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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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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
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ΤΗΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΧΟΥΣΑΚΟΣ

Πρόταση για αναγνώριση του Αρτσάκη 

Στις 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της 80ης 
επετείου του «ΟΧΙ», ο συντηρητικός 

γερουσιαστής ελληνικής καταγωγής, 
Λεωνίδας Χουσάκος, κατέθεσε πρόταση 
αναγνώρισης ως ανεξάρτητης περιοχή το 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ ή Αρτσάκη/Αρτσάκχ 
από τον Καναδά, καθώς και εμπάργκο 
εξαγωγής όπλων στην Τουρκία.
Υπενθυμίζουμε, ότι πρόσφατα ο καναδός 

υπουργός Εξωτερικών κ. Champagne έχει 
άρει όλες τις εξαγωγές οπλισμού προς την 
Τουρκία.

Ο γερουσιαστής σημείωσε, ότι σε κάθε 
εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 10, 
18 και 26 Οκτωβρίου, το Αζερμπαϊτζάν 
υποστηριζόμενο από την Τουρκία 
επιτίθεται σε αμάχους χάρις στην καναδική 
τεχνολογία «εύρεση και πιστοποίηση 
στόχων» που διαθέτουν τα τουρκικά Drones, 
καταπατώντας τους διεθνείς νόμους που θα 
έπρεπε να ακολουθεί ως μέλος του ΝΑΤΟ. 
Ο γερουσιαστής αναρωτιέται πως έφθασε 
η καναδική τεχνολογία στους Τούρκους, 
εφόσον υπήρχε εμπάργκο τον Οκτώβριο 

του 2019 και τον Απρίλιο 2020.
Υπενθύμισε δε τις επεκτατικές προθέσεις 

του Τούρκου προέδρου που έχει στη 
μεσόγειο, στα βαλκάνια και στη μέση 
ανατολή. «Η αδιαφορία του δυτικού 
κόσμου καθώς και του Καναδά, ωθεί τα 
σχέδια του Ερντογάν», είπε. «Το είδαμε 
με τη μετατροπή της «ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ» σε 
τζαμί και τελευταίως με την καταπάτηση 
των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και της 
Κύπρου», πρόσθεσε.

Σημειώνουμε πως η περιοχή Ναγκόρνο 
– Καραμπάχ δεν έχει αναγνωριστεί από 
κανένα κράτος – μέλος του ΟΗΕ. 

Αν περάσει η πρόταση του γερουσιαστή 
Χουσάκου, ο Καναδάς θα είναι η πρώτη 
χώρα του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσει  το 
Ναγκόρνο – Καραμπάχ ή Αρτσάκη/Αρτσάκχ. 
Για να σταματήσουν όμως οι διαμάχες 
Αρμενίων και Αζέρων, χρειάζεται εξωτερική 
παρέμβαση… 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η επαρ-
χιακή αστυνομία Sûreté du Québec 

(SQ), έπεσε θύμα γιγαντιαίας κλοπής 
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η κλοπή των δεδομένων, αφορά του-
λάχιστον 5.400 μέλη του αστυνομικού 
σώματος ακόμα και αυτών που έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί. Η ενημέρωση της εν λόγω 
κλοπής έγινε μέσω επιστολής που έλαβαν 
τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, όλα τα μέλη 
του σώματος από την ηγεσία της αστυνο-
μίας.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν δι-

αρρεύσει σημαντικά στοιχεία τους, όπως 
προσωπικές διευθύνσεις, προσωπικές 
πληροφορίες, ακόμα και όλες οι πληρο-
φορίες των τραπεζικών λογαριασμών. Η 
κλοπή δεν αγγίζει όσα άτομα προσλήφθη-
καν μετά το 2008.

Η «ΕΠΙΘΕΣΗ»
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «κλέφτες» 

κατάφεραν και εισχώρησαν στα ηλεκτρο-
νικά δεδομένα της εταιρείας  Technologies 
Xpertdoc, η οποία είχε συμβόλαιο για κα-
ταχώρηση και αποθήκευση δεδομένων 
της Sûreté du Québec εδώ και 12 χρόνια. 
Αν και η διεύθυνση πιστεύει ότι η κλοπή 
αυτή δε θα έχει συνέπειες, μια και για 
να διαβαστούν τα δεδομένα χρειάζονται 
υπολογιστές τεχνολογίας πριν το 2000, η 
Technologies Xpertdoc μίσθωσε εταιρεία 
που ειδικεύεται στους ηλεκτρονικούς εκ-
βιασμούς στο διαδίκτυο.
Για όσους δε γνωρίζουν, πρόκειται για 

κάτι που μπορεί να υποστεί οποιοσδήπο-
τε, όταν άγνωστοι για να ελευθερώσουν 
τον παγιδευμένο σας υπολογιστή σας ζη-
τούν να πληρώσετε λύτρα, συνήθως με 
το ηλεκτρονικό νόμισμα BITCOIN. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η Technologies 
Xpertdoc, αναγκάστηκε και πλήρωσε λύ-
τρα στους πειρατές. Αυτό που παραμένει 
παράξενο, είναι ποιος ο λόγος να κρατή-
σει τα δεδομένα η εταιρεία αυτή, εφόσον 
εδώ και πολλά χρόνια είχε λήξει το συμ-
βόλαιο της…

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου σωμάτων 

ασφάλειας του Κεμπέκ, Laurent Arel, δή-
λωσε ότι η οργάνωσή του προσπαθεί να 
καταλάβει, γιατί δεν καταστράφηκαν τα 
δεδομένα μετά τη λήξη του συμβολαίου 
με την εν λόγω εταιρεία. Ο ίδιος ειδοποι-
ήθηκε για το γεγονός στις 15 Οκτωβρίου 
και απορεί, γιατί η εν λόγω εταιρεία δεν 
ενημέρωσε και κατήγγειλε το γεγονός 
αμέσως στις αστυνομικές αρχές.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για όσους δε γνωρίζεται, το ηλεκτρονι-
κό δίκτυο της Αστικής Συγκοινωνίας του 
Μόντρεαλ (STM) υπέστη μεγάλη επίθεση 
από πειρατές, που παρέλυσαν εδώ και 
μια εβδομάδα όλο το σύστημα. Εμπει-
ρογνώμονες πιστεύουν ότι είναι το ίδιο 
κύκλωμα πειρατών που έδρασε φέτος 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για 
τη «διάσημη» ομάδα χάκερς, RansomExx, 
γνωστή να «κτυπά» μεγάλα και δημόσια 

δίκτυα απ’ όπου μπορεί να ζητήσει λύτρα 
τεράστια ποσά για να τα ελευθερώσει. 

Στα μέσα Μαΐου επιτέθηκαν στην Υπη-
ρεσία Μεταφορών του Τέξας, που είναι 
παρόμοια με το δικό μας υπουργείο Με-
ταφορών της επαρχίας του Κεμπέκ, καθώς 
και την Εισαγγελία του Τέξας. Τον Ιούλιο 
επιτέθηκαν στο ηλεκτρονικό δίκτυο της 
πολυεθνικής εταιρείας Konica Minolta 
και λίγο αργότερα σε άλλες παρόμοιες 
εταιρείες.
Οι ειδικοί του δικτύου συγκοινωνιών του 

Μόντρεαλ (STM) δουλεύουν ασταμάτητα 
για απελευθερώσουν το σύστημα από 
τους πειρατές. Ως τώρα, οι μόνες επιπτώ-

σεις θα είναι ότι δε θα μπορείτε να αγο-
ράσετε εισιτήρια και τη μηνιαία κάρτα σας 
από τα φαρμακεία και άλλα καταστήματα.

Αντιθέτως, οι εταιρείες προμηθευτές, 
ενημερώθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτω-
βρίου, ότι οι πληρωμές τους θα καθυ-
στερήσουν λόγω των προβλημάτων του 
ηλεκτρονικού δικτύου. Επίσης, προς το 
παρόν, τουλάχιστον 2.500 μισθοί υπάλλη-
λων δε θα πληρωθούν τις υπερωρίες τους. 
Άγνωστο είναι αν και ποιο ποσό ζήτησαν 
ως λύτρα οι πειρατές. Σε αυτό το θέμα, η 
εκπρόσωπος της STM Amélie Régis δήλω-
σε ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν στις 
απαιτήσεις των πειρατών.

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 

 REG
RO

U
PE

M
EN

T 
Q

UÉBÉCOIS DES RÉSIDEN
C

ES PO
U

R A
ÎN

ÉS

M E M B R E  

 REG
RO

U
PE

M
EN

T 
Q

UÉBÉCOIS DES RÉSIDEN
C

ES PO
U

R AÎN
ÉS

M E M B R E  

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Τεράστια διαρροή  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

στη Sûreté du Québec
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Σκάνδαλα εν μέσω 
βαθιών κρίσεων...

Είναι πλέον παρατηρημένο ότι όποτε παρουσιάζονται σοβα-
ρές αρρυθμίες, κάποιες άλλες «κρίσεις», σεξουαλικής συνή-

θως φύσης, έρχονται γοργά στην επικαιρότητα να τις επισκιάσουν. 
Άπειρα τα παραδείγματα στη ροή της ιστορίας…
Την ημέρα του μεγάλου κραχ των χρηματιστηρίων, στις 29 Οκτω-

βρίου 1929, «καυτά» δημοσιεύματα στις εφημερίδες μιλούσαν 
για το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με το σύμβολο του σεξ, Clara 
Bow, η οποία είχε μπλεχτεί σε πολλές ερωτικές συμπεριφορές 
ακόμη και με ζώα! Τα έντυπα της εποχής έγιναν ανάρπαστα και το 
σοκ του κραχ κάπως απαλύνθηκε… 
Το 1962, την εποχή της μεγάλης κρίσης των πυραύλων της Κούβας, 

που έφερε τις δύο υπερδυνάμεις πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πό-
λεμο, δύο σεξουαλικά σκάνδαλα ήρθαν να «κλέψουν» την παρά-
σταση. Ο ερωτικός δεσμός που διατηρούσε η Merilyn Monroe με 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ John Kennedy και τον αδελφό του Robert και 
το ροζ πολιτικό σκάνδαλο, στο οποίο ήταν αναμεμειγμένοι ο Βρε-
τανός Υπουργός Πολέμου John Profumo και το μοντέλο Christina 
Keller, που παραλίγο να έριχνε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου... 

Όταν ξέσπασε η πετρελαϊκή κρίση το 1973, με αποτέλεσμα να τα-
ρακουνηθούν οι παγκόσμιες αγορές, έλαβε χώρα ένα από τα με-
γαλύτερα σεξουαλικά σκάνδαλα όλων των εποχών στον αθλητικό 
χώρο. Οι συμπαίκτες των Yankees, Fritz Peterson και Mike Kekich, 
για να ξυπνήσουν την ερωτική τους διάθεση, αντάλλαξαν συζύ-
γους. Ο κόσμος ήταν τόσο πολύ απορροφημένος από την υπόθεση 
ανταλλαγής παρτενέρ, ώστε ξέχασε τα πετροδολάρια… 
Τον Οκτώβριο του 1987 σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση στην 

αγορά μετοχών, μετά το κραχ του 1929. Την ίδια περίοδο, πρώτο 
θέμα στα Tabloid ήταν η δήλωση-βόμβα του Michael Jackson όταν 
αποκάλυψε ότι του άρεσε να κοιμάται με ανήλικα αγόρια. Ελάχι-
στοι μιλούσαν πλέον για την πτώση των μετοχών… 
Το 1992 στα Βαλκάνια, η Βοσνία μαινόταν με σφοδρές πολεμικές 

συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα. Ολόκληρη η υφήλιος την άσχη-
μη εκείνη περίοδο, συζητούσε για το διασημότερο ροζ σκάνδαλο 
της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, με πρωταγωνιστή τον πλανη-
τάρχη Bill Clinton και την υπάλληλο του Λευκού Οίκου, Monica 
Lewinsky...
Πέρυσι, η Tara Reade, πρώην υπάλληλος της Γερουσίας, μήνυσε 

τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και νυν υποψήφιο πρόεδρο Joe 
Biden, για σεξουαλική παρενόχληση που, όπως ισχυρίζεται, διέ-
πραξε το 1993… 
Η ιστορία ωστόσο επαναλαμβάνεται. Εν μέσω πανδημίας και ενό-

ψει σοβαρών πολιτικοοικονομικών κρίσεων, καταστροφικών συ-
γκρούσεων, πολέμων και βιβλικών οικολογικών καταστροφών, τα 
σεξουαλικά σκάνδαλα για άλλη μία φορά παίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. 
Εμπλεκόμενοι σ’ αυτά, μεταξύ άλλων: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald 

Trump, ο πρίγκιπας Andrew, ο παραγωγός Harvey Weinstein, ο 
χρηματιστής Jeffrey Epstein, ο τενόρος Placido Domingo, ο δημο-
σιογράφος Chris Matthews, ο ηθοποιός Bill Cosby, ο τραγουδιστής 
Justin Bieber και αναρίθμητοι άλλοι επώνυμοι…
Σεξουαλικά σκάνδαλα, εν μέσω βαθιών κρίσεων. Απλή σύμπτωση 

ή εσκεμμένη προσπάθεια μεταστροφής της προσοχής της κοινής 
γνώμης, μακριά από τα μείζονα προβλήματα; Πολύ αμφιβάλλω αν 
θα το μάθουμε ποτέ… 

Ο Μακρόν έναντι του Ερντογάν και  
το Βερολίνο προ των ευθυνών του

Η ανάκληση του Γάλλου Πρέσβη από την Άγκυ-
ρα μετά από την ad hominem επίθεση του 

Τούρκου Προέδρου στον Πρόεδρο Μακρόν, είναι 
μία ακραία διπλωματική αντίδραση αλλά μάλλον 
απολύτως δικαιολογημένη. 

Γράφει ο Κώστας Υφαντής  
[Kαθηγητής Διεθνούς  
Δικαίου στο Πάντειο] 
© Liberal 

Αν και οι εν θερμώ σχολιασμοί σπάνια έχουν την 
αξιοπιστία που έχει μια στιβαρή ανάλυση με κά-
ποια απόσταση από τα γεγονότα, η αχαρακτήριστη 
ρητορική του Προέδρου Ερντογάν και η εύλογη 
απάντηση του Παρισιού με την υποβάθμιση της 
Γαλλικής διπλωματικής εκπροσώπησης, δείχνει 
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι Γαλλο-Τουρκικές 
σχέσεις εισέρχονται ταχύτατα σε μία φάση απρο-
κάλυπτης εχθρότητας. Τρεις σύντομες παρατηρή-
σεις χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει πως θα 
εξελιχθούν τα γεγονότα:

ΠΡΩΤΟΝ, το καθεστώς Ερντογάν δείχνει να έχει 
επιλέξει το δρόμο της ρήξης με όποιον παράγοντα 
αρνείται να «συμμεριστεί» τα τουρκικές εθνικές 
προτιμήσεις και στέκεται απέναντι στις τουρκικές 
περιφερειακές φιλοδοξίες και αυταπάτες μεγάλης 
δύναμης. Η Γαλλία ήταν και είναι προφανής στόχος, 
από τη στιγμή που έγκαιρα ο Πρόεδρος Μακρόν 
έχει αρνηθεί να «κατευνάσει» την Τουρκική επιθε-
τικότητα. Σε αυτή τη λογική, ο Τούρκος Πρόεδρος με 
την ανιστόρητη επιδίωξή του να αναλάβει το ρόλο 
του υπερασπιστή και ηγέτη του Σουνιτικού κόσμου 
– όπως έκανε και το 2009 στο Νταβός απέναντι στον 
Σιμόν Πέρεζ – επιλέγει εχθρούς, που πιστεύει ότι 

τον κάνουν δημοφιλή στο μέσο Μουσουλμάνο. 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, το Παρίσι και ο Πρόεδρος Μακρόν 

επιβεβαιώνει ότι είναι ο μόνος πραγματικά στρατη-
γικός παίκτης, σε μία συγκυρία που κρίνονται πολ-
λά στη Μεσόγειο και ο μόνος που μπορεί να ση-
κώσει το βάρος μιας αποφασιστικής Ευρωπαϊκής 
αντίδρασης στις προ-νεωτερικές απειλές ακραίων, 
ριζοσπαστικοποιημένων κοινοτήτων, εντός και κυ-
ρίως εκτός της Ευρώπης.
ΤΡΙΤΟΝ, η Γαλλο-τουρκική διελκυστίνδα φέρνει το 

Βερολίνο αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα από 
την οποία δε μπορεί πλέον να ξεφύγει: 

Η σημερινή άρχουσα ελίτ στην Άγκυρα δεν εμπνέ-
ει καμία εμπιστοσύνη και ολοένα και περισσότερο 
συνιστά απειλή για τη σταθερότητα και την ενότη-
τα της Ευρώπης. Η Γερμανία δε μπορεί πλέον να 
αποδράσει από τις ευθύνες της. 
Το δίλημμα δεν είναι να μη χαθεί η Τουρκία για την 

Ευρώπη και τραυματιστούν τα Ευρωπαϊκά οικονο-
μικά συμφέροντα μερικών δισεκατομμυρίων – που 
επί της ουσίας δεν είναι ούτε 0,5% του Ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ – αλλά να μη χαθεί η Ευρώπη. 
Αν το Βερολίνο εξακολουθεί να μην αντιλαμβάνε-

ται την Ιστορία και δε συμπαραταχθεί, χωρίς την 
παραμικρή αμφιθυμία, με το Παρίσι, το τέλος του 
Ευρωπαϊκού εγχειρήματος δε θα είναι ένα απίθανο 
σενάριο. 

Για την Ελλάδα και την ελληνική εξωτερική πο-
λιτική, η υποστήριξη της Γαλλίας δεν είναι απλώς 
αυτονόητη αλλά η βέλτιστη για τα Ευρωπαϊκά και 
Ελληνικά συμφέροντα επιλογή. 
Οι όποιες – ίσως δικαιολογημένες σε κάποιο βαθ-

μό – επιφυλάξεις για την αναβάθμιση των σχέσεων 
με τη Γαλλία στο υψηλότερο στρατηγικό επίπεδο, 
θα πρέπει να επαναξιολογηθούν άμεσα.

Ουδετεροθρησκεία και τζιχαντιστές 
Πριν από λίγες ημέρες ένας 18χρονος Τσετσέ-

νος μουσουλμάνος, ο οποίος ζούσε από δύο 
ετών στη Γαλλία και είχε γαλλική παιδεία, αποκε-
φάλισε έναν εκπαιδευτικό, που χρησιμοποίησε σα-
τιρικά σκίτσα του Μωάμεθ από το σατιρικό περιο-
δικό «Charlie Hebdo» για να διδάξει την ελευθερία 
του λόγου.
 
Γράφει η Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου* 
© Newsbreak

 
Στο Ισλάμ ο Μωάμεθ δεν απεικονίζεται πουθενά 
και θεωρείται προσβολή η απεικόνισή του. 

Η πράξη θεωρήθηκε προσβλητική από πιστούς 
και εκδόθηκε fetwa, εντολή δηλαδή, να σκοτωθεί ο 
«άπιστος» που πρόσβαλλε τον Μωάμεθ. 

Η Γαλλία ήταν μια πρωτοπόρα χώρα που ακολού-
θησε μια εκπαίδευση βασισμένη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στις ελευθερίες, στο σεβασμό στο 
διαφορετικό, όπου διαφορετικό ήταν κατά 99% 
το ισλαμικό στοιχείο, η μπούρκα και τα ισλαμικά 
μούσια. Απούσης της θρησκείας στα σχολεία και 
στο δημόσιο χώρο, λόγω του νόμου περί διαχωρι-
σμού κράτους – Εκκλησιών, το Ισλάμ βρήκε εύφο-
ρο έδαφος να απλωθεί. Επιθεωρητές της δημόσιας 
εκπαίδευσης είχαν προ ετών κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου, για την ισλαμική επέκταση μέσα στα 
σχολεία στη Γαλλία. Ουδείς ενδιαφέρθηκε.

Σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος, το οποίο δεν εν-
διαφέρεται για τις θρησκείες στην επικράτειά του, 
δεν ελέγχει, δεν παρακολουθεί και δεν ορίζει τους 
ιερείς των δογμάτων, το Ισλάμ βρήκε γόνιμο έδα-
φος για να εξαπλωθεί και τελικά να κηρύξει τον πό-

λεμο. Δυστυχώς, στον πόλεμο Γαλλία – Ισλάμ μέχρι 
στιγμής καταγράφουμε σκορ 0-1 (για να μη βάλω 
τον πραγματικό αριθμό των νεκρών). 

Ενώ, λοιπόν, η Γαλλία τόσα χρόνια έχει τους μου-
σουλμάνους και την κουλτούρα τους στο απυρό-
βλητο, ενώ τους δίνει αξία, ενώ αφήνει ελεύθερο 
το Ισλάμ να διακηρύσσει ό,τι θέλει, αποφασίζει 
ξαφνικά να αλλάξει στάση. Και απαντά με την άλλη 
extreme τακτική: να σατιρίσει τον Μωάμεθ. 
Από τη μία, ασυδοσία της υπέρμετρης ανοχής, 

από την άλλη, ασυδοσία της επίθεσης στα ιερά 
και όσια του άλλου, λόγω ουδετεροθρησκείας. 
Η Γαλλία κλυδωνίζεται μπροστά στα αδιέξοδα που 
η ίδια δημιούργησε. Καλά θα κάνει η Γαλλική Δημο-
κρατία να κοιτάξει λίγο τις δικές της ευθύνες. 
Ο ηθικός αυτουργός δεν είναι μόνο ο φανατικός 

ιμάμης που όπλισε τον 18χρονο. Είναι και το γαλλι-
κό δικαστήριο, που έδωσε το άσυλο στην οικογένεια 
των Τσετσένων, ενώ οι υπηρεσίες ασύλου είχαν 
απορρίψει το αίτημά τους. Είναι οι γαλλικοί νόμοι 
που επιτρέπουν τη βλασφημία, η γαλλική κουλτού-
ρα που επέτρεψε να απαλειφθεί ένα κομμάτι της 
ταυτότητας της γαλλικής κοινωνίας, το οποίο αφο-
ρούσε το θρήσκευμα. Είναι ο νόμος του 1905 που δι-
αχωρίζει το κράτος από τις Εκκλησίες, καθιστώντας 
το ουδέτερο ως προς αυτές. Το ουδετερόθρησκο 
κράτος, όμως, θα έρθει να το καταλάβει και να το 
καταργήσει ο φανατικός αλλόθρησκος. Γιατί το ου-
δέτερο γι αυτούς δεν είναι θέση, είναι αδυναμία. 
 

*Η Ελένη Παπαδοπούλου είναι Διδάκτωρ Διδακτι-
κής Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου 
Paris III – Sorbonne Nouvelle
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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

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από το 
1955 μέχρι το 1980 είχε ένα σχεδόν 

μόνιμο υπουργικό συμβούλιο, διάλεγε 
πάντα τους ίδιους για τις ίδιες θέσεις. Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου άλλαζε υπουργούς 
σαν τα ζιβάγκο, δίνοντας την ευκαιρία σε 
ανθρώπους που – κατά την… κατσιφαρική 
διαπίστωση – δε θα τους ήξεραν ούτε οι 
θυρωροί τους να κάτσουν σε έναν υπουρ-
γικό θώκο. 

Γράφει η Καρολίνα Παπακώστα
© in.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάλι, φαίνεται 
να καθιερώνει το μοτίβο των κεντροαρι-
στερών πινελιών σε μια νεοδημοκρατική 
διακυβέρνηση. Εξόν και η κουβέντα που 
έχει ξεκινήσει – έστω και ψιθυριστά – στα 
πολιτικά πηγαδάκια, με αφορμή την πρό-
ταση σε μια πρώην «πράσινη» υπουργό 
να διεκδικήσει την ηγεσία του ΟΟΣΑ και 
τον επικείμενο ανασχηματισμό, προκαλεί 
μια εύλογη απορία: έχει ο Πρωθυπουργός 
τελικά πάγκο στην Κοινοβουλευτική του 
ομάδα ή όχι;

Οι συνομιλητές του επιμένουν ότι ο δεύ-
τερός του ανασχηματισμός θα είναι «δο-
μικός». Ο ίδιος, συμπληρώνουν, ψάχνει 
«ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν 
τη δουλειά». Και, όπως έχει αποδείξει 
μέχρι τώρα, δε διστάζει να βουτήξει στην 
επετηρίδα ενός άλλου κόμματος – του εκ-
συγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, για την ακρίβεια 
– προκειμένου να τους βρει. Οι πληροφο-

ρίες θέλουν τις αλλαγές στο κυβερνητικό 
σχήμα να πραγματοποιούνται το αργότε-
ρο μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα και 
το πολιτικό τους πρόσημο να είναι «κε-
ντρώο και μεταρρυθμιστικό».

Κάποιοι μάλιστα λένε, πως στελέχη που 
φέρουν αυτά τα δύο πολιτικά χαρακτηρι-
στικά, έχουν δηλαδή πολιτογραφηθεί ως 
κεντρώοι και μεταρρυθμιστές, αναμένεται 
να τοποθετηθούν σε σημαντικές υπουργι-
κές θέσεις, ενώ παράλληλα προβλέπουν 
ότι αρκετοί γενικοί γραμματείς – σεβα-
στός αριθμός των οποίων προέρχεται 
από την Κεντροαριστερά – θα αναβαθμι-
στούν. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός 
είναι εξαιρετικά πιθανό να αναζητήσει 
τους περισσότερους από τους φορείς της 
τεχνογνωσίας που θέλει όχι μέσα στους 
κόλπους της συμπολίτευσης, αλλά στον 
ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Η συγκεκριμένη εκτίμηση εκφράζεται 

– υπό τη μορφή παραπόνου – κι εντός της 
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Ένα πα-
ράπονο που οι διαδρομιστές της Βουλής 
παρατηρούν πως τείνει να μετατραπεί σε 
γκρίνια μετά και την επιλογή της Άννας 
Διαμαντοπούλου – παρότι, όπως επιση-
μαίνει κάπως σκωπτικά ένας παλιός γα-
λάζιος κοινοβουλευτικός, «δεν της έδωσε 
θέση, της έδωσε διεκδίκηση θέσης». Σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή, «όσοι γκρίνιαξαν 
για τη Διαμαντοπούλου ήταν απλά έτοιμοι 
να γκρινιάξουν, την αφορμή έψαχναν». 

Παρεμπιπτόντως, η κριτική του στους συ-
ναδέλφους του βασίζεται σε ψυχρό πο-
λιτικό ρεαλισμό, γιατί συμπληρώνει ότι 
«κάποιοι βουλευτές της ΝΔ έχουν κερδί-
σει ένα έδρανο χάρη στα κεντροαριστερά 
ανοίγματα του Μητσοτάκη, αφού αυτά 
αύξησαν τα ποσοστά του κόμματος». 

Στην ανάλυσή του, ο εκνευρισμός των 
νεοδημοκρατών για τις μεταγραφές κε-
ντροαριστερών πάντως δεν έχει ιδιαίτε-
ρη βάση, μιας και πιστεύει πως «εκείνοι 
που έχουν πιθανότητες να μπουν σε μια 
νέα κυβέρνηση από το δικό μας χώρο θα 
μπουν» – όσοι, κοινώς, ανταποκρίνονται 
στην περιγραφή των υπουργήσιμων που 
δίνουν οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυ-
πουργού.
Για τους πολιτικούς αντιπάλους τής ΝΔ 

η μητσοτακική προτίμηση στους κεντροα-
ριστερούς εξηγείται από την ένδεια στε-
λεχών με εκσυγχρονιστικές περγαμηνές 
στο κυβερνών κόμμα. Όταν λοιπόν κα-
λούνται να απαντήσουν στο ερώτημα για 
τις εφεδρείες της Κεντροδεξιάς ενόψει 
ενός ανασχηματισμού, υποστηρίζουν ότι 
ο Πρωθυπουργός αναθέτει κυβερνητικά 
καθήκοντα σε πολιτικούς ή τεχνοκράτες, 
τής κάποτε απέναντι παράταξης, επειδή 
αυτοί έχουν το know-how.

