Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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COVID-19

ΣΕΛΙΔΕΣ 5-6

Πως η Ταϊβάν
έβαλε… STOP
στον ιό
ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πασοκοποίηση»
της Νέας Δημοκρατίας
φέρνει νέο κόμμα
στην πολιτική σκηνή

ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΙ Ο Π.Ο.Υ. ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΤΡΑ

«Οι καραντίνες έχουν
αρνητικές συνέπειες!»
Συνέντευξη της Σούμια Σουαμινάθαν,
επιστημονικής διευθύντριας του Π.Ο.Υ.

Η Ελλάδα τίμησε τις
ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ
Κ. Φλώρος: «Υπερηφάνεια, συγκίνηση
και σεβασμός γι αυτούς που πολέμησαν
στα πεδία των μαχών για την Ελευθερία
της πατρίδας μας»
Άρθρο του Μανώλη Κοττάκη
για όσους κατέκριναν την εκδήλωση

ΣΕΛΙΔΑ 8
ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιώσιμο το ελληνικό
χρέος στο 207%!
Αλλά δεν ήταν στο… 126%
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΝΤΙΕΓΚΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ
1960 – 2020

Ο θεός γύρισε σπίτι του
«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή
ο «μάγος» της μπάλας
ΣΕΛΙΔΕΣ 26,36

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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assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η δεύτερη είδηση που απασχολεί τον
πλανήτη είναι η πανδημία – όπου το
2020 οι περισσότερες χώρες κλείδωσαν
τις οικονομίες τους με στόχο τον έλεγχο
της, επαναλαμβάνοντας το σήμερα για
δεύτερη φορά. Εν τούτοις, υπάρχουν μερικά κράτη που δεν ακολουθούν την «πεπατημένη», χαρακτηριζόμενα αυθαίρετα

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
C ES
EN

Εν τούτοις, οι δυτικές κυβερνήσεις,
πόσο μάλλον η ελληνική, δε θέλουν να
θεωρηθεί η πολιτική ως ο καθοριστικός
παράγοντας – όσον αφορά την επιτυχία
ή την αποτυχία της διαχείρισης μίας πανδημίας και όχι μόνο. Πόσο δύσκολο είναι
αλήθεια όμως να καταλάβει κανείς, πως
οι επιτυχίες κάθε είδους, από την οικονομία έως την υγεία, στηρίζονται σε ένα
αποτελεσματικό και μη διογκωμένο δημόσιο; Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι
που αιτιολογούν την επιτυχία της Ταιβάν
– όπως τα χαμηλά επίπεδα φτώχειας στη
χώρα, εξαιτίας της ισορροπημένης αναδιανομής των εισοδημάτων, που όμως
επίσης οφείλεται στην πολιτική.
Οι περισσότερες ειδήσεις σήμερα έχουν
σχέση με τις εκλογές στις Η.Π.Α. και την
ανάδειξη του νέου προέδρου τους, –πρόκειται αναμφίβολα για την επικράτηση
των οπαδών της παγκοσμιοποίησης και
του βαθέως βιομηχανικού / στρατιωτικού συμπλέγματος της υπερδύναμης–
ενώ αναμένεται πως θα αλλάξουν πολλά
στον πλανήτη, από τις σχέσεις των Η.Π.Α.
με την ΕΕ και την Κίνα, έως τη διενέργεια
νέων πολέμων, αφού ότι και αν καταλογίσει κανείς στον πρόεδρο Trump, ήταν
ένας από τους λίγους που δε δρομολόγησαν κανένα καινούργιο πόλεμο. Η Γερμανία ανήκει στις χώρες που πανηγυρίζουν,
αφού ο Αμερικανός πρόεδρος την είχε κατηγορήσει πολλές φορές για τα θηριώδη
πλεονάσματα της εις βάρος των άλλων –
ενώ με τη Ρωσία συμβαίνει το αντίθετο,
επειδή θα τοποθετηθεί ξανά στο στόχαστρο της υπερδύναμης. Όσον αφορά την
Ελλάδα, οι σχέσεις της με την Τουρκία
δε φαίνεται να επηρεάζονται από τους
εκάστοτε προέδρους των Η.Π.Α. – ενώ το
γνωστό ως «σχέδιο Biden» δεν είναι ότι
καλύτερο για τους εθνικούς κινδύνους
που αντιμετωπίζει. Ήμασταν, είμαστε και
θα είμαστε στην ουσία μόνοι μας, καθώς
επίσης υπό γερμανική οικονομική κατοχή
– οπότε όσο δεν το καταλαβαίνουμε, τόσο
θα βαδίζουμε από το κακό στο χειρότερο.

-3,5% και στην ΕΕ πολύ πιο χαμηλά.
Όσον αφορά την Ελλάδα, η ύφεση θα
είναι θηριώδης, άνω του 10% – ενώ ο
εκθειασμός των αξιολογήσεων αγγίζει,
εάν δεν υπερβαίνει, τα όρια της ανοησίας. Με ένα απλό παράδειγμα, όσο και αν
ωραιοποιεί κανείς ένα πανάσχημο τέρας,
παρουσιάζοντας το όμορφο στα χαρτιά, ο
καθρέφτης θα λέει πάντοτε την αλήθεια
– ενώ δε μπορεί να τον αποφεύγει το τέρας αιώνια. Είναι πάντως τόσο απίστευτα
μεγάλη η κακοδιαχείριση εκ μέρους των
ελληνικών κυβερνήσεων, ώστε να καταθέτουν χωρίς ίχνος ντροπής έναν Ισολογισμό του κράτους με καθαρή θέση -217
δις €.
Το γεγονός αυτό σημαίνει πως εάν η
Ελλάδα πουλήσει ότι έχει και δεν έχει,
δρόμους, δημόσιες επιχειρήσεις, ακίνητα,
οικόπεδα κλπ., θα συνεχίσει να χρωστάει
στο τέλος 217 δις! Αν είναι δυνατόν να
συμβαίνει κάτι τέτοιο!
* Ο Βασίλης Βιλιάρδος (Ζάκυνθος, 1955)
είναι Έλληνας επιχειρηματίας και οικονομολόγος. Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ
Αθηνών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο σήμερα), τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Στις εκλογές της
7ης Ιουλίου 2019, εξελέγη βουλευτής
επικρατείας με την «Ελληνική Λύση».
Επί 32 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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Βασίλης Βιλιάρδος*
© Analyst.gr

ως ακραία – όπως η Σουηδία, στην οποία
έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές, η Λευκορωσία, ορισμένες Πολιτείες των Η.Π.Α.,
η Σιγκαπούρη κοκ.
Ένα από αυτά είναι η Ταιβάν που, όσον
αφορά την αυστηρότητα των μέτρων που
έλαβε, κατατάσσεται μεταξύ των ελαφρότερων παγκοσμίως – με λιγότερους
ελέγχους ακόμη και από τη Σουηδία.
Ειδικότερα, η κυβέρνηση της έκανε μερικούς ελέγχους στα σύνορα, ελάχιστους
στην ουσία και απέρριψε εντελώς το
κλείδωμα της οικονομίας της – ενώ σήμερα (σ.σ.: Τετάρτη 25/11) έχει μόλις
623 κρούσματα συνολικά και μόνο 7
θανάτους. Μάλιστα, το διάστημα 11-24
Νοεμβρίου, είχε καταγράψει μόλις 38
κρούσματα!
Οι αριθμοί αυτοί είναι εξαιρετικά χαμηλοί για μία χώρα με 23 εκ. κατοίκους και
με πυκνότητα πληθυσμού 1.739 ανθρώπων ανά τετραγωνικό μίλι.
Εύλογα τώρα αναρωτιέται κανείς πώς
τα κατάφερε η Ταιβάν – όπου, σύμφωνα
με μία έρευνα του Lancet, η αιτία ήταν η
ταχύτατη κινητοποίηση των αρχών της,
μέσω των υγειονομικών ιδρυμάτων που
διαθέτει ήδη από το 1990. Επιπλέον, η
ύπαρξη σχεδίων για τη διαχείριση παρόμοιων επιδημιών από το 2003, όταν
ξέσπασε ο ιός SARS. Υπάρχουν χώρες
λοιπόν που μαθαίνουν από τα παθήματα τους και από τα λάθη τους – που δεν
επιτρέπουν δηλαδή το «δις εξαμαρτείν»,
όπως δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα.
Αυτές οι χώρες έχουν επιτυχία όχι μόνο
στην καταπολέμηση των επιδημιών χωρίς
ανόητα κλειδώματα, αλλά και στην οικονομία τους – όπως φαίνεται από άνοδο
του ΑΕΠ της Ταιβάν, καθώς επίσης με
τα τεράστια πλεονάσματα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών της, πάνω από
14% το 2015 και το 2017. Οφείλουμε να
σημειώσουμε εδώ πως το 1980 η Ελλάδα είχε σχεδόν το διπλάσιο ΑΕΠ από την
Ταιβάν, ενώ σήμερα η Ταιβάν έχει το
τριπλάσιο από την Ελλάδα – παρά το ότι
βίωσε την καταστροφική ασιατική κρίση
του 1997.
Συνεχίζοντας, επειδή οι αποτυχημένες
κοινωνίες δε θέλουν να αποδεχθούν ότι
τα λάθη τους στην πρόληψη, στην ταχύτατη αντίδραση και στα αποτελεσματικά
συστήματα υγείας, είναι υπεύθυνα για
τις εκρήξεις των πανδημιών αυτού του είδους, αναφέρονται στα εκτεταμένα τεστ
ως απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση

RE

κυβέρνηση της χώρας δεν κλείδωσε την οικονομία της, δεν επέβαλε
πολλά τεστ στον πληθυσμό της και είχε
τα χαμηλότερα κρούσματα, καθώς επίσης τους λιγότερους θανάτους από κάθε
άλλο κράτος – μόλις 0,3 ανά ένα εκ., με
αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην 189
θέση στον πλανήτη.
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ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΙΒΑΝ

του Covid 19 – κάτι που όμως δε συνέβη
στην Ταιβάν, αφού διενέργησε τα λιγότερα τεστ στον πλανήτη, παρά το ότι ευρίσκεται μόλις 81 μίλια μακριά από την
Κίνα, ενώ 404.000 Πολίτες της εργάζονται
εκεί. Μόλις ένα άτομο ανά 100.000 πραγματοποίησε ένα τεστ Covid 19, σε πλήρη
αντίθεση με τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία
και τις Η.Π.Α., ακόμη και με τη Σουηδία
– ενώ η μεγάλη διαφορά της ήταν η ανοιχτή επικοινωνία και η διαφάνεια της κυβέρνησης απέναντι στους Πολίτες, τους
οποίους ενημέρωνε μεν καθημερινά για
τις εξελίξεις, αλλά δεν τρομοκρατούσε
σε συνεργασία με τα ΜΜΕ, όπως στην
Ελλάδα και αλλού.
Η ίδια ακριβώς στρατηγική αντικειμενικής ενημέρωσης και όχι υστερικών
αναφορών ακολουθήθηκε από χώρες ή
Αμερικανικές Πολιτείες, όπως η Σουηδία
και η Νότια Ντακότα, που δεν επέβαλαν
το κλείδωμα των οικονομιών τους – που
δεν καταδίκασαν δηλαδή μεγάλα μέρη
των κοινωνιών τους στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση.
Η επιτυχία της βέβαια στην αντιμετώπιση της πανδημίας έχει αντίστοιχες
συνέπειες στην οικονομία της – αφού ο
ρυθμός ανάπτυξης της αναμένεται στο
0% από το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο), όταν στις Η.Π.Α. αναμένεται στο
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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

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

BLACK FRIDAY

Έ

Ο ξενόφερτος θεσμός…

φτασε η περιβόητη Black Friday...
Επιχειρήσεις και καταστήματα διαθέτουν και πάλι ελκυστικές – όπως διατυμπανίζουν – προσφορές στο πλαίσιο της «Μαύρης Παρασκευής».
Το εγχείρημα που υιοθετήθηκε επιτυχώς σε όλες σχεδόν τις
δυτικές χώρες (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) ξεκινά σήμερα,
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Ο όρος Black Friday, κατά το «έθιμο», έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του1960 όταν τα λογιστικά φύλλα και οι αποδείξεις ήταν ακόμη
χειρόγραφα και τα καταστήματα είχαν δύο χρώματα μελανιού για
να καταγράφουν τα στοιχεία. Με κόκκινο γράφονταν οι ημέρες με
αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες με θετικό
απολογισμό.
Η «Μαύρη Παρασκευή», τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου
όπως έχει καθιερωθεί, είναι ένας καθαρά Αμερικάνικος θεσμός,
που κηρύσσει την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων αγορών και
προκαλεί υστερία στους καταναλωτές, κυρίως χαμηλής αγοραστικής δύναμης, με τις πολυδιαφημισμένες «μαύρες» προσφορές.
Στην ουσία, στοιβάζει αξημέρωτα έξω από τα καταστήματα πλήθος κόσμου, που στο τέλος ποδοπατούνται μεταξύ τους για να
αγοράσουν το περίσσευμα μάλλον των εμπορευμάτων, ενώ οι
εργαζόμενοι βρίσκονται να είναι ακόμα μια φορά τα εξιλαστήρια
θύματα της εργασιακής δουλείας.
Όλα αυτά βέβαια στο βωμό του κέρδους και του ανταγωνισμού
των μεγάλων εμπόρων, οι οποίοι θέλουν να συγκεντρώσουν όσο
το δυνατό μεγαλύτερο τζίρο.
Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, στις ΗΠΑ όταν
μιλάμε για προσφορές, δεν εννοούμε αυτές που έχουμε συνηθίσει
εδώ της τάξεως των 30 με 50%. Εννοούμε τιμές κάτω του κόστους
αγοράς, στους ελάχιστους πάντως πελάτες που θα προλάβουν. Δε
λείπουν, εν τω μεταξύ, και τα γεγονότα βίας, όπως ξυλοδαρμοί,
μαχαιρώματα ακόμη και πυροβολισμοί, με θύματα άτυχους πελάτες που «ευνοήθηκαν» να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή...
Ο θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κάθε χρονιά συμμετέχουν όλο και περισσότεροι λιανέμποροι. Στον Καναδά, η «Μαύρη Παρασκευή» έκανε
την εμφάνισή της το 2011 και θωρείται επινόηση των εμπορικών
συλλόγων στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν τους Καναδούς
καταναλωτές να ταξιδεύουν για ψώνια στις γειτονικές ΗΠΑ. Μία
καλή ευκαιρία για τους τοπικούς εμπόρους να ξεφορτωθούν το
παλιό κυρίως εμπόρευμα πριν τις γιορτές.
Το online shopping, έχει κι’ αυτό διευκολύνει κατά πολύ την αύξηση των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών, κυρίως λόγω της
πανδημίας.
Πιστεύω πως κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην εξοικονόμηση χρημάτων των καταναλωτών, ειδικά σε δύσκολους καιρούς,
είναι πάντοτε καλοδεχούμενη.
Τα αίτια όμως του συγκεκριμένου θεσμού είναι βαθύτερα και
πέρα από τις όποιες υπερπροσφορές έχουν να κάνουν κυρίως
με το φρούτο της ξενομανίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
διεθνώς το εντονότατο φαινόμενο υιοθέτησης όλων των δυτικών
εμπορικών εθίμων.
Ημέρες όπως του Αγίου Βαλεντίνου, των Ευχαριστιών, του Σάντα
Κλος, της Μητέρας, του Πατέρα, της Λευκής Νύχτας, για να αναφέρω τις πιο προσοδοφόρες, μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, προς
τέρψιν του ταλαίπωρου λαού, με οδυνηρό αποτέλεσμα το άδειασμα του ισχνού… πορτοφολιού!
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

«Θέλω να μου πείτε για τα είδη χρηματοδότησης
Ιφιγένεια είχε γλυτώσει την τελευταία στιγμή
από το μαχαίρι του πατέρα της Αβραάμ, που που μπορούμε να διαθέσουμε για να βεβαιωθούμε
θα την έσφαζε σαν αρνί ως Θυσία στο Θεό. Το μα- ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά που πρέπει να κάχαίρι όμως που «έσφαξε» την Εμμανουέλα Λαμπρο- νετε και για τις δύο επίσημες γλωσσικές κοινότητες
πούλου από τη θέση της ως μέλος στην Επιτροπή μειονοτήτων.
Επισήμων Γλωσσών του Καναδά, δε σταμάτησε τη
Η πρώτη μου ερώτηση προέρχεται από μια αγ«θυσία» της, προς όρεξη πολλών αντιπάλων αλλά γλόφωνη ομάδα στο Κεμπέκ με την ονομασία QCGN.
Είχε μια ερώτηση σχετικά με τη σύνοψη που παρείκαι «φίλων».
χατε στη σύνοδο κορυφής επίσημων γλωσσών, η
Η ΑΡΧΗ
οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο
Από τη στιγμή που βγήκε κυβέρνηση το κόμμα του για να γιορτάσει τα 50 χρόνια της ύπαρξης της. Σε
François Legault, οι πυρήνες που χρησιμοποιούν ως αυτή τη σύνοδο κορυφής, πραγματοποιήθηκαν συπρόσχημα τη μείωση της γαλλικής γλώσσας, προς ζητήσεις μεταξύ νέων, ένας από τους οποίους έπιαόφελος της Αγγλικής, στην επαρχία του Κεμπέκ, και σε το ενδιαφέρον της ομάδας. Οι άνθρωποι έχουν
την εξάπλωση της Αγγλικής, απαιτούσαν όπως η κυ- μερικές φορές μια ξεπερασμένη άποψη των επίσηβέρνηση «σκληρύνει» το γλωσσικό νόμο 101, παίρ- μων γλωσσών στις κοινωνίες μας. Για παράδειγμα,
νοντας αυστηρά μέτρα για τους παραβάτες, αγγλό- το οικονομικό καθεστώς των αγγλόφωνων κεμπεκιωφωνους και αλλόφωνους. Συνήθως σε αυτόν τον τών είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που θεωρείται
αγώνα επιστρατεύουν δημοσιογραφικούς ομίλους συνήθως ως στερεότυπο.
που «αποδεικνύουν» με ρεπορτάζ, ότι κινδυνεύει η
Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει το γραφείο σας
γαλλική, προς όφελος της αγγλικής.
για να διαλύσει μύθους, όπως αυτοί οι οποίοι κάνουν τις αγγλόφωνες κοινότητες μειονοτήτων να
«ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ
φαίνονται πλουσιότερες απ’ ότι είναι σε σύγκριση
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ»
με τη γαλλόφωνη πλειοψηφία;
Αυτό ήταν το πόρισμα της έρευνας δημοσιογράφου
Νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνη αντίληψη, λαμτης Journal de Montréal η οποία επισκέφτηκε με βάνοντας υπόψη τις συνομιλίες στο Κεμπέκ αυτή τη
κρυφό μικρόφωνο 31 καταστήματα στο κέντρο του στιγμή σχετικά με τα γαλλικά στο χώρο εργασίας και
Μόντρεαλ. Τα 16 από αυτά, την υποδέχτηκαν μόνο όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι η αγγλόφωνη κοινότητα
στα αγγλικά. Και έξι δε μιλούσαν καθόλου γαλλικά. έχει υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, γιατί είναι πολύ
Την ίδια στιγμή, πρόσφατη σφυγμομέτρηση παρου- πιο δύσκολο να βρεις δουλειά αν δε μιλάς καλά τα
σιάζει ότι: το 58% των ερωτηθέντων ηλικίας 18 έως γαλλικά στην επαρχία του Κεμπέκ.
34 ετών λένε, ότι δεν είναι σημαντικό να εξυπηρετηΌσο μιλάμε για αύξηση του επιπέδου των Γάλλων
θεί κανείς στα καταστήματα στο κέντρο της πόλης, σε ολόκληρο τον Καναδά και ακόμη και στο Κεμπέκ,
θα ήθελα να μάθω με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι
απαραιτήτως στη γαλλική γλώσσα.
μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χωρίς να πατήσουμε
τα δικαιώματα της κοινότητας των μειονοτήτων και
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Το Σεπτέμβριο του 1969, η κυβέρνηση Pierre Elliot ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα δικαιώματα που
Trudeau ψήφισε το θεσμό προστασίας των επίση- έχουν οι αγγλόφωνοι Κεμπεκιώτες.
Έχω μια άλλη ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση.
μων γλωσσών του Καναδά (Γαλλικής και Αγγλικής
γλώσσας). Στην αρχή ήταν γραμματεία και αργότερα Ακούμε ότι η γαλλική γλώσσα μειώνεται στο Κεμπέκ.
εξελίχθηκε σε υφυπουργείο και υπουργείο εναλλάξ. Δε θέλω να το ονομάσω μύθο. Θα του δώσω το πλεΟ απώτερος σκοπός ήταν η προστασία με διάφορα ονέκτημα της αμφιβολίας. Το έχω ακούσει πολλές
κυβερνητικά προγράμματα της Αγγλικής Γλώσσας φορές. Πρέπει να δω αποδείξεις για να το πιστέψω
στην επαρχία του Κεμπέκ και συνάμα η προστασία αυτό. Έχουμε δει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι
της Γαλλικής Γλώσσας στον υπόλοιπο Καναδά.
έχουν αυτή την αντίληψη.
Αναρωτιέμαι, γιατί δεν προσπάθησε η καναδική
Κατά την άποψή σας, πιστεύετε ότι οφείλεται
κυβέρνηση να εξαπλώσει και τις δυο γλώσσες σε στο χώρο εργασίας ή σε άλλα ζητήματα, όπως ίσως
όλες τις επαρχίες του Καναδά. Τι το καλύτερο να εί- η ψυχαγωγία, ίσως η κοινωνική πτυχή των πραγμάχαμε μια πλήρη διγλωσσία στη χώρα. Ο μόνος που των; Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβάλλει σε αυτή τη
κατάλαβε τη σπουδαιότητα της μάθησης τής δι- μείωση των Γαλλικής στο Κεμπέκ;».
γλωσσίας, ήταν ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός
Αυτά είπε συγκεκριμένα η βουλευτής ΛαμπροπούFrank McKenna ο οποίος όταν το 1987 έγινε πρωθυ- λου στην επιτροπή και βάλθηκαν θεοί και δαίμονες
πουργός του New Brunswick, θέσπισε την απόλυτη να την… κατασπαράξουν. Θέλω να πιστεύω ότι δε
διγλωσσία στην επαρχία, ανακηρύσσοντας την ως τη διάβαζαν καλά και δεν κατάλαβαν τις δικαιοδοσίες
της επιτροπής Επίσημων Γλωσσών του Καναδά:
δίγλωσση επαρχία του Καναδά. Και τα κατάφερε.
Όπως όλα τα υπουργία έχουν κοινοβουλευτική επι- -Προστασία της αγγλικής μειονότητας και γλώσσας
τροπή, έτσι και το αρμόδιο υπουργείο για τις Επίση- στο Κεμπέκ και προστασία της γαλλικής μειονότητας
μες Γλώσσες του Καναδά έχει τη δικιά της. Μέλος και γλώσσας στις υπόλοιπες επαρχίες του Καναδά.
της ήταν ως πρόσφατα -πριν δώσει την παραίτηση -Εξυπηρέτηση στην αγγλική και γαλλική από όλες
της- η βουλευτής της περιοχής St-Laurent, Εμμανου- τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και
των κρατικών και μη επιχειρήσεων που διέπουν απ’
έλα Λαμπροπούλου.
Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τη ριψοκίνδυνη κατά- αυτήν, όπως ταχυδρομεία, τράπεζες κ.λπ.
σταση της Αγγλικής Γλώσσας στο Κεμπέκ, η βουλευ- Δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε πωλητές καταστημάτής Λαμπροπούλου έκανε τις εξής ερωτήσεις στον των που δε μιλούν γαλλικά.
Raymond Théberge πρόεδρο της επιτροπής επίση- Ποιος ο λόγος τότε που «θυσιάστηκε» η Εμμανουέμων γλωσσών:
λα στο γλωσσικό βωμό της παραπληροφόρησης;
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ΕΛΛΑΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι στήνουν κόμμα-σφήνα στον Κυριάκο
Συγκροτείται οσονούπω
από καραμανλικούς
και άλλους που είναι
παραγκωνισμένοι
και βλέπουν ότι επιχειρείται «πασοκοποίηση»
της Νέας Δημοκρατίας |
Κίνηση και από τα δεξιά
με «τρανταχτά»
ονόματα και στόχο
τους ψηφοφόρους
της Χρυσής Αυγής

