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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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ΑΠΌ ΤΌ SAINTE THÉRÈSE 

ο μακελάρης  
του Κεμπέκ Σίτι

ΗΠΑ | ΕΚΛΌΓΕΣ
Το Λας Βέγκας βγάζει Πρόεδρο
Όλα τα μάτια στην Πολιτεία της Νεβάδα

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΌΙΚΌΝΌΜΙΑ

Εργατικό δυναμικό  
και κυβερνητικές 
υπηρεσίες
Η συνέχεια της ανάλυσης  
του David Dodge

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΌΛΙΤΙΚΗ

Ό γρίφος του  
ανασχηματισμού

Όλοταχώς για  
12 ν.μ. στο Ιόνιο

ΕΛΛΗΝΙΚΌ «ΧΤΥΠΗΜΑ»  
ΣΤΙΣ ΑΝΙΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η νέα μέθοδος  
της Ελίζας Κονοφάγου

|Μόνο ο διάλογος μπορεί να βοηθήσει
|Θέλουμε και μπορούμε  

να λειτουργήσουμε ως διαμεσολαβητές
|Προς το συμφέρον όλων  
να υπάρξει αποκλιμάκωση  

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
|Στόχος η αύξηση οικονομικών – εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας-Καναδά
|Συζήτηση με Δένδια να αναλάβει  

ο Καναδάς το Διεθνές Εκπαιδευτικό  
Κέντρο Πιλότων στην Καλαμάτα

Γιατί οι Τούρκοι  
απειλούν με casus belli  

και τι πρέπει να γνωρίζουμε  
για τα χωρικά ύδατα

François-Philippe Champagne: 
«Δεδομένη η αλληλεγγύη της 

καναδικής κυβέρνησης στην Ελλάδα»

ΑΠΌΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤΑ ΝΕΑ
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Συνεχίζουμε να 
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

Πλένουμε τα 
χέρια μας

Κρατάμε αποστάσεις

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545
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Καλύπτουμε το 
πρόσωπα σας

Υποχρεωτική για όλους  
10 ετών ή άνω σε όλα τα 
είδη δημόσιας συγκοινωνίας 
και σε κλειστούς ή μερικώς 
κλειστούς δημόσιους 
χώρους.
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ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΠΑΘΙ ΣΤΌ ΚΕΜΠΕΚ ΣΙΤΙ

Το Sainte Thérèse γίνεται το επίκεντρο 
μιας φρικιαστικής ιστορίας

Ένας 24χρονος άνδρας κατηγορήθηκε 
για δύο δολοφονίες πρώτου βαθμού 

και πέντε απόπειρες δολοφονίας, μετά 
από φερόμενη επίθεση σε επτά άτομα με 
σπαθί στην ιστορική περιοχή της πόλης 
του Κεμπέκ τη νύχτα του Halloween, ενώ 
ήταν ντυμένος με μεσαιωνική στολή.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου αναφέρο-
νται στον κατηγορούμενο Carl Girouard. 
Αν και τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν 
τη διεύθυνση κατοικίας του Girouard, τα 
μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προέρ-
χεται από το Sainte-Thérèse.
Τα Νέα επικοινώνησαν με την αστυνομία 

του Therese de Blainville για περισσότε-
ρες πληροφορίες. Ο εκπρόσωπος του τμή-
ματος Martin Charron μας ενημέρωσε ότι 
το τμήμα του δεν εμπλέκεται στην έρευνα. 
Βοήθησε το αστυνομικό τμήμα της πόλης 
του Κεμπέκ στη διατήρηση της περιμέ-
τρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. 
Είναι η αστυνομία του Κεμπέκ που χει-
ρίζεται ολόκληρη την έρευνα. Ο αρχηγός 
της αστυνομίας της Πόλης του Κεμπέκ Ρό-
μπερτ Πίτζον ανακοίνωσε ότι η ταυτότητα 
των θυμάτων επιβεβαιώθηκε από το γρα-
φείο του ιατροδικαστή.

Είναι ο κ. François Duchesne, 56 ετών, 
καθώς και η Suzanne Clermont, 61 ετών. 
Τα θύματα ήταν και οι δύο κάτοικοι του 
Κεμπέκ. Το Service de Police de la Ville de 
Québec (SPVQ) προσέφερε την υποστήρι-
ξη και τη συμπάθειά του στα θύματα και 

τους συγγενείς των θυμάτων του τραγι-
κού γεγονότος. Οι άλλοι 5 άνθρωποι που 
τραυματίστηκαν από αυτήν την επίθεση 
δεν κινδυνεύουν.

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Σύμφωνα με την αστυνομία του Κε-

μπέκ, ο Carl Girouard χρησιμοποίησε 
ένα σπαθί katana για να διαπράξει 
τα εγκλήματα. Το katana είναι ένα 
ιαπωνικό σπαθί που χαρακτηρίζε-
ται από μια καμπύλη, μονόπλευ-
ρη λεπίδα με κυκλικό ή τετράγωνο 
προστατευτικό και μακριά λαβή 
για να μπορεί κάποιος να το πιάσει 
με δύο χέρια. Χρησιμοποιήθηκε 
από τους σαμουράι της αρχαίας 
και φεουδαρχικής Ιαπωνίας.

Η πόλη του Sainte-Thérèse είχε 
μεσίστιες τις σημαίες της μετά 
τα θλιβερά γεγονότα που συνέ-
βησαν στις 31 Οκτωβρίου στην 
πόλη του Κεμπέκ. 

Μετά από μια μεγάλη και μερικές 
φορές ταραχώδη αναδιοργάνωση 

των υπηρεσιών ταξί της περιοχής του Μό-
ντρεαλ, υπήρξαν κάποια καλά νέα την πε-
ρασμένη εβδομάδα για τους οδηγούς ταξί 
και τους φορείς εκμετάλλευσης στόλων, 
που πρόκειται να δουν μια από τις μεγα-
λύτερες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια 
που εισήχθησαν στις επιχειρήσεις τους.

ΤΩΡΑ ΣΤΟ LAVAL
Σύμφωνα με τους νέους επαρχιακούς 

κανονισμούς, οι εταιρείες ταξί που είχαν 

προηγουμένως την εντολή να εξυπηρε-
τούν περιφερειακούς «οικισμούς» ταξί 
στην περιοχή του Μόντρεαλ, έχουν απο-
κτήσει το δικαίωμα να παρέχουν υπηρε-
σία πέρα   από τα σύνορά τους – συμπερι-
λαμβανομένης της πόλης του Laval.
Σε μια ιστορική πρώτη, τουλάχιστον πέ-

ντε εταιρείες ταξί της περιοχής του Μό-
ντρεαλ ενώνονται, για να εργαστούν με 
έναν πιο συνεργατικό τρόπο προκειμένου 
να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινό. 
Στις εταιρείες περιλαμβάνονται τα ταξί 
Champlain (κεντρικό Μόντρεαλ), ταξί 
Pontiac / Hemlock (Montreal South-West 
and East), Taxi Coop de l’Ouest (Laval), 
Taxi Atlas (NDG / Westmount) και Taxi 
Union (Longueuil / South Shore).

ΚΑΛΑ ΝΕΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
«Τα καλά νέα είναι ότι μόλις έγινε δεκτό 

από την Επιτροπή de Transports du Québec 
για να πάμε στο Laval», δήλωσε ο George 
Boussios, πρόεδρος της Taxi Champlain 
με έδρα το Μόντρεαλ, σε συνέντευξή του 

στα ΝΕΑ. Η κοινοπραξία κατέληξε επίσης 
σε συμφωνία για συντονισμό με δύο εται-
ρείες ταξί στο Κεμπέκ, εξασφαλίζοντας 
καλύτερη πρόσβαση σε μεταφορές μεγά-
λων αποστάσεων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ LAVAL
«Εάν ένας πελάτης από το Laval κάλεσε 

να ζητήσει ένα από τα ταξί μας, χρειαζό-
μασταν επίσης να ρωτήσουμε αν επέστρε-

φαν στο Μόντρεαλ», δήλωσε ο Kamal 
Mirazimi, γενικός διευθυντής του Atlas 
Taxi, υπογραμμίζοντας ότι: «Για παρά-
δειγμα, παλαιότερα δεν επιτρέπονταν να 
πάρουμε κάποιον από το Chomedey για το 
Sainte-Dorothée. Αλλά τώρα επιτρέπεται 
να παρέχουμε αυτήν την υπηρεσία».

Μετάφραση – επιμέλεια:  
Δημήτρης Ηλίας

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

Επί 32 χρόνια 
εξυπηρετούμε την  
Ελληνική Παροικία

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων 
Επιχειρήσεων - Ζωής

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Συμμαχία 1.500 ταξί  
εξυπηρετεί τώρα το Λαβάλ
ΜΕ ΠΡΩΤΌΠΌΡΑ 
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
CHAMPLAIN TAXI 

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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ΠΌΛΕΜΌΣ
Πράξη βίας  

ή βιολογική ανάγκη;
Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ώρα 11 π.μ., άνθρωποι από όλες 

τις χώρες της Κοινοπολιτείας θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή 
σε ανάμνηση του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 
1918 και όλων όσοι υπηρέτησαν και έχασαν τη ζωή τους σε αυτή 
την τρομερή σύγκρουση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα 
θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ξέσπασε 20 
χρόνια αργότερα… 
Όπου κι αν βρισκόμαστε, πρέπει όλοι να κρατήσουμε ενός λε-

πτού σιγή, για να θυμηθούμε εκείνους όσοι υπηρέτησαν και πέ-
θαναν για την ελευθερία μας. Οι ανθρώπινες απώλειες από τους 
δύο μεγάλους πολέμους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια… Η φρί-
κη του πολέμου προκαλεί μία συγκλονιστική κρίση συνείδησης 
στους ανθρώπους, άρνηση των παραδοσιακών αξιών, φυγή στο 
παράλογο, αμφισβήτηση της κατεστημένης κοινωνικής τάξης.

Έχοντας νωπές ακόμη τις μνήμες των δύο καταστρεπτικών πολέ-
μων, ορατή είναι και πάλι η απειλή μιας νέας παγκόσμιας σύρρα-
ξης με απρόβλεπτες συνέπειες. Και αναρωτιέται κανείς, πόσο πι-
θανό είναι το σενάριο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου σήμερα;
Από την κεντρική Αφρική έως την Αραβική χερσόνησο, από την 

Άπω έως τη Μέση Ανατολή κι από τον Καύκασο έως τα Βαλκάνια, 
«μυρίζει μπαρούτι». Πόσο πιθανός είναι άραγε ένα νέος πόλεμος 
και τι μορφή θα έχει; Κι αν έχει ήδη ξεκινήσει;
Οι προκλήσεις της Τουρκίας του Νέο-Οθωμανού Ερντογάν στο 

Αιγαίο – και όχι μόνο – δεν έχουν τελειωμό. Στη Συρία το δεκα-
ετές μακελειό δε λέει να τελειώσει. Η κρίση με τη Βόρεια Κορέα 
μπορεί να βρίσκεται σε ύφεση, ο κίνδυνος όμως δεν έχει εξαλει-
φτεί.

Χώρες του ανατολικού ημισφαιρίου όπως το Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Γάζα, Λιβύη, Καύκασος, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, θεωρούνται 
τα κυριότερα «καυτά σημεία», χωρίς βέβαια να υπολογίζονται 
κάποιες ξεχασμένες πολεμικές συγκρούσεις όπως η Υεμένη, το 
Σουδάν και το Κονγκό… Όσον αφορά την Ευρώπη, κανείς δεν εγ-
γυάται ότι θα παραμείνει η ασφαλέστερη ήπειρος του πλανήτη 
με τις μαζικές εισροές εξτρεμιστικών στοιχείων και την ισλαμική 
τρομοκρατία, ένα φαινόμενο που παίρνει ολοένα και πιο ανησυ-
χητικές διαστάσεις.
Πέρα από τις μεθοριακές διαφορές, εξ’ αιτίας των επεκτατικών 

βλέψεων, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει άλλους παράγοντες που 
μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη μιας σύγκρουσης, όπως την 
περιβαλλοντική καταστροφή, την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη 
πόσιμου νερού, κ.ά. Οι οικονομικοί και ταξικοί πόλεμοι δε σταμά-
τησαν εξάλλου ποτέ. Υπάρχει έπειτα και το παγκόσμιο εμπόριο 
όπλων, η μεγαλύτερη και αθλιότερη επιχείρηση που δημιουργεί 
πολέμους… Σε αυτή τη φάση βέβαια, μια γενικευμένη συμβατική 
εμπλοκή, εκτός από το υψηλό ανθρώπινο κόστος, θα απειλούσε 
με χρεοκοπία ακόμη και τους νικητές, χωρίς τελικά να εξασφαλί-
σει την απαιτούμενη εθνική ομοψυχία.

Στη διάρκεια της ιστορίας, πολλοί πόλεμοι ξεκίνησαν και από 
ψυχοπαθείς ηγεμόνες, με φονικό όπλο την εξουσία, οι οποίοι δυ-
στυχώς εξακολουθούν ακόμη να κυβερνούν με ατιμωρησία. 

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι ο πόλεμος είναι αποτέλεσμα της συ-
νειδητής προσπάθειας του ανθρώπου να επιβληθεί, να επικρα-
τήσει στο έδαφος και στο διαρκή αγώνα επιβίωσης… 

«Όι 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ»  
«καπέλωσαν» την παροικία

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ένα ελληνικός ορ-
γανισμός με ιδιαίτερα ιδανικά Ελληνισμού και 

στους Αρχαίους Έλληνες -τιμώντας τον Λεωνίδα και 
τους 300 Σπαρτιάτες- έκανε μια πράξη που δε μπορεί 
να περάσει απαρατήρητη. 

Η πράξη αυτή μάλιστα μπορεί να θεωρηθεί ως μά-
θημα στα κογκρέσα -που τρώγονται ακόμα μεταξύ 
τους και θα αρχίσουν νέο γύρο στα δικαστήρια- αλλά 
και στην Ελληνική κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ.  

Αυτός λοιπόν ο μικρός σε όγκο οργανισμός, αλλά με 
γιγαντιαία Ελληνική ψυχή, πήρε την πρωτοβουλία να 
τιμήσει τους πεσόντες του ηρωικού «ΟΧΙ» των Ελλή-
νων.

Έτσι, αφού πήρε την άδεια από το δήμο του Λαβάλ, 
ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τίμησε και κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που 
βρίσκεται στον αυλόγυρο της δημαρχίας του Λαβάλ. 
Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε, να προβεί ο οργανισμός σ’ 

αυτή τη πρωτοβουλία, πάντως η πράξη και μόνο που 
πήραν «Οι 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ» που ηγείται ο 
κ. Βρασίδας Γιαννόπουλος, είναι άξια συγχαρητηρίων.

Αλλά επίσης, αυτό μας κάνει να διερωτηθούμε την 
απραξία τόσο των δύο κογκρέσων όσο και της Ελλη-
νικής Κοινότητας. Ναι μεν η Κοινότητα, όπως συνη-

θίζεται, έκανε την καθιερωμένη δοξολογία στον κα-
θεδρικό ναό Αγίου Γεωργίου στη 1 Νοεμβρίου, αλλά 
σίγουρα θα μπορούσε να ηγηθεί της «κατάθεσης 
στεφάνων» ανήμερα της εορτής του «ΟΧΙ», στο δη-
μαρχείο του Λαβάλ, όπως έκαναν οι «300 Σπαρτιάτες 
του Κεμπέκ».
Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα κογκρέσα. 
Εδώ πρέπει να πούμε, ότι στην κατάθεση στεφάνων 

που έγινε, εκπροσωπούσε το Ελληνοκαναδικό Κο-
γκρέσο ο Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Πάπας. 

Πάλι όμως την πράξη τιμής στους «Ήρωες του ‘40» 
έπρεπε να την κάνει το Ελληνοκαναδικό κογκρέσο, 
μια και στη θεωρία είναι ο κύριος Ελληνικός Οργανι-
σμός του Ελληνισμού του Καναδά.
Το καπέλωμα που έκαναν «Οι 300 Σπαρτιάτες του 

Κεμπέκ» αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αδρά-
νεια που έχουν οι λεγόμενοι μεγάλοι οργανισμοί της 
παροικίας μας. Για μένα είναι απαράδεκτο που δεν 
τίμησαν αυτούς που έδωσαν το αίμα τους για την πα-
τρίδα. Και πάλι εύγε στους «300 Σπαρτιάτες του Κε-
μπέκ» του κ. Γιαννόπουλου. Κύριοι, αποδείξατε την 
αγάπη σας για το Ελληνικό Έθνος. 

Ο Λεωνίδας που έχετε ως έμβλημα είναι πολύ περή-
φανος για σας!

Εκλογές «Αλαλούμ»
Την ώρα αυτή που γράφω, άγνωστο είναι ποιος 

θα καθίσει στο… θρόνο του Λευκού Οίκου. Το 
θρίλερ των αμερικανικών εκλογών συνεχίζετε. Και οι 
δυο αντίπαλοι έχουν δηλώσει ότι είναι νικητές. Την 
ίδια στιγμή, οι οπαδοί τους σαν τους χούλιγκαν των 
γηπέδων, ξεχύθηκαν στους δρόμους, όπου πολλοί απ’ 
αυτούς το έριξαν -μια και βρήκαν ευκαιρία- στο πλιά-
τσικο των καταστημάτων.

Εικόνες από τα τηλεοπτικά κανάλια δείχνουν, ότι σε 
ορισμένες περιοχές οι οπαδοί φέρουν επιδεικτικά τον 
προσωπικό τους οπλισμό, σαν τους καουμπόηδες του 
Φαρ Ουέστ. Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο στην Αμε-
ρική, μια και η αγορά όπλων είναι τόσο εύκολη, όσο 
να αγοράσετε μια τηλεόραση ή μια τοστιέρα. Ακόμα 
και η κομμώτρια της γειτονιάς έχει γύρω από τη μέση 
της τη ζώνη με το όπλο της. Είναι λοιπόν πολύ εύκο-
λο, η Αμερική να γνωρίσει ένα νέο εμφύλιο πόλεμο 
«μπαρουτιασμένο» από τις δηλώσεις ορισμένων πο-
λιτικών. Κύριο ρόλο παίζει και η λεγόμενη επιστολική 
ψήφος στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης. Σύμφωνα 
με το αρμόδιο υπουργείο που διεξαγάγει τις εκλογές, 
όλοι οι φάκελοι έπρεπε να βρίσκονται στα εκλογικά 
κέντρα καταμέτρησης στις 3 το απόγευμα των εκλο-
γών. Αλλά αυτό δεν έγινε. Μάλιστα, η πλευρά του 
προέδρου Τραμπ, κατηγορεί για νοθεία, μετά την 
εμφάνιση δεκάδων χιλιάδων φακέλων που έφτασαν 
μετά τα μεσάνυκτα της 3ης Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, 
ακόμα και τώρα που γράφω -Πέμπτη 5/11 απόγευ-
μα- περίπου 600.000 επιστολικές ψήφοι δεν έχουν 
καταμετρηθεί ακόμη στην Πενσιλβάνια, όπου προς το 
παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφές προβάδισμα με 
164.000 ψήφους. Με αυτό ως παράδειγμα και πρό-
σχημα ο δικηγόρος του Τραμπ -πρώην δήμαρχος της 
Νέας Υόρκης- Τζιουλιάνι, ανακοίνωσε ότι θα παρθούν 
νομικά μέτρα, για να σταματήσει η καταμέτρηση της 
επιστολικής ψήφου που νοθεύουν το αποτέλεσμα 
των εκλογών.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, την εποπτεία και 
διοργάνωση των αμερικανικών εκλογών έχει το αρ-
μόδιο υπουργείο εσωτερικών, που δεν είναι ανεξάρ-
τητο από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι 
σε φιλικές προσηλωμένες περιοχές του κόμματος του 
εκάστοτε προέδρου, τοποθετούνται μεγαλύτερος 
αριθμός καλπών και περισσότερο προσωπικό, για 
να ψηφίσουν πιο εύκολα οι οπαδοί του κόμματος 
του εκάστοτε προέδρου. Αντιθέτως στον Καναδά, οι 
εκλογές διεξάγονται από τον ανεξάρτητο οργανισμό 
Εκλογών Καναδά.  

Για όσους δε γνωρίζεται, οι προεδρικοί υποψήφι-
οι που θα κερδίσουν 270 ή περισσότερες εκλογικές 
ψήφους δε λαμβάνουν στην πραγματικότητα το γρα-
φείο του προέδρου εκείνη την ημέρα. Δε μπορούν 
να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, έως ότου τα 538 
μέλη της Εκλογικής College ψηφίσουν. Η συνάντηση 
των εκλεκτόρων λαμβάνει χώρα το Δεκέμβριο, μετά 
τις εκλογές, και αφού έχουν πιστοποιηθεί τα εκλογικά 
αποτελέσματα. Και ο νέος πρόεδρος ορκίζεται στις 20 
ή 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

Άγνωστο είναι πότε θα έχουμε τα τελικά αποτελέ-
σματα. Κανείς δεν ξέρει. Το ερώτημα είναι αν θα αφή-
σουν οι Ρεπουμπλικάνοι τη διαδικασία να ολοκληρω-
θεί. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι ακόμα 
και αν κερδίσει ο Μπάιντεν, υπάρχει πιθανότητα να 
καθυστερήσει η Προεδρία του ένα με δύο μήνες, μέ-
χρι την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Υπάρχει όμως κι ένα άλλο ερώτημα. Σε περίπτωση 

που κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν, πόσο χρο-
νικό διάστημα θα μπορέσει να κυβερνήσει την Αμερι-
κή λόγω της υγείας του και αναγκαστεί να αντικατα-
σταθεί από την Καμάλα Χάρις που έχει μεγάλες και 
ακραίες σοσιαλιστικές τάσεις; 
Τελικά, μάλλον είχε δίκιο ο παλιός τραγουδιστής 

Γιώργος Κοινούσης, με το στίχο του τραγουδιού του 
«Αμερική, Αμερική, είσαι μια χώρα τραγική».
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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

Συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το θρί-
λερ των αμερικανικών εκλογών (έως 

τις 5 μ.μ. της Πέμπτης που έκλεισε η 
εφημερίδα μας), με το Δημοκρατικό υπο-
ψήφιο, Τζο Μπάιντεν, να χρειάζεται ου-
σιαστικά -και τυπικά- την επικράτηση σε 
μόλις μία Πολιτεία -με επικρατέστερη τη 
Νεβάδα- για να αναδειχθεί σε νικητή των 
αμερικανικών εκλογών.

Έξι πολιτείες-«κλειδιά» μένουν ακόμη να 
ανακοινώσουν επίσημα, ολοκληρωμένα 
αποτελέσματα, καθώς εκεί η καταμέτρη-
ση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται. Ανάμε-
σα σε αυτές η Αριζόνα, η Βόρεια Καρολίνα, 
η Τζόρτζια και η Πενσιλβάνια. 

Και αν η πρώτη κατέληξε στον Τζο Μπάι-
ντεν, καθώς, με καταμετρημένο το 88% 
των ψήφων, η διαφορά φαίνεται να είναι 
μη αναστρέψιμη, στις άλλες τρεις Πολι-
τείες το προβάδισμα, έστω και μικρό, το 
έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Πενσιλβάνια, 
ωστόσο, η καταμέτρηση έχει ακόμα... δρό-
μο, καθώς, με καταμετρημένο το 89%, ο 
Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος συγκεντρώ-
νει ποσοστό 50,72%, με τον Δημοκρατικό 
αντίπαλό του να βρίσκεται στο 48,13%.

Κάπως έτσι, η Πολιτεία της Νεβάδα εί-
ναι εκείνη που θα κρίνει την τελική έκ-
βαση της εκλογικής αναμέτρησης, με τον 
Μπάιντεν να συγκεντρώνει έως τώρα το 
49,4% των ψήφων και τον Τραμπ να ακο-
λουθεί από κοντά, στο 48,5% και σε από-
σταση περίπου 11.500 ψήφων. 

Η καταμέτρηση ωστόσο στην Πολιτεία 
συνεχίζεται με ρυθμούς... χελώνας, έχο-
ντας φτάσει πλέον – και «κολλήσει» – στο 
76%.

Σύμφωνα με τους New York Times, μά-
λιστα, αν και έως το βράδυ της Πέμπτης 
5/11 αναμένονταν τα αποτελέσματα από 
κομητείες όπως το Λας Βέγκας και το Ρίνο, 
η τελική ενσωμάτωση όλων των ψήφων 
δεν αναμένεται πριν από την επόμενη 
εβδομάδα!

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο 
Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται 
στην κούρσα, έχοντας με το μέρος του 264 
εκλέκτορες, ενώ ο Τραμπ 214. 
Αν πάρει λοιπόν και τη Νεβάδα των 

έξι εκλεκτόρων, φτάνει στο «μαγι-
κό» αριθμό των 270 και αναδεικνύ-
εται σε νικητή, ασχέτως του τι ανα-
μένεται να ακολουθήσει μετά... 
Σε πανεθνικό επίπεδο, ο Μπάιντεν προ-
ηγείται με 50,4% έναντι 48% του Τραμπ. 

«ΕΣΠΑΣΕ» ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΟΜΠΑΜΑ  
Ο ΜΠΑΙΝΤΕΝ | ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΝΩ  

ΑΠΟ 70.000.000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, 

ένας υποψήφιος για την προεδρία συγκε-
ντρώνει στις εκλογές πάνω από 70 εκα-
τομμύρια ψήφους. 

Κι όμως: ο γηραιός Δημοκρατικός υπο-
ψήφιος, Τζο Μπάιντεν, κατάφερε να συ-

γκεντρώσει πάνω από 72 εκατομμύρια 
ψήφους, μέχρι στιγμής, όπως σχολιάζουν 
τα αμερικανικά ΜΜΕ. 