 
ΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Όταν, από την άλλη, η ερώτηση τίθεται 

σε ορισμένους γαλάζιους – σαν τον πα-
ραπάνω έμπειρο κοινοβουλευτικό, κα-
θώς και άλλους που δεν ανησυχούν για 

τη θέση τους στην κυβέρνηση – εκείνοι 
αποκρίνονται χωρίς δεύτερη σκέψη, πως 
στην ΚΟ της ΝΔ υπάρχουν άνθρωποι οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν το 
κυβερνητικό σχήμα. Άνθρωποι, ωστόσο, 
που δεν έχουν κολλήσει χιλιάδες ένσημα 
στο κόμμα. 
Τα ονόματα στα οποία φαίνεται να συμ-

φωνούν οι περισσότεροι είναι τρία: του 
βουλευτή επικρατείας Χρήστου Ταραντί-
λη, του Σερρών Τάσου Χατζηβασιλείου 
και του διεθνολόγου Δημήτρη Καιρίδη. 
Ο πρώτος, καθηγητής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου που ορίστηκε γραμματέ-
ας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοι-
νωνίας της Πειραιώς το 2017, ήταν μια 
προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη για 
την ανανέωση της γαλάζιας ΚΟ. Ο δεύ-
τερος – που εκτελεί και χρέη γραμματέα 
Διεθνών Σχέσεων – όπως αναφέρουν οι 
πιο προσεκτικοί παρατηρητές, συνόδευε 
τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής 
της προηγούμενης εβδομάδας στις Βρυ-
ξέλλες. Ο τρίτος είναι ο πιο γνωστός στο 
ευρύ κοινό, χάρη στη συχνή μιντιακή του 
παρουσία πολύ πριν εκλεγεί.
Σύμφωνα, βέβαια, με τα στοιχεία που 

είχε δημοσιοποιήσει η Πειραιώς μετά τις 
κάλπες του 2019, σχεδόν το 40% των με-
λών της γαλάζιας ΚΟ –59 βουλευτές– μπή-
κε για πρώτη φορά στη Βουλή. Εφόσον 
όμως μόλις τρεις τέτοιοι αναγνωρίζεται 
από αρκετούς συναδέλφους τους ότι πλη-
ρούν τα μητσοτακικά κριτήρια υπουργο-
ποίησης, ο πάγκος δεν είναι μικρός;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ποιους ψάχνει ο Μητσοτάκης και 
τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν το αργότερο έως τα τέλη του επόμενου 
μήνα και το πολιτικό τους πρόσημο να είναι «κεντρώο και 

μεταρρυθμιστικό» | Ο Πρωθυπουργός αναζητεί «ανθρώπους 
που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά» | Υπάρχουν πρόσωπα 

που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το κυβερνητικό σχήμα, 
ωστόσο δεν έχουν κολλήσει χιλιάδες ένσημα στο κόμμα
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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

Απαιτείται επίσης καινοτόμος επεν-
δυτική προσπάθεια, για την επέκτα-

ση της αξίας που μπορεί να προκύψει 
από τους άλλους φυσικούς μας πόρους. 
Με την πάροδο των ετών, ο τομέας των 
εξορυκτικών δραστηριοτήτων μας έχει 
αποδείξει την ικανότητά του να αποφέρει 
έσοδα από την εξαγωγή τεχνικής και ανα-
πτυξιακής εμπειρογνωμοσύνης, ακόμη 
και όταν οι όγκοι έχουν μειωθεί. 

Η γεωλογική εξειδίκευση και η εξόρυξη 
καθώς και μια καλά ανεπτυγμένη αγο-
ρά για την άντληση κεφαλαίων, έχουν 
δημιουργήσει έσοδα από εξαγωγές βά-
σει υπηρεσιών. Η γνώση που βασίζεται 
στην εγχώρια παραγωγή, αποτελεί τη 
ραχοκοκαλιά αυτής της οικονομίας των 
εξορυκτικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα 
πλεονέκτημα, που μπορεί να συνεχίσει 
να αυξάνεται μέσω της εφαρμογής AI και 
νέων εργαλείων για την ανάλυση δεδο-
μένων. Ταυτόχρονα, αυτά τα νέα εργα-
λεία μπορούν να εφαρμοστούν στις δια-
δικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης, για 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
τη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων. 

Η εξόρυξη παρέχει ένα λαμπρό παρά-
δειγμα, για το πώς οι καναδικές δεξιό-
τητες που αναπτύσσονται σε μια βιομη-
χανία χαμηλής τεχνολογίας, μπορούν να 
δημιουργήσουν εισόδημα και εξαγωγές 
πολύ μεγαλύτερες από την απλή εξαγωγή 
του βασικού εμπορεύματος.
Τέλος, οι παγκόσμιες διαταραχές που 

οφείλονται στην COVID, απέδειξαν επί-
σης την αξία μιας ασφαλούς και αξιό-
πιστης προσφοράς τροφίμων και των 
κεφαλαίων και των εισροών εργασίας, 
που απαιτούνται για τη διατήρηση αυ-
τής της προσφοράς. Ο ιός αποκάλυψε 
μερικές από τις ελλείψεις στην ανάπτυ-
ξη, επεξεργασία και διανομή τροφίμων 
και προϊόντων διατροφής, καθώς και τις 
ειδικευμένες εργασιακές απαιτήσεις αυ-
τής της βιομηχανίας. Η κλιματική αλλαγή 
θα απαιτήσει την εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών για τη διατήρηση και τη βελ-
τίωση των αποδόσεων, για τη διαχείριση 
των υδάτων και του εδάφους και για την 
ανάπτυξη βελτιωμένων προϊόντων. 

Και στη γεωργία, όπως και στο πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο, πρέπει να δο-
θεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταγραφή 
της αξίας των ερευνητικών προσπαθειών 
μέσω των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

προϊόντων και διεργασιών. Έχουμε ήδη 
ένα επιτυχημένο ιστορικό: η ανάπτυξη 
του canola από την κυβέρνηση – βιομη-
χανία, ήταν ένας μεγάλος θρίαμβος της 
εφαρμοσμένης επιστήμης και η υιοθέτη-
ση των καλλιεργειών παλμού έχει κάνει 
τον Καναδά παγκόσμιο ηγετικό εξαγωγέα. 

Η γεωργία είναι μια επιχείρηση υψηλής 
τεχνολογίας. Τα κέρδη στην παραγωγι-
κότητα και την προστιθέμενη αξία θα 
διασφαλιστούν, όταν όλοι οι παίκτες του 
κλάδου – συμπεριλαμβανομένων των 
κυβερνήσεων – το βλέπουν με αυτόν τον 
τρόπο και θα ενεργούν ανάλογα. 

Οι κυβερνητικές υποστηρίξεις, οι υπη-
ρεσίες και οι ρυθμιστικές αρχές, πρέπει 
να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της 
αύξησης της αξίας της παραγωγής και όχι 
μόνο στη σταθεροποίηση των γεωργικών 

εισοδημάτων, όσο σημαντική και αν είναι 
αυτή.

Αυτό μας φέρνει πίσω σε ένα τελικό 
πρωταρχικό σημείο, σχετικά με τους τρό-
πους ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας 
και της παραγωγικότητας, σε όλα τα μέρη 
του τομέα των φυσικών πόρων: τη σημα-
σία μιας σαφούς, προβλέψιμης, συνε-
πούς και γενικά εφαρμοστέας ρύθμισης, 
μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των 
κυβερνητικών εντολών. Η ανάπτυξη των 
πόρων είναι γενικά τόσο έντονη σε κεφά-
λαιο όσο και σε κίνδυνο μεγάλων διακυ-
μάνσεων στις τιμές των εμπορευμάτων. 
Για να επιτευχθούν τα υψηλά επίπεδα 
επενδύσεων που απαιτούνται στις βιο-
μηχανίες πόρων, οι επενδυτές πρέπει να 
αποδεχθούν το φυσικό κίνδυνο των πα-
γκόσμιων διακυμάνσεων των τιμών. 

Ο υπολογισμός και η «αγκαλιά» του κιν-
δύνου, είναι αυτό που κάνουν οι επεν-
δυτές. Αλλά αυτό που βρίσκουν δύσκολο, 
είναι η πρόσθετη αβεβαιότητα που δημι-
ουργούν τα αντικρουόμενα συμφέροντα 
των ομοσπονδιακών, επαρχιακών, πρώ-
των εθνών και δημοτικών αρχών, οι οποί-
οι δημιουργούν κανονισμούς που είναι 
πολύ συχνά απρόβλεπτοι, διφορούμενοι 
και ακανόνιστοι – και στη συνέχεια υπό-
κεινται σε μακρές διαδικασίες και συχνά 
θολές ερμηνείες από δικαστήρια. 

Η καναδική κυβέρνηση και οι ρυθμιστι-
κές τους εκπομπές (ειδικά περιβαλλο-
ντικές) κατάφεραν αυτόν τον αιώνα να 
εντείνουν το φυσικό κίνδυνο επενδύσεων 
σε κεφαλαιακά έργα για εξαγωγή, επε-
ξεργασία και μεταφορά εμπορευμάτων 
(τόσο ανανεώσιμα όσο και μη ανανεώ-
σιμα). Τραγικά, αυτό συμβαίνει τη στιγ-
μή που οι αυτόχθονες επιχειρήσεις αυ-
ξάνουν το μερίδιο ιδιοκτησίας τους στις 
εξελίξεις πόρων και στις εξαγωγές. Είναι 
μια φοβερή στιγμή, με όλες τις συνθήκες 
αποθάρρυνσης επενδύσεων.

Ούτε αυτή η δυσμενής αλλαγή στο 
brand μας οφείλεται στο ότι οι κανονι-
σμοί μας είναι σκληροί – δηλαδή με σχε-
διασμό που στοχεύει στη διασφάλιση 
της υψηλότερης ποιότητας παραγωγής, 
καθώς και στα πρότυπα προστασίας του 
περιβάλλοντος και εργασίας. Το πρόβλη-
μα του επενδυτή του Καναδά, είναι ότι 
πρέπει να προσέχει από τα ευμετάβλητα 
ρυθμιστικά και νομικά καθεστώτα σε σχέ-
ση με περιβαλλοντικές εγκρίσεις, επαρχι-
ακά εμπόδια στο διυπηρεσιακό εμπόριο 
και τοπικούς κανονισμούς ζωνών. 
Ο αρνητικός αντίκτυπος της αβέβαιης 

ρυθμιστικής διαδικασίας μας, είναι ένας 
παράγοντας που είναι απόλυτα στο χέρι 
μας να διορθώσουμε. Οι οικονομικές πιέ-
σεις μετά την COVID αυξάνουν την ποινή 
της αποτυχίας.

| 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

Τα πέντε κορυφαία ορυκτά προϊόντα του Καναδά σε αξία για το 2018 ήταν χρυσός, 
άνθρακας, ποτάσα, σιδηρομετάλλευμα και χαλκός. Η συνδυασμένη αξία τους 
ήταν 31 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 66% της συνολικής 
αξίας της παραγωγής ορυκτών.
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Σαφέστατο μήνυμα προς την Τουρκία 
έστειλε ο Νίκος Δένδιας στις δηλώσεις 

που έκανε παρουσία του Ρώσου ομολόγου 
του, Σεργκέι Λαβρόφ, αμέσως μετά τη συ-
νάντησή τους, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.  
Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε 
ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα, προκει-
μένου να υπερασπιστεί την κυριαρχία και 
τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ενώ χαρα-
κτήρισε την Τουρκία «γραφείο ταξιδιών 
για τζιχαντιστές». Η αναφορά του Νίκου 
Δένδια σε τζιχαντιστές που μεταφέρονται 
σε διάφορα μέτωπα είναι, άλλωστε, κάτι 
που η Μόσχα γνωρίζει και έχει καταγγεί-
λει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσφα-
τη διένεξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. 

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών πρό-
σθεσε επίσης, ότι «ο στρατιωτικός εξοπλι-
σμός της Τουρκίας αποσταθεροποιεί την 
περιοχή», εκφράζοντας έτσι και την ανη-
συχία του, για το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αγοράσει από τη Ρωσία τους S-400.

Παραλλήλως σημείωσε ότι «κοινός πα-
ρονομαστής σε όλα τα ζητήματα» είναι ο 
αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας 
και αναφέρθηκε στις τουρκικές κινήσεις 
(σ.σ.: Κυριακή 25/10), με τις οποίες, όπως 
είπε, η Άγκυρα εξέφρασε για πολλοστή 
φορά την πρόθεσή της να συνεχίσει τις 
έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. 
«Είναι φανερό ότι επενδύει στην κλιμάκω-
ση της έντασης. Περιφρονεί τις εκκλήσεις 
φίλων και εταίρων» είπε χαρακτηριστικά 
ο Νίκος Δένδιας.

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ 
Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών επανέ-

λαβε την πάγια ελληνική θέση ότι «διάλο-
γος υπό το καθεστώς πιέσεων δε γίνεται 
να υπάρξει» και τόνισε την πλήρη ετοιμό-
τητα της Αθήνας. Από την πλευρά του, ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε 
ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλά-
δας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 
12 ναυτικά μίλια, με βάση τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
«Η Ρωσία δε μπορεί να τηρήσει κάποια 

άλλη στάση εκτός από αυτή που υπαγο-
ρεύει το δίκαιο της θάλασσας» υπογράμ-
μισε ο Λαβρόφ, επισημαίνοντας ότι κάθε 
μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να κα-
ταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων 
έως 12 μίλια. Τηρώντας βεβαίως την κοινή 
λογική και γεωγραφικές ουδετερότητες, 
όπως συμπλήρωσε.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επισή-
μανε ακόμα, ότι οι διαφορές μπορούν να 
λύνονται «μόνο μέσω των διαπραγματεύ-
σεων με συνυπολογισμό και σεβασμό των 
συμφερόντων του καθενός» και πρόσθεσε 
ότι «όσο δύσκολη και να είναι η κατάστα-
ση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εμείς θα 
είμαστε πάντα υπέρ της συζήτησης και της 
επίλυσης αυτών των προβλημάτων μέσω 
απευθείας διαλόγου».
Την ίδια ώρα, η Άγκυρα έδειξε για άλλη 

μία φορά το πόσο «πρόθυμη» είναι για 
διάλογο, με δύο ζεύγη τουρκικών F-16 

να παραβιάζουν το FIR Αθηνών, χωρίς να 
καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Τα τουρκικά 
μαχητικά πέταξαν πάνω από τους Ανθρω-
ποφάγους του νησιωτικού συμπλέγματος 
των Φούρνων και αναγνωρίσθηκαν και 
αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά 
μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κα-
νόνες και κατά πάγια τακτική.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΥΖΗΤΗΣΕ Ο ΛΑΒΡΟΦ

Των δηλώσεων Δένδια-Λαβρόφ, προηγή-
θηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ της 
ελληνικής και της ρωσικής αντιπροσωπεί-
ας στο υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας 
συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με το Ρώσο ομό-
λογό του Σεργκέι Λαβρόφ. 
Μια συνάντηση, στην οποία οι δύο 

υπουργοί επιβεβαίωσαν τους ιστορικούς 
δεσμούς Ελλάδας-Ρωσίας και συζήτησαν 
τρόπους για την ενίσχυση των σχέσεων 
και της συνεργασίας των δύο χωρών. Οι 
δύο υπουργοί Εξωτερικών θα υπογρά-
ψουν «Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή 
του έτους ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας το 
2021».

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η επίσκεψη 
Λαβρόφ στην Αθήνα κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική, όχι μόνον εξαιτίας της θέσης 
της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή, ως μιας με-
γάλης παγκόσμιας δύναμης. Μόσχα και 
Άγκυρα έχουν αναβαθμίσει και επεκτείνει 
τα τελευταία χρόνια τη συνεργασία τους, 
σε πολλούς τομείς, ενώ, κυρίως με αφορ-
μή τη διαχείριση της κρίσης στη Συρία, 
Πούτιν και Ερντογάν έχουν αναπτύξει μια 
ιδιαίτερη σχέση. Η λιβυκή κρίση, ωστόσο, 
και κυρίως η πρόσφατη στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ, έφεραν στην επιφάνεια βασικές 
διαφορές των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά 
την προσέγγιση διεθνών κρίσεων.

Από την άλλη, οι σχέσεις Αθήνας – Μό-
σχας είχαν διαταραχθεί τα προηγούμενα 
χρόνια, με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις 
στο θέμα των Σκοπίων. Στην πορεία έγι-
ναν, ωστόσο, κινήσεις επαναπροσέγγισης 
και η σημερινή (σ.σ.: Δευτέρα 26/10) επί-
σκεψη του Λαβρόφ στην Αθήνα, έρχεται 
ως επιστέγασμα της ομαλοποίησης των 
σχέσεων των δύο χωρών. Εξάλλου η Μό-
σχα, παρά τις διαφορές που υπήρξαν στο 
πρόσφατο παρελθόν, δεν άλλαξε στάση 
στα μεγάλα εθνικά θέματα της Ελλάδας 
και της Κύπρου, εξακολουθώντας να στη-
ρίζει τις ελληνικές και κυπριακές θέσεις, 
που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και 
αποφάσεις του ΟΗΕ.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
Η επιθετικότητα της Τουρκίας και οι δι-

μερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο 
και της συνάντησης του Ρώσου υπουργού 
Εξωτερικών με τον πρωθυπουργό. 
Στις δηλώσεις πριν την κατ’ ιδίαν συνά-

ντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι 
θα ενημερώσει τον Λαβρόφ για την πα-
ραβατική δράση της Τουρκίας και τα προ-

βλήματα που προκαλεί στην ασφάλεια 
της ευρύτερης περιοχής.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για την υπενθύμιση του Ρώ-
σου υπουργού Εξωτερικών, ότι η επέκτα-
ση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά 
μίλια αποτελεί αναφαίρετο κυριαρχικό 
δικαίωμα κάθε κράτους. Σημείωσε πά-
ντως, σε ό,τι αφορά κάποια ζητήματα με 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, ότι «η Ελλάδα 
είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» για να 
προσθέσει όμως, ότι αυτό δεν εμποδίζει 
τις δύο χώρες να διευρύνουν τις διμερείς 
σχέσεις τους. 

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ είπε μεν, 
ότι οι σημερινές συνομιλίες επιβεβαίω-
σαν για άλλη μία φορά ότι η ευρωατλα-
ντική πρόσδεση δεν εμποδίζει την ανά-
πτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας, 
πρόσθεσε όμως ότι «βεβαίως επιθυμητό 
θα ήταν και η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να μη μας 
εμποδίσουν να αναπτύξουμε αυτές τις 
σχέσεις».

Ο Ρώσος υπουργός αναφέρθηκε επί-
σης στο Μνημόνιο για τη διεξαγωγή 
του «Έτους Ιστορίας», το 2021, αλλά και 
στις περιεκτικές, όπως τις χαρακτήρισε, 
συνομιλίες που είχε με το Νίκο Δένδια για 
την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
και την ευρύτερη περιοχή. Παραλλήλως, 
σε ό,τι αφορά τη διαφορά με την Τουρ-
κία, ο Λαβρόφ επανέλαβε την αναγκαιό-
τητα «απευθείας διαλόγου» και εξέφρασε 
την ετοιμότητα της Μόσχας «να συμβάλ-
λει στην ομαλοποίηση της κατάστασης», 
εάν υπάρχει βούληση και ενδιαφέρον.
Τέλος, συμφώνησε με τον πρωθυπουργό, 

ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί ο 
θρησκευτικός παράγοντας στα γεωπολι-
τικά παιχνίδια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο 
εγχείρημα. Τόνισε δε ότι η Μόσχα, στο 
πλαίσιο του ΟΑΣΕ, προωθεί εδώ και χρό-
νια την πρωτοβουλία «να αναγνωριστούν 
όχι μόνο ο αντισημιτισμός, αλλά και η χρι-
στιανοφοβία και η ισλαμοφοβία ως κατα-
δικαστέες πράξεις».| © slpress.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

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΣΕΡΓΚΕΪ ΛΑΒΡΟΦ

Επανεκκίνηση σχέσεων με στήριξη για  
12 μίλια και «Έτος Ιστορίας» το 2021

«Καρφιά» Λαβρόφ για ΝΑΤΟ και ΕΕ
Ο Σεργκέϊ Λαβρόφ 
με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη

Ο Σεργκέϊ Λαβρόφ 
με το Νίκο Δένδια
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.

1610

«Τη χρονιά εκείνη, καμιά γυναίκα δεν 
έπιασε παιδί. Αυτό συνεχίστηκε 

και τα επόμενα χρόνια, μέχρι που συμπλη-
ρώθηκε γενιά, χωρίς καμιά καινούργια γε-
νιά να ‘ρθει στον κόσμο…» 

Δημήτρης Δημητριάδης, 
«Πεθαίνω σα χώρα», εκδόσεις ΑΓΡΑ, 
1980

Γράφει ο Μάκης Ανδρονόπουλος*
© slpress.gr

Δύο από τα κρίσιμα προβλήματα της 
εθνικής μας υπόστασης, το δημογραφικό 
και το μεταναστευτικό, αγνοούνται πα-
ντελώς από τους αναπτυξιακούς σχεδια-
σμούς της κυβέρνησης. 

Γεγονός προκλητικό, καθώς η μοναδι-
κότητα της συγκυρίας των 70 δισ. ευρώ, 
επιτρέπει την εκπόνηση επιθετικών πολι-
τικών, για την επίλυσή τους σε μεσομα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στοιχεία από το 2019 που δημοσίευσε η 
ΕΛΣΤΑΤ, δείχνουν ότι οι γεννήσεις ξανα-
μειώθηκαν στις 83.763, ενώ οι θάνατοι 
ανήλθαν στους 124.965. «Μια μικρή ελ-
ληνική πόλη των 41.200 κατοίκων εξαφα-
νίστηκε» έγραψαν οι ιστοσελίδες. 
«Η Ελλάδα συνεχίζει να συρρικνώνεται 

πληθυσμιακά ακάθεκτη… Δε θα χρεια-
στούμε πόλεμο. Τα καταφέρνουμε και μό-
νοι μας», σχολίαζαν.

Πράγματι, ο Δείκτης Ολικής Γονιμότητας 
που μετράει την αντικατάσταση των γενε-
ών, στη χώρα μας μειώνεται διαρκώς. 

Για τις ανεπτυγμένες χώρες το 2,1 θεω-
ρείται ορόσημο. 
Στην Ελλάδα το 1950 παρά τον πόλεμο, 

τον εμφύλιο και τη φτώχεια, ο δείκτης 
ήταν 2,57 και έπεσε σταδιακά στο όριο 
2,1 το 1981, για να διολισθήσει στο 1,39 
το 1990 και να πέσει πιο χαμηλά, στο 1,23 
το 1999. Τη διετία 2008-2009, ο δείκτης 
ανακάμπτει στο 1,5 για να διολισθήσει 
στο 1,35 το 2018.

Αυτή τη μείζονα εθνική ανισορροπία δεν 
αγγίζει η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής 
Πισσαρίδη, ούτε περιλαμβάνεται στις 12 
πληγές της οικονομίας (ούτε βέβαια και 
το μεταναστευτικό) και δεν αντιμετωπίζε-
ται μετωπικά στο «Σχέδιο Ανάπτυξης» της 
«ομάδας των σοφών». 

Γιατί; Είναι ζήτημα ματιάς, φιλοσοφίας, 
πολιτικών επιλογών αν προτιμάτε. Είναι 
ζητήματα που θα λύσει έμμεσα η ανάπτυ-

ξη, θα πουν. Η απόλυτη μεταφυσική στην 
πιο λαϊκίστικη εκδοχή της, λέω εγώ.

ΓΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γιατί δεν κάνουμε παιδιά; Μα όταν τα 

παιδιά μένουν με τους γονείς μέχρι τα 
30-35, τι περιμένει κανείς; Με 400 ή 600 
ευρώ δεν ανοίγεις ούτε γκαρσονιέρα, όχι 
σπιτικό. Χωρίς μια εύλογη, σχετική βεβαι-
ότητα για το αύριο, πώς να πάρει ένα ζευ-
γάρι τέτοια απόφαση. 
Φυσικά, δεν είναι μόνο ο οικονομικός 

ορίζοντας, είναι η κοινωνική φάση, η τάση, 
οι σχέσεις κ.ο.κ. Αυτά σαν μια πρώτη προ-
σέγγιση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο οικονο-
μικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο «Η οικονομική 
επίπτωση από τη γήρανση του πληθυ-
σμού και συνταξιοδοτικές μεταρρυθμί-
σεις», διαπιστώνει πως η Ελλάδα έχει ήδη 
τον πιο γερασμένο πληθυσμό της ΕΕ. 

Ειδικότερα, οι χώρες με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εξάρτησης των ηλικιωμένων 
(πάνω από 30%) είναι σήμερα η Γερμα-
νία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και 
η Φινλανδία. Ποσοστά εξάρτησης πάνω 
από το 60% προβλέπεται ότι θα έχουν το 
2070 η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος.

Άλλες μελέτες διαπιστώνουν, ότι ο αριθ-
μός των παιδιών σχολικής ηλικίας, ενδέ-
χεται να μειωθεί από 1,6 εκατ. σε 1 εκατ. 
και ο ενεργός πληθυσμός, δηλαδή όλοι οι 
πολίτες ηλικίας 20-69 ετών (που δυνητικά 
θα μπορούσαν να δουλέψουν), να μειω-
θεί από 7 εκ. το 2015, σε 4,8 – 5,5 εκατ. 
Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλι-

κίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 
1,6 εκ. σήμερα σε 1,4 εκ. (αισιόδοξο σε-
νάριο), έως 1 εκ. (απαισιόδοξο σενάριο) 
το 2050, αφού πρώτα όμως προηγηθεί 
έντονη διακύμανση τις δεκαετίες που θα 
μεσολαβήσουν.
Σε μεγάλη έρευνα με τίτλο «Ο πληθυ-

σμός της Ελλάδας υπό διωγμό» που 
πραγματοποιήθηκε υπό την Δρ Ήρα Έμκε 
– Πουλοπούλου, μέλους της Ακαδημίας 
Επιστημόνων της Νέας Υόρκης και αντι-
πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Δη-
μογραφικών Μελετών, επισημαίνεται ότι 
στη δεκαετία 2001-2011, καταγράφεται 
μικρή μείωση στους άγαμους και στους 
έγγαμους. 

Ότι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των 
διαζευγμένων και λιγότερο των χήρων/

χηρών, ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση 
των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, μικρό-
τερη αύξηση των νοικοκυριών 2-3 ατόμων 
και μείωση των νοικοκυριών 4 ατόμων.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
Επίσης, είναι εντυπωσιακή η μείωση 

των πολύτεκνων οικογενειών. Στην έρευ-
να επισημαίνεται, ότι την περίοδο 2011-
2016, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις 
κατά 115.479 άτομα (γεννήσεις 692.592, 
θάνατοι 808.071). 

Η μικρή αύξηση των γεννήσεων (κατά 
1.051 παιδιά), που καταγράφηκε το 2016, 
οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις από γυ-
ναίκες πρόσφυγες.

Η εν λόγω έρευνα υπογραμμίζει ότι «ακό-
μα κι αν οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν 
περισσότερα παιδιά, θα είναι δύσκολο ο 
αριθμός των γεννήσεων να ξεπεράσει τον 
αριθμό των θανάτων. Εξάλλου, θα πρέπει 
να περάσουν 25-30 χρόνια, ώστε η αύξηση 
των γεννήσεων να δημιουργήσει τη γενιά 
που θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και 
με την απασχόληση και τις εισφορές της 
στο ασφαλιστικό σύστημα να συμβάλει 
στη στήριξή του. Μέχρι ν΄ αρχίσει να ερ-
γάζεται αυτή η γενιά, θα χρειαστούν επι-
πλέον δαπάνες ιδιωτικές και δημόσιες για 
την ανατροφή και την εκπαίδευσή της».

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες 
που ανακοινώθηκαν σε ημερίδα με θέμα 
«Το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλά-
δα και στην Ευρώπη – Προκλήσεις και 
Προοπτικές» του Ινστιτούτου Δημοκρα-
τίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (Μάιος 
2017), το 2050 ο πληθυσμός της χώρας 
ενδέχεται να συρρικνωθεί στα 8,3 εκα-
τομμύρια. 

Η μείωση του πληθυσμού εκτιμάται σε 
800 χιλ. με 2 εκατ. με αποτέλεσμα ο οικο-
νομικά ενεργός πληθυσμός να υπολογίζε-
ται ότι θα μειωθεί από 7 εκατ. το 2015 σε 
4,8-5,5 εκατ. το 2050.

Με βάση στοιχεία του ΟΗΕ, το 2015 ο νό-
μιμος πληθυσμός της Ελλάδας, συμπερι-
λαμβανομένων δηλαδή και των νόμιμων 
αλλοδαπών, ήταν ήδη ο έκτος πιο γερα-
σμένος στον κόσμο. Με άμεσο τρόπο η 
ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει αυτή τη δραματική 
τάση, χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό 
σε «Νο1 Εθνικό Ζήτημα». Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της, μόνο το διάστημα 
2011-2017 ο πληθυσμός της χώρας μειώ-
θηκε κατά 355.000 ανθρώπους.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συμβάλ-

λουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση της 
δημογραφικής κρίσης, με στόχο την ανα-
τροπή των αρνητικών τάσεων, στην τρέ-
χουσα δεκαετία του 2020. 
Είναι συνεπώς αναγκαίο, να υιοθετηθεί 

μια δέσμη σταθερών μέτρων και πολιτι-
κών, με στόχο την αύξηση των γεννήσεων 
στο 2,5 – 3 ανά γυναίκα.