Σ

τα σκαριά είναι το νέο κόμμα από τα
σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας με
αμιγώς κεντροδεξιά χαρακτηριστικά, ενώ
την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη διεργασίες
για τη δημιουργία και ενός καθαρόαιμου
σκληρού δεξιού πολιτικού σχηματισμού,
για να στεγάσει πολιτικά τους ψηφοφό
ρους της Χρυσής Αυγής.
Γιάννης Αναγνώστου
[από την Κυριακάτικη
Kontranews]

Στον κεντρικό πυρήνα αυτού του εγχειρήματος, είναι ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της τελευταίας κυβέρνησης του
Κώστα Καραμανλή και στενός συνεργάτης
του επί χρόνια, ο Ευάγγελος Αντώναρος,
ο πρώην υπουργός και κεντρικό στέλεχος
επί σειρά ετών, Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο
άλλοτε γραμματέας Πολιτισμού Σχεδιασμού της ΝΔ και πολιτικός φίλος του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο Νίκος Καραχάλιος,
πρόσωπα όπως ο Χρήστος Ζώης, πρώην
υφυπουργός και στενός πολιτικός φίλος
του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου, ο πρώην υπουργός Αργύρης Ντινόπουλος κ.ά.

Αυτή τη χρονική περίοδο, κυοφορείται
κυρίως το κόμμα με κεντροδεξιό προφίλ,
που ενδέχεται να συνενώσει ετερόκλητες
δυνάμεις που όμως έχουν ένα κοινό: είναι
σε απόσταση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτές οι δυνάμεις έχουν επίσης ένα
άλλο σημείο που τις ενώνει, αν και υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, εκ διαμέ
τρου αντίθετες φιλοδοξίες: ανήκουν στον
καραμανλικό χώρο και θεωρούνται οπα- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ο κύκλος των στελεχών που στηρίζουν
δοί της θεωρίας του μεσαίου χώρου και
της κεντροδεξιάς, ενώ διαφωνούν κάθε- μια νέα πολιτική κίνηση είναι αρκετά
τα με την «πασοκοποίηση» της ΝΔ από μεγάλος και ήδη υπάρχει παρασκηνιακή
τον Κυρ. Μητσοτάκη, τασσόμενοι κυρίως ζύμωση και συμφωνία με πολλά πρώην
κατά των εκσυγχρονιστών.
μέλη της Κ.Ε. της ΝΔ.

Από μια τέτοια προσπάθεια λέγεται
ότι δε μπορεί να απουσιάζει η Κατερίνα
Παπακώστα, χρόνια βουλευτής και πρώην υφυπουργός, αλλά και στελέχη με μακρά διαδρομή, όπως ο πρώην βουλευτής
Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, σφοδρός πολέμιος επί χρόνια του Αντώνη Σαμαρά.
Είναι ενδεικτική η προ ημερών θετική
δήλωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών
από τον άλλοτε γραμματέα οργανωτικού
της ΝΔ και μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και «καραμανλικού»
Στέργιου Τσίφτη, ο οποίος διετέλεσε και
περιφερειάρχης επί ΝΔ στο Βόρειο Αιγαίο.
Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα
πολλές ανά την Ελλάδα, καθώς πληθαίνουν τα πρόσωπα που είχαν θέσεις ευθύνης στο κόμμα της ΝΔ και πλέον συζητούν
και συμφωνούν, όπως π.χ. ο Θύμιος Δρόσος κ.ά., να υπάρξει νέο εγχείρημα.

Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery
tine

wn Pou
Greekto

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Παρατηρούν πως κινείται ο Κυρ. Μητσοτάκης και εκτιμούν ότι είναι σε τροχιά
αποδόμησης του καραμανλισμού.
Μάλιστα τονίζουν με έμφαση την προ
σπάθεια ακύρωσης του υπουργού Οικονομικών και πρώτου βουλευτή Φθιώτιδας,
του καραμανλικού Χρήστου Σταϊκούρα, ο
πατέρας του οποίου διετέλεσε επί χρόνια
διευθυντής του ιδιαίτερου πολιτικού γραφείου του Κ. Καραμανλή.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΕΚΠΛΗΞΗ
Η κινητικότητα είναι έντονη και σε αυτό
το σκηνικό λέγεται ότι υπάρχουν άλλα δυο
πρόσωπα που πλέον είναι σε απόσταση
από το Μέγαρο Μαξίμου και δεν αποκλείεται να κάνουν κίνηση ή να συνταχθούν
και να στηρίξουν μια νέα πρωτοβουλία.
Ο ένας είναι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 6

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

Greektown Grill

4637 Chemin du Souvenir, Laval
greektowngrill.ca

!
H MENU

NC

NEW LU

450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5
Κωσταντίνος Μίχαλος για τον οποίο το
Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει καλή εικόνα,
με το επιχείρημα ότι ουκ ολίγες φορές στο
παρελθόν έπαιξε το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ
και ο άλλος είναι ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης για τον οποίο λένε
ότι είναι υπέρ-φιλόδοξος και έχει αρχηγικά σχέδια!
ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το εγχείρημα στο χώρο της κεντροδεξιάς και ήδη ο Ευ. Αντώναρος συνεχίζει
το σφυροκόπημα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Όλοι θεωρούν ότι θα ηγηθεί
αυτός, αλλά τα πάντα είναι ανοικτά, ενώ
αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μόνο αυτός
δημόσια, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τους υβριστές της νέας
προσπάθειας.
ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΔΕΞΙΟ ΚΟΜΜΑ
Παράλληλα όμως, είναι σε πλήρη εξέλιξη
και άλλες, παρασκηνιακές διεργασίες για
τη δημιουργία ενός νέου κόμματος στα
δεξιά της ΝΔ ιδίως μετά την κυβίστηση
του Κυρ. Μητσοτάκη στο θέμα της Συμ
φωνίας των Πρεσπών.
Εξάλλου, πλέον ο Κυρ. Μητσοτάκης άφησε στην άκρη τον ανένδοτο για το Μακεδονικό και μαλάκωσε τη γραμμή του σε
σχέση με το παρελθόν, όταν και προσπάθησε επιτυχημένα με την ακραία ρητο

ρική του να αποτρέψει τη δημιουργία
κόμματος εκ δεξιών της ΝΔ.
Οι συνθήκες όμως άλλαξαν και πλέον
έχει προχωρήσει αρκετά η συζήτηση για
την αναγκαιότητα ή όχι της δημιουργίας
ενός αμιγώς δεξιού κόμματος που θα στεγάσει δυνάμεις που κινούνται είτε εντός,
αλλά και εκτός ΝΔ. Οι επαφές είναι σε
πλήρη εξέλιξη για την ίδρυση του νέου
δεξιού κόμματος και σύμφωνα με πλη
ροφορίες, είναι πιθανό όσο ποτέ άλλοτε,
να εμφανιστεί ένας πολιτικός φορέας που
θα έχει αμιγώς δεξιά, πατριωτικά χαρακτηριστικά και σε καμία περίπτωση δε θα
μπορεί κανείς να τον ταυτίσει με την Χ.Α.
Επίσης, οι πιο μυημένοι λένε ότι αυτό
το κόμμα μπορεί να αποτελέσει και την
πολιτική ομπρέλα να συμπορευτούν και
άλλοι παράγοντες που έχουν ιδρύσει κομματίδια και πολιτικούς φορείς, όπως π.χ. ο
Φαήλος Κρανιδιώτης (Νέα Δεξιά), ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Τάκης Μπαλτάκος,
ο Νίκος Νικολόπουλος με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αλλά και παλαιότεροι
παράγοντες με μακρά διαδρομή.

ντρώο», φιλελεύθερο και εκσυγχρονιστικό κόμμα και αφήνει χώρο προς στα δεξιά
της, που θέλουν να καλύψουν με το δικό
τους φορέα.
Οι θιασώτες της δημιουργίας του νέου
κόμματος, υποστηρίζουν ότι η ιδεολογική
οπισθοχώρηση της ΝΔ είναι τόσο άτακτη,
ώστε ακόμη και η χρήση της λέξης «Κεντροδεξιά» δεν την εκφράζει. Μάλιστα,
επικαλούνται τις δημοσκοπήσεις και λένε
ότι αυτή τη στιγμή κερδίζει πόντους η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου,
ενώ εάν υπήρχε σκληρό δεξιό κόμμα, θα
είχε μεγαλύτερη τύχη.

ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
Σε αυτή την πολιτική εξίσωση δε μπορεί
να βγει εκτός ο Αντώνης Σαμαράς που είναι ρυθμιστικός παράγοντας για τις εξελίξεις στη ΝΔ και στον ευρύτερο χώρο.
Ο ίδιος είχε φροντίσει από το περασμένο
13ο συνέδριο της ΝΔ να θέσει το ιδεολογικό πλαίσιο, από το οποίο εκτιμά ότι βρίσκεται εκτός ο Κυρ. Μητσοτάκης.
Στο παρασκήνιο πολλά λέγονται ακόμα και για τη δημιουργία νέου κόμματος,
διότι θεωρούν οι σαμαρικοί, πως πλέον
υπάρχει ζωτικός πολιτικός χώρος να σχηματοποιηθεί νέος καθαρόαιμος δεξιός
χώρος.
Ο ΡΟΛΟΣ ΝΥΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Μάλιστα, λέγεται ότι πρόεδρος θα μπο
ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ρούσε να τοποθετηθεί από τη νεότερη
Σε αυτό το σκηνικό, οι μυημένοι λένε ότι γενιά στελεχών και συγκεκριμένα οι πιο
μπορεί να παίξει ο Άδωνις Γεωργιάδης μυημένοι αναφέρονται στον Κώστα Κυπου έχει μείνει στο περιθώριο από τον ρανάκη.
Κυρ. Μητσοτάκη μετά τον ανασχηματισμό. Ο νεαρός βουλευτής της ΝΔ παραμένει
Ήδη, ο κουμπάρος του, ιδιοκτήτης της στενός πολιτικός φίλος του Καγκελάριου
«Βεργίνα TV» στη Βόρειο Ελλάδα, ο Στέρ- της Αυστρίας, Σεμπάστιαν Κουρτς, από
γιος Καλόγηρος, έχει αρχίσει και ασκεί την εποχή που και οι δυο ήταν μέλη της
αντιπολίτευση στη ΝΔ, ενώ έδωσε βήμα Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμκαι στον Γιώργο Τράγκα με εκπομπή, ενώ ματος.
«ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 4-8%»
παράλληλα διατηρεί στήλη στην εφημε- Ο Αντ. Σαμαράς εκτιμά τον Κ. Κυρανάκη
Όπως τονίζουν οι μυημένοι, ένα τέτοιο ρίδα «Δημοκρατία» και εκπομπή στον και διατηρεί ανοικτή επικοινωνία μαζί του,
κόμμα, ανάμεσα στη ΝΔ και στη Χρυσή «Ελλάδα FM» του Ομίλου Φιλιππάκη που καθώς ο νεαρός υιοθετεί την σκληρή δεΑυγή, εν είδη «σοβαρής σκληρής δεξιάς», στέκεται απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη ξιά ατζέντα και η φρασεολογία του είναι
μπορεί να πάρει 4-8% και να εκμεταλλευ- και θα ήθελε νέο σκληρό δεξιό κόμμα.
σε αυτή τη λογική. Επίσης, έχει μεταβεί
θεί και το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές
Με αμιγώς δεξιά ατζέντα κινείται και ο στο εξωτερικό σε επιλεγμένες συναντήθα γίνουν με την απλή αναλογική.
Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που λέγεται σεις, για τις οποίες φρόντισε ο ίδιος ο
Παράλληλα, αναφέρουν ότι η ΝΔ υπό τη ότι δε θα ήταν αρνητικός να μπει μπροστά πρώην Πρωθυπουργός, ώστε να τον γνωνέα ηγεσία της, εξελίσσεται σε ένα «κε- για ένα καθαρόαιμο δεξιό κόμμα.
ρίσουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρέος: Βιώσιμο στο... 207% του ΑΕΠ!

Αλλά δεν ήταν βιώσιμο όταν έβαλαν την Ελλάδα στα Μνημόνια το 2010 με 126% του ΑΕΠ…

Ο

διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, εμφανίστηκε αισιόδοξος και τόνισε ότι το δημόσιο χρέος
της Ελλάδας παραμένει βιώσιμο, παρά την
αύξηση του ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή
το χρέος που θα φτάσει για φέτος το 207%
είναι βιώσιμο, όταν το 2010 που μπήκε η
Ελλάδα στα Μνημόνια, το χρέος ήταν στο
126%! Να σημειώσουμε ότι αυτό το 207%
είναι το χρέος που έφτασε από το Μάρτιο,
όταν το χρέος που είχε στα «χέρια» της η
κυβέρνηση ήταν στο 183% και αφού πρώτα η χώρα έχει περάσει από μνημόνια αλλά
και το PSI μια κίνηση που ισοδυναμούσε με
την πώληση της Ελλάδας με αντάλλαγμα
την πώληση των «ασημικών».
Αυτό λοιπόν υποστήριξε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας,
ο οποίος συνέστησε το ταμειακό απόθεμα

ασφαλείας του Δημοσίου να διατηρηθεί σε
υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια (αυτό
που φώναζαν προεκλογικά ως λάθος κίνηση;), καθώς συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλού κινδύνου αναχρηματοδότησης του
δημόσιου χρέους, παρέχοντας εμπιστοσύνη στους επενδυτές.
Όπως ανέφερε ο πρώην ΥΠΟΙΚ και νυν Κεντρικός Τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου, σε μεσο-μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, οι βασικοί κίνδυνοι βιωσιμότητας του χρέους σχετίζονται κυρίως με τους
όρους χρηματοδότησης από τις αγορές,
τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας,
αλλά και με το ύψος των παρεχόμενων εγγυήσεων που έχουν δοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στα
πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομί-

ας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Για το λόγο αυτό, συνέστησε μετά την
πανδημία η κυβέρνηση να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, προκειμένου η
οικονομία να προετοιμαστεί όχι μόνο για
μια ασφαλή και πλήρη επανεκκίνηση, αλλά
πολύ περισσότερο για την επάνοδό της σε
μια στέρεη αναπτυξιακή τροχιά, επενδύοντας στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
Επίσης, οι ελληνικές αρχές, με δεδομένο
ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα πρέπει, όπως υπογράμμισε, να είναι έτοιμες να
ενταχθούν πλήρως στους κανόνες του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, μόλις
αυτοί ενεργοποιηθούν εκ νέου. Τέλος, θα
πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ που
θα λάβει η Ελλάδα.

Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ, η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομική
δραστηριότητα και τα επακόλουθα μέτρα
δημοσιονομικής επέκτασης, αναμένεται να
επιφέρουν «μια μόνιμη ανοδική μετατόπιση τόσο της καμπύλης του χρέους-προςΑΕΠ, όσο και της καμπύλης των Ακαθάριστων Χρηματοδοτικών Αναγκών-προς-ΑΕΠ
σε σχέση με τις προ-πανδημίας εκτιμήσεις.
Ωστόσο, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα,
οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους παραμένουν περιορισμένοι μέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω της
σύνθεσης του χρέους που αποτελείται κατά
81% από δάνεια του επίσημου τομέα, αλλά
και της ευνοϊκής διάρθρωσης των αποπληρωμών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο
πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους».| © Pro News
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Η

διαχείριση της πανδημίας από την
ελληνική κυβέρνηση είναι απόλυτα
καταστροφική. Αφού πανηγύρισε για την
«επιτυχή» αντιμετώπιση του «πρώτου
κύματος» την περασμένη Άνοιξη και
ανακήρυξε την Ελλάδα ασφαλή χώρα,
άνοιξε τα σύνορα, τις μεταφορές, τον
τουρισμό (βλέπε Υ.Γ.1) και την εστίαση.
Έτσι, ήρθε το «δεύτερο κύμα» και μαζί το
δεύτερο lockdown. Αν ξαναγίνει το ίδιο,
λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε
τρίτο lockdown στις αρχές Φεβρουαρίου.
Θα έχουμε, δηλαδή, lockdown ακορντεόν!
Νίκος Ιγγλέσης*
© Pro News
Στο μεσοδιάστημα δεν έγιναν τα
απολύτως απαραίτητα, δηλαδή, πολλά
και στοχευμένα τεστ για την καταγραφή
των φορέων και τον έγκαιρο περιορισμό
τους, καθώς και ανάπτυξη – στελέχωση
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (π.χ.
οικογενειακός γιατρός), ώστε να μην
επιβαρύνονται τα νοσοκομεία από
ανθρώπους που έχουν ήπια συμπτώματα
ή απλώς θέλουν να διαπιστώσουν αν είναι
ή όχι φορείς του ιού. Αυτά έπρεπε να
γίνουν πριν η πανδημία επεκταθεί σ’ όλη
την επικράτεια, όπως συμβαίνει σήμερα.
Το, εκ των πραγμάτων, μερικό lockdown –
περίπου
οι
μισοί
εργαζόμενοι
εξακολουθούν να μπαίνουν στα μέσα
μεταφοράς για να πάνε στην εργασία
τους, προκειμένου να μπορούμε να
επιβιώσουμε οι υπόλοιποι – δε θα
εξαφανίσει τον κορωνοϊό. Τα δύο
lockdown έγιναν για να μην καταρρεύσει
το Σύστημα Υγείας (Νοσοκομεία) και
όχι για να εξαφανιστεί η απειλή του
ιού. Παρά αυτήν τη μερική θετική
επίπτωση, το lockdown έχει δραματικές
αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία
και αυτήν καθ’ αυτήν την υπόσταση της
χώρας ως κυρίαρχου – ανεξάρτητου
κράτους. Η Ελλάδα φτωχοποιείται, ο
παραγωγικός ιστός της καταστρέφεται
και υποδουλώνεται ακόμη περισσότερο
στους δανειστές της.
Στην
Εισηγητική
Έκθεση
του
Προϋπολογισμού για το 2021, εκτιμάται
ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
φέτος θα συρρικνωθεί στα 162,7 δις από
183,4 δις που ήταν το 2019. Η Ελλάδα,
δηλαδή, θα φτωχοποιηθεί κατά 20,6 δις ή
κατά 11,3% μέσα σ’ ένα χρόνο. Αυτή είναι
μια σχετικά αισιόδοξη πρόβλεψη γιατί
δεν έχουν αποτυπωθεί, μέχρι στιγμής,
πλήρως οι επιπτώσεις του δεύτερου
lockdown. Σημειώνουμε ότι στη χειρότερη
χρονιά των μνημονίων, το 2011, η ύφεση
είχε φτάσει το 8,3%.
Το έλλειμμα του Προϋπολογισμού
(Γενικής Κυβέρνησης) φέτος θα ανέλθει
σε 16,1 δις ή 9,9% του ΑΕΠ έναντι
πλεονάσματος 2,8 δις ή 1,5% το 2019. Ως
συνέπεια της δραματικής οικονομικής
συρρίκνωσης, τα έσοδα από φόρους θα
μειωθούν κατά 13,5% (-6,9 δις) και οι
δαπάνες, βασικά για την επιβίωση των
ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να μη
δουλεύουν, θα αυξηθούν κατά 23,9%
(+13,4 δις).
Για να αντιμετωπίσει αυτή τη «μαύρη
τρύπα» στα δημόσια οικονομικά η
κυβέρνηση, αφού δεν έχει τη δυνατότητα
να εκδώσει νέο χρήμα, προχωράει στην
έκδοση νέου χρέους με ομόλογα. Μόνο
τους εννέα πρώτους μήνες του 2020
εκδόθηκαν ομόλογα συνολικού ύψους
13,3 δις ευρώ και έπεται συνέχεια. Επίσης,
πρόσφατα εισπράχθηκαν 2 δις από το
πρόγραμμα SURE της ΕΕ, επίσης δανεικά.
Ως αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος της
Κεντρικής Κυβέρνησης προβλέπεται,
το 2020, να αυξηθεί κατά 14,8 δις και
να ανέλθει στα 370,8 δις ή το 227,8%
του ΑΕΠ, από 194% το 2019. Έτσι, κάθε
πολίτης θα χρωστάει 37.000 ευρώ,
κάθε ζευγάρι 74.000, κάθε τετραμελής
οικογένεια 148.000 ευρώ και αυτά