Προτού διαβεί το κατώφλι του Λευκού 
Οίκου -εάν λάβει το μαγικό αριθμό των 
270 εκλεκτόρων- έχει ήδη καταρρίψει το 
ρεκόρ του αριθμού των ψηφοφόρων που 
τον εμπιστεύτηκαν. Όπως επισημαίνει ο 
ιστότοπος «Politico», τo ρεκόρ προσέλευ-
σης στις εκλογές αυτές ευνόησε τον πρώ-
ην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, 
περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί 
άσκησαν φέτος το εκλογικό τους δικαίω-
μα στην κάλπη και με πρόωρη ή επιστολι-
κή ψήφο, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετο-
χής εδώ και 120 χρόνια. 
Ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν κατάφερε να 

σπάσει το ρεκόρ του Μπαράκ Ομπάμα το 
2008, όταν ο Αφροαμερικανός τότε υπο-
ψήφιος με τους Δημοκρατικούς κατάφε-

ρε να συγκεντρώσει 69,5 εκατομμύρια 
ψήφους. Κάτι λιγότερο από τους μισούς, 
έδειξαν την προτίμησή τους στον 77χρονο 
πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
«Η απόδοση του Μπάιντεν είναι συγκλο-

νιστική, λαμβάνοντας υπόψη τον ενθου-
σιασμό των ψηφοφόρων -ειδικά μεταξύ 
των νέων- αν συγκρίνουμε τον αριθμό των 
ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει τον πρώ-
το Αφροαμερικανό πρόεδρο στην ιστορία 
των ΗΠΑ» σχολιάζει το Associated Press.
Το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης 

στην κάλπη ήταν το 2016, όταν περίπου 
136 εκατομμύρια ψηφοφόροι άσκησαν το 
εκλογικό τους δικαίωμα. 
Τότε ο Nτόναλντ Τραμπ είχε συγκεντρώ-

σει 62,9 εκατομμύρια ψήφους και η πρώ-
ην υπουργός Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, 
περίπου 65,8 εκατομμύρια ψήφους.

Μίνα Αγγελίνη
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

|Στο 76% η καταμέτρηση 
στη Νεβάδα, με τον 

Μπάιντεν 11.500 
ψήφους μπροστά  

|Το τελικό αποτέλεσμα 
στην Πολιτεία δεν 

αναμένεται πριν την 
επόμενη εβδομάδα  

ΗΠΑ | ΕΚΛΌΓΕΣ

Προβάδισμα Μπάιντεν
Όλα τα βλέμματα στη Νεβάδα
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε 
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge* 

…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η επίτευξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 
ανάπτυξης των καναδικών κατά κεφαλήν 
εισοδημάτων τα επόμενα χρόνια, εξαρτά-
ται καθοριστικά από την αύξηση του αριθ-
μού των ωρών εργασίας σε σχέση με το 
μέγεθος του πληθυσμού μας – και ακόμη 
πιο σημαντικό από την ποιότητα παρα-
γωγικότητας από κάθε μία από αυτές τις 
ώρες.
Το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού 

δυναμικού του Καναδά μειώθηκε, σχεδόν 
απαρατήρητο, κατά 0,2% ετησίως για το 
μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας. 
Οι θετικές επιπτώσεις της μετανάστευ-

σης και οι βελτιώσεις στη συμμετοχή των 
περισσότερων ηλικιακών ομάδων (αλλά 
ιδίως των 60+ εργαζομένων) αντισταθμί-
ζουν εν μέρει μόνο τις επιπτώσεις της γή-
ρανσης του πληθυσμού. 
Ο αναπόφευκτος στόχος της πολιτικής 

σε μια τέτοια στιγμή, είναι να διασφαλί-
σει ότι όχι μόνο όσοι θέλουν να συμμετά-
σχουν μπορούν να βρουν δουλειά, αλλά 
το πιο σημαντικό είναι να έχουν πρόσβα-
ση στα εργαλεία (εξοπλισμός) να είναι 
πλήρως παραγωγικά και να τους δοθεί 
η ευκαιρία (εκπαίδευση) για να αποκτή-
σουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να 
παράγουν υψηλότερη αξία της παραγω-
γής. Από τη σκοπιά της διατήρησης της 
προσφοράς εργασίας, ξεχωρίζει η συμμε-
τοχή δύο βασικών ομάδων: οι εργαζόμε-
νοι μεγαλύτερης ηλικίας (μεταξύ 60 και 74 
ετών) και οι εργαζόμενοι με ευθύνες φρο-
ντίδας (για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα 
με ειδικές ανάγκες). Επομένως, πρέπει να 
είναι ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής.

Για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, το 
κλειδί είναι να αφαιρέσουμε τα αντικίνη-
τρα που περιέχονται στο OAS, το CPP και 
το φορολογικό μας σύστημα, με τη μορφή 
των πολύ υψηλών αποτελεσματικών συ-
ντελεστών φορολογίας επί του εισοδήμα-
τος εργασίας και να παρέχουμε ευκαιρίες 
για μετάβαση σε άλλους τύπους απασχό-
λησης, ειδικά σε επαγγέλματα φροντίδας. 
Για όσους έχουν παιδιά, η πρόσβαση σε 

παιδική μέριμνα είναι ζωτικής σημασίας. 
Για όσους έχουν άλλες οικογενειακές ευ-

θύνες, η πρόσθετη άδεια έχει αποδειχθεί 
απαραίτητο στοιχείο για την ενίσχυση της 
συμμετοχής.

Ένα από τα πιο απλά μαθήματα από την 
εμπειρία COVID είναι το πώς η εργασία 
από το σπίτι, όταν είναι εφικτή η εικονική 
εργασία, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις 
να αυξήσει την παραγωγικότητα και να 
μειώσει το μη παραγωγικό χρόνο μετακί-
νησης. 

Παρόλο που δεν υπάρχει πάντα η χρυσή 
τομή, τα μέτρα για τη διευκόλυνση της 
εικονικής εργασίας μπορούν να επεκτεί-
νουν αποτελεσματικά την προσφορά πα-
ραγωγικών ωρών εργασίας. 
Μαζί με τις μεταρρυθμίσεις για την αύ-

ξηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, των μεταναστών και εκεί-
νων με ευθύνες φροντίδας, η εικονική ερ-
γασία μπορεί να συμβάλει στην αντιστάθ-
μιση της φυσικής μείωσης της αύξησης 
των ωρών εργασίας, λόγω της γήρανσης 
του πληθυσμού.

Ακόμη πιο σημαντικό από την ανοικο-
δόμηση της ποσότητας του διαθέσιμου 
εργατικού δυναμικού, είναι να διασφαλι-
στεί ότι ο συνδυασμός δεξιοτήτων των ερ-
γαζομένων προσαρμόζεται γρήγορα, για 
να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαι-
τήσεις μιας μεταβαλλόμενης οικονομίας. 
Αυτό συνεπάγεται αυξημένη εστίαση στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα, για την επέ-
κταση της βάσης των γνώσεων STEM, κα-
θώς και των ανθρώπινων δεξιοτήτων που 
διευκολύνουν την προσαρμογή και τη μά-
θηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 
Απαιτείται εστίαση από εργοδότες και 

μεμονωμένους εργαζόμενους, στη συνε-
χή απόκτηση νέων και αναβαθμισμένων 
δεξιοτήτων. 

Απαιτείται ανοικοδόμηση του συστήμα-
τος ασφάλισης εργασίας, για την υποστή-
ριξη και την ενθάρρυνση της απόκτησης 
δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια και πριν από 
περιόδους ανεργίας. 

Και, τέλος, περιλαμβάνει την εστίαση 
στην παροχή υποστήριξης στους ηλικιω-
μένους εργαζόμενους, σε μετάβαση σε 
λιγότερο απαιτητικά σωματικά επαγγέλ-
ματα και στην απόκτηση των απαραίτη-
των δεξιοτήτων, για την κάλυψη των αυ-
ξημένων απαιτήσεων για υπηρεσίες για 
το γηράσκοντα πληθυσμό μας. 

Εστιάζοντας σε αυτούς τους κρίσιμους 
τομείς, η κυβερνητική πολιτική μπορεί να 
μειώσει την ανεργία και να ταιριάξει κα-
λύτερα τις δεξιότητες, να βελτιώσει την 
ποιότητα των ωρών εργασίας και να αυ-
ξήσει την παραγωγικότητα. 
Το θετικό αποτέλεσμα: περισσότερη 

συμμετοχή από μια καλύτερα προετοιμα-
σμένη και πιο περιεκτική αγορά εργασίας 
θα αυξήσει τους μισθούς, θα μειώσει τις 
εισοδηματικές ανισότητες και θα οδηγή-
σει σε μια πιο παγκόσμια ανταγωνιστική 
καναδική οικονομία.
Φυσικά, σε μια εποχή τεχνολογικής αλ-

λαγής σημαντικού βαθμού, ακόμη και με 
επενδύσεις σε αυτές τις πολιτικές για τη 
βελτίωση της ποσότητας, της ποιότητας 
και της ευελιξίας της εργασίας, μπορεί 
κανείς να αναμένει ότι θα συνεχίσουν να 
συμβαίνουν σοκ στην αγορά εργασίας, 
με αποτέλεσμα απρόβλεπτες περιόδους 
ανεργίας.
Το COVID απέδειξε δυναμικά ότι το τρέ-

χον σύστημά μας ασφάλισης ανεργίας δεν 
είναι προσαρμοσμένο, ώστε να παρέχει 
προσωρινή υποστήριξη στο αυξανόμενο 
ποσοστό εργαζομένων που είναι αυτοα-
πασχολούμενοι ή που δεν απολαμβάνουν 
μια μακροχρόνια συνεχή μόνιμη σχέση με 
ένα μόνο εργοδότη. 
Το CERB εφευρέθηκε για να αντιμετωπί-

σει αυτό το μειονέκτημα, αλλά είναι δομι-
κά ακατάλληλο ως μόνιμο χαρακτηριστικό 
για τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. 

Αναδημιουργεί μια έκδοση του λεγόμε-
νου τείχους πρόνοιας, που χρειάστηκε δε-
καετίες για να διαλυθεί.

Μια βασική πρόκληση για την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση κατά την περίοδο μετά 
το COVID, είναι να ανοικοδομήσει το σύ-
στημα ασφάλισης εργασίας για να συμπε-
ριλάβει αυτοαπασχολούμενους και ενδε-
χόμενους εργαζόμενους, που μπορούν 
στη συνέχεια να πληρώσουν ασφάλιστρα 
και να αποκτήσουν πρόσβαση στις παρο-
χές και τις παροχές κατάρτισης του συστή-
ματος. 

Πρέπει να διατηρήσουμε την υποκείμε-
νη φιλοσοφία του ευέλικτου συστήματος 
της Βόρειας Αμερικής, το οποίο αναγνω-
ρίζει ότι η εξέλιξη της αγοράς εργασίας 
που περιλαμβάνει περιόδους ανεργίας 
διευκολύνει την προσαρμογή, την ανά-
πτυξη και τη βελτιωμένη παραγωγικότητα, 
σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πρόληψης των απολύσεων (απαγόρευση 
απολύσεων σε συνδυασμό με επιδοτή-
σεις μισθών), τα οποία τελικά επιβάλλουν 
σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην πρό-
σληψη – ειδικά από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τέλος, πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο οι κυβερνητικές υπηρεσί-
ες μεγιστοποιούν τη συμβολή τους στην 
ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και στην 
καλύτερη διακυβέρνηση. 
Οι κυβερνήσεις αντιπροσωπεύουν το 

25% του Καναδικού ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος (προ-COVID) και είναι άμεσα 
υπεύθυνες για την παροχή πολλών κρίσι-
μων υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, με-
ταφορές, δικαιοσύνη και κανονισμοί). 

Παρεχόμενα με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο, αυτά θα ενισχύσουν την παγκό-
σμια ανταγωνιστικότητα της καναδικής 
οικονομίας.

Ιστορικά, ο δημόσιος τομέας ήταν πιο 
αργός για να προσαρμοστεί στις τεχνολο-
γικές αλλαγές από τον ιδιωτικό τομέα. Το 
μοτίβο εκεί διατηρείται κατά τη διάρκεια 
της ψηφιακής επανάστασης. 

Όμως, η κρίση COVID ανάγκασε την αλ-
λαγή στους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι 
γενικά ανταποκρίθηκαν θετικά. 
Η ανάπτυξη αυτής της δυναμικής προ-

σφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για την καθι-
έρωση αποτελεσματικότερων υπηρεσιών 
και δικαιότερης πρόσβασης σε αυτές και 
για την εξοικονόμηση χρημάτων.

| Η συνέχεια στο επόμενο…

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

Επιμέλεια στα ελληνικά: 
Δημήτρης Ηλίας
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Τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης υπέπεσε σε ένα 
σφάλμα. Στο να προαναγγείλει τον ανα-
σχηματισμό. Εν συνεχεία, τη σκυτάλη 
πήρε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος 
Γεραπετρίτης, και στο τέλος όταν έγι-
ναν κάποιες διορθώσεις (περισσότερο 
με αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων μεταξύ 
υπουργών, αναπληρωτών και υφυπουρ-
γών έμοιαζε) η αντιπολίτευση έκανε λόγο 
για φιάσκο.

Μιχάλης Κωτσάκος
© Η ΑΠΟΨΗ

Τώρα, όλες οι πληροφορίες από το Μα-
ξίμου συγκλίνουν, ότι ο «κανονικός» ανα-
σχηματισμός θα πρέπει να αναμένεται 
περί τα τέλη Νοεμβρίου, ή κατά τη διάρ-
κεια των εορτών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Όλα βέβαια θα εξε-
λιχθούν, αφενός από το πώς θα πάει η 
πανδημία, αφετέρου από τις εξελίξεις στα 
εθνικά θέματα. Το σίγουρο πάντως είναι, 
πως οι αρκετές αστοχίες και τα σφάλματα 
μπορεί να ανεβοκατεβάζουν τις μετοχές 
των υπουργών, αλλά ο πρωθυπουργός 
εξακολουθεί να βρίσκεται στο απυρόβλη-
το, να απολαμβάνει την αποδοχή των πο-
λιτών, όπως αναφέρεται σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις. Οπότε, ο κυρίαρχος Μητσοτά-
κης δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει χατί-
ρια στο εσωτερικό του κόμματός του, ούτε 
φυσικά να ισορροπεί μεταξύ των τάσεων, 
που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σε όλα τα 
πολυσυλλεκτικά κόμματα εξουσίας.
Κι όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από 

το Μαξίμου, «η σύνθεση της κυβέρνησης 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πρωθυ-
πουργού και δεν πρέπει να δίνει εξηγή-
σεις σε κανέναν, παρά μόνο στους πολίτες, 
όταν ζητήσει την ψήφο τους». 
Φυσικά, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως 

ένα μήνυμα για τις σκέψεις του πρωθυ-
πουργού. Για το ποιους θα αλλάξει, αλλά 
και το ποιους έχει στο μυαλό του για αξιο-
ποίηση. Αυτή είναι και μία άτυπη απάντη-
ση στα «γαλάζια» πηγαδάκια της Βουλής, 
μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας 
της Άννας Διαμαντοπούλου για την ηγε-
σία του ΟΟΣΑ. Οι συνομιλητές του πρω-
θυπουργού επιμένουν ότι ο δεύτερός του 
ανασχηματισμός θα είναι δομικός. 

Ο ίδιος, συμπληρώνουν, «ψάχνει αν-
θρώπους που να μπορούν να κάνουν τη 
δουλειά, δίχως να ενδιαφέρεται για το 
παρελθόν τους». Οι ίδιες πηγές ισχυρίζο-
νται, ότι και σε αυτόν τον ανασχηματισμό 
το πρόσημο θα έχει δύο χαρακτηριστι-
κά: «Θα χρησιμοποιηθούν πρόσωπα με 
μεταρρυθμιστικό και ξεκάθαρο κεντρώο 
προφίλ».

Ήδη ανεβασμένες μετοχές καταγράφουν 
στο χρηματιστήριο των βουλευτών που 
είναι προσωπικές επιλογές του κ. Μητσο-
τάκη. Και οι τρεις δεν έχουν να παρουσι-
άσουν κομματικά ένσημα, αλλά θεωρού-

νται πρόσωπα που μπορούν να κάνουν 
τη δουλειά. Αυτά είναι οι βουλευτές 
Επικρατείας Χρήστος Ταραντίλης, Σερ-
ρών Τάσος Χατζηβασιλείου και Βορείου 
Τομέα Δημήτρης Καιρίδης. 

Ο πρώτος είναι καθηγητής του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου που ορίστηκε γραμ-
ματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επι-
κοινωνίας της Πειραιώς το 2017. 
Ο Ταραντίλης ήταν μια προσωπική επι-

λογή του Μητσοτάκη για την ανανέωση 
της γαλάζιας ΚΟ. 

Ο δεύτερος –που εκτελεί και χρέη γραμ-
ματέα Διεθνών Σχέσεων– όπως αναφέ-
ρουν οι πιο προσεκτικοί παρατηρητές, 
συνόδευσε τον πρωθυπουργό στην τελευ-
ταία Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. 
Τέλος, ο τρίτος έχει τεράστια μιντιακή 

προβολή και δεν έχει περάσει απαρα-
τήρητο ότι  υπερασπίζεται ακόμη και τις 
αστοχίες της κυβέρνησης.

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Θεωρητικά, όπως επισημαίνουν πολιτι-

κοί αναλυτές, σε εποχή όπου τα εθνικά 
σου θέματα βρίσκονται στο κόκκινο δεν 
αλλάζεις τους υπουργούς Εξωτερικών και 
Άμυνας. 
Ο Νίκος Δένδιας μοιάζει ακλόνητος. Σε 

γενικές γραμμές τα έχει πάρει περίφημα. 
Εξάλλου, στο Νίκο Δένδια πιστώνονται 
οι δύο συμφωνίες με την ανακήρυξη της 
ΑΟΖ με την Ιταλία, αλλά και τη διευθέτη-
ση των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. 
Στα λάθη του καταγράφεται η σιγουριά 
του ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ θα κερδί-
σει τον εμφύλιο στη Λιβύη, με συνέπεια 
να τον υποδεχθεί στην Αθήνα και να τον 
οδηγήσει στο Μαξίμου. Βέβαια, αυτό το 
λάθος το κάλυψε με την ανανέωση συνερ-
γασίας με τον Ακίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο 
της Λιβυκής Βουλής, το μόνο εκλεγμένο 
του δράματος της αφρικανικής χώρας.
Τουναντίον, τα πράγματα για τον υπουρ-

γό Άμυνας είναι περίεργα. Κατ’ αρχάς, συ-
στήθηκε στο Νίκο Παναγιωτόπουλο να 
σταματήσει τις δηλώσεις-απάντηση σε 
όλα όσα λένε, σχεδόν σε καθημερινή 
βάση, οι Τούρκοι υπουργοί και ο ίδιος 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εν συνεχεία, 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή 
στον υπουργό Ανάπτυξης να βρει λύση 
στην εξυγίανση της στρατιωτικής βιομη-
χανίας και με τα ναυπηγεία. 
Και τρίτον, προ ολίγων ημερών, κλήθηκε 

στο Μαξίμου για σύσκεψη με τον πρω-
θυπουργό όλη η στρατιωτική ηγεσία και 
όχι ο αρμόδιος υπουργός. Όλα, λοιπόν, 
δείχνουν ότι μάλλον θα υπάρξει αλλαγή 
στο υπουργείο Άμυνας και το πιθανότερο 
είναι να δούμε στη θέση του τον Άδωνι 
Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια 
της ελληνοτουρκικής κρίσης έχει επιδείξει 
τεράστια μετριοπάθεια.

Ένας μεγάλος γρίφος είναι το τι θα γίνει 
στο υπουργείο Οικονομικών. Όσοι ισχυρί-
ζονται ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας σώθηκε 
λόγω της πρότασης δυσπιστίας που κατέ-

θεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πλανώνται πλάνην οικτρά. 
Ο πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος με 

την αντίδραση του υπουργού Οικονομι-
κών, όταν πριν από καιρό στο Υπουργικό 
Συμβούλιο τσακώθηκε με το Νότη Μητα-
ράκη, λειτουργώντας σαν πολιτευτής πα-
λαιότερων δεκαετιών, όταν προσπάθησε 
να αποτρέψει τη μεταφορά των μετανα-
στών στις Θερμοπύλες που είναι η εκλογι-
κή του περιφέρεια. 

Όλα είναι ανοιχτά, αλλά το πιθανότερο 
σενάριο είναι να μείνει με πετσοκομμένες 
αρμοδιότητες και να τοποθετηθεί δίπλα 
του ένας άλλος αναπληρωτής (ακούγεται 
μέχρι και το όνομα του πρώην διοικητή 
της Εθνικής, Τάκη Αράπογλου) και ο Θό-
δωρος Σκυλακάκης να μετακομίσει στο 
νέο υπουργείο που θα ασχοληθεί με τα 
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Εξάλλου, Σταϊκούρας και Σκυλακά-
κης έχουν μία πολύ δύσκολη συγκατοί-
κηση (σαν τον σκύλο με τη γάτα, όπως 

λένε οι γνωρίζοντες). Αλλά και ο Κωστής 
Χατζηδάκης θα πρέπει να ετοιμάζεται για 
νέο υπουργείο. Ίσως τώρα που η ΔΕΗ ξε-
πέρασε τον κίνδυνο χρεοκοπίας, να αφή-
σει το υπουργείο Περιβάλλοντος και να 
αναλάβει είτε το Ανάπτυξης, είτε το Εργα-
σίας, καθώς τα χνώτα του ταιριάζουν με 
αυτά του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου 
Τσακλόγλου, που έχει αναλάβει να ετοι-
μάσει το νέο ασφαλιστικό.  
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Γιάννης 

Βρούτσης ασκεί τα καθήκοντά του σε κα-
θεστώς ανασφάλειας, καθώς έχει να αντι-
μετωπίσει και σφοδρούς πολέμιους στο 
Μέγαρο Μαξίμου.
Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Υγείας, τα 

πράγματα είναι μπλεγμένα. Οι σχέσεις 
Μαξίμου-Κικίλια είναι διαταραγμένες, ει-
δικά από την εποχή που δημοσιοποιήθη-
καν οι πιέσεις να αναλάβουν τον υπουρ-
γικό θώκο είτε ο Σωτήρης Τσιόδρας, είτε 
ο Ηλίας Μόσιαλος.

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

Ό δύσκολος γρίφος  
του ανασχηματισμού
 
Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα που συζητιούνται 
και ποιο είναι το μήνυμα προς τους «γαλάζιους» 
βουλευτές που δεν αξιοποιούνται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Επιστρέψαμε  στον 
αέρα στη συχνότητα 

1610 ΑΜ, 
κάθε Σάββατο 

και Κυριακή στις 4 μμ.

1610

Αλλαγή σελίδας στο σχεδιασμό της 
χώρας για τις θαλάσσιες ζώνες επι-

διώκει η κυβέρνηση, επιχειρώντας κλεί-
σιμο εκκρεμοτήτων και βήματα προς τα 
εμπρός. Βήματα που όταν γίνονται στρέ-
φουν και το βλέμμα στην Τουρκία, ως τη 
σοβαρότερη και πιο καυτή «εκκρεμότητα» 
της Αθήνας. 

Αλεξάνδρα Φωτάκη
© in.gr

Η τουρκική επιθετικότητα άλλωστε και η 
υπογραφή του παράνομου τουρκολιβυ-
κού μνημονίου μεταξύ της κυβέρνησης 
Ερντογάν και του Φαγέζ αλ Σάρατζ απο-
τέλεσαν έναν ισχυρό καταλύτη εξελίξεων, 
ξεκλειδώνοντας συμφωνίες που βρίσκο-
νταν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης επί 
σειρά δεκαετιών.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την ορι-
οθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία 
άνοιξε την αυλαία των πρωτοβουλιών για 
την Ελλάδα. Ο καθορισμός θαλάσσιων ζω-
νών έμοιαζε με ταμπού, που έσπασε το 
καλοκαίρι με μια αιφνιδιαστική ανακοί-
νωση για την ελληνοϊταλική συμφωνία, με 
την άφιξη του Λουίτζι ντι Μάιο στην Αθή-
να, στις 9 Ιουνίου. Ακολούθησε η μερική 
οριοθέτηση με την Αίγυπτο σε ένα δεύτε-
ρο αιφνιδιασμό, με τον υπουργό Εξωτερι-
κών Νίκο Δένδια να αναχωρεί σχεδόν μυ-
στικά για το Κάιρο στις 6 Αυγούστου.

Για τους επικριτές τους, οι συμφωνίες 
αυτές εμπεριέχουν παραχωρήσεις που δε 
θα επιτρέπονταν εάν η χώρα δε βρισκόταν 
υπό την τουρκική πίεση. Για τους υποστη-
ρικτές τους, ξεκλείδωσαν διαπραγματεύ-
σεις που συνεχίζονταν επί δεκαετίες χωρίς 
αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας ότι η Αθήνα 
είναι σε θέση να διαπραγματεύεται και 
να προχωρά σε νόμιμες συμφωνίες με 
τους γείτονές της, δημιουργώντας θετικό 
προηγούμενο και εξασφαλίζοντας τα συμ-
φέροντα της χώρας. Δύο συμφωνίες που, 
όπως φαίνεται, θετικές ή αρνητικές, ήταν 
μόνο η αρχή και έθεσαν τις βάσεις για την 
ύπαρξη εξελίξεων.

Στις 26 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το 
βήμα της Βουλής την πρόθεση της κυβέρ-
νησης για επέκταση των χωρικών υδάτων 
από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, κατ’ αρχάς 
στο Ιόνιο. Μια κίνηση που αποτελεί προ-
ϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει 
και στο κλείσιμο της εκκρεμότητάς της με 
την Αλβανία. Του νομοθετικού βήματος 
για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης, 
ωστόσο, προηγούνται το κλείσιμο των 
κόλπων και η χάραξη ευθειών γραμμών 
βάσης.
Μια δυνατότητα που προβλέπεται στο 

άρθρο 10 με τίτλο «Κόλποι» της Σύμβα-
σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (UNCLOS). Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας, 
μπορεί να χαραχθεί «κλείουσα γραμμή» 
μεταξύ των δύο σημείων κατώτατης ρηχί-
ας των κόλπων και τα ύδατα στο εσωτε-

ρικό της γραμμής αυτής θεωρούνται εσω-
τερικά ύδατα. Όσον αφορά τις γραμμές 
βάσης, αυτές είναι νοητές γραμμές που 
ενώνουν τα διάφορα σημεία της φυσικής 
ακτογραμμής, όπου υπάρχουν βαθιές κολ-
πώσεις ή οδοντώσεις ή συστάδες νησιών, 
χωρίς να αφίστανται σηµαντικά από τη 
γενική κατεύθυνσή της. Ενώ σε περιοχές 
όπου η φυσική ακτογραµµή είναι οµαλή 
και σχεδόν ευθεία, µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί ως γραµµή βάσης.