Χρειαζόμαστε μια ολιστική πολιτική επι-
κεντρωμένη στη μητέρα και στα παιδιά 
της, στις μονογονεϊκές οικογένειες, που 
θα τη στηρίξουν όλα τα κόμματα και θα 
την κατοχυρώσουν, με την πρώτη ευκαι-
ρία, συνταγματικά, ώστε να αποκτήσει 
μακροπρόθεσμη εγκυρότητα.
Μια νέα δημογραφική πολιτική με την 

παροχή γενναίων κινήτρων, εκτός από το 
μεσοπρόθεσμο εμπλουτισμό, μπορεί να 
συμπεριλάβει και πολιτικές πληθυσμια-
κού δανεισμού δεδομένων των μετανα-
στευτικών ροών.

Η δέσμη πολιτικών οφείλει να αντιμετω-
πίζει και τους τρεις παράγοντες που καθο-
ρίζουν το δημογραφικό πρόβλημα, δηλα-
δή τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και το 
μεταναστευτικό ισοζύγιο. 
Δηλαδή, να στηριχθεί η γονιμότητα και 

ο επαναπατρισμός των 550.000 Ελλήνων 
που έφυγαν στο εξωτερικό.
Σημειωτέων, ότι η στιβαρή αύξηση του 

πληθυσμού υπολογίζεται ότι πιέζει προς 
τα πάνω την ανάπτυξη κατά 2%! 

Αυτές οι πολιτικές είναι σκόπιμο να συ-
ντονίζονται από ένα ευέλικτο υπουργείο 
Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτι-
κής. 
Υπό αυτό το πρίσμα, ίσως είναι σκόπιμη 

και η ενσωμάτωση του υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής σε ένα ενιαίο 
υπουργείο.

*Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας. Διετέλεσε 
διευθυντής σύνταξης στη «Ναυτεμπορι-
κή», στον «Κόσμο του Επενδυτή», στην 
«Απογευματινή της Κυριακής» και αρχι-
συντάκτης στο «Κέρδος». 

Εργάστηκε ως οικονομικός συντάκτης 
στην «Καθημερινή», το «Έθνος», το 
«Ποντίκι» και παρουσίασε οικονομικές 
εκπομπές στα κανάλια ΜΕGA, TEMPO, 
SevenX. Εργάστηκε, επίσης, στο χώρο 
της πολιτικής επικοινωνίας. 

ΕΛΛΑΔΑ | ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

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

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

PROUDLY PRESENTING 
SOPHISTICATION AND PRESTIGE
Exceptional Service. Attractive Offers. 

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

A truly remarkable experience. 
Visit Cadillac West Island. 

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

2020 CADILLAC XT4

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

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

WITH $3600 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $54,247 

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

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Τον περασμένο Ιούνιο είχα θέσει το 
ερώτημα: «τί θα πράξει η Ελλάδα εάν 

η Τουρκία στείλει σκάφος για σεισμικές 
έρευνες έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδα-
τα, αλλά εντός της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας…; Θα περιορισθεί σε διπλωματικές 
αντιδράσεις, ή θα εμποδίσει εμπράκτως 
την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων;». Είχα τότε προσθέ-
σει ότι «στην πραγματικότητα πρόκειται 
για το χρονικό μίας προαναγγελθείσας 
κρίσης».

Γράφει ο Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Μερικούς μήνες αργότερα η κρίση είναι 
γεγονός. Το Oruc Reis πραγματοποιεί εδώ 
και πολλές εβδομάδες έρευνες σε δυνά-
μει ελληνική ΑΟΖ, για την ακρίβεια έξω 
από τα χωρικά ύδατα του Καστελόριζου. 
Η δε απάντηση στο ερώτημα, για το ποια 
θα ήταν η ελληνική αντίδραση, έχει δο-
θεί στην πράξη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
επέλεξε να περιορίσει τις αντιδράσεις της 
αποκλειστικά στο διπλωματικό επίπεδο.

Η προ καιρού έξοδος και ανάπτυξη του 
ελληνικού στόλου μπορεί να ήταν μία επι-
τυχής άσκηση, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν απέτρεψε ούτε εμπόδισε τις τουρ-
κικές έρευνες. Κι αυτό, επειδή δεν είχε 
εντολή να το πράξει. Το ίδιο συμβαίνει κι 
αυτές τις ημέρες στη θάλασσα του Καστε-
λόριζου. Η παρουσία ελληνικών ναυτικών 
μονάδων έχει παθητικό χαρακτήρα, όχι 
ενεργητικό.
Υπενθυμίζουμε ότι για το ίδιο ζήτημα 

– για τουρκικές έρευνες σε δυνάμει ελ-
ληνική υφαλοκρηπίδα – είχαν προκληθεί 
επανειλημμένες κρίσεις. Το 1987, μάλιστα, 
οι δύο χώρες είχαν φθάσει στα όρια του 
πολέμου. Έτσι, όμως, το τουρκικό ερευνη-
τικό σκάφος εκείνης της εποχής είχε τότε 
υποχρεωθεί να αποχωρήσει. Αυτά από το 
παρελθόν, για να κρίνουμε τα σημερινά. 
Άλλοι καιροί, άλλες κόκκινες γραμμές!

Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ 
Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν εφαρ-

μόζει με την Ελλάδα την ίδια τακτική που 
έχει εφαρμόσει στην κυπριακή ΑΟΖ. Και 
εκεί ξεκίνησε με παράνομες έρευνες, αρ-

χικά σε μη αδειοδοτημένο θαλάσσιο οι-
κόπεδο και στη συνέχεια επεκτάθηκαν 
παντού. Το επόμενο βήμα ήταν μία πει-
ρατική γεώτρηση, σε μη αδειοδοτημένο 
θαλάσσιο οικόπεδο. Αφού και πάλι διαπι-
στώθηκε πως δεν υπήρξαν έμπρακτες διε-
θνείς αντιδράσεις, το τουρκικό γεωτρύπα-
νο τρύπησε και αδειοδοτημένα θαλάσσια 
οικόπεδα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το Oruc 
Reis στις αρχές του 2020 είχε ρίξει καλώ-
δια πολύ νότια του Καστελόριζου, στα 
όρια με την αιγυπτιακή ΑΟΖ για να με-
τρήσει αντιδράσεις. Ήταν τότε που η κυ-
βέρνηση είχε δηλώσει ότι το είχε πάρει 
ο αέρας! Η δήλωση εκείνη είχε στείλει το 
μήνυμα, πως η Αθήνα δεν ήταν διατεθει-
μένη να αντιδράσει έμπρακτα. Έτσι, τον 
περασμένο Αύγουστο το Oruc Reis ξανά-
πιασε δουλειά νότια του Καστελόριζου, 
αυτή τη φορά συστηματικά, αλλά και πάλι 
σε αρκετή απόσταση.

Όπως προανέφερα, η μεγάλη κινητοποί-
ηση του ελληνικού στόλου ήταν περισσό-
τερο άσκηση, παρά επιχείρηση με σκοπό 
να αποτρέψει ή να εμποδίσει τις τουρκι-
κές έρευνες. Γι’ αυτό ακριβώς και το επό-
μενο βήμα του Ερντογάν, ήταν να στείλει 
το Oruc Reis έξω από τα χωρικά ύδατα του 
Καστελόριζου, χωρίς και πάλι οι ελληνικές 
ναυτικές μονάδες να το εμποδίσουν.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΤΤΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε, άλλωστε, 

ξεκαθαρίσει τη θέση της, δηλώνοντας 
πως κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα είναι 
η παραβίαση των χωρικών υδάτων! Περιτ-
τή κόκκινη γραμμή, αφού οι Τούρκοι ποτέ 
δεν αμφισβήτησαν τα χωρικά ύδατα των 
έξι μιλίων του Καστελόριζου. Με άλλα λό-
για, η ελληνική κυβέρνηση χάραξε κόκκινη 
γραμμή για ένα θέμα που δεν έχει τεθεί 
από την τουρκική πλευρά! Προφανώς, το 
έπραξε για επικοινωνιακούς λόγους, για 
να «πουλήσει» στην ελληνική κοινή γνώ-
μη «φύκια για μεταξωτές κορδέλες». Η 
ρητορική περί κόκκινης γραμμής παραπέ-
μπει σε αποφασιστική στάση, έστω κι αν 
είναι fake.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να ξεκα-
θαρίσουμε, ότι το διακύβευμα αυτή την 
περίοδο είναι η προάσπιση των κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων στη δυνάμει ελληνική 
ΑΟΖ κι όχι η προάσπιση της ελληνικής κυ-
ριαρχίας στο Καστελόριζο, η οποία – του-
λάχιστον ακόμα – δεν έχει αμφισβητηθεί 
ούτε στα λόγια από την Άγκυρα. Γι’ αυτό 
και είναι παραπλανητικό που ανάγεται σε 
μείζον ζήτημα, το εάν το Oruc Reis εισήλ-
θε εντός της ζώνης των 12 μιλίων.
Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει επεκτείνει 

τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Μέχρι 
να το πράξει, εάν ποτέ το πράξει, τα χωρι-
κά ύδατα είναι έξι μίλια και εκτός αυτών 
είναι υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ, ανεξαρτήτως 
του εάν η παραβίασή της από το Oruc Reis 
γίνεται στα επτά, στα 27 ή στα 57 μίλια 
νότια από το Καστελόριζο. Εάν η Ελλάδα 
είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων και το Oruc 
Reis έκανε έρευνες στα 13 μίλια από το 
Καστελόριζο, δε θα είχαμε πρόβλημα; 
Προφανώς και θα είχαμε, επειδή παρα-
βιάζονται δυνάμει ελληνικά κυριαρχικά 
δικαιώματα.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ  
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
Το γεγονός ότι η ΑΟΖ σ’ εκείνη τη θαλάσ-

σια περιοχή δεν έχει οριοθετηθεί, απα-
γορεύει στις χώρες που τη διεκδικούν να 
διεξάγουν έρευνες και πολύ περισσότερο 
γεωτρήσεις. Ας σημειωθεί, ότι η Ελλάδα 
τη διεκδικεί με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής, που προβλέπεται από το Δίκαιο 
της Θάλασσας, ενώ η Τουρκία με τον εκτός 
διεθνούς δικαίου ισχυρισμό, ότι τα νησιά 
δεν έχουν υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ.

Η Τουρκία, όμως, πραγματοποιεί έρευ-
νες και όσο βλέπει ότι κανείς δεν τη στα-
ματάει, θα κάνει και το επόμενο βήμα. Δε 
χρειάζεται να μαντέψουμε. Πρώτον, επει-
δή η τακτική της είναι γνωστή. Δεύτερον, 
επειδή το προαναγγέλλει. Γι’ αυτό, λοι-
πόν, και είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι το 
επόμενο βήμα των Τούρκων θα είναι να 
στείλουν το γεωτρύπανο Yavuz νότια του 
Καστελόριζου.
Στην πρώτη φάση θα το στείλουν σε αρ-

κετή απόσταση από το νησί και στη δεύτε-
ρη θα το στείλουν έξω από τα χωρικά ύδα-
τα για να κάνει μία πολιτικού χαρακτήρα 
γεώτρηση, για να δημιουργήσει ισχυρό 
τετελεσμένο και να εγγράψει υποθήκη σε 
βάρος δυνάμει ελληνικών κυριαρχικών δι-

καιωμάτων. Κι αν ούτε και τότε η Ελλάδα 
εμποδίσει τη γεώτρηση, στην τρίτη φάση 
θα δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνε-
ται, αυτή τη φορά έξω από τα ελληνικά 
χωρικά ύδατα στο τόξο Ρόδος-Κάρπαθος-
Κάσος-Κρήτη σε οριοθετημένη πλέον (με 
την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία) ελλη-
νική ΑΟΖ. Και όπως συνέβη μέχρι τώρα, 
θα προηγηθεί το Oruc Reis και θα ακολου-
θήσει αργότερα το τουρκικό γεωτρύπανο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την κόκκινη γραμμή της 

κυβέρνησης Μητσοτάκη, όσο οι Τούρκοι 
δεν παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα των 
12 μιλίων, οι ελληνικές αντιδράσεις θα 
περιορίζονται στο διπλωματικό επίπεδο. 
Έχουμε, άλλωστε, στείλει στον Ερντογάν 
το μήνυμα, ότι μπορεί να προχωρήσει το 
σχεδιασμό του, χωρίς να φοβάται ανεπι-
θύμητες ελληνικές αντιδράσεις και παρε-
νέργειες.

Η επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
να αποφύγει σ’ αυτή τη φάση στρατιω-
τικού τύπου αντιδράσεις, δεν είναι υπο-
χρεωτικά λάθος. Υπό την προϋπόθεση, 
ότι έχει συνείδηση προς τα που πάνε τα 
πράγματα και ότι θα χρησιμοποιήσει το 
χρόνο για να οικοδομήσει γρήγορα τις 
προϋποθέσεις, ώστε να μην τα αφήσει τα 
πράγματα να εξελιχθούν όπως έχει προ-
γραμματίσει η Άγκυρα.
Υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις για να μη 

φθάσουμε να δούμε γεωτρύπανο έξω 
από το Καστελόριζο και από την Ιεράπε-
τρα. Αρκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να 
απαλλαγεί από τις ιδεοληψίες της και να 
αποκτήσει την πολιτική βούληση, να δρο-
μολογήσει άμεσα και με ταχύ ρυθμό τις 
κινήσεις που θα υψώσουν τείχος στη «Γα-
λάζια Πατρίδα».

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Γιατί θα δούμε  
τουρκική γεώτρηση έξω 

από Καστελόριζο και Κρήτη
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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
Ατονία: Πότε σχετίζεται με τις 

καθημερινές μας συνήθειες και πότε 
οφείλεται σε προβλήματα υγείας

Τελευταία, νιώθετε την ενέργειά σας 
να σας εγκαταλείπει και αισθάνεστε 

διαρκώς υπνηλία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας; Στη δουλειά δυσκολεύεστε 
να αποδώσετε, εξαιτίας της κούρασης 
που σας κυριεύει; Η ατονία, είναι ένα 
σύμπτωμα που ταλαιπωρεί πολλούς 
ανθρώπους.
Τις περισσότερες φορές οφείλεται σε 

λανθασμένες καθημερινές μας συνήθειες 
και, συνεπώς, μπορεί να αντιμετωπιστεί 
εύκολα, μόλις αρχίσουμε να αλλάζουμε 
λίγο τη ρουτίνα μας. Οι συνηθέστερες 
συνήθειες, που μας στερούν την 
ενέργεια και ευθύνονται για την εύκολη 
κόπωσή μας, είναι οι ακόλουθες:
ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΝΟΥ: Ο οργανισμός 

μας χρειάζεται 7 με 9 ώρες συνεχούς 
και ποιοτικού ύπνου προκειμένου να 
επαναφορτίσει τις μπαταρίες του και 
να ξεκινήσει με όρεξη τη νέα μέρα. 
Εάν συνηθίζετε να παρακολουθείτε 
τηλεόραση, να σερφάρετε στο διαδίκτυο 
ή να απασχολείτε το μυαλό σας με τα 
άγχη της δουλειάς μέχρι αργά το βράδυ, 
τότε το επόμενο πρωί θα σηκώνεστε 
με δυσκολία από το κρεβάτι σας και η 
μέρα σας θα κυλάει αργά κι επίπονα. 
Καθιερώστε, συνεπώς, ένα σταθερό 
ωράριο ύπνου και ξυπνήστε με διάθεση 
και ενέργεια για το γραφείο.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Καταναλώνετε πολλές 

κούπες καφέ προκειμένου να 
ανταπεξέλθετε στο απαιτητικό 

καθημερινό σας πρόγραμμα; Λατρεύετε 
τα σνακ που είναι φορτωμένα με ζάχαρη; 
Περιορίστε άμεσα την καφεΐνη και τη 
ζάχαρη, καθώς προκαλούν διακυμάνσεις 
της ενέργειας, δημιουργώντας σας 
υπερένταση μόνο για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα. Αντίθετα, εντάξετε 
στη διατροφή σας καθαρές πρωτεΐνες, 
φρούτα και άφθονα λαχανικά.
ΑΣΚΗΣΗ: Ακόμη και αν είστε από 

αυτούς που αποφεύγουν συστηματικά 
τη γυμναστική, βρείτε μια μορφή 
άσκησης που σας ταιριάζει περισσότερο. 
Θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα γιόγκα 
ή ακόμη και περπάτημα έξω στη φύση 
για 20 λεπτά την ημέρα. Η συστηματική 
άσκηση θα ξυπνήσει το σώμα σας από 
το λήθαργο, θα αυξήσει τη διάθεσή 
σας, θα σας χαρίσει αντοχές και πηγαία 
χαμόγελα.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ: 
Σε περίπτωση που, παρά την 

αναθεώρηση των καθημερινών σας 
συνηθειών, εξακολουθείτε να νιώθετε την 
ίδια κόπωση, τότε ίσως έφτασε ο καιρός 
να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. 
Ορισμένες φορές η ατονία ενδέχεται να 
συνδέεται με ιατρικής φύσεως ζητήματα 
όπως ο διαβήτης, οι διατροφικές 
ελλείψεις, η αναιμία, οι διαταραχές του 
θυρεοειδούς, η κατάθλιψη, το σύνδρομο 
χρόνιας πάθησης, η κοιλιοκάκη και η 
καρδιοπάθεια.| © ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πόση ώρα «ζει» ο κορωνοϊός  
στο δέρμα και στα χέρια  

ΚΑΙ ΠΟΣΗ Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Ο νέος κορωνοϊός που προκαλεί τη 
νόσο Covid-19, μπορεί να επιβιώ-

σει στο ανθρώπινο δέρμα για εννέα ώρες 
τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο χρόνο 
από τον ιό της γρίπης. Αυτό δείχνει μια 
νέα ιαπωνική επιστημονική έρευνα. Και 
οι δύο ιοί επιβεβαιώνεται ότι αδρανο-
ποιούνται γρήγορα και αποτελεσματικά 
με το πλύσιμο και την απολύμανση των 
χεριών.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ  
ΣΕ ΔΕΡΜΑ ΝΕΚΡΩΝ
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Ια-

τρικής του Κιότο, έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση, για την επιβίωση του κο-
ρωνοϊού στο δέρμα, στο ιατρικό περιο-
δικό Clinical Infectious Diseases. Χρησι-
μοποίησαν δείγματα δέρματος που έλα-
βαν από νεκροψίες ανθρώπων που είχαν 
πεθάνει το πολύ πριν μια μέρα.
Ακόμη και 24 ώρες μετά το θάνατο, 

σύμφωνα με τους Ιάπωνες επιστήμονες, 
το ανθρώπινο δέρμα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μόσχευμα. Πράγμα που ση-
μαίνει ότι διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος 
των λειτουργιών του.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΜΕΛΕΤΗ
Η μελέτη βρήκε ότι ο νέος κορωνοϊός 

είναι πολύ πιο ανθεκτικός. Επιβίωσε στο 
δέρμα για εννέα ώρες, έναντι μόνο 1,8 
ωρών του ιού Α της γρίπης.
Όταν οι δύο ιοί αναμίχθηκαν με βλέν-

να, ώστε να γίνει καλύτερη απομίμηση 

των συνθηκών όπου βρίσκονται τα ιϊκά 
σωματίδια κατά το βήχα ή το φτάρνισμα, 
τότε ο ιός SARS-CoV-2 επιβίωσε ακόμη 
περισσότερο. Περίπου 11 ώρες, έναντι 
μόνο 1,7 ωρών του ιού της γρίπης.
Υπό διερεύνηση, όπως αναφέ-

ρει και η νέα μελέτη, συνεχίζει να 
παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα. 
Ποια είναι η ποσότητα των σωματιδίων 
του κορωνοϊού (η λοιμογόνος δόση) που 
είναι αρκετή για να μεταδοθεί ο ιός σε 
άλλον άνθρωπο μετά από επαφή του αν-
θρώπινου δέρματος.
Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρ-

βαρντ, ο νέος κορωνοϊός μπορεί να επι-
βιώσει:
-Στις χάλκινες επιφάνειες μόνο για τέσ-

σερις ώρες (χάρη στις αντιμικροβιακές 
ιδιότητες του χαλκού).
-Στο χαρτόνι (π.χ. των συσκευασι-

ών) έως 24 ώρες.
-Στις επιφάνειες από πλαστικό ή ανοξεί-

δωτο χάλυβα έως 72 ώρες.
«Εάν οι επιφάνειες είναι βρώμικες, 

καθαρίστε τις πρώτα χρησιμοποιώντας 
απορρυπαντικό και νερό και μετά απο-
λυμάνετε», συμβουλεύει το Harvard 
Health.
Επιπλέον, «πλύνετε τα χέρια σας για 20 

δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό μετά 
τη μεταφορά συσκευασιών. Ή μετά από 
ταξίδια ή σε άλλα μέρη όπου ενδέχεται 
να έχετε έρθει σε επαφή με μολυσμένες 
επιφάνειες».

© ecozen.gr

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 2 novembre au dimanche 8 novembre 2020 · from monday november 2nd to sunday november 8th 2020

BEURRE NATREL
Butter
454g

PAIN D’ITALIANO
Bread

600 à 675g

RIZ PARTIELLEMENT CUIT, PATNA OU BRUN NUPAK
Parboiled, Patna or Brown Rice

900g

DORADES MÉDITERRANÉENNES 
FRAÎCHES NETTOYÉES

Fresh Cleaned Mediterranean Porgies
16.51/kg

YOGOURTS ASTRO
Yogurts

12x100g

FROMAGE (CHEDDAR DOUX 
BLANC, ORANGE OU MARBRÉ 

LÉGÉR) BLACK DIAMOND
Cheese

400g

PÂTES ALIMENTAIRES BARILLA
Pasta

454g*

*Lasagne exclue

FROMAGE FETA ÂGÉ EN BARIL
Barrel-Aged Feta
13.21/kg

GRÈCE

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast
8.80/kg

BIFTECK DE CONTRE-
FILET FRAIS
Fresh Strip Loin Steak
19.82/kg

CANADA AA

TOMATES COCKTAIL
SAVOURA COCKTALIO

Cocktail Tomatoes
454g

HARICOTS VERTS
Green Beans

2.18/kg

CHOU-FLEUR
Cauliflower

FRAMBOISES OU MÛRES
Raspberries or Blackberries
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η επίσκεψη στο σπίτι των αγαπημέ-

νων μας ανθρώπων κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας, έχει γίνει μια τρο-
μακτική διαδικασία. Παρά τη δύσκολη 
αυτή κατάσταση, ο 10χρονος Romeo 
Cox αποφάσισε ότι αυτό που ήθελε 
περισσότερο απ’ όλα ήταν μια αγκαλιά 
από την 77χρονη γιαγιά του. Και δεν 
τον σταμάτησαν τα πολλά χιλιόμετρα 
που τους χωρίζουν. 
Συγκεκριμένα, η απόσταση είναι 2.800 

χιλιόμετρα και εκείνες τις ημέρες δεν 
υπήρχαν πτήσεις από το νέο του σπίτι 
στη Σικελία προς την Αγγλία, όπου βρι-
σκόταν το παλιό του σπίτι και η γιαγιά 
του. Τίποτα από αυτά δεν τον σταμάτη-
σε και αποφάσισε να κάνει το ταξίδι με 
τα πόδια! «Δεν είχα δει τη γιαγιά εδώ 
και 1,5 χρόνο, οπότε (κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας) το οργάνωσα μυστικά 
για να πάω να τη δω», δήλωσε σε συ-
νέντευξή του στο The Times of London. 
Οι γονείς του πείστηκαν δύσκολα, ο 
Romeo τελικά τους κατάφερε και έτσι 
τον άφησαν να κάνει το ταξίδι. «Ρώτη-
σα τους γονείς μου και είπαν όχι πάνω 
από 50 φορές», αναφέρει στη The Daily 
Mail. «Τελικά συμφώνησαν, υπό τον 
όρο ό,τι οργανώσουμε να είναι ασφα-

λές». Έτσι σχεδίασε ένα χάρτη. 
Θα περπατούσε και θα έπαιρνε πλοία 

και θα το έκανε μάλιστα και με τον πιο 
οικολογικό τρόπο. «Και θα έπαιρνα τον 
μπαμπά. Θα ήταν χρήσιμο να έχω έναν 

ενήλικα μαζί μου». Και πράγματι πολύ 
χρήσιμο, αφού ο πατέρας του Romeo, ο 
46χρονος Phil Cox, είναι συνταξιούχος 
δημοσιογράφος και παραγωγός ταινι-
ών και η κυριότερη εμπειρία του ήταν 

να καλύπτει ρεπορτάζ σε εμπόλεμες 
ζώνες. Έτσι, γνωρίζει πολλά για το πώς 
να διαχειρίζεται κάποιες από τις δυσκο-
λότερες καταστάσεις.
Οι δύο ταξιδιώτες ξεκίνησαν το ταξίδι 

τους στις 20 Ιουνίου. Διέσχισαν την Ιτα-
λία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Κάποια 
από τα βράδια τους τα πέρασαν κάτω 
από τα αστέρια. 
Αναγκάστηκαν επίσης να ξεφύγουν 

από άγρια σκυλιά, χάθηκαν περίπου 2 
φορές, υπέφεραν από πόνο στα πόδια, 
εξημέρωσαν ένα άγριο γαϊδουράκι και 
έγιναν για λίγο εθελοντές σε έναν προ-
σφυγικό καταυλισμό στο Βόρειο Calais, 
αλλά κατάφεραν στο τέλος να φτάσουν 
στον προορισμό τους.
Κι αυτό, επειδή εκτός από την αγαπη-

μένη του γιαγιά, ο Romeo είχε άλλη μια 
αποστολή – να μαζέψει χρήματα για να 
βοηθήσει προσφυγόπουλα. Κατάφερε 
να μαζέψει περίπου 14.000 λίρες. 
Φυσικά, μετά από δύο εβδομάδες 

αναγκαστική καραντίνα και τεστ στο 
Λονδίνο, ο μικρός Romeo συνάντησε τη 
γιαγιά του και έπεσε στην αγκαλιά της!

© Εναλλακτική Δράση, Πηγή: 
goodnewsnetwork.com

Τη λένε Anika Chebrolu, είναι μόλις 14 ετών και έχει 
αφήσει με το στόμα ανοικτό την παγκόσμια επι-

στημονική κοινότητα, καθώς η ανακάλυψη που έκανε 
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη θεραπεία του κο-
ρωνοϊού!
Την ώρα λοιπόν που γίνεται αγώνας δρόμου για την 

εύρεση θεραπείας κατά του κορωνοϊού, η πιτσιρίκα 
από το Φρίσκο του Τέξας κέρδισε ένα βραβείο, για μια 
ανακάλυψη που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή θερα-
πεία κατά του κορωνοϊού. Η 14χρονη Anika Chebrolu 
κέρδισε το βραβείο 3M Young Scientist Challenge που 
συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 25.000 δολαρίων.
Ο λόγος της βράβευσής της είναι ότι ανακάλυψε 

μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας ανακαλύπτεται το 
πρωτεύον μόριο που είναι αυτό που συνδέεται με την 
ακίδα πρωτεΐνης του κορωνοϊού.
Η Anika, που είναι ινδο-αμερικανή, υπέβαλε την ερ-

γασία της αλλά αρχικά δεν είχε ως στόχο την εύρεση 
θεραπείας κατά του κορωνοϊού. Αυτό που στόχευε με 
τη μεθοδολογία που ακολουθούσε, ήταν να καταπολε-
μήσει τον ιό της γρίπης. Όπως εξήγησε μιλώντας στο 
CNN, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, 
αποφάσισε με το μέντορά της να αλλάξουν στόχευση 
και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν τον κορωνοϊό.
Όλα ξεκίνησαν όταν έμαθε για τη γρίπη του 1918 και 

επίσης όταν έμαθε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 
χρόνο στις ΗΠΑ παρά τους εμβολιασμούς αλλά και τα 
αντιγριπικά φάρμακα.
Όπως λέει η ίδια μπορεί η ανακάλυψή της να είναι 

σταγόνα στον ωκεανό αλλά θέλει όσο τίποτα να εργα-
στεί δίπλα σε επιστήμονες και ερευνητές που προσπα-
θούν να μειώσουν τη θνησιμότητα από τον κορωνοϊό 
βρίσκοντας μια θεραπεία.

10χρονο αγόρι περπάτησε 2.800 
χιλιόμετρα με τον πατέρα του για 

να βρει την αγκαλιά της γιαγιάς του

Η ανακάλυψη μιας 14χρονης  
μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία  

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!