Πανδημία κορωνοϊού και χρέους

επιπλέον τού, κατά περίπτωση, ιδιωτικού
χρέους. Ποιος θα αποπληρώσει αυτά τα
χρέη; Ο ελληνικός λαός. Πώς; Με αύξηση
φόρων, μείωση μισθών, συντάξεων και
των δαπανών για υγεία, παιδεία καθώς
και κοινωνική προστασία, τα προσεχή
χρόνια. Ακόμη και οι αναγκαίες αμυντικές
δαπάνες δεν πρόκειται να εξαιρεθούν
από τις μειώσεις, όπως δεν εξαιρέθηκαν
και την περίοδο των μνημονίων.
Η
κυβέρνηση
προσδοκά,
μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, να
εισπράξει τα επόμενα χρόνια 32 δις
(19,3 επιχορηγήσεις και 12,7 δάνεια)
και μ’ αυτά θα προσπαθήσει να
ανατάξει την κατεστραμμένη ελληνική
οικονομία. Μόνο που τα χρήματα αυτά,
στο σύνολό τους, είναι δανεικά και θα
πρέπει να επιστραφούν. Η ΕΕ δεν εκδίδει
ευρώ (βλέπε Υ.Γ.2), αλλά θα βγει στις
αγορές με την έκδοση ομολόγων για
να δανειστεί περί τα 750 δις που στη
συνέχεια θα μοιράσει στα κράτη-μέλη. Οι
επιχορηγήσεις θα επιστραφούν στην ΕΕ
μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
τα έσοδα του οποίου προέρχονται από τις
ετήσιες εισφορές των κρατών-μελών. Έτσι,
η ΕΕ θα αποπληρώνει τα ομόλογα όταν
λήγουν. Η ελληνική κυβέρνηση, μέσα
στο Ευρωσύστημα, δε μπορεί να εκδώσει
νέο χρήμα για να καλύψει τις πιεστικές
ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία.
Είναι αναγκασμένη να δανείζεται,
αυξάνοντας το χρέος σε δυσθεώρητα
επίπεδα. Αυτό το χρέος, που στο σύνολό
του είναι συναλλαγματικό – είναι σ’ ένα
νόμισμα που δε μπορεί να εκδώσει η
Ελλάδα – έχει υποδουλώσει τη χώρα και
τώρα με την πανδημία την υποδουλώνει
ακόμη περισσότερο.
Καμιά ανεξάρτητη πολιτική, ούτε
δημοσιονομική, ούτε αναπτυξιακή, ούτε
κοινωνική, ούτε ενίσχυσης της εθνικής
άμυνας, δε μπορεί να ασκηθεί, χωρίς
την έγκριση αυτών που κατέχουν το
συναλλαγματικό χρέος της χώρας. Αυτή
είναι η αφανής κατοχή που επήλθε, το
2002, με την είσοδο της Ελλάδας στο
ευρώ.
Υ.Γ. 1: Ο πρωθυπουργός κήρυξε
το «άνοιγμα του τουρισμού» από
τη Σαντορίνη στις 13-6-20 και είπε:
«Φιλοδοξούμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο
μερίδιο από μια μικρότερη πίτα». Τελικά
το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν

κατά 80% και σήμερα οι θάνατοι (από/ή
με) Covid-19 ξεπέρασαν τους 1.600.
Υ.Γ. 2: Μέσα στο Ευρωσύστημα, ευρώ
εκδίδει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) αλλά δεν επιτρέπεται να
δανείζει τα κράτη, όπως κάνουν όλες
οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Η
ΕΚΤ εκδίδει νέο χρήμα μόνο για να
δανείζει τις τράπεζες και να αγοράζει
ομόλογα στη δευτερογενή αγορά (αφού
έχουν ήδη διατεθεί) κρατών, τραπεζών

και επιχειρήσεων. Έτσι αυξάνει μεν τη
ρευστότητα αλλά με δανεικά, γιατί τα
ομόλογα αυτά όταν λήγουν πρέπει να
αποπληρωθούν από αυτούς που τα έχουν
εκδώσει.
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος,
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε
Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία και
δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Andreas

Michalopoulos
and associates
with
over

30

YEARS
EXPERIENCE

For all your needs in Greece
-

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

514 904-1242
www.andion.co
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«Οι καραντίνες έχουν αρνητικές συνέπειες
στον ευάλωτο πληθυσμό!»
Α

παισιόδοξο μήνυμα για εκατομμύρια
ανθρώπους στον κόσμο, που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την οικονομική εξαθλίωση
από τις συνέπειες της πανδημίας, εκφράζει μέσα από την αποκλειστική συνέντευξή της στην εφημερίδα της Ελλάδας «δημοκρατία», η επιστημονική διευθύντρια
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Σούμια Σουαμινάθαν.
Ρεπορτάζ: Κέλλυ Φαναριώτη
© Αναδημοσίευση από
την εφημερίδα «δημοκρατία»
Σύμφωνα με την Ινδή γιατρό, που αποτελεί την επίσημη «φωνή» του οργανισμού,
όσον αφορά τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τον ιό, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές.
«Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας, εκατομμύρια επιχειρήσεις θα
κλείσουν, ενώ το ήμισυ του παγκόσμιου
εργατικού δυναμικού των 3,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων κινδυνεύει να χάσει το
βίος του. Τα lockdowns έχουν πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις στους ευάλωτους και οικονομικά ασθενέστερους πληθυσμούς» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στον αντίποδα, πρώτη φορά στα χρονικά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
συνεργάζεται τόσο στενά για έναν κοινό
σκοπό, που δεν είναι άλλος από την παρασκευή εμβολίου ή φαρμάκου, το οποίο θα
μας επιτρέψει την πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα.
Όπως εξηγεί η δρ Σούμια Σουαμινάθαν,
αυτή τη στιγμή 48 εμβόλια διαφορετικών
και καινοτόμων τεχνολογιών βρίσκονται
σε πλήρη ανάπτυξη, 11 εκ των οποίων
είναι ήδη στη φάση 3. «Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο ή ποια θα περάσουν όλα τα τεστ
αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και διάρκειας κάλυψης» επισημαίνει.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα, η
γιατρός του Π.Ο.Υ. τονίζει πως μόνο τα
κορτικοστεροειδή (δεξαμεθαζόνη) έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικά σε σοβαρές
περιπτώσεις Covid-19.
«Με την ανοσολογική απόκριση που
προκαλούν, μπορεί να σώσουν τη ζωή
πολύ άρρωστων ασθενών με κορωνοϊό.
Επιπλέον, τα μονοκλωνικά αντισώματα
έχουν αποτελέσματα τόσο στην πρόληψη
όσο και στη θεραπεία, όμως είναι δύσκολη η παραγωγή τους σε μεγάλες ποσότητες και είναι ακριβή θεραπεία» σημειώνει,
προσθέτοντας πως και τα αντιπηκτικά
δείχνουν να βοηθούν, επειδή ο ιός δημι-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΤΟΥ Π.Ο.Υ.
ΣΟΥΜΙΑ
ΣΟΥΑΜΙΝΑΘΑΝ
ουργεί θρομβώσεις σε βαριά αρρώστους.
Τεράστια σημασία ωστόσο έχει, σύμφωνα με την επικεφαλής επιστήμονα του
Π.Ο.Υ., και η ευρεία διαθεσιμότητα οξυγόνου στις υπηρεσίες υγείας, καθώς έχει
αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη σε βαριά
νοσούντες.
Τα δεδομένα αυτά είναι εν πολλοίς ενθαρρυντικά, ωστόσο ο δρόμος που έχουμε ακόμα μπροστά μας φαίνεται να είναι
μακρύς και ανηφορικός.
«Μπορεί να κουραστήκαμε από τον ιό,
αλλά εκείνος δεν κουράστηκε με εμάς»
τονίζει με νόημα η γιατρός, επισημαίνοντας πως τα κρούσματα ξεπέρασαν τα
50.000.000 παγκοσμίως [σ.σ.: την εβδομάδα που έγινε η συνέντευξη].
«Ο μόνος τρόπος να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης είναι να τηρούμε τα μέτρα
προστασίας, να εντοπίζουμε τα κρούσματα, να τα απομονώνουμε και να παρακολουθούμε παράλληλα τις στενές επαφές
τους, να προστατεύουμε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και, φυσικά,
να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία.
Η υιοθέτηση κάποιων εξ αυτών των μέτρων δε θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρέπει τα κράτη να εφαρμόζουν
όλα τα παραπάνω παράλληλα».
Από τις πρώτες κιόλας μέρες εμφάνισης
της πανδημίας, πολύς λόγος έγινε για τις
υγρές, υπαίθριες αγορές της Κίνας, ενώ η
επιστημονική κοινότητα θεωρεί τους «αιματηρούς» πάγκους τους υπεύθυνους για
τη μετάδοση και την εξάπλωση του SARSCoV-2, που άλλαξε τον κόσμο.
«Οι αγορές αυτές αποτελούν πηγή τροφής για εκατομμύρια ανθρώπους. Δε μπορούν να κλείσουν. Πρέπει όμως να τηρούν
πολύ αυστηρά μέτρα και, το κυριότερο,
πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η πώληση
άγριων ζώων / πτηνών σε αυτές. To 70%
των ιών προέρχεται από ζώα» σημειώνει
και τονίζει πως το γεγονός ότι τα πρώτα
κρούσματα κορωνοϊού συνδέθηκαν με τις
αγορές στην Ουχάν δε σημαίνει απαραίτητα πως η πανδημία ξεκίνησε από εκεί.

«Από τότε που εντοπίστηκαν οι πρώτες
περιπτώσεις Covid-19, ο Π.Ο.Υ. αναζητούσε στοιχεία για το πώς ο ιός αρχικά έκανε
το άλμα από ζώα σε ανθρώπους.
Οι μελέτες για την προέλευσή του βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και αναμένουμε τα αποτελέσματα με ανυπομονησία,
καθώς η ικανότητά μας να αποτρέψουμε
μελλοντικές πανδημίες και να ανταποκριθούμε σε αυτές εξαρτάται από τον εντοπισμό των φυσικών δεξαμενών και των
ενδιάμεσων ξενιστών του SARS-CoV-2».
Αναφερόμενη στις επιπτώσεις των
lockdowns – τα οποία, μάλιστα, χαρακτηρίζει ακραία μέτρα –, η γιατρός του
Π.Ο.Υ. υπογραμμίζει πως η απομόνωση,
η απώλεια εισοδήματος που απορρέει
από το κλείσιμο των επιχειρήσεων καθώς
και ο διαρκής φόβος για την υγεία και το
μέλλον, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα ψυχικής υγείας ή να επιδεινώσουν τα ήδη υπάρχοντα.
«Η εργασία από το σπίτι, η κατ’ οίκον εκπαίδευση των παιδιών και η έλλειψη επαφής με άλλα μέλη της οικογένειας, φίλους
και συναδέλφους, είναι λογικό να επηρεάσουν την ψυχική μας ευημερία. Υπάρχουν
ωστόσο και κάποια πράγματα που θα
μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Η τήρηση κάποιας ρουτίνας, όσον αφορά τον ύπνο και τα γεύματα,
είναι σημαντική. Επίσης, η σωστή κατανομή του χρόνου για εργασία και ξεκούραση
είναι εξίσου ωφέλιμη».
Παράλληλα, όπως λέει, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο
το καθεστώς της καραντίνας, προκειμένου να ενισχυθούν νοσοκομεία και δομές

1610

1610

υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ
στον πληθυσμό.
«ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ COVID ΕΙΝΑΙ 0,6%»
Σύμφωνα με την ίδια, ο Π.Ο.Υ. με μια
σειρά από μαθηματικά μοντέλα έχει υπολογίσει ότι το ποσοστό θνητότητας όσων
νοσούν από κορωνοϊό ανέρχεται σε 0,6%,
γεγονός που σημαίνει ένας θάνατος ανά
200 κρούσματα.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, η δρ
Σούμια Σουαμινάθαν επισημαίνει πως
η πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσε
αφορμή να «ξεγυμνωθούν» τα πολυδιαφημισμένα συστήματα πρόνοιας του δυτικού κόσμου, τα οποία αποδείχθηκαν
εξαιρετικά ελλιπή και ευάλωτα σε κρίσεις,
ενώ τονίζει την ανάγκη στροφής σε πιο
ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας.
«Η πανδημία μάς υπενθύμισε ότι η υγεία
είναι το θεμέλιο της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Αυτή η
κρίση στην υγεία πυροδότησε μια κοινωνικοοικονομική κρίση που θα επηρεάσει
δισεκατομμύρια ζωές. Το ερώτημα είναι
αν το μάθημα αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστικές επενδύσεις στην υγεία την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε ενισχύσεις στον
τομέα αυτό, ωστόσο δε θα πρέπει να το
θεωρήσουμε κόστος, αλλά μια επένδυση
που αποτελεί το θεμέλιο παραγωγικών,
ανθεκτικών και σταθερών οικονομιών»
επισημαίνει και καταλήγει: «Η υγεία είναι
μια πολιτική επιλογή. Χωρίς ισχυρή πολιτική βούληση, θα παραμείνει απλώς ένας
στόχος για πολλές χώρες του κόσμου».
© δημοκρατία

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
…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Η

σημερινή άνοδος του ελλείμματος
και του συνολικού δημόσιου χρέους
είναι γεγονός ζωής, όχι προς συζήτηση,
αλλά για να διαχειριστούμε προς το καλύτερο ή το χειρότερο.
Το βασικό ερώτημα: Η συνεχιζόμενη
συσσώρευση χρέους θα απειλήσει την
εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική ικανότητα και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, όπως έκανε στη δεκαετία του
1990, ή τα πράγματα είναι σημαντικά
διαφορετικά, επειδή τα επιτόκια είναι
πολύ χαμηλότερα;
Η απάντηση είναι ότι πιθανώς η σημερινή περίσταση είναι στην πραγματικότητα
διαφορετική και θα παραμείνει έτσι τα
επόμενα δύο χρόνια.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, τα υποκείμενα προβλήματα που
σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα χρέους
είναι πιθανό να επανεμφανιστούν, όπως
τη δεκαετία του 1990.
Καταλήγουμε στη ζωτική εξίσωση G – R
(ανάπτυξη μείον επιτόκια). Με απλά
λόγια, εάν η ανάπτυξη ανεβαίνει με ταχύτερο ρυθμό από τα επιτόκια, τότε θα
πρέπει να είμαστε καλά. Εάν τα επιτόκια
ανεβαίνουν γρηγορότερα από την ανάπτυξη, τότε έχουμε πρόβλημα. Εδώ βρίσκεται η απάντηση τύπου «εξαρτάται»
στο πότε είναι το χρέος, υπό τις περιστάσεις, πάρα πολύ.
Βασικά, ο αντίκτυπος του παρελθόντος
δανεισμού εμφανίζεται ως το βάρος του
κόστους τόκων που βαρύνουν τους σημερινούς φορολογούμενους.
Εάν το επιτόκιο που πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση για την ανατροπή του
υπάρχοντος χρέους, είναι πολύ χαμηλότερο από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο,
όπως είναι αυτή τη στιγμή, τότε το βάρος
για τους φορολογούμενους είναι χαμηλό
και οι πιστωτές θα ανησυχούν λιγότερο
για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μιας
κυβέρνησης.
Αντίθετα, εάν τα επιτόκια είναι υψηλά
και αυξάνονται (όπως ήταν στις αρχές
της δεκαετίας του 1990), το φορτίο στους
φορολογούμενους αυξάνεται, μαζί με τις
ανησυχίες των πιστωτών.
Η ανάπτυξη είναι η άλλη μεταβλητή.
Εάν η αύξηση των κρατικών εσόδων (G)
αναμένεται να είναι υψηλή σε σχέση με
τους τόκους (R) και η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει, όταν μετακυλήσει τον
παρελθόν δανεισμό, τότε οι πληρωμές
τόκων θα μειώσουν το ποσοστό του προϋπολογισμού και συνεπώς θα δημιουργήσουν λιγότερους περιορισμούς, σχετι-

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Πως θα ξεπεράσουμε
αυτά τα δύο βουνά

Γράφει ο David Allison Dodge*

σιας πραγματικής ανάπτυξης αποτελεί
μια ρεαλιστική προβολή για τον Καναδά,
υποθέτοντας καλή οικονομική πολιτική.
Περαιτέρω, υποθέτοντας ότι η Τράπεζα
του Καναδά εξακολουθεί να είναι επιτυχής στο να διατηρήσει τον πληθωρισμό
στο 2%, τα κρατικά έσοδα με τους περίπου τρέχοντες φορολογικούς συντελεστές θα μπορούσαν να αυξηθούν στο
3-4% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.
Εν τω μεταξύ, όσον αφορά το επιτόΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ
κιο (R), αν η κυβέρνηση του Καναδά
ΑΥΞΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
πρέπει να πληρώσει για την ανατροπή
ΤΟΥ ΑΕΠ
ΟΜΟΛΟΓΩΝ
του παρελθόντος χρέους, θα εξαρτηθεί
από τις πολιτικές της κεντρικής τράπεG
R
G-R
ζας για την επίτευξη των στόχων για τον
πληθωρισμό. Εάν συνέχιζαν οι συνθήκες
παγκόσμιας και εγχώριας πλεονάζουσας
1979-1986
10,2%
11,9%
-1,8%
προσφοράς, τότε δε θα ήταν παράλογο
να πιστεύουμε ότι το τρέχον ιστορικά χαμηλό R (0,5% σε 10ετές ομόλογο Καναδά)
ενδέχεται να διατηρηθεί. Από την άλλη
πλευρά, όταν η ανάκαμψη είναι σταθερή,
1987-1997
5,1%
8,4%
-3,3%
είναι ρεαλιστικό να προβλέψουμε ότι η R
θα μπορούσε να επιστρέψει στα επίπεδα
του 2019 (2,3% στο 10ετές ομόλογο του
Καναδά), αλλά όχι πίσω στο επίπεδο του
1998-2007
5,7%
4,7%
1,0%
2007 (4,5%).
Αυτό το ευρύ φάσμα των προβλεπόμενων επιπέδων G και R αντικατοπτρίζουν
τη ριζική αβεβαιότητα σχετικά με το οικο2008-2019
3,3%
1,9%
1,3%
νομικό μέλλον τού κόσμου, μετά την Πανδημία. Εάν οι ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη υπερβολική προσφορά έναντι
της ζήτησης κατά την επόμενη δεκαετία
Πηγές: Πίνακες Statistics Canada 36-10-0104-01 & 10-10-0122-01
αποδειχθούν σωστές, τότε τόσο η πραγματική ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός
θα βρεθεί πολύ χαμηλά, πράγμα που σηκά με την ικανότητα της κυβέρνησης να δων εξαρτάται από το ρυθμό αύξησης μαίνει ονομαστική αύξηση κάτω του 3%.
εισαγάγει νέες δαπάνες προγραμμάτων ή του ΑΕΠ. Είναι αβέβαιο πόσο γρήγορα
Σε αυτό το σενάριο, οι κεντρικές τράπενα μειώσει τους φόρους.
θα αυξηθεί, τόσο το παγκόσμιο όσο και ζες, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας
Εν ολίγοις, εάν το G (ανάπτυξη) είναι το καναδικό πραγματικό ΑΕΠ, κατά την του Καναδά, έχουν δηλώσει ότι η νομιμεγαλύτερο από το R (επιτόκια), το βά- επόμενη δεκαετία. Με βάση την εμπειρία σματική πολιτική θα παραμείνει ευνοϊκή
ρος εξυπηρέτησης του χρέους μειώνεται μέχρι στιγμής αυτόν τον αιώνα, δεν είναι και τα επιτόκια διατηρούνται στο/ή κομε την πάροδο του χρόνου, ενώ όταν το αδικαιολόγητο να προβλεφθεί αύξηση ντά στο τρέχον κατώτερο όριο 0%.
R είναι μεγαλύτερο από το G, το βάρος του παγκόσμιου πραγματικού ΑΕΠ 3,5%
Στον τωρινό μίζερης χαμηλής ανάπτυτου παρελθόντος δανεισμού γίνεται όλο ετησίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.
ξης κόσμο, το G – R αναμένεται να είναι
και περισσότερο δυσβάσταχτο για τους
Σε αυτό το παγκόσμιο σκηνικό, και ανά- της τάξης ενός σχετικά ασφαλούς 1 έως 3
σημερινούς φορολογούμενους.
λογα με την ποιότητα των καναδικών οι- κατά τη διάρκεια της δεκαετίας.
Έτσι, η απάντηση στο ερώτημα αν το κονομικών πολιτικών, δεν είναι επίσης
| Η συνέχεια στο επόμενο…
ζήτημα της δημοσιονομικής βιωσιμότη- παράλογο να προβλεφθεί αύξηση του
τας είναι διαφορετικό σήμερα από ό,τι Καναδά, κάπου μεταξύ 0,7% ετησίως (η
στη δεκαετία του 1990 εξαρτάται από την προβλεπόμενη αύξηση των ωρών εργα- *Ο David Allison Dodge είναι διακεκριμέαναμενόμενη σχέση μεταξύ της G και της σίας χωρίς αύξηση παραγωγικότητας) και νος Καναδός οικονομολόγος και Μέλος
R όχι μόνο φέτος και του χρόνου, αλλά 2,2% ετησίως (υποθέτοντας το υψηλό- του Τάγματος του Καναδά – Έχει διατεπολύ πιο σημαντικά, στα επόμενα χρό- τερο κέρδος παραγωγικότητας 1,5% που λέσει για επτά (7) χρόνια Κυβερνήτης
νια (βλέπε πάνω, πίνακα για ιστορικούς έχουμε επιτύχει στο πρόσφατο παρελ- της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως
μέσους όρους).
θόν).
31-12-2008)
Ας ασχοληθούμε πρώτα με τον G.
Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της
Επιμέλεια στα ελληνικά:
Ο ρυθμός αύξησης των κρατικών εσό- επόμενης δεκαετίας, το 1,75% της ετήΔημήτρης Ηλίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