Όσον αφορά το Ιόνιο, το προεδρικό διά-
ταγμα για το κλείσιμο των κόλπων και τις 
γραμμές βάσης είναι έτοιμο και έχει ήδη 
κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
αναμένοντας τη σχετική έγκριση. 

Με την έγκριση από το ΣτΕ και την υπο-
γραφή του προεδρικού διατάγματος, το 
επόμενο βήμα είναι η κατάθεση και ψήφι-
ση του νομοσχεδίου για την επέκταση των 
χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά 
μίλια, από τα Διαπόντια Νησιά βόρεια της 
Κέρκυρας, μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο 
στην Πελοπόννησο. Την ίδια στιγμή, υπό 
επεξεργασία βρίσκονται στο υπουργείο 

Εξωτερικών τα τοπογραφικά σχέδια για το 
κλείσιμο των κόλπων και νότια της Κρήτης. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει 
το δρόμο για τη σύνταξη του αντίστοιχου 
προεδρικού διατάγματος και τη δρομολό-
γηση της επέκτασης των χωρικών υδάτων, 
όπως και στη Δυτική Ελλάδα.

Παράλληλα, ενόψει της κύρωσης της 
συμφωνίας Αθήνας – Ρώμης για τις θα-
λάσσιες ζώνες από το ιταλικό κοινοβούλιο, 
αποστέλλεται στην Ιταλία και η τελική ρη-
ματική διακοίνωση.

ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΟΖ
Το κλείσιμο των κόλπων και η επέκταση 

των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, ανάβουν 
το «πράσινο φως» και για τη σύνταξη του 
συνυποσχετικού Ελλάδας – Αλβανίας για 
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, με στόχο την επίλυση διαφοράς 
για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. 
Κάτι το οποίο συμφωνήθηκε στην πρό-

σφατη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στα 
Τίρανα και στη συνάντηση που είχε με τον 
αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα. 

Μια εκκρεμότητα με «παρελθόν», αφού 
πρόκειται για την πρώτη συμφωνία θα-
λάσσιων ζωνών που υπέγραψε η Ελλάδα 
το 2009 και ακυρώθηκε από το Συνταγμα-
τικό Δικαστήριο της Αλβανίας, ως ετερο-
βαρής υπέρ της Αθήνας. 
Στο τότε ναυάγιο, σημαντικό ρόλο φέ-

ρεται να έπαιξε η Τουρκία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η συμφωνία Δένδια – Ράμα για 
προσφυγή στη Χάγη έλυσε ένα αδιέξοδο, 
που αναμένεται να δρομολογηθεί μετά 
τις εκλογές στην Αλβανία τον Απρίλιο του 
2021.

ΞΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο 

υπουργείο Εξωτερικών έχουν προσληφθεί 
ξένοι τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες 
που ασχολούνται με το θέμα των θαλάσ-
σιων ζωνών, με τα ονόματά τους ωστόσο 
να μην αποκαλύπτονται.

Ο φάκελος της οριοθέτησης θαλάσσιων 
ζωνών με την Τουρκία βρίσκεται επίσης 
υπό επεξεργασία από τους εμπειρογνώ-
μονες του υπουργείου Εξωτερικών, παρά 
την ένταση και τη διακοπή των συνομι-
λιών. Τόσο οι συμφωνίες οριοθέτησης 
με την Ιταλία και την Αίγυπτο, όσο και η 
συμφωνία προσφυγής στη Χάγη με την 
Αλβανία, καθιστούν σαφές ότι η ελλη-
νική πλευρά έχει διάθεση και προχωρά 
στην επίλυση των εκκρεμοτήτων με τους 
γείτονές της, είτε με διμερείς συμφωνίες 
είτε με προσφυγή σε διεθνή δικαιοδοτικά 
όργανα. Διπλωματικές πηγές υπογραμ-
μίζουν, ότι η επεξεργασία του φακέλου 
της Τουρκίας συνεχίζεται, καθώς η Αθήνα 
θέλει να είναι προετοιμασμένη τόσο για 
το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διε-
ρευνητικών επαφών – με προϋπόθεση 
τον τερματισμό των τουρκικών προκλή-
σεων – όσο και προσφυγής στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, εάν δεν καταστεί 
δυνατό να υπάρξει συμφωνία. Η επίλυση 
της διαφοράς Ελλάδας – Τουρκίας για την 
υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ είναι άλλωστε 
αυτή που θα ξεκλειδώσει και την ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας με την Αίγυπτο. 
Πιο σύνθετο είναι το ζήτημα μιας οριο-

θέτησης με την Κύπρο, καθώς, όπως το-
νίζουν ειδικοί, η ύπαρξη κοινών συνόρων 
στις θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας και Κυ-
πριακής Δημοκρατίας συνδέεται άμεσα 
με την οριοθέτηση με την Τουρκία και τις 
συμφωνίες για την επήρεια του συμπλέγ-
ματος της Μεγίστης.

Όλοταχώς για επέκταση των χωρικών 
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο
-Έτοιμο το διάταγμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων  

-«Κλείνουν» οι κόλποι σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη

Το κλείσιμο των κόλπων και η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο ανάβουν 
πράσινο φως και για τη σύνταξη του συνυποσχετικού Ελλάδας – Αλβανίας για προ-
σφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με στόχο την επίλυση διαφοράς για την 
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  6 Νοεμβριου, 2020 / November 6, 2020  •  9

Η σχέση των Ελλήνων με τους Ρώσους 
ήταν ανέκαθεν ετεροβαρής. Αυτοί 

κέρδιζαν (ή προσπαθούσαν να κερδίσουν), 
εμείς (στα σίγουρα) χάναμε. 

Δημήτρης Ευθυμάκης 
© Protagon.gr

Για 400 χρόνια, οι σκλάβοι πρόγονοί μας 
απέθεταν τις ελπίδες τους για απελευθέ-
ρωση στη μυθική Μόσχα με τις ορθόδοξες 
εκκλησιές. Δε γνώριζαν οι δύστυχοι ότι οι 
παντοδύναμοι Ρώσοι αδιαφορούσαν για 
τους λίγους ομόδοξους τους στο Νότο των 
Βαλκανίων και ότι το μόνο που τους ενδι-
έφερε ήταν να βρουν τρόπο να βγουν στη 
Μεσόγειο. Οι ανυπότακτοι Έλληνες ήταν 
πάντως ένα καλό ενεργούμενο της τσαρι-
κής πολιτικής. 

Μια υποκινούμενη (με τσαρικούς απε-
σταλμένους γεμάτους χρυσόβουλα) εξέ-
γερση στην Ελλάδα, λειτουργούσε σαν 
πέτρα στο παπούτσι της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, κάθε φορά που οι στρα-
τιές του ξανθού γένους προήλαυναν στα 
βόρεια σύνορά της. Στη συνέχεια, οι εξε-
γερμένοι εγκαταλείπονταν στο έλεος της 
τουρκικής μάχαιρας. That’s life. 

Μετά την εθνική μας απελευθέρωση και 
για τα επόμενα 100 χρόνια, οι Ρώσοι δε 
βρέθηκαν δίπλα μας ούτε μια φορά. Εμείς 
συνεχίζαμε να τους λατρεύουμε (το ρώσι-
κο κόμμα ήταν πανίσχυρο) όμως εκείνοι 
μας θεωρούσαν ανέκαθεν οικόπεδο των 
Αγγλογάλλων. Πράγματι, ήμασταν μπρο-
στά στη μπούκα των κανονιοφόρων των 
Δυτικών, οπότε το 19ο και στις αρχές του 
20ού αιώνα, οι Ρώσοι έριξαν όλα τους τα 
λεφτά στη Βουλγαρία. Δεν κατάφεραν βε-
βαίως μέσω αυτής να βγουν στο Αιγαίο, 
όμως ο απεχθής Πανσλαβισμός ως ρωσι-
κή πολιτική είχε στρατηγική ήττας και πε-
ριορισμού της Ελλάδας. 
Μια άγνωστη εξάλλου πτυχή της τσα-

ρικής επεκτατικής πολιτικής στο Αιγαίο, 
ήταν η διαρκής προσπάθεια, μετά την 
απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τις 
ελληνικές δυνάμεις το 1912, να μετατρέ-
ψει το Περιβόλι της Παναγιάς σε ένα εί-
δος αυτόνομου κρατιδίου τύπου Βατικα-
νού, υπό την υψηλή προστασία της μεγα-
λύτερης ορθόδοξης δύναμης στον κόσμο, 
δηλαδή της Ρωσίας. Ήταν ένας έμμεσος, 
αλλά σαφής τρόπος να δημιουργηθεί ρω-
σικό προτεκτοράτο που θα βρέχεται από 
το Αιγαίο. Το σχέδιο αποσοβήθηκε με την 
επικράτηση των Μπολσεβίκων το 1917. 

Η μοιραία για μας πολιτική πράξη των 
Ρώσων, ήταν η έμπρακτη υποστήριξη των 
Μπολσεβίκων στον Κεμάλ Ατατούρκ. Δί-
χως αυτούς, η Μικρασιατική Καταστρο-
φή δε θα είχε επιτελεστεί. Για μια ακόμα 
φορά, το ξανθό γένος επέλεξε να είναι 
εναντίον μας. Το ίδιο απεχθής και ανιστό-
ρητη ήταν και η σοβιετική πολιτική στο 
Μακεδονικό, κατά τη διάρκεια του Μεσο-
πολέμου. Οδήγησε τους Έλληνες κομμου-
νιστές να στιγματιστούν ως εθνοπροδότες 

και δημιούργησε τις ιστορικές βάσεις για 
το μετέπειτα αγκάθι του «Μακεδονικού», 
που σέρνεται ως τις μέρες μας, κόντρα 
στα πάγια ελληνικά συμφέροντα. 

Κατά την ίδια λογική, το 1945 στη Γιάλτα, 
ο Στάλιν μας έκανε πρώτα δώρο στους Δυ-
τικούς (ευτυχώς για μας) και στη συνέχεια 
δεν απέτρεψε έναν εμφύλιο που ήξερε ότι 
θα χάσουν οι δικοί του. Σκασίλα του για 
τη σφαγή που ακολούθησε. Με δυο λόγια, 
οι Ρώσοι ποτέ δε μας θεώρησαν δικούς 
τους, αντιθέτως εμείς συχνά-πυκνά προ-
στρέξαμε στη βοήθειά τους για να φάμε 
κατάμουτρα την πόρτα τους. Από το 1974 
που άφησαν ανενόχλητους τους Τούρκους 
να μπουν στην Κύπρο (ούτε ψήφισμα που 
λέει ο λόγος), μέχρι τα χάχανά τους το 
2015, όταν τους ζητούσε λεφτά ο Λαφαζά-
νης για να μας βγάλει από το ευρώ. Με το 
που έφυγε από το δωμάτιο ο Παναγιώτης, 
ο Βλαντιμίρ πήρε τον Ολάντ και τον κάρ-
φωσε (πάλι ευτυχώς για μας). 
Τώρα, μας ήλθε ο Λαβρόφ. Καλώς μας 

ήρθε, είμαστε φίλοι με όλους και με τους 
Ρώσους φυσικά. Μας βοήθησαν άλλωστε 
και στο Ναβαρίνο κάποτε, εμείς τιμούμε 
όσους συνέβαλαν στην εμπέδωση της 
ελευθερίας μας, ανεξαρτήτως των τότε 
προθέσεών τους. Απλώς έχουμε πια γνώ-
ση, ότι η καλύτερη στρατηγική απέναντι 
τους είναι το «από μακριά κι αγαπημέ-
νοι». Έτσι κι αλλιώς, ο μόνιμος εχθρός 
μας, η Τουρκία, θα είναι πάντα η επίσημη 
αγαπημένη της Μόσχας στην περιοχή μας. 
Και στα πρόσκαιρα καβγαδάκια τους, δί-
νουμε ακριβώς τη σημασία που τους πρέ-
πει. Πρόσκαιρα.

Το ξανθό γένος 
Οι Ρώσοι ποτέ δε 
μας θεώρησαν δι-
κούς τους, απλώς 

χρήσιμους σαν 
μια πέτρα στο πα-
πούτσι της Οθω-
μανικής Αυτοκρα-

τορίας

save$1,200
Our weekly customers

up to

FRUITS ET LÉGUMES

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/

Fruits and Vegetables
Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

No Waste. 
Supporting 

Responsible 
Sustainability.

A value of$50+at the supermarketYou pay only $30

1

2

Place your orders online or by phone from Monday to Thursday.

Pick up your baskets on Friday or Saturday. Delivery available

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com
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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

Ένα βήμα πριν από τη θεραπεία ανία-
των ασθενειών του νευρικού συστή-

ματος, που προσβάλλουν εκατομμύρια 
ανθρώπους ανά τον κόσμο, όπως το Αλ-
τσχάιμερ και το Πάρκινσον, βρίσκεται η 
ομάδα της καθηγήτριας Βιοϊατρικής Μη-
χανικής και Ραδιολογίας στο Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Ελίζας 
Κονοφάγου! (φωτ. κάτω)

Ειρήνη Χατζόγλου
© iefimerida.gr
Πρώτη δημοσίευση 
27.10.2020

Όπως αποκαλύπτει στο iefimerida.gr, η 
έρευνά της γύρω από τη χρήση υπερήχων 
για θεραπευτικούς σκοπούς βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο και ήδη η πρώτη 
επέμβαση σε ασθενή με Αλτσχάιμερ έγινε 
στις αρχές αυτής της εβδομάδας!
«Για το Αλτσχάιμερ, έχουμε πάρει την 

άδεια για κλινική μελέτη που θα πιστοποι-
ήσει την ασφάλεια της μεθόδου και θα κά-
νουμε την πρώτη επέμβαση τον Νοέμβριο 
(σ.σ.: έγινε ήδη). Για το Πάρκινσον και τον 
καρκίνο του μαστού, συνεχίζουμε με τη 
βελτιστοποίηση της μεθόδου σε πειρα-
ματόζωα και ευελπιστούμε να περάσουμε 
σε ασθενείς στα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ 
σε ό,τι αφορά στις καρδιακές αρρυθμίες, 
συνεργαζόμαστε ήδη με ασθενείς και δυο 
εταιρείες αναμένεται να ενσωματώσουν 
τη μέθοδό μας σε μηχανήματα κατάλυσης 
με ραδιοσυχνότητες», αναφέρει η κυρία 
Κονοφάγου, επιβεβαιώνοντας τα καλά 
νέα και δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιη-
μένη από την πορεία των ερευνών.

ΠΩΣ ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ  

ΣΕ ΑΝΙΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Η Ελληνίδα καθηγήτρια στο Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια της Αμερικής μιλά για τη 
θεραπευτική εφαρμογή που ανέπτυξε τα 
τελευταία 17 χρόνια. Στόχος, όπως λέει, 
είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικό-

τερη χρήση των φαρμάκων που ήδη χο-
ρηγούνται στους ασθενείς αλλά δε προ-
σλαμβάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό 
από τον εγκέφαλο.
«Ο υπέρηχος με φυσαλίδες έχει ως στόχο 

να ανοίξει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 
ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν φάρμα-
κα τα οποία ήδη υπάρχουν και μπορούν 
να θεραπεύσουν το Πάρκινσον και το 
Αλτσχάιμερ, λόγω όμως του φραγμού δε 
μπορούν να περάσουν σε ικανοποιητική 
δόση. Στο Αλτσχάιμερ μπορούμε να «ξυ-
πνήσουμε» τα ανοσοποιητικά κύτταρα 
που στη συνέχεια εξουδετερώνουν τις το-
ξικές πρωτεΐνες του αμυλοειδούς και της 
πρωτεΐνης Tαυ (Τ). Με τον τρόπο αυτό 
αποκαθίσταται η λειτουργία των νευ-
ρώνων του εγκεφάλου που δε δούλευαν 
σωστά και έσβηναν ο ένας μετά τον άλλον 
σε μια κατάσταση ντόμινο», εξηγεί η διευ-
θύντρια του Εργαστηρίου Υπερήχων και 
Ελαστικής Απεικόνισης στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια. 
Αντίστοιχα και σε ό,τι αφορά στο Πάρ-

κινσον «έχουμε δει ότι το φάρμακο μπο-
ρεί να διεισδύσει τουλάχιστον 2 με 7 
φορές περισσότερο στην περιοχή του 
εγκεφάλου και να έχει ανάλογη απο-
τελεσματικότητα με αναπλήρωση της 
μορφολογίας και λειτουργικότητας των 
νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη, τη 

βασική ουσία που ελαττώνεται στον 
εγκέφαλο των ασθενών με Πάρκινσον». 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
Η νέα μέθοδος όμως με τη χρήση υπε-

ρήχων, δε στοχεύει μόνο στη θεραπεία 
ασθενών που πάσχουν από νόσους του 
νευρικού συστήματος. Η ομάδα της κυρί-
ας Κονοφάγου μελετά την επίδραση των 
υπερήχων και σε γυναίκες ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού, αλλά και ασθενείς 
που παρουσιάζουν καρδιακές αρρυθμίες. 
Η ίδια σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στον 

καρκίνο του στήθους, η μέθοδος των υπε-
ρήχων είναι θεραπευτική με μια άλλη λει-
τουργία, αυτή του εξωσωματικού καυτη-
ριασμού. Εκεί θέλουμε να προσφέρουμε 
μια μέθοδο που καυτηριάζει τοπικά το 
καρκίνωμα (καλοήθες ή μη) αναίμακτα. 
Ενώ σε ό,τι αφορά τις καρδιακές αρρυθμί-
ες, χρησιμοποιούμε μια καινούργια μέθο-
δο υπερήχων που έχει αναπτύξει η ομάδα 
μου για απεικόνιση την πηγών αρρυθμίας 
που κατόπιν καυτηριάζονται μέσω κατά-
λυσης με ραδιοσυχνότητες».

Η Ελίζα Κονοφάγου κάνει λόγο όχι μόνο 
για μια ελπιδοφόρα μέθοδο αλλά και για 
μια αποτελεσματική θεραπεία, επισημαί-
νοντας: «Ως μηχανικός βιοϊατρικής, είμαι 

χαρούμενη κάθε φορά που καταφέρνου-
με να μεταφέρουμε μια μέθοδο από το 
εργαστήριο στον ασθενή. Οι υπέρηχοι 
αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματι-
κές και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους. 
Επειδή όλες οι μέθοδοί μας είναι αναίμα-
κτες, ο χρόνος θεραπείας, το ρίσκο, ο πό-
νος κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά 
και η ανάρρωση μετά τη θεραπεία, είναι 
σημαντικά ελαττωμένοι».

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΛΑΜΠΡΑ ΜΥΑΛΑ, 
ΛΕΙΠΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Από τη θέση της στο Πανεπιστήμιο Κο-

λούμπια αλλά και ως μέλος του νέου Εθνι-
κού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας, η Ελίζα Κονοφάγου υποστη-
ρίζει τα νέα μυαλά και πιστεύει στις δυ-
νατότητές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην 
ομάδα της στο πανεπιστήμιο έχει επιλέξει 
νέους, διαφόρων εθνικοτήτων, με όρεξη 
για γνώση και δουλειά – ανάμεσα σε αυ-
τούς και Έλληνες επιστήμονες.
«Έχουμε πολύ καλή παιδεία και πολύ 

καλά μυαλά με καινοτόμες ιδέες σε όλους 
τους τομείς των βασικών επιστημών και 
τεχνολογίας. Αυτό που λείπει είναι η χρη-
ματοδότηση έρευνας με αμερόληπτες και 
αντικειμενικές διαδικασίες, όπως γίνεται 
στην Αμερική. Και σε αυτό στοχεύουμε με 
το ΕΣΕΤΕΚ: να μπορέσουμε να θέσουμε τα 
θεμέλια για τέτοιες διαδικασίες ακολου-
θώντας πρότυπα που έχουν αποδώσει 
σε άλλες χώρες και που σίγουρα θα απο-
δώσουν και στην Ελλάδα με το ανθρώπι-
νο δυναμικό που υπάρχει, εφόσον αυτά 
τεθούν και εφαρμοστούν σωστά», λέει, 
σχολιάζοντας παράλληλα την παρούσα 
συγκυρία.
«Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περί-

οδο παγκοσμίως. Ιδίως για τους νέους που 
έχουν τόση όρεξη και ενέργεια να αρχί-
σουν τις σπουδές τους ή την καριέρα τους, 
να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους 
και που ίσως αισθάνονται ότι όλα κάπου 
έχουν σταματήσει. Θα ήθελα να τους πω 
να ευελπιστούν και να μη σταματήσουν 
να ονειρεύονται για ό,τι θέλουν να πετύ-
χουν στη ζωή τους. Να έχουν υπομονή και 
να είναι έτοιμοι για τις ευκαιρίες που θα 
τους δημιουργηθούν όταν η πανδημία θα 
είναι πια παρελθόν», καταλήγει.

Ελληνικό «χτύπημα»  
στις ανίατες ασθένειες
Τι λέει η καθηγήτρια του Κολούμπια Ελίζα Κονοφάγου  
για τη νέα μέθοδο θεραπείας που ανακάλυψε

Η ομάδα της καθηγήτριας 
Βιοιατρικής Μηχανικής 

και Ραδιολογίας στο  
Πανεπιστήμιο Κολούμπια 

της Νέας Υόρκης,  
Ελίζας Κονοφάγου
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Toronto • Montreal • Vancouver

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

Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
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Υγεία και Διατροφή

Η μακροχρόνια δίαιτα που περιέ-
χει τρεις κουταλιές της σούπας καλής 

ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ημε-
ρησίως, ξεκινώντας ίσως από νεαρή ηλι-
κία, προστατεύει από τη νόσο Alzheimer 
και από την εγκεφαλική αμυλοειδική 
αγγειοπάθεια, όπως έδειξαν τα αποτε-
λέσματα της πιλοτικής τυχαιοποιημένης 
μελέτης MICOIL.
Στο πλαίσιο της μελέτης, επιστήμονες 

από το ΑΠΘ και την Ελληνική Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer και Συναφών Διατα-
ραχών, διερεύνησαν για πρώτη φορά την 
επίδραση του ελληνικού, υψηλής περι-
εκτικότητας φαινολών πρόωρης συγκο-
μιδής εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου 
(αγουρελαίου) έναντι του μέτριας περιε-
κτικότητας φαινολών εξαιρετικά παρθέ-
νου ελαιόλαδου – και της μεσογειακής 
διατροφής ως φυσική θεραπεία, για την 
αμνησιακού τύπου ήπια νοητική διαταρα-
χή, η οποία είναι συνήθως μια πρόδρομη 
κατάσταση της νόσου Alzheimer και χαρα-
κτηρίζεται από απώλεια μνήμης και αδυ-

ναμία εκτέλεσης πολύπλοκων δραστηριο-
τήτων της καθημερινότητας. 
Επιπλέον, εξετάστηκε η γενετική προδιά-

θεση (APOE ε4) για τη νόσο Alzheimer και 
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες νευρο-
ψυχολογικές εκτιμήσεις κατά την έναρξη 
της μελέτης και μετά από 12 μήνες.
Σημειώνεται, ότι ενώ δεν υπάρχει θε-

ραπεία για την ήπια νοητική διαταραχή 
και τη νόσο Alzheimer (εκτός από τη συ-
μπτωματική θεραπεία της Alzheimer), η 
παγκόσμια προσπάθεια κατά των νοητι-
κών διαταραχών εστιάζεται στην έγκαιρη 
ανίχνευση και διαχείριση της νόσου στο 
στάδιο της αμνησιακού τύπου ήπιας νοη-
τικής διαταραχής.
Η μελέτη έδειξε, ότι μια μακροχρόνια 

παρέμβαση με μεσογειακή διατροφή 
πλούσια σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σε 
285 συμμετέχοντες, με υψηλό αγγειακό 
κίνδυνο, είχε ως αποτέλεσμα την καλύτε-
ρη νοητική λειτουργία σε σύγκριση με την 
ομάδα ελεγχόμενης δίαιτας. Οι συμμε-
τέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, οι 

οποίες ακολούθησαν μεσογειακή διατρο-
φή. Στη διατροφή της μίας ομάδας προ-
στέθηκε ποσότητα 50ml (τρεις κουταλιές 
της σούπας) αγουρελαίου υψηλής περι-
εκτικότητας σε φαινόλες, στη διατροφή 
της δεύτερης ομάδας προστέθηκαν 50ml 
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου μέτριας πε-
ριεκτικότητας σε φαινόλες, ενώ η τρίτη 
ομάδα ακολούθησε μόνο μεσογειακή δι-
ατροφή, χωρίς επιπλέον ποσότητα ελαιό-
λαδου.
«Η μελέτη MICOIL έδειξε ότι η μακροχρό-

νια παρέμβαση με το υψηλής περιεκτικό-
τητας φαινολών αγουρέλαιο ή με μέτριας 
περιεκτικότητας φαινολών έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, συσχετίστηκε με σημαντική 
βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες συ-
γκριτικά με τη μεσογειακή διατροφή, ανε-
ξάρτητα από την παρουσία του APOE ε4, 
δηλαδή ανεξάρτητα από τη γενετική προ-
διάθεση. Οι φαινόλες είναι ουσίες οι οποί-
ες μπλοκάρουν την παραγωγή των ελευ-
θέρων ριζών, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 
του οξειδωτικού στρες και καταστρέφουν 

τις μεμβράνες των κυττάρων. Στη δεύτερη 
αξιολόγηση, μετά από 12 μήνες παρακο-
λούθησης, η μελέτη αποκάλυψε καλύτερη 
επίδοση στην ομάδα θεραπείας, συγκρι-
τικά με την ομάδα ελέγχου. Μέχρι σήμε-
ρα δεν υπάρχει άλλη μελέτη που να έχει 
εξετάσει με τόσο λεπτομερή τρόπο τις επι-
δράσεις του ελληνικού έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου σε ηλικιωμένους με ήπια νοη-
τική διαταραχή, ως αποτελεσματική λύση 
για τη νοητική εξασθένηση», ανέφερε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη της έρευνας, καθη-
γήτρια του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, 
Μάγδα Τσολάκη.
Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από 

την καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής 
του ΑΠΘ, Μάγδα Τσολάκη, και τους ερευ-
νητές: Ευτυχία Λαζάρου, Μάχη Κοζώρη, 
Νίκη Πετρίδου, Ειρήνη Ταμπάκη, Ιουλιέτ-
τα Λαζάρου, Μαρία Καρακώτα, Ιορδάνη 
Σαουλίδη, Ελένη Μέλλιου, καθώς και τον 
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος 
Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Προκόπιο Μα-
γιάτη. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρεις κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