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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Τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασί-
ας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισρα-

ήλ, τόνισαν σε κοινές τους δηλώσεις οι 
υπουργοί Εξωτερικών των χωρών, μετά 
την τριμερή τους συνάντηση (Τρίτη 27/10). 

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν 
ζητήματα συνεργασίας σε τομείς όπως η 
οικονομία και η ενέργεια, αλλά και οι εξε-
λίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου και της Μέσης Ανατολής, εν μέσω 
κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων. 
Οι Νίκος Δένδιας, Νίκος Χριστοδουλί-

δης και Γκάμπι Ασκενάζι, προχώρησαν 
σε κοινές δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση 
της συνάντησης, επισημαίνοντας ότι οι 
στενές σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισρα-
ήλ αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια 
στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δένδιας, καθώς και οι ομόλογοί του 
από την Κύπρο και το Ισραήλ, τόνισαν πως 
είναι απολύτως ανοιχτοί στην πολιτική δι-
εύρυνσης του σχήματος και με άλλες χώ-
ρες της περιοχής.
«Η στρατηγική Ελλάδας – Κύπρου – Ισ-

ραήλ είναι πολλά υποσχόμενη, αλλά δε 
στρέφεται κατά οποιουδήποτε. Βασική 
προϋπόθεση ο σεβασμός του Διεθνούς 
Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας», 
υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας και στη συ-
νέχεια αναφέρθηκε στις τουρκικές προ-
κλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
«Έχουμε κοινές αξίες και επιδιώξεις. Εί-

μαστε έτοιμοι να δώσουμε κοινές απα-
ντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Τα απο-
τελέσματα της συνεργασίας μας είναι με-
τρήσιμα. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω 
βελτίωση των σχέσεων μας».
«Η συνάντησή μας έγινε υπό το βά-

ρος νέων παράνομων ενεργειών της 
Τουρκίας, που προσπαθεί να δυναμιτίσει 
οποιαδήποτε προσπάθεια εποικοδομη-
τικού διαλόγου, δεσμεύοντας παράνο-
μα περιοχές εντός της ελληνικής υφαλο-
κρηπίδας για παράνομες σεισμικές έρευ-
νες ή προκαλώντας με την παράνομη επί-
σκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου στα κα-
τεχόμενα Βαρώσια. Έχουμε καταδικάσει 
απερίφραστα αυτές τις ενέργειες», είπε 
χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η περιο-
χή μας δε θα επιστρέψει στο 19ο αιώνα. 

Θα πορευτεί στον 21ο αιώνα, στη βάση 
όσων έχουμε πετύχει», τόνισε ο Έλληνας 
υπουργός Εξωτερικών.

Όπως τόνισε, «η Ελλάδα από την πλευρά 
της κατέθεσε τη συνεισφορά της στη στα-
θερότητα της περιοχής με τις συμφωνίες 
με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και 
με τη συμφωνία με την Αλβανία για πα-
ραπομπή στη Χάγη των διαφορών μας για 
καθορισμό των θαλασσίων ζωνών». 

Και πρόσθεσε: «Έτσι δείξαμε στην πα-
γκόσμια κοινότητα πώς οι σύγχρονες χώ-

ρες λύνουν τις διαφορές τους. [...] Μέσα 
σε λίγους μήνες λύσαμε διαφορές που πα-
ρέμεναν άλυτες για μισό αιώνα και δημι-
ουργήσαμε ένα λαμπρό παράδειγμα, ένα 
υπόδειγμα για το πώς μπορεί να διασφα-
λιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην 
περιοχή μας».
Υπογράμμισε μάλιστα, την ιδιαίτερη ικα-

νοποίηση τόσο του ίδιου, όσο και της ελ-
ληνικής κυβέρνησης για τις δηλώσεις του 
Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι 
Λαβρόφ (σ.σ.: Δευτέρα 26/10), ο οποίος 

τόνισε πως η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα 
να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, στη 
βάση του ισχύοντος Διεθνούς Δικαίου.
«Κατέρριψε έτσι με τον πιο πανηγυρικό 

τρόπο έναν υπόγειο μύθο πολλών ετών, 
ότι η Ρωσία δήθεν αντιτίθεται στο ανα-
φαίρετο δικαίωμα της χώρας μας, τόσο 
στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα», 
υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

© CNN GREECE

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
OPEN CONCEPT SPLIT
MLS: 11345391

Situated in great area of Cho-
medey. 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.

BEAUTIFUL!!!
MARKET HOT!!!

SOLD
5 days!IN

SOLD!

SOLD
2 days!IN SOLD!

Έτοιμοι για κοινές απαντήσεις 
στις προκλήσεις της Τουρκίας

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ – ΙΣΡΑΗΛ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

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

Στεργιόπουλος 
© in.gr

Αιτωλοακαρνανία: περιοχή με πλού-
σια μυθική παράδοση και αξιόλογο 

ιστορικό παρελθόν, κατοικημένη από δύο 
αντιμαχόμενα φύλα, τους Aιτωλούς και 
τους Aκαρνάνες. 
Ο ποταμός Αχελώος αποτελούσε το επί-

μαχο όριο ανάμεσά τους, με τους μεν Αι-
τωλούς να κατοικούν ανατολικά του Αχε-
λώου, τους δε Ακαρνάνες δυτικά αυτού.
Όσοι ταξιδεύουν σήμερα στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, έχουν 
τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους αρ-
χαιολογικούς χώρους των δύο σημαντικό-
τερων πόλεων των Ακαρνάνων, της Στρά-
του και των Οινιαδών. 
ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΤΗΣ ΟΧΥΡΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ, βρί-
σκονται στην ευρύτερη περιοχή του ομώ-

νυμου μεσόγειου χωριού, βορειοδυτικά 
του Αγρινίου. Χτισμένη σε θέση στρατη-
γικής σημασίας, κοντά στις δυτικές όχθες 
του Αχελώου, στα σύνορα με την Αιτωλία, 
η Στράτος, μεγίστη κατά τον Θουκυδίδη 
πόλη, κατελήφθη το 266 π.Χ. από τους Αι-
τωλούς και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από 
τον Φίλιππο Ε’, βασιλιά της Μακεδονίας. 
Η διατηρούμενη οχύρωση της πόλης χρο-
νολογείται από τον 5ο αιώνα π.Χ. 
Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει 

στο φως οικοδομήματα της αγοράς, ερεί-
πια μεγάλου θεάτρου (εντός των τειχών 
της πόλης και πολύ κοντά στην αγορά 
της), που κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα 
π.Χ. (ανακατασκευές και επιδιορθώσεις 
έγιναν τον 3ο και το 2ο αιώνα π.Χ.), και 
ερείπια ναού αφιερωμένου στο Στράτιο 

Δία. Ο ναός (δωρικός, εξάστυλος, με κο-
ρινθιακούς κίονες στο εσωτερικό του), 
ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της 
Δυτικής Ελλάδας, άρχισε να κατασκευά-
ζεται το 321 π.Χ., έμεινε όμως ημιτελής, 
ίσως λόγω πολεμικών συγκρούσεων με 
τους Αιτωλούς.
ΟΙ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΗΤΑΝ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕ ΜΕ-

ΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 
ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΟ. Ο αρχαι-
ολογικός χώρος των Οινιαδών βρίσκεται 
στη θέση «Τρίκαρδος», σε απόσταση 6 
χιλιομέτρων δυτικά από την Κατοχή, γε-
ωργική κωμόπολη, χτισμένη κοντά στις 
όχθες του Αχελώου. Τα σωζόμενα ερείπια 
(Τρικαρδόκαστρο για τους κατοίκους της 
περιοχής) φανερώνουν την αλλοτινή ση-
μασία της πόλης, που πρέπει να έλαβε την 

οριστική μορφή της μέσα στον 4ο αιώνα 
π.Χ. 
Διατηρούνται, μεταξύ άλλων, εντυπω-

σιακά τμήματα τειχών, λείψανα του θεά-
τρου, νεώσοικοι στο αρχαίο λιμάνι, θεμέ-
λια οικοδομημάτων της αγοράς και τμήμα 
του οικιστικού ιστού της πόλης, ενώ εκτός 
των τειχών έχουν ερευνηθεί τάφοι. Η οχύ-
ρωση, χτισμένη κατά το πολυγωνικό σύ-
στημα, ακολουθεί το ανάγλυφο του εδά-
φους και περιβάλλει την πόλη σε μήκος 
περίπου 6,5 χιλιομέτρων. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι νεώσοικοι, όπου στεγάζονταν και επι-
σκευάζονταν τα πλοία το χειμώνα, και το 
θέατρο, κοντά στην αγορά, με δύο κατα-
σκευαστικές φάσεις (μέσα 4ου αιώνα π.Χ. 
και α’ μισό 3ου αιώνα π.Χ.).

Στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε μια καταπρά-

σινη πλαγιά του ορεινού όγκου του Γράμ-
μου (υψόμετρο 960 μέτρα), βρίσκεται 
ο Αμάραντος, χωριό χτισμένο σε επιβλη-
τικό τοπίο. Την πλατεία του χωριού, που 
απέχει 28 χλμ. από την Κόνιτσα, στολίζει 
η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (19ος αι-
ώνας), με περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο. 
Κοντά στον Αμάραντο ορθώνονται πέντε 

πέτρινα γεφύρια, που ενώνουν τις όχθες 
του ποταμού Ζιάσιακα (Αμαραντιώτικου), 
παραπόταμου του Σαραντάπορου. 
Βόρεια από τον Αμάραντο, σε απόσταση 

5 χλμ. κι αφού ακολουθήσουν μια όμορ-
φη διαδρομή, οι ταξιδιώτες ανακαλύ-
πτουν ένα δώρο της φύσης, τα Λουτρά 
Αμάραντου. Περιτριγυρισμένα από πυκνά 
δάση με αιωνόβια πεύκα, έλατα και οξιές, 

μεγαλόπρεπα βουνά και πολύμορφους 
γεωλογικούς σχηματισμούς, τα Λουτρά 
Αμάραντου, σε υψόμετρο 1.260 μέτρα, 
αποτελούν ιδεώδη προορισμό για ανθρώ-
πους που αναζητούν την ξεκούραση, την 
ευεξία και τη χαλάρωση.
Τα ιαματικά λουτρά είναι κατάλληλα 

για τη θεραπεία πολλών παθήσεων (πα-
θήσεις του αναπνευστικού συστήματος, 
ρευματοπάθειες, νευραλγίες, γυναικολο-
γικές και δερματικές παθήσεις, ισχιαλγί-
ες, οσφυαλγίες κ.ά.). Η θερμοκρασία του 
ατμού, που εξέρχεται από τα βάθη της γης 
μέσα από 15 καρστικά ρήγματα, ανέρχε-
ται στους 33-38 βαθμούς Κελσίου.
Στα Λουτρά Αμάραντου, υπάρχουν σύγ-

χρονες εγκαταστάσεις με ατομικά δωμά-
τια και λουτήρες για λουτρό και εισπνοές. 
Η περιοχή γύρω από τα ιαματικά λουτρά 

έχει εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο με 
καταλύματα και εστιατόρια, που καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες στέγασης και σίτι-
σης των επισκεπτών.
Τι καλύτερο μπορεί να αναζητήσει κα-

νείς, από έναν περίπατο στο παρθένο δά-
σος, ένα καλό φαγητό κι ένα αναζωογο-
νητικό φυσικό χαμάμ, ενόσω χαλαρώνει 
αγναντεύοντας τις κορυφές του Σμόλικα 
και του Γράμμου; 
Η ευρύτερη περιοχή των Λουτρών Αμά-

ραντου ανήκει στο Γεωπάρκο Βίκου – 
Αώου, τόπο υψηλής γεωλογικής ποικιλο-
μορφίας, αλλά και εξαιρετικής επιστημο-
νικής και εκπαιδευτικής σημασίας, σπανι-
ότητας και ομορφιάς. 
Ένα δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπα-

τιών. οδηγεί τους φυσιολάτρες σε ποτά-
μια με κρυστάλλινα νερά, σε μικρές αλπι-

κές λίμνες, αλλά και στις γύρω επιβλητι-
κές βουνοκορφές.
Εξάλλου, η περιοχή προσφέρεται για μια 

σειρά δραστηριοτήτων εναλλακτικού του-
ρισμού, όπως πεζοπορία, ορειβασία και 
αναρρίχηση, διαδρομές 4Χ4, ποδήλατο 
βουνού και ιππασία.
Δυτικά των Λουτρών Αμάραντου υψώνε-

ται η κορυφή του Γράμμου Κάμενικ (υψό-
μετρο 2.042 μέτρα), θέατρο άγριων μα-
χών κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου. 
Οι ταξιδιώτες φθάνουν στο Κάμενικ 

ακολουθώντας μια διαδρομή μοναδικής 
φυσικής ομορφιάς, σε περιοχή κατάφυτη 
από έλατα, οξιές και πεύκα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κάμενικ είναι 

προσπελάσιμο και μέσω ορειβατικής δι-
αδρομής, που έχει την αφετηρία της στα 
Λουτρά Αμάραντου.

ΛΟΥΤΡΆ ΆΜΆΡΆΝΤΟΥ ΙΩΆΝΝΙΝΩΝ 

Το δώρο  
της φύσης

ΣΤΡΆΤΟΣ ΚΆΙ ΟΙΝΙΆΔΕΣ  
Οι αρχαίες πόλεις  
των Άκαρνάνων 

Όσοι ταξιδεύουν σήμερα στην Περι-
φερειακή Ενότητα Άιτωλοακαρνανίας 
έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν 
τους αρχαιολογικούς χώρους των δύο 
σημαντικότερων πόλεων των Άκαρνά-
νων, της Στράτου και των Οινιαδών 

Αρχαιολογικός χώρος Οινιαδών, άποψη του θεάτρου (πηγή: Γιάννης Τούντας)

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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Νέα, άκρως αποκαλυπτικά δεδομένα στον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πανδημία του 

κορωνοϊού, αλλά και στις μεθόδους που χρησιμοποιεί 
η Πολιτεία για να την αντιμετωπίσει, εφαρμόζοντας 
ολέθρια για την οικονομία μέτρα, φέρνει η νέα έρευνα 
του διακεκριμένου καθηγητή Παθολογίας, έρευνας και 
Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ, Ιωάννη Ιωαννίδη.

Γράφει η Κέλλυ Φαναριώτη
© δημοκρατία

Ο ομογενής επιστήμονας, που θεωρείται «γκουρού» 
παγκοσμίως στο πεδίο της Στατιστικής Ιατρικής, 
συνέλεξε δεδομένα από συνολικά 82 μελέτες σχετικά 
με τη θνησιμότητα του SARS-CoV-2 και διαπίστωσε ότι 
το ποσοστό θανάτων όσων έχουν νοσήσει από τον ιό 
ανέρχεται μόλις σε 0,23% στο γενικό πληθυσμό και σε 
0,05% στα άτομα κάτω των 70 ετών.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος στη μελέτη που 

δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες στο επίσημο 
επιστημονικό περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, αν λάβει κάποιος υπόψη το γεγονός ότι οι 82 
μελέτες αφορούν περισσότερο πληθυσμούς σε χώρες 
με υψηλό φορτίο θανάτων, αντιλαμβάνεται πως η 
πραγματική μέση θνητότητα ανά τον κόσμο είναι ακόμα 
πιο χαμηλή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρεί ότι ανέρχεται 
στο 0,15% συνολικά και στο 0,03% έως 0,04% στα άτομα 
κάτω των 70 ετών.

Όπως ο Έλληνας ερευνητής – με τη μεγαλύτερη επιρροή 
παγκοσμίως – εξηγεί στη «δημοκρατία», το γεγονός πως 
εν τέλει η θνητότητα είναι χαμηλότερη από τις αρχικές 
εκτιμήσεις, αποτελεί αναμφισβήτητα μια αισιόδοξη 
είδηση, που ωστόσο δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
χαλάρωση και εφησυχασμό. 
«Σημασία στην επιστήμη έχει να ανακαλύπτουμε και να 

κοινωνούμε την αλήθεια, όποια κι αν είναι αυτή, καλή ή 
κακή. Το να προσπαθούμε να πετύχουμε συμμόρφωση 
των ανθρώπων με διάφορα μέτρα, κάποια από τα οποία, 
μάλιστα, είναι εξαιρετικά σκληρά, χρησιμοποιώντας 
διογκωμένα δεδομένα-φόβητρα, που δεν έχουν σχέση 
με την αλήθεια, δεν οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. 
Μάλλον ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει αργά ή γρήγορα. 
Τα δεδομένα που έχουμε πλέον είναι αισιόδοξα» 
αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τα νέα αυτά 
δεδομένα μάς δίνουν την ευκαιρία να δομήσουμε μια 
φυσιολογική ζωή για την ευρύτερη κοινωνία, διατηρώντας 
λογικές προφυλάξεις για όλους και προστατεύοντας με 
πιο έντονα μέτρα ποσοστό περίπου 10% του πληθυσμού. 
Σε ερώτηση για την… πολυπόθητη «ανοσία της αγέλης», 

μια έννοια ζωτικής σημασίας, που θα σπάσει την αλυσίδα 
μετάδοσης του ιού και θα οδηγήσει στην κανονικότητα, 
ο δρ Ιωαννίδης διευκρινίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να 
μολυνθεί το 60% του πληθυσμού για να επιτευχθεί, όπως 
γνωρίζαμε έως τώρα.
«Το ποσοστό αυτό το βλέπουμε σε πληθυσμούς 

με πολύ έντονη μείξη, όπως, για παράδειγμα, σε 
φτωχογειτονιές στην Ινδία ή τη Λατινική Αμερική, αλλά 
στους περισσότερους ανθρώπινους πληθυσμούς δεν 
ισχύει ότι όλοι οι άνθρωποι θα συναντηθούν με όλους 
τους άλλους» υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι σε κανονικές 
συνθήκες το επιδημικό κύμα μπορεί να καμφθεί, με ένα 
ποσοστό μόλυνσης του πληθυσμού της τάξης του 40%, 
του 30% ή ακόμα και του 10%.

Επιπλέον, επισημαίνει πως ακόμα δεν υπάρχει μια 
ξεκάθαρη θέση της επιστημονικής κοινότητας αναφορικά 
με το κατά πόσο είναι αποτελεσματική μια προ-
ϋπάρχουσα κυτταρική ανοσία, από πιθανές εκθέσεις σε 
παλιότερους κορωνοϊούς.
Ο δρ Ιωαννίδης, πάντως, παίρνει θέση και για ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει και αρκετές 
φορές ταλαιπωρήσει την κοινή γνώμη: τη χρήση της 
μάσκας και κατά πόσο αυτή είναι ικανή από μόνη της να 
προστατεύσει τους πολίτες από την πανδημία. Επ’ αυτού 
σημειώνει, πως οι μάσκες έχουν χρησιμότητα για κάποιον 
που είναι μολυσμένος, καθώς και για όσους έρχονται σε 
επαφή μαζί του.

«Τόσο οι δικές μου έρευνες όσο και άλλων επιστημόνων, 
δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μολυσμένων 
ατόμων με το νέο κορωνοϊό δεν έχουν διαγνωστεί, είτε 
γιατί δεν έχουν καθόλου συμπτώματα είτε γιατί έχουν 
ελαφρά συμπτώματα και δεν έχουν ελεγχθεί. Και 
επειδή, τουλάχιστον ένας στους δέκα ασυμπτωματικούς 
/ ολιγοσυμπτωματικούς μπορεί να μεταδώσει τον ιό, οι 
μάσκες είναι χρήσιμες, γενικότερα όταν έχουμε ένα 
ενεργό επιδημικό κύμα, όπως σήμερα στην Ελλάδα, σε 
όλες τις περιστάσεις όπου υπάρχει συγχρωτισμός ή όπου 
δε μπορεί να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός διατηρώντας 
αποστάσεις. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της μάσκας 
δεν έχει απόλυτη αποτελεσματικότητα και επιπλέον, 
στην καθημερινή χρήση, επειδή συχνά η μάσκα δε 
χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να μην προστατεύει όσο 
θα θέλαμε. Άρα, καλό είναι κάποιος να αποφεύγει όσο 
μπορεί το μεγάλο συγχρωτισμό και να μην περιμένει από 
τις μάσκες να κάνουν θαύματα».

Προλαβαίνοντας όλους όσοι θα σπεύσουν να τον 
χαρακτηρίσουν ακόμα μία φορά «αιρετικό», «ακραίο», 
ακόμα και «αγαπημένο επιστήμονα των αρνητών της 
μάσκας», όπως συμβαίνει κάθε φορά που εκφράζει την 
επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψή του σε διεθνή και 

ελληνικά μέσα ενημέρωσης, απαντά: «Αυτό που εμφανώς 
είναι ακραίο φαινόμενο, είναι η μη εποικοδομητική 
τρομολαγνεία. Επίσης, τα διάφορα σκληρά, τυφλά μέτρα, 
είναι συνήθως ακρότητες, που κάνουν περισσότερο 
κακό παρά καλό. Και τα δύο θα πρέπει να αποφευχθούν. 
Νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα της σοβαρής 
επιστημονικής κοινότητας συμμερίζεται τις απόψεις μου 
και αναζητεί λιγότερο βλαβερές λύσεις στη διαχείριση 
της πανδημίας».

Ο κ. Ιωαννίδης καταλήγει: «Αν ξέρετε κάποιον σοβαρό 
επιστήμονα που με έχει χαρακτηρίσει ακραίο, θα χαρώ 
να ακούσω το όνομά του και ελπίζω να μην παραμείνει 
ανώνυμος ή ψευδώνυμος, αλλά να προσπαθήσει να 
διορθώσει τα συμπεράσματά μου στην επιστημονική 
βιβλιογραφία – εκεί όπου όλα δημοσιεύονται με 
διαφάνεια. Είμαι πάντα ευγνώμων απέναντι σε όσους 
διορθώνουν τα πιθανά λάθη μου».

Σε κάθε περίπτωση, προκαλεί αίσθηση το γεγονός, ότι 
μέσα στο μεγάλο διάστημα που η πανδημία πλήττει τη 
χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποταθεί στον 
σπουδαίο αυτό επιστήμονα, προκειμένου να συνδράμει 
στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού, όπως 
μας αποκάλυψε ο ίδιος.

1 - 4 Νοεμβρίου 2020 Μόνο με ραντεβού

Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το πλησιέστερο παράρτημα:
Παράρτημα ii: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
Παράρτημα iii: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Παράρτημα iV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα V (annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800

Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

Σκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό
περιβάλλον, όπου τα παιδιά εξερευνούν τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς
βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.

L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE offre à ses élèves :
• I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le 

programme officiel du ministère de l'Éducation)
• I'enseignement de I'anglais enrichi
• I'apprentissage de la langue grecque ainsi que la découverte

de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce

OPEN
HOUSEw w w.so cdem.org

 

ACADŒMIE PRIVŒE

ŒCOLE SOCRATES-DŒMOSTHENE

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ

PrÉscolaire (4 et 5ans) • PriMaire (1er - 6e) • secondaire (i - V)
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Πανδημία: Λαμβάνονται σκληρά  
μέτρα με «πειραγμένα» δεδομένα
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μπάιντεν και Τραμπ 
αντιμέτωποι στην πιο 
πολωμένη προεδρική 

εκλογή των ΗΠΑ   
Εικονογράφηση  

από τους «Tάιμς»  
του Λονδίνου

Αν το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου δεν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή  
τον Τζο Μπάιντεν, o Ντόναλντ Τραμπ δε θα αποδεχθεί την ήττα του και  

θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει στο Λευκό Οίκο, με χαοτικές  
συνέπειες για τη χώρα | Παίζει ακόμη και το πιο ακραίο σενάριο,  

όπως εξηγεί το αμερικανικό περιοδικό “The Atlantic”
Όλοι μας έχουμε δει κάποια στιγμή 

σκηνές από την ορκωμοσία ενός 
Αμερικανού προέδρου, στην Ουάσιγκτον. 
Η τελετή γίνεται πάντα στις 20 Ιανουαρί-
ου της χρονιάς μετά τις εκλογές και παρά 
το δριμύ ψύχος που επικρατεί εκείνη την 
εποχή στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο 
πρόεδρος ορκίζεται στα σκαλιά που οδη-
γούν στο επιβλητικό Καπιτώλιο. 

Γράφει η Εύη Ελευθεριάδου 
© Protagon.gr

Φανταστείτε τώρα το ίδιο σκηνικό στις 
20 Ιανουαρίου του 2021, αλλά με μία όχι 
και τόσο μικρή διαφορά: από τη μία πλευ-
ρά του δρόμου εμφανίζεται ο Ντόναλντ 
Τραμπ για να ανέβει στα σκαλιά και από 
την άλλη ο Τζο Μπάιντεν. Και οι δύο για 
να ορκιστούν πρόεδροι των ΗΠΑ! 

Μπορεί να ακούγεται σαν ένα ακόμα 
από τα πολλά απίθανα σενάρια χολιγου-
ντιανής ταινίας, αλλά δεν είναι. Οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι το παράλογο αυτό σκηνικό 
έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί στ’ 
αλήθεια, καθώς το εξαιρετικά πολύπλοκο 
εκλογικό σύστημα και τα κενά στη σχετι-
κή νομοθεσία των ΗΠΑ, σε συνδυασμό 
με την αδυναμία των «Ιδρυτών Πατέρων» 
του αμερικανικού έθνους να προβλέψουν 
στο Σύνταγμα τις ιδιάζουσες συνθήκες της 
εποχής μας, αφήνουν ανοικτό το ενδεχό-
μενο να μην υπάρξει νικητής στις εκλογές.
 Ή, για να είμαστε ακριβείς, να μην απο-

δεχθεί η παράταξη που θα έχει ηττηθεί 
– σίγουρα του Τραμπ, αλλά και του Μπάι-
ντεν, όπως τον συμβούλεψε πρόσφατα η 
Χίλαρι Κλίντον – ότι ο αντίπαλος έχει κερ-
δίσει τις εκλογές. Και θα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να βρεθεί αν κάποιος έχει κερ-

δίσει. Και ακόμα και αν έχει κάποιος κερ-
δίσει, δεν υπάρχει κάποια Αρχή που να 
επικυρώσει τη νίκη του. Και έτσι, αφού θα 
έχουν περάσει 79 ημέρες από την ημέρα 
των εκλογών, κατά τις οποίες θα έχει με-
σολαβήσει ένας κυκεώνας από μηνύσεις, 
διαδηλώσεις, βίαια επεισόδια με όπλα 
στους δρόμους, μαγειρέματα ανάμεσα 
σε κυβερνήτες, εκλέκτορες, κόμματα, Κο-
γκρέσο και δικαστήρια, στις 20 Ιανουαρί-
ου, ο κάθε υποψήφιος θα ισχυρίζεται ότι 
αυτός έχει εκλεγεί πρόεδρος και θα προ-
σέλθει με την κουστωδία του στην ορκω-
μοσία. 

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ  
ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ 

Επαναλαμβάνουμε, δεν πρόκειται για 
ταινία του Χόλυγουντ, αλλά για τις εφιαλ-
τικές προβλέψεις ειδικών, πολιτικών, ανα-
λυτών και ακαδημαϊκών, με τους οποίους 
συνομίλησε ο Μπάρτον Γκέλμαν, δημοσι-
ογράφος του περιοδικού The Atlantic και 
τις παραθέτει σε δημοσίευμα του τεύχους 
Νοεμβρίου. Μάλιστα, η διεύθυνση θε-
ώρησε ότι το ζήτημα είναι τόσο κρίσιμο, 
που αποφάσισε να κάνει διαθέσιμο το 
ρεπορτάζ online σε όλους πολύ νωρίτερα 
από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν έφτασε το 
τεύχος στα χέρια των συνδρομητών. 

Η περίοδος που διανύουμε είναι σαν 
αυτήν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου του 
2001, γράφει ο Γκέλμαν. Οι αναλυτές του 
FBI και της CIA έβλεπαν τότε να ανάβουν 
κόκκινα λαμπάκια στους υπολογιστές 
τους, τις πληροφορίες τους, τα μοντέλα 
τους, που τους υποδείκνυαν ότι η Αλ Κά-
ιντα θα καταφέρει ένα μεγάλο χτύπημα 
εναντίον των ΗΠΑ. Τότε όμως, δεν ήξεραν 
πότε θα συμβεί η καταστροφή. 