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
Α

ν προσπαθείτε να αφαιρέσετε τη
γλουτένη από τη διατροφή σας, το
πιθανότερο είναι ότι δεν έχετε επιλογή
στο ζήτημα, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να την αποφεύγουμε
λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας, όπως η κοιλιοκάκη. Αυτή η πάθηση
προκαλεί βαριά δυσανεξία στη γλουτένη.
Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται το κριθάρι, ο σίτος και η σίκαλη, αλλά και ό,τι
παράγεται από αυτά. Ακόμα και μια μικρή μπουκιά ψωμιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Αν τυχαίνει να είστε
διαβητικοί, χρειάζεται οπωσδήποτε να
εξεταστείτε για κοιλιοκάκη, επειδή το
10% περίπου των ασθενών με διαβήτη
τύπου 1 εμφανίζουν και αυτή την πάθηση.
Ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν ωστόσο
αυτή τη διατροφή, ακόμα κι αν δεν έχουν
κοιλιοκάκη. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι έχουν νιώσει βελτίωση στην
υγεία τους, εφόσον έχουν κόψει τη γλουτένη. Γι’ αυτό το λόγο, οι ερευνητές έχουν
ονομάσει αυτή τη νέα διαταραχή «μη
κοιλιακή ευαισθησία στη γλουτένη».

Πώς να αποφύγουμε
τη γλουτένη
ΜΕ 5 ΑΠΛΑ

ΒΗΜΑΤΑ

Πώς να αποφύγουμε τη γλουτένη
μέσα από 5 απλά βήματα:
1ο ΒΗΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το πρώτο βήμα είναι να εξετάσετε με
λεπτομέρεια τη διατροφή που κάνετε
τώρα και να καθορίσετε τις αλλαγές.
Σχεδόν κάθε προϊόν έχει μια λίστα με
τα συστατικά που περιέχονται σε αυτό.

δύο λίστες στα ψώνια σας. Η μία θα περιέχει τροφές που μπορείτε να φάτε και η
δεύτερη τροφές που δε μπορείτε. Μετά
από λίγο καιρό θα τα θυμάστε απ’ έξω.
Ένα παράδειγμα:
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ
– Φρούτα
– Λαχανικά
– Φρέσκα αυγά
– Φρέσκο κρέας/πουλερικά
– Ψάρια
– Φασόλια (μη επεξεργασμένα)
– Ξηροί καρποί και σπόροι
– Τα περισσότερα γαλακτοκομικά
– Ρύζι

Σε περίπτωση που δεν έχει, μπορείτε να
ψάξετε στο διαδίκτυο. Ψάχνετε να αποφύγετε τρία συγκεκριμένα συστατικά,
σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι. Χρησιμοποιήστε

ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΡΟΦΕΣ
– Σχεδόν όλα τα είδη ψωμιού
– Μπύρα
– Κράκερς
– Τα περισσότερα γλυκά
– Δημητριακά
– Κέικ
– Πίτες
– Pancakes/Βάφλες
– Ζυμαρικά
– Τα περισσότερα επεξεργασμένα
κρέατα

2ο ΒΗΜΑ: ΨΩΝΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Η μαγειρική είναι έως ένα βαθμό ζήτημα δημιουργικότητας. Οπότε πρέπει να
καθορίσετε ποια υλικά χρειάζεστε.
Καθώς μια δίαιτα χωρίς γλουτένη αποκλείει πολλές τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες, οι μέθοδοί σας θα αλλάξουν
ριζικά και πρέπει να βρεθούν υποκατάστατα. Πριν αγοράσετε οτιδήποτε, ελέγξετε τις ετικέτες προσεκτικά.
Αν ένα προϊόν λέει ότι δεν περιέχει
γλουτένη, είναι ασφαλές. Ο νόμος απαγορεύει σε όλες τις εταιρίες να γράφουν
ψευδή στοιχεία.
3ο ΒΗΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ
ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Καθώς πολλές φορές τρώμε με άλλους,
χρειάζεται να τους ενημερώσουμε σε
σχέση με τα φαγητά που σερβίρουν ή
σερβίρετε εσείς.
Το βήμα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, αν μένετε με άλλον. Χρειάζεται να
γνωρίζουν τι πρέπει να αποφεύγετε και
τις συνέπειες ενός λάθους.
4ο ΒΗΜΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
Επιστρέφοντας στα ψώνια: αφού θα

αποφεύγετε τελείως όλα τα προϊόντα με
ψωμί, ίσως χρειαστεί να ψάξετε εναλλακτικές. Τεχνικά, αλεύρι μπορεί να φτιαχτεί από κάθε ξηρή ουσία που μπορεί να
αλεστεί. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές
εναλλακτικές επιλογές.
5ο ΒΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ
Υπάρχουν προϊόντα που συχνά περιέχουν γλουτένη, όπως ορισμένα καλλυντικά.
Η πλαστελίνη επίσης περιέχει γλουτένη,
οπότε αν τα παιδιά σας έχουν ευαισθησία στη γλουτένη, χρειάζεται να προσέχετε. Κάποιες πολυβιταμίνες επίσης περιέχουν γλουτένη.
Τα φάρμακα είναι επίσης μια πιθανή
πηγή ανεπιθύμητης γλουτένης.
Αν και η πλειοψηφία περιέχουν ελάχιστη έως καθόλου γλουτένη, κάποιες
από αυτές είναι γνωστό ότι περιέχουν ως
βάση για άλλες ουσίες.
Απλά λοιπόν ενημερώστε το γιατρό σας
για τη δυσανεξία σας, για όποιο φάρμακο κι αν σας συνταγογραφήσει, ώστε να
είστε βέβαιοι.
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020 · from monday november 30th to sunday december 6th 2020
JUS TRADITION
Juice
1.75L*

supermarché
AUBERGINES
Eggplants
1.30/kg

CHATAÎGNES
Chestnuts
11.00/kg
GRÈCE

SAC DE 3LBS

ORANGES

CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt

*Biologiques exclus
AMANDES TAMARI, FUMÉES, CITRON OU BAR-B-Q
Almonds
454g ou 13.21/kg

BISCUITS PETIT BEURRE
PAPADOPOULOS
Cookies
225g

GRÈCE

PÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato Paste
369ml
RÔTI OU CÔTELETTES DE LONGE DE
PORC FRAIS DÉSOSSÉS
Fresh Boneless Pork Roast or Chops
4.39/kg

CANADA

PETIT SAUMON
FRAIS ENTIER DE
L’ATLANTIQUE
Fresh Small Whole
Atlantic Salmon
9.90/kg

CANADA AA

YOGOURTS CLASSIQUE LIBERTÉ
0 à 2.9%
Yogurts
650g*

CANADA

BOEUF HACHÉ
MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium
Ground Beef
8.80/kg
GRÈCE

FROMAGE FETA
Cheese
8.80/kg

FROMAGE AU LAIT DE BREBIS
KEFALOGRAVIERA
Cheese
19.82/kg

*Biologiques exclus

livraison à domicile
home delivery

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

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
9 πράγματα που δε γνωρίζετε
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΓΙΟΝ!

Τ

ο παλαιότερο κραγιόν υπολογίζεται πως έγινε γνωστό πριν από 5.000 χρόνια. Βρέθηκε
στην πόλη Sumerian στο σημερινό Ιράκ, ενώ στις
μέρες μας υπολογίζεται πως το 92% των γυναικών
φορούν κραγιόν. Απαραίτητο εργαλείο μακιγιάζ,
το οποίο δε λείπει ποτέ από μια γυναικεία τσάντα
που… σέβεται τον εαυτό της! Οι αποχρώσεις ατελείωτες και η εξάρτηση ακόμη μεγαλύτερη, γιατί
όπως και να το κάνουμε, το κραγιόν… μεγάλωσε
γενιές και γενιές γυναικών. Μαμάδες, κόρες, γιαγιάδες που το λάτρεψαν και δε ζούσαν χωρίς αυτό.
Η ιστορία του μεγάλη, όση και η αποδοχή του από
το γυναικείο πληθυσμό…

-Η Κλεοπάτρα, η πιο διάσημη φαραώ της Αιγύπτου, χρησιμοποιούσε λιωμένα κόκκινα σκαθάρια
για να βάφει τα χείλη της σε έντονο κόκκινο χρώμα.
-Το κραγιόν έγινε διάσημο το 16ο αιώνα χάρη στη
Βασίλισσα Ελισάβετ I και τις κυρίες της αυλής της,
που έβαφαν τα χείλη τους με ένα μείγμα από κερί
μέλισσας και υδραργυρούχο σουλφίδιο.
-Τα πρώτα κραγιόν σε μεταλλικές θήκες εμφανίστηκαν στην αγορά το 1915.
-Η μέση γυναίκα καταναλώνει περίπου 2 με 3 κιλά
κραγιόν στη διάρκεια της ζωής της γλύφοντας τα
χείλη της!
-Κατά τη Χρυσή Εποχή του Ισλάμ, ο Ανδαλουσιανός Άραβας ιατρός και φαρμακοποιός Abu alQasim al-Zahrawi δημιούργησε το πρώτο κραγιόν
σε στερεά μορφή, χρησιμοποιώντας άρωμα και
άλλα συστατικά πεπιεσμένα σε καλούπια. Περιέγραψε τη διαδικασία στην εγκυκλοπαίδειά του
περί ιατρικής και φαρμακολογίας, την Al-Tasrif.
-Το 1770, το Βρετανικό Κοινοβούλιο πέρασε ένα
νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όποια γυναίκα φορούσε κραγιόν θα δικαζόταν για μαγεία.
-Η Max Factor, η make-up artist των αστέρων, δημιούργησε το λιπ-γκλος το 1930.
-Η δημοτικότητα του κραγιόν αυξήθηκε κατά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάρη στη βιομηχανία
του σινεμά και το μακιγιάζ έγινε συνήθεια για τις
γυναίκες.
-Το 1950, η Αμερικανίδα φαρμακοποιός Hazel
Bishop δημιούργησε το πρώτο μακράς διάρκειας
κραγιόν.
© PERIERGA.GR

Έναντι 43.750 €
πουλήθηκε το παπούτσι
της Μαρίας Αντουανέτας

Έ

να λευκό, μεταξωτό παπούτσι που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα πουλήθηκε την Κυριακή 15/11 έναντι 43.750 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών
Osenat. Το παπούτσι είναι φτιαγμένο από μετάξι στο μπροστινό μέρος και από κατσικίσιο δέρμα στη φτέρνα, με τέσσερις φιόγκους στο επάνω μέρος, δερμάτινη σόλα και τακούνι
ύψους 4,7 εκατοστών, καλυμμένο με γκρι δέρμα. Έχει μήκος
22,5 εκατοστά, κάτι που σημαίνει ότι η βασίλισσα φορούσε
παπούτσια νούμερο 36, με τα σημερινά δεδομένα.
Το παπούτσι είχε δοθεί στη Μαρί-Εμιλί Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν, στενή φίλη της Μαντάμ Καμπάν, της αρχιθαλαμηπόλου της βασίλισσας. Η Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν το φύλαξε, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το θάνατό της το
1816 και στη συνέχεια πέρασε στους απογόνους της, στην
κατοχή των οποίων βρισκόταν μέχρι και σήμερα. Χάρη στο
«ζωηρό ενδιαφέρον» που έδειξαν οι συλλέκτες, η τιμή του
παπουτσιού ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση, η
οποία ήταν γύρω στα 8-10.000 ευρώ.
Η Μαρία Αντουανέτα, η οποία εκτελέστηκε στην γκιλοτίνα
το 1793, όπως και ο σύζυγός της, ο βασιλιάς Λουδοβίκος
ΙΣΤ΄, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να σαγηνεύει τους συλλέκτες σε όλον τον κόσμο. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καναδοί επιστήμονες βρήκαν
συσκευή που μπορεί...
να σε ξεμεθύσει!
Κ
αλό είναι να μην καταναλώνουμε υπερβολικές
ποσότητες αλκοόλ, ωστόσο επιστήμονες στον Καναδά υποστηρίζουν ότι βρήκαν τρόπο οι άνθρωποι να
συνέρχονται από το μεθύσι, πολύ ευκολότερα από ό,τι
με... κρύο ντους ή καφέ! Οι Καναδοί ερευνητές ανακάλυψαν, ότι εάν βοηθήσουν κάποιον να κάνει υπεραερισμό (γρήγορη και βαθιά αναπνοή που συμβαίνει σε
καταστάσεις άγχους ή πανικού) με ασφαλή τρόπο, τότε
ο οργανισμός θα αποβάλει ταχύτερα το αλκοόλ.
Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο,
μελέτησαν την αντίδραση υγιών ανθρώπων και ανακάλυψαν σε όσους εφαρμόστηκε η τεχνική του υπεραερισμού, ότι το αλκοόλ απεβλήθη τρεις φορές γρηγορότερα σε σχέση με όσους έπαιρναν κανονικά ανάσα.

Όσον αφορά στον υπεραερισμό και στο πώς αυτός προκλήθηκε με ασφαλή τρόπο στους ανθρώπους, οι επιστήμονες δημιούργησαν μία συσκευή που ονόμασαν
ClearMate.
Η συσκευή αυτή αποτελείται από μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και παράγει οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.
Το διοξείδιο του άνθρακα εισάγεται στον οργανισμό σε υψηλότερο επίπεδο του φυσιολογικού,
κάτι που επιτρέπει στον εκάστοτε άνθρωπο να
αναπνέει βαρύτερα και γρηγορότερα από ό,τι συνήθως, χωρίς να λιποθυμήσει (σ.σ. καθώς ο υπεραερισμός μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία).
© CNN GREECE

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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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
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Shared Certificate Listing

The COVID-19
pandemic
in Canada
is serious.
Continue to practise all public health measures:

Follow local
guidelines
for gatherings
Maintain physical
distancing
Wash
your hands
Wear a
mask
Stay home if
you have symptoms,
even mild ones
Download the
COVID Alert app

Protect yourself and others.
Learn more at Canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397.
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ
Η Ανω Χώρα, χωριό της Ορεινής
Ναυπακτίας με παραδοσιακό
χρώμα και τουριστική κίνηση
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα εκπληκτικής
ομορφιάς τοπία στην
Ορεινή Ναυπακτία

Βαγγέλης
Στεργιόπουλος
© in.gr

Τ

ο ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας, βορείως της Ναύπακτου και
ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα και τη Φωκίδα, καταλαμβάνουν τα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας, που είναι διεσπαρμένα
σε κατάφυτους ορεινούς όγκους.
Δάση από βελανιδιές, έλατα, οξιές, καρυδιές, καστανιές και πλατάνια, κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά, ο ποταμός Εύηνος
και η μαγευτική Ευηνολίμνη, μονοπάτια
σε ρεματιές και δασικοί δρόμοι σε τοπία
εκπληκτικής ομορφιάς, συνθέτουν την
εικόνα μιας περιοχής που αποτελεί πόλο
έλξης για τους φυσιολάτρες και προσφέρεται για δραστηριότητες εναλλακτικού
τουρισμού (καγιάκ και ράφτινγκ στον Εύηνο, πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία κ.ά.).
Ένα νοητό τρίγωνο που σχηματίζουν στο
χάρτη της περιοχής τα χωριά Άνω – Κάτω
Χώρα, Πλάτανος και Σίμος, θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε καλύτερα τους
υπόλοιπους οικισμούς της Ορεινής Ναυπακτίας και να ανακαλύψουμε τις κρυμμένες ομορφιές της.
Η ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ
Την πρώτη κορυφή του εν λόγω τριγώνου, σχηματίζουν η Άνω Χώρα και
η Κάτω Χώρα, χωριά με παραδοσιακό
χρώμα και τουριστική κίνηση, απλωμένα
σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, έλατα,
πεύκα, φυλλοβόλα δέντρα και τρεχούμενα νερά. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών
προσελκύουν, προπάντων, η εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής, στην Άνω Χώρα,
και το φαράγγι του Κάκαβου, ιδεώδες
για περιπατητικές διαδρομές. Με ορμητήριο τα προαναφερθέντα γειτονικά χωριά, οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα

να ανακαλύψουν γραφικούς οικισμούς
της Ορεινής Ναυπακτίας.
Η ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ
Κατ’ αρχάς, βορειοδυτικά από την Άνω
Χώρα βρίσκεται η Αμπελακιώτισσα, χωριό με πετρόχτιστα σπίτια. Οι λάτρεις του
θρησκευτικού τουρισμού ανακαλύπτουν
εδώ την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με
το ξυλόγλυπτο τέμπλο και, λίγο μακρύτερα, τη μονή Αμπελακιώτισσας. Σύμφωνα
με την τοπική παράδοση, η εικόνα της
Παναγίας, που βρέθηκε το 1455, προέρχεται από τα Αμπελάκια της Θεσσαλίας.
Το καθολικό της μονής ιδρύθηκε το 1456,
ενώ το ξυλόγλυπτο τέμπλο του χρονολογείται από το 1871.
ΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ, Η ΕΛΑΤΟΥ,
Η ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΙΤΣΑ
Εκκινώντας από την Κάτω Χώρα και ακολουθώντας διαδρομή μέσα σε ελατοσκέπαστη περιοχή, οι ταξιδιώτες μπορούν να
γνωρίσουν τα Κρυονέρια, χωριό χτισμένο
σε επιβλητικό τοπίο. Εξάλλου, ανατολικά
– νοτιοανατολικά από την Άνω Χώρα βρίσκονται η Ελατού, χωριό χτισμένο μέσα
σε ελατόδασος, και η Τερψιθέα, όμορφο
χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά. Ακόμη
νοτιότερα, κοντά στα όρια με τη Φωκίδα,
βρίσκεται η Λιμνίτσα, «μπαλκόνι» με θέα
στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας.

