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• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing
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• Major & Minor Repairs
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Τα πρόστιμα
ΔΕ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ!
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833-977-1726

364, DUBOIS STREET, SAINT-EUSTACHE
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Στα $30 δις
τα ελλείμματα
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Ποιες υπηρεσίες
θα ωφεληθούν από
την «ψηφιακή εποχή»

COVID-19

«Φως στο τούνελ» από
το εμβόλιο της Pfizer

Η συνέχεια της ανάλυσης
του David Dodge

Τρουντό: «Καλά νέα αλλά
ακόμα χρειάζεται προσοχή…»

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΗΠΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΗΓΈΤΕΣ:

Ποιοι «κερδίζουν»
και ποιοι «χάνουν»
από την εκλογή
Μπάιντεν

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οριακή υποχώρηση
της ανεργίας
Στο 8,9%

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Visit mobifone.ca
to see all current offers
MONTREAL
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

CALL ON
A GOOD DEAL

0

$
DOWN

With

Fido Payment Program

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

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
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ΚΕΜΠΕΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30 δις τα κυβερνητικά ελλείμματα
τα επόμενα τρία χρόνια
Το Κεμπέκ γνώρισε τη χειρότερη ύφεση
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Ό

πως ήταν αναμενόμενο, η πανδημία
ήταν πολύ οδυνηρή για την
οικονομία της επαρχίας. Το προβλεπόμενο
έλλειμμα φέτος θα είναι ιστορικό, ήτοι 15
δις, το 2021 αναμένεται στα 8 δις και το
2022-2023 7 δις.
«Εκτιμούμε ότι το διαρθρωτικό έλλειμμα
που θα παραμείνει μετά την κρίση θα είναι
της τάξης των 5,5 έως 7 δισεκατομμυρίων
ετησίως», εξήγησε την Πέμπτη 12
Νοεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών,
Eric Girard (φωτ. δεξιά).
Η κυβέρνηση Legault υπόσχεται ότι
«θα επιστρέψει σε ισορροπημένους
προϋπολογισμούς εντός πέντε ετών,
χωρίς περικοπή υπηρεσιών και χωρίς
αύξηση φόρων».
Το ΑΕΠ του Κεμπέκ συρρικνώθηκε κατά
6%, με αποτέλεσμα μείωση των εσόδων
για την κυβέρνηση. Ωστόσο, το κράτος
αύξησε σημαντικά τις δαπάνες του.
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας
αυξήθηκε κατά σχεδόν 5 δισεκατομμύρια
και το Κεμπέκ σχεδιάζει να πληρώσει
στο τέλος του οικονομικού έτους άλλα 5
δισεκατομμύρια ενίσχυση σε επιχειρήσεις
και πολίτες, συμπεριλαμβανομένων 1,8

δισεκατομμυρίων των νέων δαπανών που
παρουσίασε ο υπουργός:
-459 εκατομμύρια για την προώθηση
της επανένταξης των Κεμπεκιωτών στις
εργασίες τους
-477 εκατομμύρια δολάρια για την
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
-547 εκατομμύρια για «προώθηση της
πράσινης ανάκαμψης και ενθάρρυνση της
παραγωγής του Κεμπέκ και των τοπικών
αγορών»
-100 εκατομμύρια για ψυχολογική
υγειονομική περίθαλψη
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δε
βρίσκεται στην οικονομική ενημέρωση
που παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ την Πέμπτη
12/11.
Το έγγραφο ολοκληρώνει τις προβλέψεις
του με μια τρύπα 7 δισεκατομμυρίων το
2021-2022. Ένας «δρόμος για την απόδοση
του προϋπολογισμού» θα χαρτογραφηθεί
στον επόμενο προϋπολογισμό Girard.
Αυτό όμως έγκειται και στην επιτυχία που
θα πρέπει να έχουν οι διαπραγματεύσεις
με την Οτάβα. Συγκεκριμένα, το Κεμπέκ
ελπίζει να λάβει 6,2 δισεκατομμύρια
δολάρια ετησίως, επιπλέον από την

Καναδική Κυβέρνηση, χάρη στην αύξηση
των ομοσπονδιακών εισφορών για την
υγεία.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Βέβαια,
υπάρχουν
ορισμένα
ερωτηματικά στην έκθεση του υπουργού.
Τα ασφάλιστρα που θα καταβάλλονται
στους «φύλακες αγγέλους» του δικτύου
υγείας για τα επόμενα χρόνια δεν είναι
στους προϋπολογισμούς.
Ούτε η προβλεπόμενη εκστρατεία
εμβολιασμού. Το Κεμπέκ, ωστόσο,
προβλέπει για «έκτακτες ανάγκες» 3 δις

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Σύμφωνα με στοιχεία των αρχών, το 80%
των παραβατών ήτοι 3.750 άτομα, έχουν
αγνοήσει τα πρόστιμα και ούτε καν προβήκαν σε ένσταση του προστίμου. Αυτό θα
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΓΝΟΗΣΗΣ
μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στη
Πολλοί πιστεύουν, ότι ο Χάρτης Δικαιωδιεκπεραίωση της υπόθεσής τους.
«Καθώς ο εναγόμενος απέτυχε να εμφα- μάτων και Ελευθεριών τούς προστατεύει
νιστεί εντός της προθεσμίας, δε θα υπάρ- για να αμφισβητήσουν την παραβίαση των
ξει άλλη ειδοποίηση για περαιτέρω διαδι- υγειονομικών μέτρων. Κι όμως, το άρθρο
κασίες. Θεωρείται ότι υπέβαλε ένσταση 1 καταρρίπτει όλα τα άλλα άρθρα, μια και
για τη μη ενοχή του. Εάν το άτομο θέλει να παρέχει στην κυβέρνηση ειδική εξουσία:
συμμετάσχει σε νομικές διαδικασίες, πρέ- «Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του χάρπει να υποβάλει ένσταση», δήλωσε ο Me τη δεν είναι απόλυτα και ενδέχεται να πεAudrey Roy-Cloutier, εκπρόσωπος της Δι- ριορίζονται». Με άλλα λόγια, μια κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα
εύθυνσης Ποινικών Αδικημάτων (DPCP).
και τις ελευθερίες, εφόσον ο επιδιωκόμενος στόχος «είναι πραγματικός και επείΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ως τώρα, μεταξύ άλλων, έχουν εκδοθεί γων». Το επιχείρημα ότι τα μέτρα υγείας
1.610 πρόστιμα στο Μόντρεαλ, 250 στο αντιβαίνουν στο Χάρτη Δικαιωμάτων και
Ελευθεριών δεν ευσταθεί.
Λαβάλ και 114 στη Νότια Ακτή.

Αστυνομικοί γράφουν πρόστιμα
σε παρέα ατόμων σε πάρκο

ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ
Διάφορα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Γραφείο Παραβάσεων και
Προστίμων για την ανάκτηση του απαιτούμενου ποσού. Εάν δε μπορεί να επιτευχθεί
συμφωνία, μπορεί να κατασχεθούν έσοδα
ή χρήματα, ακόμα και ο τραπεζικός λογαριασμός! Μπορεί επίσης να εκδοθεί ένταλμα φυλάκισης για αδυναμία πληρωμής.
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
πρόκειται για πρόστιμα άνω των 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο το 20% των
παραβατών ολοκλήρωσαν τη διαδικασία.
Απ’ αυτούς, 256 ομολόγησαν ένοχοι και
343 πλήρωσαν το πρόστιμο χωρίς να υποβάλουν ένσταση. Ήδη, 1.466 άτομα έχουν
δηλώσει την πρόθεσή τους να αμφισβητήσουν την παραβίαση του νόμου. Θα πρέπει όμως να βρουν πειστικά επιχειρήματα,
ώστε ένας δικαστής να συμφωνήσει να το
ανατρέψει.

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

ES POUR AÎN
ÉS

σα άτομα έλαβαν πρόστιμα για παράβαση των κυβερνητικών μέτρων
COVID-19, θα υποχρεωθούν αργά ή γρήγορα να πληρώσουν τα πρόστιμα των $1.546
που συμπεριλαμβάνει και τα τέλη διαχείρισης.

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

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey
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Καμία προστασία από το «Χάρτη Δικαιωμάτων»

COIS
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Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey
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EN

Τα πρόστιμα για παράβαση των μέτρων
COVID-19 ΔΕ ΔΙΑΓΡΆΦΟΝΤΑΙ

το επόμενο έτος και 1 δις το επόμενο έτος.

ME

MBRE

Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

11/2 - 41/2
Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα γεύματα, κολατσιά,
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Εσείς τι λέτε;

ΕΚΛΟΓΈΣ ΗΠΑ:

Τι απέγινε το «γαλάζιο κύμα»

του Μιχάλη Τελλίδη

Ο

Ας ανοίξουμε
την καρδιά μας…

Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2020 αποτελεί πραγματικότητα.
Οι μηχανές της αγάπης πήραν μπρος, βάζοντας άλλο ένα
στοίχημα. Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται
τη βοήθειά μας να θριαμβεύσει. Γι’ άλλη μια φορά ενεργοποιούμε
μαζικά τις δυνάμεις μας, για να αποδείξουμε ότι μαζί μπορούμε
να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μόνο η αγάπη μπορεί…
Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2020. Μια ακόμα ερανική προσπάθεια του Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών και του
Ραδιοσταθμού CFMB, μέσα από την οποία μας δίνεται η ευκαιρία
να εκφράσουμε την αγάπη μας, το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή μας, στους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας.
Μια ημέρα αφιερωμένη με έντονο ζήλο σ’ αυτά τα άτομα, γεγονός που πραγματικά μας τιμά ως κοινωνία και τον καθένα μας
ξεχωριστά. Από τον πρώτο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης το 1969, οι
ακούραστες κυρίες δουλεύουν με αληθινή αγάπη για να συνεισφέρουν στους αδύναμους, στους αναξιοπαθούντες της παροικίας μας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, κάθε νέα διοργάνωση ήταν σαφώς
καλύτερη από την προηγούμενη. Κάθε νέος Ραδιομαραθώνιος συγκεντρώνει σταθερά ακόμα περισσότερα χρήματα, που σημαίνει
ακόμα καλύτερη οικονομική βοήθεια για τους δικαιούχους.
Είναι όμως αυτός μόνο ο στόχος του Ραδιομαραθώνιου;
Με την άλλη πτυχή, που για μένα τουλάχιστον είναι και η
σπουδαιότερη, τι γίνεται; Και εννοώ βέβαια όλα τα άλλα δικαιώματα των άτυχων ανθρώπων. Δικαιώματα που έχουν
να κάνουν με την καθημερινότητά τους, με την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, με την κοινωνική τους ένταξη.
Η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει ότι τα άτομα αυτά που λαμβάνουν βοήθεια, καθώς και εκείνα με ειδικές ανάγκες, μπορεί να
ευεργετούνται κατά κάποιο τρόπο από τα έσοδα που αποφέρει ο
Μαραθώνιος, ωστόσο κατά γενική ομολογία ελάχιστα έχει βελτιωθεί η κοινωνική τους αναγνώριση και αποκατάσταση.
Ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης 2020 σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι υπόθεση μιας ημέρας. Οι ανάγκες, δυστυχώς, για
τους άπορους συνανθρώπους μας είναι πλέον μόνιμες.
Η πανδημία του κορωνοϊού, εν τω μεταξύ, αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο έκρηξης της φτώχειας. Αλυσιδωτές απώλειες θέσεων εργασίας, προσφυγή στο κράτος πρόνοιας, κλείσιμο
των σχολείων. Αυτή η κρίση της υγείας έρχεται να προστεθεί σε
μια βαθειά κοινωνική κρίση που ανησυχεί τους πάντες. Πολλοί
άνθρωποι που ζούσαν με αξιοπρεπείς μισθούς πριν από την επιδημία ουδέποτε προσέφυγαν στην κοινωνική πρόνοια. Και όμως…
Εκατομμύρια άνθρωποι συμπεριλήφθηκαν στους ανέργους τους
τελευταίους μήνες. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών, εξ’ άλλου,
των πιο ευάλωτων πληθυσμών ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας.
Ακόμη, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα να
αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των παλιννοστούντων και νέων ελλήνων μεταναστών τα τελευταία χρόνια.
Και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών είναι ο
μόνος Οργανισμός που πραγματικά μεριμνά γι αυτούς τους ανθρώπους στα πρώτα δύσκολα βήματά τους στη νέα τους πατρίδα.
Ας μην τους απογοητεύσουμε. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Ας
σταθούμε και φέτος κοντά τους. Άλλωστε η ικανοποίηση τού να
δίνεις, είναι πράγματι απερίγραπτη…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Ο

ι δημοσκόποι στις ΗΠΑ, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των αμερικανικών και των διεθνών μέσων ενημέρωσης,
προσδοκούσαν με αγωνία το αποτέλεσμα των
εκλογών στις ΗΠΑ για να επιβεβαιωθούν οι
προβλέψεις τους για τη συντριβή του «λαομίσητου» Ντόναλντ Τραμπ και την εμφάνιση
ενός γιγαντιαίου «γαλάζιου κύματος» (το χρώμα των Δημοκρατικών) που θα πλημμύριζε την
Αμερική. Το κύμα ακόμη αναμένεται.
Ανδρέας Ανδριανόπουλος*
© in.gr
Στον προεδρικό θώκο φαίνεται να σκαρφαλώνει ταλαιπωρημένος ο Τζο Μπάιντεν, ενώ
στη Βουλή οι Δημοκρατικοί φαίνεται να υπέστησαν πανωλεθρία.
Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ δεν έχασαν
καμία έδρα, ενώ κέρδισαν μάλλον 12 από τους
Δημοκρατικούς.
Η κυρία Νάνσι Πελόζι, Δημοκρατική Πρόεδρος της Βουλής, θα έχει πλέον πολύ μικρότερη πλειοψηφία.
Ενώ στη Γερουσία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα εξακολουθεί φαίνεται να διατηρεί την
πλειοψηφία που είχε και προηγουμένως.
Εκεί που τα πράγματα δε δείχνουν καθόλου
καλά, είναι στην εικόνα της αμερικανικής Δημοκρατίας και στη λειτουργία των θεσμών.
Πάνω από τρεις ημέρες κάνουν να βγουν αποτελέσματα εκλογών σε χώρες όπως η Τουρκία,
το Τατζικιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν,
η Μπουρκίνα Φάσο και η Άνω Βόλτα!
Είναι αδιανόητο στις ΗΠΑ η εκλογή να θεωρείται σχεδόν ανοιχτή 5 ημέρες μετά την
3η Νοεμβρίου! Ακόμα και με την επιστολική
ψήφο λόγω κορωνοϊού.
Εξίσου παράδοξο είναι, η νομοθεσία των Πολιτειών να εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ανάλογα με τις διαθέσεις των κυβερνήσεων τους.
Να καταμετρώνται, σύμφωνα με το Νόμο,
μόνο ψηφοδέλτια που ταχυδρομήθηκαν προ
της ημέρας των εκλογών και που φθάνουν μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
Και εν τούτοις, να διαπιστώνονται καταμετρήσεις σε ψηφοδέλτια που έφτασαν μέχρι
και τις 12/11, και μάλιστα, πολλά από αυτά,
δίχως σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής.
Τι ακριβώς συνέβη;
Πολλά ερωτήματα επίσης υπάρχουν για την
άρνηση των Αρχών να δεχθούν παρατηρητές
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Μια γενική παρατήρηση για την εκλογική αναμέτρηση.
Ο Τραμπ μίλησε σε πολύ κόσμο που πίστεψε και σε αυτά
που έκανε και σε αυτά που σκόπευε ακόμη να κάνει.

Costas Hovris • Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos

εκ μέρους των Ρεπουμπλικάνων, για να έχουν
κάποια εποπτεία στη διαλογή των ψήφων
– στην Πενσυλβανία λ.χ. – μη αποδεχόμενοι
ακόμη και δικαστική εντολή! Και είναι εκπληκτικό, πως τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά
κανάλια έκοψαν στον αέρα τον πράγματι πικρόχολο πρόεδρο Τραμπ όταν έκανε τη σχετική καταγγελία.
Δεν είναι αυτό προάγγελος ομαλών εξελίξεων για όσους διατείνονται πως θέλουν να
επαναφέρουν τη Δημοκρατία στο σωστό της
δρόμο – από τον οποίο την ξεστράτισε κάπως
ο σημερινός κάτοικος του Λευκού Οίκου.
Μια γενική παρατήρηση για την εκλογική
αναμέτρηση.
Ο Τραμπ μίλησε σε πολύ κόσμο που πίστεψε
και σε αυτά που έκανε και σε αυτά που σκόπευε ακόμη να κάνει.
Κυρίως στη μείωση των φόρων στους λιγότερο εύπορους και στην αύξηση της απασχόλησης.
Αύξησε τις ψήφους του ανάμεσα στους μαύρους, ενώ στηρίχθηκε και από τους Λατίνους
εκλογείς (κουβανικής ή προέλευσης Βενεζουέλας και Περού, κυρίως).
Έχασε κρίσιμες Πολιτείες από την ψήφο των
μεγάλων αστικών κέντρων. Ενώ παντού αλλού
κυριάρχησε.
Στη Νεβάδα έχασε το Ρίνο και το Λας Βέγκας.
Ενώ κέρδισε παντού αλλού. Το ίδιο στην Πενσυλβανία με τη Φιλαδέλφεια, στην Αριζόνα με
το Φοίνιξ, στη Γεωργία με την Ατλάντα και στο
Γουισκόνσιν με το Μιλγουόκι.
Χάνει στις πόλεις που έχουν εισρεύσει μειονότητες και κερδίζει την αμερικανική επαρχία,
τις μικρές πόλεις και την ύπαιθρο.
Θέλει τεράστια προσπάθεια από τους Δημοκρατικούς για να ξεφύγουν από αυτή την πολιτική πραγματικότητα.
Πλησιάζοντας τη μάζα των παραδοσιακών
τους ψηφοφόρων και αφήνοντας στην άκρη
τις υπερβολές του δικαιωματισμού (identity
politics).
*Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος είναι πανεπιστημιακός (Πολιτικές Επιστήμες – Συγκριτική
Πολιτειολογία, Ανάπτυξη και Διεθνείς Σχέσεις
– Οικονομικές Επιστήμες) και πρώην πολιτικός
με τη Νέα Δημοκρατία (Επτά φορές εκλεγμένος βουλευτής Πειραιά και Νήσων, 4 φορές
Υπουργός και 2 φορές Υφυπουργός. Εξελέγη
Δήμαρχος Πειραιά το 1986 έως το 1989).
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Κόκκινη κάρτα στη
Βόρεια Μακεδονία
από τη Βουλγαρία

Θα σταθούμε ως αρωγός
στο βουλγαρικό «hard rock»
με τα Σκόπια στην ΕΕ;

Η

εθνικώς επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει
την ευρωπαϊκή πορεία του κράτους των Σκοπίων. Οι πρόσφατες εξελίξεις αλλάζουν
τα δεδομένα. Είναι χρήσιμο να βρούμε τρόπους απαγκίστρωσης από τη Συμφωνία,
συνολικά. Ειδικότερα, όμως, είναι ανάγκη να σταματήσουμε την οποιαδήποτε υποστήριξη προς τα ευρωπαϊκά σχέδια των βορείων γειτόνων μας. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον λόγοι που επιβάλλουν στη χώρα μας την υιοθέτηση μιας πιο σκληρής στάσης.

Εκνευρισμός Ζάεφ

Κωνσταντίνος Χολέβας
[Πολιτικός Επιστήμων]
© Παραπολιτικά
ΠΡΩΤΟΝ. Παρατηρούμε τη σκοπιανή αδιαλλαξία και τη συνέχιση της προπαγάνδας περί Μεγάλης Μακεδονίας, η οποία περιλαμβάνει και ελληνικά εδάφη. Τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων δεν έχουν απαλείψει τις αναφορές που
μάς ενοχλούν. Η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή για τα σχολικά βιβλία λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2018 με επτά επιστήμονες και διπλωμάτες από
κάθε πλευρά. Παρά ταύτα, δε βλέπουμε καλή διάθεση εκ μέρους των Σκοπίων.
Μήπως πρέπει να λειτουργήσει ένα ελληνικό παρατηρητήριο που θα καταγράφει τις
παραβιάσεις και τις κακοπροαίρετες ενέργειες των Σκοπιανών; Θυμίζω επίσης, ότι
διεκδικούν τους Έλληνες ιεραποστόλους του 9ου αιώνος Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο
και τους διαπραγματεύονται με τη Βουλγαρία. Ως πότε θα μένουμε σιωπηροί στην
αλλοίωση της Ιστορίας μας;
ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Υπάρχει η έντονη αντίθεση της Βουλγαρίας, χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι Βούλγαροι έχουν στείλει υπόμνημα προς τις 26 χώρες – μέλη της Ε.Ε.
τον Αύγουστο του 2020 και αναλύουν τις επιφυλάξεις τους για την ευρωπαϊκή πορεία του
κράτους των Σκοπίων. Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται την ύπαρξη «μακεδονικής γλώσσας»,
την οποία θεωρεί παρακλάδι της Βουλγαρικής. Επίσης, η κυβέρνηση της Σόφιας, αλλά
και η επιστημονική κοινότητα, δεν αναγνωρίζουν την ύπαρξη «μακεδονικής εθνότητας».
Δυστυχώς, η Συμφωνία των Πρεσπών, παραβλέποντας την ιστορική αλήθεια,
αναγνωρίζει γλώσσα, εθνότητα και ταυτότητα με την επωνυμία «μακεδονικός – μακεδονική». Η Βουλγαρία καταγγέλλει τις εθνικές και γλωσσικές παρεμβάσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος του Τίτο κατά τη δεκαετία του 1970.
Ίσως διαφωνούμε σε άλλα ιστορικά θέματα με τη Βουλγαρία – η οποία αρνείται να επιστρέψει τους θησαυρούς της Ιεράς Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου – αλλά στα συγκεκριμένα ζητήματα οι βουλγαρικές ανησυχίες και διαμαρτυρίες συγκλίνουν προς τις ελληνικές.
Αν η Βουλγαρία υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντά της με Βέτο ή με κάποιο άλλο
εμπόδιο, εμείς τι θα κάνουμε; Θα υποστηρίξουμε ένα τεχνητό έθνος, το οποίο κατασκεύασαν η Κομμουνιστική Διεθνής και ο Τίτο εις βάρος της ελληνικής ιστορίας;
ΤΡΙΤΟ πρόβλημα είναι η παρουσία ακραίων ισλαμικών ομάδων σε όλη την Ευρώπη, με καταγωγή από την αλβανική κοινότητα των Σκοπίων. Ενώ οι Αλβανοί της
κυρίως Αλβανίας απομακρύνθηκαν αρκετά από τη θρησκεία τους λόγω του αθεϊστικού καθεστώτος, οι ομοεθνείς τους, στην τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία, παρέμειναν θρησκεύοντες και τα τελευταία χρόνια παράγουν εστίες φονταμενταλιστών.
Μάς το θυμίζει δυστυχώς η δολοφονική επίθεση στη Βιέννη με 4 νεκρούς και 17
τραυματίες. Όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Αστυνομία, ο δράστης ήταν ισλαμιστής από την αλβανική μειονότητα των Σκοπίων. Θα βοηθήσει η Ελλάδα μία εστία
αναταραχής, όπως είναι το κράτος των Σκοπίων, να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Αν υπήρχε μέχρι σήμερα τέτοια πρόθεση, πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί.
Ας προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντά μας και την ασφάλεια της Ευρώπης!

