η 

συμφωνία χρειάζεται εμβάθυνση και 
ενδυνάμωση. Να προχωρήσουμε από 
κοινού σε μια νέα συμφωνία στρατηγικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και 
να οργανώσουμε G2G συνάντηση και 
μηχανισμό μεταξύ των δύο φίλων χωρών». 
Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα 

ζητήματα του εμπόλεμου που αποτελεί, 
όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, έναν 
«αναχρονισμό», αλλά δήλωσε βέβαιος για 
την επίλυσή του. Συζήτησαν επίσης για 
τα μέλη της μειονότητας και το πνεύμα 
που πρέπει να διέπει τις σχέσεις καλής 
γειτονίας. «Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο 
καιρό. Έχουμε καταφέρει στις σχέσεις μας 
πολλά και σε εμάς εναπόκειται να πάμε τις 
σχέσεις μας ακόμη πιο μπροστά. Είδα με 
χαρά τις προόδους που η αλβανική πλευρά 
έχει κάνει στους τομείς των θεμάτων 
που αφορούν την ελληνική μειονότητα», 
τόνισε και εκτίμησε ότι «όλα μπορούν και 
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο 
πλαίσιο της θετικής μας ατζέντας». 
Αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας, 

ο κ. Δένδιας σημείωσε χαρακτηριστικά: 
«Σε αντίθεση με τις προσπάθειες που 
καταβάλουν οι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
τους προοπτικής, μια άλλη χώρα της 
ευρύτερης περιοχής μας, η οποία είναι 
ακόμα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, δεν 
κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Για την ακρίβεια, κινείται μάλλον προς 
την αντίθετη κατεύθυνση» και επισήμανε: 
«Συνεχίζει να παραβιάζει κάθε μέρα τα 
θεμελιώδη κριτήρια ένταξης στην ΕΕ, τόσο 
πολιτικά, όσο και οικονομικά». 
Προσέθεσε ότι, έστειλε επιστολή στον 

επίτροπο Διεύρυνσης, τονίζοντας ότι η 
Τουρκία παραβιάζει την τελωνειακή ένωση 
και ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα 
επ’ αυτού, μέχρι ακόμη και την εξέταση 
αναστολής της τελωνειακής ένωσης ως 
σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας για την 
παραβατική τουρκική συμπεριφορά. 
Ανέφερε ακόμη την επιστολή του σε 

Ευρωπαίους ομολόγους του, με την 
οποία ζητά να σταματήσει η εξαγωγή 
στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού 
προς την Τουρκία, δεδομένου ότι 
χρησιμοποιείται σε ενέργειες που 
αποσταθεροποιούν την περιοχή. 
Τέλος, είπε ότι η είσοδος της Αλβανίας 

στην ΕΕ είναι κοινός στόχος, ενώ 
υπενθύμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει 
σταθερά την ευρωπαϊκή πορεία των 
Δυτικών Βαλκανίων. «Αυτό που είναι 
ο κοινός μας στόχος είναι ένα ειρηνικό 
μέλλον με ευημερία για όλους. Αυτή 
την κοινή μας προσπάθεια υπηρετεί 
η παρουσία μας σήμερα στα Τίρανα», 
υπογράμμισε. 

© Protagon.gr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝΔΙΑ – ΡΑΜΑ

Στη Χάγη με την  
Αλβανία για την ΑΟΖ 

Σε μια κίνηση που στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα και όχι μόνο – 
καθώς αποδεικνύει την πρόθεση της Αθήνας να λύσει διαφορές της 

με γειτονικές χώρες στα διεθνή δικαστήρια και ότι δε φοβάται το 
ενδεχόμενο να μην ικανοποιηθούν 100% οι επιδιώξεις της – ο υπ. 

Εξωτερικών ήλθε σε συμφωνία με τον αλβανό πρωθυπουργό
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Γράφει ο 
Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος 
© in.gr

Τα πολυάριθμα μνημεία που κοσμούν 
τη Θεσσαλονίκη, φανερώνουν την πο-

λυκύμαντη ιστορική διαδρομή της πόλης, 
τη μακρόχρονη συνύπαρξη και συν-εξέλι-
ξη κοινοτήτων με διαφορετική καταγωγή, 
θρησκεία και κουλτούρα, που έζησαν και 
έδρασαν στη νύμφη του Θερμαϊκού ανά 
τους αιώνες.
Διεσπαρμένα σε διάφορα σημεία και 

γωνιές της πόλης, μνημεία της Ρωμαϊκής 
Περιόδου, μνημεία παλαιοχριστιανικά 
και βυζαντινά, οθωμανικά και εβραϊκά, 
μνημεία των Μεταβυζαντινών αλλά και 
των Νεότερων Χρόνων, συνθέτουν ένα 
αδιάσπαστο σύνολο μοναδικής αισθητι-
κής και καλλιτεχνικής αξίας, που στοιχει-
οθετεί και τεκμηριώνει την άποψη ότι η 
Θεσσαλονίκη διαθέτει μια εντελώς δική 
της, αυτόνομη και ιδιότυπη, πολιτισμική 
ταυτότητα.

Δύο εντυπωσιακές επαύλεις, η Βίλα 
Μορντώχ και η Κάζα Μπιάνκα, συγκατα-
λέγονται στα πλέον γνωστά μνημεία της 
πόλης, ως κατεξοχήν δείγματα του αρχιτε-
κτονικού ρεύματος του εκλεκτικισμού (με 
επιρροές νεοκλασικές, αναγεννησιακές, 
μπαρόκ και Art Nouveau), που κυριάρχη-
σε στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αιώνα. 
Αμφότερες είναι χτισμένες επί της λεω-

φόρου Βασιλίσσης Όλγας, που δεν είναι 
άλλη από την ιστορική λεωφόρο των Εξο-
χών ή των Πύργων, τον κύριο οδικό άξονα 
της παραθαλάσσιας περιοχής, όπου εί-
χαν εγκατασταθεί στα τέλη του 19ου και 
τις αρχές του 20ού αιώνα βαθύπλουτοι 
Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι και ευρωπαίοι 
μεγαλοαστοί.
Η Βίλα Μορντώχ, στη συμβολή των οδών 

Βασιλίσσης Όλγας 162 και 25ης Μαρτίου, 

οικοδομήθηκε το 1905 σε σχέδια του αρ-
χιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, προκει-
μένου να αποτελέσει την κατοικία του 
τούρκου μεράρχου Σεϊφουλάχ Πασά.
Δείγμα εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, 

στο οποίο συνυπάρχουν νεοκλασικά, 
αναγεννησιακά, μπαρόκ και Art Nouveau 
στοιχεία, η βίλα με το χαρακτηριστικό 
τρούλο πέρασε το 1930 στην κατοχή του 
Σαμουήλ Μορντώχ, στον οποίον οφείλει 
τη σύγχρονη ονομασία της.
Η Κάζα Μπιάνκα, στη συμβολή των οδών 
Βασιλίσσης Όλγας 214 και Θ. Σοφούλη, 
οικοδομήθηκε κατά τα έτη 1911-1913 σε 
σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα και πολι-
τικού μηχανικού, Πιέτρο Αριγκόνι. Το αρ-
χοντικό αποτέλεσε το γαμήλιο δώρο του 
ιταλοεβραίου βιομήχανου και μεγαλέ-
μπορου Ντίνο Φερνάντεζ Ντίαζ προς την 
Ελβετίδα σύζυγό του, Μπλανς ή Μπιάνκα 

Μέγερ, στην οποία οφείλει τη σύγχρο-
νη ονομασία της η έπαυλη (γνωστή και 
ως Βίλα Μπλανς, Βίλα Μπιάνκα και Βίλα 
Φερνάντεζ). Η ενδιαφέρουσα αρχιτεκτο-
νική φυσιογνωμία της βίλας (συνδυασμός 
εκλεκτικιστικών στοιχείων και στοιχείων 
Art Nouveau) και η ρομαντική ιστορία 
που συνδέθηκε με αυτήν (το απαγορευ-
μένο ειδύλλιο που πλέχτηκε ανάμεσα 
στην κόρη του Φερνάντεζ, Αλίν, και τον 
αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού Σπύρο 
Αλιμπέρτη) κατέστησαν την Κάζα Μπιάν-
κα γνωστή και πέραν των ορίων της Θεσ-
σαλονίκης. Στην Κάζα Μπιάνκα στεγάζεται 
σήμερα η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσα-
λονίκης, με μόνιμη συλλογή έργων του 
Νικολάου Γύζη και συλλογή έργων χαρα-
κτικής. Επίσης, στην Κάζα Μπιάνκα φιλο-
ξενούνται περιοδικές εκθέσεις, καθώς και 
εκδηλώσεις θεάτρου, λόγου και μουσικής. 

Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας με παραδοσιακό χρώμα, οι 

Καρυές απλώνονται στους πρόποδες του 
Πάρνωνα, σε περιοχή κατάφυτη από κα-
στανιές και καρυδιές.
Το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών προσελ-

κύουν οι εκκλησίες του Αγίου Ανδρέα και 
της Αγίας Παρασκευής, η πλακόστρωτη 
πλατεία με τα παραδοσιακά καφενεία 
και εστιατόρια, το πετρόχτιστο κτίριο του 
σχολείου, η πηγή Σάκαλη, το ρολόι, σε 

ύψωμα με όμορφη θέα, το γεφύρι στην 
είσοδο του χωριού, καθώς και τα υπεραι-
ωνόβια πλατάνια Μενελάου, δίπλα στην 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου (Πα-
ναγίας). 
Ασφαλώς, το σημαντικότερο αξιοθέατο 

των Καρυών είναι οι Καρυάτιδες, αντίγρα-
φα των περίφημων Καρυάτιδων από τη 
νότια πρόσταση (προστέγασμα) του Ερε-
χθείου, στην Ακρόπολη της Αθήνας. Στην 
αρχαιότητα οι Καρυαί ήταν πολίχνη (μι-

κρή πόλη) στα σύνορα της Σπάρτης με την 
Αρκαδία, όπου υπήρχε ιερό της Αρτέμιδος 
Καρυάτιδος. 
Εδώ τελούνταν τα Καρυάτεια, ετήσια 

αγροτική γιορτή, στην οποία τους λατρευ-
τικούς χορούς προς τιμήν της Αρτέμιδος 
χόρευαν παρθένες που ονομάζονταν Κα-
ρυάτιδες.
Οι Καρυές, γνωστές και με την ονομασία 

Αράχoβα, πρόσφεραν σημαντικές υπη-
ρεσίες στον απελευθερωτικό αγώνα του 

1821 και δοκιμάστηκαν σκληρά κατά τη 
διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.
Οι επισκέπτες του χωριού μπορούν να 

προμηθευτούν ποικίλα τοπικά προϊόντα, 
όπως κάστανα, καρύδια, μέλι, παξιμάδια, 
γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά, τυριά, κρασί 
κ.ά. 
Εξάλλου, οι Καρυές αποτελούν ιδανικό 

ορμητήριο για περιπατητικές διαδρομές 
και ταξιδιωτικές εξορμήσεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Πάρνωνα.

Βίλα Μορντώχ (αριστερά) και Κάζα Μπιάνκα: δύο αντιπροσωπευτικές ψηφίδες του πολυπολιτισμικού ψηφιδωτού της πρωτεύουσας της Μακεδονίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 
Η Βίλα Μορντώχ και  

η Κάζα Μπιάνκα 
Δύο αντιπροσωπευτικές ψηφίδες του 

πολυπολιτισμικού ψηφιδωτού της 
πρωτεύουσας της Μακεδονίας 

ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΊΑΣ 

Στα ίχνη των  
Καρυάτιδων 

Οι Καρυές Λακωνίας 

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό!
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω ο Καναδάς!

28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940

Την 28η Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα είπε 
όχι στις απαιτήσεις της Ιταλίας[1] και 

ο ιταλικός στρατός εισέβαλε από τα βου-
νά της (περίπου κατεχόμενης από τους 
Ιταλούς) Αλβανίας. 
Η Ιταλία ήταν φασιστική, η πρώτη χώρα 

στην οποία επικράτησε ο φασισμός, αλλά 
και στην Ελλάδα υπήρχε δικτατορία υπό 
τον Μεταξά, η οποία μάλιστα είχε εμφα-
νίσει κάποιες τάσεις μίμησης των φασι-
στικών καθεστώτων. 

Γράφει ο Συγγραφέας  
Νίκος Ποταμιάνος*

Ο Μεταξάς λειτούργησε με βάση όχι την 
ιδεολογική του συγγένεια με το φασισμό 
αλλά με βάση τους διεθνείς προσανατο-
λισμούς της χώρας στο πλευρό της Αγγλί-
ας[2]. 

Σε κάθε περίπτωση, ήταν η πρώτη ίσως 
φορά που σε ενέργειά του ο Μεταξάς είχε 
τη σαφή συναίνεση του ελληνικού λαού, 
ο οποίος κινητοποιήθηκε με ενθουσια-
σμό για να πολεμήσει τους εισβολείς. Αν 
όμως ο πόλεμος του ’40 έγινε ανάμεσα 
σε δύο αντιδημοκρατικά καθεστώτα, τότε 
με ποια έννοια είχε κι ένα αντιφασιστικό 
περιεχόμενο, και πώς μας δίνει την ευ-

καιρία να μιλήσουμε για το φασισμό; Για 
δύο λόγους:

Πρώτον, ας αναρωτηθούμε, γιατί η Ιτα-
λία είχε «απαιτήσεις» από την Ελλάδα; 
Ο φασισμός ήταν εγγενώς επιθετικός και 

ιμπεριαλιστικός, φυσικά συνεχίζοντας 
τάσεις που είχαν αναπτυχθεί στη φιλε-
λεύθερη Ευρώπη ήδη από το 19ο αιώνα. 
Στην Ιταλία οι πρώτοι που έσπευσαν 

να προσχωρήσουν στο φασιστικό κόμμα 
όταν πήρε την εξουσία, ήταν οι βουλευ-
τές της Εθνικιστικής Ένωσης που επιδίω-
κε τη δημιουργία μιας ιταλικής μεσογεια-
κής αυτοκρατορίας. 

Ο Μουσολίνι αναφερόταν στη Μεσό-
γειο ως Mare nostrum, «η θάλασσά μας», 
και επί των ημερών του η Ιταλία πρόσθε-
σε στα Δωδεκάνησα (που κατείχε από το 
1911) τη Λιβύη, την Αιθιοπία ως αποικίες 
και την Αλβανία ως προτεκτοράτο.

Στη Γερμανία, αντίστοιχα, βασική στη 
σκέψη των εθνικοσοσιαλιστών, ήταν 
η έννοια του ζωτικού χώρου που είχε 
ανάγκη η φυλή/έθνος και τον οποίο θα 
κέρδιζε εις βάρος άλλων φυλών/εθνών. 

Για την 28η Οκτωβρίου
Η Ιταλία ήταν φασιστική και γι’ αυτό επιτέθηκε στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου: ο επιθετικός 
εθνικισμός/ιμπεριαλισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του φασισμού. Ο πόλεμος του ’40 
αποτέλεσε κομμάτι ενός ευρύτερου πολέμου, του Β΄ παγκόσμιου, ο οποίος σταδιακά απέκτησε 
ένα ρητό αντιφασιστικό χαρακτήρα και οδήγησε στην καταστροφή του φασισμού ως πολιτικού 
ρεύματος. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν είχε νικήσει ο φασισμός στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο; Απαντήσεις 
με βάση τα πεπραγμένα των φασιστικών καθεστώτων: Πιο βάρβαρος-σκληρός-απάνθρωπος, 
λιγότερο δίκαιος, λιγότερο ελεύθερος και δημοκρατικός, πιο υποταγμένος, λιγότερο ορθολογικός/
διαφωτισμένος. Έχουν οι Έλληνες ανοσία στο φασισμό;

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
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Στέφανος Σβουρενος

Αυτές τις μέρες  
όλος ο Ελληνισμός γιορτάζει  

το ηρωικό  Έπος του 40.

Η 28η Οκτωβρίου 1940  
πρέπει να γίνει παράδειγμα σ’ όλους μας  τ’ ότι  

η ομοψυχία των Ελλήνων  
γίνεται και το ισχυρότερο όπλο  

κατά οποιουδήποτε εχθρού  
της Πατρίδας μας. 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!  
Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
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Renaud
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Mayor of Laval

Marc
DEMERS
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Θυμίζουμε ότι ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος 
είχε ξεκάθαρα ως αιτία του την επιθετι-
κότητα της ναζιστικής Γερμανίας, η οποία 
ξεκίνησε να εκδηλώνεται ενάντια στους 
αδύναμους γείτονές της και έφτασε μέχρι 
την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, με στό-
χο να γίνει η σλαβική Ανατολική Ευρώπη 
μια αποικία που θα προμήθευε τους Γερ-
μανούς με δουλική εργασία και της οποί-
ας εδάφη θα αποικίζονταν από μέλη της 
«γερμανικής φυλής».

Δεύτερον, ο ελληνο-ϊταλικός πόλεμος 
αποτελεί ένα επεισόδιο του Β΄ παγκο-
σμίου πολέμου: σε μια στιγμή που οι 
Γερμανοί έχουν καταλάβει τη Γαλλία και 
μοιάζουν ανίκητοι, οι Ιταλοί θέλουν κι 
αυτοί να επωφεληθούν και να πάρουν το 
μερίδιό τους από τις ευρύτερες ανακα-
τατάξεις. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, βέ-
βαια, ήταν ένας πόλεμος μεταξύ εθνών/
κρατών, ήταν όμως κι ένας πόλεμος με 
πολύ έντονη την ιδεολογική/πολιτική δι-
άσταση. Για τους ναζί ήταν βασικά πόλε-
μος ενάντια στους υπάνθρωπους των κα-
τώτερων φυλών, με στόχο την κατάκτηση 
ζωτικού χώρου για το γερμανικό έθνος 
και την καταστροφή του κομμουνισμού. 
Για την ΕΣΣΔ, τις ΗΠΑ, την Αγγλία κ.λπ. 
ήταν (ή έγινε) πόλεμος αντιφασιστικός: 
η συμμαχία τους απέκτησε ρητά αυτό το 
χαρακτήρα.
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του Β΄ 

Παγκοσμίου πολέμου ήταν η καταστρο-
φή του φασισμού ως πολιτικής δύνα-
μης[3]. Μετά τον Β΄ παγκόσμιο υπήρξε 
μια εμβάθυνση των κοινωνικών και πο-
λιτικών δικαιωμάτων στις περισσότερες 
χώρες, στη βάση ακριβώς των ιδεών 
στις οποίες αναφερόταν η αντιφασιστι-
κή συμμαχία, ενώ ο φασισμός έπαψε 
να υπάρχει ως αξιόλογο πολιτικό ρεύμα 
μέχρι πρόσφατα (φυσικά εμφανίστηκαν 
διάφορες εκδοχές της ακροδεξιάς, αν και 
παρέμειναν εκτός κυβερνήσεων και γενι-
κά χωρίς σπουδαίες εκλογικές επιδόσεις).

Πώς θα πρέπει να αξιολογήσουμε, θετι-
κά ή αρνητικά, αυτή την καταστροφή του 
φασισμού που επιτεύχθηκε με ασύλλη-
πτα βαρύ τίμημα (55 εκατομμύρια νεκροί 
και τεράστιες καταστροφές); Ας προσπα-
θήσουμε να σκεφτούμε πώς θα ήταν ο 
κόσμος σήμερα αν στο Β΄ Παγκόσμιο πό-
λεμο είχαν νικήσει η ναζιστική Γερμανία 
και η φασιστική Ιταλία. Ας πάρουμε, γι’ 
αυτό, το φασισμό στην πιο καθαρή μορ-
φή του, εκεί όπου υπήρξε με τους λιγότε-
ρους συμβιβασμούς με τις παραδοσιακές 
συντηρητικές ελίτ, τη ναζιστική Γερμα-
νία[4].