που σχηματίζεται στο χάρτη της Ορεινής
Ναυπακτίας. Η γραφική πλακόστρωτη
πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τα πετρόχτιστα σπίτια, τα παλαιά κτίρια (δημοτικό – γυμνάσιο, νοσοκομείο), ο μουσειακός χώρος που είναι
αφιερωμένος στην εθνική αντίσταση, η
λαογραφική συλλογή, τα ξωκλήσια με την
ωραία θέα (Άγιος Ταξιάρχης, Άγιος Γεώργιος), το υπέροχο φυσικό περιβάλλον
και το υγιεινό κλίμα, κάνουν τον Πλάτανο
ξεχωριστό.
Ο ΕΥΗΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο Πλάτανος μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το σημείο αφετηρίας των ταξιδιωτών που επιθυμούν να γνωρίσουν
το φράγμα και την τεχνητή λίμνη του
Εύηνου (Ευηνολίμνη), με τη γέφυρα στο
ανατολικό άκρο της. Μαγευτική θέα στην
τεχνητή λίμνη προσφέρουν τα χωριά Νεοχώρι, Αράχοβα και Κλεπά, ενώ στην
ίδια περιοχή βρίσκεται και η Περδικόβρυση, οικισμός χτισμένος σε επιβλητική
τοποθεσία με πυκνή βλάστηση. Ενδιαφέρουσες, επίσης, είναι οι διαδρομές, αφενός μεν προς την Περίστα και τον Πέρκο,
αφετέρου δε προς την Καστανιά. Ένα
από τα πλέον αξιόλογα αρχιτεκτονικά
δείγματα ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας, είναι το περίτεχνο τοξωτό γεφύρι
της Αρτοτίβας, στις όχθες του Εύηνου,
νοτιοδυτικά από τον Πλάτανο.

Ο ΣΙΜΟΣ
Τέλος, ο Σίμος αποτελεί την τρίτη κορυφή του νοητού τριγώνου στο χάρτη της
Ορεινής Ναυπακτίας. Οι επισκέπτες του
χωριού αντικρίζουν πετρόχτιστα σπίτια
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, την εκκλησία της Παναγίας, αφιερωμένη στο
Γενέσιο της Θεοτόκου, και την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου, που δεσπόζει στην
περιοχή.

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ο Πλάτανος, το όμορφο κεφαλοχώρι,
που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του και εκπλήσσει ευχάριστα όσους το επισκέπτονται, αποτελεί
τη δεύτερη κορυφή του νοητού τριγώνου

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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Απειλή βάθους

Η επιβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
βασίστηκε άλλωστε όχι σε κάποια ελάχιστη
συναίνεση, αλλά στους βίαιους εξισλαμισμούς,
στις μαζικές σφαγές, στο παιδομάζωμα και
στην τρομοκρατία

Η

κατανόηση της τουρκικής απειλής,
του ιστορικού της βάθους και των
κινήτρων της, είναι καταλυτική για τη χάραξη της ενδεδειγμένης ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
Μόνον αποπροσανατολιστικά λειτουργούν οι επιφανειακές ερμηνείες της τουρκικής απειλής, όπως π.χ. ότι το νέο-οθωμανικό «όραμα» είναι προσωπική εμμονή
του Ερντογάν και δεν αντανακλά τις πεποιθήσεις του μέσου φιλήσυχου Τούρκου.

ράγουν τα συλλογικά οράματα της τουρκικής κοινωνίας, αλλιώς ο Ερντογάν θα ήταν
γραφικός ηγέτης κάποιου περιθωριακού
εθνικιστικού γκρουπούσκουλου.
Αλλά δεν είναι.
Αντιθέτως, είναι πρόεδρος της Τουρκικής
Δημοκρατίας, εκλεγμένος με μεγάλη πλειοψηφία εδώ και δεκαέξι χρόνια.
Το άλλο επιχείρημα, ότι ο Ερντογάν πιέζεται πολιτικά και απευθύνεται στην εσωτερική κατανάλωση για εκλογικές σκοπιμότητες, είναι και αυτό έωλο. Δεν εξηγεί,
Γράφει ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος
γιατί ο βασικός μηχανισμός συσπείρωσης
[Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν είναι η ανΕπιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης]
θελληνική υστερία και όχι κάτι άλλο.
Εξετάζοντας σε μακροϊστορική κλίμακα
Τα προσωπικά οράματα του τούρκου την πρωτοφανή πίεση που δέχεται σήμεπροέδρου, όμως, παράγονται και αναπα- ρα η Ελλάδα, εύκολα γίνεται αντιληπτό
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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.

REAL ESTATE BROKER
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στο παιδομάζωμα και στην τρομοκρατία.
Μετά την οριστική διάλυση του οθωμανικού κράτους το 1920, συγκροτήθηκε στα
υπολείμματά του έλασσον τουρκικό κράτος με επίφαση νεωτερικότητας.
Για τη δημιουργία του όμως συντελέστηκαν τρεις γενοκτονίες (Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυροχαλδαίων) και ένας διαρκής
μέχρι σήμερα εσωτερικός πόλεμος με
τους Κούρδους.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η πίεση
προς την Ελλάδα επανήλθε. Προηγήθηκαν
η εκρίζωση των ελληνικών πληθυσμών
της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου και
της Τένεδου, η εισβολή στην Κύπρο, η
αμφισβήτηση της κυριαρχίας στο Αιγαίο,
η ανάμειξη στη Δυτική Θράκη, πριν φθάσουμε στο καλοκαίρι του 2020 και στην
εκδίπλωση πλέον απαίτησης πλήρους
υποταγής της Ελλάδας με «διάλογο» εφ’
όλης της ύλης.
Το ελληνικό έθνος έχει εμπειρία από
απειλές μείζονος κλίμακας (περσική στην
Αρχαιότητα, αραβική στο Μεσαίωνα,
τουρκική στην Αναγέννηση). Τις αντιμετώπισε αντιπαρατάσσοντας στην αριθμητική
υπεροχή την ευφυΐα του, την ποιότητά
του, τη μαχητικότητά του, το δυναμισμό
του και πριν από όλα, την αδιάλλακτη
βούλησή του να παραμείνει ελεύθερο.
Σήμερα χρειάζεται όχι μόνον ένας συνολικός και ρηξικέλευθος στρατηγικός ανασχεδιασμός αλλά και μια βαθιά συνειδητοποίηση της δυστοπίας που απειλεί την
ελευθερία μας.
© in.gr
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OPEN CONCEPT SPLIT
MLS: 11345391
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.

Easy to visit.
Call me for appointment.

KOTTARIDI0S
514 993.501
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ότι αυτή αποτελεί μία μόνο ιστορική στιγμή μιας μακράς χιλιετούς πορείας, που
άρχισε με τη μάχη του Μαντζικέρτ (1071)
και φτάνει μέχρι την εισβολή στην Κύπρο,
τα Ίμια και το φετινό καλοκαίρι.
Πρόκειται δηλαδή για τη συνεχή πίεση
που ασκούν εδώ και αιώνες οι Τούρκοι
στην ελληνική μεθόριο της Ευρώπης.
Οι Τούρκοι, ένας λαός νομαδικής προέλευσης, μετακινούνταν επί αιώνες προς
δυσμάς, εισβάλλοντας και καταστρέφοντας προηγμένους πολιτισμούς που κατά
κανόνα βρίσκονταν ήδη σε αποσύνθεση
(αραβικό χαλιφάτο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία κ.λπ.).
Το οθωμανικό κράτος, που υπεβλήθη σε
λαούς υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου (Έλληνες, Άραβες, Αιγύπτιους και άλλους), υπήρξε δυσλειτουργικό,
διότι ήταν δημιούργημα ενός λαού νομάδων, που δεν είχαν εμπειρία διακυβέρνησης και οικονομικής οργάνωσης, παρά
μόνον πολέμων και βίας.
Ήταν μια δουλοκτητική κοινωνία, που
έγινε αντιληπτή ως δυστοπία από τους
κατοίκους των κατακτημένων περιοχών
και τελικώς διαλύθηκε, μέσα από μια
πρωτοφανή σειρά εθνικών επαναστάσεων, κάτι που δε συνέβη με καμία άλλη
πολυεθνική αυτοκρατορία στον κόσμο
(π.χ. Αυστροουγγρική, Ρωσική, Αραβική,
Κινεζική κ.λπ.).
Η επιβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βασίστηκε άλλωστε όχι σε κάποια
ελάχιστη συναίνεση, αλλά στους βίαιους εξισλαμισμούς, στις μαζικές σφαγές,

Call me for more info.
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Είμαστε σε
σωστό δρόμο
Έστω και αργά, έστω και ανορθόδοξα, αρχίσαμε
να κινούμαστε και να κάνουμε βήματα σε δύο
κατευθύνσεις. Η μία είναι η σύναψη συμμαχιών
και η άλλη η προμήθεια οπλικών συστημάτων.

Α

ν και ανορθόδοξα, έπειτα από εγκληματικό εφησυχασμό σχεδόν είκοσι
ετών, η Ελλάδα κάνει τα σωστά βήματα για να ξαναγίνει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, με σκοπό να
αντιμετωπίσει και να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα, που είναι σε οίηση.
Σάββας Καλεντερίδης*
© Newsbreak.gr
Το σωστό θα ήταν η πατρίδα μας να παρακολουθεί κατά βήμα τις κινήσεις της
Τουρκίας σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και εξοπλιστικών προγραμμάτων και
να προετοιμάζεται αναλόγως και όχι να
έρχεται αντιμέτωπη με την τουρκική επιθετικότητα και να τρέχει εκ των υστέρων
να αποκτήσει τα οπλικά συστήματα που
θα της επιτρέψουν, αν όχι να ανατρέψει
υπέρ ημών, τουλάχιστον να επαναφέρει
τη διαταραχθείσα ισορροπία δυνάμεων.
Εν πάση περιπτώσει, αφού η Ελλάδα και
η Κύπρος προσκρούσαμε στο «παγόβουνο» που λέγεται αναθεωρητική πολιτική
του Ερντογάν, αφυπνιστήκαμε, συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος της απειλής και
αρχίσαμε να κάνουμε βήματα που έπρεπε
να γίνουν χρόνια τώρα και με άλλες προϋποθέσεις.
Γιατί, αλλιώς σε αντιμετωπίζει η διεθνής
κοινότητα, όταν απευθύνεσαι σε αυτήν
για σύναψη συμμαχιών και προμήθεια
οπλικών συστημάτων από θέσεως ισχύος
και αλλιώς, όταν είσαι σε κατάσταση ανάγκης, με την απειλή όχι προ, αλλά εντός
των πυλών.
Όμως, έστω και αργά, έστω και ανορθόδοξα, αρχίσαμε να κινούμαστε και να κάνουμε βήματα σε δύο κατευθύνσεις.
Η μία είναι η σύναψη συμμαχιών και η
άλλη η προμήθεια οπλικών συστημάτων.
Όσον αφορά τις συμμαχίες, στη σωστή
κατεύθυνση είναι οι τριμερείς Ελλάδας,
Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ, αρκεί
να έχουμε κατά νου την περίπτωση του
Αζερμπαϊτζάν, όπου Τουρκία και Ισραήλ
βρέθηκαν στην ίδια πλευρά, εναντίον των
Αρμενίων. Το Ισραήλ είναι με το Αζερμπαϊτζάν, για δικούς του λόγους, που σχετίζονται με την απειλή που αντιμετωπίζει από
το Ιράν.
Όμως θα ήταν πιο ειλικρινές και η τριμερής με Κύπρο και Ελλάδα θα είχε πιο γερά
θεμέλια, αν το Ισραήλ αναγνώριζε τη Γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων
και των Ελλήνων από τους Νεότουρκους
και τους Κεμαλιστές. Όσο δεν την αναγνωρίζει, τόσο αυξάνονται οι υποψίες ότι το
Ισραήλ δε θα σταθεί στο πλευρό της Κύπρου και της Ελλάδας τη δύσκολη στιγμή.
Επίσης, σε σωστή κατεύθυνση είναι η
αναβάθμιση των σχέσεων σε πολλά επίπεδα της Ελλάδας με τη Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή η συμμαχία μπορεί να
καταστεί στρατηγικής σημασίας για μια
σειρά από τομείς, από την οικονομία μέχρι την αμυντική βιομηχανία και την εθνική μας άμυνα.
Μια χώρα προς την οποία θα έπρεπε
να έχουμε κινηθεί, και η Ελλάδα, αλλά
κυρίως η Κύπρος, εδώ και χρόνια, είναι

η Ινδία. Αντ’ αυτού, φροντίσαμε με την
αυτοκτονική πολιτική των ανοιχτών συνόρων να φέρουμε στην Ελλάδα δεκάδες (αν δεν είναι εκατοντάδες) χιλιάδες
Πακιστανούς, οι οποίοι έχουν το θράσος
να διαδηλώνουν στην πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα υπέρ του Κασμίρ, για την
«απελευθέρωση» του οποίου η Τουρκία
φέρεται ότι έχει στείλει στρατιωτικά τμήματα στο Πακιστάν. Ταχύτατα βήματα συνεργασίας και στον τομέα της άμυνας με
την Ινδία, γιατί είναι κάτι παραπάνω από
προκλητικό να βλέπουμε να σουλατσάρουν στις ελληνικές θάλασσες φρεγάτες
του Πακιστάν! Και δώστε επιτέλους το
μήνυμα στους εν Ελλάδι Πακιστανούς, ότι
δεν έχουν δικαίωμα με τις πράξεις τους να
προκαλούν προβλήματα στις σχέσεις της
Ελλάδας με την Ινδία. Αν θέλουν διαδηλώσεις εναντίον της Ινδίας, ο δρόμος για την
Τουρκία και το Πακιστάν είναι ανοικτός.
Αφήσαμε τελευταία τη Γαλλία. Εκεί η
κατάσταση είναι περιπεπλεγμένη, γιατί,
όπως ισχυρίζονται διπλωματικοί κύκλοι,
υπάρχουν θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή και των δύο χωρών
στο ΝΑΤΟ, που δεν επιτρέπουν τη σύναψη
ξεχωριστής και δεσμευτικής αμυντικής
συμφωνίας. Πάντως, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι υπήρχε μια συμφωνία
έτοιμη για υπογραφή και υπαναχώρησε
την τελευταία στιγμή η Ελλάδα, άγνωστο
για ποιους λόγους, αν και υπάρχουν φήμες που λένε ότι δεχτήκαμε πιέσεις από
Βερολίνο και Ουάσιγκτον.
Υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα, σε
επίπεδο αναζήτησης συμμαχιών, με μη
κρατικούς δρώντες. Το ένα είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με την αντιπολίτευση
στη Λιβύη και το άλλο με τον κουρδικό
παράγοντα.
Και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα δεν
έκανε τα βήματα που θα έπρεπε, αφού,
όσον αφορά τη Λιβύη, από το αποτέλεσμα των εκλογών, που θα γίνουν το 2021,
θα κριθεί το μείζον ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και της «νόμιμης»
παρουσίας τουρκικών ερευνητικών σκαφών και γεωτρύπανων νοτίως της Κρήτης. Η Ελλάδα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να είναι πανταχού παρούσα, από
τώρα μέχρι τις εκλογές, για να έχουμε το
αποτέλεσμα που θέλουμε.
Όσον αφορά τον κουρδικό παράγοντα,
δυστυχώς το βήμα που σωστά σχεδίασε
να κάνει ο κ. Δένδιας με την επίσκεψή του
στην πρωτεύουσα της Αυτόνομης Διοίκησης του Κουρδιστάν, στα αλεξανδρινά
Άρβυλα, δεν έγινε λόγω βλάβης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Ελπίζω και εύχομαι το ταξίδι αυτό να
πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν,
γιατί τα μηνύματα που λαμβάνω από εκεί
είναι μηνύματα ανυπομονησίας. Θέλουν
την Ελλάδα κοντά τους.
Οι σχέσεις με τον κουρδικό παράγοντα,
με όλες τις συνιστώσες του, είναι δύσκολες, αφού από αυτές επηρεάζονται οι
σχέσεις με Τουρκία, Ιράν, Ιράκ και Συρία,
όμως οδηγός είναι οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας πράξουμε τουλάχιστον αυτά
που πράττουν αυτές.

Άφησα τελευταίο τον αμερικανικό παράγοντα, που είναι και ο πιο καθοριστικός.
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται βήματα
που ίσως επιταχυνθούν με την ανάληψη
της εξουσίας από τον Μπάιντεν.
Όμως υπάρχει το δόγμα της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ, που εκφράστηκε με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο με τη δήλωση
του κ. Πάιατ σε ομιλία του σε εκδήλωση
στη Θεσσαλονίκη, που επανέλαβε και σε
τηλεοπτικό σταθμό, για να το εμπεδώσουμε προφανώς: «Υποστηρίζουμε τον
πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης για την
επιστροφή στη διπλωματία. Δεν πιστεύω
ότι άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι τόσο
δεμένοι όσο η Ελλάδα και οι ΗΠΑ στην
αρχή πως ό,τι και να γίνει πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία στη Δύση».
Και επειδή ο ρόλος των ΗΠΑ είναι καθοριστικός στην περιοχή αλλά και στις τελικές επιλογές της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής, εντοπίζουμε μια αντίφαση.
Από τη μια κάνουμε προσπάθειες να
ισχυροποιήσουμε τη θέση της Ελλάδας
διεθνώς και να καταστήσουμε την Ελλάδα
ισχυρή στρατιωτικά έναντι της Τουρκίας,

At your service
since 1987!

και από την άλλη δηλώνουμε, και μάλιστα
διά στόματος του πρέσβη των ΗΠΑ στην
Αθήνα, πως «ό,τι και να γίνει πρέπει να
κρατήσουμε την Τουρκία στη Δύση».
Που σημαίνει ότι, εάν οι κινήσεις της
Ελλάδας και της Κύπρου για επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε. απομακρύνουν την
Τουρκία από τη Δύση ή εάν οι κινήσεις για
σύναψη συμμαχιών και απόκτηση οπλικών συστημάτων αναχαίτισης της τουρκικής επιθετικότητας, την απομακρύνουν κι
αυτές από τη Δύση και τη στρέφουν προς
Ρωσία, Κίνα, Ιράν, τότε θα πρέπει να κάνουμε πίσω, αφήνοντας την Τουρκία να
αλωνίζει στα Βαρώσια, στην ανατολική
Μεσόγειο και στο Αιγαίο, για να μείνει κοντά στη Δύση;
Τροφή για σκέψη και προβληματισμό.
Για το θέμα της προμήθειας οπλικών συστημάτων θα επανέλθουμε.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής.

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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Silence, «Αμερικανάκια»!
Γ

νωρίζουν τι συνέβη μέχρι και με την τελευταία ψήφο στην πολιτεία του Ουισκόνσιν
στις πρόσφατες αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Αν ήταν του Τραμπ ή του Μπάιντεν. Είναι
έτοιμοι να σου αναλύσουν ανά πάσα στιγμή τα
αίτια των διακυμάνσεων του Dow Jones με ακρίβεια σεντ. Φωνάζουν -και ορθώς- «είμαστε όλοι
Γάλλοι» με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
Μανώλης Κοττάκης
© Newsbreak.gr

Συγκινούνται -και ορθώς- όταν ένας εμβληματικός ναός, όπως η Παναγία των Παρισίων, παραδίδεται στην πυρά. Χαιρετίζουν τη φωταγώγηση
της Βουλής στα χρώματα της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος (2019). Καμαρώνουν σαν γύφτικα
σκεπάρνια, όταν οι κίονες του περιστυλίου της
Βουλής ντύνονται (2016) στα κόκκινα για τις ανάγκες εκδήλωσης της Αριστεράς για το Σύνταγμα.
Όταν όμως έρχεται η άγια ώρα να τιμήσουν τις
Ένοπλες Δυνάμεις, αυτοί που δηλώνουν «όλοι
Γάλλοι», «όλοι Σύροι», «όλοι Βενεζουελάνοι»,
«όλοι Αργεντινοί», «όλοι διεθνιστές», «όλοι πολίτες του κόσμου» αδυνατούν να δηλώσουν το
αυτονόητο: «Είμαστε όλοι Έλληνες», «Είμαστε
όλοι πατριώτες», «Εκτός από όλα τα έθνη του
κόσμου, αγαπάμε και το δικό μας έθνος».
Όταν υψώνεται η γαλανόλευκη με βίντεο στην
πρόσοψη του Κοινοβουλίου, στο σημείο όπου οι
Έλληνες κραδαίνοντας σημαίες απαίτησαν κάποτε Σύνταγμα από τον Όθωνα, τους είναι αδύνατον να συγκινηθούν – το θεωρούν «κιτς». Όταν
παίζει για τέσσερα μετρημένα δευτερόλεπτα
στο Κοινοβούλιο η εικόνα της δικής μας Παναγίας, ως Υπερμάχου Στρατηγού, όχι των Παρισίων,
ξινίζει το ροδαλό, βουτυράτο κόκκινο πρόσωπό
τους. Διαμαρτύρονται «για τη μείξη πολιτικής,
Ιστορίας και θρησκείας». Και, όταν πρόκειται
να πουν «ευχαριστώ» στις Ένοπλες Δυνάμεις
που φυλάσσουν Θερμοπύλες, για να ξιφουλκούν
αυτοί ελευθέρως από τους «προμαχώνες» του
υπολογιστή τους, αποστρέφουν το πρόσωπό
τους και τις ταυτίζουν με τη χούντα. Τα πολιτικά
γαϊδούρια!
Αυτά, δυστυχώς, συμβαίνουν από το Σάββατο
21/11, αγαπητοί αναγνώστες, ημέρα κατά την
οποία Βουλή και ΓΕΕΘΑ, Τασούλας και Φλώρος,
αποφάσισαν την προβολή ενός ιστορικού βίντεο
στην πρόσοψη του Κοινοβουλίου. Δέχονται από
τότε επίθεση από ανιστόρητους, οι οποίοι θεωρούν ότι η ζωή του έθνους σε αυτή τη χώρα παίζεται μόνο στα νοσοκομεία. Όχι στα σύνορα και
στις μάχες του Ελληνισμού. Ότι νεκροί είναι μόνο
οι νεκροί της εποχής και εχθρός μόνο ο κορωνοϊός, άλλος δεν υπάρχει.
Καλούνται από τότε οι ταγοί μας σε απολογία
για να εξηγήσουν στο «φιλελευθεράτο» της Αριστεράς και του Κέντρου (λίγο πριν εορτάσουμε
τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία μας) το αυτονόητο: Τι δουλειά έχουν η σημαία, η Παναγία και τα άρματα στην πρόσοψη της Βουλής.
Προτείνω στον πρόεδρο της Βουλής, ειδικώς για
όλους όσοι είναι και μέλη της, να οργανώσει ένα
ιστορικό φροντιστήριο. Διότι τα πολιτικά αυτά
νήπια είναι ανεπίδεκτα μαθήσεως.