Τ

ην απογοήτευσή του για την αρνητική
στάση που τηρεί η Βουλγαρία, σχετικά
με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της τελευταίας, Ζόραν Ζάεφ.
Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στη σύσκεψη των μόνιμων
αντιπροσώπων των χωρών-μελών της ΕΕ
(COREPER), ο πρέσβης της Βουλγαρίας
εξέφρασε την άρνηση της χώρας του να
συναινέσει στην υιοθέτηση του διαπραγματευτικού πλαισίου ΕΕ – Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου να ξεκινήσουν, το
Δεκέμβριο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ COREPER
«Σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή 6/11) λάβαμε το πρώτο αρνητικό μήνυμα από τη
Βουλγαρία. Στη σύσκεψη του COREPER,
όπου εξετάσθηκε το διαπραγματευτικό
πλαίσιο Βόρειας Μακεδονίας – ΕΕ, παραβιάστηκε το άρθρο 2 της Συμφωνίας
Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία και έχουμε το πρώτο
πρόσκομμα. Πρόκειται για μια μη φιλική
στάση. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι έχουν
χαθεί οι ελπίδες. Ακολουθούν δύο ακόμη
συσκέψεις σε επίπεδο πρέσβεων και εν
συνεχεία έπεται η σύσκεψη σε επίπεδο
Υπουργών (GAC) στις 17 Νοεμβρίου» δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ.
Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε, ότι «το άρθρο 2 της Συμφωνίας Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνερ-
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γασίας με τη Βουλγαρία ορίζει με μεγάλη
ακρίβεια ότι η Βουλγαρία θα στηρίξει τη
Βόρεια Μακεδονία στις διαδικασίες ένταξής της στην ΕΕ. Και το άρθρο αυτό σήμερα (σ.σ.: 6/11) σίγουρα παραβιάστηκε.
Εμείς δεν έχουμε παραβιάσει τίποτε από
τη Συμφωνία με τη Βουλγαρία. Πραγματικά είναι δυσάρεστο αυτό που μας συμβαίνει».
Ο Ζόραν Ζάεφ υπογράμμισε εκ νέου, ότι
ο λαός της χώρας του θα πρέπει να γνωρίζει, πως η ταυτότητα και τη γλώσσα του
[…] δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η Βουλγαρία έχει απειλήσει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, ότι σε περίπτωση που δε βρεθεί άμεσα λύση με τη
Βόρεια Μακεδονία στις γλωσσικές και
ιστορικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, θα θέσει βέτο στο ενδεχόμενο έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
της ΕΕ με τη Βόρεια Μακεδονία.
Η γερμανική προεδρία της ΕΕ επιδιώκει
την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι
τα τέλη του έτους.
Η κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ στη
Βουλγαρία, στην οποία συμμετέχει το
εθνικιστικό κόμμα VMRO του Κράσιμιρ
Καρακατσάνοφ, σκλήρυνε τελευταία τους
τόνους, προσάπτοντας στα Σκόπια απροθυμία για την επίλυση των ιστορικών διαφορών ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς
και ότι διεκδικούν την ύπαρξη μειονότητας στη Βουλγαρία. |
© tribune.gr

From mouthwatering appetizers,
refreshing salads and
authentic gyro, the entire
Greektown menu is available
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Online Ordering on our website
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Εμβόλιο
Pfizer
Α

νάσα ελπίδας και αισιοδοξίας, έδωσαν σε όλο τον κόσμο, τα νέα για την
αποτελεσματικότητα του νέου εμβολίου
κατά του κορωνοϊού – που ξεπέρασαν
ακόμη και τις επιστημονικές προσδοκίες.
Οι ανακοινώσεις της Pfizer ότι τα πρώτα
δεδομένα των κλινικών δοκιμών φάσης 3
του εμβολίου, που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech κατά του
κορωνοϊού, έδειξαν αποτελεσματικότητα
άνω του 90%, αναπτέρωσαν τις ελπίδες
της παγκόσμιας κοινότητας, επιστημόνων,
ηγετών, αλλά και επενδυτών, για λύση
στο πρόβλημα της πανδημίας που ταλανίζει τον πλανήτη.
Πρόκειται για ένα ποσοστό που ξεπερνά
κατά πολύ τις προσδοκίες τόσο των επιστημόνων, όσο και των ρυθμιστικών αρχών, που είχαν θέσει τον πήχη πολύ χαμηλότερα, στο 50-60%, με δεδομένο ότι και
το εμβόλιο της εποχικής γρίπης σπανίως
έχει αποτελεσματικότητα υψηλότερη του
70%.
«Είναι μια υπέροχη μέρα για την επιστήμη και για την ανθρωπότητα. Όταν
αντιλαμβάνεσαι ότι το εμβόλιό σου έχει
90% αποτελεσματικότητα, είναι εκπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά, σκορπώντας
χαμόγελα.

90% αυτών 28 ημέρες μετά την πρώτη
έγχυση και αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 90% επτά ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης.
Η φάση 3 που βρίσκεται σε εξέλιξη
σε ΗΠΑ, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή,
Νότια Αφρική και Τουρκία, είναι και η τελευταία φάση πριν από την αίτηση χορήγησης άδειας. Η Pfizer προβλέπει να ζητήσει άδεια σε διάφορες χώρες για επείγουσα χρήση του εμβολίου για τις ηλικίες από
16 έως 85 ετών. Για να το κάνει αυτό, θα
χρειασθεί να έχει συγκεντρώσει στοιχεία
ασφαλείας δύο μηνών για το ήμισυ των
44.000 συμμετεχόντων στη μελέτη.
Τα δεδομένα ασφάλειας και πρόσθετης
αποτελεσματικότητας συνεχίζουν να συλλέγονται, ώστε να υποβληθούν για την
έγκριση έκτακτης αδειοδότησης (EUA)
στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA), κοντά στην τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
Η τελική ανάλυση της φάσης του εμβολίου, θα γίνει όταν συλλεχθούν περαιτέρω
δεδομένα – δηλαδή από 164 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις – προκειμένου και να
χαρακτηριστεί η απόδοση του υποψηφίου εμβολίου.
Η μελέτη θα αξιολογήσει επίσης τη δυνατότητα του υποψήφιου εμβολίου να
παρέχει προστασία έναντι του Covid-19
σε εκείνους που είχαν προηγουμένως
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
εκτεθεί σε SARS-CoV-2, καθώς και την
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
πρόληψη του εμβολίου κατά της πιθαΤα πρώτα αποτελέσματα από τη Φάση 3 νότητας σοβαρής νόσου Covid-19.
της κλινικής δοκιμής του εμβολίου αφο- Τα πρωτεύοντα σημεία ανάλυσης της
ρούν σε 94 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αποτελεσματικότητας αξιολογούν τα
εθελοντών με λοίμωξη COVID-19, όπου το επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, 7
εμβόλιο απεδείχθη αποτελεσματικό στο ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, και τα

δευτερεύοντα σημεία αξιολόγησης αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα, με
βάση τις περιπτώσεις που «κόλλησαν» 14
ημέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ –
«ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»
Σε ότι αφορά στη διαθεσιμότητα του
εμβολίου, οι επιστήμονες δε διστάζουν
να πουν ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, μέχρι το εμβόλιο να φτάσει να
χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων,
ώστε να προσφέρει αποτελεσματική προστασία.
Την ίδια στιγμή που θα είναι διαθέσιμο
το εμβόλιο της Pfizer για την covid-19 στην
Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Ο κ. Κοντοζαμάνης εξήγησε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυρωθεί η συμφωνία
μεταξύ της Pfizer και της ΕΕ, που περιλαμβάνει την προμήθεια του εμβολίου.
Όπως είπε, το εμβόλιο είναι σε διαδικασία έγκρισης και από τη στιγμή που θα την
πάρει από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
της ΕΕ θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
«Είναι πολύ σημαντικό ότι πετυχαίνουμε,
την ίδια στιγμή που θα διατεθεί το εμβόλιο στην Ευρώπη, θα είναι διαθέσιμο και
στην Ελλάδα», υπογράμμισε ο υφυπουργός.
Με τη σειρά του, ο καθηγητής Κλινικής
Φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελας, μιλώντας την Τρίτη 10/11 στην
«Κοινωνία Ώρα ΜEGA», σημείωσε ότι:
«Όλα τα φάρμακα έχουν μια μακροχρό-

νια διαδικασία επαλήθευσης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Η δυσκολία με τα εμβόλια είναι ότι χρειάζονται
μεγάλο αριθμό υγειών οι οποίοι πρέπει
να εκτεθούν σταδιακά στον ιό ή στο αίτιο. Αυτή είναι η δυσκολία που χρειάζεται
πολύ χρόνο. Η Pfizer είναι η μεγαλύτερη
φαρμακευτική εταιρεία στον πλανήτη.
Είχε τους πόρους να ξεκινήσει μεγάλες
μελέτες, ώστε να έχει αρκετά σύντομα
τα αποτελέσματα» για να συμπληρώσει:
«Δεν το περιμένω πολύ σύντομα. Δεν
εκκρεμεί μόνο η άδεια. Ακόμα δεν είναι
νόμιμο το εμβόλιο, δεν υπάρχει επί της
ουσίας. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν
οι μελέτες. Ακόμα δεν έχει αρχίσει ούτε η
παραγωγή του. Δεν υπάρχει ούτε το εργοστάσιο που θα το φτιάξει. Δε θα μπορέσει
να υπάρξει μαζική παραγωγή άμεσα».
Εκτίμησε δε ότι το εμβόλιο σε ικανές ποσότητες θα είναι διαθέσιμο «γύρω στο καλοκαίρι του 2021».
Παράλληλα, μιλώντας για τη φαρμακευτική εταιρεία Pfizer, το εμβόλιο της οποίας
ανακοινώθηκε ότι έχει 90% αποτελεσματικότητα, τη χαρακτήρισε αξιόπιστη.
Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι γνωρίζει τον
CEO της εταιρείας, Άκη Μπουρλά, με τον
οποίο ήταν συμφοιτητές στη Θεσσαλονίκη. «Είναι σοβαρός άνθρωπος ο Άκης. Μεγάλη μορφή».
Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος κάνοντας λόγο για
«εντυπωσιακά νέα» χαρακτηρίζοντας το
90% της αποτελεσματικότητας του εμβολίου αναπάντεχο, αφού «περισσότεροι
ειδικοί περίμεναν 50%».
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Τα επόμενα βήματα
Πόσες δόσεις θα πάρουν ΕΕ και Ελλάδα

Ο τρόπος με τον οποίο παράγεται, διακινείται και χορηγείται αυτό το εμβόλιο
Από την πλευρά του, για «φως στο τού- είναι πολύ διαφορετικό από όσα γνωρίνελ» έκανε λόγο ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ζουμε ως τώρα.
Δε θα πωλείται στα φαρμακεία, δε θα
Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη διάρκεια της
ενημέρωσης της Τρίτης 10/11 στην Ελλά- διατίθεται, γιατί πολύ απλά δε μπορεί να
δα, ενώ ο ίδιος εξήγησε πως πρόκειται για αποθηκευτεί εκεί, χρειάζεται ειδικά ψυγεία.
πολύ ενθαρρυντικά νέα.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 6

ΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Αν και τα νέα της Pfizer είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, υπάρχουν και κάποια σημαντικά σημεία που δε γνωρίζουμε, όπως επισημαίνει η εφημερίδα της Ελλάδας «ΤΑ ΝΕΑ»:
– δε γνωρίζουμε ακόμη αν το εμβόλιο
θα προλαμβάνει τις πολύ βαριές περιπτώσεις της νόσου (το ποσοστό  των νοσούντων δηλαδή που τώρα χρειάζεται
νοσοκομειακή υποστήριξη),
– δε γνωρίζουμε αν το εμβόλιο θα εμποδίζει τη διασπορά της νόσου (δηλαδή
από αυτούς που το έχουν κάνει προς αυτούς που δεν το έχουν κάνει)
– δε γνωρίζουμε τη διάρκεια ανοσίας (δηλαδή αν χρειάζεται να κάνουμε
ετήσιο εμβόλιο ή σε άλλα τακτά χρονικά
διαστήματα)
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΜΒΟΛΙΑ;
Το εμβόλιο της Pfizer δεν είναι το μοναδικό.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ
Απρόσμενα χαρακτήρισε τα νέα για το
εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της
επιτροπής του υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Γώγος.
«Πρόκειται για πολύ θετικά νέα επειδή
έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας» είπε, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».
Σε ό,τι αφορά στο πότε θα έρθουν οι
πρώτες δόσεις στην Ελλάδα, ο κ. Γώγος
τόνισε πως όλα θα εξαρτηθούν από την
αδειοδότηση.
«Ιανουάριο – Φεβρουάριο ελπίζουμε να
έρθουν οι πρώτες δόσεις, ωστόσο ας περιμένουμε λίγο ακόμη».
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί που πρέπει
να εμβολιαστούν πρώτα είναι οι υγειονομικοί και οι ευπαθείς ομάδες και μετά οι
υπόλοιποι.
«Ελπίζουμε να υπάρχει επάρκεια δόσεων
και προθυμία του πληθυσμού να εμβολιαστεί» επεσήμανε. Πάντως, υποστήριξε ότι
μέχρι να επιτύχουμε την ανοσία, η μάσκα
και τα μέτρα προφύλαξης θα υπάρχουν
για μεγάλο διάστημα. «Για την καραντίνα
νομίζω πως θα το αποφύγουμε».
ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Να είναι έτοιμη τη στιγμή που τα εμβόλια θα φτάσουν στη χώρα μας, θέλει να
είναι η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA,
αυτός είναι και ο λόγος που ήδη από τα
προηγούμενα 24ωρα, έχουν ξεκινήσει να
κατασκευάζονται στην Ελλάδα, πάνω από
100 εμβολιαστικά κέντρα. Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι δε θα μπορούμε να το παραλάβουμε μόνοι μας όπως γίνεται με τα
αντιγριπικά εμβόλια.

Σύμφωνα, δε, με τις πληροφορίες που
λαμβάνει η κυβέρνηση, μέσα στο πρώτο
σύντομο διάστημα μετά τις γιορτές θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τις πρώτες
δόσεις του εμβολίου, για τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες.
Κι εν συνεχεία, από το Πάσχα θα έρθουν
επιπλέον δόσεις για το γενικό πληθυσμό.
ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΕ ΚΑΙ ΗΠΑ
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ
και η Ευρώπη είναι έτοιμες να λάβουν τις
πρώτες δόσεις του πειραματικού εμβολίου.
Πλέον, οι ρυθμιστικές αρχές και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού εργάζονται για
να επιταχύνουν τον έλεγχο ασφαλείας και
την αποτελεσματικότητα, καθώς το εμβόλιο αποδείχθηκε πάνω από 90% αποτελεσματικό στα πρώτα 94 άτομα που μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό και ανέπτυξαν
τουλάχιστον ένα σύμπτωμα, ανέφεραν οι
εταιρείες τη Δευτέρα 9/11.
Pfizer και BioNTech έχουν, ήδη, συνάψει
συμφωνία για 100 εκατ. δόσεις με τις ΗΠΑ
και διπλάσιες με την ΕΕ, με οψιόν για αγορά επιπλέον 100 εκατ.:
-ΕΕ: 200 εκατ. δόσεις (οψιόν: 100 εκατ.)
-Ιαπωνία: 120 εκατ. δόσεις
-ΗΠΑ: 100 εκατ. δόσεις (οψιόν: 500
εκατ.)
-Ηνωμένο Βασίλειο: 30 εκατ. δόσεις
Οι εταιρείες προβλέπουν ότι έχουν τη
δυνατότητα παράδοσης έως και 50 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου στον κόσμο
τέλη του 2020, αρκετές για να προστατεύσουν 25 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ
εντός του 2021 εκτιμούν ότι μπορούν να
παράξουν έως 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις.

Άλλα δέκα βρίσκονται στο τελικό στάδιο
δοκιμών. Πρόκειται για τα εμβόλια: Από
το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca στη Βρετανία,
της Moderna και της Novavax, αμφότερα
στις ΗΠΑ, της CanSino σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας του Πεκίνου, του Ινστιτούτου Βιολογικών Προϊόντων του Πεκίνου μαζί με τη Sinopharm, η
οποία συνεργάζεται για άλλο ένα εμβόλιο
με το Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων
και τα τρία στην Κίνα, του Ερευνητικού
Ινστιτούτου Gamaleya στη Ρωσία, της
Janssen και της Sinovac σε συνεργασία με
το Ινστιτούτου Butantan στη Βραζιλία.
Επί του παρόντος, 154 εμβόλια αναπτύσσονται ανά τον κόσμο και βρίσκονται σε
στάδιο προ-κλινικών δοκιμών, άλλα 21 είναι στη Φάση 1 και 12 στη Φάση 2.
© in.gr
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Εμβόλιο Covid-19: Πώς λειτουργεί
η ασυνήθιστη προσέγγιση της Pfizer

Κανένα εμβόλιο RNA δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για χρήση στον άνθρωπο

Η

ανακοίνωση ότι το υποψήφιο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech δείχνει
να προσφέρει αποτελεσματικότητα 90%
στην πρόληψη της μόλυνσης από το νέο
κορωνοϊό έκανε τη Δευτέρα 9/11 το γύρο
του κόσμου και χαιρετίστηκε από κυβερνήσεις ως ορόσημο στον πόλεμο κατά της
τρέχουσας πανδημίας.
Το πειραματικό εμβόλιο, με ονομασία
BNT162b2, είναι το πρώτο για το οποίο
ανακοινώνονται τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα – αν και η Φάση 3 των κλινικών δοκιμών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Χάρη σε μεγάλες επενδύσεις από τις
ΗΠΑ και άλλες χώρες, η Pfizer ξεκίνησε
τη μαζική παραγωγή του εμβολίου πριν
ακόμα επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλές
και αποτελεσματικό.
Για το λόγο αυτό, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια
δόσεις, οι οποίες αρκούν για τον εμβολιασμό 100 εκατομμυρίων Ευρωπαίων.
Πέρα όμως από τη διαφαινόμενη πρωτιά, το BNT162b2 είναι ιδιαίτερο και για
έναν άλλο λόγο: θα είναι πιθανότατα το
πρώτο εμβόλιο RNA που εγκρίνεται για
χρήση στον άνθρωπο.
Ας δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτή η σχετικά νέα τεχνολογία.

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Όλα τα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί να
εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παράγει αντισώματα που
επιτίθενται σε συγκεκριμένα μοριακά
τμήματα ενός ιού ή μικροβίου. Τα μόρια
– στόχος ονομάζονται αντιγόνα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια, τα οποία
περιέχουν τμήματα του ίδιου του παθογόνου παράγοντα, το εμβόλιο των Pfizer/
BioNtech δεν περιέχει κανένα αντιγόνο.
Περιέχει μόνο μόρια mRNA (αγγελιαφόρο RNA), στα οποία έχουν αποθηκευτεί οι γενετικές οδηγίες για τη σύνθεση
πρωτεϊνών που λειτουργούν ως αντιγόνα.
Ο εμβολιασμός ουσιαστικά αναγκάζει
τα ανθρώπινα κύτταρα να παραγάγουν
πρωτεΐνες του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι
οποίες στη συνέχεια αναγνωρίζονται από
το ανοσοποιητικό σύστημα για να παραχθούν αντισώματα. Το mRNA εισάγεται
στον ανθρώπινο οργανισμό πακεταρισμένο μέσα σε προστατευτικά κυστίδια
που ονομάζονται «νανοσώματα λιπιδίων». Στη συνέχεια εισέρχεται μέσα στα
κύτταρα και μεταφράζεται με τον ίδιο
τρόπο που μεταφράζεται οποιοδήποτε
άλλο γονίδιο για την παραγωγή της αντίστοιχης πρωτεΐνης.

Η BioNTech, με έδρα το Μάινς της Γερμανίας, ιδρύθηκε το 2008 με τη φιλοδοξία να αναπτύξει αντικαρκινικές ανοσοθεραπείες βασισμένες στην τεχνολογία
του mRNA. Τέτοιες θεραπείες δεν έχουν
ακόμα λάβει έγκριση, ωστόσο η πανδημία πνευμονίας Covid-19 άνοιξε νέες
προοπτικές για τη μικρή γερμανική εταιρεία.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των εμβολίων
RNA είναι ότι δεν απαιτούν την καλλιέργεια του παθογόνου παράγοντα και την
απομόνωση αντιγόνων, κάτι που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης και δοκιμών.
Θεωρητικά, ένα εμβόλιο RNA που σχεδιάστηκε για μια ασθένεια μπορεί εύκολα
να τροποποιηθεί, ώστε να προλαμβάνει μια διαφορετική, άσχετη λοίμωξη:
το μόνο που χρειάζεται είναι η σύνθεση
ενός νέου μορίου mRNA με οδηγίες για
τη σύνθεση ενός νέου αντιγόνου.
Το πλεονέκτημα αυτό επέτρεψε στη
BioNTech να αναπτύξει συνολικά 20
υποψήφια εμβόλια για την Covid-19,
από τα οποία τέσσερα δοκιμάζονται σε
κλινικές μελέτες. Μέχρι σήμερα, η τεχνολογία του RNA είχε χρησιμοποιηθεί
μόνο για εμβόλια κτηνιατρικής χρήσης.

Άλμπερτ Μπουρλά: O «δικός μας άνθρωπος»
πίσω από το εμβόλιο της Pfizer

Π

ίσω από τη μεγάλη είδηση της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, περί της επικείμενης κυκλοφορίας του κορωνοϊκού εμβολίου των εταιρειών Pfizer και BioNTech,
βρίσκεται ένας «δικός μας άνθρωπος», ο 58χρονος Αλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer αλλά
και Έλληνας εβραίος, από τη Θεσσαλονίκη. «Αναγκαστικά» τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν, λοιπόν, και στο
πρόσωπό του.
Προσηνής άνθρωπος ως φαίνεται, ο Μπουρλά δεν έχει
αρνηθεί να δώσει κατά καιρούς, και μέσα στην πανδημία, συνεντεύξεις. Σε αυτές, πέρα από τα θέματα δημόσιας υγείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας, έχει μιλήσει σε προσωπικό ύφος για τη ζωή του, για τα μαθητικά
και φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, την οποία
ακόμη τοποθετεί στο συναισθηματικό κέντρο της ζωής
του, όπως ο ίδιος λέει, ενώ ζει πλέον μακριά της, στη
Νέα Υόρκη.
Αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου, έκανε και το διδακτορικό του, αλλά στο δρόμο
που είχε διαλέξει, της πανεπιστημιακής καριέρας, μπήκε… εμπόδιο η Pfizer, το 1993. Έτσι, ο Μπουρλά ασχολήθηκε έκτοτε με τη φαρμακευτική βιομηχανία, από
διάφορες θέσεις ευθύνης, και χαρακτηριστικό της επιτυχημένης καριέρας του είναι το γεγονός ότι υπό τη δι-

εύθυνσή του η Pfizer κυκλοφόρησε ακόμη και εντελώς
πρωτοποριακά αντικαρκινικά φάρμακα με την έγκριση
των αρμοδίων αμερικανικών αρχών.
Η Αθήνα πάντως ήταν ο πρώτος σταθμός, σε μία μακρά
πορεία μετεγκαταστάσεων για λογαριασμό της εταιρείας, σε διάφορα μέρη, μέχρι να καταλήξει στις ΗΠΑ, το
2001.
Ο Μπουρλά, παρά την κορυφαία θέση που κατέχει στο
φαρμακευτικό κολοσσό και πάντα δίνοντας ανθρώπινο τόνο στις δηλώσεις του, δε διστάζει να μιλήσει για
αναμνήσεις από «τα ουζάκια και τις παραλίες μας» (στη
Χαλκιδική, προφανώς, όπου διατηρεί σπίτι για θερινές
δραπετεύσεις από τις βαριές αρμοδιότητες), αλλά και
για την υπερηφάνεια που νιώθει στα ξένα, όσον αφορά
τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας από την Ελλάδα.
Ο Μπουρλά και λόγω της θέσεως του είναι συνδεδεμένος και με πολιτικές προσωπικότητες –μέσα στην κορωνοϊκή πανδημία είχε επαφές και με τον απερχόμενο
αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να τον
ενημερώσει–, ενώ τον περασμένο Αύγουστο συναντήθηκε και με τον έλληνα πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει τότε τη συζήτησή τους «φιλική και ενδιαφέρουσα», όπως είχε μετα-

1610

1610

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η προσέγγιση της BioNTech επέτρεψε
την ανάπτυξη υποψήφιων εμβολίων σε
χρόνο-ρεκόρ, παρουσιάζει όμως και ένα
σημαντικό μειονέκτημα:

τα μόρια RNA είναι ευαίσθητα και
το εμβόλιο πρέπει να διατηρείται
κατεψυγμένο σε θερμοκρασία -80
βαθμών Κελσίου από το εργοστάσιο
μέχρι τη χρήση τους.
Καταψύκτες που φτάνουν σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες σπανίζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά ακόμα και σε
κάποιες ανεπτυγμένες.
Στη Γερμανία, η κυβέρνηση σχεδιάζει
να δημιουργήσει εμβολιαστικά κέντρα
με εξοπλισμό βαθιάς κατάψυξης για τον
πρώτο γύρο εμβολιασμών.
Πάντως, ο τουρκικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της BioNtech, Ουγκούρ
Σαχίν (Uğur Şahin), έχει δηλώσει ότι η
εταιρεία του εξετάζει το κατά πόσο το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί έως και για
πέντε ημέρες στους 4 βαθμούς Κελσίου,
κάτι που θα απλοποιούσε σημαντικά το
μαζικό εμβολιασμό. | © in.gr

Ο Αλμπερτ Μπουρλά
συμμετείχε και
στα πάνελ του
Παγκοσμίου
Οικονομικού Φόρουμ
του Νταβός, το 2018

δώσει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πλέκοντας και
το εγκώμιό του: «Είναι ένας Έλληνας που βρίσκεται στη
διεθνή πρωτοπορία της έρευνας, της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας» είχε τονίσει ο Πρωθυπουργός,
δίνοντας και την πληροφορία ότι η Pfizer ετοιμάζει στη
Θεσσαλονίκη «ένα από τα έξι κέντρα ψηφιακών ερευνών της παγκοσμίως, που μέχρι το τέλος του χρόνου θα
απασχολεί 200 επιστήμονες της χώρας μας».
Τότε, σε εκείνη την αυγουστιάτικη κουβέντα τους, ο Μπουρλά είχε πει στον Πρωθυπουργό και για «τα καλά νέα από το μέτωπο του εμβολίου κατά της Covid-19», τα οποία τώρα γίνονται πολύ συγκεκριμένα και σκορπίζουν ελπίδες.
© Protagon.gr

Επιστρέψαμε στον
αέρα στη συχνότητα
1610 ΑΜ,
κάθε Σάββατο
και Κυριακή στις 4 μμ.

Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ
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FIND NEW WAYS TO EXPLORE

FOR LESS !

PURCHASE
PRICE OF

$49,899

2021 SILVERADO 1500 CUSTOM TURBO CREW CAB

OR
LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $99/WEEK
FOR 24 MONTHS

PURCHASE
PRICE OF

$48,552

2021 SIERRA 1500 BLACK TURBO CREW CAB

OR
LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $99/WEEK
FOR 24 MONTHS

3650 BOULEVARD DES SOURCES,

9455 BOULEVARD LACORDAIRE

514 683.6555

514 327.3540

chevroletwestisland.ca

hamelchevrolet.ca

Purchase price of $48,552. Lease : 52 biweekly payments of $198 for 24 months with a lease rate of 3.9%. Down payment of $2,700 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved
credit. $0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2021 GMC Sierra 1500 Black Turbo Crew Cab (TK10543/1SA) models. Purchase price of
$49,899. Lease : 52 biweekly payments of $197 for 24 months with a lease rate of 3.9%. Down payment of $2,995 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved credit. $0.16 per
excess kilometre after 20 000 km per year. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4X4 Crew Cab (CK10543/1CX) models. These offers are exclusive to
members of the Association de marketing Chevrolet-Buick-GMC du Québec (excluding the Gatineau–Hull region) and can be combined with the GM Card, GM Student Bonus and GM Mobility programs. These offers and these
programs may be modified, extended or cancelled at any time without notice. For the latest information, drop by Chevrolet, Buick GMC West Island or visit chevroletwestisland.ca.