Πρώτα – πρώτα, θα ήταν ένας κόσμος 
πιο βάρβαρος και βίαιος, ακόμα πιο βάρ-
βαρος απ’ αυτόν που υπάρχει σήμερα. Ας 
σκεφτούμε πώς φέρονταν οι ναζί στις χώ-

ρες που βρίσκονταν υπό την κατοχή τους. 
Δε χρειάζεται να είναι κανείς ούτε από το 
Δίστομο ούτε από τη Βιάννο, για να έχει 
ακούσει ιστορίες φρίκης από την Κατοχή. 
Δείτε ένα χάρτη με τα καμένα από τους 
ναζί ελληνικά χωριά. Από εδώ, με τη μάχη 
της Κρήτης, ξεκίνησαν οι ναζί να προβαί-
νουν σε βαρβαρότητες κατά αμάχων: στα 
χωριά που τους αντιστάθηκαν, σε αντί-
ποινα, εκτελούσαν όλους τους άντρες. 
Τέτοιες θηριωδίες γενικεύτηκαν στη συ-
νέχεια στο Ανατολικό μέτωπο. Από τα 5 
εκατομμύρια αιχμαλώτους Ρώσους που 
συνέλαβαν οι Γερμανοί, επέζησαν μόνο 
τα 2 εκατομμύρια.

Ίσως να πει κανείς, ότι πόλεμος ήταν, θα 
γίνονταν και βαρβαρότητες και εγκλή-
ματα. Οι φασίστες, όμως, λάτρευαν τον 
πόλεμο, βρίσκονταν στο στοιχείο τους, 
αποθέωναν τη βία, και επιπλέον τα 
εγκλήματά τους δεν ήταν κοινά. Πέρα 
από το ότι υπήρξαν πάμπολλοι Γερμανοί 
εγκληματίες πολέμου, ειδικά για τους 
ναζί δημιουργήθηκε μια νέα νομική κα-
τηγορία, το «έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας» που αφορούσε τη δολοφονία και 
την υποδούλωση άμαχων πληθυσμών και 
μάλιστα για πολιτικούς και φυλετικούς/
θρησκευτικούς λόγους. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία επιχειρήθηκε συνειδητά 
η εξόντωση ενός ολόκληρου λαού, εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, απλώς και μόνο 
επειδή ήταν Εβραίοι. Ακόμα πιο ανατρι-
χιαστικό είναι ότι οι μαζικές αυτές δολο-
φονίες δεν έγιναν σε μια έκρηξη μίσους, 
δεν ήταν ένα πογκρόμ που ξεκίνησε με 
κάποια (έστω ψεύτικη) αφορμή: εν πλή-
ρη ηρεμία, με κανονικές γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και με βιομηχανική οργάνω-
ση, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονταν 
επειδή οι ναζί είχαν αποφασίσει ότι δεν 
είχαν δικαίωμα να ζουν. Καταλαβαίνετε, 
λοιπόν, γιατί η ναζιστική ιδεολογία έχει 
αποκληθεί εγκληματική.

Αν είχε νικήσει ο φασισμός, ο κόσμος θα 
ήταν πιο σκληρός, ακόμα πιο σκληρός 
απ’ ό,τι σήμερα, θα επικρατούσε ο νό-
μος της ζούγκλας, το δίκαιο του ισχυρό-
τερου, χωρίς τους μετριασμούς του που 
έχουν εφεύρει οι ανθρώπινες κοινωνίες. 
Οι φασίστες λάτρευαν τη δύναμη, αυτό 
που ήθελαν ήταν να τους φοβούνται. Οι 
αδύναμοι προορίζονταν για τον Καιάδα: 
στη ναζιστική Γερμανία δεν υπήρχε θέση 
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στει-
ρώνονταν ή εξοντώνονταν (το 1939-41 
ευθανασία εφαρμόστηκε σε 70.000 Γερ-
μανούς με ανίατες ασθένειες ή φρενο-
βλαβείς). Αυτή η απουσία ελέους έφερνε 
τους ναζί κάποτε σε ψυχρότητα ή και σε 
σύγκρουση με την Εκκλησία: στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης το 1937 στάλθηκαν 
και 700 ιερείς. Ο γραμματέας του ναζι-
στικού κόμματος Μ. Μπόρμαν δήλωνε 
ότι «ο εθνικοσοσιαλισμός και ο χριστιανι-
σμός είναι δύο ασύμβατες έννοιες».

Θα ήταν ένας κόσμος πιο απάνθρωπος, 
αν είχαν νικήσει οι ναζί . άλλωστε γι’ αυ-
τούς δεν υπήρχε η έννοια της ανθρωπό-
τητας: υπήρχαν μόνο φυλές, ανώτερες και 
κατώτερες, σε αιώνια πάλη μεταξύ τους, 
και είναι απολύτως θεμιτό οι ανώτερες 
να υποδουλώσουν ή να εξοντώσουν τις 
κατώτερες φυλές. Θα ήταν λοιπόν ένας 
κόσμος λιγότερο ηθικός: οι στοιχειώδεις 
ηθικοί φραγμοί απέναντι στο συνάνθρω-
πο δεν ισχύουν, για όσους δεν ανήκουν 
στη σωστή φυλή.

Θεωρητικά, οι ναζί είχαν τους Έλληνες 
ψηλά στην ιεραρχία των εθνών, ως απο-
γόνους των αρχαίων Σπαρτιατών κ.λπ. 
Κατά την κατοχή όμως τους άφησαν να 
πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την πείνα, 
μεριμνώντας μόνο για τον εφοδιασμό 
των δικών τους στρατευμάτων κατοχής. 
Σημειωτέων, ότι οι Γερμανοί δεν πείνα-
σαν κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου 
(παρά μόνο από το 1945 και μετά, οπότε 

και κατάλαβαν από πρώτο χέρι τι είχαν 
κάνει στους άλλους τόσα χρόνια). Αν το 
έκαναν αυτό σ’ ένα έθνος που υποτίθεται 
ότι σέβονταν, φανταστείτε τι μπορούσαν 
να κάνουν στα άλλα.

Αν είχε νικήσει ο φασισμός, ο κόσμος 
μας θα ήταν πιο δίκαιος; Όχι. Εξ ορισμού 
οι άνθρωποι δε θα θεωρούνταν ίσοι με-
ταξύ τους, η ισότητα κατηγορούνταν από 
τους φασίστες ως αξία της δημοκρατίας 
(όπως και είναι), δε θα υπήρχε κράτος 
δικαίου και ίση μεταχείριση των πολι-
τών. Τα μέλη των εθνικών μειονοτήτων 
δε θα είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους πολίτες. Η ανισότητα στις 
σχέσεις των δύο φύλων προωθήθηκε από 
τους ναζί: θα ζούσαμε σ’ έναν κόσμο πιο 
πατριαρχικό, η αντρική εξουσία θα ενι-
σχυόταν, οι γυναίκες θα όφειλαν να πε-
ριορίσουν την κοινωνική τους ζωή και να 
αποσυρθούν στο σπίτι.

Σ’ ένα φασιστικό κόσμο η δουλεία θα 
επανερχόταν, επίσημα ή ανεπίσημα. 
Κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πο-
λέμου, για την εντατική λειτουργία της 
πολεμικής της βιομηχανίας, η ναζιστική 
Γερμανία χρησιμοποίησε κυριολεκτικά 
δουλική εργασία, αιχμαλώτων ή αμάχων 
από κατεχόμενες χώρες που δούλευαν 
επί τόπου ή αναγκάζονταν να μεταφερ-
θούν στη Γερμανία για να εργαστούν.
Τουλάχιστον στο εσωτερικό της εθνικής 

κοινότητας θα υπήρχε μεγαλύτερη κοι-
νωνική δικαιοσύνη, θα ήταν μικρότερες 
οι διαφορές μεταξύ φτωχών και πλουσί-
ων; Στο κάτω – κάτω ναζί σημαίνει «εθνι-
κοσοσιαλιστής» (Nazional Sozialistische) 
και οι σοσιαλιστές είναι ευαίσθητοι σε 
τέτοια ζητήματα. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ: στη ναζιστική 
Γερμανία τα κέρδη των επιχειρηματιών 
αυξήθηκαν και οι μισθοί των εργαζομέ-
νων μειώθηκαν. Παρ’ όλες τις αντιπλου-
τοκρατικές τους φανφάρες, οι φασίστες 
λειτούργησαν σαφώς υπέρ του μεγάλου 
κεφαλαίου, όπως τους κατηγορούσαν 
από την αρχή οι αντίπαλοί τους, που 
έβλεπαν Γερμανούς επιχειρηματίες να 
πληρώνουν το αεροπλάνο με το οποίο ο 
Χίτλερ έκανε τις προεκλογικές του περιο-
δείες και να καταβάλουν τα έξοδα συντή-
ρησης των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου.
Στην Ιταλία οι φασίστες ξεκίνησαν την 

άνοδό τους, ως μπράβοι στην υπηρεσία 
των γαιοκτημόνων, που έβλεπαν τους 
χωρικούς να ζητάνε την απαλλοτρίωση 
των τσιφλικιών τους και να τα καταλαμ-
βάνουν, και των βιομηχάνων που αντιμε-
τώπιζαν μετά τον πόλεμο τη ριζοσπαστι-
κοποίηση των εργατών τους. Ο Μουσο-
λίνι όταν πήρε την εξουσία, ακολούθησε 
μια ορθόδοξη φιλελεύθερη οικονομική 
πολιτική, για να υιοθετήσει τη δεκαετία 
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28 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940
του ’30 μεγαλύτερες δόσεις κρατικού πα-
ρεμβατισμού, ανταποκρινόμενος στις τά-
σεις και τις ανάγκες της εποχής, πάντα σε 
αγαστή συνεργασία με τον ιταλικό Σύνδε-
σμο Βιομηχάνων.

Στη Γερμανία, η αντικαπιταλιστική ρητο-
ρεία ήταν ισχυρότερη, άλλωστε η εξου-
σία παραδόθηκε στους φασίστες σε επο-
χή μαζικής ανεργίας μετά την οικονομική 
κρίση του 1929. Γρήγορα όμως εξοντώ-
θηκαν τα μέλη των ναζί που έπαιρναν στα 
σοβαρά τον όρο (εθνικο) «σοσιαλιστής», 
όπως φυσικά καταδιώχθηκαν αμέσως οι 
κομμουνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες: 
η μεγαλύτερη υπηρεσία του φασισμού 
προς το μεγάλο κεφάλαιο, ήταν το χτύπη-
μα όσων αμφισβητούσαν την κυριαρχία 
του, καθώς και η διάλυση των ανεξάρτη-
των συνδικάτων.

Βεβαίως, αυτό που διαφημίζεται ως 
το μεγάλο επίτευγμα των ναζί, είναι η 
αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία το 
1932 είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις. 
Αυτό επιτεύχθηκε με την απασχόληση 
εκατομμυρίων ανέργων σε δημόσια έργα 
και άλλες δουλειές ανά τη Γερμανία, με 
μοναδική αμοιβή ένα πιάτο φαΐ και ένα 
κοτέτσι για να κοιμηθούν. Η αμοιβή ήταν 
ελάχιστη και οι πρώην άνεργοι δεν είχαν 
ούτε δικαιώματα ούτε δυνατότητες δια-
πραγμάτευσης, παρ’ όλ’ αυτά ήταν μια 
δουλειά.

Η ανάληψη οικονομικής δραστηριό-
τητας από το κράτος σε μεγάλη έκταση, 
ήταν μια συνταγή που δοκιμάστηκε και 

σ’ άλλες καπιταλιστικές χώρες μετά την 
κρίση του 1929 (π.χ. ΗΠΑ), στη Γερμανία 
όμως υπήρξε πιο αποτελεσματική για 
την εξάλειψη της ανεργίας. Σ’ αυτό έπαι-
ξε ίσως ρόλο, το ότι το ναζιστικό κράτος 
έδινε πιο λίγα, καταργώντας στοιχειώδη 
εργατικά δικαιώματα (για παράδειγμα 
δεν είχες απόλυτο δικαίωμα να διαλέξεις 

ούτε τον τόπο όπου θα δούλευες ούτε 
τον εργοδότη σου). Αλλά το κυριότερο 
είναι ότι οι ναζί προώθησαν την εμπλοκή 
του κράτους στην οικονομία περισσότερο 
απ’ ό,τι σε άλλες χώρες, επειδή ήθελαν 
να προετοιμαστούν για πόλεμο.

Η οικονομική ανάπτυξη που πρόκυπτε 
έτσι, με αυτές τις προτεραιότητες, δε 

μπορεί να αποτελέσει μοντέλο που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί παντού: εκτός κι αν 
μας ικανοποιεί το να ζούμε σ’ έναν κό-
σμο, όπου κάθε λίγο θα πρέπει να γίνεται 
ένας μεγάλος πόλεμος στον οποίο (μαζί 
με όλες τις άλλες καταστροφές) θα κατα-
στρέφονται όσα έχει φτιάξει η πολεμική 
βιομηχανία κάθε χώρας και μετά θ’ αρχί-

ζει ένας νέος κύκλος παραγωγής και κα-
ταστροφής. Η σχεδόν πλήρης απασχόλη-
ση που πέτυχε η ναζιστική Γερμανία είναι 
αδιαχώριστη από την επιθετικότητά της 
και τον πόλεμο που ακολούθησε: όταν 
όλα υποτάσσονται στην προετοιμασία 
για πόλεμο, κάποια στιγμή ο πόλεμος θα 
πρέπει να γίνει (και να ξαναγίνει, σ’ έναν 

κύκλο που μπορεί να τελειώσει μόνο με 
την ήττα του φασισμού).

Ένας κόσμος στον οποίο θα είχαν νικήσει 
οι φασίστες θα ήταν λιγότερο ελεύθερος, 
λιγότερο ανεκτικός, πιο μισαλλόδοξος. 
Πόσο ελεύθερος είσαι, όταν φοβάσαι 
ανά πάσα στιγμή για τη σωματική σου 
ακεραιότητα; Πόσο ελεύθερα μπορείς 
να σκέφτεσαι σε καθεστώς «υποχρεωτι-
κής εθνικής ενότητας»; Πόσο ελεύθερος 
είσαι, όταν δε μπορείς να μιλήσεις, γιατί 
ό,τι πεις θα φτάσει στα αυτιά της μυστι-
κής αστυνομίας, της Γκεστάπο, και θα σε 
κλείσουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης; 
Πόσο ελεύθερος είναι ένας κόσμος, στον 
οποίο έχει επιστρέψει η δουλεία ως θε-
σμός, η σκλαβιά; Στον οποίο θα κυριαρ-
χούσαν η ρουφιανιά, η καχυποψία, ο 
φόβος; Στον οποίο θα διώκονταν οι ιδέες 
και όχι μόνο οι πράξεις; Στον οποίο με 
συνοπτικές διαδικασίες θα κλείνονταν σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης κομμουνιστές 
και σοσιαλιστές, Εβραίοι και Τσιγγάνοι, 
ομοφυλόφιλοι και απεργοί; Στον οποίο 
η προσωπική και η συλλογική αυτονομία 
δε θα υφίστατο, μπροστά στις επιθυμίες 
ενός κράτους που θα αυτοαποκαλούνταν 
«ολοκληρωτικό»; Σύμφωνα με τον υπεύ-
θυνο του Γραφείου εργασίας των ναζί, ο 
μόνος ιδιωτικός χρόνος του ατόμου θα 
έπρεπε να είναι η ώρα που κοιμάται.
Θα ήταν τουλάχιστον ένας κόσμος πιο 

πειθαρχημένος; Σίγουρα όχι, με τον τρό-
πο που εννοούσε ο Περικλής/Θουκυδί-
δης στον «Επιτάφιο», όχι με μια εσωτερι-
κή πειθαρχία, που πηγάζει μεταξύ άλλων 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 19

Benoit Langevin
Conseiller de Ville - Bois de Liesse

Arrondisement Pierrefonds-
Roxborro

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή  
Bois de Liesse-Arrondisement 

Pierrefonds-Roxborro
benoit.langevin@montreal.ca

514 626-5328

Dimitrios Jim Beis
Maire de l’arrondissement  

Pierrefonds-Roxboro
Δήμαρχος του  

Pierrefonds-Roxboro
dimitrios.beis@montreal.ca

514 624-1400

Louise Leroux
Conseillère d’arrondissement-District 

Bois-De-Liesse
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή  
Bois-De-Liesse-Arrondisement 

Pierrefonds-Roxborro
louise.leroux@montreal.ca

514 626-5286

Catherine Clément Talbot
Conseillère de Ville-District Cap-

Saint-Jacques
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή  
Cap-Saint-Jacques-Arrondisement 

Pierrefonds-Roxborro
catherine.clement-talbot@montreal.ca

514 626-5295

Yves Gignac
Conseiller d’arrondissement-District 

Cap-Saint-Jacques 
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή  
Cap-Saint-Jacques 

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
yves.gignac@montreal.ca

514 626-5301

Mary Deros
Conseillère de ville du district Parc-

Extension, Villeray–Saint-Michel-
Parc-Extension

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή 
Parc-Extension, Villeray–Saint-

Michel-Parc-Extension
mary.deros@montreal.ca

514 872-3103

Effie Giannou
Conseillère de ville du district  

Bordeaux-Cartierville, Ahuntsic-
Cartierville

Δημοτικός σύμβουλος περιοχή  
Bordeaux-Cartierville, Ahuntsic-

Cartierville
effie.giannou@montreal.ca

514 872-2246

Ευχόμαστε σε όλον τον Ελληνισμό 
Χρόνια Πολλά! 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

Είμαστε πάντα στην υπηρεσία όλων των Ελλήνων
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GUY
OUELLET TE
M.N.A. for CHOMEDEY

450 686-0166

Τιμώντας τους ήρωες που έδωσαν την ζωή τους,
 θα ήθελα να ευχηθώ 

στην Ελληνική παροικία του Λαβάλ 
Χρόνια Πολλά  για την επέτειο 

της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

από τη συμμετοχή των ανθρώπων στη θέ-
σπιση των κανόνων. Θα ήταν ένας κόσμος 
πιο υποταγμένος, όπου οι απλοί άνθρω-
ποι θα έπρεπε να υπακούουν σε κανόνες 
που θα είχαν οριστεί χωρίς τη συμμετοχή 
τους. Τυφλή υπακοή σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι αποποιείσαι την ευθύνη για 
τις πράξεις σου: μετά τον πόλεμο όλοι οι 
ναζί ισχυρίζονταν ότι εκτελούσαν εντολές, 
οπότε δεν ευθύνονταν για τα εγκλήματα 
που είχαν κάνει. Και δείτε ταινίες όπως 
«Το Πείραμα»: όταν οι κανόνες είναι 
σκληροί και παράλογοι και οι άνθρωποι 
υποχρεώνονται να υποτάσσονται σ’ αυ-
τούς, η πειθαρχία οδηγεί σε μια κόλαση.

Θα ήταν, λοιπόν, ένας κόσμος λιγότε-
ρο δημοκρατικός, όπου οι άνθρωποι θα 
έλεγχαν λιγότερο τη ζωή τους και δε θα 
προβλέπονταν διαδικασίες, μέσω των 
οποίων θα μπορούσαν να επηρεάζουν 
την πολιτική του κράτους. Ο φασισμός 
προήλθε από τάσεις που αναπτύχθηκαν 
μετά το 1789 κατά των αρχών της Γαλ-
λικής Επανάστασης, κατά του δημοκρα-
τικού κινήματος που διεκδικούσε το δι-
καίωμα ψήφου για όλους, και αργότερα 
κατά του μαρξισμού και του σοσιαλιστι-
κού κινήματος, που ζητούσαν τη δημι-
ουργία μιας κοινωνίας ίσων ανθρώπων.