Δεν τους άρεσε ούτε το σποτ της Γιάννας για
το 2021 – κιτς το αποκάλεσαν και αυτό (επειδή
ακούγεται ο στίχος του Νιόνιου ότι «πότε με τις
αρχαιότητες, πότε με Ορθοδοξία, των Ελλήνων
οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία»).
Του προτείνω του κυρίου Τασούλα να διδάσκονται σε αυτό το φροντιστήριο, μεταξύ άλλων, οι
θεματικές «Στρατός και Δημοκρατία», «Εκκλησία
και Ελληνική Πολιτεία», «Θρησκεία και ελληνική
Ιστορία».
Για να μάθουν οι ανιστόρητοι, ότι στη νεότερη
Ιστορία μας (με εξαίρεση τη μαύρη σελίδα της
δικτατορίας) οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων υπήρξαν καταλύτες για την εμπέδωση της
δημοκρατίας: Με το κίνημα του 1909 του Συνδέσμου «Νικόλαος Ζορμπάς» κατέλαβαν μεταβατικώς την εξουσία για να την παραδώσουν στον
Ελευθέριο Βενιζέλο. Για να πληροφορηθούν ότι
από τις τάξεις τους ξεπήδησαν δύο δημοκρατικοί πρωθυπουργοί – ο Παπάγος και ο Πλαστήρας. Και ένας ο οποίος είπε το «ΟΧΙ» στους κατακτητές, ο Μεταξάς.
Ξεπήδησαν ανώτεροι αξιωματικοί, όπως ο συνταγματάρχης Δαβάκης και ο Παύλος Μελάς,
που έγραψαν ιστορία στη Βόρεια Ήπειρο και
τη Μακεδονία. Νεότεροι αξιωματικοί, όπως οι
Βλαχάκος, Καραθανάσης και Γιαλοψός, οι οποίοι
προτίμησαν να πέσουν στη θάλασσα των Ιμίων
και να χαθούν, από το να προσγειωθούν (και να
εξευτελιστούν) πάνω σε τουρκική φρεγάτα.
Για να καταλάβουν ότι δεν εορτάζουμε μουντά
χακί χρώματα στις 21 Νοεμβρίου, αλλά πρόσωπα.
Για να μάθουν ότι η Ελλάς δεν είναι κοσμικό
κράτος (όπως το εννοούν αυτοί) από ιδρύσεώς
της και ότι η Ιστορία μας είναι ταυτισμένη με τη
θρησκεία και την Εκκλησία μας, που τόσο μισούν.
Για να διαβάσουν τα πρακτικά της πρώτης Βουλής της περιόδου 1827-1829, ώστε να διαπιστώσουν πόσες δεκάδες ιερείς ήταν μέλη των Εθνοσυνελεύσεων, σε ποιον Θεό, σε ποιο λάβαρο και
σε ποιου Χριστού την πίστη την αγία ορκίστηκαν
κυβερνήτες, αντικυβερνητικές επιτροπές, βουλευτές, κατά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού
κράτους.
Για να πληροφορηθούν, σε ποιους ιερείς και σε
ποιες εικόνες της Παναγίας όρκιζε ο Παύλος Μελάς τούς άνδρες του για να απελευθερώσουν τη
Μακεδονία. Και για να ανακαλύψουν οι άθλιοι,
πως η Εκκλησία μας έβγαλε δύο φορές, το 1822
και το 1940, στο σφυρί τα ασημικά της μέχρι και
το τελευταίο μανουάλι, για να μετατραπούν σε
νόμισμα που να αγοράζει όπλα και τροφή για το
εξαθλιωμένο έθνος.
Θερμή παράκληση, προς όλους όσοι εξεγέρθηκαν για το περιεχόμενο του βίντεο του ΓΕΕΘΑ:
Μάθετε σε ποια χώρα ζείτε. Μπείτε βαθιά στην
ψυχή της. Κατανοήστε το DNA του λαού της.
Εκτός από το σώμα σας, ας βρίσκεται και το μυαλό σας εδώ.
Και, επ’ αυτών των θεμάτων, έκκλησις: Σιωπήστε για πάντα. Silence, «Αμερικανάκια». Η Ελλάς
βρέχεται από το Αιγαίο. Όχι από τον Ατλαντικό.
Και τα απώτατα σύνορά της με την Τουρκία καλούνται Έβρος και Καστελόριζο – όχι Χαβάη και
Αλάσκα.

ΤΑ ΝΕΑ | Αν και με περιορισμούς λόγω του κορωνοϊού, τελέστηκαν
το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 οι εορτασμοί της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων που συμπίπτει με τα Εισόδια της Θεοτόκου (Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων).
Οι εορτασμοί άρχισαν στις 8 η ώρα το πρωί με την Έπαρση της
Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αργότερα, στις
10:30, έγινε η κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη. Το απόγευμα στις 17:09 έγινε η επίσημη Υποστολή της Ελληνικής Σημαίας,
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Επιπρόσθετα, και για πρώτη φορά, και κατόπιν συνεργασίας με
τους συναρμόδιους φορείς και έγκρισης της Βουλής των Ελλήνων,
το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 18:00 έως 21:00 προβλήθηκε στην εξωτερική πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής οπτικό
αφιέρωμα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Να σημειωθεί, ότι η προβολή
αυτή θα μεταδοθεί όλη την εβδομάδα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» (λεπτομέρειες στη σελίδα 26).
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
«Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες,
Σμηνίτες, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία γιορτάζει τα Εισόδια
της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και της Μεγάλης Προστάτιδος όλων μας, το Έθνος τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις για την προσφορά τους στην απόκτηση και διατήρηση της Ελευθερίας, της
Ασφάλειας και της Αξιοπρέπειάς του.
Είναι η μέρα της δικής μας γιορτής, η μέρα που με υπερηφάνεια,
συγκίνηση και υπέρτατο σεβασμό θυμόμαστε όλους εκείνους τους
υπέροχους Έλληνες, επώνυμους και ανώνυμους, που πολέμησαν
στα πεδία των μαχών για την Ελευθερία της Πατρίδας μας και για
τα Ιερά και τα Όσια της Φυλής μας.
Σήμερα παρελαύνουν μπροστά μας νοερώς Μαραθωνομάχοι και
Σαλαμινομάχοι, πρόμαχοι των Θερμοπυλών και των Πλαταιών, Ιεροί
Λόχοι και Μακεδονικές Φάλαγγες, Ακρίτες του Βυζαντίου, Οπλαρχηγοί και Ναυμάχοι της Επανάστασης, Μακεδονομάχοι και υπερασπιστές των Ηπειρώτικων υψιπέδων, Ιερολοχίτες Καταδρομείς της
Μέσης Ανατολής και μαχητές της Μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Το
δέντρο της ελληνικής Γενεαλογίας είναι γεμάτο από ευκλεείς πολεμιστές και οι σελίδες της ελληνικής Ιστορίας είναι γραμμένες με
αναρίθμητες πράξεις ανδρείας.
Από τα αρχαία χρόνια του Μιλτιάδη, του Λεωνίδα και του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως τα νεότερα χρόνια του Κατσάνη, του Κατούντα
και του Σταυριανάκου, η ελληνική γη δε σταμάτησε ποτέ να βγάζει
ήρωες. Είναι εκείνοι που διαμόρφωσαν το ιδεατό πρότυπο του Έλληνα μαχητή, ένα πρότυπο που διατηρήθηκε αναλλοίωτο στο πέρασμα των αιώνων, απόδειξη τρανότατη κι αυτή της αδιάλειπτης
ιστορικής μας συνέχειας.
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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

T. 450.978.9999
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Ελλάδα: Το Έθνος τίμησε τις

ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ

Κ. Φλώρος: «Η μέρα που με υπερηφάνεια, συγκίνηση
και υπέρτατο σεβασμό, θυμόμαστε όλους εκείνους
τους υπέροχους Έλληνες, επώνυμους και ανώνυμους,
που πολέμησαν στα πεδία των μαχών για την
Ελευθερία της Πατρίδας μας και για τα Ιερά
και τα Όσια της Φυλής μας»
Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,
Από την ιερή εκείνη στιγμή που δώσαμε όλοι μας το
Ο Έλληνας μαχητής είναι στολισμένος με όλες τις αρε- στρατιωτικό όρκο, υπογράψαμε ένα απόλυτα δεσμευτιτές της ελληνικής φυλής κι έχει καλά φυλαγμένες στην κό και απαράβατο συμβόλαιο με την Πατρίδα. Ένα συμψυχή του τις νουθεσίες των προγόνων του. Στο μυαλό βόλαιο το οποίο αξίζει και πρέπει να τιμήσουμε με κάθε
του στριφογυρνά διαρκώς η πατρική συμβουλή «ΑΙΕΝ κόπο, με κάθε προσπάθεια και με κάθε αναγκαία θυσία,
ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» του ομηρικού Πηλέα προς το γιο του Αχιλ- αλλά πάνω από όλα με το μυαλό μας επικεντρωμένο στην
λέα όταν ξεκινούσε για την Τροία. Την καρδιά του δονεί η επίτευξη της νίκης ως το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» της ύπαρξής μας.
Εμπνεόμενοι από το αξεπέραστο διαχρονικό πρότυπο
σκληρή απαίτηση «Ἢ ΤΑΝ Ἢ ΕΠΙ ΤΑ͂Σ» της Σπαρτιάτισσας
μάνας, την ώρα που παρέδιδε την ασπίδα στο γιο της, του Έλληνα μαχητή, καλούμαστε για μία ακόμα φορά στη

μοσύνη απειλές οποιουδήποτε επιβουλέα… Αν κάνει το
μοιραίο λάθος, έχουμε τη δύναμη να τον ξαφνιάσουμε
δυσάρεστα, έχουμε την ικανότητα να τον κάνουμε να το
πληρώσει πολύ ακριβά… Έχουμε την ισχύ και τη θέληση
να τον κάνουμε να νιώσει αμέσως στο πετσί του το τεράστιο σφάλμα του… Η ψυχή του Έλληνα μαχητή και η
τρομακτική δύναμη πυρός των μέσων μας, είναι σε θέση
να φέρουν, την ώρα που θα χρειαστεί, το νικηφόρο αποτέλεσμα.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να
αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το διάστημα ήταν και παραμένουν πολλές. Δε μας πτοούν όμως… Είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Η παρατεταμένη κρίση με τη γείτονα
έγινε εξάλλου η αφορμή για να γεννηθούν νέες ευκαιρίες
για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη Χώρα. Ευκαιρίες για τον
εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου μας, για την αναβάθμιση των υποδομών μας αλλά και για την απόκτηση νέων
μέσων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αυξάνοντας
την αποτρεπτική ισχύ μας στο μέγιστο. Ευκαιρίες, επίσης,
και για την ενίσχυση και την ανανέωση του πολύτιμου
στελεχιακού μας δυναμικού που θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη των νέων μέσων, με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις Παραγωγικές Σχολές στα προ της
κρίσης επίπεδα αλλά και με την πρόσληψη Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, καθώς και Επαγγελματιών Οπλιτών,
έπειτα από πάρα πολλά χρόνια.
Στις απαιτητικές όμως ημέρες που διανύουμε, είναι και
η πρωτοφανής υγειονομική κρίση του κορωνοϊού που
απειλεί όλον τον πλανήτη και μας αναγκάζει να είμαστε
ακόμα πιο προσεκτικοί. Μας υποχρεώνει να τηρούμε τα
μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, ώστε να μην επηρεαστεί ούτε κατ’ ελάχιστον η επιχειρησιακή μας ικανότητα.
Μπορούμε και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε! Είμαστε άλλωστε το πλέον πειθαρχημένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη
σκληρή
σας προσπάθεια, τις θυσίες σας και την αφοσίωΗ πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καταθέτει στεφάνι
σή σας. Συνεχίστε να υπηρετείτε την Πατρίδα με υπερηστο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (φωτ.: Προεδρία της Δημοκρατίας)
φάνεια και αποφασιστικότητα, με πίστη στη στρατιωτική
ξεπροβοδίζοντάς τον για τον πόλεμο. Γαλουχημένος με μακραίωνη και ένδοξη Ιστορία μας να υπερασπίσουμε αρετή της ενσυνείδητης πειθαρχίας, αλλά και με αμέριτέτοιες νουθεσίες, ο Έλληνας μαχητής έμαθε να στέκεται την ελληνική γη, την ποτισμένη με το αίμα των προγόνων στο ενδιαφέρον για το συνάδελφο και αυριανό συμποαγέρωχος απέναντι σε αριθμητικά υπέρτερους αντιπά- μας… Καλούμαστε να προασπίσουμε τα ελληνικά νερά λεμιστή σας! Είστε ο οπλισμένος βραχίων του Έθνους, ο
λους, υπό τις επιταγές του «ΟΥ̓ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ͂». Έμαθε και τους γαλάζιους αιθέρες της Πατρίδας μας… Καλού- μείζων και αδιαμφισβήτητος παράγοντας προβολής της
να επιλέγει αυτονόητα το δύσκολο δρόμο της Τιμής και μαστε για μία ακόμα φορά, να διαψεύσουμε τα όνειρα Εθνικής Ισχύος, η πρώτιστη πηγή υπερηφάνειας όλων
του Χρέους, το δρόμο του «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» και του «ΟΧΙ» και τις ιταμές βλέψεις κάθε επίδοξου επιβουλέα και να των Ελλήνων!»
αντί της ατιμωτικής αμαχητί παράδοσης. Ολόκληρος ο το πράττουμε με περισσή αυταπάρνηση, ψυχραιμία και
Χρόνια πολλά σε όλους σας!!!
πολιτισμένος κόσμος τον θαύμασε να πολεμά με σθένος αποτελεσματικότητα είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτεΖήτω το Έθνος!!!
στα πεδία των μαχών κατά της βαρβαρότητας και να τα τράωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
καταφέρνει, ανατρέποντας πλήρως τις εναντίον του πι- Μην ακούσετε ποτέ τις Σειρήνες της ευκολίας… Μη δώΖήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!!!
θανότητες… Αλλά και να παραμένει πρόθυμος για την σετε ποτέ σημασία σε γλώσσες που στάζουν χολή… ΠροΣτρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
παντός, μη φοβηθείτε ποτέ τις γεμάτες από κομπορρηύστατη θυσία, «ΤΟΙ͂Σ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΣ».
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
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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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Τ

ο μαύρο σύννεφο της τεράστιας αβεβαιότητας που έχει στρογγυλοκαθίσει
πάνω από τα κεφάλια μας εξαιτίας του
δεύτερου μεγάλου κύματος του κορωνοϊού, αλλά και οι καπνοί των δακρυγόνων
που έριξε η ΕΛ.ΑΣ. ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου για να διαλύσει την επαναστατική αταξία των «συντρόφων» του ΚΚΕ,
έκρυψαν πίσω από τη θολούρα τους μία
είδηση που πέρασε σαν όλες τις άλλες στη
λήθη της επικαιρότητας που αλλάζει.
Εκείνο, λοιπόν, το απόγευμα της Τρίτης,
έφτανε στα δημοσιογραφικά γραφεία το
«μαντάτο» ότι η βουλγαρική κυβέρνηση
άσκησε «βέτο» στην έναρξη των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη
Βόρεια Μακεδονία, σχετικά με την ένταξη
της τελευταίας στην Ε.Ε. Ο λόγος;
Οι Βούλγαροι αρνούνται να αποδεχτούν
τον όρο «μακεδονική γλώσσα» που επικαλούνται οι Σκοπιανοί, υποστηρίζοντας
ότι η συγκεκριμένη γλώσσα αποτελεί
βουλγαρική διάλεκτο.
Μάλιστα, διά στόματος της υπουργού
Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχάριεβα, η Σόφια είναι κάθετη: είτε
τα Σκόπια θα αναγνωρίσουν τη βουλγαρική προέλευση της γλώσσας τους, είτε δε
θα χρησιμοποιούν στα ευρωπαϊκά έγγραφα τον όρο «μακεδονική» γλώσσα. Αλλιώς, Ευρώπη γιοκ!!!
Το τι απαντάει η φρεσκοεκλεγείσα κυβέρνηση του καρδιακού φίλου του Αλέξη
Τσίπρα, Ζόραν Ζάεφ, είναι για να χτυπάμε
το κεφάλι μας στον τοίχο.
Εκτός από το στύλωμα των ποδιών, ότι
η «ταυτότητα» και η «γλώσσα» αποτελούν κόκκινη γραμμή, επομένως αδιαπραγμάτευτο ζήτημα για τη χώρα του,
ο Ζάεφ επιχειρηματολόγησε ότι η Ελλάδα
ήδη έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των «Μακεδόνων» και ότι αναμένει από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά
με τη «μακεδονική» γλώσσα και το «μακεδονικό» έθνος. Αυτή η διελκυστίνδα
μάς φέρνει σε αυτό που πολλές φορές
έχει στηλιτεύσει η «A», αναφορικά με την

Βέτο για τα Σκόπια η Βουλγαρία,
σκέτο «δε βαριέσαι» η Ελλάδα

Έχουν, άραγε, περισσότερα κότσια οι Βούλγαροι από εμάς, που
εναντιώνονται στα «θέλω» π.χ. της Γερμανίας για τα δυτικά Βαλκάνια;
υπερβολική –παρεξηγήσιμη κάποιες φορές– διπλωματική αβρότητα, με την οποία
η Αθήνα αντιμετωπίζει τα Σκόπια. Τις συνέπειες που παρήγαγε η Συμφωνία των
Πρεσπών τις ξέρουμε. Όπως ξέρουμε και
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εντίμως
παραδεχτεί πριν γίνει πρωθυπουργός, ότι
άπαξ και του κληροδοτηθούν οι Πρέσπες
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι παντελώς αδύνατο) να αλλάξει κάτι.
Προεκλογικά, όμως, δεν έλεγε μόνο
αυτό. Επέμενε σε όλους τους τόνους και

από το βήμα της Βουλής, ότι θα επιβλέπει
την ορθή τήρηση των όρων της συμφωνίας και δε θα απεμπολήσει το δικαίωμα
τού βέτο. Κι αναρωτιέται ακόμη και ο πιο
καλοπροαίρετος: έχουν, άραγε, περισσότερα κότσια οι Βούλγαροι από εμάς, που
εναντιώνονται στα «θέλω» π.χ. της Γερμανίας για τα δυτικά Βαλκάνια; Ή μήπως πιστεύει κάποιος ότι το βουλγαρικό ΥΠΕΞ θα
υποδεχόταν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και αντί για διακρατικά
θέματα θα μιλούσαν για τα Σκόπια, χαρα-

κτηρίζοντας «ιστορική» τη Συμφωνία των
Πρεσπών, όπως έγινε στην επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο;
Το έχουμε ξαναγράψει και θα το επαναλάβουμε: τις εκλογές του Ιουλίου του
2019 η Νέα Δημοκρατία τις κέρδισε με το
σπαθί της, με το πρόγραμμά της, αλλά και
με την κρυστάλλινη στάση της για το Μακεδονικό ζήτημα. Αυτό καλό είναι να μην
το λησμονούν οι παρεπιδημούντες στη
«γαλάζια» διακυβέρνηση…
© Εφημερίδα «Η ΑΠΟΨΗ»

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
Πλήθος κόσμου κάτω από την ιστορική
γέφυρα, λίγο πριν το δυστύχημα...

Σ

τις 29 Νοεμβρίου 1964 χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στο Γοργοπόταμο για να τιμήσουν την 22η επέτειο
από την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας, που αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η πρώτη φορά που
εορτασμός διοργανώθηκε από το επίσημο ελληνικό κράτος.
Στην κυβέρνηση βρισκόταν η Ένωση Κέντρου με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το πολιτικό κλίμα ήταν βαρύ
από την παραίτηση του αναπληρωτή
Υπουργού Συντονισμού Ανδρέα Παπανδρέου, λίγες μέρες νωρίτερα.
Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Ελευθερία», προσκείμενη στον Υπουργό Οικονομικών, Κώστα Μητσοτάκη, τον είχε κα-

τηγορήσει για χαριστικές αναθέσεις μελετών και έργων σε φιλικά του πρόσωπα
(«Σκάνδαλο Σκιαδαρέση») και ο Ανδρέας
Παπανδρέου είχε υποβάλλει την παραίτησή του για «να υπερασπισθεί την αθωότητα και την πολιτική του εντιμότητα».
Η τελετή στο Γοργοπόταμο κυλούσε
ομαλά, μέχρι του σημείου που πολλοί
από τους παρευρισκόμενους άρχισαν
να διαμαρτύρονται, επειδή δεν επετράπη στις αντιστασιακές οργανώσεις να
καταθέσουν στεφάνια. Στη συνέχεια, το
πλήθος, που προερχόταν κυρίως από την
Αριστερά, αποδοκίμασε την κυβερνητική
αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου.
Ακολούθησε πανδαιμόνιο, διακοπή της
τελετής και αποχώρηση των επισήμων.