My style, my drive, my DILAWRI dealership

www.chevroletwestisland.ca.
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Τα δίδυµα ελλείµµατα
του Καναδά

Πως θα ξεπεράσουμε
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge*

…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Ιδού μια περίληψη των υπηρεσιών που
θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από μια προσπάθεια να μεταφερθούν στην ψηφιακή εποχή.
Υγειονομική περίθαλψη: Η εμπειρία μας
κατά τη διάρκεια της COVID υπογράμμισε
τα βαθιά ανεπαρκή επαρχιακά συστήματα τήρησης αρχείων υγείας και διαχείρισης δεδομένων, για παροχή υπηρεσιών,
δημόσια υγεία και ερευνητικούς σκοπούς.
Μια σημαντική επένδυση για τη βελτίωση των δεδομένων για την υγεία και την
εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων,
μέσω ανάλυσης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, είναι η μοναδική καλύτερη
πρωτοβουλία για την παροχή καλύτερης
φροντίδας και μειωμένου κόστους.
Μετακινώντας την υγειονομική περίθαλψη στην ψηφιακή εποχή και μεγιστοποιώντας την εικονική παροχή υπηρεσιών σε
άτομα, όχι μόνο βελτιώνεται η ποιότητα
της περίθαλψης – ειδικά η πρωτοβάθμια
περίθαλψη και οι προληπτικές υπηρεσίες,
αλλά η πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη μπορεί να επεκταθεί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και
απομακρυσμένων κοινοτήτων.
Τα έσοδα από τη βελτίωση της παραγωγικότητας μπορούν να αναδιανεμηθούν για
να αντιμετωπίσουν μία από τις άσχημες
αλήθειες που εκτίθενται από την πανδημία – την απροσεξία μας ως κοινωνία στη
φροντίδα των αδύναμων ηλικιωμένων.
Με μεγαλύτερη προσοχή στην ψηφιοποίηση, μπορούμε να διορθώσουμε αυτήν την κενή τρύπα, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το μερίδιο υγειονομικής
περίθαλψης του ΑΕΠ.
Εκπαίδευση: Κανένας τομέας δεν ήταν
πιο αργός στην προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή από την εκπαίδευση. Η προσαρμογή απαιτεί επένδυση χρόνου και
προσπάθειας εκ μέρους των εκπαιδευτών
στην εκμάθηση του καλύτερου τρόπου
παράδοσης υλικού και της δέσμευσης των
μαθητών ουσιαστικά. Απαιτεί επίσης αλλαγή συστήματος για τη μεγιστοποίηση
του δυναμικού της διαδικτυακής μάθησης για παιδιά στο σχολείο, για φοιτητές
πανεπιστημίου και για ενήλικες, κατά τη
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
Δικαιοσύνη: Η κατάσταση των δικαστηρίων μας παραμένει βυθισμένη σε διαδικασίες του 19ου αιώνα, το οποίο όχι μόνο
αυξάνει το κόστος της δικαστικής διαδικασίας, αλλά συχνά αρνείται σε ανθρώπους
(και επιχειρήσεις) πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η αυξημένη χρήση εικονικών δια-

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

δικασιών, ψηφιακών αρχείων και καλύτερης διαχείρισης δεδομένων, μπορεί να
συμβάλει στη βελτίωση της δικαιοσύνης
και στη βελτίωση της επιβολής από την
αστυνομία και τις ρυθμιστικές αρχές.

που υποστηρίζονται από την Canada
Investment Bank δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Εν μέρει, επειδή ο σχεδιασμός μεγάλων
υποδομών είναι κατανοητά δύσκολος και
απαιτεί υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επαρχιακών και τοπικών
κυβερνητικών οργανισμών, πολλαπλών
συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα και
ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της CIB.
Μετά την COVID, πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλα έργα για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μας πέρα από τον Καναδά και πέρα
από τα σύνορά μας.
Πρέπει να μετακινήσουμε ανθρώπους
(και αγαθά) αποτελεσματικά στις αστικές
περιοχές μας, αν και τα πρότυπα κίνησης
μπορεί τώρα να είναι κάπως διαφορετικά.
Το πιο σημαντικό, πρέπει να συνδέσουμε
όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με
Internet υψηλής ταχύτητας – ειδικά εκείνων που βρίσκονται εκτός των μεγάλων
αστικών πυρήνων (φωτ.).
Η ανοικοδόμηση της υποδομής θα απαιτήσει από κυβερνήσεις και ιδιωτικούς παρόχους να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές για σημαντική οικονομική υποστήριξη.
Αυτό το χρέος θα πρέπει να εξυπηρετηθεί και, ως εκ τούτου, τα έργα θα πρέπει
να αποφέρουν τα δικά τους έσοδα, είτε
μέσω άμεσων χρεώσεων χρηστών (διόδια, τηλεφωνικές χρεώσεις, λογαριασμοί
κοινής ωφέλειας) είτε με ειδικούς φόρους.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποια
υποστήριξη από τη γενική φορολογία για
διευρυμένη υποδομή είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του χρέους που
απορρέει από την αναβάθμιση.
Ωστόσο, χωρίς δέσμευση των κυβερνήσεων στην αρχή ότι οι χρήστες πρέπει να
πληρώνουν, η CIB δε θα είναι σε θέση να
δημιουργήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις
που απαιτούνται, για να φέρει την υποδομή του Καναδά σε επίπεδο εφάμιλλο πολλών άλλων χωρών που είναι σε θέση να
προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις για
υποδομές στους λαούς τους.

αλληλεπικαλύπτονται και πολύ πιο ακανόνιστοι και απρόβλεπτοι.
Όχι μόνο το κόστος συμμόρφωσης έχει
αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο
για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά οι απρόβλεπτες αλλαγές
στους κανόνες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός επενδυτικού έργου έχουν
αφήσει τους επενδυτές όλο και πιο απρόθυμους να δουν τον Καναδά ως ένα καλό
μέρος για να επενδύσουν.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν σαφείς κανόνες για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων – υψηλότερους κατώτατους μισθούς ή φόρο
άνθρακα – αλλά μια πλατφόρμα διαρκώς
μεταβαλλόμενων, λεπτομερών και συχνά
αντικρουόμενων εργασιακών ή περιβαλλοντικών κανόνων, αυξάνει τον κίνδυνο
| Η συνέχεια στο επόμενο…
μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Καναδά.
Η ανοικοδόμηση του Καναδά μετά την *Ο David Allison Dodge είναι διακεκριCOVID απαιτεί από τις κυβερνήσεις σε μένος Καναδός οικονομολόγος και Μέόλα τα επίπεδα να δεσμευτούν για την λος του Τάγματος του Καναδά – Έχει δι«ανοικοδόμηση του Καναδά» μέσω αυ- ατελέσει για επτά (7) χρόνια Κυβερνήτης
ξημένης σαφήνειας και σταθερότητας της της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως
31-12-2008)
νομικής και κανονιστικής διαδικασίας.

Κανονισμός: Υπάρχουν δύο άλλα βασικά
στοιχεία για την ενίσχυση της συμβολής
των κυβερνητικών υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη: Ένα βελτιωμένο και συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να επενδύουν με αυτοπεποίθηση και καλύτερες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές που διευκολύνουν
την κυκλοφορία αγαθών, ατόμων και ηλεκτρονικών στοιχείων εντός του Καναδά
και πέρα από τα σύνορά μας.
Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αγοράς κατά
την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ωστόσο, μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτούς τους κινδύνους, εάν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι σαφές
και λογικά απλό να συμμορφωθεί και να
παρέχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για
συνέχεια στο μέλλον. Δυστυχώς, στον
Καναδά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ομοσπονδιακοί, επαρχιακοί και τοπικοί κανονισμοί έχουν γίνει λιγότερο σαφείς, πιο
Υποδομή: Η υπόσχεση του 2015 για
περίπλοκοι, ειδικά όταν οι δικαιοδοσίες αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές

Επιμέλεια στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

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

Receive
3 monthly payments

on us!

On your favorite models such as the

2020 C 300 4MATIC Sedan
and the
2020 A 220 4MATIC Sedan

Legal: ©2020 Mercedes-Benz Canada Inc. Lease and ﬁnance offers available only through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit. Not all customers will qualify. Prices listed do not include
dealer fees (Freight/ PDI, admin, EHF tires, ﬁlters, batteries, AC levy or applicable provincial fees), vehicle licensing, insurance or registration, or taxes. Prices listed do not apply in provinces with all-in
pricing requirements including British Columbia, Alberta, Ontario & Quebec. Factory order may be required. Dealer may sell for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any
other offers. See Mercedes-Benz West Island for details or call Mercedes-Benz Customer Relations at 1-800-387-0100. Offers end November 30, 2020. First, second, and third month payment waivers are
capped for the 2020 A 220 4MATIC Sedan up to a total of $400 (including taxes) for lease programs and up to a total of $600 (including taxes) for ﬁnance programs. Cash credit up to $1,000 (dealer support)
only applicable to the 2020 A 220 4MATIC Sedan. First, second, and third month payment waivers are capped for the 2020 C 300 4MATIC Sedan up to a total of $450 (including taxes) for lease programs
and up to a total of $650 (including taxes) for ﬁnance programs.
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Υγεία και Διατροφή
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ

Καφές, αλκοόλ και λίγα κιλά παραπάνω
είναι σύμμαχοι της μακροζωίας!
Π

οιο είναι αυτό το μυστικό που φέρνει την ανατροπή και θα σας κάνει
να σβήσετε τουλάχιστον 90 κεράκια στην
τούρτα γενεθλίων σας;
Σύμφωνα με πρόσφατη πανεπιστημιακή
έρευνα, το πραγματικό μυστικό που κρύβεται πίσω από τη μακροζωία, μπορεί να
είναι εντελώς διαφορετικό από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Ένα «κοκτέιλ» από καφέ, αλκοόλ και
λίγα κιλά παραπάνω…
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια, οι οποίοι διεξήγαγαν τη σχετική έρευνα, εξηγούν: «Οι άνθρωποι που
πίνουν μέτριες ποσότητες αλκοόλ ή καφέ,
ζουν περισσότερο από αυτούς που αποφεύγουν την κατανάλωσή τους».
Οι ερευνητές επίσης υπογραμμίζουν ότι
«και οι υπέρβαροι άνω των 70, ζουν συνήθως περισσότερο από τους κανονικούς
σε βάρος ανθρώπους ή τους λιποβαρείς».
Η ΕΡΕΥΝΑ
Ξεκινώντας το 2003, οι ερευνητές ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα με τίτλο Study
90+, όπου μελέτησαν 1.600 ηλικιωμένους
άνω των 90 ετών, προκειμένου να εντοπί-

σουν τις συνήθειες που κρύβονται πίσω
από τη μακροζωία.
«Καθώς δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τους ανθρώπους που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα 90 χρόνια ζωής,
η αξιοσημείωτη αύξηση του χρόνου ζωής
αποτελεί προτεραιότητα στη δημόσια
υγεία για την προώθηση της ποιότητας,
καθώς και της ποσότητας της ζωής».
Πιο απλά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν αρκετά, ώστε να γιορτάσουν τα
90α τους γενέθλια και κανείς δε γνωρίζει
από πού προέρχεται αυτή η αύξηση της
μακροζωίας.
Για να ρίξουν φως στην υπόθεση, οι
ερευνητές έκαναν στους συμμετέχοντες
νευρολογικές, νευροψυχολογικές, γνωστικές και γενικές εξετάσεις υγείας, κάθε
έξι μήνες, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τη διατροφή τους, τις καθημερινές
δραστηριότητες, το ιατρικό ιστορικό και
τα φάρμακά τους.
ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, ότι
όσοι έπιναν μέτριες ποσότητες καφέ και
αλκοόλ ζούσαν περισσότερο από όσους

δεν έπιναν και εκείνοι που ήταν υπέρβαροι άνω των 70, ζούσαν περισσότερο από
τους κανονικούς ή τους λιποβαρείς.
Την επόμενη φορά λοιπόν, που θα θελή-

σετε ένα ακόμα φλιτζάνι καφέ, ή ένα σφηνάκι παραπάνω, μην το πολυσκεφτείτε:
Καταναλώστε υπεύθυνα, για το καλό της
ζωής σας… | © tanea.gr

Η σωματική δραστηριότητα
αποτρέπει 4 εκατ. πρόωρους
θανάτους ετησίως

Τ

ουλάχιστον 3,9 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι αποφεύγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, από ανθρώπους
που είναι σωματικά δραστήριοι, σύμφωνα με μια νέα
διεθνή μελέτη από Βρετανούς επιστήμονες. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 4.600 άνθρωποι ηλικίας 40 έως 74 ετών
αποφεύγουν τον πρόωρο θάνατο ετησίως, μένοντας σωματικά δραστήριοι.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Κέιμπριτζ και Εδιμβούργου, με επικεφαλής τη δρα Τέσα Στρέιν της Μονάδας Επιδημιολογίας του πρώτου, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet Global
Health», ανέλυσαν στοιχεία για 168 χώρες, εστιάζοντας

στο ποσοστό του πληθυσμού που τηρεί τη σύσταση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αεροβική άσκηση ή
άλλη δραστηριότητα μέτριας έως μεγάλης έντασης, επί
τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα ή 75 λεπτά μεγάλης έντασης.
Διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι επαρκώς σωματικά δραστήριο, ποικίλει από 33% στο
Κουβέιτ έως 94% στη Μοζαμβίκη. Εκτιμήθηκε ότι, λόγω
της σωματικής δραστηριότητας, ο αριθμός των πρόωρων
θανάτων είναι κατά μέσο όρο 15% χαμηλότερος κάθε
χρόνο (14% για τις γυναίκες και 16% για τους άνδρες),
από ό,τι θα ήταν χωρίς τη σωματική άσκηση. Αυτό ισο-

δυναμεί με περίπου 3,9 εκατομμύρια σωσμένες ζωές
ετησίως. Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου αποτρέπονται κατά
μέσο όρο 18% πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο, έναντι 14%
στις ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι
η σωματικά δραστήρια ζωή σώζει 140.200 ανθρώπους
κάθε χρόνο).
Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει
την άσκηση στο γυμναστήριο, τη συμμετοχή σε κάποιο
ατομικό ή ομαδικό άθλημα, το ποδήλατο, το γρήγορο
περπάτημα, τη γιόγκα, την κηπουρική κ.α.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2020 · from monday november 16th to sunday november 22nd 2020

supermarché
AUBERGINES
Eggplants
1.74/kg

GRÈCE

GAUFRES ROULÉES KERASMA
Wafer Rolls
400g

BETTE À CARDE ROUGE
OU VERT
Swiss Chard
botte

BOUILLONS BIOLOGIQUES
ILIOS
Organic Broths
946ml

CLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with Leaves
3.28/kg

FROMAGE GRAVIERA DE CRÈTE
Cretan Cheese
19.82/kg

MELON CANARY
GRÈCE

CANADA

BIFTECK D’ALOYAU FRAIS
Fresh T-Bone Steak
22.02/kg

FILET DE TRUITE
SAUMONÉE FRAÎCHE
Fresh Steelhead Salmon Trout
Fillet
19.82/kg

CANADA AAA

FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
8.80/kg

CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
2.18/kg
FROMAGE FETA DOUBLE CRÈME
Cheese
8.80/kg

JUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated Juice
1.65 à 1.75L
EGYPTE

livraison à domicile
home delivery

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

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

épicerie en ligne

online grocery ordering
PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréal • (514) 273-8782

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ταιβάν: Σε αυτό το βιβλιοπωλείο οι πελάτες
κινούνται και ψωνίζουν στο σκοτάδι

Θ

υμάστε όταν ανάβαμε ένα μικρό
φακόκάτω από τα σκεπάσματα το
βράδυ, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε το βιβλίο την ώρα που θα έπρεπε
να κοιμόμαστε; Ένα βιβλιοπωλείο στην
Ταιβάν μας υπόσχεται μια παρόμοια
εμπειρία.
Το Wuguan Books βρίσκεται στο Pier-2
Art Center του Kaohsiung, μιας αρκετά
δημιουργικής γειτονιάς, στη δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Ταιβάν. Και είναι
τόσο μια γκαλερί τέχνης όσο και βιβλιοπωλείο. Οι επισκέπτες μπαίνουν σε
ένα κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε
απόλυτο σκοτάδι, εκτός από έναν αχνό
φωτισμό σε κάθε εξώφυλλο βιβλίου και

από τα πορτατίφ σε κάποια γραφεία
ανάγνωσης.
Το μοναδικό βιβλιοπωλείο δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα
και σχεδιαστή χώρων, τον Chu Chihkang. Αυτή η σκοτεινή ατμόσφαιρα με
τον ελάχιστο φωτισμό, δημιουργεί την
ψευδαίσθηση ότι τα βιβλία «αιωρούνται», ενώ το υπόλοιπο περιβάλλον
εξαφανίζεται. Υπάρχουν 400 ράφια στο
κατάστημα, κάθε ένα από τα οποία έχει
μόνο ένα «αιωρούμενο» βιβλίο.
Οι υπεύθυνοι του καταστήματος δήλωσαν στο CNN ότι είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν
να εστιάσουν σε κάθε βιβλίο. «Σε ένα

Πόλη του
Καναδά άλλαξε
όνομα για να
μη λέγεται…
Αμίαντος!

περιβάλλον όπου δε μπορείς να δεις, οι
άλλες αισθήσεις σου οξύνονται». Αλλά
μην προσπαθήσετε να «κλέψετε» ανάβοντας το φακό του κινητού σας, διότι
η χρήση τους απαγορεύεται στο εσωτερικό του καταστήματος. Και αυτός δεν
είναι ο μοναδικός κανόνας. Μία λίστα
κανόνων βρίσκονται σε περίοπτη θέση
στην είσοδο. Περιλαμβάνει «Μη φωνάξετε όταν κάποιος πατήσει τα πόδια σας.
Πατήστε κι εσείς τα δικά του/της». Και
«Αν κάποιος θελήσει το ίδιο βιβλίο με
εσάς, χαρίστε το σε εκείνον/η ή πάρτε το
τηλέφωνό του/της».
Αλλά ο απώτερος σκοπός είναι άλλος:
το Wuguan είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κατάστημα – το προσωπικό πιστεύει ότι υπάρχει ένας ανώτερος
στόχος στην αγορά του βιβλίου. Το σλόγκαν του βιβλιοπωλείου είναι «Wuguan
Books – για το διάβασμα της ψυχής».
«Σε αυτό το περιβάλλον, είστε ελεύθεροι να είστε ο εαυτός σας, να επικοινωνείτε με την ψυχή σας – τον πραγματικό
εαυτό σας».
© edition.cnn.com/travel/article/
taiwan-wuguan-books-dark-bookstore/
index.html

Μετά από τρεις ψηφοφορίες μεταξύ των κατοίκων, η μικρή πόλη
στο Κεμπέκ του Καναδά
ονομάζεται πλέον «Κοιλάδα των Πηγών»

Άστεγος μαθητής διένυσε 800 χιλιόμετρα περπατώντας
για να μαζέψει χρήματα για τους άστεγους

Ο

Gordon Wayne διένυσε πάνω από
800 χιλιόμετρα με τα πόδια με
στόχο να μαζέψει χρήματα για τη The
National Alliance to End Homelessness,
την εθνική συμμαχία για τη βοήθεια
προς τους άστεγους και την καταπολέμηση του φαινομένου.
«Κάθε φορά που θέλω να τα παρατήσω, σκέφτομαι απλώς τους ανθρώπους
για τους οποίους το κάνω αυτό και ότι
αυτό είναι μεγαλύτερο από εμένα και
έτσι συνεχίζω να περπατάω», είχε δηλώσει κατά την προσπάθειά του ο Wayne.
Πέρυσι, ο Wayne ήταν άστεγος και
έκανε αιτήσεις σε κολλέγια, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε βάρδια 10 ωρών σε
ένα πάρκο διασκέδασης. Το καλοκαίρι,
ο Wayne έμαθε ότι τον δέχτηκαν στο
κολλέγιο που ονειρευόταν να πάει – στο
Boston College – και μάλιστα ότι του παρείχαν πλήρη υποτροφία.
Σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσει ο
κόσμος τους 500.000 Αμερικανούς άστεγους, ο Wayne αποφάσισε να περπατήσει από την πόλη καταγωγής του που

βρίσκεται στη Βιρτζίνια μέχρι το πανεπιστήμιό του στη Μασαχουσέτη.
Με την εκκίνηση του ταξιδιού του, ο
φοιτητής πλέον ξεκίνησε μια σελίδα στο
GoFundMe που έκτοτε έχει καταφέρει
να συγκεντρώσει πάνω από 100.000
δολάρια για τη The National Alliance
to End Homelessness. Τον Αύγουστο, ο
Wayne ξεκίνησε το ταξίδι του και περπατούσε 50 έως 60 χιλιόμετρα κάθε μέρα.
Παρά την εξουθένωση και την κόπωση
που ένιωθε, δεν παραιτήθηκε και βρήκε
υποστήριξη από καλούς Σαμαρείτες στο
δρόμο. Μετά από ένα ταξίδι 16 ημερών,
ο Wayne πέρασε μέσα από το στάδιο
του πανεπιστημίου της Βοστώνης.
«Ελπίζω να μπορώ να εμπνεύσω τους
ανθρώπους να συνεχίσουν να προχωρούν. Συνεχίστε να κάνετε αυτό το επιπλέον βήμα», δήλωσε, για να συμπληρώσει: «Ακόμα κι όταν πονάει. Ακόμα
και όταν είναι δύσκολο και δε θέλετε.
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να
συνεχίσετε εάν θέλετε να επιτύχετε στη
ζωή».

Μ

ια πόλη 7.000 κατοίκων
στον Καναδά (συγκεκριμένα
στο Κεμπέκ) άλλαξε όνομα και πλέον
δε λέγεται… Αμίαντος. Αυτό ήταν το
όνομα (Asbestos) που της είχε δοθεί
στα τέλη του 19ου αιώνα, μιας και
στην περιοχή βρισκόταν το μεγαλύτερο ορυχείο αμιάντου στον κόσμο.
Το ορυχείο σταμάτησε να λειτουργεί το 2011 και πέρυσι το δημοτικό
συμβούλιο αποφάσισε τη μετονομασία της πόλης, καθώς το «Αμίαντος»
εμπόδιζε την προσέλκυση επενδύσεων.
Σύμφωνα με το BBC, στο τραπέζι
«έπεσαν» πολλά ονόματα και μετά
από τρεις ψηφοφορίες, στις οποίες
συμμετείχαν ακόμα και 14χρονα παιδιά, το όνομα «Κοιλάδα των Πηγών»
(Val-des-Sources) επικράτησε με 51%
έναντι των «Τριών Λιμνών», όπως
ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Ο δήμος πάντως δεν έχει αλλάξει
ακόμη τις πινακίδες, κάτι που θα γίνει στο τέλος του χρόνου. «Θα είναι
ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο»,
είπε ο δήμαρχος Ουγκ Γκριμάρ.