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 9 novembre au dimanche 15 novembre 2020 · from monday november 9th to sunday november 15th 2020

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces
8.80/kg

MIEL KIVOTOS
Honey

1kg

MINI MELON D’EAU
Mini Watermelon

MORTADELLE
Mortadella

13.21/kg

BAR RAYÉ NOIR FRAIS NÉTTOYÉ
Fresh Cleaned Black Sea Bass

17.61/kg

THON PÂLE
ENTIER PRIMO

Tuna
99g

TOMATES EN CONSERVE EMMA
Canned Tomatoes

796ml

CANADA

HUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower Oil

3L

FROMAGE CHEDDAR EXTRA FORT
Extra Strong Cheddar Cheese
13.21/kg

BOEUF HACHÉ
MAIGRE FRAIS

Fresh Lean
Ground Beef

6.59/kg

CANADA AA

PALETTE DE BOEUF 
FRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless 
Beef Blade Roast

8.80/kg

CLÉMENTINES
Clementines

5lbs

JEUNES ÉPINARDS
Baby Spinach

TOMATES SUR VIGNE
Vine Tomatoes
2.18/kg

SAC DE 2.5LBS
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Καλλιτέχνης δημιουργεί τεράστια γιγαντιαία 

αγάλματα και τα κρύβει στα δάση της Κοπεγχάγης 

Τα τελευταία χρόνια, ο Δανός καλλι-
τέχνης Thomas Dambo δημιουργεί 

τεράστια αγάλματα από ανακυκλωμένα 
υλικά. Πριν από τρία περίπου χρόνια, 
μοίρασε έξι από τους πιο φιλικούς του 
γίγαντες σε όλη την Κοπεγχάγη, ως έναν 
τρόπο να ενθαρρύνει τους κατοίκους να 
επισκεφθούν τις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές της πόλης του.
Τα γιγαντιαία αγάλματα είναι αποτέ-

λεσμα ομαδικής προσπάθειας, με ντό-
πιους εθελοντές να βοηθούν τον Dambo 
να συναρμολογήσει τα έργα του. Φτιαγ-
μένο από 600 ξύλινες παλέτες, υλικά από 
υπόστεγο και έναν παλιό φράχτη, τα υλι-

κά του ενώνονται με τέτοιο τρόπο που 
παράγουν εκπληκτικούς κρυμμένους 
γίγαντες. Ο καθένας παίρνει το όνομα 
ενός εθελοντή και μπορεί κανείς να τους 
βρει χρησιμοποιώντας ένα χάρτη που ο 
Dambo έχει ετοιμάσει ή από ένα ποίημα 
που έχει σκαλιστεί πάνω σε βράχους που 
βρίσκονται κοντά σε αγάλματα.
«Προσκαλεί τους επισκέπτες να ξεκι-

νήσουν ένα κυνήγι θησαυρού, όχι μόνο 
για να δουν τα αγάλματα, αλλά επίσης 
για να ανακαλύψουν τα κρυμμένα δια-
μάντια της φύσης», αναφέρει ο καλλι-
τέχνης. Κάθε έργο αλληλεπιδρά με το 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο Teddy 
Friendly, που δημιουργήθηκε σε συνερ-
γασία με ένα τοπικό κέντρο απασχόλη-
σης και παρείχε εργασία σε 4 ανέργους, 
βρίσκεται δίπλα σε μια λίμνη.
Το χέρι του είναι τεντωμένο και ουσι-

αστικά βοηθά τους περαστικούς να πε-
ράσουν το μικρό ρυάκι που θρέφει τον 
ποταμό. Ο Little Tilde, που εντοπίζεται 
σε μια περιοχή μέσα στη φύση και στην 
άγρια ζωή, λειτουργεί και ως σπίτι για 
τα ζώα. Ο Dambo γέμισε το άγαλμα με 
28 φωλιές πουλιών, εγκαθιδρύοντας μια 
σχέση ανάμεσα σε αυτόν και στη φύση 
που βασίζεται στο σεβασμό και την αλ-
ληλεγγύη, σε μια αμοιβαία αλληλεπί-
δραση.| © Εναλλακτική Δράση, Πηγή: 
mymodernmet.com

Ο Τζάκσον Όσβαλντ λίγο πριν κλείσει 
τα 13 του χρόνια κατάφερε να ενώ-

σει δύο πυρήνες υδρογόνου, καταφέρ-
νοντας μια πυρηνική σύντηξη. 
Αλλά το εκπληκτικό της είδησης δεν τε-

λειώνει εδώ: ο έφηβος μαθητής το έκα-
νε χρησιμοποιώντας ένα φούρνο που 
είχε χτίσει στο παιδικό του δωμάτιο στο 
Μέμφις του Τένεσι.
Το επίτευγμά του έγινε γρήγορα viral. 

Ο Τζάκσον έγινε επίσημα το νεότερο 
άτομο στον κόσμο που πέτυχε πυρηνική 

σύντηξη. Και αυτό αποτελεί ένα επιστη-
μονικά επιβεβαιωμένο γεγονός, καθώς 
το επιβεβαιώνουν το Fusor.net, το Open 
Source Fusor Research Consortium και 
ο ερευνητής σύντηξης Richard Hull, ο 
οποίος διατηρεί μια λίστα ερασιτεχνών 
επιστημόνων που έχουν επιτύχει τη σύ-
ντηξη στο σπίτι.
Ο έφηβος ερασιτέχνης επιστήμονας εν-

θουσιάστηκε με την ιδέα της πυρηνικής 
σύντηξης πριν από ένα χρόνο, όταν έκα-
νε σχετική έρευνα στο ίντερνετ. 

Εμπνεύστηκε όταν διάβασε για τον 
Taylor Wilson, έναν αυτοδίδακτο πυρηνι-
κό φυσικό, ο οποίος πέτυχε επίσης πυρη-
νική σύντηξη σε νεαρή ηλικία.
Ο ίδιος έφτιαξε το δικό του φούρνο 

χωρίς να λάβει οποιαδήποτε εξωτερική 
βοήθεια σε κανένα στάδιο, ούτε για το 
σχεδιασμό, ούτε για την παραγωγή του. 
Το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά 

και οι φίλοι του, δε μπορούσαν να αντι-
ληφθούν πλήρως γιατί έκανε ό,τι έκανε.
Ωστόσο, αυτό δεν τον πτόησε. 

Ο Τζάκσον συνέχισε την προσπάθειά 
του και απέδειξε σε όλους ότι το σχέδιο 
του μπορούσε να πετύχει. 
Μετά από πολύ μελέτη (από το σπίτι 

λόγω του κορωνοϊού), τα κατάφερε. 
Τώρα αυτό το απίστευτο κατόρθωμα 

τον έκανε να είναι ένα από τα αστέρια 
της φετινής έκδοσης Guinness World 
Records 2021.

© Εναλλακτική Δράση  
(με πληροφορίες από news247.gr)

ΗΠΑ: Έφηβος έγινε ο νεότερος 
άνθρωπος που πετυχαίνει 

πυρηνική σύντηξη  
στο δωμάτιό του

www.lanvac.com
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«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθά-
κη / να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο 

δρόμος, / γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 
γνώσεις…» απήγγειλε Κ.Π. Καβάφη (στα 
αγγλικά), πάνω σε μουσική του Βαγγέλη 
Παπαθανασίου. Του διεθνούς Vangelis. Το 
2004. Με εκείνα τα βαριά Rrrr, τα σκωτσέ-
ζικα. 

Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης
© Protagon.gr 

Το κοινό σχέδιό τους, από το 2001, να 
οργανωθεί μια διεθνής κινηματογραφική 
παραγωγή, με θέμα τη ζωή του αρχαίου 
φιλόσοφου Σωκράτη, είχε ήδη ναυαγή-
σει. Κι ας το ανακοίνωνε στη γαλλική Le 
Monde, μετά φανών και λαμπάδων, ο Σον 
Κόνερι. 
Το δικό του ταξίδι προς την Ιθάκη του 

ήταν μακρύ. Ενενήντα καλοκαίρια και ενε-
νήντα χειμώνες. Ταξίδι πολυκύμαντο. Με 
αφετηρία μια φτωχογειτονιά της «Αθήνας 
του Βορρά», του Εδιμβούργου. Που το 
όνομά της το έδωσε αργότερα στη δική 
του κινηματογραφική εταιρεία παραγω-
γής, Fountainbridge Films. 
Στο –τριχωτό– δεξί μπράτσο του, ο Σον 

Κόνερι, είχε χαράξει δύο μικρά τατουάζ. 
«Scotland forever» (Σκωτία για πάντα) και 
«Mum and Dad» (Μαμά και Μπαμπάς). 
Από τα 16 του ακόμη, όταν είχε κατατα-
γεί στο Βασιλικό Ναυτικό. Κι έπειτα στο 
Εμπορικό Ναυτικό, το οποίο άφησε λόγω 
προβλημάτων με το έλκος στομάχου του. 
Μπορεί στις ταινίες του, αργότερα, να τα 

κάλυπταν με μέικ απ, για χάρη του φακού. 
Όμως, σε όσους εμπιστευόταν τα έδειχνε 
με περηφάνια. Όπως σε Έλληνες φίλους, 
το 2001, στο χώρο πολιτισμού «Αθηναΐς» 
στο Βοτανικό, όπου ήρθε μαζί με τη μι-
κρόσωμη σύζυγό του, Μισελίν Ρόκμπριν, 
η οποία εξέθετε εκεί τα έργα της. 
Τα έδειχνε τα τατουάζ του, διότι αυτά τα 

δύο ήταν και οι δύο άξονες της ζωής του: 
Από τη μια, η μεγάλη αγάπη του για την 
πατρίδα του, τη Σκωτία. Ήταν περίφημος 
και δεδηλωμένος σεπαρατιστής, ένθερ-
μος υπέρ της αυτονομίας της Σκωτίας. 
Και ενίσχυε, επίμονα, οικονομικά το Εθνι-
κό Κόμμα της Σκωτίας (Scottish National 
Party ή SNP). 
Από την άλλη, η αγάπη του για την οι-

κογένεια. Για τις ρίζες που τον κράτησαν 
ακόμη και στα δύσκολα παιδικά και εφηβι-
κά χρόνια. Όταν δούλευε σαν λουστραδό-
ρος σε γραφεία τελετών. Ή σαν γαλατάς. 
Παραδίδοντας γάλα και στη Fettes School, 
στο Εδιμβούργο. Στην οποία, σύμφωνα 
με τα βιβλία του δημιουργού του 007 Ίαν 
Φλέμινγκ, είχε φοιτήσει ο Τζέιμς Μποντ. 

Αλλά και η αγάπη του για τη λατρεμένη 
του μικρή το δέμας Μισελίν, την οποία 
πολλοί φθονούσαν και σχεδόν κορόι-
δευαν, όταν εκείνος ψηφίστηκε το 1989 
ως ο «Πιο Σέξι Άνδρας» και το 1999 ως 
«Πιο Σέξι Άνδρας στον 20ό αιώνα» από το 
People. Συν το 2002 ως «ο σταρ με την πιο 
σέξι φωνή». 

Και τα αγόρια του. Όπως ο Τζέισον Κό-
νερι, με τον οποίο έπαιξαν τον ίδιο ρόλο: 
«Ρομπέν των Δασών». Ο Σον, μαζί με την 
Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Ρομπέν και Μα-
ριάν», το 1976, και ο Τζέισον σε μια τηλε-
οπτική σειρά, οκτώ χρόνια μετά. 

Όταν είδα τον σερ Τόμας Σον Κόνερι από 
κοντά σε μια συνέντευξη Τύπου στο Εδιμ-
βούργο και, το 2001, κάπου 15 χρόνια 
μετά, στην «Αθηναΐδα», δε μπόρεσα να 
μην το παρατηρήσω. Αυτό το «κάτι», που 
αντίστοιχο έσπερνε στο διάβα της και η 
αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη.   

Ο μύθος του προηγούνταν της φυσικής 
παρουσίας του. Και τον τύλιγε, σα φωτει-
νή αχλής. Δεν το έχουν πολλοί σταρ αυτό. 
Διότι δεν είχε σημασία αν ο Σον Κόνερι 
ήταν καλός, μέτριος ή κακός ηθοποιός. 
Ούτε αν ήταν ο καλύτερος Τζέιμς Μποντ 
της μεγάλης οθόνης. Ήταν σταρ με μύθο. 
Με σεξ απίλ και αρρενωπότητα απαρά-
μιλλη. 
Παράξενο, αλλά αυτό για το οποίο του 

έκαναν καζούρα οι συμμαθητές του στο 
σχολείο, ήταν σύμμαχός του σε αυτό που 
τον τύλιγε σαν αχλή. Η τρίχα, πολλή και 
δασειά, που τον χαρακτήριζε ως έφηβο, 
αντίθετα με τους συμμαθητές του, ήταν 
ένα στοιχείο. 
Ακόμη και το ότι έχανε τα μαλλιά του από 

τα 17 του. Μπορεί να του φόρεσαν πε-
ρουκίνι ως Μποντ, στο «Χρυσοδάκτυλο» 

το 1964, αλλά έκτοτε το πέταξε και δεν το 
ξαναφόρεσε ποτέ. 
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στον άλλο 

σούπερ σέξι – κατ’ ανακήρυξιν – σταρ, 
Μπαρτ Ρέινολντς. Που τον είχαν για «Σύμ-
βολο του Σεξ». Όπως και τον Σον Κόνερι. 
Μόνον που ο τελευταίος δε φωτογρα-
φήθηκε ολόγυμνος για περιοδικά, ως sex 
symbol, όπως ο επίσης δασύτριχος Ρέι-
νολντς. 

Η πιο… γυμνή του φωτογράφιση ήταν 
όταν κέρδισε την τρίτη θέση στο διαγωνι-
σμό για τον (μυώδη) Mr. Universe, το 1953. 
Στην κατηγορία, μάλιστα, των «ψηλών». 

Ήταν κι αυτή η υποβλητική, βαθιά φωνή 
του. Τόσο χαρακτηριστική και τόσο «σέξι» 
(όπως ψηφίστηκε). Κάτι που δυσκολεύ-
ονταν πολύ να μιμηθούν όσοι ηθοποιοί 
αναλάμβαναν τη μεταγλώττιση των ρό-
λων του, σε κάποιες χώρες. Πιο πετυχη-
μένη «φωνή Κόνερι» ήταν του Γερμανού 
Μάνφρεντ Βάγκνερ. 
Βέβαια, η προφορά του Σον Κόνερι στους 

«Αδιάφθορους» (1987), που του χάρισαν 

και το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, ψηφί-
στηκε ως «η χειρότερη όλων των εποχών 
στο σινεμά» από αναγνώστες του περιο-
δικού Empire! 

Όταν τον ξαναείδα από κοντά, 74χρονο 
πλέον, μετά τη συνάντησή του με την Επι-
τροπή του «Αθήνα 2004», ο μύθος του τον 
τύλιγε ακόμη σαν αχλής. Η φωνή του, βα-
θιά και υποβλητική, μπορούσε ακόμη να 
ψηφιστεί ως η «πιο σέξι». 

Καθώς μιλούσε για την προετοιμασία 
των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας («I 
was impressed by the presentation of the 
preparation»), εκείνα τα βαριά σκωτσέζι-
κα Rrrr του, τού έδιναν ακόμη μεγαλύτερη 
γοητεία. 

Όπως στον αγαπημένο του Καβάφη, που 
ηχογράφησε αμέσως μετά και μας άφησε 
παρακαταθήκη, πάνω στη μουσική του 
Vangelis. Σα να τόνιζε τα Rrrr της δικής του 
Ιθάκης.  
Στην οποία, όπως και στο καβαφικό ποί-

ημα, σημασία δεν είχε ο τελικός στόχος. 
Αλλά το ίδιο το ταξίδι ως εκεί. 
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Σον Κόνερι: Ό Καβάφης,  
ο Σωκράτης και δύο τατουάζ 

Ένα ανεκπλήρωτο πλάνο 
του, μαζί με το Βαγγέλη 
Παπαθανασίου, να εν-
σαρκώσει το μυθικό αρ-
χαίο Σωκράτη. Ένας μύ-
θος που τον τύλιγε σαν 
αχλής. Δύο τατουάζ στο 
μπράτσο. Αυτά που θυ-
μάμαι από τον (αξέχα-
στο σε όλους μας) Σον 
Κόνερι… 

Σον Κόνερι, Βαγγέλης Παπαθανασίου, 
Ζιλ Ντασέν στην Ακρόπολη το 2001 

Ο Σον Κόνερι το 2001 στην «Αθηναΐδα» 
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Τόπος κατοικημένος από την απώτατη 
αρχαιότητα έως τις μέρες μας, σημείο 

συνάντησης διαφόρων και διαφορετικών 
πολιτισμών, η πόλη της Λάρισας διαθέτει, 
μεταξύ άλλων, δύο ιδιαίτερα αξιόλογα 
αρχαία θέατρα: το λαμπρό Α’ Αρχαίο Θέα-
τρο και το λιτό Β’ Αρχαίο Θέατρο.

ΤΟ  Α’  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ, στη νότια πλα-
γιά του λόφου «Φρούριο», οικοδομήθηκε 
κατά τους Πρώιμους Ελληνιστικούς Χρό-
νους (α’ μισό του 3ου αιώνα π.Χ., επί βα-
σιλείας Αντίγονου Γονατά) κάτω από την 
οχυρωμένη ακρόπολη —ακολουθώντας 
το παράδειγμα του θεάτρου του Διονύ-
σου της Aθήνας— με προσανατολισμό 
προς νότο, προς τη λεγόμενη ελεύθερη 
αρχαία αγορά (στο κέντρο της σύγχρονης 
πόλης). Η κατασκευή τού υπό εξέταση θε-
άτρου, που είχε χωρητικότητα 10.000 και 
πλέον θεατών, σχετίζεται άμεσα με τη λα-
τρεία του θεού Διονύσου και την τέλεση 

θεατρικών παραστάσεων. Το θέατρο ήταν, 
εξάλλου, κέντρο της κοινωνικής ζωής των 
κατοίκων της αρχαίας Λάρισας. 
Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους, τον 1ο 

αιώνα π.Χ., το θέατρο έχασε την αίγλη του 
και μετατράπηκε σε αρένα, όπου τελού-
νταν αποκλειστικά επίσημες εορταστικές 
εκδηλώσεις, μονομαχικοί αγώνες, θηριο-
μαχίες, παραστάσεις μίμων κ.ά.
Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας λει-

τούργησε επί έξι αιώνες περίπου, έως τα 
τέλη του 3ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα 
μ.Χ., όταν διακόπηκε απότομα η λειτουρ-
γία του. Οι ανασκαφές και οι απαλλοτρι-
ώσεις έχουν αποκαλύψει τη σκηνή (το 
καλύτερα διατηρημένο τμήμα του μνη-
μείου, με τρεις κύριες οικοδομικές φά-
σεις), την ορχήστρα και το κοίλο (δεν ήταν 
άλλο από την ίδια την πλαγιά του λόφου 
«Φρούριο») του μεγαλειώδους θεάτρου, 
που υπέστη στο διάβα του χρόνου αρκε-
τές καταστροφές (λαφυραγώγηση υλικού, 

επιχωματώσεις κ.ά.). Στο χώρο του θεά-
τρου έχουν έλθει επίσης στο φως πολύτι-
μες για την ιστορία και την οργάνωση της 
πόλης επιγραφές, ειδώλια, σειρά ανάγλυ-
φων ασπίδων, αγάλματα και αρχιτεκτονι-
κά μέλη (μεταξύ άλλων, δεκάδες σπόνδυ-
λοι κιόνων, που ανήκαν σε εντυπωσιακή 
στοά στο πίσω μέρος της σκηνής).

ΤΟ  Β’  ΑΡΧΑΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ της Λάρισας 
εκτείνεται στις νοτιοδυτικές υπώρειες του 
χαμηλού λόφου «Πευκάκια» (σύμφωνα 
με τις επιγραφές, εκεί υπήρχε ιερό της 
Δήμητρας), στη συμβολή των οδών Εργα-
τικής Πρωτομαγιάς και Tαγματάρχου Bε-
λισσαρίου.
Οικοδομήθηκε στα τέλη του 1ου αιώνα 

π.Χ., την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτο-
ρα Οκταβιανού Αυγούστου, και προοριζό-
ταν, πέραν των θεατρικών παραστάσεων, 
και για άλλες ομαδικές εκδηλώσεις. Είναι 
μάλιστα πολύ πιθανό, μετά τη μετατροπή 

του Α’ Αρχαίου Θεάτρου σε αρένα, να χρη-
σιμοποιήθηκε και για την τέλεση φιλολο-
γικών, χορευτικών και μουσικών αγώνων.
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή του κοίλου προήλθε από ένα 
παλαιότερο κτίριο, του 3ου αιώνα π.Χ. 
Οι επιγραφές απελευθέρωσης δούλων 

που περιλαμβάνονταν στο υλικό αυτό 
έχουν μεγάλη ιστορική αξία, καθώς πρό-
κειται για τις αρχαιότερες απελευθερωτι-
κές επιγραφές στη Θεσσαλία.
Το λεγόμενο μικρό θέατρο της Λάρισας 

εντοπίστηκε το 1978. Οι συστηματικές 
ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν τη 
σκηνή, την ορχήστρα, το κοίλο, τη δεξιά 
πάροδο και τμήμα της αριστερής παρό-
δου. 
Στη θέση όπου εντοπίστηκε το θέατρο 

υπήρχε ένας χριστιανικός ναός, ενώ αργό-
τερα, επί Τουρκοκρατίας, οικοδομήθηκε 
το τζαμί του Χασάν Μπέη, που απεικονί-
ζεται σε διάφορες χαλκογραφίες.

Λάρισα: Τα θέατρα  
της αρχαιότητας
Το λαμπρό Α’ Αρχαίο Θέατρο  
και το λιτό Β’ Αρχαίο Θέατρο

Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας 
(πηγή: Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Γράφει ο 
Βαγγέλης  

Στεργιόπουλος 
© in.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

emlambropoulos
514-335-6655

750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4

Θα θυμόμαστε πάντα τους βετεράνους μας
Lest We Forget

Ποσοστό άνω του 80% των νοσηλευ-
όμενων με νόσο COVID-19 σε ισπα-

νικό νοσοκομείο παρουσίαζε ανεπάρκεια 
βιταμίνης D, όπως αποτυπώθηκε σε νέα 
μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου 
της Κανταβρίας στο Σανταντέρ της Ισπα-
νίας, η οποία δημοσιεύεται στην Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Η βιταμίνη D αποτελεί ορμόνη που πα-

ράγουν τα νεφρά και η οποία ελέγχει τη 
συγκέντρωση ασβεστίου στο αίμα και 
επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Η ανεπάρκεια έχει συνδεθεί με σειρά 
προβλημάτων υγείας, αν και δεν έχει 
ακόμη απαντηθεί επιστημονικά, γιατί η 
συγκεκριμένη ορμόνη επηρεάζει άλλα συ-
στήματα του οργανισμού.

Πολλές μελέτες έχουν ήδη καταδείξει 
την ευεργετική επίδραση της βιταμίνης 
D στο ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικά 
όσον αφορά την προστασία από λοιμώ-
ξεις.
Οι υπογράφοντες τη μελέτη υπογραμμί-

ζουν ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η μέ-
τρηση των επιπέδων της βιταμίνης D και 
η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας, ιδίως 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι ηλι-
κιωμένοι, άτομα με συν-νοσηρότητες και 

όσοι διαβιούν σε οίκους ευγηρίας.
«Η αγωγή με βιταμίνη D πρέπει να συνι-

στάται σε ασθενείς με COVID-19 με χαμη-
λά επίπεδα κυκλοφορούσας βιταμίνης D, 
καθώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο στο μυο-
σκελετικό, όσο και στο ανοσοποιητικό σύ-
στημα» σημειώνει παράλληλα ο συν-συγ-
γραφέας της μελέτης José L. Hernández, 
Ph.D. του Πανεπιστημίου της Κανταβρί-
ας.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 80% 

σε σύνολο 216 ασθενών με COVID-19 στο 
νοσοκομείο Universitario Marqués de 
Valdecilla παρουσίαζαν ανεπάρκεια βιτα-
μίνης D. Οι άνδρες είχαν χαμηλότερα επί-
πεδα βιταμίνης D από τις γυναίκες.
Οι ασθενείς με COVID-19 με χαμηλό-

τερα επίπεδα βιταμίνης D παρουσίαζαν, 
επίσης, αυξημένα επίπεδα στους δείκτες 
φλεγμονής στον ορό.

ΝΑ ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ 
ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
Οι επιστήμονες αποκάλυψαν νέες ιδέ-

ες για το πώς η βιταμίνη D επηρεάζει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και ενδέχεται να 
επιδρά στην ευπάθεια σε νόσους, όπως 

η πολλαπλή σκλήρυνση, σύμφωνα με 
δημοσίευση που έγινε στο Frontiers in 
Immunology.
Η βιταμίνη D παράγεται από το σώμα και 

συχνά επιδοκιμάζεται για τα οφέλη που 
προσφέρει στην υγεία. 
Οι ερευνητές έχουν βρει επίσης πως επη-

ρεάζει κομβικά κύτταρα του ανοσοποιητι-
κού συστήματος.
Αυτή η ανακάλυψη ενδέχεται να εξηγεί 

το πώς η βιταμίνη D ρυθμίζει τις αντιδρά-
σεις του ανοσοποιητικού οι οποίες εμπλέ-
κονται σε αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η 
Πολλαπλή Σκλήρυνση.
Η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστή-

μιο του Εδιμβούργου εστίασε στο πώς η 
βιταμίνη D επηρεάζει ένα μηχανισμό στο 
ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος – 
την ικανότητα των δενδριτικών κυττάρων 
να ενεργοποιούν τα Τ-κύτταρα.

Σε υγιείς ανθρώπους, τα Τ κύτταρα παί-
ζουν κομβικό ρόλο βοηθώντας στην κατα-
πολέμηση των λοιμώξεων. 
Σε ανθρώπους με αυτοάνοσες ασθένει-

ες, ωστόσο, ενδέχεται να αρχίσουν να 
επιτίθενται στους ιστούς του δικού τους 
σώματος. Μελετώντας κύτταρα από πο-
ντίκια και ανθρώπους, οι ερευνητές βρή-

καν ότι η βιταμίνη D οδήγησε τα δενδρι-
τικά κύτταρα να παράξουν περισσότερα 
μόρια CD31 στην επιφάνειά τους και ότι 
αυτό παρακώλυσε την ενεργοποίηση των 
Τ-κυττάρων.