Ένας φασιστικός κόσμος, τέλος, θα ήταν 
ένας κόσμος λιγότερο ορθολογικός, λιγό-
τερο διαφωτισμένος. Θα έχετε ακούσει 
για το κάψιμο από τους ναζί των βιβλίων 
που δεν τους άρεσαν. Γι’ αυτούς, η εθνι-
κότητα του επιστήμονα ήταν πιο σημα-

ντική από το αν είχε δίκιο: φιλοδοξούσαν 
να δημιουργήσουν μια «γερμανική φυσι-
κή» που θα αντικαθιστούσε την «εβραϊ-
κή φυσική» του Αϊνστάιν. Οι άνθρωποι 
θα μάθαιναν, όχι να αναζητούν τα αίτια 
των προβλημάτων τους και λύσεις γι’ 
αυτά, αλλά αποδιοπομπαίους τράγους, 
κάποιον να του φορτώσουν τη δυστυχία 

τους και να ξεσπάσουν πάνω του, όπως 
έκανε ο Χίτλερ με τους Εβραίους. Αντί να 
κρίνουν τους ηγέτες τους, θα καλούνταν 
να τους λατρεύουν (Fuhrerprinzip). Αντί 
να διερωτώνται για την ορθότητα των 
εντολών, θα έπρεπε να τις υπακούν.
Θα έχετε ακούσει, ότι εμείς οι Έλληνες 

δε μπορούμε να είμαστε φασίστες, ότι 

έχουμε ανοσία στο μικρόβιο του φασι-
σμού, αφού έχουμε ζήσει Κατοχή και 
έχουμε υποφέρει τόσο από τη φασιστι-
κή βία. Να μην ξεχνάμε, όμως, ότι στην 
Κατοχή ήταν χιλιάδες και οι Έλληνες 
που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. 
Ας θυμηθούμε τον όρκο των διαβόητων 
Ταγμάτων Ασφαλείας, που πολεμούσαν 

πλάι στους Γερμανούς ενάντια στους 
αντάρτες της Αντίστασης, φορώντας γερ-
μανικές στολές και που χαρακτηρίστηκαν 
προδότες απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
και από τους Άγγλους μετά την απελευ-
θέρωση: «Ορκίζομαι εις τον Θεόν, τον 
άγιον τούτον όρκον, ότι θα υπακούω απο-
λύτως εις τας διαταγάς του ανώτατου αρ-

χηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου 
Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστώς απάσας τας 
ανατεθεισόμενας μου υπηρεσίας και θα 
υπακούω άνευ όρων εις τας διαταγάς των 
ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι διά 
μίαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώ-
σεων μου, τας οποίας διά του παρόντος 
αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των 
γερμανικών στρατιωτικών νόμων».
[Σε αντιδιαστολή, ας θυμηθούμε τον 

όρκο του αντάρτη του ΕΛΑΣ, της σημαντι-
κότερης δύναμης της Αντίστασης: «Ορκί-
ζομαι ότι θα αγωνιστώ έως την τελευταία 
σταγόνα του αίματός μου για την πλήρη 
απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρ-
τησία της πατρίδας. Για την περιφρού-
ρηση των συμφερόντων του ελληνικού 
λαού και την αποκατάσταση και κατο-
χύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις 
πράξεις και αποφάσεις της ΠΕΕΑ και θα 
εκτελώ ευσυνείδητα και πειθαρχικά τις 
εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου 
και θα αποφεύγω κάθε πράξη που θα με 
ατιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του 
ελληνικού λαού»].
Οι Έλληνες, λοιπόν, δεν έχουμε ανοσία 

στο φασισμό. Κανείς δεν έχει. Γι’ αυτό 
έχει σημασία να λέγονται όλα αυτά τα 
πράγματα, γι’ αυτό έχει σημασία να γιορ-
τάζουμε μ’ αυτό το πνεύμα την 28η Οκτω-
βρίου.
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] Να καταλάβει λιμάνια και αεροδρό-

μια της Ελλάδας ώστε να τα χρησιμοποι-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 22
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ήσει για τον ανεφοδιασμό του Ιταλικού 
στρατού στη Βόρεια Αφρική. Πρακτικά, 
δηλαδή, να μετατρέψει την Ελλάδα σε 
προτεκτοράτο της Ιταλίας.
[2] Τους οποίους εγγυούνταν ο βασιλιάς 

Γεώργιος ενώ συμμερίζονταν πλήρως και 
ο Μεταξάς, έχοντας μεταστραφεί από τον 
παλιότερο φιλογερμανισμό του.
[3] Συγκρίνετε τις αλλαγές των συνόρων 

μετά τον Α΄ και μετά το Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο: μετά τον Α΄ ΠΠ αυτοκρατορίες 
κατέρρευσαν, νέα κράτη σχηματίστηκαν 
και εκτεταμένα εδάφη πέρασαν σε άλλες 
χώρες, ενώ μετά το Β΄ ΠΠ οι σχετικές αλ-
λαγές ήταν αναλογικά ασήμαντες.
[4] Έχει παρατηρηθεί από τον Πάξτον 

ότι όλα τα φασιστικά και φασίζοντα κα-
θεστώτα του μεσοπολέμου (τα οποία δεν 
περιορίζονταν στη Γερμανία και την Ιτα-
λία) βασίζονταν σε μια συνεργασία μετα-
ξύ φασιστών και συντηρητικών. σε κάθε 
χώρα υπήρχε διαφορετικός συσχετισμός 
ανάμεσά τους, και ανάλογα με αυτόν το 
συσχετισμό, διαμορφωνόταν το στίγμα 
κάθε καθεστώτος. Το ότι δεν ταυτίζονταν 
οι παραδοσιακές συντηρητικές ελίτ και 
τα φασιστικά κόμματα που ασκούσαν 
την εξουσία γινόταν σε όλους φανερό, 
όταν οι χώρες του Άξονα φαίνονταν να 
χάνουν τον πόλεμο: χαρακτηριστική η 
περίπτωση της Ιταλίας, όπου ο βασιλιάς 
απέπεμψε τον Μουσολίνι όταν οι Σύμμα-
χοι αποβιβάστηκαν στη Σικελία το 1943, 
και ο τελευταίος ίδρυσε υπό γερμανι-
κή προστασία τη λεγόμενη Δημοκρατία 
του Σαλό αποστασιοποιούμενος από το 
«συμβιβασμένο φασισμό» της προηγού-

μενης εικοσαετίας. Στη ναζιστική Γερμα-
νία, ο φασισμός απέκτησε την πιο ριζο-
σπαστική μορφή του, ερχόμενος στους 
λιγότερους (συγκριτικά με τις άλλες χώ-
ρες) συμβιβασμούς με τις συντηρητικές 
ελίτ και αντιμετωπίζοντάς τις νικηφόρα, 
όταν προσπάθησαν να αντιδράσουν (με 
τη συνωμοσία των στρατηγών της Βέρ-
μαχτ το 1944) στην καταστροφή που τους 
οδηγούσε ο Χίτλερ, αρνούμενος να δια-
πραγματευτεί ειρήνη όταν φάνηκε ότι θα 
έχανε τον πόλεμο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
-Γιώργος Μαργαρίτης, «Ο πόλεμος της 

Αλβανίας 1940-41: ο χώρος και οι άν-
θρωποι», στο Επιστημονικό συμπόσιο Η 
Ελλάδα του ’40, Εταιρεία Σπουδών 1993, 
σ. 25-52

-Σπύρος Μαρκέτος, Πώς φίλησα τον 
Μουσολίνι! Τα πρώτα βήματα του ελλη-
νικού φασισμού, Βιβλιόραμα 2006
-Στάνλεϊ Πέιν, Μια ιστορία του φασισμού 

1914-1945, Φιλίστωρ 2000
-Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το ΟΧΙ του Με-

ταξά: βραχυπρόθεσμοι και μακροπρό-
θεσμοι παράγοντες μιας απόφασης», 
στο Επιστημονικό συμπόσιο Η Ελλάδα 
του ’40, Εταιρεία Σπουδών 1993, σ. 233-
248
-Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η πορεία της 

Ευρώπης προς τον πόλεμο», στο Χρήστος 
Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαστράτης 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι-
ώνα, τ.Γ1, Βιβλιόραμα 2007, σ. 9-47
-Ian Kershaw, Χίτλερ, 2 τόμοι, Scripta 

2000
-Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, 

Αλεξάνδρεια 1994
-Mark Mazower, Η αυτοκρατορία του 

Χίτλερ. Ναζιστική εξουσία στην κατοχική 
Ευρώπη, Αλεξάνδρεια 2009
-Robert Paxton, Η ανατομία του φασι-

σμού, Κέδρος 2006
-Davide Rodogno, «Το “Spazio vitale” του 

φασισμού και η είσοδος της Ιταλίας στον 
πόλεμο», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ και 
Προκόπης Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ.Γ1, Βι-
βλιόραμα 2007, σ. 49-67
-Συλλογικό: Άουσβιτς. Το Γεγονός και η 

Μνήμη του, Καστανιώτης 2007

*Ο Νίκος Ποταμιάνος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1971, και σπούδασε ιστορία 
στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Αθήνας και της Κρήτης, όπου εκπό-
νησε και τη διδακτορική του διατριβή. 
Το 2016 διεξήγαγε μεταδιδακτορική 
έρευνα στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολο-
γίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2016 και 
το 2017 δίδαξε στα τμήματα Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2018 ξε-
κίνησε να εργάζεται ως εντεταλμένος 
ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών Σπουδών του ΙΤΕ. Είναι μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής και κριτής άρ-
θρων στο περιοδικό Τα Ιστορικά, και επι-
στημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ).  

© alfavita
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ΖΉΤΩ Ή  28Ή ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 1940!  
ΖΉΤΩ ΤΟ ΕΛΛΉΝΊΚΟ ΕΘΝΟΣ!

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4 
 Tel: (514) 495-8082
Fax: (514) 495-8872

www.mountroyalcem.com 
 jplaitis@mountroyalcem.com

Δέκα πράγματα που ίσως δε γνωρίζετε  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940

1. Όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος συ-
νελήφθησαν αμέσως 1000 κατά-
σκοποι των Ιταλών τους οποίους 
γνώριζε το καθεστώς Μεταξά. 
Το μεγαλύτερο δίκτυο το είχαν 
στην Πελοπόννησο.

2. Η εντολή που είχε ο στρατηγός 
Κατσιμήτρος ήταν να πολεμήσει 
υποχωρώντας, αφήνοντας να 
καταληφθούν ακόμα και τα Γιάν-
νενα. Ο αγώνας για την άμυνα 
θα δινόταν μέχρις εσχάτων στη 
Θεσσαλία-Αιτωλοακαρνανία. Ο 
στρατηγός Κατσιμήτρος θεώρη-
σε την εντολή λανθασμένη και 
εξέδωσε εντολή για άμυνα μέχρι 
τελικής πτώσεως στα δυσπρόσι-
τα για τους Ιταλούς βουνά της 
Πίνδου.

3. Μία από τις επιτυχίες του κα-
θεστώτος του Μεταξά ήταν 
η μυστική επιστράτευση που 
έγινε πολύ πριν την 28η Οκτω-
βρίου. Σημαντικός αριθμός του 
στρατού είχε συγκεντρωθεί στα 
σύνορα με την Αλβανία, όπου 
έγιναν διακριτικά στρατιωτικές 
ασκήσεις και αναγνώριση εδά-
φους.

4. Ο «μακαρονάς και δειλός Ιτα-
λός» είναι ένας μύθος που γέν-

νησε η σάτιρα της εποχής. Οι 
Ιταλοί πολέμησαν με επιμονή, 
σε αρκετές περιπτώσεις έδειξαν 
γενναιότητα και γι’ αυτό είχαν 
μεγάλες απώλειες.

5. Όταν έγινε γενική επιστράτευ-
ση, οι άνδρες είχαν 5 μέρες για 
να παρουσιαστούν. Σχεδόν όλοι 
παρουσιάστηκαν την πρώτη 
μέρα.

6. Ένα πλήθος από διάσημους 
και «παιδιά καλών οικογενει-
ών» έβαλε μέσο για να πάρει 
μετάθεση στην πρώτη γραμμή 
του πυρός. Ανάμεσά τους οι 
ακαδημαϊκοί Αλέκος Λιδωρίκης, 
Σπύρος Μελάς. Οι Οδυσσέας 
Ελύτης, Νικηφόρος Βρεττάκος, 
Άγγελος Τερζάκης, Νίκος Καβ-
βαδίας, Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, Γεώργιος Ράλλης, Χαρίλαος 
Φλωράκης.

7. Ο Μεταξάς αν και φιλογερμανός, 
είχε αποφασίσει ότι θα συντα-
χθεί με τη Βρετανία, γιατί είχε 
διαγνώσει ότι αυτόν τον πόλεμο 
ο άξονας θα τον χάσει και η Ελ-
λάδα ως ναυτική χώρα έπρεπε 
να συνταχθεί με τη ναυτική δύ-
ναμη της εποχής.

8. Οι Ιταλοί κατάσκοποι έστελναν 

αναφορές στο Μουσολίνι ότι η 
Ελλάδα είναι ανέτοιμη για πόλε-
μο και θα είναι μια εύκολη νίκη. 
Ο Μουσολίνι προγραμμάτιζε να 
παρελάσει στην Αθήνα πάνω σε 
λευκό άλογο σε 15 μέρες.

9. Ο Γκράτσι ήταν από αυτούς που 
έδινε σωστές πληροφορίες για  
την ετοιμότητα των Ελλήνων. 
Γνώρισε τον Μεταξά από το 1917 
και αγνοούσε πότε θα κηρυχθεί 
ο πόλεμος. Δεν ανήκε στο φασι-
στικό κόμμα και δεν υποστήριζε 
τη φασιστική ιδεολογία.

10. Όταν οι Ιταλοί αποφάσισαν τη 
μεγάλη αντεπίθεση την άνοιξη 
του ’41 ο Μουσολίνι βρέθηκε 
στο μέτωπο για να τονώσει και 
να εκβιάσει ψυχολογικά τους 
στρατηγούς που είχε αντικατα-
στήσει. Ήταν ο μοναδικός από 
του ηγέτες Β΄ ΠΠ που βρέθηκε 
τόσο κοντά στην πρώτη γραμ-
μή. Στην Ιταλία οι αντίπαλοί του 
μετά τον πόλεμο τον κατηγόρη-
σαν, ότι ο πόλεμος χάθηκε γιατί 
όλοι οι στρατηγοί ήταν ρουσφε-
τολογικές επιλογές και ανίκανοι 
να κερδίσουν τον πόλεμο. Σε 
αυτό είχαν δίκιο. Τα κριτήριά 
του ήταν πάντοτε υποκειμενικά.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  23 Οκτωβριου, 2020 / October 23, 2020  •  25

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Είδαμε τη στάση της Τουρκίας έναντι 
της Ελλάδας και των Συμμάχων κατά 

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικότερα 
μετά την εισβολή των χιτλερικών στρα-
τευμάτων στα Βαλκάνια. Καθώς επίσης, 
τα ανταλλάγματα που ζητούσε η Άγκυρα 
από τη Βρετανία, αλλά και την κατακράτη-
ση του μεγαλύτερου μέρους της ανθρω-
πιστικής βοήθειας που συγκέντρωναν ο 
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά 
Ημισέληνος για το λαό της Αθήνας, που 
το μαύρο χειμώνα του 1941-42 πέθαινε 
στους δρόμους από την πείνα.

Γράφει ο Σπύρος Κουζινόπουλος*

Το επόμενο διάστημα οι τουρκικές αρχές, 
υιοθετώντας την άποψη των πιο ακραίων 
σοβινιστικών κύκλων, ότι οι υπαίτιοι της 
άθλιας οικονομικής κατάστασης της χώ-
ρας ήταν οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι 
Εβραίοι έμποροι, επέβαλαν στις 11 Φε-
βρουαρίου 1942, με πρόσχημα την πάτα-
ξη της κερδοσκοπίας και την αντιμετώπι-
ση των οικονομικών συνθηκών που δη-
μιούργησε ο πόλεμος, έκτακτο φόρο επί 
της περιουσίας, το γνωστό φόρο «βαρλίκ 
βεργκισί». 
Ο φόρος υπολογιζόταν αυθαίρετα με 

τρόπο κατάφωρα άδικο για τους Εβραί-
ους, τους Έλληνες και τους Αρμένιους, 
που κλήθηκαν να πληρώσουν ποσά πολ-
λαπλάσια από όσα ζητήθηκαν από τους 
άλλους κατοίκους της χώρας. Στην πράξη, 
σύμφωνα με τον ανώτατο λειτουργό του 
τουρκικού υπουργείου Οικονομικών εκεί-
νης της εποχής Faik Okte, ο φόρος αυτός 
έγινε όργανο φυλετικού κεφαλαίου, δε-
δομένου ότι καθοριστικό στοιχείο ήταν το 
θρήσκευμα και η εθνικότητα των φορο-
λογουμένων. Όσοι δεν κατέβαλλαν μέσα 
σε 15 ημέρες το φόρο, στέλνονταν στο 
εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στο Askale, 
όπου απασχολούνταν καταναγκαστικά σε 
έργα οδοποιίας και εκχιονισμού. Οι μισοί 
περίπου από τους εκτοπισμένους ήταν 
Εβραίοι, ενώ οι Ντονμέδες, οι εξισλαμι-
σμένοι από το 17ο αιώνα Εβραίοι, έτυχαν 
δυσμενέστερης μεταχείρισης από τους 
άλλους μουσουλμάνους.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΣΤΡΟΥΜΑ»
Ακολουθώντας μια ρατσιστική πολιτι-

κή, οι τουρκικές αρχές δε χορηγούσαν 
όπλα στους Εβραίους που επιστρατεύ-
θηκαν στα χρόνια του πολέμου (όπως και 
στους Έλληνες άλλωστε), ενώ αφαιρέθη-
κε η τουρκική υπηκοότητα από Τούρκους 
Εβραίους που ζούσαν εκτός της χώρας, με 
τραγικές συνέπειες για όσους κατοικού-
σαν σε χώρες υπό γερμανική κατοχή. Επί-
σης, απαγορεύθηκε η διαμονή σε Εβραί-
ους με ξένη υπηκοότητα που προσπάθη-
σαν να καταφύγουν στο τουρκικό έδαφος. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίπτωση 
του πλοίου «Στρούμα», που έφτασε από 
τη Ρουμανία στην Κωνσταντινούπολη το 
Δεκέμβριο του 1941, μεταφέροντας πάνω 
από 760 Εβραίους. Οι αρχές απαγόρευ-
σαν στους επιβάτες να αποβιβαστούν 
και το Φεβρουάριο του 1942 η τουρκική 
κυβέρνηση διέταξε να ρυμουλκηθεί με τη 
βία το πλοίο έξω από τα χωρικά της ύδα-
τα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπου παρέμεινε 
ακυβέρνητο, για να βυθιστεί από έκρηξη, 
με συνέπεια μόνο ένας από τους 760 επι-
βάτες του «Στρούμα» να σωθεί.
Μία από τις συνέπειες του «βαρλίκ» 

ήταν να υποστεί δεινό πλήγμα η ελληνι-
κή κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, 
δεδομένου ότι οι Έλληνες αναγκάστηκαν, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, να πλη-
ρώσουν 80 εκατ. τουρκικές λίρες από το 
συνολικό ποσό των 435 εκατ. λιρών. Κι 
έτσι, ενώ οι περίπου 100.000 περίπου 
της Κωνσταντινούπολης αποτελούσαν το 
0,5% του πληθυσμού της Τουρκίας, πλή-
ρωσαν γύρω στο 20% του συνολικού φό-
ρου «βαρλίκ».
Την 1η Ιουνίου 1942 υπογράφεται μία 

ακόμη εμπορική συμφωνία Βερολίνου-Ά-
γκυρας: Η Γερμανία παραλαμβάνει 45.000 
τόνους χρωμίου και στέλνει σε αντάλλαγ-
μα οπλισμό. Ενώ από το 1943 έως το 1944 
θα εξαχθούν από την Τουρκία στη ναζιστι-
κή Γερμανία άλλοι 90.000 τόνοι χρωμίου. 
Ο Χίτλερ, από τον οποίο δε διαφεύγει η 
φασιστική τάση της ηγεσίας της Άγκυρας, 
δηλώνει στον Μουσολίνι, στις 29 Απριλί-
ου 1942 στο Ζάλτσμπουργκ, ότι η Τουρκία 
πολύ γρήγορα θα γίνει σύμμαχος και συ-