© abcnews.go.com/US/homelesscollege-student-walks-500-miles-raiseawareness/story

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας

14 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 13 Νοεμβριου, 2020 / November 13, 2020

ULC - LISTED

BURGLARY
FIRE
FINANCIAL
Shared Certificate Listing

Η μοιραία κίνηση Ερντογάν
ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ
Ε

ίναι συνηθισμένο λάθος να βλέπουμε
τα ελληνοτουρκικά σχεδόν αποκομμένα από το γεωπολιτικό πλαίσιο, στο οποίο
εκ των πραγμάτων εγγράφονται. Το λάθος
αυτό γίνεται, κυρίως λόγω κεκτημένης
ταχύτητας. Για δεκαετίες αυτό το πλαίσιο
ήταν σταθερό με ασήμαντες διακυμάνσεις. Σήμερα, όμως, βρίσκεται σε φάση
αλλαγής.
Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Η Δύση, η οποία είχε τον καθοριστικό
λόγο στην περιοχή μας, τηρούσε παραδοσιακά μία ετεροβαρή ισορροπία έναντι
Ελλάδας και Τουρκίας, για δύο λόγους:
Πρώτον, η Τουρκία είναι μεγαλύτερη
χώρα και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, πιο σημαντική από την Ελλάδα για το
δυτικό σύστημα ασφαλείας.
Δεύτερον, λόγω αυτοκρατορικού παρελθόντος η Τουρκία ήταν πάντα περισσότερο αυτόνομη από τις ΗΠΑ και γι’ αυτό πιο
απαιτητική και πιο σεβαστή ως σύμμαχος.
Αυτό που ενδιέφερε μεταπολεμικά τη
Δύση ήταν η ελληνοτουρκική διένεξη να
μην καταλήξει σε πολεμική σύγκρουση, η οποία εκ των πραγμάτων θα τίναζε στον αέρα τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Έτσι, για να εκτονώσει τις
κατά καιρούς εντάσεις, η Ουάσιγκτον
κατά κανόνα ασκούσε περισσότερες
πιέσεις προς την Αθήνα, με σκοπό να
προβεί σε μεγαλύτερες υποχωρήσεις.
Αυτή ήταν η κατάσταση για δεκαετίες και
σε γενικές γραμμές στο ίδιο μήκος κύματος με τις ΗΠΑ κινούνταν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, παρότι η Ελλάδα είναι εδώ
και 40 χρόνια μέλος της ΕΕ.
Το δόγμα της ετεροβαρούς (υπέρ της
Τουρκίας) ισορροπίας είχε διαποτίσει
βαθιά, τόσο το ΝΑΤΟ, όσο και τους αρμόδιους για την εξωτερική πολιτική και
την άμυνα μηχανισμούς, των επιμέρους
δυτικών κρατών. Καριέρες και καριέρες
είχαν χτιστεί πάνω στο δόγμα, ότι η Τουρκία είναι αναντικατάστατη για τη Δύση.
Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Τα πράγματα άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν, όταν ο Ερντογάν κέρδισε τον εσωτερικό πόλεμο εναντίον του μετακεμαλικού
βαθέως κράτους και άρχισε να ξεδιπλώνει
την πολιτική ατζέντα του.
Όταν, δηλαδή, δρομολόγησε τη νέοοθωμανική στρατηγική του, με σκοπό να
μετατρέψει την Τουρκία σε αυτόνομη από
τη Δύση περιφερειακή δύναμη, με ηγετικό
ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο.
Η εκστρατεία του Ερντογάν κατά του δικτύου Γκιουλέν μετά το 2013 ήταν στην
πραγματικότητα εκστρατεία κατά των
αμερικανικών δικτύων επιρροής στην
Τουρκία.
Έτσι φθάσαμε στο αποτυχημένο πραξικόπημα, το οποίο ο Τούρκος πρόεδρος εμμέσως, πλην σαφώς, καταγγέλλει ως αμερικανοκίνητο. Παρά τη συχνά εμπρηστική
ρητορική του κατά των ΗΠΑ, ο Ερντογάν
επί προεδρίας Τραμπ απολάμβανε μία κάποιου είδους ασυλία. Αυτό φάνηκε καθαρά με την αγορά των ρωσικών πυραύλων
S-400, η οποία υπό κανονικές συνθήκες
θα ήταν casus belli για τους Αμερικανούς.
Η αλήθεια είναι ότι ευρύτερα στην Ουάσιγκτον κυριαρχούσε η εκτίμηση πως δεν
έπρεπε να λάβουν δραστικά μέτρα κατά
του Ερντογάν, για να μην τον εξωθήσουν
ολοσχερώς στην αγκαλιά της Ρωσίας.
Από την άλλη πλευρά, όμως, η αμερικανική πολιτική άρχισε να διαφοροποιείται σιγά-σιγά. Οι επικρίσεις για την Τουρκία πλή-

θαιναν και εντείνονταν, ενώ άρχισαν να
εμφανίζονται και θέσεις υποστήριξης της
Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ,
Η «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»
ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
Η μερική απόσυρση των Αμερικανών
από τη Μεσόγειο δημιούργησε ένα κενό,
το οποίο επιχείρησε να καλύψει η Τουρκία με το δόγμα για τη «Γαλάζια Πατρίδα».
Όσο αυτό στρεφόταν κατά της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Ελλάδας, οι αντιδράσεις από άλλα κράτη ήταν κυρίως ρητορικές. Όταν, όμως, η Τουρκία επενέβη δραστικά στη Λιβύη, το αντιτουρκικό κλίμα
οξύνθηκε.
Οι Γάλλοι θεωρούν πως δικαιούνται να
είναι αυτοί που θα καλύψουν το κενό, το
οποίο αφήνουν οι Αμερικανοί στη Μεσόγειο και σίγουρα είναι κατηγορηματικά
αντίθετοι με την κάλυψη του κενού από
την Τουρκία. Γι’ αυτό και τα τελευταία
χρόνια, παραλλήλως με το ενδιαφέρον
της πετρελαϊκής Total για την περιοχή,
έκαναν ανοίγματα και προς την Κυπριακή
Δημοκρατία και προς την Ελλάδα. Ακόμα
και η -παραδοσιακά μάλλον- φιλοτουρκική Ιταλία, ανησύχησε.
Για το καθεστώς Σίσι, η τουρκική επέμβαση στη Λιβύη υπέρ της κυβέρνησης
της Τρίπολης συνιστά υπαρξιακή απειλή,
λόγω των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Το ίδιο και για τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Παραλλήλως, ενέτεινε και
την ανησυχία του Ισραήλ. Με άλλα λόγια, εντάθηκε το κλίμα που προϋπήρχε
στην περιοχή και είχε οδηγήσει στις τριμερείς συνεργασίες (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος) με
τις ευλογίες και των ΗΠΑ και της Γαλλίας.
Το κλίμα σχετικής απομόνωσης της Τουρκίας δεν εμπόδισε τον Ερντογάν να εμπλακεί στο μέτωπο της Λιβύης και αργότερα
να ανοίξει το μέτωπο στον Καύκασο.
Η αποφασιστικότητά του να μιλάει με
το στρατιωτικό εργαλείο, όχι μόνο με
λόγια, του έδινε όλο το προηγούμενο
διάστημα τακτικό πλεονέκτημα. Με τις
επεκτατικές αυθαιρεσίες τους, οι Τούρκοι έχουν προκαλέσει –περισσότερη ή
λιγότερη– ανησυχία και δυσαρέσκεια
στη Δύση και στις τοπικές δυνάμεις,
αλλά ούτε οι θιγόμενοι (Έλληνες), ούτε
οι ανησυχούντες τρίτοι, ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικά
μέσα για να σταματήσουν την Τουρκία.
Η ΥΠΕΡ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΛ ΟΥΑΤΙΓΙΑ
Όσο οι υπόλοιποι παίκτες ήταν καθηλωμένοι σε διπλωματικό επίπεδο, επειδή
φοβούνται (Ελλάδα), ή επειδή δε θίγονται
άμεσα συμφέροντά τους (Ισραήλ, Αίγυπτος, ΗΠΑ, Γαλλία), ο Ερντογάν κέρδιζε
πόντους, δημιουργώντας τετελεσμένα.
Οι τακτικές νίκες όχι μόνο του εξασφάλιζαν
πλεονέκτημα, αλλά και του τροφοδοτούσαν την αλαζονεία. Ως εκ τούτου, έδειχνε
ότι δεν ξέρει πότε και που να σταματήσει.
Ουσιαστικά, έχει πέσει στην παγίδα της
«υπέρ-επέκτασης», η οποία, είναι συνταγή για στρατηγική ήττα. Γιατί; Επειδή ήταν
δεδομένο πως κάποια στιγμή και οι άλλοι
παίκτες θα υποχρεωθούν από τα πράγματα να αναχαιτίσουν τον «νταή».
Με άλλα λόγια, θα υποχρεωθούν να
χρησιμοποιήσουν κι αυτοί τα μέσα που
χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα για την Τουρκία.
Αυτό και συνέβη στη Λιβύη.
Εκεί τα πράγματα άλλαξαν, όταν «άγνω-

στα» αεροσκάφη βομβάρδισαν
την τουρκική βάση Αλ Ουατίγια
στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Μετά από τον καταστροφικό βομβαρδισμό, ο Ερντογάν υποχώρησε
σιωπηρά, εγκαταλείποντας την ιδέα
να επιτεθεί εναντίον της Σύρτης, όπως
ετοιμαζόταν και είχε προαναγγείλει.
Κι αυτό, επειδή για πρώτη φορά του απάντησαν με τον τρόπο που καταλαβαίνει.
Η Τουρκία δεν επιδιώκει μόνο να αρπάξει
τον όποιο ενεργειακό πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Επιδιώκει ταυτοχρόνως να εδραιώσει και τη
«Γαλάζια Πατρίδα», να μετατρέψει δηλαδή την καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου
σε «τουρκική λίμνη».
Αυτό δε συμφέρει τις άλλες μεσογειακές
δυνάμεις και γι’ αυτό έχει διαμορφωθεί το
κλίμα σχετικής απομόνωσης της Τουρκίας.

αυτό είναι πιθανότερο), ή να αντιδράσει με στρατιωτικά
μέσα. Σ’ αυτή την περίπτωση, που η Άγκυρα
όχι αδικαιολόγητα θεωρεί
μειονοτικό σενάριο, ο Τούρκος
πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να
προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο στο χρόνο και τόπο που θα βολεύει την Τουρκία.
Είναι, άλλωστε, πεπεισμένος, πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει σ’ ένα γενικευμένο πόλεμο, ο οποίος θα ήταν καταστροφικός και για τις δύο χώρες.
Η Ελλάδα δεν έχει λόγο να παίξει το παιχνίδι του Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά,
όμως, δε μπορεί για πολύ να ανέχεται τέτοιους είδους παραβιάσεις κυριαρχικών
της δικαιωμάτων, οι οποίες, μάλιστα, συνεχώς κλιμακώνονται.
Γι’ αυτό και πριν ο κόμπος φθάσει στο
Ο ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ
χτένι, πρέπει να χρησιμοποιήσει το χρόνο,
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, εκκαλείτο όλο κατά τρόπο που να υψώσει τείχος αποτο προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα να τροπής στις τουρκικές επιθετικές κινήσεις.
αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη τουρκι- Για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, όμως, για το
κή επιθετικότητα. Η αποτρεπτική στρα- πως μπορεί να γίνει, αναλυτικά στο επότηγική της έχει υπονομευθεί από την ίδια μενο άρθρο…
την Αθήνα, με αποτέλεσμα να έχει σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί. Εξ ου και η Τουρ- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
κία τολμάει τη διεξαγωγή ερευνών με το εφημερίδες (για 23 χρόνια στην ΚαθημεOruc Reis έξω από τα χωρικά ύδατα του ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
Καστελόριζου. Γι αυτό και πιθανότατα, θα σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-διδούμε προσεχώς και τουρκική γεώτρηση πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό
στη δυνάμει ελληνική ΑΟΖ.
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοΕίναι προφανές ότι ο Ερντογάν ανεβάζει που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων.
συνεχώς τον πήχη της πρόκλησης, εκβιά- Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην
ζοντας την Αθήνα ή να καταπιεί το ολοέ- εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
να και βαρύτερο τετελεσμένο (εκτιμά ότι του 1973.

At your service
since 1987!

450 625-4744
199C Curé-Labelle blvd, Ste-Rose, Laval H7L 2Z9
Next to the Greco Restaurant. 3 minutes from Highway 15.

WE BUY GOLD, DIAMONDS, SILVER, COINS, CURRENCY AND WATCHES.
BEST PRICE GUARANTEE!

FREE!

Shine and polish one piece
of your jewellery for FREE.
UPON PRESENTATION OF THIS COUPON. EXPIRATION FEBRUARY 28 2021.

WITH OVER 33 YEARS OF EXPERIENCE.
BUY OR SELL IN CONFIDENCE!
• On site repairs of jewellery,
watches, clocks and glasses
• Jewellers and watchmakers on site,
with more than 30 years of experience
• Free estimate on all repairs.
• Free complete revision of
your ring claws.
• Watch water-resistance testing
• Repair of watches, clocks
and eyeglass welding.

FREE!

With the purchase of $300 or more,
receive a set of freshwater pearls.
UPON PRESENTATION OF THIS COUPON. EXPIRATION FEBRUARY 28 2021.

• Exclusive creations
• Manufacturing & remodeling
of your jewellery
• Jewelry or 10k, 14k, 18k, platinum
silver and stainless steel
• Jewellery appraisal
• Necklace restringing
• Ear Piercing
• Lay away plan (3 months)

MADE IN QUEBEC
CERTIFIED
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

Π

αραδοσιακός οικισμός, χτισμένος
στις παρυφές του Κάτω Ολύμπου
(υψόμετρο 440 μέτρα), ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι ένα «μπαλκόνι» με υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό και την όμορφη
ακτογραμμή της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Ο οικισμός, που αποτελεί ένα από τα
πλέον αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη τη Βόρεια
Ελλάδα, ιδρύθηκε κατά πάσαν πιθανότητα στα τέλη του 14ου αιώνα.
Πετρόχτιστες κατοικίες με κεραμοσκεπές, ομοιόμορφης αρχιτεκτονικής, γραφικά σοκάκια, η πλακόστρωτη πλατεία με
τα αιωνόβια πλατάνια και την παλαιά εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, το αποκατεστημένο κτίριο του παλαιού σχολείου, συνθέτουν ένα γοητευτικό σκηνικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικισμός, που
απέχει περί τα 44 χιλιόμετρα από την Κατερίνη, είχε γνωρίσει περίοδο παρακμής
και εγκατάλειψης τη δεκαετία του ’50, καθώς οι τότε κάτοικοί του μετακόμιζαν μαζικά στο γειτονικό παραθαλάσσιο οικισμό
του Νέου Παντελεήμονα.
Η σταδιακή αναγέννηση του οικισμού
άρχισε τη δεκαετία του ’80, συνοδεύτηκε
δε από ταχεία τουριστική ανάπτυξη.
Ο σύγχρονος οικισμός διαθέτει υπέροχους ξενώνες, καταστήματα με τοπικά
προϊόντα, αναμνηστικά, είδη λαϊκής τέχνης κ.λπ.
Ο Παλαιός Παντελεήμονας φημίζεται
για τις ταβέρνες του, όπου οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν την εξαιρετική
τοπική κουζίνα μαζί με ντόπιο κρασί και
τσίπουρο.
Το πυκνό δάσος (με καστανιές, κουμαριές και οξιές) που απλώνεται γύρω από
τον οικισμό, προσφέρεται για πεζοπορικές διαδρομές, ποδήλατο βουνού, διαδρομές 4×4 και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες.

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πλακόστρωτη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια και την παλαιά εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα
(πηγή: Δήμος Δίου – Ολύμπου)

Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας: Ο παραδοσιακός
οικισμός με τη γοητευτική φυσιογνωμία
Βαγγέλης
Στεργιόπουλος
Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
© in.gr

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

του 21ου αιώνα

Γηραιά Ήπειρος, που είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται, ακολούθησε
το λάθος δρόμο για να λύσει το πρόβλημά
της και άνοιξε τα σύνορά της σε όποιον
ήθελε να επωφεληθεί από τις πρόνοιες
και τις παροχές του κράτους πρόνοιας των
χωρών της Ευρώπης για να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής του. Αυτό είναι θεμιτό για
κάθε άνθρωπο.
Σάββας Καλεντερίδης
©PontosNews
Όμως οι ιθύνοντες της ΕΕ και των χωρών της Ευρώπης δεν υπολόγισαν, ότι
μια σημαντική μερίδα των νέων κατοίκων
της Ευρώπης δεν είχε καμία διάθεση να
ενστερνιστεί τις ευρωπαϊκές αξίες και τις
παραδόσεις των χωρών φιλοξενίας. Τουναντίον, ήλθαν με κατακτητικό σκοπό.
Δηλαδή, να επιβάλουν τις δικές τους
αρχές και αξίες, και να απαιτήσουν να
προσαρμοστούν σ’ αυτές οι Ευρωπαίοι,
οι οποίοι, πέραν του ότι «φταίνε για τις
σταυροφορίες και την αποικιοκρατία, είναι και άπιστοι και αν δε μετανοήσουν,
αν δηλαδή δε γίνουν μουσουλμάνοι, ούτε
λίγο ούτε πολύ δεν αξίζει να ζουν», τουλάχιστον για μια μερίδα των πιστών.
Οι παραδοσιακές αρχές και αξίες της Ευρώπης δεν επέτρεπαν στους διανοούμενους, τους πολιτικούς και τον απλό κόσμο
να δει αυτήν την πραγματικότητα, ότι δηλαδή το Ισλάμ είναι από τη φύση του μια
επεκτατική θρησκεία. Έτσι οικοδομήθηκε
ένα τείχος προστασίας γύρω από τους
μουσουλμάνους, οι οποίοι ακριβώς από
αυτό επωφελήθηκαν για να φθάσουν στο
στόχο τους.
Οι δηλώσεις του Μακρόν, ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ απειλεί την εθνική ασφάλεια
αλλά και την εθνική ενότητα της Γαλλίας,
δεν έγιναν στην τύχη.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και αυτό ακριβώς θα συμβεί, σε κάθε άλλη χώρα όπου
οι μουσουλμάνοι θα αποκτήσουν την
«κρίσιμη μάζα» που θα τους επιτρέψει να
διεκδικήσουν και να επιβάλλουν τα της
πίστης τους.
Ένα άλλο πράγμα που δεν έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι, είναι ότι στο Ισλάμ δεν
υπάρχει διαλεκτική περί καλού και κακού,
περί ηθικού και ανήθικου, περί σωστού ή
λάθους. Για όλα αυτά έχει αποφασίσει ο
Μωάμεθ και το Κοράνι. Και είναι ύβρις η
οποιαδήποτε συζήτηση που αμφισβητεί
τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτό.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει διαλεκτική, γι’ αυτό
δεν υπάρχει μεταρρύθμιση στη μουσουλμανική θρησκεία, γι’ αυτό δεν πρόκειται
να βρεθεί ποτέ κανένας Λούθηρος να εκφράσει τις αμφισβητήσεις του.
Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις; Ασφαλώς και
υπάρχουν, κι αυτές έχουν να κάνουν με
τις παραδόσεις μιας κοινωνίας, που όταν
είναι ισχυρές, αποτελούν αναχώματα
αντίστασης για την επέλαση του πραγματικού Ισλάμ.
Για παράδειγμα, στην Τουρκία, επειδή υπάρχουν οι ισχυρές αντιστάσεις της
υπέρ-χιλιόχρονης παράδοσης του Βυζαντίου στην κοινωνία, το Ισλάμ δεν έχει
αποκτήσει ακόμα τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε σε άλλες χώρες
και κοινωνίες. Με εξαίρεση ορισμένες
περιοχές της κεντρικής και ανατολικής
Μικράς Ασίας, όπου το τουρκικό κράτος
χρησιμοποίησε το Ισλάμ για να αφομοιώσει Αρμένιους, Ασσύριους, Έλληνες και
Κούρδους. Εκεί υπάρχουν φανατικοί ισλαμιστές.
Φυσικά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε δέκα

χρόνια, αν συνεχιστεί η πολιτική απόλυτου εξισλαμισμού της Τουρκίας από τον
Ερντογάν. Προς το παρόν, οι αντιστάσεις
υπάρχουν, και το απαγορευμένο από το
Κοράνι ρακί συνεχίζει να σπάει ρεκόρ κατανάλωσης, κυρίως στις πόλεις της δυτικής και της νότιας Τουρκίας.
Μια άλλη φωτεινή εξαίρεση, είναι οι
μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι, παρά τις προσπάθειες χειραγώγησής τους που γίνονται
από το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής
και από το τουρκικό κράτος, καταφέρνουν
να κρατούν μια ισορροπία μεταξύ του παραδοσιακού τρόπου ζωής της θρακικής
κοινωνίας και των υποχρεώσεων που επιβάλλει η μουσουλμανική πίστη.
Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο,
αν όχι απίθανο, να βρεθεί τζιχαντιστής
ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους της δυτικής Θράκης, και αυτό θα
πρέπει να είναι κάτι που μας κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως
θρησκείας.
Μπορεί ένας καλόπιστος αναγνώστης
να διακρίνει μια αντίφαση στα όσα αναφέρονται παραπάνω. Δηλαδή, από τη μια
παρουσιάζεται το Ισλάμ ως θρησκεία του
απόλυτου, και από την άλλη παρουσιάζουμε εξαιρέσεις. Σαφώς υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις
κοινωνιών με ισχυρές προ-μουσουλμανικές παραδόσεις.
Όμως στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό, γιατί οι μουσουλμάνοι, επειδή θεωρούν ξένο
προς αυτούς τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της, πέφτουν εύκολα στα «νύχια»
των ιμάμηδων του μίσους, προς οτιδήποτε μη μουσουλμανικό.
Κι ενώ υπάρχει αυτή η ήδη δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, έρχεται ο Ερντογάν,
με τη σύνθεση του τουρκικού ρατσιστικού
εθνικισμού με τον ισλαμισμό, για να καταστήσει την κατάσταση στην κυριολεξία
–ορισμένες φορές– εκρηκτική! Η Ευρώπη,
που δεν είχε λάβει στα σοβαρά τις δηλώσεις Ντεμιρέλ και Οζάλ, που έλεγαν στους
Τούρκους πολίτες να μεταβούν με κάθε
μέσον στην Ευρώπη, για να αποκτήσει η
Τουρκία «στρατηγικές τουρκικές κοινότητες» σε κάθε χώρα, τώρα άρχισε να αφυπνίζεται!
Η σύνθεση που ανέφερα παραπάνω έχει
να κάνει με τις παρακρατικές οργανώσεις
που έχει στήσει η Τουρκία σαν «χταπόδι»
στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες κινούνται όλες γύρω από τα τουρκικά τζαμιά,
από τους συλλόγους των Γκρίζων Λύκων,
από αθλητικούς συλλόγους, αλλά και από
οργανώσεις επιστημόνων και επιχειρηματιών που καθοδηγούνται από το τουρκικό
κράτος. Όμως, ενώ όλα αυτά κινούνταν
επί χρόνια «κάτω από τα ραντάρ», το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τον αποκεφαλισμό του Γάλλου καθηγητή και την
αλλαγή πολιτικής της Γαλλίας, τα προσωπεία έχουν πέσει.
Ο Ερντογάν άρπαξε την ευκαιρία και
άρχισε να ακολουθεί επιθετική πολιτική
απέναντι στις χώρες της Ευρώπης για το
θέμα της «παραβίασης των δικαιωμάτων
των μουσουλμάνων», για να εξυπηρετήσει δύο πολιτικούς στόχους.
Ο ένας σχετίζεται με την ανάγκη συσπείρωσης των συντηρητικών ψηφοφόρων
της Τουρκίας, οι οποίοι φυλλορροούν
κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που
πλήττει τις επιχειρήσεις αλλά και τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Και τις χρειάζεται αυτές τις ψήφους στις επόμενες
εκλογές, όχι μόνο για την πολιτική του
επιβίωση.

Ο άλλος στόχος δεν περιορίζεται μόνο
στην πραγμάτωση του ονείρου του, που
είναι η νεκρανάσταση του Χαλιφάτου, με
τον ίδιο νέο χαλίφη και ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων. Με την επιθετική ρητορική μίσους, ο Ερντογάν θέλει να αποκτήσει άλλο ένα μοχλό πίεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των μουσουλμανικών
κοινοτήτων που θα ελέγχει σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες.
Με άλλα λόγια, το «όπλο» των «προσφύγων και των μεταναστών», που σε μεγάλο
βαθμό τού αφαίρεσε η Ελλάδα, κλείνοντας τα σύνορά της, θέλει να το αντικα-

ταστήσει με τις ελεγχόμενες από τον ίδιο
μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης.
Με βάση αυτούς τους δύο άξονες, ο Ερντογάν προβαίνει σε επιθετικές δηλώσεις
εναντίον της Ευρώπης, και σε ρητορική
μίσους που οπλίζει το χέρι του κάθε τζιχαντιστή που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει
εκδίκηση «από τους άπιστους».
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής.

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT

FIX IT! DON’T REPLACE IT...
BEFORE IT SNOWS!

BEFORE

AFTER

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED
SEALER PROTECTION
We repair:
• Cracks
• Pot holes
• Edges of garage
entrances and
foundations
• Replacement
of drains

BEFORE

AFTER
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Call Natale for a
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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Οι «κερδισμέν

ΕΥΡΩΠ

από την ε
Ο

46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ θα φέρει αλλαγές στην Ευρώπη που
για κάποιους είναι ευπρόσδεκτες, για
άλλους όμως όχι. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της εκλογής
Μπάιντεν; Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες πανηγυρίζουν και ποιοι προσπαθούν να
κρύψουν την πίκρα τους; Το POLITICO
επιχείρησε έναν πρώτον απολογισμό,
αλλά η τελική εκτίμηση είναι δική μας.
ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στο
συνηθισμένο, διπλωματικό ύφος της, η
Γερμανίδα καγκελάριος κατέστησε σαφές ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με
οποιονδήποτε θα εκλεγόταν πρόεδρος
των ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το πόσο η Μέρκελ αντιπαθεί
το αλλοπρόσαλλο ύφος του Ντόναλντ
Τραμπ και τις εθνικιστικές πολιτικές του.
Αμοιβαία τα αισθήματα...
Ο Τραμπ έχει δυσφημήσει τη Μέρκελ και
τη Γερμανία σε πολλές περιπτώσεις κατά
τη διάρκεια της προεδρίας του. Όλοι θυμούνται το σκηνικό στην τελετή μνήμης
για την απόβαση στη Νορμανδία πέρυσι,
όταν ο Τραμπ και η Μέρκελ δεν έδωσαν
καν τα χέρια. Ακόμα και το περασμένο
Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είπε ότι η Γερμανία – μεταξύ άλλων χωρών – «θέλει να
με ξεφορτωθεί».
Η Μέρκελ προτιμά την προεδρία Μπάιντεν όχι μόνο επειδή θα τα πάει καλύτερα
μαζί του προσωπικά, αλλά γιατί η Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια
ισχυρή και ρυθμισμένη διατλαντική σχέση, για οικονομικούς λόγους και λόγους
ασφαλείας. Ο νέο-εκλεγμένος πρόεδρος
αναμένεται να αποκαταστήσει τους δεσμούς που διαλύθηκαν υπό τον Τραμπ.
Καθώς η Μέρκελ σχεδιάζει να παραιτηθεί από την καγκελαρία το επόμενο έτος

— και με όλους τους πιθανούς διαδόχους
της να αντιμετωπίζουν ερωτήματα για το
αν είναι οι κατάλληλοι για τη δουλειά— η
αποκατάσταση της διατλαντικής σταθερότητας θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη την
αποχώρησή της.
Η εμμονή του Τραμπ με το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας, οι απειλές του για
δασμούς κατά των Γερμανών κατασκευαστών αυτοκινήτων και η υποχώρηση των
ΗΠΑ από πολυμερείς οργανισμούς, θορύβησαν τη Μέρκελ.
Αυτά τα ζητήματα είναι τώρα όλα πιθανό
να είναι λιγότερο πρόβλημα για το Βερολίνο – αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι
οι διατλαντικές σχέσεις δε θα είναι τόσο
ομαλές όσο ελπίζουν ορισμένοι στην ΕΕ.