Τώρα, οι αντίστοιχοι ειδικοί ξέρουν ακό-
μα και την ημερομηνία. Και παραδέχονται 
ότι δε γνωρίζουν πώς θα τελειώσει η ιστο-
ρία. Δεν αποκλείουν να συμβούν πράγμα-
τα ανήκουστα για τις ΗΠΑ, καταστάσεις 
που θυμίζουν δικτατορία και σκηνικά εμ-
φύλιας σύρραξης. Μην εκπλαγείτε, προει-
δοποιούν, αν δείτε το στρατό στο Λευκό 
Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, να «βγάζει ση-
κωτό» τον Τραμπ. Το ’χει πει και ο ίδιος ο 
Μπάιντεν: Μπορεί να συμβεί. Τι θα γίνει 
όμως, αν ο Τραμπ, που θα επιμένει ότι εί-
ναι πρόεδρος, ως ανώτατος διοικητής των 
Ενόπλων Δυνάμεων, τις καλέσει ο ίδιος να 
τον κρατήσουν στην εξουσία; 
Το πρόβλημα ξεκινά, από το ότι ο Τραμπ 

δεν πρόκειται να παραδεχθεί την ήττα 
του. Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος ανακηρύσσεται 
μόνο όταν ο αντίπαλος έχει παραδεχθεί 
δημόσια την ήττα του. Ο Γκέλμαν θυμίζει 
την περίπτωση του Αλ Γκορ και του Τζορτζ 
Μπους του νεότερου, το 2000, όταν λόγω 
της αμφισβήτησης της καταμέτρησης των 
ψήφων στη Φλόριντα, ο νικητής αποφασί-
στηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 12 
Δεκεμβρίου. Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα 
πράγματα, λέει ο δημοσιογράφος και εξη-
γεί ότι οι εκλογές κρίθηκαν την επόμενη 
ημέρα, όταν ο Γκορ, παρόλο που είχε τα 
συνταγματικά εργαλεία για να πολεμήσει 
την απόφαση, εμφανίστηκε στην τηλεό-
ραση και είπε ότι για το καλό της ενότητας 
του έθνους, παραδέχεται την ήττα του. 

Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει επανειλημ-
μένα, ότι δε θα υπάρξει ομαλή μετάβαση 
εξουσίας στο Λευκό Οίκο. Για όσους δε 
θυμούνται, οι δηλώσεις του την Τετάρτη 
23 Σεπτεμβρίου, προκάλεσαν την παρέμ-
βαση ανώτερων στελεχών του ίδιου του 
κόμματός του, όπως ο Μιτ Ρόμνεϊ, που 

παρομοίασε τη θέση του Τραμπ με την 
κατάσταση στη Λευκορωσία και του Μιτς 
Μακόνελ, επικεφαλής των Ρεπουμπλικά-
νων στη Γερουσία, που έσπευσε στη συ-
νέχεια να καθησυχάσει τον κόσμο, ότι οι 
αντιπρόσωποι του έθνους θα αποδεχθούν 
τα αποτελέσματα των εκλογών. Ακόμη και 
η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αναγκά-
στηκε να διευκρινίσει ότι «ο πρόεδρος θα 
αποδεχθεί τα αποτελέσματα μιας ελεύθε-
ρης και δίκαιης εκλογικής διαδικασίας». 

Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΕΙ  
ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ 
Όμως, τονίζει ο Γκέλμαν, ο Τραμπ δε θα 

δεχθεί ποτέ -«μέχρι να αφήσει την τελευ-
ταία του πνοή»- ότι η εκλογική διαδικασία 
ήταν δίκαιη και ελεύθερη. Ο Αμερικανός 
πρόεδρος έχει κηρύξει λυσσαλέο πόλεμο, 
εδώ και μήνες, κατά της επιστολικής ψή-
φου, η οποία, όπως όλοι προβλέπουν, θα 
ευνοήσει τους Δημοκρατικούς. 

Όλα δείχνουν ότι όσο περισσότεροι Αμε-
ρικανοί πολίτες ψηφίσουν, είτε προσερ-
χόμενοι στις κάλπες είτε μέσω ταχυδρο-
μείου, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να 
κερδίσει ο Τραμπ. Γι αυτό και οι Δημοκρα-
τικοί, με επικεφαλής τον Μπαράκ Ομπά-
μα, έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για 
μαζική συμμετοχή των ψηφοφόρων στις 
εκλογές. 

Η επιστολική  ψήφος χρησιμοποιείται 
στις ΗΠΑ από τα χρόνια του Εμφυλίου 
Πολέμου, όμως φέτος, λόγω της πανδημί-
ας, το 80% των ψηφοφόρων έχει δηλώσει 
ότι θα προτιμούσε να μην προσέλθει στις 
κάλπες, όπου η αναμονή προβλέπεται πο-
λύωρη κάτω από δύσκολες συνθήκες. 
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Οι εκλογές που μπορεί  
να διαλύσουν τις ΗΠΑ
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of

$50+
at the supermarket

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES

Fruits and vegetables
Fresh of the day at amazing prices!

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

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

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

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

Place your order 
on Facebook (5$ for delivery)

1

2

 30$
No waste. Supporting Responsible Sustainability

Αν το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου δεν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή  
τον Τζο Μπάιντεν, o Ντόναλντ Τραμπ δε θα αποδεχθεί την ήττα του και  

θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει στο Λευκό Οίκο, με χαοτικές  
συνέπειες για τη χώρα | Παίζει ακόμη και το πιο ακραίο σενάριο,  

όπως εξηγεί το αμερικανικό περιοδικό “The Atlantic”

Ο Τραμπ δεν έχει σταματήσει να κάνει 
λόγο για νοθεία στις εκλογές, τονίζοντας 
ότι η επιστολική ψήφος τη διευκολύνει, 
κάτι που αντίπαλοι, ουδέτεροι αναλυ-
τές ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι, θεωρούν 
ανυπόστατη υπόθεση. Τι μπορεί όμως 
να συμβεί με την επιστολική ψήφο; Δύο 
πράγματα, που θεωρούνται σίγουρα: 
Πρώτον, ένας μεγάλος αριθμός ψήφων 

κινδυνεύει να κριθεί άκυρος. Για κάποιο 
λόγο, οι αμερικανικές εκλογικές Αρχές 
έχουν κάνει δύσκολη υπόθεση την επιστο-
λική ψήφο. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρει-
ες στον τρόπο που πρέπει να συμπληρω-
θεί το ψηφοδέλτιο, να γραφτεί ή να μη 
γραφτεί κάτι στον εσωτερικό και τον εξω-
τερικό φάκελο, το πού ακριβώς θα μπει 
η υπογραφή του ψηφοφόρου, ακόμα και 
το γραμματόσημο ή σε ποιο ταχυδρομικό 
κουτί θα τη ρίξει ο αποστολέας, που μπο-
ρούν να βγάλουν άκυρη μία ψήφο. Έχει 
ήδη συμβεί στο παρελθόν και ο Γκέλμαν 
λέει ότι θα συμβεί σε πολύ μεγαλύτερα 
νούμερα τώρα, καθώς θα αυξηθούν κατά 
εκατομμύρια οι ψήφοι μέσω ταχυδρομεί-
ου. Δεν είναι τυχαίο που ο Τραμπ διόρισε 
πρόσφατα δικό του άνθρωπο επικεφαλής 
των Αμερικανικών Ταχυδρομείων, ο οποί-
ος ξεκίνησε άμεσα τη διάλυση υπηρεσιών 
και την αλλαγή υπηρεσιακών μεθόδων. 

Δεύτερον, η επιστολική ψήφος, στις τε-
λευταίες εκλογικές διαδικασίες, είναι πά-
ντα υπέρ των Δημοκρατικών. Καθώς δε 
γίνεται η καταμέτρησή της το βράδυ των 
εκλογών, αλλά παρουσιάζει σημαντική 
καθυστέρηση, θα αλλάξει το αποτέλεσμα 
που θα δούμε τη νύχτα της 3ης Νοεμβρί-
ου. Αν τότε προηγείται ο Τραμπ με μικρή 

διαφορά, η πιθανότητα να χάσει τελικά, 
είναι μεγάλη. Πράγμα όμως που δε θα γί-
νει γνωστό, παρά ημέρες ή εβδομάδες αρ-
γότερα, καθώς προβλέπεται θρίλερ με την 
καταμέτρηση σε πολλές πολιτείες και πολ-
λές περιοχές μέσα στις κρίσιμες πολιτείες 
(swing states). Αυτό σημαίνει, σύμφωνα 
με το The Atlantic, ότι θα μεσολαβήσουν 
πολλές μηνύσεις και από τις δύο πλευρές 
για την καταμέτρηση και την εγκυρότητα ή 
μη των επιστολικών ψηφοδελτίων. 
Η σύγχυση και η αβεβαιότητα που θα 

κυριαρχήσουν, θα προκαλέσουν μαζικές 
διαδηλώσεις και τη χρήση βίας τόσο από 
τις δυνάμεις ασφαλείας, που θα κινητο-
ποιήσει ο Τραμπ, όπως έχει ήδη κάνει 
στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του 
Τζορτζ Φλόιντ, όσο και από οπλισμένους 
ακροδεξιούς υποστηρικτές του, δημιουρ-
γώντας ένα σκηνικό χάους στους δρόμους 
της Αμερικής, ακόμα μεγαλύτερου από 
ό,τι τους τελευταίους μήνες. 

Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα, ότι 
περιστατικά βίας δεν αποκλείεται να δού-
με και την ημέρα των εκλογών, καθώς οι 
Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζουν πολυμε-
λείς ομάδες εφόδου σε κρίσιμες πολιτείες, 
με στόχο την παρεμπόδιση στοχευμένων 
ομάδων ψηφοφόρων των Δημοκρατικών 
από το να προσέλθουν στα εκλογικά τμή-
ματα. Ο Γκέλμαν παραθέτει διάφορα πα-
ραδείγματα για το πώς μπορεί να συμβεί 
αυτό, και τονίζει ότι σε μικρότερη κλίμακα 
έχει συμβεί και σε προηγούμενες εκλογές. 

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ 
Στις 79 ημέρες που μεσολαβούν από τις 

εκλογές, έως την ορκωμοσία του προέ-
δρου, υπάρχουν ορισμένες ημερομηνίες – 
σταθμοί.  Στις 14 Δεκεμβρίου, οι εκλέκτο-

ρες στις 50 πολιτείες και την Περιφέρεια 
της Κολούμπια (Ουάσιγκτον) θα ρίξουν τη 
δική τους ψήφο για πρόεδρο. Στις 3 Ια-
νουαρίου, συνεδριάζει για πρώτη φορά 
το νέο Κογκρέσο και στις 6 Ιανουαρίου, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία 
συνεδριάζουν από κοινού, για να μετρή-
σουν τις ψήφους των εκλεκτόρων. 

Στις περισσότερες εκλογικές αναμετρή-
σεις, αυτές οι ημερομηνίες είναι απλά μία 
τυπική διαδικασία. Φέτος, όμως, τα πράγ-
ματα μπορεί να είναι διαφορετικά. 
Ο Τραμπ θα επιμένει ότι δεν έχει χάσει 

και θα προσπαθεί να το αποδείξει με κάθε 
τρόπο – στα δικαστήρια, στους δρόμους, 
στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων, στο Κογκρέ-
σο. Το επιχείρημά του θα είναι, ότι κανείς 
δεν ξέρει ποιος έχει κερδίσει τις εκλογές 
και γι αυτό αναλαμβάνει ο ίδιος να διαφυ-
λάξει τη σταθερότητα των ΗΠΑ και έτσι θα 
παραμείνει στο Λευκό Οίκο. Πώς μπορεί 
να γίνει αυτό; Ο Γκέλμαν εξηγεί ότι λόγω 
του Συντάγματος, δεν υπάρχει μία Αρχή 
που να έχει τη δικαιοδοσία να καθορίσει 
τον αδιαμφισβήτητο νικητή των εκλογών. 

Ο Τραμπ θα συμμαχήσει με τους ρε-
πουμπλικάνους κυβερνήτες στις κρίσιμες 
πολιτείες, για να διορίσουν τους δικούς 
τους εκλέκτορες, καθώς το Ανώτατο Δι-
καστήριο τούς έχει αναγνωρίσει αυτό το 
δικαίωμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν 
τη Βουλή και τη Γερουσία και στις έξι κρί-
σιμες πολιτείες. Και όλα αυτά, τονίζει ο 
Γκέλμαν, δεν είναι υποθέσεις. Είναι σχέ-
δια που ήδη έχουν συζητηθεί μεταξύ των 
κυβερνητών και των ηγετών του κόμματος, 
ενώ «στρατιές» δικηγόρων των Ρεπου-
μπλικάνων ετοιμάζονται εδώ και μήνες ή 
και χρόνια, για τις εκατοντάδες μάχες που 
θα προκύψουν στα δικαστήρια. 

Αν ο Τραμπ ρίξει το βάρος της ανακήρυ-
ξης του νικητή των εκλογών στο Κογκρέσο, 
λόγω της λαβυρινθώδους νομοθεσίας, η 
διαδικασία θα καταλήξει σε αδιέξοδο. 

Σε προσομοιώσεις με όλα τα πιθανά σε-
νάρια, που έχουν γίνει από ινστιτούτα και 
think tanks, το αποτέλεσμα στα περισσό-
τερα είναι δραματικό: υπάρχει πιθανότη-
τα ακόμα και εκτεταμένης αιματοχυσίας. 

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Τι συνιστούν λοιπόν οι ειδικοί, για να 

αποφευχθεί το χάος; Υπάρχει τρόπος; 
Καταρχάς, όλοι συνιστούν να προσέλ-

θουν οι ψηφοφόροι στα εκλογικά τμήμα-
τα και να μην προτιμήσουν την επιστολική 
ψήφο. Αν αυτό είναι αδύνατον, τους κα-
λούν να ψηφίσουν όσο νωρίτερα γίνεται 
και όχι την τελευταία στιγμή, και να είναι 
πολύ προσεκτικοί με το ψηφοδέλτιο και 
την όλη διαδικασία. 
«Μη θεωρείτε ότι αυτές οι εκλογές θα 

είναι σαν όλες τις άλλες. Γιατί δε θα είναι. 
Ενημερωθείτε για κάθε λεπτομέρεια, μά-
θετε τι συμβαίνει στην περιοχή σας. Κα-
νείς δε μπορεί να “κλέψει” τις εκλογές χω-
ρίς τη συναίνεση του λαού. Μη δεχθείτε 
τίποτα με το οποίο δε συμφωνείτε, παθη-
τικά, χωρίς να διαμαρτυρηθείτε», τονίζει 
ο Γκέλμαν. 
«Αν οι πολιτικοί μας θεσμοί δεν καταφέ-

ρουν να συμφωνήσουν σε έναν αποδεκτό 
από όλους πρόεδρο και ο Τραμπ εξακο-
λουθεί να αρνείται την ήττα του, στις 20 
Ιανουαρίου θα θεωρεί τον εαυτό του αρ-
χηγό των ενόπλων δυνάμεων», προσθέτει 
ο δημοσιογράφος, καταλήγοντας σε ένα 
σενάριο ανήκουστο στη σύγχρονη αμερι-
κανική Ιστορία. Και τότε, κανείς δε μπορεί 
να προβλέψει τι θα συμβεί. 
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Οι εκλογές που μπορεί  
να διαλύσουν τις ΗΠΑ
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Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

Τηλεφωνήστε μου σήμερα 
για μια δωρεάν εκτίμηση.

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

Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν 
άνετη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις 

επικείμενες αμερικανικές εκλογές και 
πιθανότατα σαρωτική επικράτηση των 
Δημοκρατικών και στις εκλογές για την 
ανανέωση του Κογκρέσου. Όμως οι δη-
μοσκοπήσεις δεν αποτελούν (όπως δεν 
αποτέλεσαν ούτε το 2016) τον ασφαλέ-
στερο δείκτη – πόσο μάλλον που λόγω 
της ιδιομορφίας του αμερικανικού συ-
στήματος νικητής στη μάχη για το Λευκό 
Οίκο μπορεί να αναδειχθεί ο... δεύτερος 
σε ψήφους.

Γράφει ο Κώστας Ράπτης
© Capital.gr

Προσεκτικοί παρατηρητές επισημαίνουν 
δύο στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να απο-
δειχθούν η μεγαλύτερη παγίδα στο δρόμο 
του εκλεκτού των Δημοκρατικών.
Το πρώτο είναι ο υψηλότερος βαθμός 

κινητοποίησης του «λαού» του Ντόναλντ 
Τραμπ. Ήδη οι μαρτυρίες θέλουν τις προ-
εκλογικές συγκεντρώσεις του νυν προέ-
δρου να υπερτερούν σε όγκο και παλμό 
των (λιγότερων σε αριθμό, λόγω μέτρων 
προφύλαξης από την πανδημία) συγκε-
ντρώσεων του διδύμου Μπάιντεν-Χάρις. 
Αλλά αυτή είναι μια περιστασιακή εμπει-
ρική παρατήρηση που δε μπορεί να «πο-
σοτικοποιηθεί».

Περισσότερο συγκεκριμένα δεδομέ-
να δίνει όμως, η εγγραφή ψηφοφόρων 
στους εκλογικούς καταλόγους. Ήδη την 
περασμένη εβδομάδα ο αναλυτής Marko 
Kolanvoci της JPMorgan προειδοποίησε 
ότι οι εγγραφές Ρεπουμπλικάνων νέων 
ψηφοφόρων σε κρίσιμες πολιτείες, όπως 

η Πενσιλβάνια και η Φλόριντα, είναι πε-
ρισσότερες από αυτές των Δημοκρατικών.
Επανερχόμενος αυτή την εβδομάδα, ο 

ίδιος έφερε σε αντιπαραβολή τα στοιχεία 
των δημοσκοπήσεων με το «κοινωνικό 
αίσθημα» στο Twitter, όπως αυτό κατα-
γράφεται από τα Social Media Analytics 
της QuantCube. Το συμπέρασμα είναι ότι 
η «διαδικτυακή υποστήριξη» προς τον 
Τραμπ παραμένει ανώτερη της δημοσκο-

πικής και πάντως η ψαλίδα της διαφοράς 
που καταγράφηκε υπέρ του Μπάιντεν το 
Σεπτέμβριο έκλεισε, μετά την περιπέτεια 
της υγείας του ενοίκου του Λευκού Οί-
κου. Μάλιστα, οι αποκλίσεις είναι περισ-
σότερο εμφανείς ακριβώς στις κρίσιμες 
πολιτείες – και αν γεννώνται επιφυλάξεις 
για στρεβλώσεις στην εικόνα που αποτυ-
πώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
αυτές θα πρέπει να αδικούν περισσότερο 

τον Τραμπ παρά τον αντίπαλό του, καθώς 
συστηματικά διαγράφονται λογαριασμοί 
ή και ειδήσεις (λ.χ. οι σχετικές με τα στοι-
χεία στον υπολογιστή του υιού Μπάιντεν 
που μελετά το FBI) που ευνοούν το νυν 
πρόεδρο.

Ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι 
ο βαθμός θετικών γνωμών που συγκε-
ντρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των 
μειονοτήτων – σε πλήρη απόκλιση από 
ό,τι θα φανταζόταν κανείς στον απόηχο 
του κινήματος Black Lives Matter.

Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της 
Rasmussen, ο βαθμός αποδοχής του 
Τραμπ ανέρχεται μεταξύ των Αφροαμερι-
κανών στο 45%, όταν ο ίδιος το 2016 απέ-
σπασε μόλις το 8% της «μαύρης ψήφου». 
Τυχόν διπλασιασμός του χαμηλότατου αυ-
τού ποσοστού στην κάλπη θα σιγούρευε 
την κατάκτηση πολιτειών, όπως το Μίσι-
γκαν από τον υποψήφιο των Ρεπουμπλι-
κάνων.
Αντίστοιχα, έρευνα για λογαριασμό του 

NBC στη Φλόριντα, εμφάνισε τον Τραμπ 
να έχει προβάδισμα έναντι του Μπάιντεν 
(50% προς 46%) μεταξύ των ισπανόφω-
νων, όταν στην ίδια πολιτεία η Χίλαρι Κλί-
ντον απέσπασε το 62% της ψήφου τής εν 
λόγω πληθυσμιακής ομάδας. Επιπλέον, το 
ισπανόφωνο δίκτυο Telemundo εμφάνι-
σε τους τηλεθεατές του να ανακηρύσσουν 
νικητή του πρώτου ντιμπέιτ τον Τραμπ με 
66% έναντι 34%.
Όλα αυτά συνταιριάζουν και με την από-

κλιση της «παράστασης νίκης», καθώς 
πανεθνικά το 56% των Αμερικανών εκτιμά 
ότι θα νικήσει ο Τραμπ και το 40% ότι θα 
νικήσει ο Μπάιντεν, σύμφωνα με έρευνα 
της Gallup.

Οι παγίδες στο δρόμο του Τζο 
Μπάιντεν προς την κάλπη
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στις 31 Οκτωβρίου 1517, ο Γερμανός 
θεολόγος και ιερωμένος Μαρτίνος 

Λούθηρος (1483-1546), αναρτά στην εί-
σοδο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων 
της Βυρτεμβέργης ένα χαρτί με 95 θέσεις 
– επαναστατικές απόψεις του, που θα 
αποτελέσουν την αφετηρία της Προτε-
σταντικής Μεταρρύθμισης.
Ο Λούθηρος υπήρξε μία από τις εξέχου-

σες φυσιογνωμίες της Χριστιανοσύνης, 
με επιρροή που ξεπερνά τα όρια της 
θρησκείας. Πρωτοστάτησε στη θρησκευ-
τική Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα στη 
Δυτική Χριστιανοσύνη, η οποία μορφο-
ποιήθηκε στον Προτεσταντισμό (Διαμαρ-
τύρηση), το θρησκευτικό εκείνο δόγμα 
που αμφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του 
Πάπα στους κόλπους του Χριστιανισμού.
Το 1512 ο Μαρτίνος Λούθηρος διορί-

στηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Βυρτεμβέργης, όπου δίδασκε την ερμη-
νεία της Βίβλου. Στον άνεμο της ανα-
νέωσης που φυσούσε στα ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια, ηγήθηκε στην εφαρμογή 
ενός νέου προγράμματος για την αντικα-
τάσταση του Αριστοτέλη και του Σχολα-
στικισμού από ένα χριστιανικό ανθρωπι-
σμό, βασισμένου στην απευθείας μελέτη 
της Βίβλου και στους πρώτους Πατέρες 
της Εκκλησίας, με έμφαση στον Αυγου-
στίνο.
Η τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής, η 

αγνή θρησκευτικότητά του και η προσή-
λωσή του στη διδασκαλία του Ιησού, τον 
έπεισαν ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
είχε διαστρεβλώσει το νόημα του Χρι-
στιανισμού. Ιδιαίτερα αντιτάχθηκε στην 
παπική διδασκαλία για τα συγχωροχάρ-
τια, τα οποία αγοράζουν οι αμαρτωλοί 
προκειμένου να συγχωρεθούν οι αμαρ-
τίες τους και υποστήριξε ότι είναι πράξη 
ανήθικη που αντιβαίνει το νόημα και τη 
διδασκαλία του χριστιανισμού.

Την περίοδο εκείνη περιφερόταν στη 
Γερμανία ένας μοναχός, ονόματι Γιό-
χαν Τέτσελ, εξουσιοδοτημένος από τον 
Πάπα Λέοντα Ι και τον Αρχιεπίσκοπο 
του Μάιντς να μοιράζει συγχωροχάρτια 
για την ανακαίνιση του Αγίου Πέτρου 
της Ρώμης. Οι παράλογες απαιτήσεις 
του εμπόρου συχωροχαρτιών έπεισαν 
τον Λούθηρο να δράσει, κι έτσι στις 31 
Οκτωβρίου 1517 θυροκόλλησε στην εκ-
κλησία των Αγίων Πάντων τις περίφημες 
«95 θέσεις» για «να φέρει στο φως την 
αλήθεια». Στο κείμενό του αυτό καταφε-
ρόταν εμμέσως εναντίον του Πάπα, τον 
οποίο κατηγορούσε ότι νοθεύει τη χρι-
στιανική διδασκαλία.
Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες, τόσο 

στην τοπική εκκλησία όσο και στο Βατι-
κανό. Στις 25 Απριλίου 1518 απαλλάχθη-
κε από τα εκκλησιαστικά του καθήκοντα 
και στις 3 Ιανουαρίου 1521 ο Πάπας 
Λέων I’ (καταγόμενος από την οικογέ-
νεια των Μεδίκων) τον αφόρισε. Και σα 
να μην έφτανε η εκκλησιαστική καταδί-
κη, στις 15 Απριλίου του ίδιου χρόνου 
κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον του 
αυτοκρατορικού συμβουλίου της Βορμς, 
προκειμένου να απολογηθεί για τα κη-
ρύγματά του. Αρνήθηκε, όμως, λέγοντας 
πως τότε μόνο θα παραδεχθεί ότι έχει 
άδικο και πως αυτά που υποστηρίζει εί-
ναι λαθεμένα, αν του φέρουν αποδείξεις 
από την Αγία Γραφή.
Στις 26 Μαΐου 1521 ο Γερμανός αυτο-

κράτορας Κάρολος Ε’ με το Έδικτο της 
Βορμς τον κήρυξε παράνομο, αιρετικό 
και απαγόρευσε την κυκλοφορία των έρ-
γων του. Με το διάταγμα αυτό δόθηκε η 
δυνατότητα στον καθένα να τον σκοτώ-
σει χωρίς συνέπειες. Προστασία βρήκε 
στον πύργο του πρίγκηπα Φρειδερίκου, 
Εκλέκτορα της Σαξονίας, όπου τα επόμε-
να δέκα χρόνια μετέφρασε τη Βίβλο στα 
γερμανικά.| © SanSimera.gr

Τα πρώτα τραμ έκαναν την εμφάνι-
σή τους στους δρόμους της Αθήνας 

το 1882. Ήταν ελαφρά οχήματα, κλειστά 
το χειμώνα με 16 θέσεις και ανοιχτά το 
καλοκαίρι με 20 θέσεις, τα οποία έλκο-
νταν από τρία άλογα. Τα 800, συνολικώς, 
άλογα ήταν μικρασιάτικα, μικρόσωμα 
και νευρώδη, αλλά κατάλληλα για τις 
επικλινείς οδούς της Αθήνας και τις συ-
νεχείς στάσεις. Αυτές οι πρώτες γραμμές 
συνέδεσαν το κέντρο της Αθήνας με τα 
τότε προάστια, δηλαδή τα Πατήσια, τους 
Αμπελοκήπους και την Κολοκυνθού, κα-
θώς και την Πλατεία Ομονοίας με το Σύ-
νταγμα, το Γκάζι και τον Κεραμικό Δίπυλο, 
ενώ αργότερα, το 1902, εξυπηρέτησαν τις 
οδούς Ιπποκράτους, Μητροπόλεως και 
Αχαρνών. Το ατμήλατο τραμ του Φαλήρου 
ξεκίνησε να λειτουργεί το 1887. Με αφε-
τηρία μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών, 
διέσχιζε τις λεωφόρους Πανεπιστημίου, 
Αμαλίας και Θησέως, έφτανε στις Τζιτζι-
φιές, κι από εκεί, μέσω της παραλιακής 
λεωφόρου, κατέληγε στο Φάληρο, όπου 
υπήρχαν τότε παραθαλάσσια κέντρα ανα-
ψυχής και θαλάσσια λουτρά.

Στις 30 Οκτωβρίου του 1908 κυκλο-
φόρησαν τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα 
οποία επρόκειτο να αντικαταστήσουν 
σταδιακώς τα ιππήλατα. Τα επόμενα δύο 
χρόνια, το δίκτυο του τραμ απέκτησε 257 
οχήματα -150 κινητήρια και 107 ρυμουλ-
κούμενα- μαζί με τα παλιά, που επανα-
χρησιμοποιήθηκαν ως ρυμουλκούμενα.

Τα βαγόνια ήταν βελγικής κατασκευής, 
κλειστά, με ηλεκτροφωτισμό και πρωτο-
ποριακώς τοποθετημένα αναπαυτικά κα-
θίσματα, με πρόβλεψη για 16 θέσεις κα-
θήμενων και 14 ορθίων, με δύο κινητήρες 
ιδανικούς για τις κλίσεις των αθηναϊκών 
γραμμών και με μπεζ χρωματισμό. Τόση 
ήταν η εντύπωση που προξένησαν τα 
νέα τραμ στους Αθηναίους, ώστε πολλοί 
ταξίδευαν ως το τέρμα και επέστρεφαν, 
χωρίς άλλο σκοπό, μόνο και μόνο για να 
απολαύσουν την άνεση της διαδρομής, η 
οποία άλλωστε δεν κόστιζε παρά μια δε-
κάρα.