ζητείται να της παραχωρήσουν τα ελληνι-
κά νησιά.
Ο εφοδιασμός των ναζιστών καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από 
την Τουρκία με χρώμιο και άλλα απαραίτη-
τα για την κατασκευή όπλων μέταλλα, θα 
οδηγήσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δώσει 
στη δημοσιότητα με καθυστέρηση μισού 
και πλέον αιώνα, την έκθεση που προα-
ναφέραμε. Στην έκθεση σημειώνεται, ότι 
η Τουρκία και άλλες τρεις επίσης «ουδέ-
τερες» εκείνη την εποχή χώρες (Ισπανία, 
Πορτογαλία και Σουηδία) με τις εξαγωγές 
μετάλλων, διαδραμάτισαν καθοριστικό 
ρόλο στη συντήρηση της πολεμικής μηχα-
νής του Χίτλερ. Παρατίθεται δε ένα μνη-
μόνιο, του υπεύθυνου του εξοπλιστικού 
προγράμματος των ναζιστών, Άλμπερτ 
Σπίερ, ο οποίος το Νοέμβριο του 1943 
ενημέρωνε τον Χίτλερ ότι αν τερματιζό-
ταν η παροχή χρωμίου από την Τουρκία, 
ο πόλεμος θα τελείωνε σε δέκα μήνες, δη-
λαδή τον Οκτώβριο του 1944. Σχετικά δε 
με το χρυσό, με τον οποίο πλήρωναν οι 
Γερμανοί τους Τούρκους για τις υπηρεσίες 
τους, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι τα 
αποθέματα χρυσού της Τουρκίας από 27 
τόνοι που ήταν στην αρχή του πολέμου, 
έφτασαν στο τέλος του σε περισσότερους 
από 216 τόνους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ
Ακολουθώντας πιστή φιλογερμανική 

πολιτική, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία επι-
τρέπει στα γερμανικά πολεμικά σκάφη 
να εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα, σε 
αντίθεση με τη Συνθήκη του Μοντρέ για 
το καθεστώς των Δαρδανελίων, που υπο-
γράφτηκε στις 30 Ιουλίου 1935, απαγο-
ρεύοντας τη διέλευση από τα Στενά πλοί-
ων των εμπόλεμων χωρών.
Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1942 η 

τουρκική κυβέρνηση, κάτω από την επί-
δραση της γερμανικής επίθεσης στον 
Καύκασο, συμφωνεί με την πρόταση του 
Φον Πάπεν να συγκεντρώσει τουρκικά 
στρατεύματα στα νότια σύνορα της Ρω-
σίας. «Καμία πίεση από την πλευρά των 
Αγγλοαμερικανών δε θα είναι σε θέση να 

υποκινήσει την Τουρκία να κάνει ακόμη 
και το πιο ασήμαντο βήμα προς ζημία των 
γερμανικών συμφερόντων», διαβεβαι-
ώνει επίσημα ο πρόεδρος Ισμέτ Ινονού 
(φωτ. πάνω) τον Φον Πάπεν.
Παρά τις βρετανικές και αμερικανικές 

πιέσεις για εγκατάλειψη της φιλογερμανι-
κής «ουδετερότητας» και έξοδο της Τουρ-
κίας στο πλευρό των Συμμάχων, η Άγκυρα 
κωλυσιεργεί επιδιώκοντας να κερδίσει 
χρόνο, αν και βλέπει ότι η Γερμανία χάνει 
τον πόλεμο. Μπροστά σε αυτή την κατά-
σταση, το Λονδίνο αναγκάζεται να διακό-
ψει στις 4 Φεβρουαρίου 1944 τις σχετικές 
αγγλοτουρκικές διαπραγματεύσεις, ενώ 
το Μάιο του ίδιου έτους ο Τσόρτσιλ δη-
λώνει: «... Διακόψαμε τη βοήθεια αφού 
δώσαμε 20 εκατ. στερλίνες σε αγγλικά και 
αμερικανικά όπλα μόνο για το έτος 1943. 
Δεν ενθαρρύνουμε πλέον την Τουρκία να 
βρίσκεται παρά τω πλευρώ των νικηφό-
ρων εθνών».

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΟΛΕΜΟ  
ΟΤΑΝ ΞΕΨΥΧΑΕΙ ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΘΗΡΙΟ
Τελικά, η Τουρκία θα εγκαταλείψει τη 

γερμανόφιλη «ουδετερότητα» και θα κη-
ρύξει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας και 
της Ιαπωνίας μόλις στις 23 Φεβρουαρίου 
1945, όταν δηλαδή το βαριά λαβωμένο 
ναζιστικό θηρίο είναι έτοιμο να ξεψυχή-
σει. Ενώ στο τέλος του πολέμου, ο τότε 
πρωθυπουργός Σουκρού Σαράτσογλου 
αποφαίνεται με τη μεγαλύτερη σοβαρότη-
τα: «Η τουρκική Δημοκρατία από τις πρώ-
τες στιγμές, με τις δηλώσεις της, τα όπλα 
της και την καρδιά της, ήταν στο πλευρό 
των δημοκρατικών εθνών». Και όπως θα 
σχολιάσει μερικά χρόνια αργότερα, ο δια-
πρεπής Τούρκος εκδότης και συγγραφέας 
Καμουράν Μπεκίρ Χαρπουτλού, «αν ο 
φασισμός ήταν νικητής, είναι φανερό ότι 
η ίδια φράση θα είχε λεχθεί υπέρ αυτού».          
                            ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
*Δημοσιογράφος – συγγραφέας, πρώ-

ην γενικός διευθυντής του Μακεδονι-
κού Πρακτορείου Ειδήσεων και γενικός 
γραμματέας της Ένωσης Βαλκανικών 
Πρακτορείων Ειδήσεων (ΑΒΝΑ)
© efsyn.gr [Εφημερίδα των Συντακτών]

Ο χρυσός των Εβραίων  
και η βοήθεια προς  
την Ελλάδα

Β’ μέρος

ΓΛΥΤΩΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας 

σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ
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500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Stefanie Gurzanski: H καλλονή 
από τον Καναδά που διαθέτει 

όλα τα... «όπλα»
Η 25χρονη Καναδή Stefanie Gurzanski είναι ίσως ένα 

από τα πιο εντυπωσιακά κορίτσια που έχουμε εντοπί-
σει τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο και δείχνει ότι ξέρει 
πως να «ανάβει» το ανδρικό κοινό. Το πανέμορφο μοντέλο 
είχε την ευκαιρία να ποζάρει για τις παγκόσμιες καμπάνιες 
της Guess, τη ζουμερή σειρά EATS του Chris Applebaum και 
το Playboy Mexico, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,7 εκα-
τομμύρια οπαδούς στο λογαριασμό της στο Instagram.

Τζένιφερ Λόρενς & Ντι Κάπριο  
στην ταινία «Don’t Look Up»

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε 
που η Τζένιφερ Λόρενς εμφανίστηκε 

σε κάτι καινούργιο. Αφού προτάθηκε για 
Όσκαρ τέσσερις φορές σε έξι χρόνια, η 
Λόρενς απουσίαζε από τη μεγάλη οθόνη. 
Η τελευταία φορά που είδαμε τη Λόρενς 
ήταν το 2019 σε μία σύντομη εμφάνι-
ση στην ταινία «X-Men: Dark Phoenix». 
 Τώρα η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει 
στη νέα ταινία του Netflix «Don’t Look Up», 
μαζί με μία πλειάδα ηθοποιών της «πρώ-
της γραμμής», όπως τον Λεονάρντο ΝτιΚά-
πριο, τη Μέριλ Στριπ, την Κέιτ Μπλάνσετ, 
τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Μάθιου Πέρι. 
Οι εκπλήξεις με το καστ των ηθοποιών δε 
σταματούν εκεί, καθώς την ομάδα των κα-
ταξιωμένων ηθοποιών θα συμπληρώσει 
η τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε και ο 
ράπερ Κιντ Κάντι. Την ταινία θα σκηνοθε-
τήσει ο Άνταμ Μακέι, ο οποίος υπογράφει 
και το σενάριο. Λόρενς και ΝτιΚάπριο θα 
υποδυθούν δύο αστρονόμους χωρίς μεγά-
λη εμπειρία, οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι 
ένας γιγαντιαίος αστεροειδής κατευθύνε-
ται προς τη Γη και πρόκειται να την κατα-
στρέψει. Η ταινία θα ξεκινήσει γυρίσματα 
τον επόμενο μήνα και αναμένεται να κυ-
κλοφορήσει το 2021 στην πλατφόρμα.

Η Γκαλ Γκαντότ θα υποδυθεί  
την Κλεοπάτρα σε νέα ταινία  

της Πάτι Τζένκινς

Η Γκαλ Γκαντότ αποκάλυψε ότι θα συ-
νεργαστεί ξανά με τη σκηνοθέτιδα της 

ταινίας «Wonder Woman», Πάτι Τζένκινς, 
για ένα φιλμ με θέμα τη βασίλισσα των 

Πτολεμαίων στην αρ-
χαία Αίγυπτο, Κλεοπά-
τρα.

«Μου αρέσει να ξεκι-
νώ νέα ταξίδια» είπε η 
Γκαντότ. «Λατρεύω τον 
ενθουσιασμό των νέων 

πρότζεκτ, τη συγκίνηση του να ζωντανεύω 
νέες ιστορίες. Η Κλεοπάτρα είναι μια ιστο-
ρία που ήθελα να αφηγηθώ εδώ και πολύ 
καιρό. Δε μπορώ να είμαι πιο ευγνώμων γι 
αυτήν την ομάδα Α!!» τόνισε η Ισραηλινή 
ηθοποιός,

Η Λέτα Καλογρίδη, η οποία έχει γράψει 
το σενάριο των ταινιών «Αλέξανδρος», «Το 
Νησί των Καταραμένων» και «Αλίτα: Ο Αγ-
γελος της Μάχης» θα είναι σεναριογράφος 
και εκτελεστική παραγωγός της κινηματο-
γραφικής μεταφοράς της επικής ιστορίας 
για την Paramount Pictures.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επέστρεψε 
στα γυρίσματα της ταινίας «The 

Batman» μετά την ανάρρωση του

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επέστρεψε στα 
γυρίσματα της ταινίας «The Batman» 

μετά τη διάγνωση του με κορωνοϊό, η 
οποία οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της 
παραγωγής. Τα γυρίσματα της ταινίας της 
DC άρχισαν και πάλι, αφού είχαν σταματή-
σει για κάποιες εβδομάδες όταν επιβεβαι-
ώθηκε ότι ο Πάτινσον βρέθηκε θετικός σε 
τεστ για την COVID-19. Ο ηθοποιός εθεάθη 
πλέον στην αίθουσα συναυλιών στη Λίβερ-
πουλ, St George’s Hall για τα γυρίσματα 
σκηνής που φαίνεται να ήταν μία κηδεία. 

Φορούσε ένα σκούρο κοστούμι και ήταν 
περιτριγυρισμένος  από αυτοκίνητα της 

αστυνομίας του Γκόθαμ, καθώς αρκετός 
κόσμος στέκεται γύρω του στα σκαλιά. 
Τον περασμένο Μάρτιο, η παραγωγή στα-
μάτησε και πάλι λόγω της πανδημίας, κα-
θώς ολόκληρη η κινηματογραφική βιομη-
χανία τέθηκε σε αναμονή. Τα γυρίσματα 
ξανάρχισαν μόνο για δύο ημέρες το Σε-
πτέμβριο και στη συνέχεια ανακοινώθηκε 
ότι ο Πάτινσον είναι θετικός στον κορωνο-
ϊό.

Η ημερομηνία έναρξης προβολής της 
ταινίας έχει επίσης μετατεθεί πολλές 
φορές. Η πρεμιέρα είχε ανακοινωθεί 
ότι θα γίνει τον Ιούνιο του 2021, στη 
συνέχεια τον Οκτώβριο του 2021 και 
τώρα αναμένεται το Μάρτιο του 2022. 
Εν τω μεταξύ η αγωνία κορυφώνεται για 
τον Πάτινσον στο ρόλο του Μπάτμαν και ο 
ίδιος ο ηθοποιός παραδέχτηκε πρόσφατα 
ότι απολαμβάνει την ιδέα ότι μπορεί να τα 
«θαλασσώσει».

Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς αποκάλυψε επί-
σης ότι η ταινία του είναι για τον Μπάτμαν 
στις «πρώτες μέρες» του προσθέτοντας: 
«Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό γι 
αυτήν την προσέγγιση είναι ότι γνωρίζετε 
ότι πολλές από τις άλλες ιστορίες είναι για 
το πώς έπρεπε να κυριαρχήσει το φόβο 
του και να κυριαρχήσει στον εαυτό του για 
να γίνει Μπάτμαν. Και σε αυτήν την κατά-
σταση ο Μπάτμαν, είναι ο καλύτερος εαυ-
τός του».

Η Ριάνα στη λίστα του Forbes

To Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 
2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδη-

μιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ. Στην κορυ-
φή της λίστας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

είναι η επιχειρηματί-
ας, Νταϊάν Χέντρικς, 
συνιδρύτρια της ABC 
Supply, εταιρείας υλι-
κών κατασκευών, η 
περιουσία της οποίας 
υπερβαίνει τώρα τα 8 

δισεκατομμύρια δολάρια.
Στη λίστα είναι αρκετές εκπρόσωποι του 

τομέα ψυχαγωγίας. Μία σημαντική νέα 
είσοδος είναι της τραγουδίστριας της ποπ 
και R&B, Ριάνα της οποίας η σειρά καλλυ-
ντικών Fenty Beauty κατέγραψε πωλήσεις 
περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 
2019. Η Ριάνα καταλαμβάνει την 33η θέση 
στη λίστα.

Νέο-εισερχόμενη στη λίστα είναι η Κρις 
Τζένερ, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και 
τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνω-
στή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with 
the Kardashians», μαζί με την οικογένειά 
της. 

Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκα-
τομμύρια δολάρια και προέρχεται από 
τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των 
καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που 
λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες των παι-
διών της. 

Η Τζένερ βρίσκεται στην 92η θέση. Η κόρη 
τής Κρις Τζένερ, Κιμ Καρντάσιαν, είναι στη 
θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια 
δολάρια και η άλλη κόρη της, Κάιλι Τζένερ 
στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύ-
ρια δολάρια. Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Οπρα 
Γουίνφρεϊ εμφανίζεται στην ένατη θέση με 
περιουσία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

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

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

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

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

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

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

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

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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Μ-Καλημέρα Αλεκάκι μου!
Α-Μπα; Καλημέρα Μάγδα μου. Σε τι 

οφείλονται οι χαρούλες;
Μ-Στον ερχομό του ηλεκτρολόγου.
Α-Εσύ όπως το λες, είναι σα να περίμενες 

τον… πελαργό.
Μ-Ήταν… σαν. Ας έμενες κι εσύ τόσες 

εβδομάδες χωρίς πλυντήριο, στεγνωτήριο, 
και να έπρεπε να τρέχεις στις γειτονιές 
κουβαλώντας ρούχα, και θα σού ’λεγα εγώ 
πόσο χαρούμενη θα ήσουν.
Α-Δηλαδή τέρμα τα τρεχάματα σου.
Μ-Τέρμα, τέρμα. Όλα τακτοποιήθηκαν 

και δουλεύουν. Και μας έσωσε ο άνθρω-
πος.
Α-Τι σας έσωσε;
Μ-Το σπίτι, από σίγουρη πυρκαγιά.
Α-Πως;
Μ-Όταν ήρθε για να φτιάξει τη ζημιά του 

προκομένου μου, παρατήρησε κάτι παρά-
ξενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Α-Δηλαδή;
Μ-Ο άνθρωπος ήταν σωστός επαγγελμα-

τίας. Αφού λοιπόν χρειάστηκε να τραβήξει 
από τον πίνακα τού ηλεκτρισμού καινού-
ρια γραμμή, που κόπηκε μέσα στον τοίχο 
από τις εργολαβίες του προκομένου μου, 
διαπίστωσε ότι κάτι λάθος και παράνομες 
συνδέσεις είχαν γίνει στην καλωδίωση, η 
οποία θα μπορούσε στο μέλλον να προ-
καλούσε φωτιά. Και επειδή οι συνδέσεις 
ήταν παράνομες, η ασφάλεια θα έβρισκε 
πρόσχημα να μη μας αποζημιώσει. 
Α-Σώθηκε δηλαδή το σπίτι...
Μ-Ναι. Κι’ έτσι αποκτήσαμε και καινούρ-

γιο πίνακα.
Α-Και πόσο πήγε το μαλλί;
Μ-Όσο και να πήγαινε, σε τέτοιες περι-

πτώσεις δε μπορείς να αποφύγεις το κό-
στος.

Α-Πόσο; Σε ρωτώ, διότι δε θα ήταν άσχη-
μη ιδέα να τον καλούσα να εξέταζε και το 
δικό μας πίνακα. Ποτέ δεν ξέρεις.

Μ-Δίκιο έχεις. Λοιπόν, όλα μαζί κόστισαν 
περίπου $1850, αλλά του έδωσα και καλό 
πουρμπουάρ. Ξέρεις τι χουβαρντάς άν-
θρωπος είμαι;
Α-Το ξέρω. Προπαντός από τότε που κέρ-

δισες το παραδάκι στο καζίνο.
Μ-Ας είναι καλά το Λας Βέγκας.
Α-Πες το ψέματα. Αλλά θα έλεγα καλύτε-

ρα «ας είναι καλά η γενναιοδωρία σου».
Μ-Εντάξει. Σταμάτα. Κέρδισα λίγα λε-

φτούλια και έκανα μερικά δωράκια στην 
κολλητή μου. Σιγά το πράγμα. Ας τ’ αφή-
σουμε αυτά. Δε μου λες τώρα, πως τα βλέ-
πεις τα πράγματα στην Ελλαδίτσα μας;
Α-Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως, βλέπω την 

κατάσταση πολύ κρίσιμη και δεν ξέρω αν 
είμαστε σε θέση ως χώρα να την αντιμε-
τωπίσουμε.

Μ-Εγώ έχω αντίθετη γνώμη με σένα.
Α-Για εξήγα…
Μ-Πιστεύω λοιπόν, ότι η Ελλάδα την κα-

τάλληλη στιγμή αν χρειαστεί θα δείξει τα 
«δόντια» της στο γειτονικό εφιάλτη. 

Α-Λες;
Μ-Λέω. Μην ξεχνάς, ότι πάντοτε λόγω 

του πληθυσμού της οι αντίπαλοι δεν την 
υπολόγιζαν και έπεφταν στο ίδιο λάθος. 
Πάρε παράδειγμα τι έγινε το ‘40, που γιορ-
τάζουμε σε λίγες μέρες. Ο Μουσολίνι δια-
τυμπάνιζε ότι θα πίνει τον καφέ του στη 
Ακρόπολη και παραλίγο θα έπιναν οι δικοί 
μας φαντάροι καφέ στη Ρώμη, αν δεν ανα-
κατευόταν ο Χίτλερ να τον σώσει από την 
κουταμάρα που έκανε.
Α-Ωραία τα λες. Μόνο που σήμερα δε 

ζούμε τις ίδιες εποχές…
Μ-Οι εποχές έρχονται και παρέρχονται. Η 

φλόγα όμως που έχει μέσα στην ψυχή και 
στην καρδιά του ο Έλληνας, δε σβήνει με 

τίποτα.
Α-Σβήνει από τον ίδιο…
Μ-Δηλαδή;
Α-Όταν έχεις διανοούμενους καθηγητές 

πανεπιστημίων, να τρέφουν τα βλαστάρια 
με ανθελληνικές ιδέες, βράσε όριζα.
Μ-Τώρα που το θυμήθηκα, θα μου χαλά-

σει το πιλάφι. Μισό λεπτό…
Α-Το έσωσες; Πρόλαβες;
Μ-Ναι, ας είναι καλά αυτό που είπες. 

Λοιπόν που μείναμε; Α, ναι, στις ανθελλη-
νικές ιδέες. Τι ιδέες είναι αυτές;

Α-Υπάρχουν που λες καθηγητές, που οι 
θέσεις τους δημοσιεύονται από τις εφη-
μερίδες και ακούγονται από τις τηλεορά-
σεις, που θέλουν την Ελληνική κυβέρνηση 
να σταματήσει να αντιστέκεται στην Τουρ-
κία, να τις παραχωρήσει ότι θέλει και να 
ασχοληθεί με πιο ουσιώδη θέματα, από το 
να προσπαθεί να προστατεύσει τα δίκαια 
κυριαρχικά της εδάφη.