του Μακρόν με κάποιους τρόπους. Θα
μπορούσε να αναγκάσει την ΕΕ να γίνει
πιο «στρατηγικά αυτόνομη», όπως θέλει
το Παρίσι. Θα μπορούσε επίσης να αποδείξει τον Μακρόν σωστό, όταν είπε ότι η
αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρή» αφού τα μέλη της δεν ήταν
συγχρονισμένα.
Αλλά τελικά, ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα
είναι πιο σημαντικός για τις παγκόσμιες
φιλοδοξίες του Μακρόν: Τώρα μπορεί
να ελπίζει στη βοήθεια των ΗΠΑ για την
αναβίωση της συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν, για την ενίσχυση πολυμερών
θεσμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου, και να διαδραματίσει ηγετικό
ρόλο σε διεθνή φόρα, όπως οι συνομιλίες
του
ΟΗΕ για το κλίμα. Ακόμα τέσσερα χρόΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ, ΓΑΛΛΙΑ: Ο Γάλλος
νια
του Τραμπ θα είχαν κάνει όλα αυτά,
πρόεδρος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε
για να γοητεύσει τον Τραμπ, καταρχάς σχεδόν αδύνατα.
προσκαλώντας τον στη στρατιωτική παρέ- Ο Μακρόν έχει επίσης πολλά να κερδίσει
λαση της Ημέρας της Βαστίλης και σε ένα από μια πιθανή συναλλαγή υπό τον Μπάιειδικό δείπνο στην κορυφή του Πύργου ντεν: Ακριβώς όπως τα γερμανικά αυτοκίνητα ή οι ισπανικές ελιές, το γαλλικό τυρί
του Άιφελ το 2017.
Αλλά αυτό το… επαγγελματικό ρομάντζο και το κρασί κατέληξαν στα τιμωρητικά
σύντομα ναυάγησε, όταν ο Τραμπ επέδει- τιμολόγια Trump. Με τις γαλλικές προεξε επιθετική συμπεριφορά προς τη Γαλλία, δρικές εκλογές του 2022 στον ορίζοντα, ο
επειδή το Παρίσι θέλησε να φορολογήσει Μακρόν έχει την ευκαιρία να κερδίσει τις
γίγαντες του διαδικτύου όπως το Google νίκες στο εσωτερικό και το διεθνές μέτωπο.
ή το Facebook.
Επίσης, ο νυν Αμερικανός Πρόεδρος αντέ- ΜΕΤΕ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΣΕΝ, ΔΑΝΙΑ: Η πρωθυδρασε άσχημα στην «πολύ προσβλητική» πουργός της Δανίας έχει έναν πολύ ιδιαίπρόταση του Μακρόν για τη δημιουργία τερο λόγο να είναι ευχαριστημένη με την
ενός ευρωπαϊκού στρατού.
αποχώρηση του Τραμπ: Οι σχέσεις με τον
Ο Γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του, πρόεδρο των ΗΠΑ έγιναν άσχημες πέρυαπογοητεύτηκε καθώς προσπάθησε μά- σι, αφότου η Φρεντέρικσεν απέρριψε την
ταια να πείσει τον Τραμπ να επανεξετάσει ιδέα του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλαντην αποχώρησή του από την κλιματική δία, μια ημι-αυτόνομη περιοχή της Αρκτισυμφωνία του Παρισιού και την πυρηνική κής που είναι μία από τις χώρες που συνισυμφωνία του Ιράν.
στούν το Βασίλειο της Δανίας. Τα σχόλια
Με μια έννοια, μια δεύτερη θητεία της Φρεντέρικσεν ότι «η Γροιλανδία δεν
Τραμπ θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα είναι προς πώληση» και ότι η συζήτη-

ση γύρω από την ιδέα είναι «παράλογη»
εξόργισε τον Τραμπ: Ο πρόεδρος την κατηγόρησε ότι δε σέβεται τις Ηνωμένες Πολιτείες με την «άσχημη» και «ακατάλληλη
δήλωση» της και ακύρωσε μια επίσκεψη
στην Κοπεγχάγη που είχε προγραμματίσει
για πέρυσι το φθινόπωρο.
Η Φρεντέρικσεν κατάφερε να εκτονώσει τις εντάσεις σηκώνοντας το τηλέφωνο
στον Τραμπ, ο οποίος την επαίνεσε που
ήταν «πολύ καλός» μαζί του! Όμως, έχοντας έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που δε θέλει να αγοράσει μέρος του βασιλείου της
χώρας της, σίγουρα θα κάνει τη ζωή πιο
απλή για την πρωθυπουργό της Δανίας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ: Βαθύς γνώστης της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού, ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει κρύψει την αγάπη του για
την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσής του, πολλές φορές έχει κατακρίνει την προεδρία Τραμπ για τον τρόπο που
αντιμετωπίζει τον Πρόεδρο Ερντογάν και
τις προκλητικές του ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι που αποτυπωνόταν
φυσικά και εντός του ΝΑΤΟ.
Στην προεκλογική ανακοίνωση του Μπάιντεν για «το όραμά του για τους Ελληνοαμερικανούς και τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας» γινόταν αναλυτική αναφορά στους
μακροχρόνιους δεσμούς του Αμερικανού
αντιπροέδρου με την ελληνοαμερικανική
κοινότητα.
Υποσχόταν ότι αν εκλεγόταν Πρόεδρος,
θα συνεργαζόταν με το στενό σύμμαχό
του, την Ελλάδα, για την προώθηση της
σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο,
θα αντιδρούσε στην τουρκική συμπεριφορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή
τις συμμαχικές δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ,
όπως οι τουρκικές παραβιάσεις του ελ-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά
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Σ
Ε
Τ
Έ
Γ
Η
ΠΑΊΟΙ

εκλογή Μπάιντεν
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 18
ληνικού εναέριου χώρου, θα εργαζόταν
διπλωματικά για να δώσει λύση στο Κυπριακό και θα συνέχιζε να είναι μια ισχυρή φωνή για τη θρησκευτική ελευθερία
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
Τον Ιανουάριο θα είναι η στιγμή που θα
πρέπει να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο, τη στρατηγική διπλωματική επιλογή των ΗΠΑ να αποχωρήσει σταδιακά από την Ανατολική Μεσόγειο.
ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ
ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Με τις συνομιλίες για το Brexit σε
μια κρίσιμη καμπή, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει αναμφισβήτητα τα περισσότερα να χάσει από την αλλαγή ηγεσίας στο
Λευκό Οίκο.
Ενώ ο Τραμπ ήταν ενθουσιώδης υποστηρικτής του Brexit και υποσχέθηκε στον
Τζόνσον μια γρήγορη εμπορική συμφωνία,
ο Μπάιντεν αντιτάχθηκε στην αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και
το Δημοκρατικό Κόμμα του εξέδωσε ισχυρές προειδοποιήσεις, ότι δε θα υπάρξει
εμπορική συμφωνία εάν ο Τζόνσον παραβιάσει το σύμφωνό του για το Brexit με
την ΕΕ πάνω από τα ιρλανδικά σύνορα.
Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί ακόμη
και να επηρεάσει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων του Τζόνσον με την ΕΕ. Μερικοί είπαν ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να
ακολουθήσει ένα σενάριο χωρίς εμπορική
συμφωνία, αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν
έχει φίλο στο Λευκό Οίκο.
Ο Τζόνσον έχει αρνηθεί αυτές τις αναλύσεις, αλλά αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι δε μπορεί πλέον να στοιχηματίσει
σε μια ειδική σχέση με τον πρόεδρο των

ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να εργαστεί
σκληρά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη
– και την προσοχή – του νέου Προέδρου.
«Όταν ο Μπάιντεν θα κοιτάζει προς την
Ευρώπη, θα βλέπει το Παρίσι και το Βερολίνο περισσότερο ως το κέντρο βαρύτητας
αυτού που είναι πραγματικά σημαντικό
για την Αμερική στην Ευρώπη, τόσο από
οικονομική όσο και από άποψη ασφάλειας, και η Βρετανία θα θεωρείται μάλλον ως ακραία, μάλλον εκτός της κυρίας
Ευρώπης», δήλωσε ο πρώην ανώτερος
διπλωμάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Ρίκετς, την περασμένη εβδομάδα.
Οι εγχώριοι αντίπαλοι του Τζόνσον θα είναι επίσης έτοιμοι να κερδίσουν οποιοδήποτε χάσμα με την Ουάσιγκτον. Η σκιώδης
υπουργός Εξωτερικών του Εργατικού Κόμματος, Λίζα Νάντι, δήλωσε στo POLITICO
ότι ο Τζόνσον και η κυβέρνησή του είχαν
«άσκοπα και επανειλημμένα δημιουργήσει ένταση με τους Δημοκρατικούς».
ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ο Ούγγρος
πρωθυπουργός δημιούργησε μια αληθινή σχέση με τον Τραμπ. Ο Όρμπαν ήταν ο
πρώτος Ούγγρος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο πέρυσι, από το
2005, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τον επαίνεσε και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του
κατά των μεταναστών.
Ο Τραμπ είχε λίγα λόγια να πει για
τις κατηγορίες των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ και πολλών άλλων για δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Ουγγαρία, βρίσκοντας τον Όρμπαν «λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά αυτό είναι εντάξει».
Θεωρείται βέβαιο ότι όλα αυτά θα αλλάξουν μόλις ο Τζο Μπάιντεν εγκατασταθεί
στο Λευκό Οίκο: υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, οι ΗΠΑ έχουν την παράδοση
να προωθούν δημοκρατικά πρότυπα και
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης σε ξένες

χώρες – τα ίδια τα ζητήματα που έθεσαν
τον Όρμπαν σε μια πορεία σύγκρουσης με
την ΕΕ, με εσωτερικούς επικριτές και ενώσεις δικαιωμάτων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.
Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας,
ο οποίος ήταν ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που
υποστήριξε τον Τραμπ το 2016, εξέφραζε ολόψυχα υποστήριξη στο ενδεχόμενο
επανεκλογής του.
Δήλωσε επίσης ότι η διπλωματία των δημοκρατικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ «χτίστηκε πάνω στον ηθικό ιμπεριαλισμό».
Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε
πόσο πολύ θα κοντράρει ο Μπάιντεν την
ουγγρική κυβέρνηση, αλλά ο Όρμπαν σίγουρα μπορεί να περιμένει μια πιο ψυχρή σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.
ΓΙΑΝΕΖ ΓΙΑΝΣΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Ήταν ο
πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που
έσπευσε να συγχαρεί τον Πρόεδρο Τραμπ
για την εκλογή του την Παρασκευή 6/11
ακόμα.
Οι δυο τους έχουν έναν ιδιαίτερο δεσμό,
δεδομένου ότι η Σλοβενία είναι η γενέτειρα της πρώτης κυρίας, Μελάνια Τραμπ!
Επίσης, ο δεξιός πρωθυπουργός Γιάνσα
έχει περιγραφεί από τον Μαρσέλ Στέφαντσιτς, ένα Σλοβένο δοκιμιογράφο και
κριτικό κινηματογράφου, ως «λίγο του
Τραμπ, λίγο του Μπόρις Τζόνσον, λίγο του
Όρμπαν».
Ο Γιάνσα είπε ότι πιστεύει, ότι ο Μπάιντεν «θα ήταν ένας από τους πιο αδύναμους προέδρους της ιστορίας».
Η κυβέρνησή του – η οποία θα ασκεί την
εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου
έτους – πρέπει τώρα να αλλάξει στρατηγική και να συντονιστεί με το νέο πρόεδρο
των ΗΠΑ.

Μαρία Ψαρά
© ΕΘΝΟΣ
Ένα πράγμα που μπορεί να τον βοηθήσει: παρόλο που είναι σύμμαχος κατά
της μετανάστευσης του Όρμπαν, δεν
έχει αντιμετωπίσει το ίδιο επίπεδο κριτικής για τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση.
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΤΟΥΡΚΙΑ:
Η αντίδραση της Τουρκίας στην εκλογή
Μπάιντεν ήταν τυπική: η Τουρκία θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη νέα
αμερικανική κυβέρνηση σε θέματα που
αφορούν τους δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ,
δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Φουάτ Οκτάι.
Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος
Ερντογάν θα ήταν ευτυχής αν είχε εκλεγεί ο Τραμπ. Για λόγους που στην Ελλάδα
γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά: η αποφυγή
συνεπειών από την απόκτηση ρωσικών
στρατιωτικών συστημάτων, όπως οι S-400,
η στενή και άμεση επαφή με τον Τραμπ
και γενικά η υποστήριξη (εν είδει «πλάτης») στα σχέδια Ερντογάν.
Πλέον, οι σχέσεις των δύο συμμαχικών χωρών δε θα είναι απλώς τεταμένες,
αφού η Τουρκία θα πρέπει να αναμένει
επιτέλους τις σοβαρές επιπτώσεις που
τόσο καιρό ανέφεραν οι ΗΠΑ αλλά ποτέ
δεν ήρθαν τα τελευταία χρόνια – παρά
την ψύχρα στις σχέσεις που είχε επικρατήσει τον τελευταίο καιρό (βλ. Επίσκεψη
Πομπέο μόνο σε Αθήνα και Λευκωσία).
Άλλωστε, ο Μπάιντεν έχει επανειλημμένως αναφερθεί κατά της Τουρκίας για τη
συμπεριφορά της.
Η κρίση στη Συρία, οι στενοί δεσμοί της
Τουρκίας με τη Ρωσία, οι φιλοδοξίες της
στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι
αμερικανικές κατηγορίες εναντίον μιας
κρατικής τουρκικής τράπεζας, θα είναι
ζητήματα που η Άγκυρα θα βρει μπροστά
της. Και το ξέρει, όπως δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις.

Fruits and Vegetables

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

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

(514) 473-4591

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com
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Ο

ριακή μείωση του ποσοστού ανεργίας είχαμε τον Οκτώβριο στον Καναδά, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,
εφόσον κατέγραψε ποσοστό 8,9% αντί
του 9% του Σεπτεμβρίου. Όσο για την
απασχόληση, αυξήθηκε κατά 84.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο (+0,5%).
Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της
απασχόλησης τον Οκτώβριο ήταν σε εργασία πλήρους απασχόλησης (+69.000),
ενώ να σημειωθεί ότι η αυτοαπασχόληση
αυξήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 κατά +33.000
θέσεις εργασίας (+1,2%).
Η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε κατά
79.000 άτομα (+36,2%) το Σεπτέμβριο,
ενώ προστέθηκαν άλλα 151.000 άτομα
(+50,7%) τον Οκτώβριο. Περισσότεροι
από τους μισούς (53,3%) των μακροχρόνια ανέργων ζούσαν σε ένα νοικοκυριό,
αναφέροντας δυσκολία να καλύψουν τα
απαραίτητα έξοδα.
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η απασχόληση μεταξύ των γυναικών της
βασικής ηλικίας (25 έως 54 ετών) αυξήθηκε για έκτο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο
(+40.000, +0,7%), με τα κέρδη να επικεντρώνονται στην εργασία πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας για τις
γυναίκες της βασικής ηλικίας μειώθηκε
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (6,6%), το
χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των μεγαλύτερων δημογραφικών ομάδων.
Η απασχόληση μεταξύ των ανδρών βασικής ηλικίας αυξήθηκε κατά 25.000 (+0,4%),
λόγω των κερδών πλήρους απασχόλησης,
ενώ το ποσοστό ανεργίας τους ήταν αμετάβλητο (7,6%).
Μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών,
η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα από τον
Σεπτέμβριο, καθώς τα κέρδη μεταξύ των
νέων ανδρών (+16.000, +1,4%) αντισταθμίστηκαν από τις απώλειες μεταξύ των
νέων γυναικών (-14.000, -1,2%). Συνολικά,
η ανεργία στην ομάδα των νέων ήταν στο
18,8% έναντι του 18,9& του Σεπτεμβρίου.

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

© Canada stats

Οριακή μείωση της ανεργίας τον Οκτώβριο
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ
Η απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο
(+31.000, +0,4%) τον Οκτώβριο, με όλη
την αύξηση στη μητροπολιτική απογραφή
(CMA) του Τορόντο (+41.000, +1,2%). Τόσο
στην επαρχία όσο και στο Τορόντο, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν βραδύτερος από
τους τελευταίους μήνες.
Μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες
κέρδους, η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα
στο Κεμπέκ τον Οκτώβριο και το ποσοστό
ανεργίας σημείωσε άνοδο 0,3 εκατοστιαίες μονάδες σε 7,7%. Τα κέρδη απασχόλησης που εξαπλώθηκαν σε αρκετές
βιομηχανίες παραγωγής υπηρεσιών αντισταθμίστηκαν εν μέρει από πτώση 42.000
στη βιομηχανία υπηρεσιών στέγασης και
τροφίμων.

Το επίπεδο συναγερμού για τη δημόσια
υγεία στο Μόντρεαλ και την Πόλη του Κεμπέκ αυξήθηκε σε «κόκκινο» την 1η Οκτωβρίου, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο
εσωτερικών εστιατορίων και πολλών πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
Τα ταξίδια μεταξύ περιφερειών στην
επαρχία αποθαρρύνθηκαν επίσης. Τις
επόμενες δύο εβδομάδες, αρκετές άλλες περιοχές στο Κεμπέκ έκαναν κόκκινη
προειδοποίηση και εισήχθησαν πρόσθετα
μέτρα.

Το ποσοστό ανεργίας
στις 10 επαρχίες του Καναδά
τον Οκτώβριο έχει ως εξής
(σε παρένθεση
ο Σεπτέμβριος):

Newfoundland
& Labrador 12,8 (14,8)
Prince Edward Island
10 (10,1)
Nova Scotia 8,7 (7,9)
New Brunswick
10,1 (10,4)
Quebec 7,7 (7,4)
Ontario 9,6 (9,5)
Manitoba 7,1 (7)
Saskatchewan 6,4 (6,8)
Alberta 10,7 (11,7)
British Columbia 8 (8,4)

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

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

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα γεγονότα της Κοφίνου

Αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και Τουρκοκυπρίων
στο χωριό Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας στις 15 Νοεμβρίου 1967

Γ

ια πολλούς αναλυτές, το επεισόδιο
αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για την
τουρκική εισβολή του 1974. Την Κύπρο
κυβερνούσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ήταν ο Ραούφ Ντενκτάς, η Ελλάδα βρισκόταν κάτω
από τη μπότα των Συνταγματαρχών και
πρωθυπουργός στην Τουρκία ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ.
Η Κοφίνου βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νότια της Λευκωσίας στο σταυροδρόμι δύο
στρατηγικής σημασίας αυτοκινητοδρόμων: Λευκωσίας – Λεμεσού και Λάρνακας
– Λεμεσού. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο
150 μέτρων και τα χρόνια της δεκαετίας του ‘60 κατοικείτο αποκλειστικά από
Τουρκοκυπρίους (725 κάτοικοι στην απογραφή του 1960). Μετά τις διακοινοτικές
ταραχές του 1963, η Κοφίνου εξελίχθηκε
σε ισχυρό στρατιωτικό προπύργιο των
Τουρκοκυπρίων. Ήταν μία διαρκής εστία
επεισοδίων στην περιοχή και συχνά ένοπλοι Τουρκοκύπριοι απέκοπταν τις δύο
οδικές αρτηρίες, όταν δε πυροβολούσαν
τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Η κυπριακή
κυβέρνηση απευθύνθηκε στις δυνάμεις
του ΟΗΕ, αλλά η επέμβασή τους καθυστερούσε.
Στις 15 Νοεμβρίου 1967 με διαταγή του
Μακαρίου η Εθνική Φρουρά υπό τις διαταγές του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα
ανέλαβε αυτή να αποκαταστήσει την
τάξη. Η «Επιχείρηση Γρόνθος», όπως ονομάστηκε, είχε στρατιωτικό χαρακτήρα και

όχι αστυνομικό, όπως θα έπρεπε.
Ο Γρίβας κινητοποίησε πολύ ισχυρές δυνάμεις, με άρματα μάχης, τεθωρακισμένα και πυροβολικό. Πρώτα επιτέθηκε στο
μικτό χωριό Άγιος Θεόδωρος (685 Τουρκοκύπριοι κάτοικοι και 525 Ελληνοκύπριοι) και κατέλαβε σχεδόν χωρίς μάχη την
τουρκοκυπριακή συνοικία. Στη συνέχεια
στράφηκε κατά τις γειτονικής Κοφίνου.
Στις αψιμαχίες που ακολούθησαν σκοτώθηκαν 24 Τουρκοκύπριοι και 9 τραυματίστηκαν, ενώ οι απώλειες της ελληνοκυπριακής πλευράς ήταν ένας νεκρός και
δύο τραυματίες.
Οι επιχειρήσεις στον Άγιο Θεόδωρο και
την Κοφίνου προκάλεσαν σοβαρή πολιτική κρίση. Η Τουρκία χαρακτήρισε «στυγερή πρόκληση» τα αιματηρά επεισόδια
και απείλησε με στρατιωτική εισβολή
στην Κύπρο, αλλά και με πόλεμο την Ελλάδα. Με την παρέμβαση των Αμερικανών, που εκδηλώθηκε με την αποστολή
του υφυπουργού Άμυνας, Σάιρους Βανς,
στο τρίγωνο Αθήνας – Άγκυρας – Λευκωσίας, η κρίση διευθετήθηκε με μια
οδυνηρή υποχώρηση του δικτατορικού
καθεστώτος της Ελλάδας. Υπό την πίεση
Αμερικανών, Βρετανών και Καναδών, οι
οποίοι ενδιαφέρονταν πρωτίστως για την
τύχη της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του
ΝΑΤΟ, αναγκάστηκε να αποσύρει από την
Κύπρο την ελλαδική μεραρχία, που είχε
στείλει μυστικά ο Γεώργιος Παπανδρέου
μετά τα γεγονότα του 1963 – 1964.

Δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς περικυκλώνουν
την Κοφίνου πριν από την επιχείρηση

Έτσι, η Κύπρος αφέθηκε έκθετη σε ενδεχόμενη τουρκική εισβολή, που πραγματοποιήθηκε τελικά τον Ιούλιο του 1974.
Άμεση συνέπεια της αποχώρησης της
ελλαδικής μεραρχίας ήταν η ανακήρυξη
της «Προσωρινής Τουρκοκυπριακής Διοίκησης», με την οποία οι Τουρκοκύπριοι
εμφανίσθηκαν πλέον όχι ως μειονότητα

ή απλή κοινότητα, αλλά ως μια οργανωμένη πολιτική οντότητα.
Μετά την τουρκική εισβολή, οι τουρκοκύπριοι κάτοικοι της Κοφίνου και του Αγίου
Θεοδώρου μετακινήθηκαν στα Κατεχόμενα και σήμερα τα δύο χωριά κατοικούνται
από αμιγή ελληνοκυπριακό πληθυσμό.
© SanSimera.gr

Ο Αφανισμός των Τσιγγάνων
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των τσιγγάνων που έχασαν
τη ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
αγγίζει τις 800.000 ψυχές

Σ

τις 15 Νοεμβρίου του 1943, ο αρχηγός των SS Χάινριχ Χίμλερ εξέδωσε
μία διαταγή, με την οποία οι τσιγγάνοι
εξομοιώνονταν με τους εβραίους, όσον
αφορά τη θέση τους στη γερμανική κοινωνία. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της
απόφασης ήταν, χιλιάδες τσιγγάνοι της
Γερμανίας να οδηγηθούν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, όπως και οι εβραίοι συμπολίτες τους, και να βρουν φρικτό θάνα-

Suggested presentation.

το στα κρεματόρια των Ναζί. Το δικό τους
Ολοκαύτωμα το ονομάζουν στη γλώσσα
τους Ποράιμος (Porrajmos), δηλαδή Αφανισμό. Το Τρίτο Ράιχ, ως γνωστόν, ήθελε
να εξολοθρεύσει όσους δεν ανήκαν στο
ξανθό γένος, δηλαδή την Άρεια Φυλή.
Οι τσιγγάνοι αποτέλεσαν ένα πρόβλημα
για τον Χίτλερ στην αρχή. Οι καθεστωτικοί ανθρωπολόγοι τους αναγνώριζαν,
λόγω γλώσσας, την Άρεια καταγωγή.