Το 1939 εκποιείται μεγάλος αριθμός 
ρυμουλκούμενων οχημάτων βελγικής 
κατασκευής, ενώ όλα τα εν χρήσει τροχι-
οδρομικά οχήματα ανακαινίζονται και το 
χρώμα τους γίνεται βαθύ πράσινο, εξ ου 
και η ονομασία «πράσινα». Την επόμενη 
χρονιά παραλαμβάνονται τα 60 μεγάλα, 
σύγχρονα τροχιοδρομικά οχήματα που 
προέβλεπε η συμπληρωματική σύμβαση 
που είχε συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο το 
1937. Τα νέα οχήματα, γνωστά ως «κίτρι-
να», λόγω του χρώματός τους, είχαν κα-
τασκευασθεί από την ιταλική κοινοπραξία 
ΟΜ/CGE/Breda του Μιλάνου και ξεχώ-
ριζαν για τον αεροδυναμικό σχεδιασμό 
τους, που είχε ως πρότυπο τα τραμ του 
Μιλάνου.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, οι τροχιόδρο-
μοι της Αθήνας συμμετέχουν στην επι-
στράτευση. Είναι κλασικές πλέον οι εικό-
νες των υπερφορτωμένων τραμ με τους 
ενθουσιώδεις επίστρατους που έσπευ-
δαν να παρουσιαστούν και να φύγουν για 
το μέτωπο.

Μετά την Κατοχή αρχίζει η φθίνουσα πο-
ρεία των τραμ της Αθήνας, με την κατάρ-
γηση ορισμένων γραμμών. Η πραγματική, 
όμως, κατάργηση συμπίπτει με το θεα-
ματικό ξήλωμα των σιδηροτροχιών στον 
κόμβο των Χαυτείων, από συνεργεία του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 1953, 
και τον επακόλουθο παροπλισμό των 
γραμμών Πατησίων – Αμπελοκήπων και 
Κυψέλης – Παγκρατίου.

Το τελευταίο κουδούνισμα από καμπα-
νάκι αθηναϊκού τραμ ακούστηκε έξω από 
το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κερα-
μικού, τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η 
Οκτωβρίου του 1960. Τα τραμ, πράσινα ή 
κίτρινα, που στα 52 χρόνια της ζωής τους 
διακίνησαν κάπου 3 δισεκατομμύρια άτο-
μα, δεν επρόκειτο να ξαναδούν τους δρό-
μους της Αθήνας.

Παρέμενε, ωστόσο, η γραμμή του 
τραμ του Περάματος. Στις 4 Απριλί-
ου 1977, Μεγάλη Δευτέρα απόγευμα, το 
τραμ του Περάματος, προερχόμενο από 
το Πέραμα και κατευθυνόμενο στον Πει-
ραιά, στολισμένο με λουλούδια και πανό, 
κάνει το τελευταίο του δρομολόγιο. 

Φτάνει στην πλατεία Λουδοβίκου του 
Πειραιά, έξω από το σταθμό του Ηλεκτρι-
κού. Οι επιβάτες κατεβαίνουν. Ο οδηγός 
Γιάννης Κωστόπουλος χτυπάει για τε-
λευταία φορά το καμπανάκι και οδηγεί 
το όχημα 77 στο αμαξοστάσιο της οδού 
Κόνωνος. Εκείνη τη στιγμή γράφτηκε ο 
επίλογος της μεγάλης ιστορίας των Ελλη-
νικών τραμ, ή, όπως τουλάχιστον θέλουμε 
να ελπίζουμε, ο επίλογος της πρώτης πε-
ριόδου του ελληνικού τραμ.

44 χρόνια αργότερα, το τραμ επέστρε-
ψε στους δρόμους της πρωτεύουσας, 
πλήρως εκσυγχρονισμένο. Ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στις 19 Ιουλίου 2004, 
ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας.| © Sansimera.gr

Η ιστορία του αθηναϊκού τραμΟι «95 θέσεις» του Λούθηρου 

Η ανάρτηση των 95 θέσεων του 
Λούθηρου (Julius Hübner, 1878) 
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GOSS!P
NΕΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ  

ΜΕ ΤΗ LILY JAMES
Ξανά με παντρεμένο  

η ηθοποιός!

Η ηθοποιός Lily James τις τελευταί-
ες εβδομάδες απασχολεί τα φώτα 

της δημοσιότητας, όχι όμως εξαιτίας της 
δουλειάς της, αλλά λόγω των ερωτικών 
της περιπτύξεων με διάσημους παντρε-
μένους ηθοποιούς.
Όλα ξεκίνησαν όταν κυκλοφόρησαν φω-

τογραφίες της James σε τρυφερό τετ α 
τετ με τον Dominic West στη Ρώμη, την 
ίδια στιγμή που η γυναίκα του ηθοποιού 
περίμενε τον αγαπημένο της σύζυγο να 
επιστρέψει κοντά της.

Το θέμα έκανε χαμό στα σκανδαλοθη-
ρικά περιοδικά του εξωτερικού αλλά και 
στα πηγαδάκια του Χόλυγουντ, σε τέτοιο 
σημείο που η 31χρονη ηθοποιός ακύρω-
σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της.
Ο West ωστόσο δεν είναι ο μοναδικός 

παντρεμένος ηθοποιός που φημολο-
γείται ότι πέρασε καυτές νύχτες με την 
James, αφού διέρρευσε ότι υπάρχει κι 
άλλος και μάλιστα η γυναίκα του, του 
έδωσε και τα παπούτσια στο χέρι μετά τις 
αποκαλύψεις…

Πόσες «Μελάνιες»  
έχει ο Ντόναλντ Τραμπ;

Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός 
βλέποντας τη φωτογραφία από το 

Προεδρικό Ελικόπτερο με μια γυναί-
κα να υποδύεται τη Μελάνια Τραμπ. Το 
θέμα σέρνεται εδώ και ημέρες στα social 
media και τη Δευτέρα 26/10 φούντωσε 
και πάλι με το hashgtag #FakeMelania να 
έχει πλημμυρίσει το twitter, εφόσον θεω-
ρείται βέβαιο ότι η Μελάνια Τραμπ έχει 
σωσία. Και μάλιστα όχι τόσο πετυχημέ-
νη…

Η Πρώτη Κυρία φωτογραφήθηκε την 
Πέμπτη 22/10 την ώρα που επιβιβαζό-

ταν στο Marine One μαζί με τον Ντόναλντ 
Τραμπ για να μεταβούν στο Νάσβιλ για 
το debate με τον Τζο Μπάιντεν. Όμως, η 
κυρία που χαμογελάει δεν είναι η Μελά-
νια Τραμπ. Όπως είναι η Μελάνια Τραμπ 
η γυναίκα που στάθηκε δίπλα στον 
Τραμπ το βράδυ της Κυριακής 25/10 για 
το Halloween στον κήπο του Λευκού Οί-
κου.

Ο Orlando Bloom 
δημοσίευσε για πρώτη 
φορά τις πιο τρυφερές 
του φωτογραφίες με 

την Katy Perry

Τα γενέθλια της είχε στις 25/10 η δι-
άσημη τραγουδίστρια και κριτής του 

American Idol, Katy Perry. Η σταρ έγινε 36 
χρονών και φέτος τα γιόρτασε έχοντας 
στο πλευρό της όχι μόνο τον Orlando 
Bloom αλλά και την κόρη τους, Daisy. Το 
ζευγάρι ποζάρει τρυφερά και στις τέσσε-
ρις φωτογραφίες, αποδεικνύοντας πόσο 
ερωτευμένο είναι. Στη λεζάντα του post, 
ο Orlando Bloom έγραψε: «Χρόνια πολλά 
αγάπη μου. Στα μέρη που θα ταξιδέψου-
με…».
Μέσα από τα λόγια του ο ηθοποιός απο-

κάλυψε έτσι πως πρόκειται για στιγμές 
από τα ταξίδια που έχει πραγματοποι-

ήσει με την Katy Perry κατά τη διάρκεια 
της σχέσης τους και αυτό επιβεβαιώνεται 
και από την πρώτη φωτογραφία η οποία 
είναι τραβηγμένη στην Αίγυπτο.

Η Ελένη Μενεγάκη 
γιόρτασε νωρίτερα  

τα γενέθλιά της

Κανονικά, η Ελένη Μενεγάκη θα έπρε-
πε να περιμένει μέχρι την Πέμπτη 29 

Οκτωβρίου για να γιορτάσει τα 51α γε-
νέθλιά της αλλά αποφάσισε να το κάνει 
λίγες μέρες νωρίτερα, εφόσον τυγχάνει 
τα γενέθλιά της να είναι πολύ κοντά με 
αυτά δύο προσώπων που αγαπά πολύ: 
του αδελφού της Θοδωρή Μισόκαλου 
και του γιου της Άγγελου. Η γνωστή πα-
ρουσιάστρια ανάρτησε μία φωτογραφία 
στο Instagram, όπου μαζί με το γιο της 
Άγγελο Λάτσιο και τον αδερφό της Θοδω-
ρή Μισόκαλο, σβήνει ο καθένας τους δι-
αφορετικό κεράκι ανάλογα με την ηλικία 
του. Προ ημερών είχε τα γενέθλιά του ο 
Θοδωρής Μισόκαλος, ενώ στις 29 Οκτω-
βρίου η Ελένη έκλεισε τα 51. Μία ημέρα 
αργότερα (30 Οκτωβρίου), έχει τα δικά 
του γενέθλια ο Άγγελος Λάτσιος. Οπό-
τε και οι τρεις έσβησαν μαζί τα κεράκια 
τους. «Χρόνια μας πολλά αν και οι δυο 
τα γιορτάζουμε λίγο νωρίτερα και ο ένας 
μια μέρα αργότερα» έγραψε η παρου-
σιάστρια στη λεζάντα της φωτογραφίας 
που ανέβασε στο Instagram.

Το εντυπωσιακό μοντέλο  
με το σοκολατένιο κορμί

Η Monifa Jansen δεν απογοητεύει τους θαυμαστές της. 
Γι αυτό και φροντίζει να φοράει αποκαλυπτικά μαγιό 

και ρούχα, ώστε να εντυπωσιάζει τον ανδρικό πληθυσμό. 
Το σοκολατένιο κορμί της 27χρονης ύψους 1,75 από το 

νησί Κουρασάο (Curaçao) της Νότιας Καραϊβικής,  
προκαλεί κύματα θαυμασμού κι εκείνη φροντίζει  
να προμηθεύει τους φίλους της με τις  
ωραιότερες φωτογραφίες…

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.
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	 	 	 	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;	 
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Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Α-Καλημέρα Μάγδα μου!
Μ-Πως είσαι Αλεκάκι; Κρατάς ακόμα 

ψηλά το κεφάλι;
Α-Δε μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Το 

πράγμα θέλει ψυχραιμία.
Μ-Πάντως είχες δίκιο…
Α-Για ποιο πράγμα;
Μ-Μου είχες πει ότι μάλλον θα συνεχί-

σουν τα περιοριστικά μέτρα πέρα τις 28 
Οκτωβρίου, και αυτό έγινε.

Α-Ναι. Δυστυχώς τώρα μας λένε ως τις 23 
Νοεμβρίου και βλέπουμε. Μην ξεχνάς ότι 
το είπε το δικό σου ομορφόπαιδο…

Μ-Ποιος, ο Τζάστιν;
Α-Ποιος άλλος;
Μ-Τι είπε το χρυσό μου;
Α-Είπε. Αλλά αυτό που είπε δε θα σου κα-

λαρέσει…
Μ-Πες μου, τι είπε;
Α-Σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, 

είπε ότι δε νομίζει ότι θα γιορτάσουμε 
όπως πριν τα Χριστούγεννα…

Μ-Τι; Άκουσα καλά;
Α-Καθαρότατα.
Μ-Που σημαίνει;
Α-Σημαίνει ότι δε θα ταΐσεις τον καθιερω-

μένο λόχο που είχες συνηθίσει να ταΐζεις 
τις γιορτές…

Μ-Δε μου λες, μήπως θα ήταν καλύτερα 
να ξαναγυρνούσαμε στην Ελλάδα, μ’ αυτά 
που συμβαίνουν εδώ;

Α-Γιατί, νομίζεις εκεί θα είναι καλύτερα;
Μ-Δε θα είναι;
Α-Μπορεί. Αλλά να ξέρεις, τα κρούσματα 

στην πατρίδα έχουν ξεπεράσει τα δικά μας 
εδώ…

Μ-Αυτό δεν το ήξερα!
Α-Και που ν’ ακούσεις τι χαμός γίνεται με 

τα κρούσματα σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλ-
λία… 

Μ-Τόσο πολύ;
Α-Αφού να φανταστείς, την Κυριακή που 

μας πέρασε ξεπέρασαν τα 52.000 κρού-
σματα σε 24 ώρες. Τώρα που είπα Γαλλία, 
άκουσες τα τελευταία νέα;

Μ-Όχι… 
Α-Λοιπόν, ένας νεαρός 21 ετών από την 

Τυνησία, που είχε πάει στη Γαλλία εδώ και 
μερικές εβδομάδες μέσω Ιταλίας, μαχαίρω-
σε και σκότωσε εν ονόματι του Τζιχάντ κατά 
της Γαλλίας, τρία άτομα που ήταν σε εκκλη-
σία της Νίκαιας.

Μ-Και ήθελα πάντα να πάω στη Γαλλία…
Α-Δεν το νομίζω, όταν πρέπει να προφυ-

λάγεσαι από τη μια να μη κολλήσεις τον 
ιό, και από τη άλλη να μη σε σφάξουν σαν… 
κότα.

Μ-Και ο Μακρόν τι κάνει; Αυτός δεν είπε 
τις προάλλες μετά το σφάξιμο του καθηγη-
τή, ότι θα προστατέψει τους πολίτες;

Α-Το είπε.
Μ-Και τι έκανε;
Α-Τώρα λέει θα αυξήσει τον αριθμό φα-

ντάρων που θα περιπολούν από 3.000 σε 
5.000.

Μ-Και νομίζει ότι αυτό θα λύσει το πρό-
βλημα;
Α-Αυτά ανακοίνωσε. Εσύ δηλαδή τι θα 

έκανες κυρά Μάγδα στη θέση του;
Μ-Να σου πω.
Α-Για να δούμε, τι σκαρφίστηκε το μυα-

λουδάκι σου;
Μ-Άκου να σου πω, δε λέω που τα ξέρω 

όλα, αλλά έχω και κάποια λογική.
Α-Λοιπόν κυρά προεδρίνα τι θα κάνατε 

στη θέση του Μακρόν;
Μ-Πρώτα απ’ όλα θα έβαζα περισσότερες 

κάμερες στους δρόμους, και θα επέβλεπα 
με αυτά τα μικρά αεροπλανάκια, όχι αυτά 
που βομβαρδίζουν, αλλά αυτά που παίρ-
νουν φωτογραφίες. Έτσι θα έβλεπα όλους 
τους δρόμους.

Α-Καλή ιδέα…
Μ-Δεν τελείωσα.
Α-Έχει κι άλλο;
Μ-Φυσικά.

Α-Ακούω.
Μ-Λοιπόν, θα είχα στείλει αστυνομία, 

στρατό και ότι άλλο διέθετα δυναμικά, εκεί 
που υπάρχουν τα γκέτο τους. Θα έκανα αυ-
στηρούς ελέγχους για άδειες παραμονής 
κλπ. Και όσοι δεν είχαν τα σωστά χαρτιά, 
θα τους έστελνα πίσω απ’ εκεί που ήρθαν.

Α-Το πρώτο σκέλος της πολιτικής σου το 
καταλαβαίνω. Το δεύτερο όμως έχει κενά…

Μ-Τι δηλαδή;
Α-Πόσο αληθινά θα είναι τα χαρτιά τους, 

εφόσον ξέρουμε ότι σήμερα είναι εύκολο 
να βγάλεις πλαστά χαρτιά; Φτάνεις να έχεις 
το χρήμα… 

Μ-Αυτό δεν το σκέφτηκα! Αλλά όταν δουν 
το στρατό μπροστά τους θα πάθουν… τρα 
λα λα.
Α-Μπορεί να έχεις δίκιο. Δε μου λες, τι 

ακούς για τα Ελληνοτουρκικά εσύ που τα 
παρακολουθείς; 

Μ-Οι τουρκαλάδες βρίσκονται στα νερά 
μας και οι δικοί μας τους κυνηγούν πίσω 
στα δικά τους. Τις προάλλες οι δικοί μας 
εντόπισαν και κυνήγησαν τουρκικό υπο-
βρύχιο που ήταν στα νερά της Ρόδου και το 
έδιωξαν πίσω στα τουρκικά νερά.

Α-Και που θα πάει αυτό το παιχνίδι;
Μ-Όπως είπες, πρόκειται για παιχνίδι 

αλλά πολύ επικίνδυνο.
Α-Μόνο όταν βγει ο Μπάιντεν θα βάλουν 

μυαλό οι Τούρκοι που πήραν αέρα με το 
δικό σου.

Μ-Τι λες φιλενάδα;
Α-Τι λέω; Από τη μέρα που βγήκε ο Τραμπ, 

ο Ερντογάν έχει πάρει πολύ αέρα. Ότι θέλει 
κάνει. Μπήκε στη Συρία, στη Λιβύη μπαίνει 
και σχεδόν είναι μέσα στη Αρμενία, ενώ κά-
νει προσπάθειες να μπει και στην Ελλάδα. 

Μ-Και δε μου λες, με ποια κυβέρνηση οι 
Αμερικάνοι υπέγραψαν βάσεις και ναύ-
σταθμο στην Κρήτη; Δεν απαντάς, ε; Ε, λοι-
πόν, με την κυβέρνηση Τραμπ, για να ξέ-
ρεις. Περίμενε να επανεκλεγεί ο Τραμπ και 
τότε ο Ερντογάν θα του έρθει κεραμίδα…

Α-Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως εγώ πιστεύω 
ότι θα βγει ο Μπάιντεν που είναι και φιλέλ-
ληνας.

Μ-Μόνο να μην είναι τόσο φιλέλληνας 
όσο ήταν ο Τζίμυ Κάρτερ. Κι αυτός Δημο-
κρατικός. Θυμάσαι τι υποσχέθηκε;

Α-Για υπενθύμισε μου.
Μ-Πριν τις εκλογές είχε πάρει στην αγκα-

λιά του ένα προσφυγόπουλο που είχε γλυ-
τώσει από τον όλεθρο των ορδών του Αττί-
λα στην Κύπρο. Του είπε λοιπόν «όταν θα 
βγω πρόεδρος της Αμερικής σου υπόσχο-
μαι να γυρίσεις σε μια ελεύθερη Κύπρο…». 
Και όπως ξέρεις, δε γύρισε το κυπριοτόπου-
λο στη χώρα του. Με άλλα λόγια, τα λόγια 
του Κάρτερ ήταν «φιστίκια» για όρεξη.

Α-Μάλιστα. Τώρα το θυμάμαι…
Μ-Είναι και το άλλο και αυτό πρέπει να 

μας ανησυχεί όλους.
Α-Ποιο άλλο;
Μ-Δεν τον βλέπω στην υγεία του καλά… 

Και πολύ φοβάμαι ότι πριν το καταλάβου-
με, θα κυβερνήσει η αντιπρόεδρος του Κα-
μάλα…
Α-Και που βλέπεις το κακό;
Μ-Διότι δεν ξέρουμε στην πραγματικότη-

τα τι καπνό φουμάρει.
Α-Αυτό δεν το σκέφτηκα. 
Μ-Anyway, λέμε, αυτοί ψηφίζουν εκεί, τι 

μας ενδιαφέρει εμάς;
Α-Μην ξεχνάς ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της 

Αμερικής είναι και ο «πλανητάρχης». Επι-
πλέον, δεν έχεις ακούσει ότι όταν «φτερνί-
ζεται» η Αμερική, ο Καναδάς βρίσκεται με 
πυρετό στο κρεββάτι;

Μ-Όχι. Γιατί;
Α-Διότι εξαρτάται οικονομικά από τη γεί-

τονα Αμερική που αγοράζει σχεδόν όλα 
τα προϊόντα μας. Λοιπόν σ’ αφήνω και την 
άλλη εβδομάδα θα δούμε ποια είχε δίκιο 
για το αποτέλεσμα των εκλογών…
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Στην εκπομπή Βαβέλ στο κανάλι της 
Ελλάδας MEGA και το δημοσιογρά-

φο Νίκο Φιλιππίδη, μίλησε ο καθηγητής 
φαρμακολογίας στο ΑΠΘ (Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Δημή-
τρης Κούβελας (φωτ. δεξιά), αναφορικά 
με τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνο-
ϊού. «Η αλήθεια είναι ότι όπου έχουμε 
μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού προφα-
νώς θα έχουμε περισσότερα κρούσματα. 
Το κέντρο της βορείου Ελλάδας είναι η 

Θεσσαλονίκη και αναγκαστικά η επιδη-
μία εξαπλώθηκε. Δε μπορούμε να την 
περιορίσουμε. Οι επιδημίες δεν περιο-
ρίζονται ούτε με τα lockdown. Υπάρχουν 
συγκεκριμένα μέτρα και βήματα. 

Είμαστε πλέον η χώρα της χαμένης ευ-
καιρίας και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε 
και τι προλαβαίνουμε να κάνουμε από 
εδώ και στο εξής», σημείωσε ο κ. Κούβε-
λας.
«Ήμουν πολύ απαισιόδοξος από την 

αρχή γιατί ξέρω τις διαδικασίες. Πιστεύ-
ετε ότι υπάρχει εργοστάσιο που να μπο-
ρεί να παράξει αυτά τα εμβόλια; Πότε θα 
φτάσουμε στα 7 δις εμβόλια; 

Ούτε σε μια δεκαετία δε θα έχουμε τις 
δόσεις που χρειαζόμαστε. Δεν είναι τόσο 
εύκολα τα πράγματα. Και τώρα να είχα-
με το φάρμακο, θα περάσει καιρός για 
να πάει στο φαρμακείο της γειτονιάς», 
συνέχισε ο ίδιος.

ΤΟ ΣΟΟΥ ΤΡΑΜΠ
Σχολιάζοντας το τι συνέβη με τον Αμε-

ρικανό πρόεδρο, ο κ. Κούβελας είπε ότι: 
«Είδαμε ένα σόου με τον Τραμπ. Δεν 
ξέρω τι πήρε, δεν ξέρουμε πότε αρρώ-
στησε. Δεν είναι γνωστά τα συστατικά 
του κοκτέιλ φαρμάκων που πήρε. Δεν ξέ-
ρουμε καν ότι ήταν άρρωστος. 

Δεν ξέρω αν ήταν προεκλογικό σόου. 
Μου θυμίζει νεκρανάσταση, ένας υπέρ-
βαρος άνθρωπος και σε μεγάλη ηλικία 
να γίνεται καλά».

Για να προσθέσει: «Αυτό που θέλω να 
πω είναι ότι δε μπορεί να βασίζεται η 
πολιτική στην ελπίδα. Πρέπει πρώτον να 
ενισχυθεί πολύ η πρωτοβάθμια. Έπρεπε 
να δούμε λίγο την Κίνα, όπου έφτιαξαν 
ένα μεγάλο νοσοκομείο που πήγαιναν 
μόνο οι ασθενείς με κορωνοϊό. 
Θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε τα κέ-

ντρα υγείας για να συνεχίζουν τις θερα-
πείες τους οι χρόνιοι ασθενείς. 
Αυτά είναι πολιτικές πράξεις που έπρε-

πε να γίνουν. Ανάλογο πληθυσμό που θα 
προσβληθεί από κορωνοϊό προσβάλει 
και η γρίπη. Θα έπρεπε να κάνουμε μα-
ζικό εμβολιασμό για τη γρίπη. Δε γίνεται 
να μη δίνουμε χρήματα για εμβόλιο που 
υπάρχει και να δίνουμε για κάτι που δεν 
υπάρχει. Η γρίπη σκοτώνει και παιδιά, ο 
κορωνοϊός όχι. Φυσικά χάσαμε χρόνο», 
τόνισε ο κ. Κούβελας.

Σχολιάζοντας τέλος την κατάσταση στις 
εκκλησίες της χώρας, αλλά και στα σχο-
λεία, ο κ. Κούβελας ανέφερε ότι: 
«Η πίστη είναι ένα σύστημα γνώσης. 

Στην πίστη η γνώση προέρχεται από το 
Θεό. Οι υπόλοιποι καλά κάνουν και πι-
στεύουν στην επιστήμη. Το πρόβλημα 
είναι, τι έκανε ο παπάς; Πρώτα παίρνου-
με συλλογικά μέτρα. Σπαστό ωράριο για 
προσέλευση στις δουλειές. Αυτό δεν το 
έκανε κανείς. Στα σχολεία, είναι παγκό-
σμια εκπαιδευτική πρόκληση η μείωση 
των μαθητών στις τάξεις για καλύτερη 
παιδία. Είναι λάθος να δίνουμε παγουρί-
νο και μάσκες αφού έχουμε και τον κο-
ρωνοϊό».
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«Ούτε σε μια δεκαετία 
δε θα έχουμε τις 
δόσεις εμβολίου  

που χρειαζόμαστε»
«Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Και τώρα 
να είχαμε το φάρμακο, θα περάσει καιρός για  

να πάει στο φαρμακείο της γειτονιάς» 

Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
συνέντευξη με τη κα. Βρησηίς Μαύρου

του οργανισμού "MAGIC MISSION"

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
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Η απόφαση του προέδρου Μακρόν να κηρύξει και 
συμβολικά – ιδεολογικά τον πόλεμο στο φονταμε-

νταλιστικό Ισλάμ και η ακραία επιθετική αντίδραση του 
Ερντογάν, φαίνεται να βάζουν ταφόπλακα στις σχέσεις 
των δύο ηγετών, προκαλώντας ανήκεστο βλάβη και στις 
γαλλοτουρκικές σχέσεις. Ήταν θέμα χρόνου. Η σύγκρου-
ση των δύο ηγετών έχει αρχίσει εδώ και καιρό, με εμφα-
νή την τάση κλιμάκωσης.

Γράφει η Νεφέλη Λυγερού*
© slpress.gr

Δεν πρόκειται ούτε για παρεξήγηση, ούτε για προσω-
πική αντιπάθεια ή περιστασιακή διαμάχη. Στην πραγμα-
τικότητα, είναι τα αντικρουόμενα συμφέροντα Γαλλίας 
και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο που κατέστησαν 
αυτή τη σύγκρουση αναπόφευκτη και όχι προσωρινή. 

Η δήλωση του Τούρκου προέδρου ότι ο Γάλλος ομόλογός 
του χρειάζεται ψυχοθεραπεία, ήταν μονάχα μία αφορμή, 
η σταγόνα που ξεχείλισε ένα ήδη γεμάτο ποτήρι.

Η γαλλική προεδρία αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωσή 
της και το Παρίσι αποφάσισε να ανακαλέσει για διαβου-
λεύσεις το Γάλλο πρεσβευτή στην Άγκυρα. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που ο Ερντογάν θίγει την «ψυχική ισορρο-
πία» του Μακρόν. Η διαφορά είναι, ότι τώρα έχει προ-
ηγηθεί ο αποκεφαλισμός του καθηγητή Σάμιουελ Πατί 
από νεαρό Τσετσένο τζιχαντιστή. Το «αμάρτημα» του 
καθηγητή; Έδειξε στους μαθητές του, ζητώντας από τους 
μουσουλμάνους να αποχωρήσουν για να μην προσβλη-
θούν, τα σατιρικά σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo 
για το Μωάμεθ.
Τι είναι αυτό, όμως, που καθιστά τη δολοφονία αυτή, 

εκτός από αποτρόπαια και συμβολικά κομβική, δεδομέ-
νου ότι το Παρίσι έχει επανειλημμένως πληγεί από πο-
λύνεκρες επιθέσεις της ισλαμικής τρομοκρατίας; Είναι η 
απόφαση του προέδρου Μακρόν να υπογραμμίσει την 
απόφασή του για υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρα-
σης και ευρύτερα του δυτικού τρόπου ζωής, αναρτώντας 
στα δημόσια κτήρια αφίσες με τα σκίτσα Charlie Hebdo 
για τον Μωάμεθ. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα, ότι 
αυτή είναι η Γαλλία και όποιος μουσουλμάνος θεωρεί 
ότι προσβάλλεται, ή θα προσαρμοσθεί ή μπορεί να την 
εγκαταλείψει.

Είναι αξιοσημείωτο, ότι πριν ακόμα το αίμα του άτυχου 
καθηγητή στεγνώσει, ο Ερντογάν έσπευσε με ακραία 
επιθετικό τρόπο να πάρει το ρόλο του υπερασπιστή του 
Ισλάμ. Καθόλου απρόσμενο, αφού σ’ αυτό το χαρτί πο-
ντάρει για να μετατρέψει τον εαυτό του ηγέτη των απα-
νταχού μουσουλμάνων και την Τουρκία σε μεγάλο παί-
κτη, επεκτείνοντας την επιρροή της στο μουσουλμανικό 
κόσμο.

Άλλωστε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει την τάση να επιτί-
θεται στον Μακρόν. Για την ακρίβεια, τού έχει σύρει τα 
εξ’ αμάξης: τι ανιστόρητο τον έχει αποκαλέσει, τι ανισόρ-
ροπο! Κι αυτό, επειδή ο Μακρόν είναι ο μοναδικός Ευ-
ρωπαίος ηγέτης που επικρίνει ανοικτά και πλέον χωρίς 
διπλωματική γλώσσα, την επεκτατική πολιτική της Άγκυ-
ρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική εμπλοκή στη 
Λιβύη, μάλιστα, ήταν αυτή που εξώθησε το Γάλλο πρό-
εδρο να διαβεί τον Ρουβίκωνα σε σχέση με την Τουρκία.