Μ-Καλά, υπάρχουν τέτοιου είδους Έλλη-
νες και καθηγητές μάλιστα;

Α-Υπάρχουν και παρά υπάρχουν.
Μ-Δεν το πιστεύω.
Α-Κι όμως, εδώ το σινάφι τους έκανε δι-

αδηλώσεις σε ορισμένα σχολεία, να μην 
αγοράζουμε όπλα για την άμυνα μας και 
κατά της αύξησης της στρατιωτικής θητεί-
ας από 9 μήνες στους 12.

Μ-Καλά, παλιά ήταν νομίζω σχεδόν δύο 
χρόνια. Και τους πείραξε 3 μήνες επιπλέ-
ον;

Α-Γι αυτό σου λέω, οι καιροί έχουν αλλά-
ξει.

Μ-Δεν είναι οι καιροί.
Α-Τότε τι είναι;
Μ-Το σύνδρομο των υποτακτικών ραγιά-

δων. Πάντοτε στην ιστορία μας τους είχα-
με ανάμεσα μας, αλλά πάντα στο τέλος 
είχαν κακιά μοίρα. 

Α-Αυτό δεν το σκέφτηκα. Δίκιο έχεις. Κάτι 
δηλαδή σαν τον τύπο που οδήγησε τους 
Πέρσες στα νώτα των Σπαρτιατών του Λε-
ωνίδα.  

Μ-Ναι, αργότερα είχαμε τους τουρκό-
δουλους, έπειτα τους κουκουλοφόρους 
δωσίλογους της κατοχής, που έστελναν τα 
παλικάρια στα βασανιστήρια των Γερμα-
νών και μετά στο εκτελεστικό απόσπασμα. 
Και πάει λέγοντας και σήμερα έχουμε τους 
κύριους καθηγητές… Είδες, καλά τα λέω, 
οι καιροί είναι οι ίδιοι, οι προδότες της πα-
τρίδας απλώς άλλαξαν όνομα και μορφή.

Α-Δίκιο έχεις…
Μ-Δε μου λες τώρα, τι θα γίνει, θα αξιω-

θούμε να πάμε να φάμε σε κάνα Ελληνικό; 
Έχω μεγάλη όρεξη!
Α-Εσύ κι όλος ο κόσμος.
Μ-Λοιπόν, να κανονίσουμε αρχές Νοεμ-

βρίου;
Α-Δεν το νομίζω…
Μ-Γιατί δεν το νομίζεις; Δεν είπαν ότι τα 

μέτρα θα είναι ως τις 28 Οκτωβρίου;
Α-Το είπαν. Αλλά απ’ ότι ακούω, δεν πρό-

κειται προς το παρόν να άρουν τα περιορι-
στικά μέτρα επειδή ανεβαίνουν τα κρού-
σματα.

Μ-Μα, στα εστιατόρια κρατούσαν όλα τα 
προστατευτικά μέτρα. 
Α-Σου είπα, προς το παρόν παραμένουμε 

στα ίδια.
Μ-Κατάλαβα…
Α-Τι κατάλαβες;
Μ-Θα ξεσκονίσω κάνα τσελεμεντέ να μα-

γειρέψω κάτι το καινούργιο.
Α-Καλή ιδέα.
Μ-Προς το παρόν, σήμερα θα φάμε πιλά-

φι με κοκκινιστό.
Α-Πω πω, ξεχάστηκα με την πάρλα μας. 

Θα έρθει ο Μενέλαος από την αγορά και 
δεν έχω ετοιμάσει το φαγητό. Σ’ αφήνω!
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Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 25 Οκτωβρίου
συνέντευξη με τo συνεργάτη μας

Δημήτρη Ηλία και αφιέρωμα στο "ΟΧΙ"

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

Τι είναι η Τελωνειακή Ένωση  
ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

και τι σημαίνει το ενδεχόμενο  
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση ση-
μαίνει την κατάργηση των τελωνει-

ακών δασμών μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ. Επίσης, υπάρχει η εφαρμογή 
κοινού δασμολογίου για τις εισαγωγές 
που προέρχονται από χώρες εκτός της 
ΕΕ, όπως και εφαρμογή κοινών κανόνων 
καταγωγής, για τα εμπορεύματα που 
προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ και 
κοινός προσδιορισμός της τελωνειακής 
αξίας.

Γράφει ο Μάριος Ιωάννου
© Euronews

Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα αγκά-
θια των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με 
τη Μεγάλη Βρετανία για το Brexit και 
το αν θα συνεχίσει και υπό ποια μορφή 
θα υπάρξει μια τελωνειακή ένωση κατά 
την αποχώρηση της Βρετανίας από της 
ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που 
παράγονται στη Βρετανία και εξάγονται 
σε χώρες της ΕΕ, και το αντίστροφο, θα 
υπόκεινται πλέον σε δασμούς, που πολ-
λές φορές μπορεί να είναι και αρκετά 
υψηλοί. Γι αυτό και αρκετές εταιρείες 
έχουν μεταφέρει τα εργοστάσια τους 
και τα γραφεία τους εκτός της Μεγάλης 
Βρετανίας. Πρόκειται για μία από τις πιο 
σημαντικές συμφωνίες που υπάρχουν 
μεταξύ των χωρών της Ένωσης και αφο-
ρούν τις επιχειρήσεις, τις εισαγωγές και 
τις εξαγωγές μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η Τουρκία καθώς και τρία άλλα κρατί-

δια, Ανδόρα, Μονακό και Άγιος Μαρίνος, 
είναι σε τελωνειακή ένωση με την ΕΕ. Η 
τελωνειακή ένωση με την Τουρκία ισχύει 
από το 1995 και βασίζεται στη συμφωνία 
της Άγκυρας του 1963 και στο πρόσθετο 
πρωτόκολλό της (1970).

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:
-ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των δύο 
μερών της τελωνειακής ένωσης για τα 
προϊόντα που καλύπτονται και τα οποία 
είτε παράγονται είτε τίθενται σε ελεύθε-
ρη κυκλοφορία μετά την εισαγωγή τους 
από τρίτες χώρες είτε στην Τουρκία είτε 
στην ΕΚ
-ευθυγράμμιση της Τουρκίας με το κοι-

νοτικό κοινό δασμολόγιο, συμπεριλαμ-
βανομένων των προτιμησιακών καθε-
στώτων, και εναρμόνιση των μέτρων 
εμπορικής πολιτικής
-προσέγγιση του τελωνειακού δικαίου, 

ιδίως με αποφάσεις της επιτροπής τε-
λωνειακής συνεργασίας (π.χ. απόφαση 
αριθ. 1/2001) και αμοιβαία συνδρομή σε 
τελωνειακά ζητήματα
-προσέγγιση των λοιπών νομοθεσιών 
(διανοητική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός, 
φορολογία)
-προτιμησιακή συμφωνία για τη γεωρ-

γία (κανόνες καταγωγής)
Να σημειωθεί ότι, η Τελωνειακή Ένω-

ση καλύπτει αποκλειστικά βιομηχανικά 
προϊόντα και μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα. Η Τελωνειακή Ένωση δεν κα-
λύπτει: (1) Γεωργικά προϊόντα, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα Ι της συνθή-
κης του Άμστερνταμ. Υπόκεινται στην 
απόφαση του 1998 για το εμπορικό κα-
θεστώς των γεωργικών προϊόντων και 
(2) προϊόντα άνθρακα και χάλυβα, όπως 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Συνθή-
κη για τον Άνθρακα και το Χάλυβα. Αυτά 
υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα — η συμφωνία για 

την Τουρκία σε ζώνη ελεύθερων συναλ-
λαγών για τα προϊόντα που καλύπτονται 
από την ΕΚΑΧ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ
Υπάρχουν μηδενικοί δασμοί και μηδε-

νικές ποσοστώσεις για τα εμπορεύματα 
που καλύπτονται από την τελωνειακή 
ένωση. Υπάρχει ακόμη ειδικό καθεστώς 
και σχεδόν μηδενικοί δασμοί ,για προϊό-
ντα που προέρχονται από την ΕΕ και εξά-
γονται στην Τουρκία και το αντίστροφο.
Τα εμπορεύματα που παράγονται ή 

παράγονται εξ ολοκλήρου στην τελωνει-
ακή ένωση ή που τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στην τελωνειακή ένωση, 
μπορούν να κυκλοφορούν οπουδήποτε 
στην επικράτεια της τελωνειακής ένω-
σης, εφόσον συνοδεύονται από την από-
δειξη του τελωνειακού τους χαρακτήρα, 
η οποία καταρτίζεται με πιστοποιητικό 
κυκλοφορίας A.TR.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ  
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολι-

κής αναστολής της τελωνειακής ένωσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, ζήτησε 
την Τρίτη 20/10 η Ελλάδα, με επιστολή 
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια 
στον Επίτροπο Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρέ-
λι (Oliver Varhelyi), σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές.
Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών 

Νίκος Δένδιας σε επιστολή του προς τον 
Επίτροπο Διεύρυνσης, υπογραμμίζει ότι 
η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει μο-
νομερώς με την υιοθέτηση μη προβλε-
πόμενων δασμολογικών, νομοθετικών 
και ισοδύναμων μέτρων, την τελωνεια-
κή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές.

Πρόκειται για μια από τις κινήσεις της 
Ελλάδας κατά της Τουρκίας, η οποία συ-
νεχίζει ακάθεκτη τις προκλήσεις της κατά 
της Ελλάδας και της Κύπρου σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο.

Η αναστολή της τελωνειακής σύνδε-
σης με την ΕΕ θα μπορούσε να ήταν μια 
από τις πιο σοβαρές κυρώσεις που θα 
επέβαλε η ΕΕ προς την Τουρκία, και να 
λειτουργήσει ως ένας μοχλός πίεσης, για 
να σταματήσει τις παραβιάσεις και πα-
ραβάσεις κατά των κρατών-μελών της ΕΕ, 
αν και αυτό δε σημαίνει ότι θα το πράξει 
η Τουρκία.

Πάντως, μια αναστολή τής συμφωνίας 
αυτής, θα προκαλούσε ακόμη περισσό-
τερα προβλήματα στην ήδη προβλημα-
τική τουρκική οικονομία, η οποία παρα-
παίει εδώ και μήνες.
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Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Πα-
πανδρέου στις 18 Οκτωβρίου του 

1981, ανέτρεψε τη μονοκρατορία της συ-
ντηρητικής παράταξης, που με μικρά δια-
λείμματα κυβέρνησε τη χώρα για δεκαετί-
ες, από το 1934. Και μόνο αυτό το γεγονός, 
αποτελεί μέγα δημοκρατικό επίτευγμα. 
Στην οκταετία 1981-88 συντελέστηκε μια 
ριζική αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ 
των λιγότερο προνομιούχων τάξεων.

Γράφει ο Κωστής Κατσανέβας*
© slpress.gr

Κατευθυνόμενοι ή παραπλανημένοι 
κονδυλοφόροι υποστηρίζουν επίμονα ότι, 
τα δημόσια ελλείμματα απογειώθηκαν 
σ΄ αυτήν την οκταετία. Πρόκειται για τε-
ράστιο ψέμα. Όπως έχουμε και παλαιό-
τερα παρουσιάσει στις φιλόξενες στήλες 
του SLpress, σύμφωνα με το IMF World 
Economic Outlook Database 2019 και πα-
ρόμοια στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη 
περίοδο της διακυβέρνησης του Ανδρέα 
Παπανδρέου (18/10/1981 – 23/11/1989), 
το χρέος αυξήθηκε συνολικά κατά 33,14%, 
με μέση ετήσια αύξηση κατά 4,14%.
Στη δεύτερη περίοδο της διακυβέρνησής 

του (13/10/1993 – 22/01/1996), αυξήθη-
κε συνολικά κατά 1,05%, με μέση ετήσια 
αύξηση κατά 0,34%. Αντίθετα, στην περίο-
δο 1989 – 1993 όπου κυριάρχησε η ΝΔ, σε 
λιγότερο δηλαδή, από τέσσερα χρόνια, το 
χρέος αυξήθηκε κατά 40,47% με ετήσιο 
μέσο όρο κατά 9,04%, εκτινάσσοντάς το 
στο 100,2% του ΑΕΠ.

Στην περίοδο μετά την κρίση του 2008 
και μέχρι σήμερα, η αντίστοιχη αύξηση 
ήταν 49,89% και ετήσιο μέσο όρο 5%. Κο-
ντολογίς, σε έντεκα χρόνια συνολικής δι-
ακυβέρνησης της χώρας από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου, το χρέος αυξήθηκε κατά 
33% και ετησίως +3,1%, έναντι πολύ υψη-
λότερης μέσης ετήσιας αύξησής του, σε 
άλλες περιόδους μέσα και έξω από την 
ευρωζώνη.
Αλλά ας δούμε και μια ιδιαίτερη έγκυρη 

και αδιαφιλονίκητη ανατροπή του μύθου 
για τις ευθύνες της περιόδου 1981-1988, 
από το αποκαλυπτικό σύγγραμμα του 
«πρύτανη» των οικονομικών αναλυτών 
και κάθε άλλο παρά φίλο-Ανδρεϊκού, Νί-
κου Νικολάου και είναι το «Πρόσωπα της 
Οικονομίας, Εκδόσεις Λιβάνη, 2008», το 
οποίο συνέγραψε ύστερα από ενδελεχή 
σχετική έρευνα. 

Αντιγράφω σχετικά εκτεταμένα αλλά 
σημαντικά αποσπάσματα από τις σελίδες 
121-125, χωρίς δική μου παρέμβαση:

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
«...Ο Ανδρέας, τις τελευταίες ημέρες του 

Δεκεμβρίου του ’81, έβαλε τον υπουρ-
γό Εργασίας κ. Απόστολο Κακλαμάνη να 
εξαγγείλει από τηλεοράσεως, αυξήσεις 
στους κατώτερους μισθούς και ημερο-
μίσθια μέχρι 60% και διπλασιασμό των 
κατώτατων συντάξεων του ΙΚΑ, του Δη-
μοσίου, του ΟΓΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ. Επρόκειτο 
για έναν κοινωνικό σεισμό που δεν είχε το 
προηγούμενό του στην ιστορία της χώρας, 
καθώς ο Ανδρέας πραγματοποίησε με τα 
μέτρα αυτά μια βίαιη ανακατανομή εισο-
δήματος, υπέρ των μη προνομιούχων της 
χώρας.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, αγρό-
τες κ.λπ. έφαγαν για πρώτη φορά «γλυ-
κό ψωμί» στη σκληρή ζωή τους. Να γιατί, 
λοιπόν, η πρόσφατη μεγάλη έρευνα της 
κοινής γνώμης για τη μεταπολιτευτική 
περίοδο 1974-2007 που για λογαριασμό 
της «Καθημερινής» διεξήγαγε η εταιρεία 
Public Issue, ανέδειξε τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου και την πρώτη του θητεία (’81-’85) 
ως την καλύτερη για τη χώρα! («Καθημε-
ρινή» 12.12.2007).
Οι μεγάλες μισθολογικές αναπροσαρ-

μογές της τάξεως του 60% αφορούσαν τα 

απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα των κατώτα-
των μισθών – ημερομισθίων, με τα οποία 
αμείβονταν το 10-15% του 1,5 εκατομμυ-
ρίου των εργατοϋπαλλήλων της χώρας. 
Επρόκειτο για μεροκάματα 400-500 δρχ. 
και για μισθούς 12.000 δρχ. το μήνα. Τα 
μέτρα αυτά τα επεξεργάσθηκαν κρυφά 
από το οικονομικό επιτελείο, ο Απόστο-
λος Κακλαμάνης, υπουργός Εργασίας και 
ο τότε γαμπρός τού Ανδρέα και διοικητής 
του ΟΑΕΔ Θόδωρος Κατσανέβας, υπό την 
καθημερινή εποπτεία βέβαια του Ανδρέα.
Εκτός από τις μεγάλες αυξήσεις, ελή-

φθησαν και τα εξής φιλεργατικά μέτρα: 
-Η πενθήμερη εργασία την εβδομάδα. 
-Η εργάσιμη εβδομάδα των 40 ωρών. 
-Η ετήσια άδεια των 4 εβδομάδων. 
-Θεσπίστηκαν φορολογικές ελαφρύν-
σεις για τους μισθωτούς και αυξήθηκαν 
τα οικογενειακά επιδόματα κατά 100%. 
-Μπήκε φραγμός στις ομαδικές απολύσεις. 
-Θεσμοθετήθηκε η 135 Διεθνής Σύμβαση 
Εργασίας και καθιερώθηκαν οι κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας εργασίας».

39 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Όταν ο Ανδρέας  
άλλαζε την Ελλάδα

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 36
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ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΝΟ BOJAN

Επιστροφή στις νίκες για τους Montreal Impact
Μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από 

Philadelphia & New England, το 
Montreal Impact επέστρεψε στις νίκες.
Παίζοντας ως γηπεδούχος στη «Red Bull 

Arena» της Νέας Υόρκης (θα αγωνίζεται 
εκεί ως γηπεδούχος, λόγω περιορισμού 
των μετακινήσεων εξαιτίας της πανδημί-
ας) επικράτησε με 2-1 της Inter Miami.
Μόλις στο 5ο λεπτό οι τυπικά γηπεδού-

χοι έριξαν την πρώτη... προειδοποιητική 
βολή, με το σουτ του Urutti να αποκρούει 
ο γκολκίπερ McCarthy. Ο τελευταίος, δε 
μπόρεσε όμως να κάνει το ίδιο στο επό-
μενο λεπτό (6΄) στο μακρινό σουτ του 
Bojan, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν 
το σκορ (ο γκολκίπερ των φιλοξενούμε-
νων πάντως φέρει ευθύνη για το γκολ...).
Η υπεροχή του Μόντρεαλ στο πρώτο 

ημίχρονο, εξαντλήθηκε στο 17΄ όταν το 
σουτ του Bojan απέκρουσε ο McCarthy. 
Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι ισορρό-

πησαν το παιχνίδι, άρχισαν σταδιακά να 

επισκέπτονται την εστία του Pantemi και 
σε μία από τις... επισκέψεις τους, ευτύχη-
σαν να ισοφαρίσουν. Ήταν το 33ο λεπτό, 
όταν ο Shea έγινε κάτοχος της μπάλας 
εκτός περιοχής και αριστερά, επιχείρησε 
το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Guillard 
αλλάζοντας πορεία, ξεγελώντας έτσι τον 
Pantemi που δε μπόρεσε να αποσοβήσει 
την ισοφάριση (1-1). 

Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, με 
τους γηπεδούχους στην επανάληψη να 
φτάνουν πρώτοι στο 2-1 στο 52΄ αλλά το 
σουτ του Urutti απέκρουσε ο McCarthy. 
Στο 74΄ήταν η σειρά του Miami να βρεθεί 
μια... ανάσα από το 1-2 αλλά πρώτα το 
σουτ του Morgan απέκρουσε ο Pantemis 
σε κόρνερ (δύσκολη απόκρουση γιατί η 
μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και άλλα-
ξε στιγμιαία πορεία) και στη συνέχεια, 

με την εκτέλεση του κόρνερ, το σουτ του 
Higuain βρηκε το δεξί κάθετο δοκάρι του 
Ελληνοκαναδού γκολκίπερ! 
Η συνέχεια είχε έντονες εναλλαγές συ-

ναισθημάτων σε διάστημα 2 λεπτών! 
Αφού πρώτα στο 79΄ο Pantemis σταμά-

τησε από κοντά τον Higuain για το 1-2, 
στην αντεπίθεση έγινε το 2-1! Καταπλη-
κτική κάθετη πάσα του Quioto στον Bojan 
που βγήκε «φάτσα» με τον McCarthy, ο 
Mr «9» των γηπεδούχων πάσαρε δίπλα 
του στον Urutti και ο τελευταίος σε κενή 
εστία έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!
Στα τελευταία λεπτά, ο Pantemis στα-

μάτησε για μία ακόμα φορά τον Higuain 
(82’), ενώ και ένα καλό σουτ του Pellegrini 
(83’) έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκά-
ρι των τυπικά γηπεδούχων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MONTREAL IMPACT - ΙΝΤΕΡ ΜΙΑΜΙ 2-1 
[6’ Bojan, 80’ Urruti - 33’ Shea]

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανατολική Περιφέρεια)

[σε 19 αγώνες]

1] Toronto FC 41 [30-17]
2] Philadelphia Union 38 [34-17]
3] Columbus Crew 34 [30-15] |18αγ.
4] Orlando City 32 [30-18] |18αγ.
------------------------------------------
8] Montreal Impact 23 [29-36]
------------------------------------------
11] Atlanta United FC 19 [18-22]

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
NEW YORK CITY - MONTREAL (7:30PM)
«YANKEE STADIUM»

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MONTREAL - NASHVILLE SC (7:00PM)
«RED BULL ARENA», USA

Ιδανικό ξεκίνημα με Αιγύπτιο  
«εκτελεστή» για τον Ολυμπιακό
Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό 

στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ 
(Τετάρτη 21/10). Με το πρώτο γκολ του 
Χασάν στο Τσάμπιονς Λιγκ, στην πρώτη 
συμμετοχή του Αιγύπτιου στη διοργάνω-
ση, νίκησαν 1-0 τη Μαρσέιγ και έκαναν 
νικηφόρα εκκίνηση στην έδρα τους για 
πρώτη φορά μετά το 2014, όταν είχαν 
νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η «χρυσή αλλαγή» του Πέδρο Μαρτίνς 

σκόραρε στο πρώτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων, επιτρέποντας στην ομάδα του 
να κάνει το καλύτερο δυνατό ποδαρικό 
στον 3ο όμιλο και να τεθεί επικεφαλής 
του μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι, που την 
ίδια ώρα νικούσε στο «Έτιχαντ» την Πόρ-
το με 3-1. 
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με στιλ στη 

φετινή φάση των ομίλων του Champions 
League και σημείωσε μία τεράστια νίκη, 
την οποία δικαιούνταν με βάση τη συνο-
λική εικόνα του στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα, εφόσον και περισσότερες 
αλλά και πιο κλασικές ευκαιρίες είχε από 
το γαλλικό συγκρότημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 53% κατοχή 

μπάλας στο πρώτο ημίχρονο και πολύ 
καλές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ, 

με τους Εμβιλά στο 10΄ & Ελ Αραμπί στο 
39΄. Αντίθετα, η ομάδα του Αντρέ Βίλας 
– Μπόας έπαιξε πιο «σφιχτά» και πλησί-
ασε στο γκολ στο 32΄, αλλά ο Τοβέν είχε 
άσχημο τελείωμα.
Στα 40΄΄ από την έναρξη του δεύτερου 

ημιχρόνου ένα λάθος γύρισμα του Ελ 
Αραμπί προς τα πίσω έφερε σε θέση βο-
λής τον Μπενεντέντο, αλλά ο Σα διόρθω-
σε το λάθος αποκρούοντας ωραία με το 
πόδι.
Η συνέχεια ανήκε στον Ολυμπιακό, που 

είχε ακυρωμένο γκολ για οφ-σάιντ του 
σκόρερ Μασούρα, τεράστια ευκαιρία 
στο 71΄ με τον Βαλμπουενά, για να φτά-
σει το παιχνίδι στην αρχή των καθυστε-
ρήσεων.
Τότε, από κόψιμο του Ραφίνια, ο Βαλ-

μπουενά έστειλε τη μπάλα «συστημένη» 
στο κεφάλι του Χασάν (είχε μπει αλλαγή 
επτά λεπτά πριν) και από εκεί ο (ακίνη-
τος) Μανταντά τη μάζεψε από το βάθος 
της εστίας του.
Η επόμενη υποχρέωση του Ολυμπια-
κού είναι την ερχόμενη Τρίτη (27/10) 
στην Πορτογαλία, όπου θα αντιμε-
τωπίσει στο «Ντραγκάο» την Πόρτο.   
                                             © Η Ναυτεμπορική

Ώρα 
για… 
μπάσκετ

Πρεμιέρα στην ελληνική 
Basket League 

Με τα παιχνίδια της πρεμιέρας κά-
νει έναρξη το Σάββατο 24 Οκτω-

βρίου 2020, το φετινό πρωτάθλημα της 
ελληνικής Basket League, το οποίο είχε 
προσωρινά αναβληθεί. 
Ο λόγος της αναβολής ήταν οι εκκρε-

μείς υποθέσεις των ομάδων Μεσολόγ-
γι ΒΑΧΙ και Ιωνικός Hellenic Coin στην 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργα-

νώτριας αρχής: «Η προσπάθεια που άρ-
χισε από την περασμένη άνοιξη και την 
οριστική διακοπή του Πρωταθλήματος 
της σεζόν 2019-20 λόγω της πανδημίας 
γίνεται με γνώμονα το κοινό καλό και 
την περαιτέρω αναβάθμιση της Basket 
League. Προτεραιότητα είναι η αξιο-
πιστία και η εξυγίανση όλων των ομά-
δων που συμμετέχουν στο Επαγγελμα-
τικό Πρωτάθλημα».
Από την πλευρά του, χαιρετισμό απεύ-

θυνε και ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΑΚΕ 
(και παλαίμαχος παίκτης του Άρη Θεσ-
σαλονίκης και της Εθνικής Ελλάδας),  
κ. Χάρης Παπαγεωργίου: «Με την ευ-
καιρία της έναρξης της νέας Basket 
League, θα ήθελα να ευχηθώ καλή σε-
ζόν, με υγεία για όλους. Να εκμεταλλευ-
τούμε όλοι το γεγονός ότι το καινούργιο 
Πρωτάθλημα θα μπει σε όλα τα ελληνι-
κά σπίτια, με τη συνεργασία του ΕΣΑΚΕ 
και της Δημόσιας Τηλεόρασης. Επίσης, 
ευχή όλων είναι να παρακολουθήσου-
με ένα Πρωτάθλημα, χωρίς απρόβλε-
πτες διακοπές, λόγω της πανδημίας που 
πλήττει ολόκληρο τον κόσμο. Καλή Χρο-
νιά σε όλους. Με εκτίμηση. Χάρης Πα-
παγεωργίου».

Τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής  
(Σάββατο 24/10) 

Λαύριο-Προμηθέας Πάτρας,  
Ηρακλής-ΠΑΟΚ, Μεσολόγγι-Άρης,  

Παναθηναϊκός-Λάρισα, Ιωνικός Ν.-ΑΕΚ, 
Περιστέρι-Κολοσσός Ρόδου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΣΕΪΓ 1-0  
ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
(Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, 
Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, 
Μπουχαλάκης, Ραντζέλοβιτς (78’ 
Φορτούνης), Βαλμπουενά (90+3’ Σισέ), 
Μασούρας (84’ Χασάν), Αραμπί (90+3’ 
Βινάγκρε).
ΜΑΡΣΕΪΓ  
(Αντρέ Βίλας-Μπόας): Μανταντά, 
Σακάι, Άλβαρο, Τσάλετα-Τσαρ, Αμαβί, 
Ρονζιέ, Γκέιγ (85’ Στρόοτμαν), Σανσόν 
(77’ Κουισόνς), Τοβέν (82’ Ζερμέν), 
Μπενεντέτο (77’ Λουίς Ενρίκε), Παγέ (76’ 
Ράντονιτς).
ΓΚΟΛ: 90+1’ Χασάν
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)
ΒΟΗΘΟΙ: Φίλιπο Μέλι (Ιταλία), Τσίρο 
Καρμπόνε (Ιταλία)
ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Πιέρο Τζακομέλι (Ιταλία)
VAR: Μάρκο Γκουίντα (Ιταλία)
AVAR: Τζόρτζο Περέτι (Ιταλία)

“Συννεφιασμένη” πρεμιέρα  
για τους “δικέφαλους”

Με το... αριστερό ξεκίνη-
σαν τις υποχρεώσεις  

τους στο Europa League οι 
δύο «δικέφαλοι» της Ελλά-
δας. 

Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η 
ΑΕΚ, δεν τα κατάφεραν 

με αντιπάλους την Ομόνοια 
Κύπρου και την πορτογαλική 
Μπράγκα αντίστοιχα. 
Και αν η ομάδα της Θεσσα-

λονίκης πήρε (τουλάχιστον) 
το βαθμό στην Τούμπα, ισο-
φαρίζοντας την Ομόνοια στο 
56΄ με τον Μπουργκ (οι Κύ-
πριοι είχαν προηγηθεί στο 

16΄ με τον Μποτεάκ), στην 
Πορτογαλία η ΑΕΚ τα έκανε... 
θάλασσα, εφόσον συνετρίβη 
με 3-0 από την Μπράγκα που 
έκανε... πάρτι με την άμυνα 
της Ένωσης (σκόρερς οι Γκα-
λένο 44΄, Παουλίνιο 78΄και 
Χόρτα 88).
Στα άλλα δύο παιχνίδια των 

ελληνικών ομίλων, στον όμι-
λο του ΠΑΟΚ, η Γρανάδα πήρε 
τεράστιο διπλό στην έδρα της 
Αϊντχόβεν με 1-2 (45+1΄Γκότζε 
- 57΄Μολίνα, 66΄Μάτσις), ενώ 
για τον όμιλο της ΑΕΚ, η αγ-
γλική Λέστερ φιλοδώρησε με 

τρία τέρματα τη Ζόρια Λου-
χάνσκ (3-0) με σκόρερς τους 
Μάντισον 29΄, Μπαρνς 45΄, 
Ιχεανάτσο 67΄). 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5ος όμιλος
ΓΡΑΝΑΔΑ 3 (2-1)
ΟΜΟΝΟΙΑ 1 (1-1)
ΠΑΟΚ 1 (1-1)
ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ 0 (1-2)
(29/10) 
ΓΡΑΝΑΔΑ-ΠΑΟΚ
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ

7ος όμιλος
ΛΕΣΤΕΡ 3 (3-0)
ΜΠΡΑΓΚΑ 3 (3-0)
ΑΕΚ 0 (0-3)
ΖΟΡΙΑ 0 (0-3)
(29/10) 
ΑΕΚ-ΛΕΣΤΕΡ
ΖΟΡΙΑ-ΜΠΡΑΓΚΑ
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SUPER LEAGUE
5η αγωνιστική

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1  
(56΄Μπαριέντος, 77΄Ουάρντα-
3΄Παμλίδης)
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-0  
(35΄Μπρούνο Γκάμα)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4-0 
(52΄, 82΄, 87΄ Ελ Αραμπί, 65΄Χασάν)
ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2 
(37΄Στάρτζεον, 77΄Μεγιάδο - 
49΄Καρλίτος, 94΄Μακέντα)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-3  
(89΄Μούζεκ - 42΄, 75΄Μπαράλες, 
94΄Φερνάντεθ)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 
(23΄Ανσαριφάρντ - 89΄Μουργκ)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0 

Η βαθμολογία 
(σε 5 αγώνες) 

1] ΑΡΗΣ    13 [8-3]
2] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   10 [10-1]
3] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ   10 [6-3]
4] ΠΑΟΚ   9 [6-2]
5] ΑΕΚ    7 [6-2]
6] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  7 [5-5]
7] ΟΦΗ    6 [7-9]
8] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  5 [4-9]
9] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  3 [1-1]
10] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  3 [2-6]
11] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  2 [4-5]
12] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  2 [3-5]
13] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   1 [2-6]
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   1 [3-10]

*1-6 ΠΛΕΪ-ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
**ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΕΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟ-
ΛΗΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ ΕΧΟΥΝ 
4 ΑΓΩΝΕΣ, Ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΧΕΙ 3 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΕΧΕΙ 2 ΑΓΩΝΕΣ
***ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΡΕΡΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ 
5 ΓΚΟΛ Ο ΕΛ ΑΛΑΡΜΠΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥ-
ΘΟΥΝ ΜΕ 3 ΓΚΟΛ ΟΙ ΜΠΑΡΑΛΕΣ 
(ΑΣΤΕΡΑΣ), ΓΚΑΜΑ (ΑΡΗΣ), ΔΟΥΒΙΚΑΣ 
(ΒΟΛΟΣ) & ΣΑΡΔΙΝΕΡΟ (ΟΦΗ)

6η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11:15 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ
13:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ
11:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

*Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών 
αγώνων των ομάδων με Ομόνοια και 
Μαρσέιγ αντίστοιχα και θα οριστεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 

ΕΛΛΑΔΑ | SUPER LEAGUE 

Προέλαση Άρη και Ολυμπιακού
Ισοπαλία στο ντέρμπι «δικεφάλων, «έκλεψε» το βαθμό ο ΠΑΟ,  
σπουδαίες νίκες για Βόλο-Αστέρα

Με νίκες συνέχισαν Άρης και Ολυ-
μπιακός στο πλαίσιο της 5ης αγω-

νιστικής της Σούπερ Λιγκ 1, την ώρα που 
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ έμεναν στο 1-1.
Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης 

σημείωσαν την 4η νίκη τους στα 5 πρώ-
τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα (1-0 τον 
Απόλλωνα με σκόρερ τον Μπρούνο Γκά-
μα / φωτ. πάνω), κάτι που είχε να συμβεί 
σε ξεκίνημα πρωταθλήματος εδώ και 42 
χρόνια! 

Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευ-
κοι» με αντεπίθεση στο β΄ μέρος (ημί-
χρονο 0-0) και με τον Ελ Αραμπί (φωτ. 
δεξιά)να μπαίνει στο παιχνίδι στο 40΄ πε-
τυχαίνοντας στην επανάληψη χατ-τρικ, 
διέλυσαν τον Ατρόμητο με 4-0 (το άλλο 
τέρμα ο Χασάν). Η ομάδα του Περιστερί-
ου έπαιζε από το 30’ με παίκτη λιγότερο, 
με απευθείας κόκκινη του Σέρβου επιθε-
τικού Μάτιτς και μάλιστα στο ντεμπούτο 
του.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι «δικεφά-

λων», με τον ΠΑΟΚ πάντως να δικαιούται 
κάτι περισσότερο, αν και στο τέλος τρό-
μαξε… να ισοφαρίσει και να φύγει από το 
ΟΑΚΑ με το βαθμό. 
Οι Γιαννιώτες προηγήθηκαν νωρίς στο 

Βόλο, όμως οι γηπεδούχοι «γύρισαν» το 
παιχνίδι παίρνοντας μεγάλη νίκη κόντρα 
στον ΠΑΣ, φιγουράροντας στη 2η θέση 
της βαθμολογίας. 
Στη Λάρισα ο Μπαράλες είχε… κέφια 

και οδήγησε τον Αστέρα σε μεγάλο διπλό 
επί της τοπικής ομάδας που έχει πλέον 
μόλις 1 βαθμό μετά από 4 παιχνίδια.
Στο Ηράκλειο, ο Παναθηναϊκός έχανε τις 

ευκαιρίες, ο ΟΦΗ έβαζε τα γκολ, με τον 
Μακέντα να «λυτρώνει» στο 94΄ τους 
«πράσινους», δίνοντας στην ομάδα του 
τουλάχιστον την ισοπαλία…
Σα να μην… έγινε το παιχνίδι Λαμία-Πα-

ναιτωλικός, με τις ομάδες να μένουν στο 
0-0.

Ξεκίνημα με κορυφή για τον Άρη
Για τέταρτη φορά στην ιστορία 

του, αλλά για πρώτη μετά από 42 
χρόνια, ο Άρης ξεκινάει το πρωτάθλημα 
με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία στα 
πέντε πρώτα παιχνίδια του. 
Είναι και συγκομιδή ρεκόρ για την 

ομάδα, αφού ποτέ δεν έχει καταφέρει 
να ξεκινήσει με πέντε στα πέντε.
Προηγούμενη φορά που είχε τέσσερις 

νίκες και μια ισοπαλία, ήταν το 1978-
79, μια χρονιά πριν χάσει με μπαράζ το 
πρωτάθλημα. Ήταν μια εξαιρετική σεζόν 
και αυτή, με τον Αποστόλ Τσατσέφσκι 
στον πάγκο. Ο Αρης τερμάτισε τρίτος, 
αφού κυνήγησε το πρωτάθλημα, αλλά 
στο δεύτερο γύρο είχε δυσκολίες 
εκτός έδρας. Οι άλλες δύο φορές ήταν 
το 1971-72 και το 1973-74, όταν και 
τερμάτισε 4ος και 3ος αντίστοιχα. 
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου, που 
είναι στον πάγκο στα τρία τελευταία 
παιχνίδια, είναι πρώτη στη βαθμολογία, 
και θα είναι και μετά το επόμενο 
Σαββατοκύριακο, καθώς δεν θα γίνει ο 
αγώνας ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού. Το αήττητο 
των πέντε πρώτων αγώνων είναι το 
καλύτερο του Άρη από το 2007-08, όταν 
δεν είχε χάσει τα οκτώ πρώτα παιχνίδια 
του. Οι οκτώ αγώνες χωρίς ήττα είναι 
και το ρεκόρ του Άρη στην ιστορία του. 
Μπορεί να το καταρρίψει αν δε χάσει 
τα τέσσερα επόμενα, με ΑΕΛ (εκτός), 

Αστέρα Τρίπολης (εντός), ΑΕΚ (εντός) 
και Παναιτωλικό (εκτός).

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΑΡΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΙΚΕΣ  

ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
1971-72 (προπονητής Γουϊλφρεντ 
ΜακΓκίνες, 4η θέση) 
19.09.1971 Άρης – Παναχαϊκή 2-0 
26.09.1971 Αιγάλεω – Άρης 1-5 
03.10.1971 Άρης – Παναθηναϊκός 1-0 
10.10.1971 Άρης – Φωστήρας 4-0 
17.10.1971 Ολυμπιακός – Άρης 0-0
1973-74 (προπονητής Μπράνισλαβ 

Στάνκοβιτς, 3η θέση) 
23.09.1973 Καβάλα – Άρης 0-1 
30.09.1973 Άρης – Ολυμπιακός Βόλ. 0-0 
07.10.1973 ΑΠΟΕΛ – Άρης 0-1 
14.10.1973 Άρης – Αιγάλεω 2-0 
21.10.1973 Φωστήρας – Άρης 0-2
1978-79 (προπονητής Αποστόλ 
Τσατσέφσκι, 3η θέση) 
03.09.1978 Ρόδος – Άρης 1-2 
10.09.1978 Άρης – Πανσερραϊκός 1-0 
24.09.1978 ΟΦΗ – Άρης 1-1 
01.10.1978 ΑΕΛ – Άρης 0-1 
14.10.1978 Άρης – Καβάλα 3-1

ΘΕΜΑ 
ΑΡΗΣ

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Εθελοντές καλλωπίζουν τον «Ευαγγελισμό» 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ)
Ολοκληρώνονται οι εγγραφές 2020-21

Περπατώντας κατά μήκος της οδού St. Roch στο Parc-Extension ίσως έχετε 
παρατηρήσει ότι το εξωτερικό του Ιερού μας Ναού του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου φρεσκάρεται με στρώμα βαφής και φαίνεται καλύτερο από ποτέ. Μια 
μικρή ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών ξεκίνησαν το βάψιμο των εξωτερικών τοί-
χων της εκκλησίας πριν από μερικές εβδομάδες. Με την ευλογία του π. Χαράλα-
μπου Τζίντη και την καθοδήγηση του Περιφερειακού Αντιπροέδρου της ΕΚΜΜ 
Αλέξανδρου Βασιλογιάννη, οι Άγγελος Ελευθεριώτης, Νικόλαος Γραμματικάκης 
και Λυμπέρης Κοζίρης εργάζονται ακούραστα για να δώσουν στην εκκλησία μας 
αυτή την πολύ αναγκαία ανανέωση.

Για όσους θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους για να συμμετά-
σχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία, παρακαλούμε καλέστε τον Άγγελο Ελευθερι-
ώτη στο 514-993-6451

Φίλες και φίλοι του Magic Mission
Φτάσαμε στο τέλος ενός παράξενου καλοκαιριού και διαπιστώνουμε πόσα μας 

έλειψαν σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019.