Η τραγωδία
στο Γοργοπόταμο
Ήταν 1:22 μετά το μεσημέρι, όταν ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χώρο
του συγκεντρωμένου πλήθους, που
σκόρπισε το θάνατο και τον πανικό.
Κάποιος είχε πατήσει μια νάρκη κατά
προσωπικού, με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους (Γεώργιος
Γιαννακούλης, Νικόλαος Δασόπουλος,
Κωνσταντίνος Κανιούρας, Χρήστος Κεστίνης, Κωνσταντίνος Λεμπέσης, Κική Λιακοπούλου, Κωνσταντίνα Μπότη, Δημήτριος
Μυλωνάς, Ηρωδιών Παπαζαχαρίου, Απόστολος Πολύμερος, Ασημούλα Ραχιώτη,
Κωνσταντίνος Τσαρουχάς, Δήμος Τσιντικίδης) και πάνω από 45 να τραυματισθούν.
Στην αρχή δημιουργήθηκε σύγχυση και
κάποιοι από το πλήθος νόμισαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Στράφηκαν με
άγριες διαθέσεις κατά των ανδρών της
Χωροφυλακής, νομίζοντας ότι αυτοί πυροβόλησαν. Τελικά, επικράτησε σύνεση
και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Το τραγικό γεγονός αποδόθηκε αμέσως
από την Αριστερά σε σαμποτάζ ακροδεξιών κύκλων ή επιχείρηση οργανωμένη
από τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Τις επόμενες μέρες επικράτησε μεγάλη ένταση. Το επίσημο πόρισμα από τις
έρευνες που ακολούθησαν υιοθέτησε
την εκδοχή του ατυχήματος από παλιά
νάρκη, που είχε τοποθετηθεί εκεί το 1947
και δεν είχε περισυλλεγεί κατά την εκκαθάριση της περιοχής δέκα χρόνια αργότερα.
Το πόρισμα αμφισβητήθηκε από την
Αριστερά, η οποία, όμως, προτίμησε να
χαμηλώσει τους τόνους για να μην οξύνει
περαιτέρω την κατάσταση.
Από τα επεισόδια κατά των αστυνομικών που ακολούθησαν την έκρηξη συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσά τους ο
στρατηγός Αυγερόπουλος του ΕΛΑΣ και
ο στρατηγός Κοσίντας του ΕΔΕΣ. Αρκετοί
από τους κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν μέχρι την έναρξη της δίκης, που
άρχισε στη Λαμία στις 26 Μαΐου 1965.
Το δικαστήριο εξέδωσε την ετυμηγορία
τους στις 17 Ιουνίου και καταδίκασε τους
12 σε ποινές φυλακίσεως έως τρία χρόνια
και αθώωσε τους έξι. Οι καταδικασθέντες
άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι.
© SanSimera.gr

Τα ναζιστικά Τάγματα Εφόδου
Παραστρατιωτικός μηχανισμός του Εθνικοσοσιαλιστικού (Ναζιστικού)
Εργατικού Κόμματος της Γερμανίας, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία (Sturmabteilung στα γερμανικά ή SA)

Τ

α Τάγματα Εφόδου δημιουργήθηκαν
από τον Αδόλφο Χίτλερ στο Μόναχο,
στις 4 Νοεμβρίου 1921, αμέσως μετά την
άνοδό του στην ηγεσία του ναζιστικού
κόμματος. Τα μέλη του στρατολογήθηκαν
από ακροδεξιούς πρώην στρατιώτες, που
μάχονταν τους αριστερούς στους δρόμους, στα πρώτα στάδια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.
Πρωταρχικός σκοπός των Ταγμάτων
Εφόδου, που διακρίνονταν από τις χακί
στολές τους, ήταν η περιφρούρηση των
συγκεντρώσεων των Ναζί και η διάλυση
των εκδηλώσεων των αντιπάλων κομμάτων. Ιδιαίτερη ήταν η αντιπαράθεσή τους

Suggested presentation.

με την παραστρατιωτική οργάνωση του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας
«Συμμαχία των Μαχητών του Κόκκινου
Μετώπου» («Roter Frontkämpferbund»).
Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τον
εκφοβισμό των μη Αρείων πολιτών της
Γερμανίας (Εβραίων, Σλάβων, Τσιγγάνων), συνδικαλιστών και αντιφρονούντων πολιτών. Τα Τάγματα Εφόδου, ως
κομματικός στρατός, διαδραμάτισαν
ουσιαστικό ρόλο στην κατάκτηση της
εξουσίας από τον Χίτλερ (Ιούλιος 1933),
ιδιαίτερα με την απορρόφηση της αντίπαλης οργάνωσης των Χαλυβδόκρανων
(Der Stahlhelm), η οποία διαλύθηκε το

επόμενο έτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι
από τα 6.000 μέλη του 1922 έφθασαν
στα 3.000.000 μέλη το 1933. Το 1931, τη
διεύθυνση των Ταγμάτων Εφόδου ανέλαβε ο έμπιστος του Χίτλερ, λοχαγός Έρνστ
Ρεμ (1887-1934), ο οποίος μέχρι το 1934
έλεγχε και τα Ες-Ες, που είχαν ξεπηδήσει
από τους κόλπους τους. Η διαρκώς αυξανόμενη ισχύς των Ταγμάτων Εφόδου και
η έλλειψη εμπιστοσύνης του Χίτλερ προς
τον Ρεμ, οδήγησαν στην εξόντωση του τελευταίου κατά το αιματηρό ενδοναζιστικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών της 30ης
Ιουνίου 1934, γνωστό και ως «Νύχτα των
Μεγάλων Μαχαιριών».Ένα μήνα αργότε-

ρα, τα Τάγματα Εφόδου αναδιοργανώθηκαν, υπό τη διοίκηση του απόστρατου
αξιωματικού Βίκτωρ Λούτσε (1890-1943)
και διαχωρίστηκαν από τα Ες-Ες, των
οποίων τη διοίκηση ανέλαβε ο Χάινριχ
Χίμλερ (1900-1945).
Από τότε διαδραμάτισαν δευτερεύοντα
ρόλο, καθώς την πρωτοκαθεδρία ανέλαβαν τα Ες-Ες. Τα περισσότερα από τα
μέλη των Ταγμάτων Εφόδου ενσωματώθηκαν το 1939 στις γερμανικές ένοπλες
δυνάμεις (Βέρμαχτ). Τα Τάγματα Εφόδου
διαλύθηκαν με τη συνθηκολόγηση της
Γερμανίας στις 8 Μαΐου 1945.
© SanSimera.gr
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GOSS!P

Θα γυρίσει πρώτος ο Τομ Κρουζ
την πρώτη διαστημική ταινία;

Ρ

ωσικό τηλεοπτικό κανάλι ξεκίνησε ένα διαγωνισμό για την
επιλογή πρωταγωνιστικού χαρακτήρα, σε αυτό που θα μπορούσε
να είναι η πρώτη ταινία μεγάλου
μήκους που θα γυριστεί στο διάστημα.
Η είδηση γίνεται γνωστή, μετά
την ανακοίνωση ότι ο Τομ Κρουζ
πρόκειται να πρωταγωνιστήσει
στη δική του διαστημική ταινία, η
οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη NASA και τη SpaceX.
Το Channel One, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της Ρωσίας, προφανώς συνεργάζεται με

τη ρωσική διαστημική υπηρεσία
Roscosmos για την παραγωγή του
κινηματογραφικού έργου και έχει
σχέδια να την κυκλοφορήσει προτού η ταινία του Κρουζ αρχίσει να
προβάλλεται στους κινηματογράφους. Στην ταινία, προσωρινά με
τίτλο Challenge, θα πρωταγωνιστεί μια γυναίκα και το τηλεοπτικό κανάλι έχει ήδη δημοσιοποιήσει μια λίστα προϋποθέσεων για
κάθε υποψήφια. Οι υποψήφιες
πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 25
και 40 ετών, ύψος από 1.50 έως
1.80 μέτρο και βάρος 50 έως 70
κιλά. |
© ΆΠΕ-ΜΠΕ

Ελένη Μενεγάκη: Επιστρέφει
στη μικρή οθόνη!
Έ

να νέο δημοσίευμα θέλει Μενεγάκη και
ΑΝΤ1 να βρίσκονται πολύ κοντά στην επισημοποίηση της νέας συνεργασίας τους που -ας
μην ξεχνάμε- είχε προηγηθεί πριν από 15 χρόνια
και μάλιστα είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
Η Ελένη είχε δει την καριέρα της να εκτοξεύεται
στην κορυφή μέσα από το συγκεκριμένο κανάλι
και όταν πριν από 15 χρόνια έφυγε από το κανάλι
του Αμαρουσίου για τον Alpha όπου και συνέχισε
μέχρι και το καλοκαίρι που πέρασε, είχε μόνο τα
καλύτερα να πει για την τηλεοπτική οικογένεια
του ΑΝΤ1.
Τώρα, λοιπόν επανερχόμαστε στο πολύ πιθανό
-απ’ ό,τι φαίνεται- σενάριο η Ελένη να επιστρέψει ξανά στις οθόνες μας μέσω ΑΝΤ1 μιας και
σύμφωνα με το «Secret» το deal «ψηνόταν» από
τα τέλη της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν. Το
ίδιο δημοσίευμα τονίζει, ότι ενώ ο ΑΝΤ1 ήθελε να
ξεκινήσει άμεσα η Ελένη Μενεγάκη, η ίδια αποφάσισε να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της για
να απέχει από τη μικρή οθόνη. Έτσι πάγωσαν οι
διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον για το καλοκαίρι
που πέρασε και που η Ελένη Μενεγάκη εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει με την οικογένειά της.
Πριν από ένα μήνα, όμως, σύμφωνα με το ίδιο

δημοσίευμα, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο
πλευρές ξεκίνησαν και πάλι, και τελικά η Ελένη
είπε το μεγάλο και πολυπόθητο ναι. Πλέον βρισκόμαστε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
στα διαδικαστικά αυτής της συνεργασίας, που ως
επικρατέστερο σενάριο έχουν η Ελένη να αναλάβει πρόγραμμα στην απογευματινή ζώνη του
καναλιού.
© Gossip-tv.gr

Η ομορφότερη αθλήτρια του κόσμου λατρεύει την Κρήτη!

H

Αλίσια Σμιντ (Alisia Smid) είναι ένα
από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του
Αθλητισμού στη Γερμανία.

H 21χρονη αθλήτρια, που πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε τη συνεργασία
της με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (ως
γυμνάστρια), βρέθηκε πρόσφατα στην Κρήτη διαφημίζοντας τις ομορφιές του νησιού. Η Σμιντ είναι μία από
τις πλέον διάσημες αθλητικές προσωπικότητες και οι
φωτογράφοι τη λατρεύουν.
Η ίδια πρόκειται να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο,
που αναβλήθηκαν λόγω του
κορωνοϊού και μ’ αυτή την
αφορμή βρήκε μια ευκαιρία
να περάσει τις διακοπές της
στην Ελούντα.
Η Γερμανίδα αθλήτρια
εκτός από την ομορφιά της
ξεχωρίζει και για την ταχύτητά της, καθώς είναι μέλος
της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ400 της χώρας της,
που είχε κατακτήσει το 2017
το ασημένιο μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
κάτω των 20 ετών, καθώς
στη συνέχεια έγινε μέλος
της ομάδας των Γερμανών
κάτω των 23, η οποία πήρε

το χάλκινο μετάλλιο στο αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ωστόσο, η Αλίσα Σμιντ, εκτός από τις ταχύτητες στις μεγάλες αποστάσεις, προκαλεί… αρρυθμίες με τις φωτογραφήσεις
της στον ανδρικό πληθυσμό.
Η Σμιντ έχει κοντά στο
1 εκατ. ακόλουθους στο
Instagram και συχνά ανεβάζει προσωπικές της στιγμές
προκαλώντας αναστάτωση,
αφού διαθέτει ένα καταπληκτικό σώμα. Δεν είναι
τυχαίο, ότι στην Αυστραλία
ένα περιοδικό την κατέταξε
ως την πιο sexy αθλήτρια
στον κόσμο.
Η 21χρονη αθλήτρια έχει
αρνηθεί να ποζάρει γυμνή για το «Playboy» και
υποστηρίζει ότι πρώτα
την ενδιαφέρει ο Αθλητισμός. «Δεν ξέρω πώς με
ονόμασαν ως την πιο sexy
αθλήτρια στον κόσμο. Μ’
ενδιαφέρει ο Αθλητισμός.
Υπάρχουν χιλιάδες κορίτσια
στο Instagram που προκαλούν το ενδιαφέρον. Εμένα
με ενδιαφέρει ο Αθλητι-

σμός», απαντά η ίδια. Η Σμιντ έχει όλο το
μέλλον στον Αθλητισμό μπροστά της. |
© Η ΆΠΟΨΗ

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-Έλα
Μάγδα μου.Μάγδα
Τι έγινε,μου.
σου βρήκε
εισιτήρια
Α-Καλημέρα
Ετοιμάζεσαι,
οετοιμάζεσαι;
Λάμπης;
Μ-Για που να ετοιμαστώ;
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Α-Για τις γιορτές.
Α-Ωραία.
Πότεεσύμαςδεφεύγεις;
Μ-Καλά,
μου είπες ότι θα μπορούμε
να
δούμε
μόνο
Μ- Την άλλη εβδομάδα. 10 άτομα;
Α-Ναι, έτσι είπα. Και τώρα μάλιστα ξέΑ-Τόσο
ρουμε,νωρίς;
ότι οι οποιεσδήποτε συναντήσεις
επιτρέπονται
26 και
27 ΔεΜ-Τι
να κάνουμεμόνο
χρυσή24,μου,25,φέτος
τα εισιτήρια
κεμβρίου. Επιπλέον, μια εβδομάδα πριν
φεύγουν
λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου.
και μια εβδομάδα μετά αν γιορτάσεις,
Α-Έχεις
σ’ αυτό.σπίτι
Πολλοί«καραντίνα».
γνωστοί πάνε στην
πρέπει δίκιο
να μείνεις
Μ-ΣιγάΆλλοι
τα λάχανα.
Με τέτοιους
Ελλάδα.
για διακοπές
και άλλοι περιογια να
ρισμούς δεν αξίζει να κάνεις σχέδια πως
διεκπεραιώσουν
και άλλα.
και με ποιους κληρονομικά
θα γιορτάσεις
τις γιορτές.
Μ-Μόνο
δεν που
προσέξεις,
υπάρχουν
Να σου που
πω, αν
τώρα
μου είπες
όλα
αυτά,
αμφιβάλω
αν
θα
δεχθώ
επισκέκάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται
πτες ή αν θα επισκεφτώ.
γνωρίζουν
τις διαδικασίες
και όταν
λάθη,
Σπιτάκι και
πάλι σπιτάκι
με κάνουν
τον Αγαμέμνων μου.
υψώνουν
τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα
Α-Και τους δικούς σου, τα εγγόνια σου,
πρόστιμα
και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα.
τι θα πεις;
ΕνΜ-Ας
τω μεταξύ
πάρει την αμοιβή
τους
είναιόμως,
καλάέχουν
η τεχνολογία.
Θα τους
κάνω
ένα…
φεισταμι,
θα
τους
στείλω
και
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
τα δωράκια και κάνα ταψί τυρόπιτα και
Α-Τι
μου λες; και… that’s all.
σπανακόπιτα
Α-Βλέπω
έχεις πάρει
Μ-Και
πουτοείσαι
ακόμα. απόφαση.
Υπάρχει τέτοια
Μ-Τι
άλλο
να
κάνω;
Πες
μου εσύ.
Δεν
ανευθυνότητα,
που αν μπλεχτείς
σε τέτοιες
είμαστε και νέες για να ρισκάρουμε την
υποθέσεις
τότεΚαιάστα
να πάνε.δε θέλω να γίνω
υγεία μας.
σίγουρα
τρόφιμοςοιτων
νοσοκομείων.
Α-Έπρεπε
κυβερνητικές
αρχές τις Ελλάδας να
Α-Τώρα που το σκέφτομαι έχεις απόήταν
πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές
λυτο δίκιο. Θα μιλήσω και στο Μενέλαο
εδώ.
μου…
Μ-Θέλεις
«θαταμιλήσω
Μ-Έχεις
δίκιο,νααν πεις,
ήταν έτσι
πράγματα,καιδεθαθα
πείσω το Μενέλαο μου», γιατί σε ξέρω
αναγκαζόμασταν
πολλοί
εμάς να πόσο
πάμε στην
πολύ καλά όταν
τουαπό
«μιλάς»
σε
ακούει.
Ελλάδα.
Α-Ναι, κάτι τέτοιο… Εφόσον είναι για το
Α-Ναι
αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα
καλό μας.
έστω
για διεκπεραιώσεις,
βοηθούμε
Μ-Εύχομαι
να βγει ένα απότητα εμβόλια
και να γυρίσουμε
στα παλιά.
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί
αυτό;
Α-Θα το εύχεσαι και μόνο…
Μ-Όχι
να το
σουλεςπω.αυτό;
Αλλά μάλλον δίκιο έχεις.
Μ-Γιατί
Έστω
και ενώ
15% όλα
απ’ αυτούς
που καλά,
θα πάνετελευστην
Α-Διότι
πήγαιναν
ταίως
οι
πληροφορίες
που
βγαίνουν
από
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να
τα εργαστήρια δεν είναι και τόσο αισιότακτοποιήσουν
δουλειές
απόότι
εδώ.μπήκε
δοξες, μάλλοντιςθα
έλεγετους
κάνεις
φρένο
ενθουσιασμό.
A-Και
δεστον
μου λες,
τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω
Μ-Πως έγινε αυτό; Δεν πέρασε μια
εγώ
χωρίς τα νέα σου;
εβδομάδα που μας έλεγαν το ένα εμβόΜ-Υπομονή
όπως κι’95%
εγώ.τοΑλλά
έχω90%
κι ένακλπ.
άλλο
λιο έχει επιτυχία
άλλο
Α-Ναι,
το
έλεγαν,
αλλά…
πρόβλημα για το ταξίδι.
Μ-Τι αλλά; Είχαν επιτυχία ή δεν είχαν
Α-Ποιο;
επιτυχία στο εμβόλιο;
Α-Είχαν, αλλά τώρα λένε πρέπει να κάΜ-Φοβάμαι.
νουν
κι άλλες εξετάσεις για να σιγουρευΑ-Τι φοβάσαι;
τούν.
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
το ταξίδι…
Μ-Καλά
και αφού
δεν ήταν
σίγουροι, τι
είδους
εμβόλιο θα έβγαζαν για τον κόΑ-Δε
σε καταλαβαίνω.
σμο;
Μ-Με
τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό άκουσα
Α-Ανοησίες.
αεροπλάνο
το πιο
μόλις πριν Το
στις
ειδήσεις,είναι
αυτό
σουασφαλές
λέω.
Μ-Με
άλλα
λόγια
φιλενάδα,
τίποτα
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές. δεν
είναι σίγουρο το πότε θα βγει το εμβόλιο
Μ-Δε
τι θα
λένεείναι.
οι στατιστικές αλλά εγώ
και τι ξέρω
μάρκας
Α-Κάτικαι
τέτοιο.
αυτό η ιδέα σου να μείφοβάμαι
με τουςΓι τρομοκράτες.
νουμε σπίτια μας στις γιορτές είναι και η
Α-Ανοησίες.
πιο λογική.
Μ-Δεν
είναι καθόλου
ανοησίες καιμαζί
υπερβολές.
Μ-Χαίρομαι
που συμφωνείς
μου.
Α-Δε
μου
λες
εσύ,
θα
έμενες
παντρεΔεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε
μένη αν ήξερες και ήξερε όλος ο κόσμος
αστυνομικός;
ότι στα «φόρεσε» πολλές φορές ο δικός
Α-Το
σου;είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας
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