Ο ΜΑΚΡΟΝ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Τώρα πλέον, και οι δύο ηγέτες έχουν συνειδητοποιήσει 

πως τα αντικρουόμενα συμφέροντα των χωρών τους δεν 
τους επιτρέπουν να συνεχίσουν το business as usual. 

Ο Μακρόν υιοθετεί ολοένα και πιο συνειδητά το ρόλο 
του σωτήρα της ΕΕ και του υπερασπιστή της Ελλάδας και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η Μέρκελ παίζει τον 
ακριβώς αντίθετο ρόλο, εξασφαλίζοντας ότι η Τουρκία 
θα πέφτει στα μαλακά ό,τι κι αν κάνει. Τουλάχιστον προς 
το παρόν.

Η ιστορία επιστρέφει και μάλιστα με εντυπωσιακό τρό-
πο. Το πρόβλημα Τουρκία απειλεί να προκαλέσει και ρήγ-
μα στον άλλοτε γαλλογερμανικό άξονα, δεδομένου ότι το 
Βερολίνο επαναλαμβάνει τις γεωπολιτικές επιλογές του 
παρελθόντος, όταν η Γερμανία αντιμετώπιζε την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία σαν προνομιακό σύμμαχο. Από τότε 
έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, αλλά είναι εξόφθαλ-

μος ο αταβισμός που χαρακτηρίζει τη σημερινή γερμανι-
κή εξωτερική πολιτική.

Η σημαία που ύψωσε ο πρόεδρος Μακρόν, να υπερα-
σπίσει το δυτικό τρόπο ζωής από τον ισλαμικό φονταμε-
νταλισμό, βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και σε κυβερνή-
σεις, αλλά κυρίως στην κοινή γνώμη σ’ όλες σχεδόν τις 
χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Ολοένα και περισσότεροι 
Ευρωπαίοι θεωρούν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι η 
«πολιτική ορθότητα» λειτουργεί σαν ομπρέλα προστασί-
ας για φανατικούς ισλαμιστές και κατ’ επέκταση ως παγί-
δα για την Ευρώπη.
Τελικά, γίνεται σαφές πως ο Ερντογάν όχι μόνο οικοδο-

μεί το προφίλ του ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων, 
αλλά και για να το επιτύχει, προσπαθεί με έμμεσο πλην 
σαφή τρόπο να αναβιώσει στο συμβολικό επίπεδο το 
θρησκευτικό πόλεμο Χριστιανισμού-Ισλάμ, που με άλλα 
μέσα έχει κηρύξει η Αλ Κάιντα και το ISIS. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε βιντε-
οσκοπημένο μήνυμα στη σύνοδο των μουφτήδων και 
των επικεφαλής των αρμοδίων υπηρεσιών θρησκευτικών 
υποθέσεων του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και 
ότι στο μήνυμά του καταφέρθηκε εναντίον του προέδρου 
Μακρόν.

*Η Νεφέλη Λυγερού είναι δημοσιογράφος. Εκτός από 
το SLpress.gr εργάζεται στο Πρώτο Θέμα και στην ΕΡΤ. 
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εφημερίδα «Επενδυ-
τής», στο περιοδικό «Επίκαιρα», στο περιοδικό «Κάπα» 
της Καθημερινής και στον Real FM. 

Πτυχίο κοινωνιολογίας από το Πάντειο πανεπιστήμιο. 
Δύο μεταπτυχιακά από το πανεπιστήμιο του Λονδίνου 
και από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης 
στην Επικοινωνία, στη Δημοσιογραφία και σε Film and 
TV Studies.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΑΚΡΟΝ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Γεωπολιτική και  
πόλεμος πολιτισμών
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Πλήρωσε τα λάθη του…
«Τζάμπα» ήττα οι «ερυθρόλευκοι»

Το «πάλεψε» όσο μπορούσε, είχε με-
γάλες ευκαιρίες χωρίς να τις εκμε-

ταλλευτεί, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός 
δεν τα κατάφερε στο «Ντραγκάο», γνω-
ρίζοντας την ήττα από την Πόρτο, που 
επικράτησε με 2-0 χάρις στα γκολ των 
Φάμπιο Βιεϊρά στο 11’ και Ολιβέιρα στο 
85’, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των 
ομίλων του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πολύ «μου-

διασμένα» στο παιχνίδι, γεγονός που 
εκμεταλλεύτηκε απόλυτα η Πόρτο, που 
πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τη συμπλή-
ρωση μόλις 11 λεπτών αγώνα. Ο Μπου-
χαλάκης προσπάθησε να διώξει μετά από 
πάσα του Σεμέδο, αλλά η μπάλα χτύπησε 
στο πόδι που στηριζόταν και κατέληξε 
στον Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος έκανε 
γρήγορα το γύρισμα μέσα από την περιο-
χή, όμως ούτε ο Εμβιλά κατάφερε να απο-
μακρύνει σωστά. Αντιθέτως, την έστρωσε 
στο Φάμπιο Βιεϊρά, ο οποίος με αριστερό 
πλασέ μέσα από την περιοχή άνοιξε το 
σκορ. Στο 28’ ο Σα αποσόβησε την τελευ-
ταία στιγμή τη μπαλιά του Ολιβέιρα προς 
τον Μαρεγκά, ενώ στο 40’ ο Βαλμπουενά 
έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν πλάσαρε 
από κοντά με εξουδετερωμένο τον Μαρ-
τσεσίν, αλλά ο Εμπεμπά έδιωξε με κε-
φαλιά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός 
μπήκε πολύ πιο δυνατά στο γήπεδο και 
μετά το 50’ άρχισε να πιέζει πάρα πολύ 
τους «δράκους», φτάνοντας μάλιστα 
την κατοχή της μπάλας στο 58%. Στο 52’ 
ο Ραντζέλοβιτς έκανε εξαιρετικό πλασέ 
στην κίνηση μέσα από την περιοχή από 
σέντρα του Βαλμπουενά, αλλά ο Μαρ-
τσεσίν απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ 
στο 59’ από... στραβοκλωτσιά του Πέπε 
στην άμυνα της Πόρτο, ολιγώρησαν τόσο 
ο Ελ Αραμπί, όσο και ο Εμβιλά που είχαν 

«τρυπώσει» στην «καρδιά» της άμυνας 
και δεν πρόλαβαν να απλώσουν τα πόδια 
τους. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει, 
αφήνοντας περισσότερους χώρους στην 
Πόρτο και στη μοναδική... αδράνεια της 
άμυνας του στο β’ μέρος, ο Μαρεγκά γύ-
ρισε τη μπάλα στο κατάλληλο σημείο κι 
ο Ολιβέιρα από κοντά διαμόρφωσε το 
τελικό 2-0.

ΜΑΡΤΙΝΣ: «ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΑΘΗ, ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»
Απογοητευμένος από τα λάθη της 

ομάδας του στα δύο γκολ που σημεί-
ωσε η Πόρτο εμφανίστηκε ο Πέδρο 
Μαρτίνς, μετά την ήττα του Ολυμπια-
κού στο «Ντραγκάο» με 2-0 για τη 2η 
αγωνιστική του Champions League. 
«Στο επίπεδο αυτό δε μπορείς να κάνεις 
τα λάθη που κάναμε στις φάσεις των 
γκολ. Δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε 
τη στρατηγική μας, να μην κάνουμε αυτά 
τα λάθη. Είχαμε πολλές ευκαιρίες μετά 
το 1-0, ήμασταν η καλύτερη ομάδα, αλλά 
δεν τις μετατρέψαμε σε γκολ. Τα λάθη 
πληρώνονται ακριβά. Οι λεπτομέρειες 
θα κρίνουν την ισορροπία του ομίλου...», 
τόνισε αρχικά ο Πορτογάλος τεχνικός και 
πρόσθεσε για τη σημασία που μπορεί να 
έχει στο τέλος των αγώνων το δεύτερο 
τέρμα που σημείωσε στο 85’ η Πόρτο με 
τον Ολιβέιρα: «Εκείνη τη στιγμή ρισκάρα-
με. Έπρεπε να κυνηγήσουμε την ισοπα-
λία. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε βαθ-
μούς, οπότε δεν το σκεφτόμαστε έτσι...». 
Για την άνετη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι 
επί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», ο 
Μάρτινς επισήμανε πως «...όπως έχου-
με πει η Σίτι είναι η πιο δυνατή ομάδα, 
οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουμε για 
τη δεύτερη θέση», ενώ στάθηκε και στη 
χρησιμοποίηση για πρώτη φορά των 

Πέπε, Μπρούμα, Βινάγκρε, που μπή-
καν στο δεύτερο ημίχρονο ως αλλαγές: 
«Ήταν στη λογική ότι θέλαμε να δώσου-
με ταχύτητα και φρεσκάδα. Ο Λάζαρ και ο 
Γιώργος εκείνη τη στιγμή δε μπορούσαν 
να ανταπεξέλθουν τόσο καλά. Θέλαμε να 
δώσουμε βάθος και με την αλλαγή Χολέ-
μπας – Βινάγκρε».

MONTREAL IMPACT

Από ήττα σε... ήττα!
Καθοδική εξακολουθεί να είναι η πο-

ρεία για το Montreal Impact στο MLS, 
εφόσον την εβδομάδα που προηγήθηκε, 
υπέστη δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια 
του (3-1 από Νέα Υόρκη και 0-1 από Νά-
σβιλ). 
Έτσι, με 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνί-

δια, βρίσκεται κοντά στις θέσεις... απο-
κλεισμού των πλέι-οφ και αν ο κόουτς 
Τιερί Ανρί δε βρει άμεσα λύσεις, ακόμα 
μία χρονιά θα χαθεί για την ομάδα του 
Τζόι Σαπούτο...

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανατολική Περιφέρεια)

[σε 21 αγώνες]

1] Philadelphia 44 [41-18]
2] Toronto FC 41 [30-23]
3] Columbus Crew 35 [31-17] |20αγ.
4] Orlando City 35 [35-21] |20αγ.
------------------------------------------
9] Montreal Impact 23 [30-40]
------------------------------------------
11] Chicago Fire 21 [22-32]

ΠΟΡΤΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0  
ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Σίεμπερτ 
(Γερμανία) 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: Κορόνα, 
Ουρίμπε, Μαναφά – Φορτούνης 

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ: 

ΠΟΡΤΟ (Σ. ΚΟΝΣΕΪΣΑΟ)
Μαρτσεσίν, Μαναφά, Εμπεμπά, 
Πέπε, Ζαϊντού, Σέρτζιο Ολιβέιρα 
(89’ Μπαρό), Ουρίμπε, Οτάβιο 
(69’ Γκρούγιτς), Κορόνα (69’ 
Εβανίλσον), Φάμπιο Βιεϊρά 
(63’ Νακατζίμα), Μαρεγκά 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. ΜΑΡΤΙΝΣ)
Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας 
(70’ Βινάγκρε), Μπουχαλάκης (84’ 
Πέπε), Εμβιλά, Μασούρας (53’ 
Φορτούνης), Βαλμπουενά (84’ 
Χασάν), Ραντζέλοβιτς (70’ Μπρούμα), 
Αραμπί

Super League 2: Πρεμιέρα 
στις 7 Νοεμβρίου

Με μια εβδομάδα καθυστέρηση 
αναμένεται να ανοίξει την αυλαία 

της η Super League 2. Συγκεκριμένα, 
όπως αποφασίστηκε ομόφωνα στο τε-
λευταίο συμβούλιο της διοργανώτριας 
Αρχής, οι ομάδες αναμένεται να μπουν 
στο γήπεδο για την πρώτη σέντρα στις 7 
Νοεμβρίου. Υπενθυμίζουμε πως η αρχι-
κή απόφαση έκανε λόγο για έναρξη του 
πρωταθλήματος «την 1η Νοεμβρίου 
2020, εφόσον έχει υπογραφεί σχετική 
σύμβαση τηλεοπτικών δικαιωμάτων με 
την ΕΡΤ», όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ρε η σχετική ανακοίνωση, ωστόσο δεν 
έχει βρεθεί ακόμα η λύση, με αποτέλε-
σμα την αναβολή.

Football League: Η 
πρεμιέρα των δύο ομίλων

Πραγματοποιήθηκε η κλήρω-
ση των είκοσι ομάδων που 

συμμετέχουν στους δύο ομίλους 
της Football League. Τα παιχνί-
δια της πρεμιέρας έχουν ως εξής: 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Απόλλων Πόντου – Θεσπρωτός 
Βέροια – ΑΕΠ Κοζάνης 
Καβάλα – Πανσερραϊκός 
Ολυμπιακός Βόλου – Τρίγλια 
Πιερικός – Αλμωπός Αριδαίας
 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
Νίκη Βόλου – Αιγάλεω 
Ρόδος – Επισκοπή 
Ιάλυσος Ρόδου – Καλλιθέα 
Αστέρας Βλαχιώτη – Ένωση  
Πανασπροπυργιακού 
Σαντορίνη – Καλαμάτα

Super Bowl: Με παρουσία 
φιλάθλων στο 20%  

O σημαντικότερος και δημοφιλέστε-
ρος ετήσιος αγώνας του αμερικα-

νικού ποδοσφαίρου, το Super Bowl, θα 
διεξαχθεί με λίγους θεατές στις κερκίδες 
ελέω κορωνοϊού. Η διοργανώτρια Αρχή, 
NFL, σκοπεύει να επιτρέψει παρουσία 
φιλάθλων σε ποσοστό 20% της συνο-
λικής χωρητικότητας του «Raymond 
James Stadium», στην Τάμπα της Φλό-
ριντα, όπου θα διεξαχθεί το Super Bowl 
στις 7 Φεβρουαρίου 2021.
Το εν λόγω στάδιο έχει χωρητικότητα 

65.618 θεατών, με δυνατότητα επέκτα-
σης των κερκίδων για παρουσία έως και 
75.000 θεατών. Ως εκ τούτου, εισιτήρια 
του αγώνα θα είναι σε θέση να προμη-
θευτούν από 13 έως 15 χιλιάδες φίλα-
θλοι. Δεδομένο είναι πως οι φίλαθλοι 
θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα, ενώ οι 
θέσεις τους θα βρίσκονται σε απόσταση 
δύο μέτρων. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
NY CITY FC - MONTREAL 3-1

68’ Medina, 83’ Moralez, 86’ Rocha - 
89’ Quioto

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MONTREAL - NASHVILLE 0-1

33’ Leal

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

MONTREAL-ORLANDO CITY  
(7:30PM) «RED BULL ARENA»

Ανάμεικτα συναισθήματα προέκυψαν για τις δύο ελληνι-
κές ομάδες που συμμετέχουν στους ομίλους του Europa 

League, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 2ης αγωνιστικής 
(29/10).
Απογοήτευση στην ΑΕΚ, μετά την εντός έδρας ήττα μς 1-2 

από την αγγλική Λέστερ, ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ από το εκτός 
έδρας 0-0 με την ισπανική Γρανάδα αλλά όχι για το αποτέλε-
σμα, εφόσον ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν καλύτερος από 
την αντίπαλό του, έχασε σημαντικότερες ευκαιρίες, ενώ είχε και 
δοκάρι με τον Σβαμπ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα 
του Φερέιρα μάλιστα ζητάει και πέναλτι πάνω στο Σβαμπ στις 
καθυστερήσεις, σε μια φάση που χωράει συζήτηση.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ πλήρωσε δύο 

τραγικά λάθη του γκολκίπερ Τσιντώτα και δέχτηκε δύο «φτηνά» 
τέρματα (18΄πέν. Βάρντι, 39΄ Τσαντούρι), ενώ στην επανάλη-
ψη λίγο έλειψε ο Τάνκοβιτς να «γυρίσει» μόνος του το παιχνίδι  
(γκολ στο 49΄, τεράστια ευκαιρία στο 50΄!).

«Τιμώρησε» την ΑΕΚ η Λέστερ  
έχασε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ

Αποτελέσματα, βαθμολογίες και επόμενη  
αγωνιστική στους δύο ελληνικούς ομίλους:

5ος όμιλος: Γρανάδα-ΠΑΟΚ 0-0, Ομόνοια-Αϊντχόβεν 1-2  
Γρανάδα 4, Αϊντχόβεν 3, ΠΑΟΚ 2, Ομόνοια 1
5/11: Ομόνοια-Γρανάδα, ΠΑΟΚ-Αϊντχόβεν

7ος όμιλος: ΑΕΚ-Λέστερ 1-2, Ζόρια-Μπράγκα 1-2
Λέστερ 6, Μπράγκα 6, ΑΕΚ 0, Ζόρια 0  
5/11: Ζόρια-ΑΕΚ, Λέστερ-Μπράγκα
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SUPER LEAGUE
6η αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-1  
(56΄ Καρλίτος - 92΄Μπαρτόλο)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ 1-0  
(73΄ πέν. Μπαράλες)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ 0-1 
(16΄ πέν. Ανσαριφάρντ)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-0 
(14΄ πέν. Μανούσος,  
78΄ Κωτσόπουλος)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ (-) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ (-)
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (-)
 

Η βαθμολογία 
(σε 6 αγώνες) 

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

* ΑΡΗΣ, ΑΕΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
ΠΑΟΚ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ-
ΚΟΣ, ΛΑΜΙΑ (5 ΑΓΩΝΕΣ), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (4 ΑΓΩΝΕΣ), ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΣΜΥΡΝΗΣ (3 ΑΓΩΝΕΣ)

** 1-6 ΠΛΕΪ-ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

 
ΣΚΟΡΕΡΣ

5 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4 ΓΚΟΛ ΜΠΑΡΑΛΕΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
3 ΓΚΟΛ ΠΑΜΛΙΔΗΣ/ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
 ΔΟΥΒΙΚΑΣ/ΒΟΛΟΣ
 ΣΑΡΔΙΝΕΡΟ/ΟΦΗ
 ΓΚΑΜΑ/ΑΡΗΣ

7η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
11:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
11:15 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
13:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
09:00 ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ
13:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ

SUPER LEAGUE 

«Έπιασε» τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ
Ούτε τώρα το πρώτο τρίποντο για Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της… λειψής 
6ης αγωνιστικής Σούπερ λιγκ Ελλά-

δας, εφόσον πέρασε νικηφόρα με 0-1 
από την έδρα του δυνατού φέτος ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ, και έπιασε τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
στη βαθμολογία.
Να σημειωθεί ότι, εκτός από το ντέρ-

μπι ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (λόγω των ευ-
ρωπαϊκών αγωνιστικών υποχρεώσεων 
των ομάδων), αναβλήθηκαν ακόμα δύο 
παιχνίδια, λόγω κρουσμάτων κορωνο-
ϊού στις ομάδες (ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ & ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ-ΛΑΜΙΑ).
Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που διεξή-

χθησαν, ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο ΟΑΚΑ, με 
νέο τεχνικό τον Λάζλο Μπόλονι, έφτασε 
στην… πηγή αλλά για μία ακόμα φορά 
νερό δεν ήπιε! Το γκολ του Καρλίτος έως 
το 92΄ της αναμέτρησης προοιώνιζε για 
το πρώτο τρίποντο των «πράσινων» κό-
ντρα στο Βόλο, όμως στο λεπτό αυτό ο 

Μπαρτόλο σόκαρε το «τριφύλλι», που 
έμεινε για μία ακόμα αγωνιστική χωρίς 
νίκη, στο χειρότερο ξεκίνημα του Πανα-
θηναϊκού στην ιστορία του! 
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ διατήρησε απόρ-

θητο το «Θ. Κολοκοτρώνης» εφόσον νί-
κησε τον ΟΦΗ με 1-0 και συνεχίζει την 
πολύ καλή του πορεία, ενώ και ο ΑΤΡΟ-
ΜΗΤΟΣ νίκησε τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ (2-0) με 
το Μάκη Χάβο να αποτελεί παρελθόν για 
την ομάδα του Αγρινίου.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Με τους τέσσερις από τους επτά αγώνες 

της 6ης αγωνιστικής της Super League να 
διεξάγονται, φτάσαμε τους 35, ενώ πα-
ραμένουν σε εκκρεμότητα επτά. Μόνο 
τέσσερις ομάδες έχουν παίξει και τα έξι 
παιχνίδια τους. Ακόμη δεν έχουμε δει σε 
αγώνα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 
στο πρώτο ημίχρονο! Από τα έξι γκολ του 

τριημέρου, τα δύο μπήκαν στο πρώτο 
ημίχρονο. Οι ομάδες συνεχίζουν να σκο-
ράρουν στο δεύτερο. Έχουν μπει 25 στο 
πρώτο και 51 στο δεύτερο, υπερδιπλάσια 
δηλαδή! Και από αυτή την αγωνιστική 
ξεχωρίσαμε κάποιους ακόμα ενδιαφέρο-
ντες αριθμούς:
-300 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο 

έφτασε ο Πέτρος Μάνταλος στη νίκη 
της ΑΕΚ στα Γιάννινα. Ο 29χρονος μέσος 
στα 12 χρόνια της καριέρας του είχε και 
δύο σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο 
έχει 212 αγώνες Super League, 15 στη 2η 
κατηγορία, έναν αγώνα διαβάθμισης, 43 
Κυπέλλου Ελλάδας και 29 στα Κύπελλα 
Ευρώπης. Οι 209 αγώνες είναι με την ΑΕΚ 
και οι 91 με την Ξάνθη.
-200 αγώνες στην καριέρα του σε συλ-

λογικό επίπεδο συμπλήρωσε ο Χρήστος 
Ελευθεριάδης. Ο 29χρονος Καβαλιώτης 
επιθετικός έχει 5 στη Super League, 127 
στη 2η κατηγορία, 54 στην 3η κατηγορία, 
13 στο Κύπελλο Ελλάδας και ένα στο Κύ-
πελλο Γ’ Εθνικής.
-100 αγώνες με τη φανέλα του Παναι-

τωλικού συμπλήρωσε ο Χόρχε Ντίας, 
που παίζει για τέταρτη σεζόν στην ομά-
δα. Τους περισσότερους ανάμεσα στους 
ενεργούς παίκτες της ομάδας. Έχει 90 
στη Super League και 10 στο Κύπελλο.
-30 νίκες στη Super League έφτασε ο 

προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, Μί-
λαν Ράσταβατς. Τις 11 με την τωρινή του 
ομάδα και 19 με την Ξάνθη.
-15 αγώνες αντίπαλος με τον Παναθη-

ναϊκό έχει παίξει ο Αμρ Ουάρντα. Δεν 
έχει αντιμετωπίσει άλλη ομάδα περισσό-
τερες από 10 φορές!

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ 
σκοράρει με πέναλτι 

για την ΑΕΚ το γκολ 
που έκρινε το παιχνίδι 

με τον ΠΑΣ Γιάννινα 

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Αναβολή σε δύο γήπεδα
Ο κορωνοϊός «άλλαξε» το πρόγραμμα

Μόνο η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ απέμενε για να αναβληθεί 
οριστικά και η αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Λαύριο, της 2ης αγω-

νιστικής της Basket League. Το Λαύριο αντιμετωπίζει πολλαπλά 
κρούσματα κορωνοϊού με αποτέλεσμα να αναβληθεί και ο δεύ-
τερος αγώνας του στην Α1 για φέτος, καθώς είχε αναβληθεί και 
το ματς της πρεμιέρας, Λαύριο-Προμηθέας Πατρών. Εξάλλου, 
ήδη από τις 26/10, ο ΕΣΑΚΕ ανέβαλε τον αγώνα Προμηθέας 
Πατρών – Παναθηναϊκός, επίσης για τη 2η αγωνιστική, εφόσον 
τρία μέλη των Αχαιών βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό.
Όσο για την πρεμιέρα της Α1 μπάσκετ στην Ελλάδα, η πρώτη 

νίκη στη μεγάλη κατηγορία της ομάδας του Μεσολογγίου με 
αντίπαλο τον ΑΡΗ ήταν το αποτέλεσμα που εντυπωσίασε, ενώ 
στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης νικητής ήταν ο Ηρακλής κόντρα 
στον ΠΑΟΚ. Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας: Μεσολόγγι-Άρης 
73-70, Ιωνικός Νίκαιας-ΑΕΚ 68-81, Περιστέρι-Κολοσσός Ρόδου 

84-81, Ηρακλής-ΠΑΟΚ 75-57, Παναθηναϊκός-Λάρισα 69-60, 
Λαύριο-Προμηθέας (αναβολή).
Βαθμολογία (1 αγώνας): Ηρακλής, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Μεσο-

λόγγι, Περιστέρι (από 2 βαθμούς), Κολοσσός, Άρης, Λάρισα, Ιω-
νικός, ΠΑΟΚ (από 1 βαθμό), Λαύριο, Προμηθέας (χωρίς βαθμό). 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 
10:00  Κολοσσός Ρ.-Μεσολόγγι    
11:00  Ιωνικός Ν.-Περιστέρι    
13:30  ΑΕΚ-Λάρισα              
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 
13:30  Άρης-Ηρακλής            
ΠΑΟΚ-Λαύριο [ΑΝΑΒΟΛΗ] 
Προμηθέας Π.-Παναθηναϊκός [ΑΝΑΒΟΛΗ]

Suggested presentation. barbiesgrill.com   



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  30 Οκτωβριου, 2020 / October 30, 2020

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

���������������
�������������������������������������������������������������

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Για την 28η Οκτωβρίου

Η επίσημη Δοξολογία για τον εορ-
τασμό της 28ης Οκτωβρίου θα 
τελεστεί αυτή την Κυριακή, 1η 

Νοεμβρίου 2020, στις 11:00 π.μ., από τον 
Καθεδρικό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων  για την 
προστασία από τη διασπορά του κορο-
νοϊού, η Δοξολογία θα μεταδοθεί δια-

δικτυακά, από την επίσημη σελίδα της 
ΕΚΜΜ  στο Facebook. 

Για τους πιστούς που δεν διαθέτουν 
σύνδεση στο ίντερνετ, η Δοξολογία θα 
μεταδοθεί επίσης από τον ραδιοφωνικό 
σταθμό MIKE 105.1 FM, όπως συμβαίνει 
και με τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή.

Με την εκπνοή του Οκτωβρίου 
λήγει και η περίοδος εγγραφών 
των μαθητών της Συμπληρωμα-

τικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ. 

Μετά από τα πρώτα 4 μαθήματα τηλε-
μάθησης μέσω διαδικτυακής πλατφόρ-
μας, γονείς και παιδιά που συμμετέχουν, 
εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους. Οι 
δάσκαλοι και οι δασκάλες των “Σαβ-
βατιανών” κέρδισαν τη “μάχη” της 28η 
Οκτωβρίου, που δεν ήταν άλλη από το 
να καταφέρουν να καλλιεργήσουν το ελ-
ληνικό πνεύμα και το αίσθημα του “ανή-
κειν” στους μαθητές. Με όπλα την ελληνι-
κή γλώσσα και την ιστορία του έπους του 

‘40, φούντωσε η δημιουργικότητα των 
λιλιπούτιων μαθητών των δημοτικών 
σχολείων “Πλάτων - Όμηρος” και ΄”Αγιος 
Νικόλαος”. 
Τα παιδιά, μέσα από διάφορες διδασκα-
λικές μεθόδους επικοινωνίας στα ελληνι-
κά, κατανόησαν  τις οδηγίες, και  ξεκίνη-
σαν ένα ταξίδι γιορτής. Χαράχτηκε στην 
καρδιά τους η φράση “Ζήτω η Ελλάδα” 
και πήραν φωτιά τα μολύβια, τα ψαλίδια 
και το μοναδικό γαλανό χρώμα της Ση-
μαίας της Πατρίδας μας. 

Με περίσσια περηφάνια δημοσιεύου-
με ένα μικρό δείγμα των εργασιών των 
μαθητών του προνηπίου,νηπιαγωγείου 

και πρώτων τάξεων του δημοτικού μας. 
Ευχαριστούμε τους γονείς για τη συνερ-
γασία τους και στέλνουμε την αγάπη και 
τον αμέριστο σεβασμό μας στους ακού-
ραστους μαχητές παππούδες και γιαγιά-
δες. 

Σας υποσχόμαστε πως θα προσπαθή-
σουμε να σας μεταφέρουμε κάθε εβδο-
μάδα την Ελληνική Φλόγα που ανάβει 
στα “Σαββατιανά” μας σχολεία. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 
καλέστε στο 514 738 2421 εσωτ. 115 ή 
στείλτε e-mail στο kkiryakidis@hcgm.org

Κέρδισαν τη “μάχη” της 28ης Οκτωβρίου
τα «Σαββατιανά» σχολεία της ΕΚΜΜ

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

στους μαθητές τρίγλωσση εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας. Αν λάβουμε υπόψη 
μας, ότι τα γαλλικά και τα ελληνικά είναι 
από τις «δύσκολες» γλώσσες, καταλαβαί-
νει κανείς ότι τα εφόδια που αποκτούν 
οι μαθητές του σχολείου μας είναι σημα-
ντικά για την εξέλιξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας. 