Όμως, επικράτησε η άποψη του Χανς
Γκίντερ, ότι ήταν από κατώτερη γενιά.
Έτσι, έπρεπε να αφανισθούν από προσώπου γης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των
τσιγγάνων που έχασαν τη ζωή τους στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης αγγίζει τις
800.000 ψυχές. Οι ναζιστικές κυβερνήσεις της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και
της Κροατίας, είχαν τη δική τους συνει-

σφορά στο μακάβριο απολογισμό. Όμως,
ο δικός τους Αφανισμός επισκιάσθηκε
από το εβραϊκό Ολοκαύτωμα.
Η Θυσία τους παραμένει άγνωστη ακόμη και σήμερα στους πολλούς, ίσως επειδή οι τσιγγάνοι ή Ρομά όπως θέλουν να
τους ονομάζουμε, είναι διεσπαρμένοι
και ανοργάνωτοι, χωρίς κρατική οντότητα για να υποστηρίξει την υπόθεσή τους.
© Sansimera.gr

barbiesgrill.com
580 SAINT-MARTIN
WEST BLVD. | 450-668-0033
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 13 Νοεμβριου, 2020 / November 13, 2020 • 21

GOSS!P

Κλοέ Καρντάσιαν: Πούλησε το
σπίτι της για 15,5 εκατ. δολάρια

Η

Κλοέ
Καρντάσιαν
αποχαιρετά επίσημα το αρχοντικό της στο
Καλαμπάσας. Το αστέρι
του «Keeping Up With the
Kardashians», κατάφερε
να πουλήσει το σπίτι έναντι 15,5 εκατομμύρια δολάρια – διπλασιάζοντας
τα χρήματα που δαπάνησε για την αγορά του,
καθώς το είχε αποκτήσει
πριν από 6 χρόνια έναντι
7,2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο μεσίτης της οικογένειας Tomer Fridman, είχε
αναφέρει παλιότερα ότι
το σπίτι «είναι μία πραγματική ιστορία για το Χόλυγουντ. Αρχικά χτίστηκε
από την πρώην σύζυγο
ενός διάσημου κωμικού
ηθοποιού και στη συνέχεια αγοράστηκε από
ένα νεαρό ποπ σταρ, πριν
καταλήξει σε μία αγαπημένη διασημότητα», είχε
πει χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.
Το Μάρτιο του 2016, το
σπίτι της Κλοέ παρουσιάστηκε στο Architectural
Digest μαζί με το σπίτι
της αδελφής της Κόρτνεϊ,
που βρίσκεται στον ίδιο
δρόμο.
Τότε η Κλοέ αποκάλυψε ότι αγόρασε το σπίτι
από τον Τζάστιν Μπίμπερ
το 2014, και τα αρχεία
ιδιοκτησίας
δείχνουν
ότι ο Μπίμπερ είχε αγοράσει το σπίτι από την
πρώην σύζυγο του Έντι
Μέρφι, Νικόλ, μετά το
διαζύγιο του ζευγαριού.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΘΑ ΒΑΦΤΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Νονά η Jennifer Aniston

Η

Melania Trump: Θέμα χρόνου
το διαζύγιο με τον Trump;
Μ

ετά την ήττα του και την επικράτηση του Joe
Biden πολλά δημοσιεύματα έσπευσαν να αναφέρουν πως ο Donald Trump -μετά το Λευκό Οίκο- θα χάσει
και την Melania. Κατά τη διάρκεια της θητείας αλλά και
σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, η Melania Trump
στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της, παρά το κακό κλίμα που υπήρχε στο γάμο τους και αποτυπωνόταν ακόμη
και στις δημόσιες εμφανίσεις τους.
Πρόσφατο δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει πως
το διαζύγιο της Melania είναι θέμα χρόνου. Οι πρώην σύμβουλοι του Λευκού Οίκου κάνουν λόγο για ένα
«γάμο – συναλλαγή» που πήρε παράταση μόνο λόγω
της προεδρίας, ενώ αναφέρουν πως μετά τις εκλογές
του 2016 η Melania ξέσπασε σε κλάματα, καθώς δεν
ήθελε να νικήσει ο σύζυγός της.
Η Stephanie Wolkoff, πρώην σύμβουλός της, υποστηρίζει πως ο πραγματικός λόγος που καθυστέρησε 5 μήνες για να μετακομίσει από την Ουάσιγκτον στο Λευκό
Οίκο, ήταν γιατί ζητούσε ένα ίσο μερίδιο για το γιο της
Barron από την περιουσία Trump σε ένα μελλοντικό διαζύγιο και όχι γιατί δεν ήθελε να αλλάξει σχολείο. Η ίδια
βοηθός υποστηρίζει επίσης, πως το ζευγάρι είχε χωριστές κρεβατοκάμαρες στο Λευκό Οίκο.

«Η Melania μετρά κάθε λεπτό ώστε να αποχωρήσει
από το Λευκό Οίκο και να μπορέσει να ζητήσει διαζύγιο. Αν είχε τη δυνατότητα να πάρει διαζύγιο κατά τη
διάρκεια της θητείας του, εκείνος θα είχε βρει ένα
τρόπο να την τιμωρήσει», προσθέτει με τη σειρά της
η Omarosa Manigault Newman. | © MadameFigaro.gr

Η Raquel Santolaya τα «σπάει»
με την εμφάνισή της

Δ

ιαθέτει ένα εκπληκτικά καλλίγραμμο κορμί κι ένα υπέροχο πρόσωπο, που δεν παίρνεις τα μάτια σου από πάνω
της. Ο λόγος για τη Raquel Santolaya, το μοντέλο από τη Βραζιλία που τα «σπάει» με την εμφάνισή της. Εξάλλου, αν κάνεις μία βόλτα στο λογαριασμό της στο Instagram, θα διαπιστώσεις του λόγου το αληθές.
Η 33χρονη Raquel Santolaya είναι ιδιαίτερα γνωστή στη χώρα της, αλλά και στα social media, και οι φωτογραφίες
που ανεβάζει στο Instagram, είναι η μία πιο σέξι από την άλλη.

χολιγουντιανή
σταρ Jennifer
Aniston, ετοιμάζεται να κάνει
κουμπαριά με ένα
από τα πιο διάσημα ζευγάρια της
παγκόσμιας σόουμπιζ. Ο λόγος για
την pop star Katy Perry και το διάσημο ηθοποιό και αρραβωνιαστικό της Orlando Bloom.
Το ζευγάρι, μετά από μια πολυετή σχέση, και ένα χωρισμό που όμως δεν κράτησε πολύ, είναι πλέον αρραβωνιασμένοι εδώ και πάνω από ένα χρόνο και από
στιγμή σε στιγμή περιμένουν την άφιξη του πρώτου
παιδιού τους (ο Orlando έχει και ένα γιο από το γάμο
του με το μοντέλο Miranda Kerr).
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Mirror, η Jennifer Aniston μαζί με την Perry,
μολονότι γνωρίζονταν και είχαν καλές σχέσεις εδώ και
πολλά χρόνια, ειδικά την περίοδο της καραντίνας, ήρθαν πολύ κοντά. Οι δυο σταρ έκαναν συχνούς περιπάτους και το δημοσίευμα αναφέρει πως η Katy πρότεινε
στην Aniston να γίνει νονά του μωρού της και πως η
ηθοποιός συγκινήθηκε πολύ με αυτή την πρόταση, καθώς ήταν κάτι που επιθυμούσε και η ίδια.

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

5877 Av. Papineau, Montréal, QC H2G 2W3
Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-Καλημέρα
Μάγδα
μου!σου βρήκε εισιτήρια
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
Μ-Καλημέρα Αλέκα. Γιατί χαρούλες σήμερα;
ο Λάμπης;
Α-Διότι κέρδισα το στοίχημα!
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Μ-Ποιο στοίχημα;
Α-Αυτό
που
για το ποιος θα κερΑ-Ωραία. Πότε βάλαμε
μας φεύγεις;
δίσει την προεδρία της Αμερικής. Το ξέχασες
κιόλας;
Μ- Την
άλλη εβδομάδα.
Μ-Δεν το ξέχασα.
Α-Τόσο
Α-Τότε;νωρίς;
Μ-Απλούστατα,
δε βγήκε
ο νικητής
ακόΜ-Τι
να κάνουμε χρυσή
μου, φέτος
τα εισιτήρια
μα.
Α-Πως δε
ο κόσμος
βούφεύγουν
λεςβγήκε.
και είναιΕδώ
ζεστάόλος
ψωμιά
του φούρνου.
ιξε για τη νίκη του Μπάιντεν και απ’ ότι
Α-Έχεις
δίκιοτόσα
σ’ αυτό.
Πολλοί γνωστοίαπό
πάνεαρχηστην
ξέρω
πήρε
συγχαρητήρια
γούς
κρατών
λες πως
βγήκε;
Ελλάδα.
Άλλοικαιγιαμου
διακοπές
καιδεάλλοι
για να
Μ-Στο λέω, διότι επίσημα δεν έχει ανακηρυχθεί
ο νικητής
των εκλογών.
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
και άλλα.
Α-Αφού είναι φως φανάρι ότι κέρδισε.
Μ-Μόνο
αν δεν που
προσέξεις,
Μ-Ξεχνάςπου
τις νοθείες
έγιναν;υπάρχουν
Α-Ποιες
νοθείες;
κάποιοι
επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται
Μ-Καλά, δεν άκουσες για φορτηγάκια να
φέρνουν
με ψηφοδέλτια,
να λάθη,
μην
γνωρίζουνσάκους
τις διαδικασίες
και όταν κάνουν
έχουν δικαίωμα να επιβλέπουν την καταυψώνουντων
τα χεριά
ψηλά,σεκαιορισμένες
τα βάρη μαζί
με τα
μέτρηση
ψήφων
κάλπες
τουτιςΤραμπ;
οιπρόστιμα
οπαδοί και
ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα.
Α-Έλα… Μη μου πεις ότι πιστεύεις όλες
Εν τω τις
μεταξύ
όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους
αυτές
ψευτιές;
Μ-Και ο κατάλογος νεκρών που «βρικογια τη δουλειάκαιπου…
δεν έκαναν.
λάκιασαν»
ψήφισαν
με επιστολική
ψήφο;
Και
αυτό
είναι
ψευτιά;
Α-Τι
μου
λες;
Α-Δε μπορώ να σ’ απαντήσω… Λες να είΜ-Και
που όλα
είσαιαυτά;
ακόμα. Υπάρχει τέτοια
ναι
αλήθεια
Μ-Το θέμα δεν είναι τι λέω εγώ. Το θέμα
ανευθυνότητα,
πουη αλήθεια
αν μπλεχτείς
σε τέτοιες
είναι
να βγει όλη
στη μέση.
Α-Δίκιο έχεις.
Συμφωνώ
υποθέσεις
τότε άστα
να πάνε.μαζί σου. Τότε ας
περιμένουμε ως τις 14 Δεκεμβρίου.
Α-Έπρεπε
οι τότε;
κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να
Μ-Γιατί ως
Α-Διότι είναι η μέρα που θα ψηφίσουν οι
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές
εκλέκτορες.
Μ-Άλλοι είναι αυτοί;
εδώ.
Α-Είναι αυτοί που εκλέγουν τον πρόεδρο.
Μ-Έχεις
αν ήταν έτσιδηλαδή;
τα πράγματα,
δε θα
Μ-Πως δίκιο,
τον εκλέγουν
Δεν ψήφισαν τόσα εκατομμύρια;
αναγκαζόμασταν
πολλοί από
εμάςνομός
να πάμε
στην
Α-Για να καταλάβεις,
κάθε
ή πολιτεία
-State- όπως τη λένε, έχει έναν αριθμό
Ελλάδα.
ατόμων εκλεκτόρων, ανάλογα με τον πληΑ-Ναι αλλά
με το πολιτείας.
να πηγαίνουμε
στην πατρίδα
θυσμό
τής κάθε
Παράδειγμα,
η
Καλιφόρνια έχει 55, η Νεβάδα 6 κ.λπ.. Στις
έστω
για
διεκπεραιώσεις,
τη
βοηθούμε
14 Δεκεμβρίου όλα αυτά τα άτομα, 538
συνολικά,
εκλέξουν
οικονομικά.θα
Το έχεις
σκεφτείτον
αυτό;πρόεδρο της
Αμερικής. Κατάλαβες τώρα;
Μ-Όχι
να κατάλαβα.
σου πω. Αλλά
μάλλον
δίκιοτι έχεις.
Μ-Τώρα
Αλλά
ξέρεις
μου
δημιουργεί
ερωτηματικά;
Έστω
και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην
Α-Ποιο πράγμα;
Μ-Δε βρίσκεις
παράξενο,
μόλις είΕλλάδα,
δε θα πήγαιναν
αν θα ότι
μπορούσαν
να
παν ότι κέρδισε ο Μπάιντεν, βγήκαν η μια
τακτοποιήσουν τιςμετά
δουλειές
την τους
άλληαπό
ότιεδώ.
βρίσκοφαρμακευτική
νται
κοντά
στο
εμβόλιο;
A-Και
δε
μου
λες,
τώρα
που
θα
φύγεις,
τι
θα κάνω
Α-Ναι, πράγματι, κάπως παράξενο… Αλλά
πάνω
σ’ αυτό
εγώ χωρίς
τα νέαμου
σου;είπε ο Μενέλαος που
παρακολουθεί το χρηματιστήριο, ότι την
Μ-Υπομονή
εγώ. Αλλά έχω ηκι ένα
άλλο
ημέρα
που όπως
έκανεκι’ ανακοίνωση
Φάιζερ
για
το
εμβόλιο,
ο
διευθυντής
πούλησε
μέπρόβλημα για το ταξίδι.
ρος των μετοχών του και έβγαλε πάνω από
5Α-Ποιο;
εκατομμύρια…
Μ-Πράγματι, μεγάλη σύμπτωση και
Μ-Φοβάμαι.
αυτή…
Α-Τοφοβάσαι;
άλλο το άκουσες για το Κεμπέκ;
Α-Τι
Μ-Όχι.
Α-Λοιπόν,
βλέποντας
ότιτο δημιουργούΜ-Το
αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
ταξίδι…
νται πολλά κρούσματα στα σχολεία, για
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
εδώ στο Λαβάλ έκλεισε ένα
παράδειγμα
σχολείο
για
δύο
εβδομάδες,
κυβέρνηση
Μ-Με τόσα που γίνονται,
φοβάμαιηΑλέκα
μου.
σκέφτεται να αυξήσει την περίοδο διακοπών
Χριστουγέννων
και είναι
να το
γυρίσουν
τα
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο
πιο ασφαλές
παιδιά στις τάξεις κατά τα τέλη Ιανουαρίμέσο
μεταφοράς.
Το λένε κι οι Αν
στατιστικές.
ου
ή αρχάς
Φεβρουαρίου.
γίνει αυτό, η
σχολική
χρονιά
θα
τελειώσει
τέλοςαλλά
Ιουνίου
Μ-Δε
ξέρω
τι
λένε
οι
στατιστικές
εγώ
ή ακόμα και τον Ιούλιο.
φοβάμαι
και με τους
τρομοκράτες.
Μ-Δε νομίζω
να το
καταφέρει αυτό η κυβέρνηση.
Α-Ανοησίες.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι
να υπολογίσει
ξενοΜ-Δεν
είναιξέχασε
καθόλου
ανοησίες καιτον…
υπερβολές.
δόχο.
Δεν
είδες τιξενοδόχο;
έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε
Α-Ποιόν
Μ-Τα εργατικά συνδικάτα των δασκάλων.
αστυνομικός;
Ήδη
έχουν αγριέψει απ’ ότι μου λέει η γειτόνισσά
Α-Το είδα,μου
αλλάη Ασπασία,
τι σχέση έχειπου
αυτόείναι
πουδασκάθα πας
λα σε δημοτικό σχολείο.
εσύ στην Ελλάδα;
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Α-Και
την ξέρεις αυτή την Ασπασία;
Μ-Α,
είπαπου
κι εγώ…
Μ-Μα σου είπα, είναι γειτόνισσά μου.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Οι αυλές
μας αντικρίζονται.
Σάββατο
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
Κι εδώ, και στοΤοταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
μάλιστα που μιλούσαμε, μου είπε τα προΜ-Για
πες μου
τις μάθω.
βλήματα
πουνααντιμετωπίζουν
οι δάσκαλοι
και πόσο Πρώτα
δύσκολη
και θα
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Φυσικά.
απ΄είναι
όλα, όλο
τον είναι
καιρό αυτή
που
η σχολική χρονιά.
πρινθα
το πρέπει
ξεχάσω,κάποιος
πρέπειναναπαίρνει
σε ενημεθαΑ-Α,
λείπεις,
τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
ρώσω για κάτι.
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
γράμματα
HERMES
OVERSEAS
INC.
Μ-Τι; από το γραμματοκιβώτιο για να μη
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Α-Διάβασα
στη
γαλλική
εφημερίδα,
ότι
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
η περιοχή του Παρκ-Εξτένσιον έχει 11%
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
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INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
του συνόλου
Μ-Δίκιο
έχεις! όλων των κρουσμάτων, σε
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
σύγκριση με άλλες περιοχές, όπου το ποTRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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Α-Ύστερα,
για καλό
για 5%.
κακό, σου συνιστώ να
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
σοστό είναι
μόλιςκαιστα
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Μ-Δηλαδή;
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
κλείσεις
το γενικό διακόπτη του νερού.
Α-Δηλαδή, στο λέω να προσέχεις εσύ και Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
ο αντρούλης
να μη βρεθείτε
ξαφνικά
Μ-Καλό
κι αυτό,σου,
το σημειώνω.
Και το ηλεκτρικό
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
άρρωστοι από τον ιό.
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ναΜ-Προσέχουμε,
κλείσω;
αλλά τώρα που μου το
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
είπες θα
προσέχουμε
περισσότερο.
Αλλά
γραφείων
στην Ελλάδα,
Α-Όχι.
Για
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
να σου πω την αλήθεια, δεν εκπλήσσομαι
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
από την κατάσταση
που λες ότι διακόπτες
επικρατεί
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
μερικούς ηλεκτρονικούς
σεβόμαστε το όνομά μας.
γύρω μου στην περιοχή.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
από
αυτούςτοπου
κλείνουν τα φώτα τα πράγματά σας...
Α-Γιατί
λεςανοίγουν
αυτό; καιΠροσέχουμε
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Μ-Διότι
κάθε φορά
που
βγαίνω
έξω
για
από την Ελλάδα.
μεψώνια,
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
σεβόμαστε το όνομά μας.
ακούω κοτσάνες από άτομα που
κιδεναν πιστεύουν
λείπεις, δείχνειτίποτα
το σπίτιγιαότιόλα
κατοικείτε
αυτά.καιΤο
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ίδιο και περισσότερο ακούει ο Αγαμέμνων
δεμου.
γίνεται
εύκολη
τους κλέφτες
που
«Όλα
είναιλεία
μια για
πλεκτάνη,
όλα είναι
σεβόμαστε το όνομά μας.
ψέματα».
καιροφυλακτούν.
Α-Αυτό είναι αλήθεια, θα βγει στην επιΜ-Και
το Αλάρμ
τα παιδιά του SPARTAN δε
φάνεια
αργά ήαπό
γρήγορα.
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Μ-Όχι πάντως όταν ζούμε εμείς. Μπορεί ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
κάποτε να το μάθουν τα εγγόνια μας…
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Και γιατί
Α-Βεβαίως
καιτόσο
βοηθά,αργά;
αλλά όταν κτυπήσει ο
Για περισσότερες
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διότι πρέ- work to be done to make it suitable for residential living. Great building. Includes 1 indoor parking spot.
Α-Εγώ
όμωςφορά.
θέλω θάλασσα,
Available immediately!!!
πει να πάω για ψώνια.
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
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Καμάλα Χάρις:
Ποια είναι η
πρώτη γυναίκα
αντιπρόεδρος
στην ιστορία
των ΗΠΑ

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

Α

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

Αυτή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η συνέχεια
της συνέντευξης με τη συγγραφέα-δημοσιογράφο
και πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ

Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη

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

ναμφισβήτητα η εκλογή του Τζο
Μπάιντεν στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και -κυρίως- η «αποπομπή» του Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό
Οίκο, έχουν ανακουφίσει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. Το ενδιαφέρον όμως,
όπως και τα φώτα της δημοσιότητας,
έχουν στραφεί στην πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, την Καμάλα Χάρις.
Η 56χρονη Γερουσιαστής της Καλιφόρνια, είναι η πρώτη γυναίκα, πρώτη
μαύρη και πρώτη με καταγωγή από την
Ασία (σ.σ. είναι Ινδή από τη μεριά της
μητέρας της) που εκλέγεται Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι η τρίτη γυναίκα που
επιλέγεται ως υποψήφια για το αξίωμα
αυτό. Πρώτη, ήταν η Τζεραλντίν Φεράρο
το 1984, υποψήφια Αντιπρόεδρος με το
Δημοκρατικό Γουόλτερ Μοντέιλ, ο οποίος έχασε τις εκλογές από τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Η δεύτερη, ήταν η Σάρα Πέιλιν το
2008 με τον Τζον Μακέιν, ο οποίος ηττήθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα.
«Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ στα 19
δεν περίμενε ίσως ότι θα ερχόταν μία
τέτοια στιγμή. Γυναίκες από την Ασία,
αφροαμερικανές, λατίνες, έχουν τη δύναμη να στηρίξουν τη δημοκρατία. Όλες
οι γυναίκες που πάλευαν τόσα χρόνια να
προστατέψουν τη δημοκρατία και τώρα
μία νέα γενιά μάχεται για τον ίδιο σκοπό. Για τους κόπους τους βρίσκομαι εδώ.
Για τα όνειρα και τους στόχους τους. Και
τι κουράγιο ήθελε για τον Μπάιντεν να
διαλέξει μία γυναίκα για αντιπρόεδρο
της χώρας. Μπορεί να είμαι η πρώτη,
αλλά δε θα είμαι η τελευταία. Γιατί κάθε
μικρό κορίτσι βλέπει ότι η χώρα αυτή, είναι χώρα ευκαιριών, ανεξάρτητα την καταγωγή σου» είπε η Χάρις, στην ιστορική
ομιλία της το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.
Γεννημένη τον Οκτώβριο του 1960 στο
Όκλαντ της Καλιφόρνια από Τζαμαϊκανό
πατέρα, οικονομολόγο και καθηγητή στο
Στάνφορντ και Ινδή μητέρα, ερευνήτρια
με σημαντικές μελέτες στο βιογραφικό
της, η Καμάλα και η αδερφή της μεγάλωσαν πηγαίνοντας στην εκκλησία των
βαπτιστών αλλά γνώρισαν και τον ινδουισμό όταν επισκέπτονταν την Ινδία και
την οικογένεια της μητέρας τους.
Η Καμάλα Χάρις σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Howard της Ουάσιγκτον και το
2014 παντρεύτηκε το δικηγόρο Ντάγκλας
Έμχοφ. Η Χάρις που έγινε και Περιφερειακή Εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο το
2003, θεωρείται από τους «συντηρητικούς» Δημοκρατικούς. Εξελέγη Γενική
Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας -η πρώτη
γυναίκα και η πρώτη μαύρη που επιλέγεται για το αξίωμα αυτό- το 2010 και επανεξελέγη το 2014 με ευρύ προβάδισμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
Αρχικά διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές, καθώς ονειρευόταν να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
των ΗΠΑ, ωστόσο αποχώρησε από την
«κούρσα» ελλείψει πόρων το Δεκέμβριο του 2019. Λίγους μήνες μετά, ο Τζο
Μπάιντεν την έχρισε συνυποψήφιά του
για την Αντιπροεδρία. Η επιλογή της για
το αξίωμα της Αντιπροέδρου αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη για τους Δημοκρατικούς, καθώς είχε μεγάλη απήχηση
στις γυναίκες και στους προοδευτικούς
ψηφοφόρους.
Η Kamala Harris με το
σύζυγό της και δικηγόρο,
Douglas Craig Emhoff

Η καριέρα της ως εισαγγελέα είναι
αυτή που την έκανε πολιτική αλλά έφερε
πολιτικά οφέλη και κινδύνους. Κέρδισε
τη φήμη της «σκληρής» και θεωρούνταν
ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του Δημοκρατικού κόμματος. Χρησιμοποιώντας
αυτή τη δυναμική εξελέγη Γερουσιαστής
των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια το 2017.
Παρά την «αριστερή» κλίση σε θέματα όπως ο γάμος των ομοφυλοφίλων
και η θανατική ποινή, η φορολογία, η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντιμετώπισε επανειλημμένες επιθέσεις από
την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, οι οποίοι ακριβώς δεν τη θεωρούσαν αρκετά προοδευτική. Η Χάρις
φαινόταν να αποφεύγει θέματα όπως η
αστυνομική μεταρρύθμιση, η νομοθεσία
περί ναρκωτικών και οι εσφαλμένες καταδίκες.
Η Χάρις μπορεί να υπερασπιστεί την πολυπολιτισμικότητα που καθορίζει ουσιαστικά την Αμερική αλλά απουσιάζει σε
μεγάλο βαθμό από τα κέντρα εξουσίας
της Ουάσιγκτον. | © naftemporiki.gr
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Serving the Hellenic
Community since 1922

ELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY
OCIÉTÉ D’ENTRAIDE DES FEMMES GRECQUES

ΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΑVΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!

OUVREZ VOTRE COEUR!
OPEN YOUR HEART!