Η ομάδα παρατήρησε πως το CD31 προ-
στάτευσε τους δύο κυτταρικούς τύπους 
από τη δημιουργία μίας σταθερής επαφής 
– κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό κομμά-
τι της διαδικασίας ενεργοποίησης – και το 
αποτέλεσμα της αντίδρασης του ανοσο-
ποιητικού ήταν κατά πολύ μειωμένη.
Οι ερευνητές αναφέρουν, ότι τα ευρήμα-

τα ρίχνουν φως στο πως η έλλειψη βιταμί-
νης D μπορεί να ρυθμίζει το ανοσοποιη-
τικό σύστημα και να επηρεάζει την ευπά-
θεια των αυτοάνοσων νοσημάτων.
Ο Richard Mellanby, καθηγητής στο Πα-

νεπιστήμιο του Εδιμβούργου δήλωσε: 
«Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D θεωρού-
νται εδώ και καιρό σημαντικός παράγο-
ντας κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών 
αυτοάνοσων νοσημάτων. Η μελέτη μας 
αποκαλύπτει έναν τρόπο με τον οποίο οι 
μεταβολίτες της βιταμίνης D μπορούν να 
επηρεάσουν δραματικά το ανοσοποιητικό 
σύστημα». 

                                         © ygeiamou.gr

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19

Ποια βιταμίνη λείπει στο 80%  
των νοσηλευόμενων
Τη σημασία της επάρκειας σε βιταμίνη D για την οχύρωση του ανοσοποιητικού  
συστήματος έναντι του ιού SARS-CoV-2, ιδίως σε ηλικιωμένους και πάσχοντες  
από υποκείμενα νοσήματα, έρχεται να αναδείξει ακόμη μία μελέτη
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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

Μετά τη γνωστή διαδικτυακή συνά-
ντηση αντιπροσώπων της παροικί-

ας με τον υπουργό Εξωτερικών του Κανα-
δά François-Philippe Champagne στις 28 
Σεπτεμβρίου 2020, η οποία έπαιξε ουσια-
στικό ρόλο για να προβεί σε εμπάργκο κα-
ναδικής τεχνολογίας προς το οπλοστάσιο 
της Τουρκίας, ο καναδός υπουργός μετέ-
βη στην Ελλάδα όπου συναντήθηκε με τον 
ομόλογο του Νίκο Δένδια. 

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν για ανά-
πτυξη διμερών συμφωνιών, όπως μας δι-
αβεβαίωσε σε αποκλειστική πρόσφατη 
συνέντευξη στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 
ο κ. Champagne.

Αφού εν πρώτης του απευθύναμε τις 
θερμές ευχαριστίες της παροικίας μας 
που κράτησε το λόγο του, εφόσον διερεύ-
νησε και προέβη στο εμπάργκο κατά της 
Τουρκίας, του ζητήσαμε να μας δώσει λε-
πτομέρειες για τη συνάντηση του με τον 
Έλληνα ομόλογο του. 
Πριν απαντήσει, ο καναδός υπουρ-

γός ανέφερε ότι δέχθηκε συγχαρητή-
ρια από τον πρωθυπουργό της Αρμενί-
ας για το εμπάργκο που έκανε. «Από τη 
στιγμή που διαπιστώθηκαν οι κατηγο-
ρίες, ήταν αναπόφευκτο να προβούμε 
σε εμπάργκο για να διατηρήσουμε την 
ακεραιότητα της χώρας μας», εξήγησε. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ  
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στις 13 Οκτωβρίου, ο καναδός υπουρ-
γός συνάντησε επί μια ώρα στο μέγαρο 
Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Ελλά-
δας, Κυριάκο Μητσοτάκη (φωτ. πάνω).  

«Για μένα ήταν μεγάλη τιμή που αντί για 
15 λεπτά η συνομιλία μας κράτησε μια 
ολόκληρη ώρα», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονί-
στηκαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας μεταξύ 
των δύο χωρών, στον πολιτικό, οικονομικό 
και αμυντικό τομέα, που ενισχύονται από 
την παρουσία της δυναμικής ελληνικής 
παροικίας στον Καναδά. 
«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας μου 

ανέφερε τη συνεχιζόμενη παραβατικότη-
τα της Τουρκίας, -επίσης χώρα μέλος του 
ΝΑΤΟ- τόσο έναντι της Ελλάδας όσο και 
έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Στη συνάντηση, οι δυο πολιτικοί συμφώ-
νησαν να στηρίξουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα μεταξύ των δύο χωρών. 
Είναι γνωστό ότι μεγάλες καναδικές επι-
χειρήσεις έχουν επενδύσει και συνεχίζουν 
να επενδύουν στην Ελλάδα. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη συνέχεια, ο καναδός υπουργός συ-
ναντήθηκε ξεχωριστά με τον Έλληνα ομό-
λογο του κ. Δένδια (φωτ. πάνω). 
Ο κ. Champagne, είπε ότι έχει πάρα πολύ 

καλές σχέσεις μαζί του. «Νιώθω ότι έχει 
δημιουργηθεί μια στενή φιλία ανάμεσα 
μας. Γι’ αυτό και διάλεξα να τον επισκε-
φτώ το συντομότερο στην Ελλάδα», μας 
είπε. «Ήθελα να του αποδείξω την αλλη-
λεγγύη μου, συνάμα να καταλάβω από κο-
ντά την όλη υπόθεση, και να του προτείνω 
τη βοήθεια της καναδικής κυβέρνησης», 
πρόσθεσε.
Την επιθυμία του Καναδά να διαδραμα-

τίσει θετικό ρόλο στην αποκλιμάκωση με 
την Τουρκία εξέφρασε στον ομόλογο του 
ο Καναδός υπουργός. 

«Είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι 
μόνο ο διάλογος μπορεί να βοηθήσει», 
επισήμανε. 
«Μιλήσαμε για όλα αυτά στα οποία ο 

Καναδάς μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. 
Είμαστε ένας έντιμος εταίρος, που μπορεί 
να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για 
την αποκλιμάκωση», τόνισε.

Στην ερώτηση μας, τι τον κάνει και πι-
στεύει ότι ο Καναδάς μπορεί να γίνει ο 
πυλώνας της αποκλιμάκωσης, όχι μόνο 
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας αλλά και 
μεταξύ Αζερίας (υποστηριζόμενη από την 
Τουρκία) και Αρμενίας, ο κ. Champagne 
απάντησε:
«Ο Καναδάς και εγώ προσωπικά έχουμε 

καλές σχέσεις με τις χώρες. Έχω ήδη μι-
λήσει στους υπουργούς εξωτερικών της 
Τουρκίας και της Ελλάδας, δυο χώρες μέλη 
του ΝΑΤΟ. Επίσης, βλέπουμε τις προσπά-
θειες αποκλιμάκωσης που έκανε και κάνει 
ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Γενς 
Στόλτενμπεργκ», μας είπε.

Όπως τόνισε, ήδη ο Καναδάς έχει αναλά-
βει πρωτοβουλία στο θέμα αυτό. Ο Κανα-
δάς έχει υποβάλει προτάσεις στο γενικό 
γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, 
τις οποίες μετέφερε και στον κ. Δένδια, και 
παράλληλα μετέφερε τα μηνύματα του 
Έλληνα πρωθυπουργού και του υπουργού 
Εξωτερικών στο γενικό γραμματέα.
Σημείωσε πως πρέπει να μεταφερθεί 

σωστά το μήνυμα στην Τουρκία, να είναι 
σαφές ότι θέλουμε να παραμείνει στη 
Βορειοατλαντική συμμαχία. «Είναι προς 
το συμφέρον όλων να υπάρξει αποκλιμά-
κωση, σταθερότητα και αυτό μπορούμε 
να το πράξουμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», 
προσέθεσε.
Εκτός από τα διεθνή θέματα, και τις 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χω-
ρών, οι δύο πολιτικοί μιλήσαν για την 
αντιμετώπιση του ιού. Επίσης, μέρος της 
συνομιλίας τους ήταν και οι ανθρώπινες 
σχέσεις που δημιουργήθηκαν και επεκτά-
θηκαν όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ των δυο 
λαών.
«Του εξέφρασα την επιθυμία οι σχέσεις 

αυτές να καλυτερέψουν στο μέλλον, κάνο-
ντας τον Καναδά τον καλύτερο υπερατλα-
ντικό εταίρο της Ελλάδας» είπε. 

Σημειώνουμε ότι ο Καναδάς είναι ήδη ο 
μεγαλύτερος επενδυτής (εκτός Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης) στην Ελλάδα, όπου υπάρ-
χουν καναδικές επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στο μεταλλευτικό τομέα. 
Τώρα εξετάζονται περαιτέρω συνεργασίες, 
στην πράσινη οικονομία και στην ηλεκτρο-
κίνηση.

Για τον καναδό υπουργό, το μέλλον της 
Ελλάδας ως δημοκρατικό και δίκαιο κρά-
τος είναι λαμπρό, διότι όλο και περισσότε-
ρες χώρες θέλουν να έχουν διμερείς σχέ-
σεις, προπαντός στον οικονομικό τομέα.

Στην ερώτηση μας, σε ποιο στάδιο βρί-
σκονται οι συνομιλίες, για να αναλάβει ο 
Καναδάς το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Πιλότων στην Καλαμάτα*, μέσω της κα-
ναδικής εταιρείας CAE, ο υπουργός απά-
ντησε: «Όπως σας ανέφερα, συζητήσα-
με για την ανάπτυξη των εμπορικών μας 
σχέσεων, είτε αυτή είναι στα πλαίσια της 
συνεργασίας ως χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ ή 
στα πλαίσια της νέας εμπορικής συμφω-
νίας –Εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά, 
γνωστή ως CETA– μεταξύ του Καναδά και 
ευρωπαϊκών χωρών, που φυσικά συμπε-
ριλαμβάνει την Ελλάδα. Απώτερος στόχος 
μας όπως είπα, είναι η αύξηση των συναλ-
λαγών μεταξύ των δύο χωρών μας και τη 
δημιουργία νέων διμερών συμφωνιών για 
την ανάπτυξη των οικονομιών μας, καθώς 
και των επιχειρήσεων των δυο κρατών 
μας που κάνουν εμπορικές συναλλαγές», 
ανέφερε. 

Ο υπουργός εξωτερικών του Καναδά 
François-Philippe Champagne έγινε 

δεκτός από το Μακαριότατο Ιερώνυμο Β’, 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Καναδός ΥΠΕΞ: «Στενοί οι δεσμοί  
των λαών της Ελλάδας  

και του Καναδά»

ΑΠΌΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΌΝ ΥΠΌΥΡΓΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΌΥ ΚΑΝΑΔΑ FRANÇOIS-CLAUDE CHAMPAGNE
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FRUITS ET LÉGUMES

Read what people are saying about us:
https://www.facebook.com/PanierDuFermier/

A value of$50+at the supermarketYou pay only $30

Fruits and Vegetables
Fresh of the day at amazing prices! Reserve yours today.

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Ο Καναδός υπουργός πιστεύει, ότι η Ελ-
ληνική αγορά είναι πολύ ελκυστική για τις 
καναδικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες συνάντησης, 
για περισσότερη σύσφιξη των σχέσεων 
των επιχειρήσεων των δύο χωρών. 
«Γνωρίζουμε ότι οι καναδικές επιχειρή-

σεις που έχουν τοπικά γραφεία στην Ελ-
λάδα, έχουν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις 
σε άλλες χώρες της Μεσογείου και της 
Ευρώπης».
Ο κ. Champagne πρόσθεσε το γεγονός 

ότι ο Καναδάς είναι μέλος της Εμπορικής 
Συμφωνίας με την Αμερική και το Μεξικό, 
και είναι η μόνη χώρα μεταξύ των χωρών 
του G7, που έχει διμερείς εμπορικές σχέ-
σεις με όλες τις χώρες-μέλη. 
«Η γεωγραφική του θέση και η πολιτική 

σταθερότητα του Καναδά, παίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο για ανάπτυξη εμπορικών 
συμφωνιών με όλες τις χώρες», τόνισε.

Αυτό που ιδιαίτερα τόνισε ο καναδός 
υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ποτέ όσο 
άλλοτε οι σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ελ-
λάδας δεν ήταν τόσο στενές και αλληλέγ-
γυες.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Είναι γνωστό, ότι τα τελευταία χρόνια 
οι εμπορικές σχέσεις με την Αμερική δεν 
ήταν από τις καλύτερες. Αν και επιτεύχθη-
κε η ανανέωση της συμφωνίας ελευθέρου 
εμπορίου με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, η αύ-
ξηση δασμών σε πολλές από τις καναδικές 
εξαγωγές, όπως το αλουμίνιο, δημιούργη-
σε μια ένταση στις εμπορικές σχέσεις. Ση-
μειώνουμε ότι ο Καναδάς εξαγάγει 86% 
των προϊόντων του στις ΗΠΑ.

Ρωτήσαμε τον αρμόδιο υπουργό για το 
μέλλον των εμπορικών σχέσεων με την 
Αμερική: «Οι σχέσεις μας δεν είναι προ-
βληματικές αλλά είναι πολύ καλές. Και οι 
δυο χώρες μοιραζόμαστε την ίδια γεωγρα-
φία, αυτή της Βορείου Αμερικής. Πριν τον 
κορωνοϊό, είχαμε καθημερινώς μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες να διασχίζουν τα 
σύνορα μας, ενώ κάθε μέρα οι εμπορικές 
μας συναλλαγές σε προϊόντα και υπηρε-

σίες ξεπερνούν τα 2 δις», απάντησε. Πρό-
σθεσε δε, ότι οι σχέσεις των δυο λαών εί-
ναι πολύ δυνατές.
Υπενθύμισε επίσης ότι η αλυσίδα προ-

μηθειών των δύο χωρών είναι πολύ εν-
σωματωμένες. «Η Καναδική κυβέρνηση 
δούλευε και θα δουλεύει σε πλήρη συνερ-
γασία με την Αμερική και την εκάστοτε δι-
οίκηση της στην προεδρία», τόνισε. 
«Έχουμε λοιπόν πολλά κοινά στη γεω-

γραφία, στρατηγική, οικονομία, και στις 
ανθρώπινες σχέσεις. Ιδιαίτερα στον το-
μέα της στρατιωτικής άμυνας, που μας 
καθιστά ως αμοιβαίους συνέταιρους», 
πρόσθεσε.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εκτός από την εμπορική συμφωνία που 
έχει ο Καναδάς με την Αμερική και το Με-
ξικό, καθώς και την εμπορική συμφωνία 
που έχει με την ευρωπαϊκή ένωση, στον 
ορίζοντα έχει υπογράψει και άλλες εμπο-
ρικές συμφωνίες και πιο συγκεκριμένα 
με Ασιατικές χώρες. Αυτό το έκανε με την 
εμπορική συμφωνία CPTPP (Ολοκληρω-
μένη και Προοδευτική Συμφωνία για τη 
Σύμπραξη χωρών του Ειρηνικού).
«Ήταν πολύ σωστό να υπογράψει αυτή 

τη συμφωνία ο Καναδάς», είπε, τονίζο-
ντας ότι η οικονομία του Καναδά έρχεται 
δεύτερη σε όγκο μεταξύ των κρατών που 
έχουν υπογράψει τη CPTPP. 
«Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Καναδά 

να ανοίξει την αγορά του στις χώρες του 
Ινδο-ειρηνικού κόσμου και σε αυτές τις 
χώρες να επεκταθούν στον Καναδά, που 
είναι η μοναδική χώρα που έχει εμπορικές 
συμφωνίες με την Ευρώπη, Αμερική και 
τις χώρες του G7», πρόσθεσε. 
«Οι εμπορικές συμφωνίες που έχει υπο-

γράψει ο Καναδάς, μας καθιστούν ως 
προνομιούχα χώρα στον τομέα εμπορι-
κών συναλλαγών και φυσικά οικονομικής 
ανάπτυξης. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα 
μπορεί να επωφεληθεί χάρις στις εμπο-
ρικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά 
και να αναπτύξει εμπορικές σχέσεις με 
την Αμερική και τις Ασιατικές χώρες του 
Ειρηνικού», υπογράμμισε ο υπουργός 
Champagne.

*ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ 
ΠΙΛΌΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Για το έργο αυτό στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ) στην Καλαμάτα (το 
κόστος του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε βάθος 20 ετών), 

ενδιαφέρεται η καναδική εταιρεία CAE, διεθνώς αναγνωρισμένη σε εξομοιωτές.
Στη νέα αναθεωρημένη πρόταση η CAE προτείνει την αντικατάσταση των Τ-2E 

Buckeye με νέα αεροσκάφη Jet M-346 (φωτ. κάτω), με παράλληλη συντήρηση και 
αποκατάσταση αριθμού αεροσκαφών T-6A Texan, προσφορά εξομοιωτών για τη βελ-
τίωση της εκπαίδευσης εδάφους, παροχή ανταλλακτικών, αλλά και εκπαίδευση των 
τεχνικών και των εκπαιδευτών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η βελτιωμένη προσφορά 
των Καναδών είναι, κατά πληροφορίες, 100 εκατ. φθηνότερη από αυτή των Ισραηλι-
νών και περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία της CAE με την ισραηλινή εταιρεία IAI, 
η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στο αεροσκάφος M-346. Επιπλέον, οι Καναδοί 
υποστηρίζουν ότι το σχέδιό τους θα δημιουργήσει τουλάχιστον 10 επιπλέον θέσεις 
εκπαιδευόμενων, τις οποίες η Πολεμική Αεροπορία θα μπορεί να «πουλήσει» σε 
ξένες αεροπορίες. Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση ενός πιλότου σε μαχητικά αερο-
σκάφη κοστίζει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ, η Πολεμική Αεροπορία –με την πρόταση του 
Καναδά– θα μπορούσε να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες της για τα επόμενα 20 χρόνια 
και ταυτόχρονα να έχει έσοδα περί τα 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την πώληση των 
θέσεων. Με αυτό τον τρόπο, το κόστος του προγράμματος θα μπορούσε να χρημα-
τοδοτηθεί από το λειτουργικό προϋπολογισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, χωρίς να 
επηρεάσει τα εξοπλιστικά προγράμματα που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας.

Η CAE προχωρά και ένα βήμα παραπέρα: προτείνει να δημιουργήσει μια κοινοπρα-
κτική συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για τα παραδοτέα 
της σύμβασης και επιπλέον να επενδύσει στην ανάπτυξη, σε συνεργασία με την ΕΑΒ, 
Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Λύσεων για όλες τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Με τον 
τρόπο αυτό, αξιοποιείται το δυναμικό της ΕΑΒ αλλά και αναβαθμίζονται οι Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις.

Να θυμίσουμε, ότι η Καναδική Κυβέρνηση σε συνεργασία με την εταιρεία CAE, λει-
τουργεί το μοναδικό εκτός ΗΠΑ, Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων, πιστοποιημένο κατά 
ΝΑΤΟ. Η πρότασή της φαίνεται ότι είναι η μόνη πρόταση που μπορεί να εξασφα-
λίσει την πιστοποίηση Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στα πρότυπα 
του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας το διεθνή χαρακτήρα του Κέντρου και άρα την απόκτηση 
διεθνών πελατών.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Καναδός ΥΠΕΞ: «Στενοί οι δεσμοί  
των λαών της Ελλάδας  

και του Καναδά»

ΑΠΌΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΌΝ ΥΠΌΥΡΓΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΌΥ ΚΑΝΑΔΑ FRANÇOIS-CLAUDE CHAMPAGNE
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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)

Η κυβέρνηση Τζόνσον επιθυμεί μία δι-
μερή συμφωνία με την Τουρκία όσο 

το δυνατόν συντομότερα… 
Τα περιθώρια του Ηνωμένου Βασιλείου 

στενεύουν όσο οι ημέρες περνούν και η 
καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμ-
βρίου για το Brexit πλησιάζει. 
Συμφωνία εξόδου με την Ε.Ε δεν υπάρ-

χει και οι επιταγές της Ευρώπης προς το 
Λονδίνο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες, 
αυστηρές και κυρίως αδιαπραγμάτευτες…

Γιάννης Χαραμίδης
© ΕΘΝΟΣ

Το Λονδίνο και η κυβέρνηση Τζόν-
σον, όπως αποκαλύπτουν κυβερνη-
τικά στελέχη, δε μπορεί να αφήσει 
το ενδεχόμενο για διμερή συμφω-

νία με την Τουρκία να πάει χαμένο… 

ΤΟ «ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙ» ΤΟΥΡΚΙΑΣ –  
ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
-Το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δύο 
χώρες ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια 
λίρες ετησίως. 
-Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί τον 5ο με-
γαλύτερο επενδυτή στην Τουρκική αγορά. 
-Η Τουρκία εξάγει υφάσματα και έτοιμα 
ρούχα συνολικής αξίας 2 δισεκατομμυρί-
ων λιρών στη Μεγάλη Βρετανία. 
-Η Μεγάλη Βρετανία εξάγει στην Τουρκία 
συνολικά το 1/3 των κινητήρων που κατα-
σκευάζονται στη Γηραιά Αλβιώνα. 
-Η Τουρκία εξάγει το 1/3 των συνολικά 
παραγόμενων οχημάτων της (με βρετανι-
κούς κινητήρες) στη Μεγάλη Βρετανία.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ Η ΕΥΡΩΠΗ

Με το Ηνωμένο Βασίλειο και την κυβέρ-
νηση Τζόνσον να αδυνατεί να βρει χρόνο, 
χώρο και τρόπο προκειμένου να εφαρμό-
σει όσα έχει συναποφασίσει με τα κλιμά-
κια της ΕΕ, ένα άτακτο Brexit σήμερα και 
πάλι φαντάζει ως το πλέον πιθανό σενά-
ριο.
Η Μεγάλη Βρετανία, παρά το γεγονός 

πως δεν είναι μέλος της νομισματικής 
Ένωσης, απολαμβάνει όλα τα προνόμια 
που απορρέουν από τη συμφωνία Τουρ-
κίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο 
σημαίνει πως τα τουρκικά προϊόντα διακι-
νούνται εντός ΕΕ χωρίς δασμούς. 
Το συγκεκριμένο προνόμιο είναι σαφές 

πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα το απω-
λέσει από τις 31 Δεκεμβρίου και μετά. 
Σε μία άτακτη αποχώρηση, η Μεγάλη Βρε-
τανία θα πρέπει υποχρεωτικά να επιβάλ-

λει δασμούς που ξεπερνούν το 10% στις 
τιμές των οχημάτων και 20% σε αυτές των 
υφασμάτων, δύο από τους κλάδους που 
τη συνδέουν στενά με την Τουρκία… 

Αναλυτές εκτιμούν, πως κάτι τέτοιο θα 
έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τις βρετανικές 
αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και τον κλά-
δο της ένδυσης. Από την άλλη και η Τουρ-
κία θα έχει σημαντικά ζητήματα, καθώς η 
επιβολή δασμών στο μεγαλύτερο αγορα-
στή οχημάτων της θα σημαίνει περαιτέρω 
πτώση της ήδη επιβαρυμένης οικονομίας 
της…

ΤΟ «ΠΥΡΗΝΙΚΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία του Ερντο-

γάν δε μπορεί να χαρακτηριστεί ένας προ-
βλέψιμος «παίχτης» είτε σε πολιτικό και 
διπλωματικό είτε σε οικονομικό επίπεδο. 
Οικονομικοί παράγοντες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο σημειώνουν πως ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν έχει ήδη συζητήσει με τον Μπό-
ρις Τζόνσον το σενάριο μίας μονομερούς 
συμφωνίας Τουρκίας – Αγγλίας…

Σε μία τέτοια περίπτωση, η ΕΕ είναι βέ-
βαιο πως θα εξοβελίσει από τους ευνοϊ-
κούς όρους τα τουρκικά προϊόντα επιβάλ-
λοντας και τις αντίστοιχες κυρώσεις που 
προβλέπει η συμφωνία… 
Είναι επίσης βέβαιο, πως θα επιβάλλει 

μεγάλες οικονομικές κυρώσεις και προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένας επίσης δε 
μπορεί να είναι σίγουρος πως ο Ερντογάν 
δε θα το πράξει, ακόμη και εάν η τουρκική 
λίρα βρίσκεται στα «τάρταρα» και το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο καταστρώνει 
ήδη τα πλάνα του…

18 ΔΙΣΕΚΑΤΌΜΜΥΡΙΑ ΛΌΓΌΙ  
«δένουν» Τουρκία και Βρετανία

Το Λονδίνο και η 
κυβέρνηση Τζόνσον, 
όπως αποκαλύπτουν 
κυβερνητικά στελέχη, 
δε μπορεί να αφήσει  
το ενδεχόμενο για 
διμερή συμφωνία  
με την Τουρκία  
να πάει χαμένο… 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η κακοδιοίκηση και η καταπίεση της 
τουρκικής διοίκησης ανάγκασε την 

Παγκρήτια Συνέλευση που συνήλθε στα 
Χανιά να αποστείλει στις 14 Μαΐου 1866 
αναφορά στο Σουλτάνο με μια σειρά αι-
τημάτων. 
Συγκεκριμένα, ζητούσε: βελτίωση του 

φορολογικού συστήματος, σεβασμό της 
χριστιανικής θρησκείας, αναγνώριση του 
πληθυσμού να εκλέγει ελεύθερα τους δη-
μογέροντές του και τη λήψη μέτρων για 
την οικονομική ανάπτυξη του νησιού.
Παράλληλα, απέστειλε μυστικό υπόμνη-

μα προς τους μονάρχες της Αγγλίας, της 
Γαλλίας και της Ρωσίας, με το οποίο τους 
καλούσε να ενεργήσουν για την ένωση 
της Κρήτης με την Ελλάδα ή να μεσολα-
βήσουν στη χορήγηση από το Σουλτάνο 
«Οργανικού Νόμου». Στη συγκέντρωση 
αυτή συμμετείχε και ο Γαβριήλ Μαρινά-
κης, ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου, που 
ήταν το επαναστατικό κέντρο της περιο-
χής Ρεθύμνης.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις αδιαφόρησαν, 

ενώ η ελληνική κυβέρνηση δήλωνε ουδε-
τερότητα και δεν πήρε ανοιχτά το μέρος 
των επαναστατών. Μόνο η Ρωσία κινήθη-
κε δραστήρια, χάρη στους υπό-προξένους 
της στο νησί, Ιωάννη Μητσοτάκη και Σπυ-
ρίδωνα Δενδρινό.
Μη αναμένοντας βοήθεια από πουθενά, 

οι Κρητικοί αποφάσισαν να ξεσηκωθούν 
μόνοι τους και ύψωσαν τη σημαία της 
Επανάστασης στις 21 Αυγούστου 1866, 
με το σύνθημα «Ένωσις ή Θάνατος» και 

αρχηγούς τον Ιωάννη Ζυμβρακάκη στα 
Χανιά, τον Ελλαδίτη συνταγματάρχη Πάνο 
Κορωναίο στο Ρέθυμνο και τον Μιχαήλ 
Κόρακα στο Ηράκλειο. Στην Ελλάδα συ-
γκροτήθηκαν εθελοντικές ομάδες, που 
βοήθησαν τους Κρητικούς, με χρήματα, 
τρόφιμα και άλλα εφόδια.
Ο Σουλτάνος θορυβήθηκε από την εξέ-

γερση και έστειλε στις 30 Αυγούστου 
1866 το Μουσταφά Ναϊλή Πασά, με εντο-
λή να την καταστείλει, αφού προηγου-
μένως είχε απορρίψει τα αιτήματα των 
Κρητικών. Ο Πασάς έφερε το προσωνύμιο 
Γκιριτλί (Κρητικός), επειδή είχε συντελέ-
σει στην κατάπνιξη της επανάστασης του 
1821 στην Κρήτη. Πρώτα προσπάθησε 
να καλοπιάσει τους επαναστάτες και να 
τους πείσει να επιστρέψουν στις δουλειές 
τους. Όταν αυτοί αρνήθηκαν, αποφάσισε 
να θέσει σε εφαρμογή το στρατιωτικό του 
σχέδιο για την κατάπνιξη της επανάστα-
σης.
Το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προέβη σε 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιο-
χή των Χανίων και στη συνέχεια στράφηκε 
προς το Ρέθυμνο και τη Μονή Αρκαδίου, 
όπου ήταν η έδρα της τοπικής επαναστα-
τικής επιτροπής, αποθήκη πολεμοφοδί-
ων και τροφίμων, καθώς και καταφύγιο 
πολλών χριστιανών. Ο Μουσταφά Πασάς 
έφθασε έξω από το μοναστήρι το απόγευ-
μα της 6ης Νοεμβρίου 1866. Στη διάθεσή 
του είχε 15.000 άνδρες (Τούρκους, Αλβα-
νούς, Αιγυπτίους και Τουρκοκρητικούς) 
και ισχυρό πυροβολικό. 