Μέσα σ’ αυτή την καταιγίδα, το Magic Mission και οι εθελοντές του παραμένουμε 
στην πρώτη γραμμή, με αυτοθυσία, δύναμη και κουράγιο που μας δίνει η δική σας 
αγάπη και συμπαράσταση. Δεν σταματήσαμε λεπτό και οι αποστολές σε μια αλυ-
σίδα αλληλεγγύης έφτασαν και φτάνουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Απ’ άκρη 
σ’ άκρη στην πατρίδα πήραν το μήνυμα της Παροικίας των Ελλήνων του Μόντρεαλ 
και με θερμά μηνύματα και επιστολές εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε σας που 
πολλοί από το υστέρημά σας μοιράζετε χαρά και δείγματα ανθρωπιάς ιδιαίτερα στα 
παιδιά που ζουν από τα ιδρύματα που το Magic Mission επί χρόνια είναι στο πλευρό 
τους. Κάθε μέρα φτάνουν μηνύματα από οργανισμούς, ζητώντας τη βοήθειά μας 
γιατί λιγόστεψαν αυτοί που μέχρι τώρα τους βοηθούσαν και με μεγάλη δυσκολία 
προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. 

Αγαπητοί μας φίλες και φίλοι του Magic Mission, απευθύνουμε έκκληση στην Παροι-
κία, στους Οργανισμούς, στους συμπατριώτες μας να βοηθήσουν ακόμα μια φορά 
το Magic Mission για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις αποστολές μας.

Συμμεριζόμαστε τους φόβους και την αγωνία σας και όλοι ζούμε το ίδιο δράμα.Στην 
Παροικία μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και να βοηθάμε όσο μπο-
ρούμε ο ένας τον άλλον. Ας ενώσουμε και πάλι όλοι τα χέρια φτιάχνοντας την αλυσί-
δα της αγάπης για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας.

Μπορείτε να στείλετε τη βοήθειά σας με επιταγή, για την οποία θα πάρετε απόδειξη 
για τη φορολογική σας δήλωση,  πληρωτέα στο Magic Mission και να την ταχυδρο-
μήσετε στο 5777 Wilderton Ave. Montreal, QC.H3S 2V7 

Επίσης μπορείτε να φτιάξετε δέματα με τρόφιμα μακράς διαρκείας και τηλεφωνήστε 
μας να έρθουμε να τα πάρουμε στο: 514-569-1313.
Από όλους εμάς του Magic Mission ένα μεγάλο «ευχαριστώ».

Αγαπητοί αδελφοί, όπως γνωρίζετε, η πανδημία του νέου Κορονοϊού COVID-19 
άλλαξε την καθημερινότητά μας, με την εκκλησιαστική μας ζωή να μην μένει 

ανεπηρέαστη!

Σε αυτούς τους δύσκολους και αβέβαιους καιρούς η Εκκλησία μας κάνει ό,τι μπορεί 
για να κρατήσει την πίστη μας και να συνεχίσει να μας διακονεί όλους. Για τον λόγο 
αυτόν, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η Ενορία μας διοργανώνει γεύμα σε πακέτο, ως 
έρανο, για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, τόσο για τον Ιερό μας Ναό, 
όσο και για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Καλούμε θερμά όλους 
όσους επιθυμούν να προσφέρουν, να έλθουν σε επαφή είτε με τη Γραμματεία της 
Ενορίας μας, είτε με τη Φιλόπτωχό μας Αδελφότητα και να δώσουν την παραγγελία 
τους.

Οι παραλαβές των γευμάτων θα ξεκινήσουν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου μεταξύ 
10:30 και 13:30, στην αίθουσα του Ιερού μας Ναού, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού Λαβάλ. Το γεύμα περιλαμβάνει 1/4 κοτόπουλο BBQ, ρύζι, λαχανικά, λαχανοσα-
λάτα, gravy και γλυκό. Τιμή πακέτου: $20

Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας καλώντας σε έναν από τους δύο αριθμούς: 
Γραμματεία: 450-973-3773. Φιλόπτωχος: 450-686-8207
Η Ενορία μας μάς χρειάζεται και έχουμε καθήκον να την στηρίξουμε!

Το Σάββατο, 31Οκτωβρίου 20202 ολοκληρώνονται οι εγγραφές μαθητών στα 
σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, τα «Σαββατιανά» μας, 

Γυμνάσιο-Λύκειο «Αριστοτέλης»,  και Δημοτικά «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος 
Νικόλαος». 

Στα σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης της Κοινότητάς μας καλλιεργούμε 
το ελληνικό πνεύμα και διδάσκουμε στα παιδιά σας τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. 
• Εγκωμιάζουμε την κληρονομιά και τη θρησκεία μας. 
• Εκθέτουμε τους μαθητές μας στα έθιμα και τον πολιτισμό μας.
• Εξερευνούμε τις διάφορες περιόδους της ιστορίας μας.
• Συζητάμε τη συνεισφορά της Ελλάδας στον κόσμο.
• Γνωρίζουμε τους διάσημους Έλληνες φιλόσοφους.
• Μαθαίνουμε για την προέλευση της δημοκρατίας. 
Επιπλέον, στα σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ τα παιδιά 
γνωρίζουν την αίσθηση του «ανήκειν», χτίζουν φιλίες που θα τους συνοδεύουν 
σε όλη τους τη ζωή, αναπτύσσουν δεσμούς με την ελληνική παροικία, δημιουρ-
γούν αναμνήσεις.

Η πανδημία μας αναγκάζει να αλλάξουμε προσωρινά τον ΤΡΟΠΟ με τον οποίο 
προσφέρουμε όλες αυτές τις γνώσεις και τις αξίες στα παιδιά μας. Το ΜΗΝΥΜΑ, 
όμως, παραμένει το ίδιο.

• Οι εκπαιδευτικοί μας παραμένουν στις θέσεις τους να συντονίζουν τις τάξεις.
• Θα συναντήσετε και πάλι τους φίλους σας, έστω διαδικτυακά, τηρώντας τα 

προσωρινά μέτρα.
• Θα έχετε και πάλι την ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο, για να μιλήσετε, να 

μάθετε και να κάνετε κοινωνικές επαφές σε ένα ελληνικό περιβάλλον. 
• Είμαστε μαζί σε αυτό.
• Προσαρμοζόμαστε στις βέλτιστες πρακτικές καθώς εξελίσσονται.
• Παρά την προσωρινή διαδικτυακή λειτουργία της συμπληρωματικής μας εκ-

παίδευσης, τα σχολεία μας παραμένουν τα παλιά καλά «Σαββατιανά» μας 
σχολεία, που όλοι γνωρίζουμε. 

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 514-738-2421 εσωτερικό 115  ή να στείλετε μή-
νυμα στο kkiryakidis@hcgm.org για να κλείσουμε ραντεβού για την εγγραφή των 
παιδιών και για να πάρετε τα βιβλία τους.

Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα παιδιά και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε για να μάθουν οι μαθητές μας  την ελληνική γλώσσα, την 
ιστορία, τη θρησκεία και τα έθιμά μας  με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο!

MAGIC MISSION
Έκκληση βοήθειας

ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από την Ενορία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ
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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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          Κα Ελένη Αλειφέρη 
          Διοικήτρια 
 Νοσοκομείο Καλαμάτας 

info@nosokomeiokalamatas.gr 
 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Αλειφέρη, 
 
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά σας συγχαίρει θερμά 
για τον διορισμό σας.  
 
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λόγω της πολύχρονης εμπειρίας σας σε διοικητικές 
θέσεις κλειδιά για την περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα για τη 
Μεσσηνία. Η συνεργασία μας μαζί σας ως Περιφεριάρχη Πελοποννήσου 
καθώς και με το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι διαχρονική.  
 
Εμείς οι Μεσσήνιοι της διασποράς θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί στο 
δύσκολο έργο σας που αποτελεί μια νέα πρόκληση για εσάς. Είμαστε σίγουρη 
ότι η θητεία σας θα είναι επιτυχής. Δηλώνουμε θερμοί υποστηρικτές σας.  
 
Με εκτίμηση, 
 Πρόεδρος     Γραμματέας 
Τάσσος Δημόπουλος    Μαρελ Κατσίβελα 
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Κοινοποίηση επιστολής που στάλθηκε Προς τον εξοχότατο Francois-
Philippe Champagne, Υπουργό Εξωτερικών

 

Εξοχότατε κ. υπουργέ των εξωτερικών, 

 

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ θα ήθελε να σας συγχαρεί για την 
πρωτοβουλία σας να επισκεφθείτε την Ελλάδα πρόσφατα και για την 
προσφορά σας να μεσολαβήσετε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, δεδομένης της συνεχιζόμενης προκλητικής στάσης της τελευταίας 
στο Αιγαίο κατά των εδαφικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ελληνοκαναδική κοινότητα γενικότερα 
είναι πολύ αισιόδοξη για την πρωτοβουλία αυτή και εκτιμά την απόφαση 
της καναδικής κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, του 
σημαντικού συμμάχου της και φάρου σταθερότητας στην περιοχή. Επιπλέον, 
επιδοκιμάζουμε τις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις μεταξύ Καναδά και 
Ελλάδας που ισχυροποιούνται με τέτοιες προσπάθειες.

 

Θα θέλαμε, ωστόσο, να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ακόλουθο ζήτημα 
που προκαλεί στους Έλληνες του Κεμπέκ μεγάλη ανησυχία. Την περασμένη 
εβδομάδα, ο Καναδάς ανέστειλε την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην Τουρκία και πρέπει τώρα να 
ενισχύσει αυτό το θετικό πρώτο βήμα με την πλήρη απαγόρευση των πωλή-
σεων οπλικού και στρατιωτικού εξοπλισμού  στην εν λόγω  χώρα.

 

Η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής καναδικού στρατιωτικού εξοπλισμού 
με συνολικές πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια το 
προηγούμενο έτος. Δυστυχώς, όμως, αυτός ο οπλισμός χρησιμοποιήθηκε για 
να υποκινηθεί η επιθετική στάση της χώρας στην περιοχή. 

 

Η Τουρκία εξόργισε τους Αμερικανούς, Ευρωπαίους και νατοϊκούς 
συμμάχους της, προκαλώντας επανειλημμένα αστάθεια στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αψηφώντας επανειλημμένα τις οδηγίες του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας 
ρωσικά πυραυλικά συστήματα και συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας 
πολυάριθμες συγκρούσεις στην περιοχή. Ενήργησε προκλητικά και 
επικίνδυνα σε σχέση με την Ελλάδα, εταίρο του ΝΑΤΟ, και σε σχέση 
με  την Κύπρο, αναγκάζοντας την Ελλάδα να αναστείλει τις εκκρεμείς 
διαπραγματεύσεις με στόχο τη μείωση των εντάσεων.

 

Εξοχότατε υπουργέ των εξωτερικών, αυτό είναι ένα θέμα που απαιτεί άμεση 
δράση εκ μέρους της κυβέρνησής μας για να καταδείξει τις βαθιές ανησυχίες 
της για το τουρκικό καθεστώς και να στηρίξει τις προσπάθειες των συμμάχων 
μας στο ΝΑΤΟ να  περιορίσουν τις προκλητικές ενέργειές της Τουρκίας.

 

Με εκτίμηση

 

Ντένις Μαρίνος,

Πρόεδρος Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 2020 

Προς τον εξοχότατο François-Philippe Champagne, M.P. Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca  
Υπουργό Εξωτερικών Καναδά 
House of Commons 
Ottawa, Ontario, K1A 0A6 

Εξοχότατε κ. υπουργέ των εξωτερικών,  

Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ θα ήθελε να σας συγχαρεί για την πρωτοβουλία σας να επισκεφθείτε την 
Ελλάδα πρόσφατα και για την προσφορά σας να μεσολαβήσετε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, δεδομένης της συνεχιζόμενης προκλητικής στάσης της τελευταίας στο Αιγαίο κατά των εδαφικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ελληνοκαναδική κοινότητα γενικότερα είναι πολύ αισιόδοξη για την πρωτοβουλία 
αυτή και εκτιμά την απόφαση της καναδικής κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, του σημαντικού 
συμμάχου της και φάρου σταθερότητας στην περιοχή. Επιπλέον, επιδοκιμάζουμε τις μακροχρόνιες διμερείς 
σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ελλάδας που ισχυροποιούνται με τέτοιες προσπάθειες. 

Θα θέλαμε, ωστόσο, να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ακόλουθο ζήτημα που προκαλεί στους Έλληνες του 
Κεμπέκ μεγάλη ανησυχία. Την περασμένη εβδομάδα, ο Καναδάς ανέστειλε την εξαγωγή στρατιωτικής τεχνολογίας 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην Τουρκία και πρέπει τώρα να ενισχύσει αυτό το θετικό πρώτο βήμα 
με την πλήρη απαγόρευση των πωλήσεων οπλικού και στρατιωτικού εξοπλισμού  στην εν λόγω  χώρα. 

Η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής καναδικού στρατιωτικού εξοπλισμού με συνολικές πωλήσεις που 
ξεπέρασαν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. ∆υστυχώς, όμως, αυτός ο οπλισμός 
χρησιμοποιήθηκε για να υποκινηθεί η επιθετική στάση της χώρας στην περιοχή.  

Η Τουρκία εξόργισε τους Αμερικανούς, Ευρωπαίους και νατοϊκούς συμμάχους της, προκαλώντας επανειλημμένα 
αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αψηφώντας επανειλημμένα τις οδηγίες του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας ρωσικά 
πυραυλικά συστήματα και συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας πολυάριθμες συγκρούσεις στην περιοχή. Ενήργησε 
προκλητικά και επικίνδυνα σε σχέση με την Ελλάδα, εταίρο του ΝΑΤΟ, και σε σχέση με  την Κύπρο, 
αναγκάζοντας την Ελλάδα να αναστείλει τις εκκρεμείς διαπραγματεύσεις με στόχο τη μείωση των εντάσεων. 

Εξοχότατε υπουργέ των εξωτερικών, αυτό είναι ένα θέμα που απαιτεί άμεση δράση εκ μέρους της κυβέρνησής 
μας για να καταδείξει τις βαθιές ανησυχίες της για το τουρκικό καθεστώς και να στηρίξει τις προσπάθειες των 
συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ να  περιορίσουν τις προκλητικές ενέργειές της Τουρκίας. 

Με εκτίμηση 

Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ 

Ντένις Μαρίνος, Πρόεδρος 
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 Leo.Housakos@sen.parl.gc.ca Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca  Alexandra.Mendes@parl.gc.ca  
 Tony.Loffreda@sen.parl.gc.ca Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca  Sameer.Zuberi@parl.gc.ca  
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Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου... 
...είναι ευθύνη όλων μας 

Κάντε την δωρεά σας  για την 
συντήρηση του  

Αη Γιώργη , μιας εκκλησίας 
σύμβολο για την πόλη του  

Μοντρεάλ 

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

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

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

Στείλτε την δωρεά σας στα 
παρακάτω στοιχεία :   

St. George Cathedral Restoration 
Fund,5777 Wilderton Avenue, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ή  
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 

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

cathedral/ 
Και κάντε την δωρεά σας 

ηλεκτρονικά 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ
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Είσθε όλοι προσκεκλημένοι
Τιμή φαγητού $25.00
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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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΠΆΠΆΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(από Πάτρα Αχαΐας, ετών 73)

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 

ΘΕΟΔΏΡΟΥ 
ΚΏΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Γολέμι Ναυπάκτου, ετών 93)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΣΤΆΥΡΟΥΛΆΣ 
ΛΆΜΠΙΡΗ

(ετών 72, από Πλατύ Μεσσηνίας)

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...



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

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

ΣΩΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Παρ’ ότι και εγώ τότε σαν οικονομικός 

συντάκτης της «Καθημερινής» καταστρο-
φολόγησα αρκετά, τώρα, ύστερα από 
τόσα χρόνια, ανασκοπώντας χωρίς φα-
νατισμό τις τότε εξελίξεις, πρέπει να πα-
ραδεχθώ ότι η πολιτική του Ανδρέα ήταν 
σωστή… Το ότι τότε δεν έγινε ανατροπή 
της οικονομικής ισορροπίας, προκύπτει 
σαφώς από τις μακροοικονομικές σειρές 
που έχει επεξεργαστεί για την ελληνική 
οικονομία η Eurostat.

Σύμφωνα με την οποία, ο μέσος όρος 
των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς 
και ημερομίσθια που ήταν 6,9% κατ’ έτος 
στη δεκαετία 1961-1970 και 3,9% στη δε-
καετία 1971-1980, μειώθηκε κατά 1,5% 
το 1981 και αυξήθηκε κατά 5,3% το 1982. 
Αυτή ήταν όλη και όλη η δήθεν τερατώδης 
αύξηση του κόστους, για την οποία δια-
μαρτύρονταν οικονομολόγοι επιτελείς του 
Ανδρέα και οι επιχειρηματίες.

Και αυτό συνέβη, γιατί οι μεγάλες αυξή-
σεις που δόθηκαν στα κατώτατα όρια δεν 
επεκτάθηκαν στις κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις… Ένα άλλο επιχείρημα κατά 
των αυξήσεων που και αυτό είναι έωλο, 
είναι ότι εξαιτίας αυτών, καταχρεώθηκε 
δήθεν η χώρα και αυξήθηκε το δημόσιο 
χρέος.
Το ΠΑΣΟΚ όντως πήρε το δημόσιο χρέος 

στο 29,7% του ΑΕΠ το 1981 και το ανέ-
βασε στο 72% το 1989, ο υπέρ-διπλασια-
σμός όμως αυτός δεν οφείλεται στις αυξή-
σεις που πήραν οι 150.000 χαμηλόμισθοι, 
οι οποίες άλλωστε απορροφήθηκαν από 
τις τιμές των προϊόντων, αλλά στις αθρό-
ες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και τις 
σπατάλες στις ΔΕΚΟ.

Άλλωστε, όταν στη διετία 86-87 ήλθε η 
λιτότητα του σταθεροποιητικού προγράμ-
ματος του Σημίτη (μείωση της μέσης πραγ-
ματικής αμοιβής των μισθωτών 8,5% το 
1986 και 5,1% το 1987), οι αυξήσεις που 
είχαν πάρει οι χαμηλόμισθοι λειτούργη-
σαν σαν ανάχωμα προστασίας, για να μην 
επιστρέψουν στη μιζέρια του κοινωνικού 
περιθωρίου...».

ΘΕΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Η περίοδος της οκταετίας 1981-88, έχει 

κριθεί ως θετική στην ιστορική μνήμη του 
ελληνικού λαού, όπως δείχνουν οι σχετι-
κές δημοσκοπήσεις, παρ’ όλη τη συστημα-

τική κατεδάφισή της από την πλειοψηφία 
των ΜΜΕ. Βέβαια, έγιναν αρκετά λάθη. Η 
«έκρηξη» της δημοκρατίας απασφάλισε 
συνδικαλιστικές υπερβολές.

Προνομιακές συντάξεις σε μικρές ηλικίες 
υγιών ατόμων, επιχειρηματικές και αγρο-
τικές επιδοτήσεις χωρίς έλεγχο, καταστά-
σεις ατιμωρησίας στο δημόσιο ήταν και 
είναι κατακριτέες. Όμως, το τελικό ισοζύ-
γιο είναι αναμφίβολα θετικό για τη χώρα 
και πολύ θετικό για τις λιγότερο προνομι-
ούχες τάξεις.

Στην εποχή αυτή, υπήρχε πίστη και όρα-
μα για το χτίσιμο μιας καλύτερης Ελλάδας 
και οραματική εντιμότητα στις δράσεις 
της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών 
στελεχών, σε αντίθεση με ότι έγινε αργό-
τερα. Ήταν η εποχή όπου η Ελλάδα ακο-
λούθησε μια πολυδιάστατη εξωτερική πο-
λιτική προς όφελος της χώρας.
Καθιερώθηκε το ενιαίο αμυντικό δόγ-

μα Ελλάδας – Κύπρου και ακυρώθηκε η 
επιθετικότητα της Τουρκίας, με αμυντική 
θωράκιση και συμμαχίες, σε υψηλό αλλά 
και σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικότε-
ρα με τη Συρία και τη Βουλγαρία. Καταρ-
γήθηκε το αστυνομικό κράτος, τα ΤΕΑ, οι 
φάκελοι και τα πιστοποιητικά κοινωνικών 
φρονημάτων. Απαγορεύθηκαν με νόμο 
τα βασανιστήρια και κατοχυρώθηκαν τα 
ατομικά, συλλογικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα.