Το ημερήσιο Σχολείο «Σωκράτης-Δημο-
σθένης» παρέχει τρίγλωσση εκπαίδευση 
από το προνηπιαγωγείο μέχρι το γυμνά-
σιο. Για τη γαλλική και την αγγλική εκπαί-
δευση το σχολείο εφαρμόζει τα προγράμ-
ματα του Υπουργείου Εκπαίδευσης του 
Κεμπέκ. 

Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη 
γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία και 
τον Ελληνικό πολιτισμό. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κο-
ντά το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», 
στην εκδήλωση «Ανοικτές πόρτες». Κά-
ποιο από τα παραρτήματά του θα βρίσκε-

ται κοντά σας, στο Μοντρεάλ, στο Λαβάλ 
και στη Νότια Ακτή.

Οι «Ανοικτές πόρτες» θα λειτουργήσουν 
από την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, από τις 
12:00 έως τις 2:00 μ.μ. Από τη Δευτέρα, 2 
Νοεμβρίου έως την Τετάρτη, από τις 9:00 
έως τις 11:00 π.μ.. Επιπλέον, την Τετάρτη 
το απόγευμα, από τις 6:00 έως τις 8:00 
μ.μ. Προσοχή: Λόγω των έκτακτων υγει-
ονομικών μέτρων κατά της πανδημίας, η 
επίσκεψη στα παραρτήματα του σχολείου 
θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Για τον λόγο 
αυτό, επικοινωνήστε με τα παραρτήματα 
στους αριθμούς τηλεφώνου που δημοσι-
εύουμε πιο κάτω:

Παραρτήματα: Σωκράτης ΙΙ (5757 
Wilderton, Montreal) τηλ. 514-738-2421, 
εσωτ. 144, Σωκράτης ΙΙΙ (11, 11e Rue, 
Roxboro) τηλ. 514-685-1833, Σωκράτης IV 
(5220 Grande Allée, St-Hubert) τηλ. 450-
656-4832, Σωκράτης V (931 rue Emerson, 
Laval) τηλ. 450-681-5142, Σωκράτης V – 
Annexe (1005 boul. Pie-X, Laval) τηλ. 450-
681-5142 και Δημοσθένης (1565 boul. St-
Martin O., Laval) τηλ. 450-972-1800. 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Από την Κυριακή, στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

PRE-COVID-19 PHOTO 
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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

Serving the Hellenic Community since 1922
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

R A D I O T H O N  “ A G A P I ”
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

514-333-6000
Appelez - Call - Τηλεφωνήστε

ΑVΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!
OUVREZ VOTRE COEUR!

OPEN YOUR HEART!

Vivian Pamel 
&

Peter Pamel

� e Goulakos 
Family

Connie & Chris
Jamie-Lee & George

Julie & Socrates

Mary Karamanos
&

Nick Tsatsoulis

NOV. 14
SAMEDI • SATURDAY • ΣΑΒΒΑΤΟ

10 AM to 2 PM

THE MONTREAL
GREEK TIMES | ΧΡΟΝΙΚΑ

Anonymous
Sponsor x2

ENTREPRISE LOCATION LTÉE

Alexander Lekas
General Manager

514.341.8725
alekas@shleasing.com
5470, rue Pare, Mont-Royal, QC. H4P 1R3

www.emsb-aevs.com / (514) 488-4636

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wagar Adult Education Centre
EMSB

DONATE NOW!
www. h l b s . c a

Serving the Hellenic Community since 1922
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

www. h l b s . c a

419 St. Roch, SS-07, Montreal Quebec H3N 1K2
Help Line 514 344-1666     Offi  ce & Fax 514 344-0054

Email: hellenicladies@bellnet.ca / www.hlbs.ca / facebook - Hellenic Ladies Benevolent Society

21 Οκτωβρίου 2020
Αγαπητέ Υποστηρικτή,

Από το 1922 ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών παρέχει φιλανθρωπικό 
έργο σε Ελληνικές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, προσφέροντάς τους ανακούφιση και 
μια ακτίνα ελπίδας. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω του Κοινωνικού Προγράμματος Έκτακτης 
Βοήθειας το οποίο διανέμει τρόφιμα και βοηθά με ενοίκιο, ρουχισμό κλπ.

Από το 1969 ο κύριος Έρανος αυτού του Προγράμματος είναι ο ετήσιος “Ραδιομαραθώνιος 
Αγάπης”.

Η προσφορά σας στον “Ραδιομαραθώνιο” θα καλυτερέψει τη ζωή των συνανθρώπων μας 
και η φιλανθρωπία σας θα στήριξη το ευγενικό έργο του ΦΟΕΚ!

Εφέτος, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας του Κορονοϊού-19 τα αιτήματα βοήθειας έχουν 
αυξηθεί όπως και οι φιλανθρωπικές μας προσπάθειες να βοηθήσουμε εκείνους που έχουν 
ανάγκη. Επί πλέον, o “Ραδιομαραθώνιος Αγάπης” θα είναι ο μοναδικός μας έρανος εφέτος.
“Όλοι μαζί θα κάνουμε την διαφορά”!

Μπορείτε να δώσετε την προσφορά σας δια τηλεφώνου στον αριθμό (514) 333-6000 
το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 2020 η ταχυδρομικώς στον εσώκλειστο φάκελο. Όλες οι 
προσφορές θα ανακοινωθούν από τον Ραδιοσταθμό CFMB.  Θα σταλούν επίσημες 
αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές $20 και άνω. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους για να κάνετε μια 
δωρεά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.hlbs.ca. Επίσης γίνετε φίλοι μας στο 
Facebook!

Ζωντανή Μετάδοση του 51ου Ετήσιου “ Ραδιομαραθωνίου Αγάπης” του ΦΟΕΚ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 Νοεμβρίου 2020 μέσω του CFMB AM 1280 Multilingual 
10:00 πμ. έως 2:00 μμ. (514) 333-6000

Παρακαλούμε σημειώστε: Εφέτος, η Πανδημία του κορονοϊού δεν μας επιτρέπει 
να βρισκόμαστε στις εκκλησίες για να λάβουμε τη δωρεά σας την ημέρα του 
“Ραδιομαραθωνίου” όπως άλλες χρονιές.

Φιλικότατα,
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Serving the Hellenic Community since 1922
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Serving the Hellenic Community since 1922
HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
SOCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Marathon Agapi
2020 CAMPAIGN BEGINS...

 
Honourary Committee

Honourary Chairperson
The Honourable
Leo Housakos, Senator, Ottawa

Honourary Members
P. Vivian Cyriacopoulos,
Honorary Consul of the
Republic of Cyprus - Montreal

Mary Deros,
Municipal Councillor for
ParkExtension

Nick Katalifos, Principal,
Wagar Adult Education Centre

Rena Papathanakou
(formerly of CFMB)

Gold Sponsors
RBC
KRB Avocats/Lawyers
VVS Films
Vivian & Peter Pamel
Mary Karamanos &
Nick Tsatsoulis
The Goulakos Family

Silver Sponsors
Anonymous X2
Canadwide
PA Supermarché

Bronze Sponsors
Centreville Volkswagen
EMSB-Wagar Adult
Education Centre
S&H Leasing
Mr. Pu� s

HLBS Co-Presidents
Joanne Bisbikos
Viola Vathilakis

Marathon Co-Chairpersons
Matina Bisbikos-Priftakis
Viola Vathilakis

Marathon Committee
Jane Apostolis-Lekas
Roula Athanasopoulos
E�  e Dracopoulos
Belle Grivakis
Sandra Khoury
Nitza Melas
Vicky Nikolakakos
Bernice Tzicas
Mary Vosniades

Special Mention and Thanks to:
Michael Tellides
CFMB AM 1280 Multilingual

Nick Tsatas
President, Tsatas Group

Chris Adamopoulos
École Socrates-Démosthène

Viola Vathilakis
Marathon Agapi Co-Chair

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

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

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

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΎ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!
Η εκ θεμελίων ανοικοδόμηση της Εκκλησίας
έχει κατά πολύ προχωρήσει… Δυστυχώς όμως προχωράει μετ’ εμποδίων 
γιατί το βάρος των εξόδων έχει πέσει σε λίγους, πολύ λίγους ανθρώπους 
που αδυνατούν να κάνουν περισσότερα.
Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας και ζητούμε την οικονομική σας βοήθεια.
O Ιερός Ναός Αγίας, της του Θεού Σοφίας έχει προσφέρει, προσφέρει και θα 
προσφέρει στον Ελληνισμό και την
Ορθοδοξία, και πάντοτε θα συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια διάθεση. 
Η Ορθοδοξία σήμερα κινδυνεύει και πρέπει να υπάρχουν Φάροι Ομολογί-
ας σαν αυτόν του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας, μπορείτε να μας 
καταλάβετε και να μας συμπαρασταθείτε.
Βασιζόμαστε στην φιλοτιμία των ευσεβών Χριστιανών της Παροικίας μας και 
κάνουμε έκκληση όπως βοηθήσετε αυτό
το έργο και την προσπάθεια μας να το ολοκληρώσουμε προς δόξα Θεού.
Μπορείτε να κάνετε και εσείς την προσφορά σας είτε καταθέτοντας την δω-
ρεά σας κατ΄ ευθείαν στο λογαριασμό
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 
62851 Account Number 0005215 
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά σας στην 
διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, 
MONTREAL QC. H2S 3K6, 
ή e-transfers στο: agiasofiamontreal@gmail.com Πληροφορίες: 514-
744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

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

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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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

ΕΤΗΣΙΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΏΤΗ

(από Νερόμηλο Μεσσηνίας)

Τα παιδιά:
Παναγιώτης και Κατερίνα,

 Γεωργία και Λεωνίδας,
 Αλεξάνδρα και Νίκος

Τα εγγόνια:
Νίκος, Μανώλης, Νίκος, 

Άννα, Δημήτρης και Φίλιππος 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

Το Ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που ισχύουν. 

Ευχαριστούμε γα την κατανόηση και την συμπαράστασή σας.

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους, με οποιονδήποτε τρόπο, μας συμπα-
ραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνήστου μας 

πατέρα, παππού, αδελφού και θείου, Νικολάου Κρεμμυδιώτη.

Ο μπαμπάς μας

Καρδιά γεμάτη κατανόηση.
Πηγή δύναμης και υποστήριξης. 

Ακατάπαυστη διάθεση για βοήθεια. 
Απέραντη στοργή.

Μας έφυγες ξαφνικά,
Πόσο μας έχεις λείψει! 

Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε! 
Αιωνία σου η μνήμη!

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, (2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal), 

τελούμε Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου μας πατέρα και παππού
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Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι πλησι-
άζει η ώρα της Χάγης, αλλά αυτό δε 

σημαίνει ότι η συζήτηση δεν έχει αρχίσει 
για τα καλά, από τη Βουλή, μέχρι το τελευ-
ταίο καφενείο της ελληνικής επικράτειας! 

Δε λείπουν βέβαια και οι υπερβολικοί 
χαρακτηρισμοί περί προδοσίας και πολλά 
άλλα που λέγονται και δε γράφονται. 
Τώρα τελευταία ανακαλύψαμε και το 

Χάρτη της Σεβίλλης, διότι οι Έλληνες απέ-
κτησαν έρωτα με τους χάρτες, αλλά ο κα-
θένας προτιμά ένα δικό του χάρτη!

Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης*
© slpress.gr

Επίσης, κομφούζιο παρατηρείται, όταν η 
συζήτηση στρέφεται στις θαλάσσιες οριο-
θετήσεις. Δεν εξηγείται αλλιώς η ξαφνική 
θέση της κυβέρνησης της Τρίπολης για 
οριοθέτηση ΑΟΖ με Μάλτα και Ελλάδα. 

Η εξωφρενική αυτή πρόταση της Τρίπο-
λης παραγνωρίζει δυο βασικές παραμέ-
τρους, που έχουν απόλυτη σχέση με την 
πρότασή της. 
Ας πάρουμε πρώτα την περίπτωση της 

Μάλτας. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
οριοθέτησε την υφαλοκρηπίδα της Λιβύ-
ης με αυτή της Μάλτας το 1985 και η οριο-
θέτηση ΑΟΖ δυο κρατών συμπίπτει πάντα 
με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. 
Να υπενθυμίσουμε, ότι η Λιβύη είχε 

προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο το 

1982, μαζί με τη Μάλτα, σχετικά με την 
οριοθέτηση των περιοχών της υφαλοκρη-
πίδας που ισχύουν για καθένα από αυτά 
τα δύο κράτη. Προς υποστήριξη του επι-
χειρήματός της, η Λιβύη βασίστηκε στην 
αρχή της φυσικής προέκτασης και στην 
έννοια της αναλογικότητας.

ΤΙ ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ Η ΧΑΓΗ
Η Μάλτα υποστήριξε ότι τα δικαιώματα 

των κρατών σε περιοχές της υφαλοκρηπί-
δας διέπονται πλέον από την έννοια της 
απόστασης από την ακτή. Η συγκεκριμένη 
έννοια, θεωρήθηκε ότι αποδίδει πρωταρ-
χικό ρόλο στη μέθοδο ισορροπίας για τον 
καθορισμό των ορίων μεταξύ των περιο-
χών της υφαλοκρηπίδας, ιδίως όταν αυτά 
ισχύουν για κράτη που βρίσκονται ακρι-
βώς απέναντι το ένα από το άλλο, όπως 
στην περίπτωση της Μάλτας και της Λιβύ-
ης.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, ενόψει 

των εξελίξεων του νόμου σχετικά με τα 
δικαιώματα των κρατών σε περιοχές της 
υφαλοκρηπίδας, δεν υπήρχε λόγος να 
ανατεθεί ρόλος σε γεωγραφικούς ή γεω-
φυσικούς παράγοντες, όταν η απόσταση 
μεταξύ των δύο κρατών ήταν μικρότερη 
από 400 μίλια (όπως στην παρούσα περί-
πτωση). Θεώρησε επίσης, ότι η μέθοδος 
της μέσης γραμμής δεν έπρεπε να χρησι-
μοποιηθεί και δεν ήταν η μόνη κατάλληλη 
τεχνική οριοθέτησης.

Το Δικαστήριο καθόρισε ορισμένες αρχές 
και τις εφάρμοσε στην απόφασή του της 
3ης Ιουνίου 1985, υπό το φως των σχετι-
κών περιστάσεων. Έλαβε υπόψη τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ακτών, τη διαφορά 
στα μήκη τους και την απόσταση μετα-
ξύ τους. Τέλος, φρόντισε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε υπερβολική δυσαναλογία 
μεταξύ της υφαλοκρηπίδας που βρίσκεται 
σε ένα κράτος και του μήκους της ακτο-
γραμμής της.
Υιοθέτησε λοιπόν τη λύση μιας μέσης 

γραμμής, που μεταφέρθηκε βόρεια σε 
μια συγκεκριμένη απόσταση. Η μεταφο-
ρά της μέσης γραμμής σήμαινε ότι η Χάγη 
δεν έδωσε πλήρη επήρεια στη Μάλτα. 

Παραθέτουμε το χάρτη από την απόφα-
ση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την ορι-
οθέτηση υφαλοκρηπίδας Λιβύης-Μάλτας 
(πάνω αριστερά).

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας 
και Λιβύης είναι ακόμα πιο εξωφρενική. 
Όπως φαίνεται από το χάρτη του παρά-
νομου τουρκολιβυκού μνημονίου (πάνω 
δεξιά), η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει 
κλέψει, μαζί με την Τουρκία, ένα μεγάλο 
μέρος της ελληνικής ΑΟΖ. Επομένως, ο 
μόνος τρόπος να ζητήσει από την Ελλάδα 
να αρχίσουν συζητήσεις για την οριοθέτη-
ση των ΑΟΖ τους, είναι η κατάργηση της 

παράνομης οριοθέτησης με την Τουρκία.
Η Ελλάδα, ουσιαστικά, έχει ήδη οριο-

θετήσει την ΑΟΖ της με τη Λιβύη από το 
2011. Εκείνη τη χρονιά, ο υφυπουργός 
Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, 
έκανε ένα σημαντικό βήμα για την κατο-
χύρωση των εθνικών κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων με το νόμο 4001/2011 για την 
έρευνα των υδρογονανθράκων. Ουσιαστι-
κά, με αυτό το νόμο η Ελλάδα οριοθέτη-
σε μονομερώς την υφαλοκρηπίδα και την 
ΑΟΖ με αυτή της Λιβύης, δίνοντας πλήρη 
επήρεια στη Γαύδο (φωτ. δεξιά).

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 του άρ-
θρου 156 περιέχει την εξής ιδιοφυή δια-
τύπωση: «Ελλείψει συμφωνίας οριοθέ-
τησης με γειτονικά κράτη των οποίων οι 
ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες 
με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο 
της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης (αφής κηρυχθεί), είναι 
η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποί-
ας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτε-
ρα σημεία των γραμμών βάσης (τόσων 
ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις 
οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας 
ζώνης». Αυτός είναι ο χάρτης που αντανα-
κλά τις προβλέψεις του νόμου 4001/2011.

Ως προς την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ 
Λιβύης και Ελλάδος, θα πρέπει να ανα-
φερθεί ότι η θέση της Λιβύης ήταν, ότι για 

Το φάντασμα  
της Χάγης  

πλανάται πάνω  
από την Ελλάδα

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  33
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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
5 locations on the

South Shore of Montréal 

514 871-2020
12 locations on the

North Shore of Montréal

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

Montréal

�
dignitequebec.com

ΠΡΟΣΙΤΟΙ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

μια τέτοια οριοθέτηση θα πρέπει η Ελ-
λάδα να αναγνωρίσει ως νόμιμο το κλεί-
σιμο του κόλπου της Σύρτης εύρους 303 
ναυτικών μιλίων. Να σημειώσουμε πως η 
UNCLOS επιτρέπει κλείσιμο κόλπων μέχρι 
50 ναυτικά μίλια. Επιπλέον, να δεχθεί ότι 
η Γαύδος δε μπορεί να υπολογισθεί σε 
μια τέτοια οριοθέτηση.

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
Η Ελλάδα προσπάθησε αρκετές φορές 

να οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ 
στο Λυβικό Πέλαγος, αλλά οι προσεγγί-
σεις των δύο κρατών είναι διαμετρικά 
αντίθετες. 

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η μέθοδος οριο-
θέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας πρέπει να 
ακολουθεί τη μέση γραμμή, ενώ η Λιβύη 
υποστηρίζει τη μέθοδο της ευθυδικίας, 
όπως και η Τουρκία, εμμένοντας στη νο-
μιμότητα του κλεισίματος του κόλπου της 
Σύρτης. Οι Τούρκοι δημιούργησαν το πιο 
εξωφρενικό σκηνικό στο τέλος του 2019, 

όταν προσπάθησαν να επεκτείνουν τις 
βλέψεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ισχυριζόμενοι ότι η Τουρκία διαθέτει 
θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Ο κύρι-
ος λόγος αυτής της υπέρ-κινητικότητας 
ήταν ότι ανησυχούσαν, βλέποντας ότι η 
ExxonMobil, η TOTAL και τα ΕΛΠΕ θα αρ-
χίσουν εξερεύνηση στα δυο οικόπεδα που 
τους έχουν παραχωρηθεί από την Ελλάδα 
νοτιοδυτικά της Κρήτης, τα οποία συνο-

ρεύουν με την ΑΟΖ της Λιβύης.
Ας σημειωθεί πάντως, ότι η σημερινή ελ-

ληνική κυβέρνηση πάγωσε αυτές τις δια-
δικασίες. Πλέον, η Ελλάδα σταμάτησε να 
ψάχνει για υδρογονάνθρακες! Φαίνεται 
ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη ενδιαφέρεται να αρχίσει συνομιλίες με 
τους Τούρκους για να προστατέψει το θα-
λάσσιο πλούτο της, αλλά προφανώς δεν 
ενδιαφέρεται να τον ανακαλύψει!

*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος 
καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστη-
μιακού Συστήματος Μέρυλαντ, ΗΠΑ. 

Χάρτης παράνομου 
τουρκολιβυκού 
μνημονίου
Πηγή: Χάρτες Άγγελου 
Συρίγου, Ειδική 
Έκδοση Κυριακάτικης 
Καθημερινής, 2020
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Χάρτης 
Υφαλοκρηπίδας 

/ ΑΟΖ του Νόμου 
4001/2011 | 

Πηγή: Υπουργείο 
Ενέργειας Ελληνικής 

Κυβέρνησης
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 / 1 1 / 2 0 2 0  –  8 / 1 1 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
772

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 771

30 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή 
πορεία στις 3 Νοεμβρίου, δίνοντάς σας 
το έναυσμα να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις 
σας. Νιώθετε ότι γύρω σας αρχίζουν να 
προκύπτουν κάποιες εντάσεις, ειδικά στο 
επαγγελματικό και το οικογενειακό περι-
βάλλον. Με τη βοήθεια του Ερμή, μπο-
ρείτε να τις χειριστείτε με ψυχραιμία και 
προγραμματισμό.

Η βασική σας αίσθηση εξ αρ-
χής, θα είναι η ανόρθωση της πνευ-
ματικής σύνδεσης με τον κόσμο γύρω 
σας. Σε αυτό θα συμβάλλει η λήξη της 
ανάδρομης πορείας του Ερμή στις 3 
Νοεμβρίου… Επιπλέον, ο επικοινωνι-
ακός πλανήτης θα περάσει στη ζώνη 
σας του πνεύματος στις 10 του μήνα!

Είναι απαραίτητο να ανακτήσε-
τε τη διαύγεια και την ηρεμία της σκέψης 
σας. Έτσι θα νιώσετε γρήγορα ότι είστε 
πιο χαρούμενοι και πιο συνεργάσιμοι σε 
όλους τους τομείς της ζωής σας. Σε αυτό 
θα συμβάλλει αισθητά – μόλις στις 3 Νο-
εμβρίου – η επιστροφή του Ερμή σε ορ-
θόδρομο στη ζώνη σας της καθημερινότη-
τας… 

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή 
πορεία μόλις στις 3 Νοεμβρίου. Και 
στις 10 θα περάσει με άνεση στη δια-
νοητική σας ζώνη. Αυτές οι μετακινή-
σεις του αγγελιαφόρου πλανήτη, θα 
ξεδιαλύνουν την οπτική σας και θα σας 
γεμίσουν θετικές σκέψεις!

Ο Ερμής θα κλείσει τον ανάδρο-
μο κύκλο του στις 3 Νοεμβρίου. Εσείς 
άμεσα θα έχετε την ανάγκη να κάνετε 
διορθωτικές κινήσεις και να αναπληρώ-
σετε το χαμένο χρόνο. Το πιο πιθανό εί-
ναι να κινηθείτε αυτόνομα, τουλάχιστον 
μέχρι τις 10 του μήνα που ο επικοινωνι-
ακός πλανήτης θα περάσει στον τομέα 
σας των ομάδων!

Ο Ερμής που σας κυβερνά θα 
επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 3 Νοεμ-
βρίου. Η συγκυρία θα σας ενθαρρύνει να 
διασκεδάσετε και να γελάσετε, παρά το 
γεγονός ότι θα καταστρώνετε σχέδια βελ-
τίωσης της καθημερινότητάς σας. Από τις 
10 του μήνα και μετά, ο Ερμής θα σας βο-
ηθήσει να ισορροπήσετε τις ευθύνες με 
τα ζητούμενά σας!

Ο αγγελιαφόρος Ερμής λήγει 
την παρούσα ανάδρομη φάση του στις 
3 Νοεμβρίου. Η αναστροφή του θα επι-
στρέψει κι εσάς στην πνευματική διαύ-
γεια, ώστε να συνειδητοποιήσετε όσα 
σας κρατούν πίσω. Και όταν ο ευφυής 
πλανήτης περάσει στη ζώνη σας των χρη-
μάτων στις 10 του μήνα, θα αρχίσουν να 
συρρέουν οι ευχάριστες ειδήσεις!

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία 
στις 3 Νοεμβρίου, συγκυρία που θα 
αποτελέσει πραγματική ροή ενέργειας 
για εσάς: Είναι η ιδανική στιγμή για να 
στραφείτε στις όποιες εκπαιδευτικές 
και γνωστικές διεκδικήσεις σας!

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή 
πορεία μέσα στη ζώνη σας της οικογέ-
νειας. Από τις 3 Νοεμβρίου κιόλας, θα 
νιώσετε να απομακρύνονται οι όποιες 
εντάσεις ή διαφωνίες. Και μία εβδομά-
δα μετά, στις 10 του μήνα, ο επικοινω-
νιακός πλανήτης θα περάσει στον οίκο 
σας της ανεξαρτησίας!

Μόλις στις 3 Νοεμβρίου, ο Ερ-
μής λήγει την παρούσα ανάδρομη φάση 
του. Η αναστροφή θα διαλύσει άμεσα το 
μεγαλύτερο μέρος του νεφελώματος που 
επικρατεί στα συναισθήματά σας. Και με 
το πέρασμα του επικοινωνιακού πλανήτη 
στα δικά σας εδάφη στις 10 του μήνα, θα 
οξυνθεί σημαντικά και η λογική σας σκέ-
ψη!

Ο Ερμής θα επιστρέψει σε 
ορθή πορεία στις 3 Νοεμβρίου, στη 
ζώνη σας των φόβων. Είναι πιθανό να 
έχετε μια τάση απομόνωσης, είτε μια 
αίσθηση ότι είστε μόνοι, ακόμα κι αν 
περιβάλλεστε από πολλά άτομα. Από 
τις 10 του μήνα θα έχετε την ευκαιρία 
να ξεπεράσετε φοβίες και αμφιβολίες. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

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

Ο μήνας ανοίγει με μια σημαντική 
αναστροφή στις 3, αυτή του Ερμή που γυρί-
ζει ορθόδρομος στον οίκο σας της αγάπης. 
Μία εβδομάδα μετά, ο αγγελιαφόρος πλα-
νήτης θα περάσει στον τομέα σας της οικει-
ότητας. Και οι δύο συγκυρίες έχουν τη δυ-
ναμική να βελτιώσουν την επικοινωνία με 
το ταίρι σας, προκειμένου να εξομαλυνθεί 
κάθε μελανό σημείο στη σχέση σας!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1908: Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας 
τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθι-
στούν σταδιακώς τα ιππήλατα. Λόγω του ότι 
δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περί στάσεων κανονι-
σμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν 
εκεί που το ζητούν οι επιβάτες.

1918: Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1927: Σημειώνεται αποτυχημένη δολοφονική 
απόπειρα κατά του προέδρου της Δημοκρατίας, 
Παύλου Κουντουριώτη.

1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατα-
τούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλί-
ας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

1938: Ο Ορσον Γουέλς δε δυσκολεύεται να πεί-
σει -μέσω ραδιοφώνου- τους Αμερικανούς ότι η 
Γη δέχεται επίθεση από Αρειανούς.

1961: Στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, το 
ταριχευμένο σώμα του Ιωσήφ Στάλιν απομα-
κρύνεται από το Μαυσωλείο του Λένιν, σύμφω-
να με απόφαση του συνεδρίου του ΚΚΣΕ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...
-Πρέπει να σταματήσεις να πίνεις, αν δε θέλεις να καταστρέψεις το συκώτι σου...
-Ρε γιατρέ, όλο τα ίδια λες, όταν έρχεται η σειρά σου να κεράσεις...

Είναι ένας εδώ στην παραλία, χωρίς τατουάζ! Τι άλλο θα δούμε...;
   
Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό με το λεωφορείο! Όταν είσαι μέσα πάει σα χελώνα και όταν τρέχεις να το προλάβεις τρέχει 
σαν πόρσε!!!

Έβαλα να δω λίγο μάστερ σεφ, βλέπω κλαίνε όλοι, λέω κάποιος πέθανε δε μπορεί, τελικά απ’ ότι κατάλαβα, υπήρχε 
σοβαρό πρόβλημα με το σάμαλι...

Πήγαινα στο δρόμο 7 το πρωί και ξαφνικά, ξεπροβάλει πίσω από τα βουνά μια μεγάλη φλεγόμενη φωτεινή μπάλα... 
πάει λέω, τελείωσε... μετά κατάλαβα ότι ήταν ο ήλιος... δεν είχα ξυπνήσει ξανά τόσο νωρίς!!!

Αυτό που μιλάς σε κάποιον και βγάζει τα γυαλιά ηλίου για να σε ακούσει, δεν το ‘χω καταλάβει ακόμα...

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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-L
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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