Στη Μονή βρίσκονταν 966 άνθρωποι, 
από τους οποίους μόνο 250 μπορούσαν 
να πολεμήσουν. Επικεφαλής των αγωνι-
στών του Αρκαδίου ήταν ο Πελοποννήσι-
ος ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημακόπου-
λος και ο ηγούμενος Γαβριήλ.
Οι προτάσεις προς παράδοση απορρί-

φθηκαν από τους πολιορκημένους και 
το πρωί της 8ης Νοεμβρίου άρχισαν οι 
εχθροπραξίες. Οι Οθωμανοί, παρά τις 
λυσσαλέες επιθέσεις τους, δεν κατάφε-
ραν να καταλάβουν τη Μονή την πρώτη 
μέρα. Το βράδυ ζήτησαν ενισχύσεις και 
μετέφεραν ένα μεγάλο πυροβόλο από το 
Ρέθυμνο. Την επομένη, 9 Νοεμβρίου, άρ-
χισε το δεύτερο κύμα της επίθεσης. 
Νωρίς το απόγευμα γκρεμίστηκε το δυ-

τικό τείχος της Μονής από τις βολές του 
πυροβόλου και οι επιτιθέμενοι εισέβα-
λαν στο μοναστήρι, αρχίζοντας τη μεγάλη 
σφαγή.
Στη μπαρουταποθήκη της μονής γράφτη-

κε η τελευταία πράξη του δράματος και 
μία ακόμα ένδοξη σελίδα της ελληνικής 
ιστορίας. 
Ο Κωστής Γιαμπουδάκης ή κατ’ άλλους 

ο Εμμανουήλ Σκουλάς την ανατίναξε, 
σκορπίζοντας το θάνατο, όχι μόνο στους 
χριστιανούς, αλλά και στους εισβολείς. 
Αμέσως μετά, οι Τουρκοκρητικοί και οι 
Αλβανοί όρμησαν και κατέσφαξαν όσους 
είχαν διασωθεί, ενώ έκαψαν το ναό και 
λεηλάτησαν τα ιερά κειμήλια.
Από τους Έλληνες που βρίσκονταν στη 

Μονή, μόνο 3 ή 4 κατόρθωσαν να διαφύ-

γουν, ενώ περίπου 100 πιάστηκαν αιχμά-
λωτοι. Μεταξύ αυτών και ο Δημακόπου-
λος, που εκτελέστηκε λίγο αργότερα. 
Ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου Γα-

βριήλ Μαρινάκης είχε σκοτωθεί πριν από 
την ανατίναξη της μπαρουταποθήκης. Οι 
νεκροί και τραυματίες του Μουσταφά 
ανήλθαν σε 1.500 ή σε 3.000, σύμφωνα 
με κάποιους υπολογισμούς.
Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, όπως είχε 

συμβεί με την καταστροφή των Ψαρών 
και την Έξοδο του Μεσολογγίου, συγκί-
νησε όλο το χριστιανικό κόσμο κι ένα νέο 
κύμα φιλελληνισμού δημιουργήθηκε στην 
Ευρώπη. Σπουδαίες προσωπικότητες της 
εποχής, όπως ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι 
και ο Βίκτωρ Ούγκο, πήραν θέση υπέρ 
του Κρητικού Αγώνα και ξένοι εθελοντές 
έσπευσαν να ενισχύσουν από κοντά την 
Επανάσταση. Σημαντικές ήταν και οι χρη-
ματικές συνεισφορές από τη Ρωσία και τις 
ΗΠΑ, με προεξάρχοντα το φιλέλληνα Σα-
μουήλ Χάου.
Η Κρητική Επανάσταση φυλλορρόησε 

τον Ιανουάριο του 1869, αλλά ο Σουλτά-
νος δε μπόρεσε να καθυποτάξει ολοκλη-
ρωτικά τους Χριστιανούς της Κρήτης. 
Έτσι, υπό την πίεση των Μεγάλων Δυ-

νάμεων αναγκάστηκε να παραχωρήσει 
τον «Οργανικό Νόμο» (3 Φεβρουαρίου 
1868), ένα είδος Συντάγματος, που προέ-
βλεπε προνόμια για τους χριστιανούς και 
καθεστώς ημιαυτονομίας για το νησί. 
Η Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα πήρε 

αναβολή για το 1912. | © SanSimera.gr

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ  
της Μονής Αρκαδίου 

Κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών, 
σύμβολο ηρωισμού και θυσίας | Είναι το σημαντικότερο 

επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης του 1866

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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GOSS!P

Η Μπρένα θα σου  
φτιάξει τη μέρα!
Ο λόγος για τη Brennah Black, το 

24χρονο εκρηκτικό μοντέλο από 
το Μιζούρι του Τέξας με τις καλλί-

γραμμες καμπύλες και το σέξι κορ-
μί. Ξανθιά με αγγελικό πρόσωπο 
και κορμί που ανεβάζει τα… πά-

ντα ψηλά. Αυτό που την κάνει ξε-
χωριστή όμως, είναι ότι προέρχεται 
από Ιθαγενή φυλή των ΗΠΑ, τους 
Ποταουάτομι! Η Brennah με κάθε 
φωτογραφία που ανεβάζει στα 

social media γίνεται πανικός 
και ο αντρικός πληθυσμός ζει 

τις καλύτερες στιγμές του. 
Πάρτε μια ιδέα για να 

έχετε… ιδία άποψη!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΡ ΑΝΤΟΝΙ ΧΟΠΚΙΝΣ

Άρωμα για καλό σκοπό
Όταν ο Σερ Άντονι Χόπκινς έμαθε ότι ένα στα 

τέσσερα παιδιά στην Αμερική μπορεί να πει-
νάει μέχρι το τέλος του έτους, ήξερε ότι έπρεπε να 
αναλάβει δράση. Για να συγκεντρώσει χρήματα για 
τον οργανισμό No Kid Hungry, ο οποίος υλοποι-
εί προγράμματα για τον τερματισμό της παιδικής 
πείνας στις ΗΠΑ, ο πολυβραβευμένος ηθοποιός 
λάνσαρε μια μάρκα αρωμάτων. «Η ιδέα γι αυτά τα 
αρώματα ήρθε γιατί... ήρθε, έτσι απλά» ανέφερε 
στο wmagazine ο Άντονι Χόπκινς γελώντας από το 

στούντιο ζωγραφικής του στο Λος Άντζελες. «Πάντα μου άρεσαν τα αρωματικά κεριά και η μυ-
ρωδιά των λουλουδιών από την παιδική μου ηλικία, όπως η γαρδένια και το άνθος πορτοκαλιάς. 
Είχαν αρκετή επίδραση τα πρώτα χρόνια της ζωής μου και στη συνέχεια σε όλη μου τη ζωή ως 
ηθοποιός με έναν τρόπο υποσυνείδητο. Το άρωμα είναι μια μορφή διαλογισμού – για μένα, 
ούτως ή άλλως» πρόσθεσε.

ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 2021 η πρεμιέρα του θρίλερ 
«Born to Be Murdered»

Τα δικαιώματα της ταινίας «Born to Be Murdered», 
ένα θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ 

Ουάσιγκτον, απέκτησε το Netflix. Η ταινία, αν και δεν 
έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία, θα κάνει πρε-
μιέρα το 2021. Η Αλίσια Βικάντερ και η Βίκι Κριμπς 
συμμετέχουν επίσης στην ταινία, η οποία γυρίστηκε 
στην Ελλάδα το 2019 και σηματοδοτεί το σκηνοθετι-
κό ντεμπούτο στην αγγλική γλώσσα, του Ιταλού σκη-
νοθέτη Ferdinando Cito Filomarino. Το σενάριο έχει 
γράψει ο Κέβιν Ράις. 

Η ταινία διαδραματίζεται στην Αθήνα και την Ήπειρο και ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι (Ουά-
σιγκτον και Βικάντερ) που κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα πέφτει θύμα μίας 
βίαιης συνωμοσίας με τραγικές συνέπειες.                                                                      © ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΖΕΝΙ ΜΠΟΥΣΑΡ: 
Η Καναδή 
τενίστρια 
ποζάρει 
με... σέξι 
μεταμφίεση 
για το 
Halloween
Με τον καλύτερο 

τρόπο συνδύασε 
το Halloween με την υποχρέ-

ωση της… μάσκας για την 
προστασία από τον κορω-

νοϊό η Εζενί (Ευγενία) 
Μπουσάρ. Η Καναδέζα 

τενίστρια μεταμφιέ-
στηκε σε Mileena, 

ένα γυναικείο χα-
ρακτήρα από το 

Mortal Kombat, 
φορώντας ένα 

αποκαλυπτι-
κό φούξια 

σύνολο.

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;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Α-Έλα Μάγδα μου, τι θα γίνει, θα βάλουμε κάνα 
στοίχημα;
Μ-Καλά, τι σ’ έπιασε πρωί-πρωί και μιλάς για 
στοιχήματα;
Α-Συγνώμη… παραφέρθηκα. Λοιπόν;
Μ-Τι λοιπόν;
Α-Το στοίχημα.
Μ-Ποιο στοίχημα;
Α-Αυτό που θα βάλουμε.
Μ-Σαν τι στοίχημα; Σε τί;
Α-Για τις εκλογές φυσικά.
Μ-Δηλαδή είσαι σίγουρη, ότι ο δικός σου θα 
κερδίσει;
Α-Αυτό σου το είχα πει την περασμένη εβδομά-
δα και αυτό έγινε.
Μ-Πως έγινε, αφού ακόμα να βγει ο νικητής.
Α-Ε, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Δεν του μένουν 
και πολλές μονάδες για να γίνει πρόεδρος της 
Αμερικής.
Μ-Και νομίζεις ότι ο δικός μου θα αφήσει την 
κλεψιά που κάνατε;
Α-Ποιος έκανε;
Μ-Εσείς…
Α-Ποιοι εμείς;
Μ-Οι δημοκρατικοί.
Α-Για στάσου βρε Μάγδα μου, πρώτον, όπως 
ξέρεις εγώ κι εσύ δεν ανήκουμε σε κανένα κόμ-
μα, άλλο αν έχουμε ορισμένες προτιμήσεις. 
Δεύτερον, εμείς είμαστε στον Καναδά. Και τρί-
τον, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας για τις εκλο-
γές στην Αμερική;
Μ-Δίκιο έχεις…
Α-Μην ξεχνάς ότι έχουμε συμφωνήσει, όταν η 
συζήτηση περί πολιτικά και κοινοτικά ξεπερνά 
τα όρια, μια από τις δυο μας τη σταματάει για 
το καλό της φιλίας μας.
Μ-Οκ. Το στοίχημα όμως;
Α-Μάλλον παραφέρθηκα. Άστο αυτό…
Μ-Όχι. Ας το βάλουμε. Αλλά τι θα βάλουμε;
Α-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Μ-Γεύμα σε εστιατόριο δε μπορούμε να βάλου-
με, διότι η κυβέρνηση μας απαγορεύει να πάμε 
να φάμε.
Α-Δυστυχώς ναι…
Μ-Εισιτήρια χοροεσπερίδας συλλόγου, πάλι δε 
μπορούμε, διότι απαγορεύονται οι χοροί.
Α-Ναι, ούτε κι αυτό…
Μ-Ξεφάντωμα σε μουσικό πρόγραμμα από την 
Ελλάδα;
Α-Παλιές αναμνήσεις…
Μ-Τότε, τι θα βάλουμε για στοίχημα; Σκέψου κι 
εσύ.
Α-Το βρήκα! 
Μ-Για λέγε…
Α-Λοιπόν, θα βάλουμε $100 τα οποία θα τα 
δώσουμε σε οργανισμό που υποστηρίζει η νι-
κήτρια.
Μ-Δηλαδή;
Α-Να, πες ότι κερδίζεις εσύ, θα σου δώσω $100 
να τα κάνεις δωρεά στο MAGIC MISSION ή σε 
άλλο οργανισμό της προτίμησης σου.
Μ-Πολύ καλή ιδέα. Συμφωνώ.
Α-Θα σε πείραζε να βάζαμε και δεύτερο στοί-
χημα;
Μ-Καλά τι σ’ έπιασε με τα στοιχήματα σήμερα. 
Τι στοίχημα είναι αυτό;
Α-Έχει σχέση με το πρώτο.
Μ-Ακούω…
Α-Λοιπόν, όλοι λένε ότι αν χάσει ο Τραμπ, λίγο 
μετά θα υποβάλει διαζύγιο η Μελάνια. Είδες 
πως τον απωθούσε τελευταίως και άκουσες τα 
τσιλημπουρδήματα του που έκανε όταν ήταν 
έγκυος στο γιο της,  που εκμυστηρεύτηκε στην 
καλύτερη φίλη της…
Μ-Και αυτή έγραψε όλα τα μυστικά της στο βι-
βλίο που έβγαλε.
Α-Ακριβώς.
Μ-Εδώ δε θα βάλουμε στοίχημα.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι κι εγώ πιστεύω το ίδιο πράγμα με σένα. 
Αν χάσει την προεδρία θα τον χωρίσει. Όπα!
Α-Τι όπα;
Μ-Δε στα’ λεγα;
Α-Ποιο πράγμα;
Μ-Για τη νοθεία των ψήφων.
Α-Καλά τώρα, πριν λίγο δε συμφωνήσαμε να μη 
μαλώνουμε;
Μ-Ναι, αλλά τώρα μόλις βλέπω ρεπορτάζ σ'ελ-
ληνικά κανάλι για τη νοθεία των ψήφων.
Α-Για πες μου κι εμένα.

Μ-Λοιπόν. Άκου να φρίξεις!
Α-Κρέμομαι από το στόμα σου.
M-Βίντεο που πήρε δικηγόρος του Τραμπ, δεί-
χνει στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν φορτηγάκι να 
ξεφορτώνει χιλιάδες ψηφοδέλτια σε εκλογικό 
κέντρο στις 5 τα ξημερώματα. 
Α-Θα άργησε το ταχυδρομείο…
Μ-Όχι χρυσή μου, δεν είναι αυτό!
Α-Τότε;
Μ-Τα φορτηγάκια που έφεραν τα επιστολικά 
ψηφοδέλτια δεν ήταν του ταχυδρομείου αλλά 
ιδιωτικά. 
Και θέλεις να ξέρεις το αποτέλεσμα της μετα-
φοράς;
Α-Για πες μου.
Μ-Ξαφνικά προστέθηκαν 140.000 συνεχόμενοι 
ψήφοι υπέρ του Μπάιντεν έναντι... 0 του Τραμπ 
και υποτίθεται ότι ψήφισε το... 90% των κατοί-
κων του. Το ίδιο συνέβη και στο Ουισκόνσιν.
Α-Αμφιβάλω…
Μ-Τι αμφιβάλεις; Αφού είναι φως φανάρι, έκα-
ναν νοθεία κατά του Τραμπ.
Α-Και δε μου λες φιλενάδα. Βάζεις το χέρι σου 
στη φωτιά ότι η «δουλειά» και το βίντεο δεν 
ήταν στημένα;
Μ-Τι θέλεις να πεις με αυτό;
Α-Ποιος μου λέει ότι όλα αυτά που έδειξαν, εί-
χαν σκηνοθετηθεί για να δημιουργηθούν ψεύ-
τικα στοιχεία που θα χρειάζονταν ο Τραμπ για 
να παραμείνει στην εξουσία;
Μ-Λες;
Α-Σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, όλα 
είναι πιθανά. Εδώ βλέπεις ταινία με κοιλάδες 
και βουνά και όλα έγιναν με κομπιούτερ. Εγώ 
τίποτε δεν πιστεύω, εκτός αν οι αρχές πιάσουν 
κάποιον και μαρτυρήσει την όλη υπόθεση. Βί-
ντεο και ηχητικά τα έχουμε ξαναδεί. 
Εδώ το Σεπτέμβριο του ‘55 έστησαν οι Τούρκοι 
ψεύτικη φωτογραφία που δημοσίευσαν, για 
δήθεν πυρκαγιά στο σπίτι του Ατατούρκ στη 
Θεσσαλονίκη για να έχουν αιτία να επιτεθούν 
κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. 
Πόσο μάλλον τώρα, με την σημερινή τεχνολο-
γία...
Μ-Τι ώρα έχεις;
Α- Είναι 5:25 το απόγευμα της Πέμπτης. 
Γιατί ρωτάς; 
Μ-Να, ακόμα να βγει ο νικητής…
Α-Κι έτσι που πάνε, αμφιβάλω αν ξεμπερδέ-
ψουν σύντομα.
Μ-Και δε μου λες, αν δε βγει νικητής τι γίνεται; 
Ποιος θα κυβερνά;
Α-Ο δικός σου ο Τραμπ φυσικά.
Μ-Ναι αλλά δε θέλω να κυβερνά αν δεν είναι 
νικητής.
Α-Έτσι προβλέπει η νομοθεσία περί εκλογών 
και εξουσίας.
Μ-Το άλλο όμως δεν το είπαμε.
Α-Ποιο άλλο;
Μ-Αν βγει ο Μπάιντεν και αναγκαστεί να απο-
χωρήσει λόγω υγείας, βλέπεις την Καμάλα για 
καλή προεδρίνα;
Α-Αυτό δεν το σκέφτηκα. Και ακόμα δεν έχω 
καταλάβει γιατί τη διάλεξε ως υποψήφια αντι-
πρόεδρο…
Μ-Είδες πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα με 
τις φετινές εκλογές; Μια που λέμε για εκλογές, 
άκουσες τα νεότερα στα κοινοτικά;
Α-Όχι. Εσύ είσαι πιο κοντά στο Μόντρεαλ και τα 
μαθαίνεις πιο εύκολα. Τι άκουσες;
Μ-Έμαθα ότι ο γιατρός ο Τσούκας δημιουργεί 
κοινοτική ομάδα με εκλεκτές προσωπικότητες 
για να αναλάβουν την κοινότητα!
Α-Πότε, τώρα;
Μ-Όχι. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, σε δύο χρό-
νια από σήμερα.
Α-Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι. Έως τότε κανείς 
δεν ξέρει τι γίνεται εκτός αν…
Μ-Εκτός αν, τι;
Α-Εκτός αν τα παρατήσουν οι νυν και γίνουν 
εκλογές νωρίτερα.
Μ-Αυτό δε μπορεί να γίνει.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι σύμφωνα με τους κανονισμούς, αν 
παραιτηθούν, νομίζω θα αναλάβουν οι επιλα-
χόντες, και να είσαι σίγουρη ότι αυτό δεν πρό-
κειται να γίνει.
Α-Κατάλαβα… Όμως πρέπει να σ’ αφήσω, διό-
τι ετοιμάζω γιουβαρλάκια για το Μενέλαο μου.  
Τα λέμε…
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Η αιγιαλίτιδα ζώνη (γνωστή και ως χω-
ρικά ύδατα ή χωρική θάλασσα) είναι 

μια θαλάσσια ζώνη που βρίσκεται δίπλα 
ακριβώς στις ακτές ενός κράτους. Περι-
λαμβάνει το νερό, το βυθό και το υπέδα-
φος και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο.

Άγγελος Συρίγος*
© Η Καθημερινή

Στη ζώνη αυτή, το παράκτιο κράτος 
ασκεί πλήρη κυριαρχία. Μοναδικός περι-
ορισμός της κυριαρχίας είναι το δικαίωμα 
της αβλαβούς διελεύσεως, που μπορούν 
να ασκούν πλοία τρίτων κρατών χωρίς την 
προηγούμενη συγκατάθεση του κράτους. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 
μέχρι σήμερα, όλα τα κράτη του κόσμου 
(πλην της Ελλάδας…) επέκτειναν τα χω-
ρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Ο εθιμικός 
αυτός κανόνας αποτυπώθηκε και στη Σύμ-
βαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ  

ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑΣ ΖΩΝΗΣ;
Το 1936 η Ελλάδα καθόρισε το εύρος των 

χωρικών της υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια 
από τις ακτές. Παράλληλα, από το 1931 
είχε θεσπίσει εναέριο χώρο 10 μιλίων. 

Η Τουρκία το 1964 επέκτεινε την αιγι-
αλίτιδα ζώνη της από τα 3 στα 6 μίλια. 
Παράλληλα, όρισε ότι, εάν οι έναντι των 
τουρκικών ακτών χώρες είχαν χωρικά 
ύδατα μεγαλύτερα των 6 μιλίων, τότε και 
τα τουρκικά χωρικά ύδατα καθορίζονταν 
βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. 

Έκτοτε η Τουρκία έχει χωρικά ύδατα 6 
μιλίων στο Αιγαίο και 12 μιλίων στον Εύ-
ξεινο Πόντο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ CASUS BELLI;
Η Τουρκία, αντιλαμβανόμενη τη σημα-

σία της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων, 
δήλωσε από το 1974 ότι «επέκταση της 
ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μί-
λια θα σήμαινε ελληνoτουρκικό πόλεμο», 
γνωστότερο με τη λατινική φράση casus 
belli (αιτία πολέμου). 
Η απειλή πήρε τη μορφή ψηφίσματος 

από την τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995. 
Αντίκειται κατάφωρα στο θεμελιώδη κα-
νόνα του διεθνούς δικαίου, που ορίζει ότι 
στις σχέσεις μεταξύ κρατών δεν επιτρέπε-
ται η βία ή απειλή χρήσεως βίας.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑΣ;
Η Τουρκία αναφέρει ότι τα 12 μίλια απο-

τελούν το μέγιστο όριο επεκτάσεως των 
χωρικών υδάτων ενός κράτους. Δεν είναι 
υποχρεωτικό για ένα κράτος να επεκτείνει 
τα χωρικά του ύδατα πλήρως. Το Αιγαίο 
είναι μία περιοχή με ξεχωριστές γεωγρα-
φικές συνθήκες (που ονομάζει η Τουρκία 
«ειδικές περιστάσεις»), οι οποίες δεν επι-
τρέπουν την αύξηση της ελληνικής αιγια-
λίτιδας ζώνης στα 12 μίλια. 
Σε άλλη περίπτωση, το Αιγαίο θα μετα-

τραπεί σε «ελληνική λίμνη». Κάτι τέτοιο 
είναι αντίθετο προς τα «ζωτικά συμφέρο-
ντα» της Τουρκίας στην περιοχή. 

Επιπλέον, επιμένει ότι ειδικώς σε κλει-
στές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αι-
γαίο, η αύξηση των χωρικών υδάτων θα 
έπρεπε να γίνεται με συναίνεση των πα-
ράκτιων κρατών.

ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ;
Οι νομικές θέσεις της Τουρκίας είναι 

εξαιρετικά αδύναμες. Η ευρεία πρακτική 
των κρατών, όπως διαμορφώθηκε από τη 
δεκαετία του 1960, οδήγησε στη δημιουρ-
γία ενός κοινά αποδεκτού εθιμικού κανό-
να του διεθνούς δικαίου 12 μιλίων, όσον 
αφορά το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. 

Η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει από 
το 1964 τα χωρικά της ύδατα σε Εύξεινο 
Πόντο και Μεσόγειο. Το Αιγαίο πράγματι 
αποτελεί κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα. 

Σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες 
υπάρχει υποχρέωση συνεργασίας των 
παράκτιων κρατών, μόνο σε θέματα περι-
βάλλοντος και θαλάσσιας επιστημονικής 
έρευνας. Εξάλλου, υπάρχουν πολλές πε-
ριοχές του πλανήτη που αποτελούν κλει-
στές ή ημίκλειστες θάλασσες. 
Τα κράτη της Βαλτικής διασχίζουν τα δα-

νικά, σουηδικά ή γερμανικά χωρικά ύδατα, 
προκειμένου να φθάσουν στη Βόρειο Θά-
λασσα. Από τα Στενά του Ορμούζ, στην εί-
σοδο του Περσικού Κόλπου, περνά το 50% 
του πετρελαίου που μεταφέρεται ετησίως 
με πετρελαιοφόρα. 
Καμία χώρα δε διανοήθηκε να ισχυρι-

σθεί ότι το Ιράν ή το Ομάν (που είναι τα 
δύο παράκτια κράτη στα Στενά) δεν είχαν 
δικαίωμα να αυξήσουν τα χωρικά τους 
ύδατα στα 12 μίλια, επειδή η ναυσιπλο-
ΐα στο συγκεκριμένο στρατηγικό πέρασμα 
θα περνούσε υποχρεωτικώς από τα χωρι-
κά τους ύδατα.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ;
Πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρι-

κών υδάτων στα 12 μίλια θα έχει καταλυ-

Καλημέρα  
Πατρίδα

Αυτή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου
συνέντευξη με τη συγγραφέα-δημοσιογράφο 

και πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ 
Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

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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Γιατί οι Τούρκοι απειλούν  
την Ελλάδα με casus belli
ΌΛΑ ΌΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΌΥΜΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
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τικά αποτελέσματα στις περισσότερες από τις τουρκικές 
διεκδικήσεις στο Αιγαίο:

-Η περιοχή της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου που θα απο-
μείνει να διεκδικείται από τα δύο κράτη θα περιορισθεί 
μόλις στο 5% του Αιγαίου. Αυτό θα καταστήσει τη διαφο-
ρά άνευ σημασίας.

-Το πρόβλημα του διαφορετικού εύρους του εναερίου 
χώρου (10 μίλια) εν σχέσει προς το εύρος των χωρικών 
υδάτων (6 μίλια) θα πάψει να υφίσταται.

-Τα όρια του FIR Αθηνών και τα όρια της Ζώνης Έρευνας 
και Διασώσεως στο Αιγαίο θα περιλαμβάνουν περιοχές 
ελληνικής κυριαρχίας σε ποσοστό 72% από τη θαλάσσια 
επιφάνεια του Αιγαίου (έναντι 43% σήμερα). Η Τουρκία 
θα απονομιμοποιηθεί εντελώς στην προσπάθειά της να 
αλλάξει τα όρια.

-Οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» κυριαρχίας στο Αιγαίο 
ετέθησαν από την Τουρκία για να καταστήσει τη δικαστι-
κή οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας δεύτερο κατά σειράν 
θέμα, μετά τη διαπίστωση της κυριότητας επί κάποιων 
νησιών στο Αιγαίο. Μετά την αύξηση των χωρικών υδά-
των, η τουρκική αμφισβήτηση θα έχει μόνο συμβολικό 
χαρακτήρα.

-Παραμένουν ως ζητήματα που θέτει η Τουρκία το καθε-
στώς αποστρατιωτικοποιήσεως των ανατολικών νησιών 
του Αιγαίου και η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας του 
συμπλέγματος της Μεγίστης (Καστελόριζο).

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ  
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ  

ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑΣ ΖΩΝΗΣ;
Στο άρθρο 3 της Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας 

(που αποτυπώνει κανόνα εθιμικού δικαίου και συνεπώς 
δεσμεύει και την Τουρκία) ορίζεται ότι «κάθε κράτος έχει 
το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θά-
λασσας». Επομένως, η επέκταση των ελληνικών χωρικών 
υδάτων αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της Ελλάδος. 
Δυστυχώς, στο παρελθόν η Ελλάδα, κατά τις λεγόμενες 
διερευνητικές συνομιλίες, δέχθηκε να συζητήσει με την 
Τουρκία τον τρόπο ασκήσεως του συγκεκριμένου (μονο-
μερούς) δικαιώματος. Οι δύο πλευρές συζήτησαν, χωρίς 
να καταλήξουν, εάν σε κάποιες νησιωτικές περιοχές που 
βρίσκονται κοντά στην Τουρκία, γινόταν περιορισμένη 
επέκταση των χωρικών υδάτων ή σε κάποια σημεία δεν 
υπήρχε καμία επέκταση.

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ;

Πάντοτε υπήρχε κάποιος λόγος (συνήθως σοβαρός). Το 
1973, που πρωτοσυζητήθηκε το θέμα, είχαν μόλις ξεκινή-
σει οι εργασίες της Συνδιασκέψως για το Δίκαιο της Θά-
λασσας. Η ρύθμιση αφέθηκε να ωριμάσει παράλληλα με 
τις διεργασίες της συνδιασκέψεως, που θεωρήθηκε ότι 
θα ενδυνάμωναν τις θέσεις μας. Το 1982 ολοκληρώθη-
κε η Συνδιάσκεψη και υπεγράφη μεν η Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά μόλις το 1994 ετέθη εν ισχύ, 
ενώ η Ελλάδα την επικύρωσε το Μάιο του 1995. Μετά 
τον Ιούνιο του 1995 την αφορμή προσέφερε η απόφα-

ση της τουρκικής Βουλής για casus belli. Αντί η ελληνική 
εξωτερική πολιτική να επικεντρωθεί στην άσκηση του δι-
καιώματος, το βάρος δόθηκε στην άρση της αποφάσεως 
της τουρκικής Βουλής, που σε τελική ανάλυση είναι και 
εντελώς παράνομη. Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες μηρυκά-
ζει μονότονα ότι η αύξηση των χωρικών υδάτων αποτελεί 
μονομερές δικαίωμα που θα ασκηθεί «όταν και όποτε» 
κρίνουμε κατάλληλο. Το θέμα παραπέμπεται στις ελλη-
νικές καλένδες.

Ο ΧΡΟΝΟΣ «ΠΑΓΩΣΕ» ΤΟ ’74
Πού έχουμε οδηγηθεί ύστερα από τόσα χρόνια ασκήσε-

ως αυτής της πολιτικής; Η απειλή της Τουρκίας περί casus 
belli είναι εντελώς παράνομη. Δε μπορούμε όμως να μη 
τη λάβουμε σοβαρά υπόψιν. Εμείς, όμως, έχουμε φτάσει 
στην άλλη άκρη. Προκειμένου να μην «ενοχλήσουμε» την 
Τουρκία, απέχουμε από οποιαδήποτε άσκηση δικαιωμά-
των σε όλες μας τις θάλασσες. Στην πράξη, ο χρόνος για 
εμάς «πάγωσε» το 1974. Σήμερα έχουμε τα εξής θλιβερά 
προνόμια. Είμαστε το μόνο από τα 149 παράκτια κράτη 
του πλανήτη που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά του ύδα-
τα σε 12 μίλια. Μαζί με την Αλβανία, το Κουβέιτ και το 
Μαυροβούνιο, είμαστε τα κράτη εκείνα που δεν έχουν 
κηρύξει ζώνες δικαιοδοσίας πέραν των χωρικών υδάτων. 
Ενώ έχουμε (ρητορικά) ως σημαία μας το Διεθνές Δίκαιο 
της Θάλασσας, ουσιαστικά είμαστε το κράτος που έχει τη 
μικρότερη θαλάσσια ζώνη δικαιοδοσίας στον κόσμο. Κάτι 
κάνουμε στραβά και πρέπει να το αλλάξουμε…
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Γιατί οι Τούρκοι απειλούν  
την Ελλάδα με casus belli
ΌΛΑ ΌΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΌΥΜΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ

*Ο κ. Άγγελος Μ. Συρίγος είναι Βουλευτής της ΝΔ και αναπλη-
ρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Οι «δικέφαλοι αετοί» 
ΠΈΤΑΞΑΝ ΨΗΛΑ!

ΠΑΟΚ & ΑΕΚ θριάμβευσαν στα παι-
χνίδια της 3ης αγωνιστικής του 

Europa League με το ίδιο σκορ (4-1) και 
ελπίζουν βάσιμα σε πρόκριση στην επό-
μενη φάση της διοργάνωσης! 
Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα διέλυσε την ολ-

λανδική Αϊντχόβεν με 4-1 ενώ με το ίδιο 
σκορ πέρασε και η ΑΕΚ από την έδρα της 
ουκρανικής Ζόρια.  

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ομόνοια-Γρανάδα 0-2,  
ΠΑΟΚ-Αϊντχόβεν 4-1  
(47΄Σβαμπ, 56΄, 66΄Ζίβκοβιτς,  
58΄Τζόλης - 21΄πέν. Ζάχαβι) 

ΓΡΑΝΑΔΑ 7 (4-1)
ΠΑΟΚ 5 (5-2)

ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ 3 (4-7)
ΟΜΟΝΟΙΑ 1 (2-5)

4η αγ. (26/11): Γρανάδα-Ομόνοια,  
Αϊντχόβεν-ΠΑΟΚ 

7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λέστερ-Μπράγκα 4-0, Ζόρια-ΑΕΚ 1-4 
(81΄Κοτσέργκιν - 7΄Τάνκοβιτς,  
34΄Μάνταλος, 54΄, 81΄Λιβάγια)

ΛΕΣΤΕΡ 9 (9-1)
ΜΠΡΑΓΚΑ 6 (5-5)

ΑΕΚ 3 (5-6)
ΖΟΡΙΑ 0 (2-9)

4η αγ. (26/11): ΑΕΚ-Ζόρια,  
Μπράγκα-Λέστερ

ΤΟ ΠΑΛΈΨΈ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΑΛΛΑ Η ΣΙΤΙ ΔΈΝ ΠΑΙΖΟΤΑΝ…

Άλλη κλάση 
Η ποιότητα, η κλάση και η λάμψη 

της Μάντσεστερ Σίτι «θάμπωσαν» 
τον Ολυμπιακό, που για ένα ημίχρονο 
έδωσε μάχη αλλά τελικά έφυγε από το 
Ετιχαντ με ένα βαρύ 3-0. 
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παίζο-

ντας στο... ρελαντί, πήρε το ζητούμενο 
δίχως να πατήσει γκάζι και ουσιαστι-
κά αγκάλιασε και την πρόκριση, καθώς 
έφτασε στους εννέα βαθμούς έχοντας 
το απόλυτο των νικών έπειτα από τρεις 
αγωνιστικές στο Champions League. 
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που, σπα-

τάλησε το πρώτο ημίχρονο παίζοντας 
πολύ παθητικά, έμεινε πίσω στην κούρσα 
για τη δεύτερη θέση, καθώς η Πόρτο επι-
κράτησε 3-0 της Μαρσέιγ και πλέον οι 
Πειραιώτες βρίσκονται στο -3 στη βαθ-
μολογία (Σίτι 9, Πόρτο 6, Ολυμπιακός 3, 
Μαρσέιγ 0).
Ο Γκουαρδιόλα δεν έκανε... εκπτώσεις 

χρησιμοποιώντας όλη την εμπροσθοφυ-
λακή της παρά το επερχόμενο ντέρμπι 
με τη Λίβερπουλ. Μπήκε στο γήπεδο με 
διάθεση να πιέσει ασφυκτικά τον Ολυ-
μπιακό, προκειμένου να καθαρίσει όσο 
το δυνατόν πιο νωρίς το ματς. 
Και μόλις στο 12’ οι Πολίτες... έκρυψαν 

τη μπάλα αλλάζοντάς την με αστρονομι-
κή ταχύτητα με τελικό αποδέκτη τον Φε-
ράν Τόρες, ο οποίος πλάσαρε κάτω από 
τα πόδια του Σα και «έγραψε» το 1-0.
Η Σίτι συνέχισε να κυνηγάει το γκολ και 

να πιέζει ασφυκτικά τον Ολυμπιακό, που 
όμως σταδιακά άρχισε να αντιδρά καλύ-
τερα στο πρέσινγκ της ομάδας του Γκου-
αρδιόλα. 
Και από το 30’ και μετά που ο ρυθμός 

των Πολιτών άρχισε να πέφτει, οι Ερυ-
θρόλευκοι, που είχαν σε καλό διάστημα 
και τον Ζοζέ Σα, απειλήθηκαν ελάχιστα. 
Ούτε όμως και απείλησαν, όπως καταδει-
κνύουν οι 11-0 τελικές!
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Μαρ-

τίνς να αλλάζει Μπουχαλάκη και Ραντζέ-
λοβιτς με Πέπε και Μπρούμα, σε μια προ-
σπάθεια να γίνει πιο δημιουργικός, πιο 
γρήγορος και πιο ευέλικτος, ασκώντας 
παράλληλα ψηλά πίεση στη Σίτι. 
Και το πέτυχε στο 54’ αναγκάζοντας τον 

Εντερσον σε λάθος. Ομως ο Βαλμπουενά 
δεν το εκμεταλλεύτηκε στέλνοντας τη 
μπάλα άουτ με κακό σουτ. Το ίδιο και στο 
58’ οπότε ο Ελ Αραμπί δε μπόρεσε να κά-
νει αποτελεσματικά την προβολή, αλλά 
και στο 60’ με το σουτ του Ελ Αραμπί που 
κατέληξε στην αγκαλιά του Εντερσον.
Ο Ολυμπιακός προσπάθησε αλλά η ποι-

ότητα και η κλάση της Σίτι δεν του επέ-
τρεψαν να πάρει κάτι περισσότερο από 
μια αξιοπρεπή παρουσία μέχρι το 80’. 
Διότι στη συνέχεια επήλθε η κατάρρευ-

ση. 
Στο 82’ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στην επι-

στροφή του στην αγωνιστική δράση, κι 
αφού είχε περάσει στο γήπεδο λίγα λε-

πτά πριν, έκανε καταπληκτική κίνηση 
μέσα στην περιοχή και με τρομερό σουτ 
από πλάγια κεραυνοβόλησε τον Σα που 
δε μπόρεσε να αντιδράσει. 
Ηταν η χαριστική βολή στον Ολυμπιακό 

που μέχρι τότε πίστευε στο... θαύμα.
Οι Ερυθρόλευκοι έχοντας χάσει πια την 

αυτοπεποίθησή τους χαλάρωσαν και η 
Σίτι τους... τιμώρησε, καθώς ο Κανσέλο 
με σουτ στο 90’ διαμόρφωσε το τελικό 
3-0. | © ΕΘΝΟΣ

MONTREAL IMPACT

Οι ήττες τούς έγιναν... συνήθεια
Τη 2η συνεχόμενη ήττα ως γηπεδού-

χος και 5η στα τελευταία του 6 παι-
χνίδια υπέστη το Montreal Impact (Κυ-
ριακή 1 Νοεμβρίου 2020) με 0-1 από το 
Orlando City στη Νέα Υόρκη.
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης 

σημείωσε ο 20χρονος Αμερικανο-Νιγη-
ριανός, Ντικέ, ύστερα από έξοχη κάθετη 
πάσα του Ουρουγουανού μέσου, Μα-
ουρίσιο Περέιρα, που έβγαλε τον Ντικέ 
«φάτσα» με τον γκολκίπερ Ντιόπ, ο οποί-
ος δεν κατάφερε να αποσοβήσει το... 
μοιραίο για την ομάδα του.
Μάλιστα, ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, 

σε δύο ακόμα στιγμές κατέβασε τα... 
ρολά, πρώτα στο τετ α τετ με τον Αλβα-

ράδο στο 75ο λεπτό και στη συνέχεια στο 
εξ επαφής πλασέ του Ρουάν στο 80΄, κρα-
τώντας το σκορ στο 1-0...
Η μοναδική μεγάλη ευκαιρία για τους 

Impact ήταν στο... 92΄, όταν ο γκολκίπερ 
των φιλοξενούμενων Gallese, με κατα-
πληκτική εκτίναξη έδιωξε τη βολίδα του 
Μπόγιαν, αποσοβώντας την ισοφάριση.
Κτυπητές πάλι οι αδυναμίες της ομάδας 

του Τιερί Ανρί, τόσο αμυντικά όσο και 
στην ανάπτυξη. Ειδικά στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι, οι Μοντρεαλίτες δυσκολεύο-
νταν υπερβολικά να πατήσουν την περιο-
χή του Ορλάντο, καταγράφωντας τη μόνη 
τους μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερή-
σεις του παιχνιδιού...

ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΙΤΙ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-0  

ΤΟ ΤΑΜΠΈΛΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Γήπεδο: City of Manchester Stadium
Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε 
(Ισπανία)
Σκόρερ: 12’ Φεράν Τόρες,  
81’ Ζεζούς, 90’ Κανσέλο 

ΟΙ ΣΥΝΘΈΣΈΙΣ  
ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΙΤΙ  
(ΠΈΠΈ ΓΚΟΥΑΡΔΙΟΛΑ)

Έντερσον, Γουόκερ (82’ Κανσέλο), Στό-
ουνς, Ακε, Ζιντσένκο, Γκιουντογκάν, 
Φεράν Τόρες, Ντε Μπρόινε (86’ Ενμε-
τσά), Φοντέν (69’ Ρόδρι), Μαχρέζ (69’ 
Ζεσούς), Στέρλινγκ (82’ Μπ. Σίλβα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
(Π. ΜΑΡΤΙΝΣ)

Σα, Ραφίνια, Σεμέντο, Σισέ, Χολέμπας, 
Εμβιλά, Καμαρά (73’ Μασούρας), 
Μπουχαλάκης (46’ Μπρούμα), Βαλ-
μπουενά (85’ Σουντανί), Ραντζέλοβιτς 
(46’ Πέπε), Ελ Αραμπί (76’ Χασάν)

Το ξεκίνημα βάζει τον Άρη σε τροχιά ρεκόρ  

Το καλύτερο ξεκίνημα στην 
ιστορία του στο πρωτά-

θλημα της Α’ Εθνικής/Super 
League ισοφάρισε ο Άρης, με 
τη νίκη του επί του Αστέρα 
Τρίπολης (1-0) για την 7η αγω-
νιστική. 
Έφτασε τις πέντε νίκες και 

μια ισοπαλία στα έξι πρώτα 
παιχνίδια του πρωταθλήμα-
τος, που τον φέρνουν στην 
κορυφή της βαθμολογίας ως 
τώρα. Μάλιστα, χρειάστηκε 
να περάσουν 47 χρόνια για να 
το επαναλάβει, αφού το είχε 

καταφέρει μόνο στις σεζόν 
1971-72 και 1973-74. 
Κίνητρο τώρα για την ομά-

δα του Άκη Μάντζιου για να 
κερδίσει το επόμενο παιχνίδι 
– ντέρμπι με την ΑΕΚ, είναι 
το γεγονός ότι στις δύο προη-
γούμενες περιπτώσεις ο Άρης 
δεν είχε κερδίσει το έβδομό 
του. Δεν έχει κάνει ποτέ δηλα-
δή συγκομιδή έξι νίκες και μια 
ισοπαλία στο ξεκίνημα μιας 
σεζόν. Και έχει τη δυνατότη-
τα να το κάνει τώρα, νικώντας 
στο επόμενο ματς. 

Παράλληλα, ο Άρης έχει κά-
νει το καλύτερο ξεκίνημά του 
χωρίς ήττα από το 2007. 
Τότε, στη δεύτερη χρονιά της 

Super League, δεν έχανε στα 
πρώτα οκτώ, που είναι και το 
καλύτερο αήττητο ξεκίνημα 
στην ιστορία του. Το έχει κα-
ταφέρει τρεις φορές, το 1964-
65, το 1971-72 και βέβαια το 
2007-08. Από τότε μάλιστα, 
από το 2007 μέχρι και σήμε-
ρα, μέχρι και το τέταρτο παι-
χνίδι του πρωταθλήματος, ο 
Άρης είχε κάνει ήδη ήττα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ανατολική Περιφέρεια)

[σε 22 αγώνες]
1] Philadelphia 44 [42-20]
2] Toronto FC 44 [32-24]
3] Columbus Crew 38 [33-18] |21αγ.
4] Orlando City 38 [36-21] |21αγ.
------------------------------------------
9] Montreal Impact 23 [30-41]
10] Chicago Fire FC 22 [28-33] |21αγ. 
------------------------------------------
11] Atlanta United 22 [22-28]
12] Inter Miami CF 21 [23-34]
13] DC United 21 [23-38]

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

DC UNITED-MONTREAL IMPACT 3:30PM 
(Audi Field, Washington DC, USA)

BASKET LEAGUE 
Τρεις αγώνες  
το Σαββατοκύριακο
Τρεις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν 

το προσεχές Σαββατοκύριακο για 
την 3η αγωνιστική της Basket League. 
Μετά την αναστολή των διοργανώσεων 
της ΕΟΚ και την αναβολή των προημιτε-
λικών του Κυπέλλου, η λίγκα αποφάσισε 
να μην αφήσει αναξιοποίητο το διήμερο 
και έτσι όρισε τρία ματς. Πρόκειται για 
τα Περιστέρι-ΑΕΚ, Μεσολόγγι-Ιωνικός 
και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ σε ανα-
μονή βρίσκεται ο ορισμός του αγώνα 
Άρη – Ηρακλή για τη 2η αγωνιστική. 

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Σάββατο 7/11
Αγρινίου «Μ. Κούσης»  
10.00 Μεσολόγγι-Ιωνικός Νίκαιας 
«Α. Παπανδρέου»  
12.30 Περιστέρι-ΑΕΚ 
Κυριακή 8/11 
ΟΑΚΑ  
10.00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
 

*Λόγω κρουσμάτων ή δυσκολιών για τη 
μετακίνηση των ομάδων δε μπορούν να 
γίνουν οι αγώνες Λάρισα–Προμηθέας 
Πατρών, Ηρακλής–Κολοσσός Ρόδου και 
Λαύριο-Άρης.

Εξάλλου, στα παιχνίδια της 2ης αγωνι-
στικής τα αποτελέσματα ήταν: Κολοσ-
σός Ρόδου – Μεσολόγγι 66-77, Ιωνικός 
Νίκαιας – Περιστέρι 75-80, ΑΕΚ – Λά-
ρισα 87-68. Δεν έγιναν τα παιχνίδια: 
ΠΑΟΚ – Λαύριο, Προμηθέας – Παναθη-
ναϊκός, Άρης – Ηρακλής 

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες): ΑΕΚ 4, ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 4, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ-
ΚΟΣ 2, ΛΑΡΙΣΑ 2, ΗΡΑΚΛΗΣ 2, ΚΟΛΟΣΣΟΣ 
2, ΙΩΝΙΚΟΣ 2, ΑΡΗΣ 1, ΠΑΟΚ 1

*Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Άρης, ΠΑΟΚ 
έχουν από 1 αγώνα  
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7η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2-0
(Χασάν 65΄, 72΄)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-2
(37΄Ελευθεριάδης, 70΄Κάργας)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1-1
(83΄Δουβίκας – 51΄ πέν. Πινακάς)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2
(8΄, 60΄Καρλίτος)
ΑΡΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0 
(55΄ αυτ. Πασαλίδης)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1-3
(54΄ πέν. Αριγίμπι – 18΄Σφιντέρσκι, 
88΄Νινούα, 95΄ πέν. Τσόλακ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
(34΄Νεντελτσιάρου, 74΄Σάκχοφ – 
6΄Στάρτζεον)

2η αγωνιστική
(εξ αναβολής)

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1-0
(27΄ πέν. Χατζηγιοβάνης)

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1-2
(61΄Μπατίστ – 66΄, 85΄Πινακάς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 7 αγώνες)

1] ΑΡΗΣ    16 (9-3
2] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ   13 (12-1)
3] ΑΕΚ    13 (9-3
4] ΠΑΟΚ   12 (9-3)
5] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ   12 (8-5)
6] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  10 (6-6)
7] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  9 (7-6)
8] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ   8 (9-9)
9] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  8 (6-11)
10] ΟΦΗ   6 (8-12) 
11] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   5 (5-8)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  3 (2-6)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  3 (3-11)
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   1 (3-12)

* από 6 αγώνες έχουν ΑΡΗΣ, ΑΕΚ, 
ΠΑΟΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 
& ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ και από 5 αγώνες έχουν 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ & ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 

** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ
5 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4 ΓΚΟΛ ΚΑΡΛΙΤΟΣ/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 ΜΠΑΡΑΛΕΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
 ΔΟΥΒΙΚΑΣ/ΒΟΛΟΣ
 ΠΙΝΑΚΑΣ/ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
 

8η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

08:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. – ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08:00 ΟΦΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10:15 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΠΑΟΚ
12:30 ΑΡΗΣ – ΑΕΚ (στη Λαμία)

SUPER LEAGUE 

ΑΡΗΣ: Κάτοικος κορυφής με ρεκόρ
Νίκησαν οι 4 πρώτοι | Το 2Χ2 ο Παναθηναϊκός!

Με νίκες συνέχισαν οι 4 πρωτοπόροι 
της Σούπερ Λιγκ, μετά την ολοκλή-

ρωση της 7ης αγωνιστικής.
Ο Αρης στάθηκε τυχερός στο παιχνίδι 

του με τον Αστέρα Τρίπολης, εφόσον του 
έδωσε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς το 
αυτογκόλ του 24χρονου αμυντικού των 
φιλοξενούμενων, Τριαντάφυλλου Πασα-
λίδη. 
Έτσι οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης 

εξακολουθούν να «οδηγούν» την κούρσα 
του πρωταθλήματος, με τους Ολυμπιακό 

και ΑΕΚ να τον ακολουθούν σε απόστα-
ση... βολής.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ακόμα ένα 

«άγονο» πρώτο ημίχρονο, κατέβαλαν 
στην επανάληψη τον Απόλλωνα Σμύρνης 
με σκόρερ τον Χασάν, ενώ στο ΟΑΚΑ η 
ΑΕΚ «είδε» τον ΟΦΗ να παίρνει γρήγορο 
προβάδισμα, όμως τελικά η Ένωση πήρε 
τη νίκη με ανατροπή, με τον πρώην παί-
κτη του ΠΑΟΚ, Σάκχοφ, να της δίνει τους 
τρεις βαθμούς, με ένα υπέροχο προσω-
πικό τέρμα.

Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, στην 
πρώτη του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο 
του «δικέφαλου του βορρά».
Το σκορ πάντως δεν πρέπει να ξεγελάει 

για άνετη επικράτηση των φιλοξενούμε-
νων, διότι έπρεπε το παιχνίδι να φτάσει 
στο 88΄ για να «ξεκλειδώσει» την άμυνα 
του Παναιτωλικού το εκπληκτικό φάουλ 
του Νινούα, με τον Τσόλακ να βάζει το... 
κερασάκι με πέναλτι στο 95΄.
Επιτέλους, σεφτέ στις νίκες για τον Πα-

ναθηναϊκό και μάλιστα στη Λαμία, σε μία 
έδρα που μέχρι τώρα δεν είχε νικήσει!
Οι «πράσινοι» με σκόρερ δις τον Καρλί-

τος πήραν τους τρεις βαθμούς που τόσο 
είχαν ανάγκη, αν και χρωστάνε πολλά 
στον Διούδη, που έπιασε το πέναλτι του 
Ρόμανιτς στο 20ο λεπτό αποσοβώντας 
την ισοφάριση...
Μάλιστα, οι παίκτες του Λάζλο Μπόλο-

νι τα κατάφεραν εξίσου καλά και τρεις 
μέρες αργότερα, με αντίπαλο τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης στο ΟΑΚΑ, στο αναβληθέν 
παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής. 
Με το γκολ-πέναλτι του Χατζηγιοβά-

νη στο 27ο λεπτό, έβαλαν ακόμα τρεις 
βαθμούς στο «σακούλι τους» και πλέον 
ατενίζουν με περισσότερη αισιοδοξία το 
μέλλον...