Προωθήθηκε η εθνική συμφιλίωση, κα-
ταργήθηκαν οι γιορτές του μίσους, ανα-
γνωρίσθηκε η Εθνική Αντίσταση, επανα-
πατρίστηκαν οι πολιτικοί πρόσφυγες, συ-
νταξιοδοτήθηκαν οι αγωνιστές της Εθνι-
κής Αντίστασης. Θεσμοθετήθηκε η ψήφος 
στα 18 και η ψήφος για τους μετανάστες 
και τους ναυτικούς. Εκσυγχρονίστηκε το 
οικογενειακό δίκαιο, καταργήθηκε ο θε-
σμός της προίκας. Καθιερώθηκε ο πολιτι-
κός γάμος, αυξήθηκε η άδεια μητρότητας 
από 12 σε 14 εβδομάδες, θεσπίστηκε η 
Διεθνής Σύμβαση 103 για την προστασία 
της μητρότητας κ.λπ.

ΕΣΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στην οκταετία αυτή δημιουργήθηκε το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και θεσπί-
στηκε ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Κατα-
σκευάστηκαν πολλά νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας, θεραπευτήρια χρόνιων και ψυχι-
κών παθήσεων κ.λπ. Ιδρύθηκε ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) και λήφθη-
καν μέτρα για την εξυγίανση του φαρμα-

κευτικού κυκλώματος με την καθιέρωση 
για πρώτη φορά τότε, της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης (με το υδατογραφημέ-
νο κουπόνι στις συσκευασίες των φαρμά-
κων) από το ΙΚΑ, που επεκτάθηκε σε όλη 
την Ελλάδα.

Καθιερώθηκε η επικουρική σύνταξη για 
όλους τους εργαζόμενους, η χορήγηση 
της σύνταξης γινόταν μέσα σε 1-2 μήνες 
το αργότερο. Επεκτάθηκε η παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ 
και σε ασφαλισμένους άλλων ταμείων, 
ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, κ.λπ. Συνταξιοδοτήθηκαν οι 
ανασφάλιστοι υπερήλικες, θεσμοθετήθη-
κε η διαδοχική ασφάλιση, αναγνωρίσθηκε 
η στρατιωτική θητεία ως συντάξιμος χρό-
νος και δημιουργήθηκαν τα ΚΑΠΗ.

Θεσπίστηκε η υποχρεωτική πρόσλη-
ψη ΑΜΕΑ στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα. Διευρύνθηκαν και αυξήθηκαν οι 
αναπηρικές παροχές και τα επιδόματα. 
Καθιερώθηκαν εκτεταμένα προγράμματα 
απασχόλησης και εκπαίδευσης αναπήρων, 
περιθωριακών ομάδων κλπ. Καθιερώθηκε 
η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
για τους αγρότες, αυξήθηκε σημαντικά η 
σύνταξή τους. Θεσπίστηκε η αυτοτελής 
σύνταξη, το επίδομα εγκυμοσύνης και το-
κετού για την αγρότισσα.

Καθιερώθηκε η γονική άδεια και για 
τους δύο γονείς, χορηγήθηκαν για πρώτη 
φορά οικογενειακά επιδόματα σε ανύπα-
ντρες μητέρες, σε γυναίκες στρατιωτών 
ή φυλακισμένων, σε ορφανά παιδιά, σε 

οικογένειες παλιννοστούντων ομογενών. 
Θεσπίστηκε η άδεια των 4 εβδομάδων, η 
εργάσιμη εβδομάδα των πέντε ημερών 
και των 40 ωρών, αυξήθηκαν κατακόρυφα 
τα οικογενειακά επιδόματα, η άδεια μη-
τρότητας και η γονική άδεια.

Καθιερώθηκαν προγράμματα κοινωνι-
κού τουρισμού, αυξήθηκαν τα στεγαστικά 
δάνεια και διευρύνθηκε το έργο του Ορ-
γανισμού Εργατικής Κατοικίας. Θεσπίστη-
καν αναπτυξιακοί νόμοι με τους οποίους 
ενισχύθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις 
και η καταναλωτική στροφή στα ελληνικά 
προϊόντα. Καταπολεμήθηκε η ανεργία με 
πολλαπλά μέτρα, καθιερώθηκαν για πρώ-
τη φορά προγράμματα επιδοτούμενης 
απασχόλησης, ιδρύθηκαν πολλά γραφεία 
εργασίας του ΟΑΕΔ, αναβαθμίστηκε εκ 
βάθρων η επαγγελματική εκπαίδευση και 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός.

ΕΠΟΧΗ «ΑΛΛΑΓΗΣ»
Όπως πολλοί αγαπούν ένα τραγούδι 

αλλά συχνά δε θυμούνται το δημιουργό 
τους, έτσι συμβαίνει και με τα επιτεύγ-
ματα αυτά και πολλά περισσότερα στην 
περίοδο της οκταετίας. Της εποχής της 
«Αλλαγής», που είχε ως κεντρικό της στό-
χο την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ 
των λιγότερο προνομιούχων, την εξύψω-
ση της κοινωνικής δικαιοσύνης, των δη-
μοκρατικών διαδικασιών και της εθνικής 
ανεξαρτησίας.

Η συστηματική επιχείρηση απαξίωσής 
της γίνεται από τους έχοντες και κατέχο-
ντες, γιατί αυτοί είναι οι χαμένοι εκείνης 
της περιόδου. Δε θέλουν να επαναληφθεί 
κάτι αντίστοιχο, γι αυτό και καταστροφο-
λογούν με ψέματα για τα δήθεν χρέη που 
μας φόρτωσε η διακυβέρνηση του Αν-
δρέα Παπανδρέου, τα οποία διαψεύδο-
νται από τα επίσημα στοιχεία. Οι μεσαίες 
και μικρομεσαίες τάξεις, οι λιγότερο προ-
νομιούχοι, η πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού και η χώρα, ήταν οι κερδισμένοι. Και 
αυτό δύσκολα μπορεί να παραγνωριστεί.

*Ο Κωστής Κατσανέβας έχει μεταπτυχι-
ακό δίπλωμα MSc στη συμπεριφορική 
οικονομική από το City University του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και πτυχίο 
(Β.Α.) από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο 
(Καναδάς). Είναι υποψήφιος διδάκτορας 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπεύ-
θυνος ερευνών σε μεγάλη εταιρεία του 
τραπεζοασφαλιστικού κλάδου.
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

450 463-1900
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12 locations on the

North Shore of Montréal

514 342-8000
chemin de la Côte-des-Neiges

Montréal
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dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

Ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Μπογδάνος 
κατέθεσε ερώτηση στην Ελληνι-

κή Βουλή, ζητώντας την κατάργηση της 
μπούρκας και του νικάμπ που αφήνει 
μόνο τα μάτια ακάλυπτα, θέτοντας θέμα-
τα δημόσιας ασφάλειας και παραβίασης 
των δικαιωμάτων των γυναικών. Αμέ-
σως βγήκαν οι ισλαμολάγνοι να υπερα-
σπιστούν το δικαίωμα της γυναίκας στη 
μπούρκα. «Είναι επιλογή τους» λένε.

Γράφει η Ελένη Παπαδοπούλου 
[Διδάκτωρ Διδακτικής Γλωσσών  
και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου  
Paris III – Sorbonne Nouvelle] 
© Newsbreak

Είναι επιλογή και ανθρώπινο δικαίωμα 
να φοράει μία γυναίκα μπούρκα και νι-
κάμπ, να είναι κουκουλωμένη από πάνω 
μέχρι κάτω με ρούχο που θυμίζει σάβανο; 
Όχι βέβαια. Οι επαγγελματίες αλληλέγ-
γυοι ωστόσο διαφωνούν. «Δε γίνεται να 
εμποδίζεται η ελευθερία της γυναίκας» 
λένε. Το να σε σβήνουν ως πρόσωπο, ως 
άνθρωπο, ως γυναίκα, γιατί έτσι επιβάλ-
λει το Ισλάμ, είναι κάποιο είδος ελευθε-
ρίας, που προφανώς εμείς οι δυτικές δεν 
κατανοούμε… 
Το να σε αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο 

με πόδια και να σου επιβάλλουν να κυκλο-
φορείς σαν φάντασμα είναι ένα ανθρώπι-
νο δικαίωμα. Από μία άποψη είναι, αλλά 
δεν είναι γυναικείο ανθρώπινο δικαίωμα, 
αλλά αντρικό. Είναι το δικαίωμα που δί-
νει το Ισλάμ στον αρσενικό πληθυσμό να 
βασανίσει, να ταπεινώσει και να υποτάξει 
τις γυναίκες. 

Όλες αυτές οι μαυροφορεμένες, κυρίως, 
οι μαντιλοφορούσες, οι κουκουλωμένες, 

υποτίθεται ότι φεύγουν από τις χώρες 
τους γιατί καταπιέζονται. Μπορεί κάποιος 
να μου εξηγήσει γιατί εξακολουθούν να 
φορούν τα σύμβολα της καταπίεσής τους 
και στην Ευρώπη της ελευθερίας και της 
ισότητας των φύλων; Μήπως γιατί φο-
βούνται; Μήπως γιατί τελικά δεν είναι 
επιλογή, αλλά επιβολή; 
Θα πρέπει να έχεις κάποιο πρόβλη-

μα για να επιλέξεις να ντύνεσαι με ένα 
ύφασμα από πάνω μέχρι κάτω, να κρύ-
βεις όλο σου το πρόσωπο, να «εξαφανί-
ζεσαι» ως άτομο από το δημόσιο χώρο. 
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλ-
λία και το Βέλγιο, όπου η μπούρκα και το 
νικάμπ απαγορεύονται, οι μουσουλμάνες 
διαμαρτυρήθηκαν. Έφτασαν μάλιστα μέ-
χρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, όπου ισχυρίστηκαν ότι 
η απόφαση αυτή προσβάλλει την προσω-
πικότητά τους, καθώς έτσι παραβιάζεται η 
ιδιωτική τους ζωή. 
Tο δικαστήριο ωστόσο έκρινε πως η απα-

γόρευση της μπούρκας και του νικάμπ 
ήταν νομιμότατη, καθώς στοχεύει στην 
προστασία της ελευθερίας και των δικαι-
ωμάτων του άλλου. Όπου ο «άλλος» είμα-
στε εν προκειμένω οι γηγενείς Ευρωπαίοι, 
που δε συνηθίζουμε ούτε να κρύβουμε τις 
γυναίκες ούτε να τις υποτιμάμε. 
Είναι το κοινωνικό σύνολο, όπου δε μπο-

ρεί να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά του 
από ανθρώπους με καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά. Είναι οι ευρωπαϊκοί λαοί που 
δε μπορούν να υποχωρήσουν στα κεκτη-
μένα τους, για το λόγο ότι το Ισλάμ δε μπο-
ρεί να ξεπεράσει το δικό του Μεσαίωνα. 
Ούτε δικαίωμα ούτε επιλογή λοι-
πόν. Μόνο καταπίεση, άρα καλώς να απα-
γορευθούν και στην Ελλάδα!

ΜΠΟΥΡΚΑ  
ΚΑΙ ΝΙΚΑΜΠ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
771

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 770

23 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Στις 28/10 η ανάδρομη πορεία 
του Ερμή συνεχίζεται περνώντας στο ζώδιο 
του Ζυγού, κάτι που μπορεί να δημιουργή-
σει το εφέ του «χαλασμένου τηλεφώνου» 
κατά την επικοινωνία σου με τους άλλους. 
Ο μήνας κλείνει με μία δεύτερη Πανσέλη-
νο – έκπληξη στις 31/10 στον άξονα Ταύρου 
– Σκορπιού η οποία φέρνει στο προσκήνιο 
επαγγελματικά θέματα.

Στις 28/10 ο Ερμής όντας ανάδρο-
μος περνά στο ζώδιο του Ζυγού φέρνοντας 
για άλλη μία φορά στο προσκήνιο ζητήματα 
μεταξύ φίλων. Η τελευταία εβδομάδα του 
μήνα έχει μία έκπληξη, καθώς κατά τη διάρ-
κεια της θα πραγματοποιηθεί άλλη μία Παν-
σέληνος στις 31/10 στον άξονα Ταύρου-Σκορ-
πιού, η οποία φωτίζει παρασκηνιακές ενέρ-
γειες του προηγούμενου διαστήματος.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας 
την αναδρομή πορεία του περνά στο ζώ-
διο του Ζυγού μεταφέροντας την ασυνεν-
νοησία, τις αναβολές και τις καθυστερή-
σεις, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Η 
τελευταία ημέρα του μήνα επιφυλάσσει 
άλλη μία Πανσέληνο η οποία μπορεί να 
φέρει εκπλήξεις για κάποιες σχέσεις μέσω 
των αποφάσεων που θα πάρεις.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας 
την ανάδρομη πορεία του περνά στο ζώ-
διο του Ζυγού και μετατοπίζει το ενδια-
φέρον σου στον οικονομικό τομέα. Οι 
οικονομικές διευθετήσεις, οι διαπραγμα-
τεύσεις καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται 
με έσοδα και έξοδα, θα αποκτήσουν έναν 
έξτρα βαθμό δυσκολίας εξαιτίας της επι-
κοινωνίας.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας 
την αναδρομή πορεία του περνάει για λίγο 
στο ζώδιο του Ζυγού, επαναφέροντας επαγ-
γελματικά ζητήματα του προηγούμενου δι-
αστήματος. Ο μήνας κλείνει με τη δεύτερη 
Πανσέληνο που θα πραγματοποιηθεί στις 
31/12 στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού, η οποία 
μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις «πορεία 
πλεύσης» σε ένα αισθηματικό σου ζήτημα.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας την 
ανάδρομη πορεία του περνά στο ζώδιο του 
Ζυγού και δεν αποκλείεται να δημιουργήσει 
μία γλυκιά νοσταλγία για πρόσωπα του παρελ-
θόντος. Την τελευταία ημέρα του μήνα πραγ-
ματοποιείται η δεύτερη Πανσέληνος η οποία 
δείχνει πως το επόμενο διάστημα θα επικε-
ντρωθείς περισσότερο στο πρακτικό κομμάτι 
σχέσεων – συνεργασιών – καθημερινότητας.

Τις τελευταίες ημέρες του μήνα 
ο Ερμής όντας ανάδρομος θα περάσει στο 
δικό σου ζώδιο και μπορεί να επηρεάσει 
την επικοινωνία ανάμεσα σε εσένα και 
στους άλλους. Ο μήνας κλείνει με την Παν-
σέληνο που θα πραγματοποιηθεί στον άξο-
να Ταύρου – Σκορπιού στις 31/10 η οποία 
μπορεί να σε οδηγήσει σε ξαφνικές αποφά-
σεις που θα εκπλήξουν πολλούς.

Στις 28/10 ο Ερμής όντας ανάδρο-
μος περνά στο ζώδιο του Ζυγού φέρνοντας 
ξανά στο προσκήνιο όνειρα, στόχους και φι-
λοδοξίες, τα οποία για κάποιο διάστημα είχαν 
παγώσει. Ο μήνας κλείνει με άλλη μία Πανσέ-
ληνο η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31/10 
στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού και δείχνει πως 
το επόμενο διάστημα ο άξονας καριέρα-οικο-
γένεια θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας 
την ανάδρομη πορεία του θα περάσει το 
ζώδιο του Ζυγού και αυτό δείχνει πως οι 
τελευταίες ημέρες του μήνα, μπορεί να 
φέρουν ασυνεννοησία σε ζητήματα που 
αφορούν το σπίτι σου ή κάποιες οικογε-
νειακές υποθέσεις. Στις 31/10 η δεύτερη 
Πανσέληνος μπορεί να ανοίξει μία νέα αι-
σθηματική υπόθεση.

Στις 28/10 ο Ερμής συνεχίζοντας 
την ανάδρομη πορεία του περνά στο ζώ-
διο του Ζυγού, δημιουργώντας πρόσφο-
ρο έδαφος για λόγια τα οποία όμως θα 
ειπωθούν στο παρασκήνιο. Ο μήνας 
κλείνει με τη δεύτερη Πανσέληνο που θα 
πραγματοποιηθεί στις 31/10 στον άξονα 
σου (Ταύρου-Σκορπιού) η οποία φέρνει 
αλλαγές σε σχέσεις και συνεργασίες.

Στις 28/10 ο Ερμής όντας ανά-
δρομος περνάει στο ζώδιο του Ζυγού 
φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο πρόσω-
πα του παρελθόντος! Ο πολυτάραχος 
αυτός μήνας κλείνει με την Πανσέληνο 
που θα πραγματοποιηθεί στον άξονα 
Ταύρου-Σκορπιού στις 31/10, φέρνοντας 
πληροφορίες οι οποίες θα αλλάξουν τον 
τρόπο που βλέπεις κάποια πρόσωπα.
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Ίσως αποφασίσετε ότι θέλετε 
τώρα να μοιραστείτε την υπόλοιπη ζωή 
σας με τον αγαπημένο σας για πάντα και 
ξεκινάτε μαζί μια νέα ζωή. Το φεγγάρι 
φέρνει τύχη σε συνεργασίες σας και επι-
χειρηματικές διαπραγματεύσεις. Θα μπο-
ρούσατε να κάνετε μια νέα συμφωνία ή 
να συμμετέχετε σε ένα συνεργατικό έργο 
το οποίο σας αποφέρει πολλά οφέλη.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

42 π.Χ.: Διεξάγεται η δεύτερη Μάχη των Φιλίπ-
πων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη 
μία πλευρά και των Μάρκου Αντωνίου και Οκταβι-
ανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφό-
νων του Ιουλίου Καίσαρα, ηττάται και αυτοκτονεί.
1914: Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την 
Κύπρο.
1941: Γερμανικά στρατεύματα κατοχής πυρπο-
λούν οικίες του χωριού Μεσόβουνο της Κοζάνης 
και εκτελούν 157 κατοίκους, οι περισσότεροι από 
τους οποίους είναι ήρωες του Ελληνοϊταλικού Πο-
λέμου.
1944: Αρχίζει η Ναυμαχία του Λέιτε στ’ ανοιχτά 
των Φιλιππίνων, μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων, 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Θε-
ωρείται η μεγαλύτερη ναυμαχία της ανθρώπινης 
ιστορίας.
1956: Αρχίζει η αντικομουνιστική εξέγερση στην 
Ουγγαρία. Θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τανκς 
στις 4 Νοεμβρίου.
1974: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 
21ης Απριλίου συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται 
στην Τζια.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ένας νεαρός μπαίνει στο φαρ-
μακείο: -Κύριε φαρμακοποιέ, 

απόψε θα μου κάνει το τραπέζι η 
κοπέλα μου και επειδή μετά θα 
πάμε στην κρεβατοκάμαρα, θα 
ήθελα ένα προφυλακτικό…
Του το δίνει ο φαρμακοποιός, 

πληρώνει και ενώ βγαίνει από το 
φαρμακείο, ξαναγυρίζει…
-Ξέρετε, θα είναι και η αδερφή 

της στο τραπέζι, η οποία τελευταία 
μου… κολλάει! Γι αυτό, μου δίνεται 
άλλο ένα…
Του δίνει και το δεύτερο ο φαρμα-

κοποιός, πληρώνει και ενώ βγαίνει, 
ξαναγυρίζει…

-Δε μου δίνετε και ένα… τρίτο, 
γιατί θα είναι και η μητέρα τους, η 
οποία είναι πολύ όμορφη και μπο-
ρεί και αυτή… κάτι να μου ζητήσει!
Παίρνει και το τρίτο και φεύγει…
Το βράδυ στο τραπέζι είναι και ο 

πατέρας της κοπέλας. Σερβίρεται 
το φαγητό και ο νεαρός αρχίζει να 
κάνει ασταμάτητα το σταυρό του.
-Καλέ, σταμάτα επιτέλους, λέει η 

κοπέλα του.
-Άσε, ξέρω τι κάνω…
-Καλά, μιλάμε δεν ήξερα ότι 

ήσουν τόσο θρήσκος…
-Κι εγώ δεν ήξερα ότι ο... φαρμα-

κοποιός είναι πατέρας σου! 

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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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



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Παραδοσιακή φέτα 
βαρελίσια, τώρα 
μόνο σε επιλεγμένα 
Ελληνικά μαγαζιά. 