SAMEDI • SATURDAY • ΣΑΒΒΑΤΟ

NOV.
14
10 AM to 2 PM

RADIOTHON “AGAPI”
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Appelez - Call - Τηλεφωνήστε

514-333-6000
THE MONTREAL
GREEK TIMES | ΧΡΟΝΙΚΑ

Mary Karamanos
&
Nick Tsatsoulis

The Goulakos
Family

Connie & Chris
Jamie-Lee & George
Julie & Socrates

Vivian Pamel
&
Peter Pamel

Anonymous
Sponsor x2

ENTREPRISE LOCATION LTÉE

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

Wagar Adult Education Centre
www.emsb-aevs.com / (514) 488-4636
EMSB

514.341.8725
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alekas@shleasing.com

General Manager

5470, rue Pare, Mont-Royal, QC. H4P 1R3

Το ΝΒΑ ξεκινάει στις 22 Δεκεμβρίου!
Τ

ο ΝΒΑ, το Συμβούλιο των Ιδιοκτητών
και η Ένωση παικτών, συμφώνησαν
σε όλα για την έναρξη της νέας σεζόν και
πλέον είναι και επίσημο, πως το πρώτο
τζάμπολ θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου.
Όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, κατόπιν συμφωνίας όλων των πλευρών, βρέθηκε η
χρυσή τομή στα βασικά ζητήματα που
τους απασχολούσαν και πλέον τα πάντα
μπήκαν σε μια σειρά από τη Free Agency,
μέχρι το ντραφτ και φυσικά μέχρι την
έναρξη της regular season.
Στην ανακοίνωση λοιπόν εκτός από την
«πρώτη» της σεζόν 2020/21 αποφασίστηκε η Free Agency (οι συζητήσεις των
ομάδων με τους ελεύθερους παίκτες και

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

«Τρέχουν» με… 3Χ3
ΑΕΚ και Μεσολόγγι

Τ

ο απόλυτο νικών έχουν
η ΑΕΚ και το… Μεσολόγγι, μετά από τις τρεις
πρώτες αγωνιστικές της ελληνικής Basket League. Και
αν για την Ένωση δεν αποτελεί έκπληξη, το αντίθετο
ισχύει για τη νεοφώτιστη ομάδα της
Αιτωλοακαρνανίας, που έχει ξαφνιάσει
ακόμα και τους οπαδούς της.
Στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής η ΑΕΚ
πέρασε από το Περιστέρι μέσω… Λοτζέσκι! Ο 35χρονος πρώην παίκτης των «αιωνίων» σημείωσε στα τελευταία 3΄30΄΄
του παιχνιδιού 4(!) τρίποντα, οδηγώντας την Ένωση στην 3η διαδοχική της
νίκη στο πρωτάθλημα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3η αγωνιστική
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 79-66
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ 62-66
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 96-67
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 3 αγώνες)
1] ΑΕΚ
6 (3-0)
2] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
6 (3-0)
3] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
5 (2-1)
4] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
4 (2-0)
5] ΑΡΗΣ
3 (1-1)
6] ΗΡΑΚΛΗΣ
3 (1-1)
7] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
3 (0-3)
8] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
2 (0-2)
9] ΛΑΡΙΣΑ
2 (0-2)
10] ΠΑΟΚ
2 (0-2)
11] ΛΑΥΡΙΟ
0 (0-0)
12] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0 (0-0)
*Παναθηναϊκός, Άρης, Ηρακλής,
Κολοσσός, Λάρισα, ΠΑΟΚ έχουν
από 2 αγώνες | Δεν έχουν αγωνιστεί
ακόμα Λαύριο και Προμηθέας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020
ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΥΡΙΟ (09:00 /
ERTFLIX)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (10:00 /
ΕΡΤ SPORTS & ΕΡΤ3 live)
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (10:00 /
ΕΡΤ SPORTS & ΕΡΤ3 live)

οι πιθανές προφορικές συμφωνίες) να ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή δύο

ημέρες μετά το ΝΒΑ Draft, ενώ από τις 22
Νοεμβρίου θα μπορούν οι προφορικές

συμφωνίες να μετουσιωθούν σε υπογραφές.
Αξίζει να σημειωθεί πως το salary cap θα
μείνει σταθερό στα 109,1 εκατ. δολάρια
και ο φόρος πολυτελείας θα εφαρμόζεται από τα 132,6 εκατ. δολάρια παρά τις
απώλειες εσόδων εξαιτίας της πανδημίας, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε τα
επόμενα χρόνια να ανεβαίνει ανάμεσα
στο 3% και το 10%.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι,
τα training camp των ομάδων θα αρχίσουν την πρώτη του Δεκέμβρη, ενώ αντί
για 82 ματς η regular season θα έχει 72
φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών.
© in.gr

Μ

ε γοργούς ρυθμούς θα «τρέξει» το
έργο της Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού και Λεωφόρου, σχεδόν 15 χρόνια
από τότε που «κόλλησε στις ράγες» και
έμεινε εκεί χωρίς να προχωρήσει, για
πολλούς και διάφορους λόγους.
Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και, αφού δόθηκαν πρώτα λύσεις σε διάφορα θέματα
που καθυστερούσαν τις εξελίξεις, άναψε
το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του
έργου, με στόχο να ολοκληρωθεί έως το
2023.
Το πρώτο βήμα θα γίνει με την υπογραφή έως τα τέλη Νοεμβρίου ενός MOU
(μνημόνιο συνεργασίας και κατανόησης)
μεταξύ της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, του Δήμου Αθηναίων και
του υπουργείου Ανάπτυξης. Η κίνηση
αυτή θα σημάνει την έναρξη ενός αγώνα
δρόμου για την υλοποίηση ενός μακρόπνοου έργου, που θα αλλάξει την εικόνα
δύο μεγάλων γειτονιών της Αθήνας. Πέρα
από τις διαδικαστικές δυσκολίες, κρίσιμο θέμα είναι η εξεύρεση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του
έργου. Εκτιμάται ότι η Διπλή Ανάπλαση
θα κοστίσει περίπου 200 εκατ. ευρώ, τα
περισσότερα εκ των οποίων θα αντληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, εθνικά
και ευρωπαϊκά ταμεία, όπως και από
πόρους της Περιφέρειας Αττικής για τα
έργα που αφορούν τις δημόσιες υποδομές. Στο χώρο του Βοτανικού θα κατασκευαστούν γήπεδο ποδοσφαίρου, εγκα-

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ανεβάζει ταχύτητα
η Διπλή Ανάπλαση
Με βάση τις τελευταίες, ραγδαίες
εξελίξεις, οι μπουλντόζες αναμένεται να πιάσουν ξανά δουλειά
τόσο στο Βοτανικό όσο και στη
Λ. Αλεξάνδρας

ταστάσεις για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, αλλά και γήπεδο μπάσκετ σε όμορο
οικόπεδο. Μόλις δοθούν προς χρήση οι
αθλητικές εγκαταστάσεις, ο χώρος του
υπάρχοντος ποδοσφαιρικού γηπέδου
στη Λεωφόρο θα μετατραπεί σε πάρκο.
© Η Καθημερινή

Νίκη – πρόκριση στο φινάλε!

Ο Quiοto στο 88ο λεπτό του αγώνα με το DC United
έστειλε τους Montrealers στα πλέι-οφ του MLS

Τ

α καλύτερα τα φύλαγαν για το… τέλος
της κανονικής περιόδου
οι παίκτες του Τιερί Ανρί.
Παίζοντας στο τελευταίο
παιχνίδι της κανονικής
περιόδου εκτός έδρας με το DC United,
ήθελαν νίκη ή ισοπαλία (εφόσον έχασε
το Σικάγο με 3-4 από τη Νέα Υόρκη FC)
για να προκριθούν στα πλέι-οφ. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι ήθελαν μόνο νίκη για
να περάσουν αυτοί στα πλέι-οφ.
Και το είχαν καταφέρει (οι γηπεδούχοι) αυτό έως το 74΄, όταν προηγούνταν
με 2-1, με δύο κεφαλιές των Pines &
Kamara, από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ! Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Bojan
για το Μόντρεαλ.
Στο β’ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπή-

καν επιθετικά στο παιχνίδι δείχνοντας
διαθέσεις… νίκης. Πρώτα ο κορυφαίος
των Impact, Quioto, είχε κεφαλιά στο
οριζόντιο δοκάρι (49΄), ενώ στη συνέχεια
από ασίστ του ιδίου, ο Κενυάτης μέσος
Wanyama με κεφαλιά-κεραυνό έστειλε
τη μπάλα στο αριστερό «Γ» για την ισοφάριση (74΄).
Τη νίκη-πρόκριση έδωσε στο 88΄ με
πλασέ εξ επαφής ο Quioto, ύστερα από
κλέψιμο του Kizza στη μεσαία γραμμή,
πάσα στον Toye αριστερά και σέντρα του
τελευταίου στον σκόρερ.
Στον πρώτο γύρο των πλέι-οφ, οι
Montreal Impact θα παίξουν στις 20 Νοεμβρίου (6:30 PM) εκτός έδρας με τους
New England Revolution (Gillette Stadium
– Foxborough) που τερμάτισαν μία θέση
πάνω από το Μόντρεαλ.

DC UNITED – MONTREAL IMPACT 2-3
9’ Pines, 33’ Kamara – 13’ Bojan,
74’ Wanyama, 88’ Quioto

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1] Philadelphia Union 47 (44-20)
2] Toronto FC 44 (33-26)
3] Columbus Crew 41 (36-21)
4] Orlando City 41 (40-25)
5] New York City FC 39 (37-25)
6] NY Red Bulls 32 (29-31)
7] Nashville SC 32 (26-25)
8] New England 32 (26-25)
9] Montreal Impact 26 (33-43)
10] Inter Miami 24 (25-35)
--------------------------------------------11] Chicago Fire 23 (33-39)
12] Atlanta United FC 22 (23-30)
13] DC United 21 (25-41)
14] FC Cincinnati 16 (12-36)
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Ολυμπιακός: Έπιασε στην κορυφή
τον Άρη με ρεκόρ νικών

Προέλαση του ΠΑΟΚ με Γκαρσία | Επιστροφή στις «μαύρες» μέρες ο ΠΑΟ
από μισή ώρα αγώνα.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Σε παρένθεση το ποσοστό
επί του συνόλου των αγώνων τους)
-Ολυμπιακός: 1300 (66,4%)
-Παναθηναϊκός: 1226 (61,1%)
-ΑΕΚ: 1119 (58%)
-ΠΑΟΚ: 989 (49,3%)
-Άρης: 707 (39,6%)
-Πανιώνιος: 646 (34,2%)
-Ηρακλής: 626 (37%)

Ο

Covid-19 έπαιξε... μπάλα και την 8η
αγωνιστική στην ελληνική Σούπερ
Λίγκα, εφόσον τα τρία από τα επτά παιχνίδια αναβλήθηκαν λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού στις ομάδες.
Από τα υπόλοιπα τέσσερα ματς που
έγιναν, κερδισμένοι ήταν Ολυμπιακός
και ΠΑΟΚ, που πέρασαν νικηφόρα από
Ηράκλειο και Ριζούπολη αντίστοιχα, ενώ
μεγάλος χαμένος ήταν ο Παναθηναϊκός
που γνώρισε αναπάντεχη ήττα από τον
Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες του επί της Λαμίας και του
Απόλλωνα.
Στο τελευταίο παιχνίδι του προγράμματος, ο Παναιτωλικός έκανε την... έκπληξη
και πήρε πολύτιμο βαθμό στα Γιάννινα
από τον τοπικό ΠΑΣ (0-0).
1300 ΝΙΚΕΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη εκτός
έδρας νίκη του στο πρωτάθλημα Super
League Intewetten, επικρατώντας με 2-0
του ΟΦΗ. Με αυτή έφτασε τις 1300 νίκες
στην ιστορία του στην Α’ Εθνική/Super
League. Γίνεται η πρώτη ομάδα που φτάνει σε αυτό τον αριθμό νικών και χρειάστηκε να παίξει 1958 αγώνες.
Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το 66,4%
των αγώνων του, κάτι λιγότερο δηλαδή
από τα δυο τρίτα. Έχει ακόμα 396 ισοπαλίες (20,2%) και 262 ήττες (13,4%). Από
τις 1300 νίκες οι 786 είναι εντός έδρας, οι
512 εκτός και άλλες δύο σε ουδέτερο γήπεδο, τα μπαράζ του 1980 και του 1982.
Για τη νίκη του αυτή ο Ολυμπιακός
χρειάστηκε τη βοήθεια του Αχμέντ Χασάν και ο Αιγύπτιος άνοιξε το σκορ, για
να συνεχίσει την παράδοση που έχει με
τον ΟΦΗ. Ο Χασάν έφτασε τα έξι γκολ σε
τέσσερα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την ομάδα της Κρήτης. Σε βάρος του
ΟΦΗ έχει πετύχει το μοναδικό του χαττρικ, ενώ στο μοναδικό παιχνίδι που δε
σκόραρε κέρδισε πέναλτι και βγήκε μετά

Suggested presentation.

Ο ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΠΕΤΥΧΕ
ΤΟ #100 ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ
Ανοίγοντας το σκορ στη Ριζούπολη, ο Κάρολ Σφιντέρσκι πέτυχε το 100ο γκολ στο
πρωτάθλημα Super League Interwetten.
Αυτό συνέβη στο 48ο παιχνίδι της σεζόν
και τελευταίο της 8ης αγωνιστικής, με
πολλές εκκρεμότητες βέβαια, αφού δεν
έχουν διεξαχθεί συνολικά οκτώ αγώνες.
Ο Πολωνός επιθετικός έφτασε τα τέσσερα γκολ, όσα έχουν άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές, και είναι ένα πίσω από τον
Ελ Αραμπί. Από ότι φαίνεται μέχρι τώρα,
αναμένεται ενδιαφέρουσα μάχη για τον
τίτλο του πρώτου σκόρερ.
Τα 103 γκολ μέχρι τώρα τα έχουν πετύχει 61 διαφορετικοί παίκτες, ενώ μόνο οι
20 από αυτούς έχουν πετύχει περισσότερα από ένα. Ο Σφιντέρσκι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που έχει
πετύχει περισσότερα από ένα γκολ, τα
υπόλοιπα οκτώ τα έχουν βάλει οκτώ διαφορετικοί παίκτες. Ένας από αυτούς είναι πλέον και ο Στέφαν Σβαμπ, ο Αυστριακός μέσος, που μέχρι τώρα έδινε μόνο
ασίστ. Ο 30χρονος Σβαμπ έχει τέσσερις
ασίστ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια
πρωταθλήματος, περισσότερες από κάθε
άλλο παίκτη στο πρωτάθλημα.
Μάλιστα, υπολογίζοντας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει επτά ασίστ και δύο
γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε για δεύτερο παιχνίδι
στη σειρά τρία γκολ, έτσι έχει βάλει έξι
στα δύο τελευταία, από τότε που ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία, όλα εκτός έδρας
μάλιστα. Έξι είχε βάλει όλα κι όλα στα
πρώτα πέντε παιχνίδια του με τον Άμπελ
Φερέιρα στον πάγκο.
8Η ΑΓ.: ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να… ξεκινά
στο δεύτερο ημίχρονο τα παιχνίδια του,
ο Πάμπλο Γκαρσία έφερε βροχή από
γκολ, ο Γιαννιώτης έσπασε την παράδοση
και ο Λάζαρος... 40άρησε!

ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ!
Το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού
συνεχίζεται και έχει την καλύτερη επίθεση με 14 γκολ, αλλά τα έχει πετύχει όλα
στο δεύτερο ημίχρονο!
Μάλιστα, έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια στο δεύτερο ημίχρονο, αφού και
τον ΠΑΣ τότε τον ισοφάρισε! Ενώ το ένα
που έχει δεχτεί, αυτό στα Γιάννενα, το
έχει δεχτεί στο πρώτο! Το εντυπωσιακό
σερί του Ολυμπιακού επεκτείνεται και
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει
παίξει 11 παιχνίδια, να έχει πετύχει 17
γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο ΠΑΜΠΛΟ ΕΦΕΡΕ ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ!
Με τρεις νίκες ξεκίνησε την καριέρα του
στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Πάμπλο Γκαρσία,
δύο στο πρωτάθλημα και μια στην Ευρώπη. Τέτοιο ξεκίνημα έχει να κάνει προπονητής του ΠΑΟΚ από τον Αύγουστο του
2012, όταν ο Γιώργος Δώνης είχε κερδίσει τα τέσσερα πρώτα του στον πάγκο
της ομάδας.
Μάλιστα, ο Ουρουγουανός πανηγύρισε
10 γκολ σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια,
κάτι που έχει να κάνει προπονητής του
ΠΑΟΚ από το 1974! Τότε ο Γκιούλα Λόραντ είχε ξεκινήσει επίσης με τρεις νίκες
και 10 γκολ ενεργητικό!
Ο ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΕΣΠΑΣΕ
ΤΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΓΚΟΛ!
Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, Ανδρέας Γιαννιώτης, αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό για 8η φορά στην καριέρα του
στη Super League.
Στις επτά προηγούμενες, πέντε με τον
Πανιώνιο και δύο με τον Ατρόμητο, δεχόταν πάντοτε από ένα γκολ. Και μετρούσε
τέσσερις ήττες με 1-0 και τρεις ισοπαλίες
με 1-1! Αυτή τη φορά κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» και να πανηγυρίσει την
πρώτη του νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 40 ΓΚΟΛ!
Τα 40 γκολ στην Α’ Εθνική/Super League
έφτασε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος,
σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ατρομήτου. Είναι η πέμπτη του
ομάδα, μετά τον ΠΑΟΚ (8 γκολ), τον Παναθηναϊκό (15 γκολ), την ΑΕΚ (12 γκολ)
και τον Ολυμπιακό (4 γκολ).
Πέτυχε το τρίτο του γκολ σε βάρος του
Παναθηναϊκού, αφού είχε άλλα δύο με
τη φανέλα της ΑΕΚ το 2017. Είναι ο 216ος
παίκτης, που φτάνει τα 40 γκολ στην
ιστορία της κατηγορίας.

8η αγωνιστική
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0-1
(88΄ Χριστοδουλόπουλος)
ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
(53΄Χασάν, 80΄Μασούρας)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΟΚ 1-3
(63΄Τσιλούλης - 15΄Σφιντέρσκι, 78΄πέν.
Σβαμπ, 97΄πέν. Ντάγκλας)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΑΡΗΣ-ΑΕΚ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΒΟΛΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 8 αγώνες)
1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16 (14-1)
2] ΑΡΗΣ
16 (9-3)
3] ΠΑΟΚ
15 (12-4)
4] ΑΕΚ
13 (9-3)
5] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12 (8-5)
6] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11 (7-11)
7] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10 (6-6)
8] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
9 (9-9)
9] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
9 (7-7)
10] ΟΦΗ
6 (8-14)
11] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
5 (5-8)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
4 (3-11)
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 (3-9)
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
1 (3-12)
* από 7 αγώνες έχουν οι ΠΑΟΚ και
ΒΟΛΟΣ και από 6 έχουν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ΑΡΗΣ, ΑΕΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ & ΛΑΜΙΑ
** 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
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ/ΠΑΟΚ
ΧΑΣΑΝ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
9η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08:00 ΑΕΚ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
10:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ
12:30 ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
12:30 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ

Μ

ε 48 παιχνίδια να έχουν διεξαχθεί
μέχρι τώρα, παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό στις νίκες των φιλοξενούμενων.
Ακριβώς το ένα στα τρία παιχνίδια έρχεται «διπλό», ενώ μόλις δύο περισσότερες είναι οι νίκες των γηπεδούχων.
Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο να οφείλεται και στην απουσία του κόσμου από
τα γήπεδα, κάτι που στερεί ένα πλεονέκτημα των γηπεδούχων.
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Έτοιμος ο Οικονομικός Απολογισμός
της ΕΚΜΜ

Τ

ην περασμένη Τρίτη, Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. Στη διάρκεια της
συνεδρίασης παρουσιάστηκε ο ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός του Οικονομικού Έτους 2019-2020 της ΕΚΜΜ από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών Ernst
& Young. Το πολυσέλιδο έντυπο του Οικονομικού Απολογισμού έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ, hcgm.org.
Το περιεχόμενο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα δημοσιευτεί την
επόμενη εβδομάδα.

$8,340

Για τους Ι. Ναούς της ΕΚΜΜ στο Park Extension

Γ

ια να αντιμετωπίσουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους Ι. Ναούς της ΕΚΜΜ από την πανδημία, οι Ιερείς μας, οι Ενοριακές Επιτροπές, οι κυρίες της Φιλοπτώχου και πολλοί εθελοντές συμμετέχουν
στις πρωτοβουλίες προετοιμασίας γεύματος σε πακέτο, για το σπίτι, το οποίο
παραλαμβάνουν οι πιστοί κατόπιν παραγγελίας, από την είσοδο της αίθουσας
εκδηλώσεων των ναών.
Ένα τέτοιο, επιτυχημένο κοινό γεύμα συγκέντρωσης χρημάτων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή προς όφελος των δύο εκκλησιών μας, στην περιοχή του Park Extension, την “Παναγίτσα” και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Η ΕΚΜΜ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον π. Νικόλαο Παπαγεωργίου και
στον π. Χαράλαμπο Τζίντη για την πρωτοβουλία αυτή, από την οποία συγκεντρώθηκαν $8,340. Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί, επίσης, όσους προσέφεραν το φαγητό
και όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες που προσέφεραν τον χρόνο και την
εργασία τους για τη διοργάνωση αυτής της ερανικής προσπάθειας.

ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Από τον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού

Α

γαπητοί αδελφοί, η πολύτιμη συμμετοχή σας στο γεύμα της 24ης Οκτωβρίου
και η γενναία υποστήριξή σας προς την Εκκλησία μας, δίνουν σε όλους μας
μεγάλη χαρά και ελπίδα στις δύσκολες αυτές ημέρες που διανύουμε και για τον
λόγο αυτόν σας ευχαριστούμε θερμά.
Όπως είχαμε ανακοινώσει, η Ενορία μας ετοιμάζει για δεύτερη φορά γεύμα σε
πακέτο ως έρανο, την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου. Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε
στην Ενορία του Τιμίου Σταυρού Λαβάλ, μπορείτε, όπως και την προηγούμενη
φορά, να έλθετε σε επαφή είτε με τη Γραμματεία, είτε με τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα για να δώσετε την παραγγελία σας.
Οι παραλαβές των γευμάτων θα ξεκινήσουν την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, μεταξύ
11:00 π.μ. και 1:00 μ.μ., στην αίθουσα του Ιερού Ναού της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού Λαβαλ.
Το γεύμα θα περιλαμβάνει παναρισμένο ψάρι με ρύζι, λαχανικά, ταραμά, ψωμί
και λουκουμάδες. Τιμή πακέτου $20.
Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας καλώντας σε έναν από τους παρακάτω
δύο αριθμούς. Γραμματεία: 450-973-3773, Φιλόπτωχος: 450-686-8207.
Είμαστε βέβαιοι ότι και αυτήν τη φορά θα ανταποκριθείτε με όλη σας την αγάπη
για την Εκκλησία σας, τον Τίμιο Σταυρό του Λαβάλ!

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Στο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ
Για την Ημέρα Μνήμης

Ό

πως υπαγορεύει η παράδοση, το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” καλωσόρισε και φέτος, με χαρά και υπερηφάνεια, πολλούς επισκέπτες που το
επισκέφτηκαν για να γνωρίσουν τα παραρτήματά μας, στο πλαίσιο της ετήσιας
εκδήλωσης γνωριμίας “Ανοικτές πόρτες”.
Υπό τις τρέχουσες συνθήκες του COVID-19, δόθηκε μεγάλη προσοχή στον προγραμματισμό των ραντεβού εκτός των κανονικών σχολικών ωρών και εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια
όλων.

Μ

ε τις χαρακτηριστικές παπαρούνες, τα γνωστά poppies, καρφιτσωμένες στις
μπλούζες τους, οι μαθητές του Σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης” τίμησαν
την Ημέρα Μνήμης της 11ης Νοεμβρίου, κρατώντας ενός λεπτού σιγή, για όσους
έχασαν τη ζωή τους, πολεμώντας για την ελευθερία και τα ανθρώπινα ιδανικά,
κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ως Ημέρα Μνήμης έχει καθιερωθεί η 11η μέρα του 11ου μήνα (Νοεμβρίου) κάθε
έτους και κατά την 11η ώρα της ημέρας αυτής τηρείται ενός λεπτού σιγή.

Οι δάσκαλοι, οι διευθυντές και το προσωπικό υποστήριξης συζήτησαν με ενθουσιασμό με όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν από κοντά το σχολικό
μας σύστημα, την εργασία μας, τις δραστηριότητες, την τέχνη και το χορό, τον
αθλητισμό, όλα όσα κάνουν το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” να ξεχωρίζει.
Τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία του σχολείου μας είναι η πολύγλωσση εκπαίδευση
απαράμιλλης ποιότητας και η μοναδική επίβλεψη που λαμβάνουν οι μαθητές μας
από το προσωπικό μας, για την πρόοδο και την ανάπτυξή τους. Αυτοί είναι και
οι κύριοι λόγοι για τους οποίους το Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” αποτελεί
μοναδική επιλογή για τόσες πολλές οικογένειες.

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

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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

ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
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της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
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παρέα.
Ορθοδόξου
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Island
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Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
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σχολείου είναι ένας από τους πιο
Επειδή
ο
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είναι
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παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
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514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
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

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
Η πανδημία του COVID-19 και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή
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ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμε τα για
όλους υπάρχει θέσηΧρειάζονται
και όλοι μπορούν
να
συμμετάσχουν
και να προσφέρουν. Η
την υποστήριξη
όλων μας.
υπεροχα χρώματα
του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της
περσινής
εκδήλωσης
το
απέδειξε,
αφού
και
σε
αυτούς
τους
Συλλόγους
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια για
ψώνια,
φαγητό,
καιμεσημέρι
είδη
πρώτης
ανάγκης
ή
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11
Σεπτεμβρίου
και
ώρα
12:00
το
στο
3231
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό
όποιος west,
θέλει να
βοηθήσει
με τον δικό
του και
τρόπο
τους
συμπατριώτες
μας,
Στην
συνέχεια
καιστο
στο
καζίνο.
Levesque
Τόσο
στο
οσο
Λαβάλ
θα προσφερθεί
τους Μόντρεαλ
και τονθα
τόποπάμε
καταγωγής
τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 514-948-3021.
δωρεάνμπορεί
μεσημεριανό.
Την
Πέμπτη
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Με
την
συμμετοχή
σας θα σαςσας
δοθεί
η Οκτωβρίου
ευκαιρία
η μεγάλη
τιμή στο
να συμβάλετε
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά
απο
τις 11:00και
π.μ.
– 5:002015.
μ.μ.
τηλέφωνο
Μετά
τιςλεωφορείο
καλοκαιρινές
διακοπές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Το
θα
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο
του
ονόμματος
Οργανισμού
σας,
όσο
και
του τόπου
του
γραφείου
της
«ΦΙΛΙΑΣ»
514-948-3021
για
όσο
διάστημα
διαρκούν
τα
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821
Ogilvy
γωνία
Outremont
στις
9:30
το
πρωί
μέτρα
της Κυβέρνησης,
που μας παροτρύνουν να «ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
εισιτήριο συμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
το το
φαγητό
ΕάνΤοενδιαφέρεστε
για την σύνταξη
του ΙΚΑ και
χαρτίκαι
που
Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας
μια
κάρτα
αξίας
$10.00
για
να
παίξετε
στο
καζίνο.
2007
–
2017,
11ο
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
δείχνει
ότι μας
είστε
έν ζωή, τηλεφωνήστε
στο
γραφείο
Η επόμενη
συνάντησή
πραγματοποιείται
την Δευτέρα, 16
Νοεμβρίου
στις 7:00
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι
αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ. στην“Περπατάμε
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
514-948-3021 για να σας εξυπηρετήσουμε. O. Laval
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Για
όσο
διάστημα
διαρκούν
τατηλεφωνήστε
μέτραεκπροσώπους
της Κυβέρνησης
Σάββατο
9
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
όλους εσάς, Αντιπρόσωπους
Εγγραφές
9:00π.μ.
εναντίον εθελοντές
της εξάπλωσης
του
COVID-19
όταν
επισκέπτεστε
Ενημέρωσης,
και όσους
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.

ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

Αναχώρηση
Απομας,
το 821
Ogilvy
Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση
και Παράδοση»
το γραφείο
πρέπει
απαραιτήτως
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
να φοράτε την μάσκα σας.
Τάσσος Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
Για πληροφορίες
καισπίτια
προσφορές
τηλεφωνήστε
( Διανομή
φαγητού στα
των ηλικιωμένων
). στο (514) 948 3021

–

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών Χορών
5757
Wilderton,
σου Δάφνη Σφακιανάκη. Montreal, H3S 2V7

www.newsﬁrst.ca

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
514-271-3969

Δάφνη

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
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

CANADIAN HELLENIC CONGRESS
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
TH ANNUAL CONVENTION
τα Μέλη μας, φίλους και
της “ΦΙΛΙΑΣ”,
38υποστηρικτές
ναΣας
έρθουν
να
περπατήσουν
μαζύ
μας
για
να δείξουν την
προσκαλούμε για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
Annual General Meeting ● Virtual
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15
σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
Saturday, November 28, 2020

10:00 - 14:00

Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της
επαρχίας
του
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
For
delegates
registered
1,(514)
2020948-3021
Ένα
ποσό από τα
έσοδα
της βραδιάς
θα by October
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
●

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
Conference:
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές
της
“A ηΥπηρεσίες
PRELUDE
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας
«Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED

TO THE

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από
HELLENIC
REVOLUTION
• δύο
συστατικές
τις οποίες η μία πρέπει να είναι
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
OF
1821”
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
Sunday, November 29, 2020

●

13:30 - 15:30

επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και πώς η Ελληνική τους
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε
Virtual
presentation
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
Keynote Speaker:
Roch
δωμάτιο
SS-21,Remarks:
κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Opening
Οι συμπληρωμένες
αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν
στον υπεύθυνο της
Kenneth Matziorinis, Ph.D.
The Honourable Leo Housakos

Professor
of Economics,
Senator
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
στην
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
2017.
John Abbott
College,
Former
Speaker, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου

κάτωθη διεύθυνση:
Senate of Canada

McGill University
Past AHEPA Canada President

Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
“Hellenism
in 3021
the Diaspora
“200 Years of the Modern
στο
(514) 948
AHEPA Montreal
and Greece’s Geopolitical
Ευκαιρία
να κερδίσετε
2 Greece:
εισιτήρια
State of
Εαν
δεν
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
(
δύο
φορές).
5777
Avenue
Challenges in
theWilderton
Modern
Whence it came and
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
Where it’s Heading”
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
στο θέατρο
Conference is free and open
to theSt-Denis
public - αξία $250
Era of Nationalism”
Montreal,

QC

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε
αίτηση
και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Toτην
register:
chc2020convention@gmail.com
● 647.216.3264
514.862.6502
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου...
...είναι ευθύνη όλων μας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μέλη της ομάδας Επιτροπής Εράνου του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου:
Μέλη
της ομάδας Επιτροπής
Εράνου π.
τουΔημήτριος
ΚαθεδρικούΑντωνόπουλος,
Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου:
Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης
Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
Κουνάδη,
Όλγα
Ψιλοπούλου,
Ματίνα
Μυλωνά.
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
Κουνάδη, Όλγα Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά.
Αγαπητοί αναγνώστες,
Αγαπητοί
αναγνώστες,
Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι.
Ναού
Αγίου
συνολική
κόστους
την πλήρηεξωτερικής
ανακαίνισηανακαίνισης
του εξωτερικού
μέρους του
Είμαστε στην Γεωργίου.
ευχάριστη Η
θέση
να σας πρόβλεψη
ενημερώσουμε
για τογιαπρόγραμμα
του Καθεδρικού
Ι.
Καθεδρικού
Ι.
Ναού,
εκτιμάται
περί
τα
$
1.875.000
και
θα
ολοκληρωθεί
μέσα
σε
διάστημα
δύο
ετών,
σε
τέσσερεις
Ναού Αγίου Γεωργίου. Η συνολική πρόβλεψη κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους
του
φάσεις.
Καθεδρικού Ι. Ναού, εκτιμάται περί τα $ 1.875.000 και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις
φάσεις.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

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

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

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, αμέσως μετά
την Θεία Λειτουργία, σας προσκαλούμε στο γεύμα
που θα αποτελείται από ψάρι και που θα παρατεθεί
Οικονομικά στοιχεία:
στην
αίθουσα του Ιερού Ναού, προκειμένου να βοηΟικονομικά
στοιχεία:
Συνολικό κόστος
1 φάσης:
Συνολικό κόστος
1 φάσης:
Πεζογέφυρα,
σκάλες
με υποστηρικτικούς
πλαϊνούς τοίχους,
θηθούν
οι ανακαινίσεις
της εκκλησίας. Το γεύμα θα
Πεζογέφυρα,
σκάλες
με
υποστηρικτικούς
πλαϊνούς τοίχους,
υποστήριξη γέφυρας και αποχέτευση:
$632,500 ($550,000 + φόροι $82,500)
υποστήριξη
γέφυρας
και
αποχέτευση:
+ φόροι $82,500)
τελεστεί σύμφωνα με τα μέτρα$632,500
που($550,000
ισχύουν
λόγω
Δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο:
Δεν συμπεριλαμβάνονται
στο συμβόλαιο:
Δίχτυ
ασφαλείας
$4,507 θα σερβίρεται
Ιστοί για σημαίες
$10,500
(υπεσχεμένα)για
του
«COVID-19»
και
σε
πακέτο
Δίχτυ ασφαλείας
$4,507
Ιστοί για σημαίες
$10,500 (υπεσχεμένα)
Έλεγχος
εδάφους
$1,494
Εργασίες
διαμόρφωσης
Έλεγχος
εδάφους
$1,494
Εργασίες
διαμόρφωσης
εξωτερικού χώρου
$30,000 (υπεσχεμένα)
Αντικατάσταση
καυστήρα
$5,289 Για παραγγελίες
έξω (takeout
meal).
παρακαλείστε
εξωτερικού
χώρου
$30,000 (υπεσχεμένα)
Αντικατάσταση
καυστήρα
$5,289
Υπηρεσίες μηχανικού
Φανοστάτες σκάλας $10,000
να
στην
φιλόπτωχο
και $10,000
την ενοριακή
Υπηρεσίες
μηχανικού
Φανοστάτες σκάλας
για
αντλία απευθυνθείτε
αποχέτευσης
$575
για
αντλία
αποχέτευσης
$575
Έξοδα
εκτύπωσης
$392
Συνολικό κόστος 1 φάσης:
$695.257
επιτροπή
ή τηλεφωνείστε
στο 514-813-4052.
Έξοδα
εκτύπωσης
$392
Συνολικό
κόστος 1 φάσης:
$695.257

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





















ης



ης



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

Είσθε όλοι προσκεκλημένοι
$174,162
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1 φάσης
Τιμή φαγητού
$25.00
$174,162
Δωρεές που χρειάζονται
για την ολοκλήρωση της 1 φάσης
Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1 φάση.
Παρακαλούμε
μας βοηθήσετε
να ολοκληρώσουμε
Μενατις
ευλογίες
του την 1 φάση.
Απευθυνόμαστε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να
επιτύχουμε
αυτό στην
το σημαντικό
εγχείρημα.
Απευθυνόμαστε
γενναιοδωρία
και την αγάπη σας για τον
Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να
Επισκόπου
Ζηνουπόλεως
Ιακώβου
επιτύχουμε αυτό το σημαντικό εγχείρημα.
ης
ης

η
η

σας ευχαριστούμε
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Δημήτριος Λέκκας

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

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

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

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

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

Την Tρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

απεβίωσε στο Μόντρεαλ
ο αείμνηστος σύζυγος, πατέρας και αδελφός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΓΡΗΣ
(ετών 94, από Πλατάνα Σπάρτης Λακωνίας)

Η σύζυγος:
Γιάννω (Γιαννούλα)
το γένος Βενιζέλου
Ο γιός:
Γεώργιος
Ο αδελφός:
Παναγιώτης
Οικογένεια
Χρυσάφως Μπόγρη
Οικογένεια
Δήμητρας Μπόγρη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
και φίλοι, από εδώ, την
Αμερική και την Ελλάδα

Η κηδεία και ο ενταφιασμός έγιναν σε στενό οικογενειακό κύκλο,
λόγω των κανονισμών που ισχύουν.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπαράστασή σας.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

Στις δύσκολες στιγμές ,
πάντα δίπλα σας
Παροχή πληροφοριών επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ
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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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Καναδάς: Πρώτη περίπτωση
μόλυνσης ανθρώπου από τη
γρίπη των χοίρων H1N2
Το πρώτο κρούσμα γρίπης των χοίρων
καταγράφηκε στον Καναδά | Πρόκειται για σπάνια
παραλλαγή του ιού της γρίπης τύπου Α (H1N2)
με μόλις 27 κρούσματα παγκοσμίως

Κ

ρούσμα γρίπης των χοίρων εντοπίστηκε, για πρώτη φορά στον Καναδά, σε άνθρωπο, ο οποίος προσβλήθηκε από σπάνιο είδος της γρίπης H1N2, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη 4/11 οι υγειονομικές αρχές. Το εύρημα αυτό έγινε στα μέσα
Οκτωβρίου σε ασθενή στην επαρχία Αλμπέρτα με συμπτώματα γρίπης. Ανάρρωσε
πολύ γρήγορα, υπογράμμισαν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους.
«Αυτή η παραλλαγή του ιού της γρίπης τύπου Α (H1N2) είναι σπάνια, με μόλις 27
κρούσματα να έχουν καταγραφεί στον κόσμο από το 2005 και καμία στον Καναδά
πριν από αυτό», σημείωσαν. «Πρόκειται για ένα είδος γρίπης το οποίο σπάνια προσβάλλει ανθρώπους» και η μόλυνση «συνήθως» οφείλεται «στην έκθεση σε μολυσμένους χοίρους», τόνισε η Τερέζα Ταμ, διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Καναδά.
«Δεν είναι γνωστό να μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο», πρόσθεσε η
Ταμ μέσω Twitter.
«Παίρνουμε σοβαρά» την περίπτωση αυτή, τόνισαν οι αρχές στην Αλμπέρτα, όμως
«τίποτε δε μας οδηγεί να πιστέψουμε προς το παρόν ότι ο ιός εξαπλώθηκε». Επρόκειτο για «μεμονωμένο» κρούσμα, πρόσθεσαν.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, βρίσκεται σε
εξέλιξη έρευνα που διενεργείται από τις υγειονομικές αρχές, για να εξακριβωθεί η
προέλευση του ιού και να εξασφαλιστεί πως δεν υπήρξε διασπορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από αυτή τη μορφή γρίπης με τη βρώση χοιρινού κρέατος, διαβεβαίωσαν οι αρχές.

ΤΡΟΥΝΤΟ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ

«Φως στην άκρη του τούνελ
αλλά… ακόμα προσοχή!»

Η

ανακοίνωση της Pfizer Inc. ότι το πειραματικό
της εμβόλιο είναι άνω του 90% αποτελεσματικό στην προστασία από την Covid-19 με βάση αρχικά στοιχεία από ευρεία έρευνα, είναι «πολύ ενθαρρυντική» δήλωσε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, μετά την
ανακοίνωση της εταιρίας Pfizer, ο πρωθυπουργός του
Καναδά, Τζάστιν Τρουντό.
«Ελπίζουμε ότι ένα εμβόλιο θα έρθει στις αρχές του
επόμενου έτους. Βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. Ο Καναδάς έχει
συνάψει συμφωνία με την Pfizer για τουλάχιστον 20
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου.
Ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού σαρώνει τον Καναδά, ο οποίος καταγράφει καθημερινά ρεκόρ σε νέες μολύνσεις, αναγκάζοντας ορισμένες επαρχίες να επιβάλουν εκ νέου περιορισμούς.
«Το εμβόλιο δε θα βοηθήσει εσάς ή την οικογένειά σας αν προσβληθείτε τώρα με
Covid. Πρέπει να κάνουμε κουράγιο, οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καναδός πρωθυπουργός.
Ο Καναδάς έχει υπογράψει συμφωνίες με αρκετές μεγάλες εταιρείες για πρόσβαση
σε έως και 358 εκατομμύρια δόσεις των διαφόρων υποψηφίων εμβολίων κατά της
νόσου. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΟΙ
Η οµάδα µας έχει
προσαρµοστεί στη νέα
πραγµατικότητα για να
µπορέσετε να θρηνήσετε
χωρίς επιπλέον στενοχώριες.
Χάρις στη νέα τεχνολογία
που έχουµε εφαρµόσει,
µπορείτε τώρα, µε ασφάλεια
εξ αποστάσεως να τιµήσετε
τα προσφιλή σας πρόσωπα.

- Προ-ετοιµασίες από
τηλεφώνου ή
συνάντηση διαδικτύου
- Κηδεία σε στενό
οικογενειακό κύκλο
(σύµφωνα µε τις
τωρινές οδηγίες)

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

Είµαστε εδώ για να σας
βοηθήσουµε στη επιλογή,
των νέων διαδικασιών και
δεσµευόµαστε υπεύθυνα
στην εκπλήρωση των
προσδοκιών σας.

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

complexeaeterna.com | 514 228-1888 | 1 877 299-1889 | 55, rue Gince, Montréal, QC H4N 1J7
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

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 16/11/2020 – 22/1 1/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1864: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελ-

λάδας, με το οποίο καταργείται η Συνταγματική
Μοναρχία και καθιερώνεται η Βασιλευόμενη
Δημοκρατία.
1887: Διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο
κατά της βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία
πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία. Τρεις
νεκροί και 400 τραυματίες, ο απολογισμός.
Θα μείνει στην ιστορία ως Ματωμένη Κυριακή (Bloody Sunday), η πρώτη από τις συνολικά
τέσσερις της βρετανικής ιστορίας.
1970: Ο πτέραρχος Χαφέζ ελ Άσαντ (πατέρας
του σημερινού προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ)
καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία στη
Συρία.
1973: Ο υπουργός Παιδείας, Παναγιώτης Σιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο και προσπαθεί, σε κοινή συνεδρίαση με τη Σύγκλητο, να
εκφοβίσει τις επιτροπές αγώνα των φοιτητών,
ώστε να σταματήσουν τη δράση τους για άμεση διενέργεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές.
Ο υπουργός της δοτής κυβέρνησης Μαρκεζίνη τους απειλεί με χρήση βίας, σε περίπτωση
διαδηλώσεων και απεργιών.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
774

Μοιραστείτε με τον αγαπημένο
σας συναισθήματα αγάπης και τρυφερότητας! Η Αφροδίτη στον έβδομο οίκο
σας, των σχέσεων, έως τις 21 του μήνα,
σας ωθεί να εκδηλώσετε ό,τι νιώθετε στο
βάθος της ψυχής σας, να δείξετε ανοιχτά
την εκτίμησή σας και το πάθος σας, πιστέψτε μας, θα βγείτε κερδισμένοι.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Με την Αφροδίτη στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα,
έχετε πολλές ιδέες και εντυπωσιάζετε τους
γύρω σας με το πνεύμα σας και την ευγλωττία σας. Ο τρόπος σκέψης σας είναι σωστός
και γίνεστε περισσότερο επικοινωνιακοί και
συνεργάσιμοι, καθώς ο πλανήτης της αρμονίας σάς βοηθά με το δώρο της πειθούς και
της διπλωματίας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Με την Αφροδίτη στον καθημερινό έκτο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα,
δίνετε περισσότερη προσοχή σε όλα τα καθημερινά πράγματα και την ευεξία σας και
γενικά είστε πιο αποτελεσματικοί στην εργασία σας και τις καθημερινές σας υποχρεώσεις καθώς τώρα καταφέρνετε να επισημάνετε όλες τις λεπτομέρειες στη ζωή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Είστε από τη φύση σας λογικοί
και ρεαλιστές και η Αφροδίτη στο δεύτερο οίκο σας, της ασφάλειας και των
αξιών, έως τις 21 του μήνα, σας βοηθά
να συνεχίσετε να είστε έτσι και αυτό το
διάστημα. Με την αποτίμηση των βασικών οικονομικών σας αναγκών θα είστε
φυσικά πιο ήρεμοι.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Είστε χαρούμενοι και εκφραστικοί. Η ρομαντική Αφροδίτη στον ερωτικό
πέμπτο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα,
σας ενθαρρύνει να είστε πιο εκδηλωτικοί
με αυτόν/ην που λατρεύετε. Δεν είναι
δύσκολο για τους θαυμαστές σας και τον
αγαπημένο σας να αντιληφθούν την παιχνιδιάρικη και παθιασμένη πλευρά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Επωφεληθείτε από τα αστέρια για να χαρτογραφήσετε πραγματικά
τους στόχους σας και τα βήματα δράσης
σας. Με την Αφροδίτη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα, βρίσκεστε σε μια επαγγελματική εγρήγορση
αλλά για να πετύχετε τους στόχους σας
ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται στρατηγική λειτουργία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ερωτισμός και αφοπλιστική
γοητεία! Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας έως
τις 21 του μήνα, αναδεύει την ευγενική
και καλαίσθητη φύση σας, παρακινώντας
σας να ανοίξετε την καρδιά σας και να
έρθετε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Μια αυθόρμητη έκφραση
αγάπης θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα με κάποιον/α που λατρεύετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Αρμονία και γαλήνη χάρη στην
Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, έως τις 21 του
μήνα. Ο πλανήτης της αγάπης σας δίνει
κίνητρα για να έρθετε πιο κοντά με τους
αγαπημένους σας, ίσως ακόμα συζητήσετε με τον αγαπημένο σας για οικογένεια ή
για ένα νέο μέλος στην οικογένεια.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Η Αφροδίτη στο φιλικό ενδέκατο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα, σας φέρνει σε επαφή με νέα άτομα που έχουν τα
ίδια ιδανικά και πεποιθήσεις με τα δικά
σας και σας βοηθούν στο μονοπάτι της
ζωής σας. Για να νιώσετε περισσότερη
ενέργεια, βρείτε ανθρώπους που είναι
αληθινοί και έχουν πάθος για τη ζωή.

Εάν νιώθατε απογοητευμένοι με
τη ζωή, ήρθε η στιγμή σας! Με την Αφροδίτη στον αισιόδοξο και φιλοσοφικό ένατο
οίκο σας, έως τις 21 του μήνα, μπορείτε να
κάνετε μεγαλεπήβολα όνειρα. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να αξιοποιήσετε αυτήν
την ενέργεια. Μπορεί να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι, να εγγραφείτε σε ένα σεμινάριο
προσωπικής βελτίωσης και εκπαίδευσης.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Εάν δεν αξιοποιήσατε στο έπακρο τις συμπαντικές δονήσεις του προηγούμενου μήνα, μη φοβάστε! Έχετε σύμμαχό σας την Αφροδίτη στον ονειρικό δωδέκατο οίκο σας, έως τις 21 του μήνα, που
κάνει πραγματικότητα τα όνειρά σας. Επομένως, εάν ήσασταν σε σύγχυση ή σε μια
ομιχλώδη ατμόσφαιρα σχετικά με την υλοποίηση των στόχων σας, μην ανησυχείτε.

Ώρα για συναισθηματική αναγέννηση και αποτοξίνωση από τους κακεντρεχείς ανθρώπους. Με την Αφροδίτη
στον αναγεννητικό όγδοο οίκο σας, έως
τις 21 του μήνα, κάνετε μια στροφή προς
τα μέσα σας αυτό το διάστημα και καθώς
βυθίζεστε στα βάθη της ψυχής σας, γίνεστε πιο ευαίσθητοι και συναισθηματικοί.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 773

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ο

Γιωρίκας είχε έναν παραγιό Φιλιππινέζο και τον έστειλε να
πάρει χάπια διεγερτικά, γιατί δε μπορούσε να… βολέψει τη Σουμέλα. Του
λέει ο φαρμακοποιός του παραγιού:
-Ένα να παίρνει, δέκα να αφήνει.
Ο παραγιός όμως μπερδεύτηκε και
του τα είπε… ανάποδα: -Δέκα να
παίρνεις, ένα ν΄ αφήνεις!
Μετά από 10 μέρες βρήκε ο φαρμακοποιός τον παραγιό και τον ρώτησε
πως πάει ο Γιωρίκας με το… θέμα του:
-Άστα, λέει ο παραγιός, γυναίκα Γιωρίκα πέθανε, εμένα πονάει… κώλο και
η γάτα δεν κατεβαίνει από τα κεραμίδια!

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Ο ΠΑΡΑΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΙΚΑ

Έ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

να πρωί ένας ανθοπώλης πηγαίνει για κούρεμα. Όταν τελείωσε
και ζητάει να πληρώσει, ο κουρέας
του λέει: -Ευχαριστώ αλλά δε θα
σας πάρω χρήματα, διότι αυτή την
εβδομάδα προσφέρω δωρεάν υπηρεσία στην Κοινότητα! Ο ανθοπώλης
τον ευχαρίστησε και έφυγε. Το άλλο
πρωί όταν ο κουρέας πήγε να ανοίξει το μαγαζί του, είδε μια δωδεκάδα τριαντάφυλλα στην πόρτα με ένα
ευχαριστήριο σημείωμα από τον
ανθοπώλη. Λίγο αργότερα πηγαίνει
για κούρεμα ένας ζαχαροπλάστης.
Τα ίδια και σε αυτόν με το δωρεάν
κούρεμα για την Κοινότητα. Το άλλο

πρωί ο κουρέας βρίσκει στην πόρτα
του ένα κουτί γλυκά με ένα ευχαριστήριο σημείωμα. Μετά από λίγο πηγαίνει για κούρεμα και ένας βουλευτής, στον οποίον ο κουρέας αναφέρει
τα ίδια για το δωρεάν κούρεμα κλπ.
Ο βουλευτής φεύγει ικανοποιημένος ευχαριστώντας τον κουρέα. Την
άλλη μέρα που ο κουρέας πηγαίνει
να ανοίξει το μαγαζί του βλέπει απ΄
έξω να τον περιμένει μια… δωδεκάδα βουλευτές! Αυτή είναι η διαφορά
μεταξύ πολιτών και πολιτικών…
σ.σ.: Γι αυτό και οι πολιτικοί είναι
σαν τις πάνες. Πρέπει να αλλάζονται… τακτικά!

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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DE TOUT POUR TOUS • ΑΠ’ΌΛΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ • EVERYTHING FOR EVERYONE • 450-978-9999

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc.
T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC
info@hermesoverseas.com

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

5449 Ave. Royalmount,
Mont-Royal, QC H4P 1V4

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE
1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9
440 Laval Chevrolet 450-682-3670
3670, autoroute Laval W.
www.440chevroletlaval.com

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές
και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές
• Δωρεάν εκτίμηση

Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
Γιώργος 514-463-7590

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές
τσιμεντοδουλειές, σκάλες,
μπαλκόνια, τούβλα τζάκια,
γεμίσματα τσιπρόκ, πλάστερ,
βαψίματα και ό,τι άλλο
χρειάζεται το ακίνητο σας.
Δωρεάν εκτίμηση, λογικές
τιμές. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση.

CPA, CA

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
Νεκροπομπειο Blythe Bernier
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872
www.mountroyalcem.com
Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC
www.complexeaeterna.com
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

Οι ηλεκτρολόγοι μας με 30 χρόνια πέιρα
αναλαμβάνουν όλες τις ηλεκτρολογικές
εργασίες:
• Eγκαταστάσεις φωτισμοί • πίνακες
• Άλλαγή κεντρικής θέρμανσης, κλπ.
ΚΩΣΤΆΣ

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

Tel.: 514-745-1153
info@rosehillfoods.com
www.rosehillfoods.com

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα:
450-978-9999

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:30pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

450-681-1363

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros
450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

solutionrl.com

*No price by phone

Same address since 1989
1799, boul. Curé-Labelle,
Chomedey (North of St-Martin)

CURÉ-LABELLE

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

X

O

SAINT-MARTIN
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Split situated in a quiet
crescent in high demand area.
With 3 bedrooms, 1½
baths, living room,
dining room,
cathedral ceilings.
Finished playroom with
fireplace, central heating and A/C. Close to all
amenities.
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Situated in great area
of Chomedey. Offering
3 good size bedrooms,
family room, playroom. Very bright,
high ceilings, huge
backyard. Close to all
schools, shopping and
highways.

Call me for
more info.

NAL RESULTS
ICE | EXCEPTIO
EXCELLENT SERV

REAL ESTATE BROKER
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MLS: 11345391

Easy to visit.
Call me for
appointment.
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CHOMEDEY
OPEN
CONCEPT
SPLIT
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Delays and
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