Το αυτογκόλ του Πασαλίδη 
(στη φωτ. σε κύκλο)  

έκρινε την αναμέτρηση  
στο «Κλεάνθης Βικελίδης»  

Πάμπλο Γκαρσία: Ο πρώτος Ουρουγουανός 
παίκτης και προπονητής
Ο Πάμπλο Γκαρσία έκανε ντεμπούτο 

στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αντικαθιστώ-
ντας τον Άμπελ Φερέιρα, και το συνδύα-
σε με νίκη στο Αγρίνιο. 
Ο 43χρονος, ως τώρα προπονητής της 

Κ19 του ΠΑΟΚ, έγινε ο πρώτος Ουρου-
γουανός προπονητής που κάθεται στον 
πάγκο του ΠΑΟΚ και μόλις ο δεύτερος 
ξένος, που εκτός από προπονητής έχει 
διατελέσει και παίκτης. Ο πρώτος ήταν ο 
Βλάνταν Ίβιτς, που μάλιστα διατέλεσε και 
συμπαίκτης του Πάμπλο Γκαρσία. 
Τον ΠΑΟΚ από διάφορα πόστα υπηρέ-

τησαν και ο Μλάντεν Φορτούλα και ο 
Γκουερίνο, αλλά ποτέ δεν κάθισαν στον 
πάγκο του ως πρώτοι προπονητές. 
Ίβιτς και Γκαρσία είναι συνομήλικοι, 

αφού έχουν μόλις τέσσερις μέρες διαφο-
ρά, και πήγαν μαζί στον ΠΑΟΚ το καλο-
καίρι του 2008.

Το ντεμπούτο των έξι τελευταίων  
προπονητών του ΠΑΟΚ στη SL:

Άγγελος Αναστασιάδης:  
ΠΑΟΚ – Καλλονή 1-1 (24.08.2014)
Ιγκόρ Τούντορ:  
ΠΑΟΚ – Ξάνθη 0-0 (23.08.2015)

Βλάνταν Ίβιτς:  
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 (12.03.2016)
Ράσβαν Λουτσέσκου:  
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 0-0 (20.08.2017)
Άμπελ Φερέιρα:  
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1 (25.08.2019)
Πάμπλο Γκαρσία:  
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3 (01.11.2020)

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟΙ...
Παράλληλα, ο Πάμπλο Γκαρσία έγινε ο 

πρώτος Ουρουγουανός, που μετά από τη 
θητεία του ως παίκτης γίνεται και προπο-
νητής στην ιστορία της κατηγορίας. 
Παραλίγο να το κάνει και ο Χόρχε Μπά-

ριος, αλλά ως προπονητής εργάστηκε σε 
ομάδες Β’ και Γ’ Εθνικής. 
Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι ο έβδομος Ου-

ρουγουανός προπονητής, που κάθεται 
στον πάγκο ελληνικής ομάδας στην Α’ 
Εθνική/Super League. 
Ο πρώτος ήλθε πριν από 53 χρόνια στον 

Παναθηναϊκό, δύο από αυτούς έχουν αρ-
μένικη καταγωγή, ενώ ο ένας τους, ο Σέρ-
χιο Μαρκαριάν, δούλεψε και στην Εθνική 
Ελλάδας.

ΟΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟΙ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ  
Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ/SUPER 
LEAGUE
(με χρονική σειρά 
που ήλθαν, αναφέρεται σεζόν, ομάδα  
και νίκες, ισοπαλίες, ήττες)
Χουάν Χόχμπεργκ  
(19.06.1926 – 30.04.1996)
1967-68: Παναθηναϊκός (13-6-5)
Χοσέ «Πέπε» Σασία  
(27.12.1933 – 30.08.1996)
1979-80: Άρης (14-6-6)
1979-80: Εθνικός (1-1-5)
Σέρχιο Μαρκαριάν (01.11.1944)
1998-99: Ιωνικός (17-9-8)
2001-02: Παναθηναϊκός (12-4-0)
2002-03: Παναθηναϊκός (21-4-1)
2004-05: Ηρακλής (4-2-6)
Αλεχάνδρο Κάσερες (15.07.1963)
2004-05: Ιωνικός (0-1-0) υπηρεσιακός
2006-07: Ιωνικός (0-0-1) υπηρεσιακός
Μανουέλ Κεοσεγιάν (17.08.1953)
2005-06: Ακράτητος (3-4-14)
Γκουστάβο Πογιέτ (15.11.1967)
2015-16: ΑΕΚ (12-5-5)

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Από την ΕΚΜΜ Περιφέρειας Νότιας Ακτής

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ WEBSITE
του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Πάμε για δουλειά;

ΕΚΑΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Για να προσφέρει χαρά στους μαθητές της

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ, αναζητά συνεχώς τρόπους ώστε να 
διευρύνει τη δικτύωση μεταξύ των μελών της Ελληνικής παροικίας. Στόχος 

της παραμένει να είναι κοντά στους συμπαροίκους καθ’ολη τη διάρκεια της ζωής 
τους. Οι καιροί που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολοι, καθώς ο κορωνοιός έχει 
τσακίσει επιχειρήσεις, έχει αφήσει κόσμο χωρίς δουλειά και μας έχει βγάλει έξω 
από τα νερά μας. Η αναζήτηση εργασίας μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη καθώς οι διαπροσωπικές επαφές έχουν περιοριστεί. Οι ευκαι-
ρίες λιγοστές αφού οι σκέψεις για επέκταση και υλοποίηση νέων επιχειρηματι-
κών σχεδίων έχει παγώσει... Ή μήπως όχι; Στην Ελλάδα λένε “κάθε εμπόδιο για 
καλό”. Και η αλήθεια είναι ότι η πανδημία δημιουργεί και ευκαιρίες! Και εδώ είναι 
που η ΕΚΜΜ καλείται να βοηθήσει. 

Με την δημιουργία του Job Board (“Πίνακας ανακοινώσεων εργασίας” ελληνι-
στί) προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή όλους εκείνους που προσφέρουν, με 
εκείνους που αναζητούν δουλειά. Καλούμε όλους όσοι έχουν να προσφέρουν 
εργασία να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την ανακοίνωση προσφοράς εργασίας 
και εμείς θα φροντίσουμε να την ανεβάσουμε στο site μας. Επισκεφτείτε την ηλε-
κτρονική διεύθυνση https://hcgm.org/submit-a-job/ για να δείτε πόσο απλό εί-
ναι. Φιλοδοξούμε, ότι με τον καιρό, αυτό θα γίνει ένα από τα κύρια σημεία που θα 
επισκέπτονται όσοι αναζητούν εργασία καθώς θα εμπλουτίζεται συχνά από την 
προσφορά νέων θέσεων εργασίας από όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να βρουν 
εργαζόμενους μέσα από την ελληνική παροικία. Αν αναζητάτε εργασία, μπορείτε 
να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://hcgm.org/find-a-job/  Σύ-
ντομα θα δημοσιευτούν οι πρώτες ανακοινώσεις. 

Η δημοσίευση των αγγελιών θα γίνεται δωρεάν, ευχόμαστε όμως ο όγκος των 
αγγελιών να μας αναγκάσει να προσλάβουμε κάποιον για την συντήρησή του. 
Τότε θα επανεξετάσουμε τη δωρεάν παροχή της υπηρεσίας. Για τους επισκέπτες 
και όσους αναζητούν εργασία η πρόσβαση θα είναι πάντα δωρεάν. Τι λέτε;
Πάμε για δουλειά;

Το δραστήριο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής παίρνει μια 
ακόμη πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και 

του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.  

Είναι γεγονός ότι η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 έχει χτυπήσει σκληρά 
όλες τις πτυχές της ζωής μας και των κοινοτήτων μας. Σε μια προσπάθεια να 
συνεχίσει αδιάκοπα την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο σε συνεργασία με το Γυναικείο Τμήμα Νότιας Ακτής, διοργανώνει ένα 
γεύμα, για το σπίτι (take-out), το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου και την Κυριακή, 15 Νο-
εμβρίου. Μαγειρεύουν για εσάς, με την ελπίδα να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα 
χρήματα για την Κοινότητά μας και την Εκκλησία μας. 

Θα σας σερβίρουν χοιρινό με ψητές πατάτες, σαλάτα και επιδόρπιο, στην τιμή 
των $25. Αυτό αποτελεί μια συμβολή στον Οργανισμό μας για να διατηρήσει τη 
λειτουργία του. 

Μπορείτε να δώσετε τις παραγγελίες σας καλώντας ή στέλνοντας ένα μήνυμα 
στο 514-296-4439. Η οργάνωση του γεύματος θα λειτουργήσει μόνο με προπα-
ραγγελίες. Η υποδοχή των προπαραγγελιών θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 
13 Νοεμβρίου, στις 10:00 μ.μ.  Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνει το Σάββατο, 
από τις 5:00μμ έως τις 7:00μ.μ. και την Κυριακή, από τις 11:00πμ έως 1:00 μ.μ. 
και 5:00μμ έως 7:00μμ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή 
σας και σας περιμένουμε όλους.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το νέο website του 
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» ολοκληρώθηκε και ανέβηκε στο διαδί-

κτυο για χρήση. Ο ιστότοπος έχει ανανεωθεί πλήρως και οι σελίδες του έχουν 
επικαιροποιηθεί. Είναι πολύ πιο γρήγορος, πιο φιλικός προς το χρήστη και σε 
αντίθεση με τον παλιό, είναι πλέον πλήρως προσβάσιμος από κινητές συσκευές.

Ανάμεσα σε πολλά νέα χαρακτηριστικά, το νέο website είναι εξ ολοκλήρου τρί-
γλωσσο. Έχουμε προσθέσει σε αυτό βίντεο υψηλής ευκρίνειας που παρουσιά-
ζουν το σχολείο μας, εικονικές περιηγήσεις σε κάθε παράρτημα, νέες φωτογραφί-
ες και περιεχόμενο με ροή. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πρόσφατη διοργάνωση 
«Ανοικτές πόρτες» πραγματοποιήθηκε online, στον νέο ιστότοπο του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών.

Ελπίζουμε να σας αρέσει και να βρείτε τον νέο ιστότοπο socdem.org ενημερω-
τικό. Σας προσκαλούμε επίσης να μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με τα μέλη της 
οικογένειάς σας, τους φίλους και τους συναδέλφους σας.

Η διαδικτυακή διδασκαλία πήγε για “Trick or Treat”. Το περασμένο Σάββατο, 
ανήμερα της τοπικής παραδοσιακής γιορτής του Halloween, η δασκάλα του 

νηπιαγωγείου της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ Μάνια Χαλβατζή 
διάνυσε με το αυτοκίνητο περισσότερα από 80 χιλιόμετρα, γύρω από το Μόντρε-
αλ (από το St-Leonard στο Laval North και από το West Island στο Outremont) 
για να συναντήσει και να προσφέρει λιχουδιές στους μαθητές της, για να γιορτά-
σουν το Halloween, τις καναδικές «απόκριες».

Ήταν η πρώτη φορά που τα παιδιά συνάντησαν τη δασκάλα τους αυτοπροσώ-
πως, στα μπροστινά σκαλιά του σπιτιού τους, σεβόμενοι, ασφαλώς, όλα τα υγει-
ονομικά μέτρα. Από την αρχή του σχολικού έτους, όλα τα μαθήματα της Συμπλη-
ρωματικής Εκπαίδευσης έχουν μετακινηθεί στο διαδίκτυο λόγω της πανδημίας.
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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. – 5:00 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» ΣΤΌ ΠΛΕΥΡΌ ΣΑΣ! 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΌΥ ΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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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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

Εάν ενδιαφέρεστε για την σύνταξη του ΙΚΑ και το χαρτί που 
δείχνει ότι είστε έν ζωή, τηλεφωνήστε στο γραφείο  

514-948-3021 για να σας εξυπηρετήσουμε. 
Για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης 

εναντίον  της  εξάπλωσης του COVID-19  όταν επισκέπτεστε 
το γραφείο μας, πρέπει απαραιτήτως 

να φοράτε την μάσκα σας. 
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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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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Λακωνική Αδελφότητα Καναδά θρηνεί το θάνατο τής  

ΒΟΎΛΑΣ  
ΜΟΎΝΤΖΟΎΡΗ-ΡΟΎΜΕΛΙΏΤΗ 

από το Βασσαρά Λακωνίας 

της Λακώνισσας που αποτέλεσε πυλώνα της Αδελφότητας μέχρι το τέλος της 
ζωής της. Ενεργό μέλος επί 36 συνεχόμενα χρόνια και δυναμική Πρόεδρος του 

Γυναικείου Τμήματος επί σειράν ετών, ήταν η ζεστή αγκαλιά με το γλυκό 
χαμόγελο και τη γενναιοδωρία του χαρακτήρα της. Ακούραστη, ενεργητική, 
εξυπηρετική, ανοιχτή, με μοντέρνες απόψεις, ήταν η Σπαρτιάτισσα που είχε 
όραμα και πόθο να διατηρηθεί ο δεσμός μεταξύ των Λακώνων, να μη σπάσει 

ποτέ και να συνεχιστεί η λαμπρή ιστορία μας εδώ  
στον Απόδημο Ελληνισμό του Μόντρεαλ.

 Βούλα αγαπημένη μας, 
Σου υποσχόμαστε πως θα είμαστε εδώ 

να συνεχίσουμε το έργο σου «της κείνων ρήμασι πειθόμενοι»!

Τα συλλυπητήριά μας απευθύνουμε στη λατρευτή σου οικογένεια.

Μακαρία η οδός! 
Αιωνία η μνήμη σου!

Από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
το Γυναικείο τμήμα, 
το τμήμα Νεολαίας 

και τα μέλη της Λακωνικής  
Αδελφότητας Καναδά



32  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  6 Νοεμβριου, 2020 / November 6, 2020

Στέφανος Σβουρένος

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

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

55 rue Gince, Montreal

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)  

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΦΏΚΑ

(από Σπαρτιά Κεφαλληνίας)
Το μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΎ 
ΚΏΣΤΟΠΟΎΛΟΎ 
ΤΟΎ ΣΤΕΡΓΙΟΎ

(από Μαυρομάτι Καρδίτσας Θεσσαλίας)
Το μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΕΑΣ

(από Οίτυλο Λακωνίας)
Το μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 
ΨΎΛΛΟΣ
(από Θολοποτάμι Χίου)

Το μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
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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)

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΌΥΡΓΕΙΌΥ  
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πρότυπο Κέντρο για τον 
Αυτισμό και Κέντρο ημέρας 

για το Αλτσχάϊμερ 

Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε τη Δευτέρα 2 Νο-
εμβρίου, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό 

Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη (φωτ.). 
«Η Περιφέρεια Κρήτης θεωρεί υποχρέωσή της τη συνεργασία και τις συνέργειες για 

τις ευπαθείς ομάδες», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, που έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής Λάμπρου Βαμβακά και της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένας Μπορ-
μπουδάκη. 
Στην ατζέντα βρέθηκαν τα θέματα της Ψυχικής Υγείας και της αντιμετώπισης των 

Εξαρτήσεων. 
Όπως δήλωσε η Υπουργός, πρώτιστο μέλημα όλων είναι να παρέχουμε υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας στους πολίτες ενώ σημείωσε πως θα υπάρξουν κι άλλες δράσεις σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια για να στηριχθούν κατά την πανδημία οι πολίτες. 

Η κα Ράπτη αναφέρθηκε στη συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας Κρή-
της με στόχο να δημιουργηθούν ένα πρότυπο κέντρο για τον αυτισμό κι ένα κέντρο 
ημέρας για Αλτσχάιμερ, έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Πε-
ριφέρειας. 
«Εκείνο το οποίο έχουμε ξεκινήσει είναι η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την 

Περιφέρεια Κρήτης για τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου για τον αυτισμό, το 
οποίο πρόκειται να γίνει εντασσόμενο μέσα στο ΕΣΠΑ το επόμενο διάστημα. Σε συ-
νεργασία επίσης θα δημιουργήσουμε ένα κέντρο ημέρας για Αλτσχάϊμερ που αφορά 
πολλές οικογένειες και τους ανθρώπους μας», τόνισε η κα Ράπτη.  
Ο κ. Αρναουτάκης στις δηλώσεις του επεσήμανε πως «η Περιφέρεια Κρήτης θα 

υποστηρίξει τόσο τη δομή για το Αλτσχάϊμερ όσο και για τον αυτισμό». Ο Περιφερει-
άρχης Κρήτης εξήγησε πως αυτό θα γίνει «μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, από 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να είμαστε πανέτοιμοι την επόμενη 
προγραμματική περίοδο για να μπορούν να λειτουργήσουν οι δομές αυτές».  
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμα ο Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Δημήτρης Αγαπί-

ου, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης και στελέχη του Υπουρ-
γείου.
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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  9 / 1 1 / 2 0 2 0  –  1 5 / 1 1 / 2 0 2 0

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
773

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 772

6 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

Ίσως τώρα βρείτε τις απαντή-
σεις που αναζητάτε στα μεγάλα ερωτή-
ματά σας, καθώς ο Άρης κινείται σε ορ-
θόδρομη πορεία στο φιλοσοφικό ένατο 
οίκο σας. Νέα άτομα που εισβάλουν στη 
ζωή σας με ένα μεγάλο εύρος γνώσεων 
ή ακόμα κι ένα ταξίδι, θα μπορούσαν να 
σας κάνουν να προβληματιστείτε σχετικά 
με κάποια δύσκολα ζητήματα. 

Μήπως το αντικείμενο του πό-
θου σας είχε κακή συμπεριφορά; Αυτή η 
παλιά αγάπη ανάβει ακόμα το πάθος σας; 
Με τον ορθόδρομο Άρη στον ερωτικό πέ-
μπτο οίκο σας, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο 
σωστός δρόμος που θα βαδίσετε. Μπορεί 
αυτό το πρόσωπο να αναφλέγει το πάθος 
σας αλλά χρειάζεστε δίπλα σας κάποιον/α 
που σας διασκεδάζει και σας κατανοεί.  

Ο Αρης ξεκινάει και πάλι την ορ-
θόδρομη πορεία του στον ασαφή και θολό 
δωδέκατο οίκο σας και ίσως νιώθετε οργή 
και θυμό για κάποιους που σας άφησαν 
στη μοναξιά σας. Ο Αρης θα μπορούσε να 
διαταράξει τον ύπνο σας, προκαλώντας 
αγχωτικά όνειρα ή καταπιεσμένο θυμό, 
με αποτέλεσμα να σηκώνεστε μέσα στη 
νύχτα. 

Μην αποκλίνετε από τις αξίες 
σας και πιστέψτε στον εαυτό σας, αυτό 
θα αυξήσει την ενέργεια και την αυτοπε-
ποίθησή σας. Το επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος σας θα είναι οτιδήποτε σχετίζεται 
με τα κοινά οικονομικά, χάρη στον ορθό-
δρομο Άρη στον όγδοο οίκο σας. Εάν εί-
χατε εκκρεμείς οικονομικές δοσοληψίες 
με μια τράπεζα, όλα ολοκληρώνονται.

Είστε εργατικοί και υπομονετικοί 
από τη φύση σας, έτσι είναι σίγουρο ότι θα 
φτάσετε στην κορυφή του βουνού. Πνίγε-
στε από εκκρεμείς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις; Με τον ορθόδρομο Άρη στον τέταρ-
το οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένει-
ας, προσέξτε την πίεση και το άγχος σας, 
καθώς και τη βιασύνη σας για να αντιμετω-
πίσετε αυτές τις υποχρεώσεις.

Με τον ορθόδρομο Άρη στο φι-
λικό ενδέκατο οίκο σας ξανασμίγετε με 
τους φίλους σας αλλά θα χρειαστεί να 
δώσετε προσοχή στα άτομα που συνανα-
στρέφεστε, αποφύγετε όσους σας αγχώ-
νουν και θέλουν να σας επιβληθούν. Για 
να αξιοποιήσετε τη δύναμη του κόκκινου 
πλανήτη, κολλήστε με αυτούς που θαυ-
μάζετε.

Με τον ορθόδρομο Άρη στον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, δε δέ-
χεστε το «όχι» για απάντηση. Θέλετε να 
κάνετε το δικό σας, να κλείσετε τη συμ-
φωνία και δε θα σας καλύψει καμία… 
αναβολή! Προσέξτε να μη διασχίσετε 
ευαίσθητες γραμμές λόγω του εγωισμού 
σας και της αλαζονείας σας και διαλύσε-
τε τα πάντα σε μια κακιά στιγμή.

Εάν είχατε δυσκολία να εκ-
φράσετε τις ιδέες και τις απόψεις σας, 
ο ορθόδρομος Άρης στον επικοινωνι-
ακό τρίτο οίκο σας, σάς δίνει τα κίνη-
τρα και την τόλμη να τις μεταδώσετε. 
Ο τρόπος επικοινωνίας σας θα είναι 
ιδιαίτερα μεταδοτικός και σας κάνει 
μάστερ στο μάρκετινγκ. 

Προσέξτε να μην είστε εγωι-
στές, ακόμα και αδίστακτοι στην εργασία 
σας, καθώς ο ορθόδρομος Άρης κινείται 
στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας. Ελα-
χιστοποιήστε τις συγκρούσεις με τους 
συναδέλφους σας και ζητήστε συγγνώμη 
αν σφάλατε. Τώρα θέλετε πολλά χρήμα-
τα ή εκείνη την ηγετική θέση. 

Τώρα θα είστε πολύ πιο σα-
φείς και πιο σίγουροι, όχι μόνο για το τι 
χρειάζεστε και επιθυμείτε, αλλά και για 
το πώς να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. 
Αν νιώθατε χαμηλή την ενέργειά σας, ο 
Άρης επιστρέφει σε ορθόδρομη πορεία 
στον έκτο οίκο σας, της υγείας, και ξαφ-
νικά νιώθετε πιο δυνατοί και ακμαίοι. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της πε-
ριόδου, ίσως θελήσετε να απομακρύνε-
τε κάποιους ανθρώπους από τη ζωή σας 
ή να εξερευνήσετε πιο βαθιά τις επιθυ-
μίες σας. Εάν έχουν συσσωρευτεί εκκρε-
μείς λογαριασμοί, ο ορθόδρομος Άρης 
στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, 
σας κινητοποιεί να τους εξοφλήσετε. 
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Εάν αισθανθήκατε σοκ από την 
έλλειψη δύναμης και ενέργειας όσο ο 
κυβερνήτης πλανήτης σας ο Άρης ήταν 
ανάδρομος στο ζώδιό σας, τώρα με την 
ορθόδρομη κίνησή του σας τροφοδο-
τεί και πάλι με δυναμική ενέργεια που 
μπορεί να κάνει θαύματα. Αξιοποιήστε 
την στο έπακρο. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1860: Ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλο-
γές και γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.

1925: Ο μυστικός πράκτορας των Βρετανών Σί-
ντνεϊ Ράιλι εκτελείται από την OGPU, τη μυστι-
κή υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε το 
πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ.

1935: Ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Έντου-
ιν Άρμστρονγκ ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική 
μπάντα των FM.

1961: Σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα, 
με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ 
χιλιάδες μένουν άστεγοι.

1985: Ξεσπά το σκάνδαλο Irangate. Ο αμερι-
κανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι 
της κυβέρνησης Ρίγκαν πούλησαν όπλα στο 
Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώ-
να των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανα-
τροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας.

1992: Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη του 
Σένγκεν.

Το πάρτι, η πισίνα και ο Γιωρίκας
Ο Γιωρίκας ήταν γκαρσόνι στη 

βίλα ενός πλούσιου, που έκανε 
κάποιο πάρτι. Καθώς σέρβιρε τα ποτά 
γύρω από την πισίνα, άκουσε τον 
πλούσιο που έλεγε στους καλεσμέ-
νους του: «Αυτή η πισίνα είναι γεμά-
τη… πιράνχας! Όποιος έχει το θάρρος 
να κολυμπήσει από τη μία άκρη μέχρι 
την άλλη, θα του δώσω 10 εκατομμύ-
ρια ή ό,τι άλλο θέλει!»
Με μεγάλη έκπληξη, βλέπουν τον 

Γιωρίκα να βουτά και μέσα σε… κλά-
σματα δευτερολέπτου, να βγαίνει 
απέναντι!
Χειροκροτήματα από τους παρευ-

ρισκόμενους, συγχαρητήρια και από 
τον πλούσιο που του λέει: «Γιωρίκα τι 
θέλεις, τα 10 εκ. ή κάτι άλλο;»
«Θέλω τον πούστη, θέλω τον πού-

στη!» φώναζε ο Γιωρίκας…
Ξαφνιάστηκαν όλοι, ενώ ο πλού-

σιος του είπε: «Τι να τον κάνεις τον 
πούστη; Πάρε τα 10 εκ. και βρίσκεις 
όσους… πούστηδες θέλεις».
Αλλά ο Γιωρίκας εκεί, να επιμένει: 

«Όχι, θέλω τον πούστη, τον πούστη!»
«Καλά, ποιον πούστη θέλεις» τον 

ρωτάει κάποιος.
Και ο Γιωρίκας: «Τον πούστη που 

με… έσπρωξε στην πισίνα!». 

Έχω έναν  
παππού εδώ, που 

έχει κάνει 48 εκδρομές, 
μόνο φέτος, με το ΚΑΠΗ 

και μου λέει:  
“Δε βαριέσαι, για εσάς τους 
νέους είναι η ζωή” και δεν 
ξέρω αν θέλω να κλάψω 

ή να... γραφτώ 
στο ΚΑΠΗ!”

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
RÉ

-L
AB

EL
LE

SAINT-MARTIN

X O

Διαφημιστείτε 
κι εσείς 

 
για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  
Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  

450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, 
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια, 

γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ, 
βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. 
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές 

τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

Ζητείστε τον Γιάννη 
514-299-8839

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

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



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