Μ-Α,
είπαρωτάς;
κι εγώ…Θα τον είχα διαολοστείλει.
Μ-Το
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Γιατί ρωτάς;
Α-Άλλες
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Α-Διότι η Βασίλισσα Ελισάβετ γιόρτασε
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
την περασμένη Παρασκευή την 73η επέ1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Φυσικά.
όλο Φίλιππο
τον καιρό της.
που
τειο του Πρώτα
γάμου απ΄
της όλα,
με τον
όπωςθαξέρεις
94 ετών
και αυθαΑυτή
λείπεις,
πρέπειείναι
κάποιος
να παίρνει
τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
τός 99 ετών.
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
γράμματα
απότο τοκουράγιο
γραμματοκιβώτιο
για νατην
μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
Μ-Χαράς
της ή μάλλον
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
ανοχή της
που είχε με αυτόν τον άνθρωφαίνεται
ότι λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
πο.
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Δίκιο
έχεις!
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Α-Κοίτα, ήταν βασίλισσα της Μεγάλης
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Ύστερα,
γιακαι
καλόσ’καιέναγιατέτοιο
κακό, σου
συνιστώδε
να
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Βρετανίας
βασίλειο
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
χωρίζουν
τα ανδρόγυνα
απιστίες.
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
κλείσεις
το γενικό
διακόπτη τουγιανερού.
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
Μ-Και πότε χωρίζουν;
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Μ-Καλό
κι αυτό, το σημειώνω.
Και το ηλεκτρικό
Α-Αποφεύγουν
να χωρίσουν
για το info@hermesoverseas.com
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
νακαλό
κλείσω;
του στέμματος.
το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692ΑςAvenue
du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
Μ-Γι αυτό
είναι βασίλισσα.
μου
γραφείων
στην Ελλάδα,
Α-Όχι.
Για τοδενηλεκτρικό,
σου συνιστώ
να
προκειμένου να μεταφέρει
έκανε απιστίες ο Αγαμέμνων και θα του
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
αγοράσεις
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
έδινα το…μερικούς
στέμμα του
να το φάει.
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Α-Μια
νέα
από
αυτούςπου
πουείπαμε
ανοίγουνγιακαιαπιστίες,
κλείνουν τατι φώτα
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
τα πράγματά σας...
τη Μελάνια; Θα χωρίσει τώρα που
από την Ελλάδα.
μεαπό
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
έχασε ο Τραμπ την προεδρία; σεβόμαστε το όνομά μας.
κι Μ-Μη
αν λείπεις,
δείχνει φιλενάδα.
το σπίτι ότι κατοικείτε
και
βιάζεσαι
Είπαμε ότι
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
στις
14
Δεκεμβρίου
θα
ψηφίσουν
οι
538
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που
σεβόμαστε το όνομά μας.
που βγάζουν τον πρόεδρο.
καιροφυλακτούν.
Α-Ναι. Αλλά εν τω μεταξύ τι ακούγεται;
Μ- Αυτό
πουαπό
ξέρω
είναιτου
ότιSPARTAN
όπως και
Μ-Και
το Αλάρμ
τα παιδιά
δε
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
με
τις
προηγούμενες,
ο
δαιμόνιος
Τραμπ
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
έκανε προγαμιαίο συμβόλαιο με τη Μεμειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
βοηθά, αλλά όταν
κτυπήσει ο
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
λάνια, γιακαι
να εξασφαλίσει
την περιουσία
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Σας
πληροφορούμε
του.
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
συναγερμός
θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Α-Εγώ έχω ακούσει ότι θέλει να τον χω210
ταρίσει
πράγματα.
Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
εδώ και χρόνια.
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
κατοικείται,
τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
Μ-Αλήθεια;
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Α-Ναι. Αφού όταν ο σύζυγός της θριάμκλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
βευσε το 2016, λέγεται πως αυτή ξέσπατοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Μ-Αλέκα,
το έλεγαπουότιδεέχωθα την
πιο έξυπνη
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
σε σε δάκρυα,
μπορούσε
να
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης τον χωρίσει.
φιλενάδα.
Τίποτε άλλο;
Μ-Κι εγώ θα χώριζα τον άνδρα μου, ανμειώνουμε το
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Ναι.
Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και
πες
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
μάθαινα ότι τσιλημπούρδιζε τηνανεξαρτήτως
περίοβάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
ότι
θα
πας
Ελλάδα
για
να
ξέρουν
ότι
θα
κάνεις
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
σας
στηνστον
Ελλάδα
δο που ήμουν έγκυος.
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
Α-Μαζί
χωρίσει;
αγορές
απόσου.
το Λοιπόν,
εξωτερικό.θαΤοτονάλλο
δε, αν οι
Μ-Δεν ξέρω αν θα το κάνει στο εγγύς
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
κάρτες
τραπέζης
έχουνθακώδικα
μεο5 αριθμούς,
δε
Είναι
ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
μέλλον,
πάντως
είναι
κύριος
κηΣας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
θαδεμόνας
δουλεύουν
εξωτερικό.στην
Θα πρέπει
να τους
τουστο
14χρονου
Μπάιρον
και
θα που πλήττονται
Ελλάδα
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
μπορούσε
να
πάρει
πολλά
μετρητά
για
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
αλλάξεις σε τέσσερα.
να τον φροντίσει.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Άλλο;
Α-Εγώ δε θα εκπλαγώ αν ο δικός της κάτο τα
αυτοκίνητό
νει την
κίνηση
φτιάξει με
Α-Το
πιο πρώτη
σημαντικό,
θα και
σου
συνιστούσα
να σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
μία μικρότερη από τη Μελάνια.
George
Tellides
Soula
πάρεις
και μια ασφάλεια υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
Μ-Να σου πω, όλα να τα περιμένεις απ’
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
σου
χρειαστεί σε περίπτωσηΤαξιδεύετε
ανάγκης. Άνθρωποι
αυτόν.
Chartered Real
Broker
Real Estate
Real Estate Broker
στην Ελλάδα
καιEstate
δικαιούστε
μόνο
μίαBroker
βαλίτσα 22 κιλών;
Α-Σίγουρα. Εδώ ακόμα προσπαθεί να
είμαστε.
Σας
τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
πείσει ότι του «έκλεψαν»
τηνμεταφέρουμε
προεδρία.
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
Μ-Κανείς δεν ξέρει αλήθεια τι έγινε.
Πολύ παράξενες
εκλογές…σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
πιστωτική
μας κάρτα.ήταν αυτές
στηνοι πόρτα
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION
Α-Σε
αυτό
συμφωνούμε.
Δε
μου
λες, είΑ-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου
παμε στην αρχή για τις γιορτές και πόσο
καλύτερα.
περιορισμένα θα τις περάσουμε.
Μ-Ναι,
αυτό
και καταλήξαμε
Μ-Οκ,
αφούτοτοείπαμε
λες. Τίποτε
άλλο;
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
να κάτσουμε στα αυγά μας…
3 bedrooms on the same level, 2 full
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Α-Μην
κρατάς
τσάντα
που
θα
μπορούν
να
την
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Α-Αν σου έλεγα να παίρναμε τους «βαwill find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
αρπάξουν
τσαντάκηδες
με τις μοτοσυκλέτες.
σιλιάδες»οι μας
και να φεύγαμε
για καμιά
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
καραϊβική
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες. για μερικές εβδομάδες τι θα
έλεγες;
Α-Και
πότεσου
με τοπω,καλόκαλή
επιστρέφεις;
Μ-Να
ιδέα φαίνεται. Τα
δώραόλα
θαπαν
μοιραστούν
στην
ώρα
τους κι
Μ-Αν
καλά, πιστεύω
μέσα
Αυγούστου.
εμείς θα απολαμβάνουμε τον ήλιο στην
Να
κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
αμμουδιά πίνοντας κοκτέιλ με το ομπρεπουθενά;
λάκι. Ας το ψάξουμε η κάθε μία χωριστά
και
άλλη
εβδομάδα.
Α-Λέειταοξαναλέμε
Μενέλαος νατηνπάμε
Καλιφόρνια.
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
Α-Λοιπόν, θα ψάξουμε και θα δούμε…
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
permitting
building
up
to
a
three
storey
building.
Property
has
been
tops and backsplash in kitchen, freshly
Αν μας συμφέρει, φύγαμε για ζεστά μπάmodified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
Α-Εγώ
θέλωτώρα
θάλασσα,
μπάνιο,
αμμουδιά.
νια! Σ’όμως
αφήνω
και τα
ξαναλέμε…
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
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αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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Πατρίδα
Το νέο ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΝΤΙΈΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΌΝΑ

Έζησε πολλές φορές
ΠΈΘΑΝΕ ΜΊΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, ένας από τους
μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές –αν όχι ο μεγαλύτερος– που έχουμε δει ποτέ. Αλλά ο Αργεντίνος ήταν
κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής. Ήταν ένα παγκόσμιο είδωλο, ένας ήρωας επικών διαστάσεων γεμάτος απίστευτες αρετές και τρομακτικές αμαρτίες.
Έζησε πολλές ζωές λένε. Κι όμως ήταν μία…

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

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 29 Νοεμβρίου
συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιδρύματος
αυτισμού GIANT STEPS κ. Νίκο Καταληφό
και αφιέρωμα στον εορτασμό
των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com

Ε

ίχε γλιτώσει πολλές φορές από το
θάνατο. Οι θρίαμβοι και οι τραυματισμοί στα γήπεδα, οι καταχρήσεις έξω
από αυτά, μια άνιση ζωή και ένα όμορφο παιχνίδι διαρκώς στα όρια, με τα
πόδια, με τα χέρια, με τις λέξεις, χωρίς
κανόνες: όλα στοιχεία ενός μοναδικού
θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
και όχι μόνο, ενός παγκόσμιου φαινομένου.
Αλλά αυτή τη φορά το θάνατο δεν τον
ντρίμπλαρε. Σε ηλικία 60 ετών, ο μέγας
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε
από τη ζωή, όπως ανέφερε πρώτη η
Clarin κηρύσσοντας εθνικό πένθος στην
Αργεντινή.
Στις 30 Οκτωβρίου είχε γιορτάσει τα
60 του χρόνια, αλλά στις αρχές Νοεμβρίου είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη
εγχείρηση αφαίρεσης αιματώματος
στον εγκέφαλο.
Σύμφωνα με τα αργεντίνικα ΜΜΕ, ο
Ντιέγκο έσβησε από ανακοπή καρδιάς
στο σπίτι του.
Το να γράψεις για τον Μαραντόνα είναι σα να κάθεσαι πάνω σε ένα βουνό
από δημοσιεύματα, από ύμνους και
από κατάρες και να υποκρίνεσαι ότι
αυτό το βουνό δεν υπάρχει.
Το υπέροχο γκολ στον προημιτελικό
του Μουντιάλ του Μεξικού με την Αγγλία, η κραυγαλέα απατεωνιά με το
περιβόητο «χέρι του Θεού» που είχε
προηγηθεί στο ίδιο ματς, ο θρίαμβος
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986, το
κλάμα στον τελικό του Μοντιάλε ’90, οι
εφεδρίνες στο Μουντιάλ του ’94.
Η ποδοσφαιρική επανάσταση με τη
φτωχή Νάπολη στην Ιταλία.
Οι σχέσεις του με την Καμόρα που του
έφερνε την κοκαΐνη σε ασημένιο πιάτο
και με τον Φιντέλ Κάστρο που τον βοήθησε να απεξαρτηθεί – τραγική σύ-

μπτωση, ο Φιντέλ πέθανε και αυτός μια
μέρα σαν κι αυτή, 25 Νοεμβρίου του
2016.
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα υπήρξε κάτι μοναδικό για το ποδόσφαιρο.
Ακόμα και οι επικριτές του, αυτοί που
διαμαρτύρονταν για την παροιμιώδη
απαξίωσή του στους κανόνες του αθλήματος, αποδέχονταν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δε χωράει σε κανόνες. Ότι ήταν μεγαλύτερος από το ίδιο
το άθλημα. Και σαν ήρωας της μυθολογίας ήταν τόσο απερίγραπτα τέλειος,
όσο και βασανιστικά φθαρτός, θεϊκά
προικισμένος αλλά και μιαρός.
Μπορούσε να κάνει τα πάντα με τη
μπάλα, αλλά και να πυροβολήσει εν ψυχρώ δημοσιογράφους που θεωρούσε
ότι τον ενοχλούσαν. Μπορούσε να ανυψώσει μόνος του ένα ολόκληρο έθνος,
να πάρει εκδίκηση μέσα στο γήπεδο για
ήττες στο πεδίο της μάχης, αλλά και να
αφεθεί τόσο πολύ στις αμαρτίες του, να
παχύνει τόσο, που να μη μπορεί να μιλήσει. Μεγαλοφυής αλλά την ίδια ώρα
στα όρια της παράνοιας. Ένας Τσε Γκεβάρα της μπάλας. Αλλά και ένας Καλιγούλας μαζί.
Όλα άρχισαν στην ταπεινή συνοικία
Βίλα Φιορίτο, στις παρυφές του Μπουένος Άιρες. Εκεί ανακάλυψαν το μικρό
Ντιέγκο οι κυνηγοί ταλέντων της Αργεντίνος Τζούνιορς. Λένε ότι εκείνη την
εποχή, δωδεκαετής, ο Ντιέγκο έκανε
στο ημίχρονο τέτοια κόλπα με τη μπάλα,
που η κερκίδα πήγαινε περισσότερο γι’
αυτόν παρά για την ομάδα. Λένε.
Προσχέδια ενός μύθου. Στη συνέχεια
όλα έγιναν πολύ γρήγορα: στα 15 του ο
Μαραντόνα άρχισε να παίζει στην πρώτη ομάδα, στα 16 έκανε ντεμπούτο με
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Ο Μπάιντεν και η νέα πολιτική στη Μέση Ανατολή
ζουν την «ομαλοποίηση» των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ
και των αραβικών κρατών, με πρώτα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οπωσδήποτε θα ήθελαν να την επεκτείνουν,
αλλά όχι ως «πράσινο φως» για μονομερή προσάρτηση
των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών.
Ο κ. Biden έχει επίσης πει πως θα επανεκτιμήσει την
αμερικανική πολιτική έναντι της Σαουδικής Αραβίας, που
πέρυσι αποκάλεσε «παρία» για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σ. Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018. Οι πωλήσεις όπλων
και τα ανθρωπιστικά ζητήματα, καθώς και η στήριξη του
καταστροφικού πολέμου του Πρίγκηπα Mohammed στην
Υεμένη, θα μπουν το μικροσκόπιο. Ο κ. Trump στήριξε τον
πρίγκηπα διάδοχο το 2018, αλλά έκτοτε ο ριψοκίνδυνος
και επιθετικός τρόπος διακυβέρνησης του πρίγκηπα έχει
σχεδόν ενώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ εναντίον του.
Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει βαριά τα τελευταία 75 χρόνια
στο βασίλειο, όχι όμως το ίδιο με το διάδοχο του θρόνου.
Ένας άλλος περιφερειακός ηγέτης που διαθέτει τη σπάνια ικανότητα να ενώνει τους Αμερικάνους εναντίον του,
είναι ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan.
Η κατ’ εξακολούθηση ανάπτυξη των στρατιωτική δυνάμεών του από τη Λιβύη και την ανατολική Μεσόγειο, μέχρι τη Συρία, το Ιράκ και το Κατάρ, συγκρούεται με τα αμερικανικά συμφέρονται και συμμάχους.
Η ανοχή που έδειξε ο κ. Trump έχει πιθανότατα λήξει.
Και πάλι, σε αντίθεση με τον κ. Trump, ο κ. Biden είναι

Ο

απίθανο να αναφερθεί στον Abdul Fattah al-Sisi, τον
στρατηγό που ήρθε στην εξουσία της Αιγύπτου με το
πραξικόπημα του 2013, ως «τον αγαπημένο του δικτάτορα».
Η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Αιγύπτου είχε διάφορες διακυμάνσεις κατά την περίοδο διακυβέρνησης του
Obama, που συναίνεσε στην πτώση του προέδρου Hosni
Mubarak το 2011 και τη σύντομη άνοδο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η μακροπρόθεσμη άποψη της
Ουάσιγκτον είναι πως τα 1,3 δισ. δολάρια που δίνουν οι
ΗΠΑ για το στρατό της Αιγύπτου αξίζουν σε όρους διασφάλισης της Διώρυγας του Σουέζ. Αυτό δε θα αλλάξει,
αλλά μπορεί να αλλάξει η στάση έναντι του ανεξέλεγκτου
αυταρχισμού.
Τέλος, μια κυβέρνηση Biden είναι πιθανό να ακολουθήσει μια πιο νηφάλια στάση ως προς την αποχώρηση
από τη Συρία και το Ιράκ. Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη
βορειοανατολική Συρία τον περασμένο Οκτώβριο, δεν
αποτέλεσε μόνο προδοσία έναντι των Κούρδων συμμάχων, που πολεμούσαν κατά του Ισλαμικού Κράτους και
έναυσμα για εισβολή της Τουρκίας. Θα ήταν επικίνδυνο
για οποιαδήποτε κυβέρνηση να αγνοήσει τον τεράστιο
κίνδυνο να δημιουργηθεί κενό, σε μια αλυσίδα αποτυχημένων και προβληματικών κρατών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, για τα οποία βρίσκονται σε διαμάχη
οι Σουνίτες τζιχαντιστές και οι στηριζόμενοι από το Ιράν
Σιίτες ένοπλοι μαχητές. | © Euro2day

Donald Trump έκανε τη Σαουδική Αραβία τον πρώτο προορισμό του στο εξωτερικό ως προέδρου των
ΗΠΑ. Τον είχε πείσει ο γαμπρός του, Jared Kushner, πως ο
Mohammed bin Salman, ο νεαρός διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου, είναι «κλειδί» για την πολιτική των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή και για την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» του κ. Trump κατά του Ιράν.
David Gardner
[Financial Times]
Ο Joe Biden, που έγινε πρόσφατα ο εκλεγμένος πρόεδρος, έχει πολλά περισσότερα να σκεφτεί από τη Μέση
Ανατολή. Θα κληρονομήσει μια φορτισμένη εσωτερική
ατζέντα που περιλαμβάνει την τσαπατσούλικη αντίδραση στην πανδημία της Covid-19 και την καταστροφή που
επέφερε στην αμερικανική οικονομία, καθώς και τον
αναβρασμό στον οποίον βρίσκεται η χώρα, λόγω των φυλετικών και μετεκλογικών εντάσεων.
Αλλά το ίδιο συνέβη και με τη νέο-εισερχόμενη τότε
κυβέρνηση του κ. Barack Obama, στην οποία ο κ. Biden
υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 2008. Και πέρασε
τρία τέταρτα της διαχείρισης κρίσης της στην περιοχή.
Ηγέτες σε όλη την περιοχή περιμένουν πως μια κυβέρνηση Biden προμηνύεται μετάβαση από την αλλοπρόσαλλη και συναλλακτική εποχή Trump σε έναν πιο πολιτισμένο και πολυμερή τρόπο διπλωματίας.
Ο εισερχόμενος πρόεδρος θα είναι προσεκτικός απέναντι στις «περιπέτειες» των ΗΠΑ που απαιτούν πόρους και
δυνάμεις. Ο κ. Biden στήριξε την αμερικανική εισβολή
στο Ιράκ το 2003, αλλά τάχθηκε εναντίον της επέμβασης
στη Λιβύη το 2011. Μπορεί επίσης να θελήσει να αποφύγει την εμβάθυνση του κενού εξουσίας που έχει αφήσει
ο κ. Trump σε προβληματικές περιοχές της Μέσης Ανατολής, στις οποίες με ενθουσιασμό «πάτησαν» Ρωσία, Ιράν
και Τουρκία για να καλύψουν το κενό.
Υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί
προσοχή. Ο κ. Biden έχει δεσμευτεί να επανεντάξει τις
ΗΠΑ στην πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν, την
οποία υπέγραψαν οι ΗΠΑ με πέντε παγκόσμιες δυνάμεις,
υπό την προϋπόθεση πως η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί
και πάλι σε ό,τι αφορά τα όρια εμπλουτισμού ουρανίου.
Ο κ. Trump απέσυρε μονομερώς τις ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018, αλλά ο κ. Biden περιστοιχίζεται από ανθρώπους που τον είχαν βοηθήσει να διαπραγματευτεί
την ανακωχή και οι οποίοι έχουν προσωπικό συμφέρον
να την αναβιώσουν.
Ο απερχόμενος κ. Trump μπορεί και πάλι να προσπαθήσει να «δηλητηριάσει» το κλίμα, επιβάλλοντας ακόμα περισσότερες κυρώσεις στο Ιράν και τους συμμάχους του.
Αν και ο κ. Biden είναι ένας παραδοσιακά φιλοϊσραηλινός Δημοκρατικός, θα θελήσει να αποθαρρύνει την προσάρτηση οικισμών της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, την
οποία ενθάρρυνε ο κ. Trump. Αν στηρίξει μια τέτοια προσάρτηση, τότε θα νομιμοποιήσει την αρπαγή γης ή εξουσίας σε άλλα σημεία του κόσμου: από τη Ρωσία (στην
Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία), από την Τουρκία
(στη βόρεια Συρία και στη βόρεια Κύπρο), από την Κίνα
(στο Χονγκ Κονγκ) ή από την Ινδία (στο Κασμίρ).
Ο κ. Biden και οι περισσότεροι στο κόμμα του χαιρετίC
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Οι διεκδικήτριες του
2ου Nations League

Η

Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισπανία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Nations League στην τελική φάση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί
τον Οκτώβριο του 2021. Οι επικεφαλής των ομίλων της
League A θα αγωνιστούν σε απλούς ημιτελικούς, τα
ζευγάρια των οποίων θα προκύψουν από την κλήρωση
που θα διενεργήσει η UEFA στις 3 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά οι ομάδες που προβιβάστηκαν και αυτές που υποβιβάστηκαν:
Προβιβάστηκαν: Γιβραλτάρ, Νησιά Φερόε (από
League D), Μαυροβούνιο, Αρμενία, Σλοβενία, Αλβανία
(από League C), Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ουαλία
(από League B).
Υποβιβάστηκαν: Βοσνία, Ισλανδία, Σουηδία, Ελβετία (από League Α), Βόρ. Ιρλανδία, Σλοβακία, Τουρκία,
Βουλγαρία (από League Β), καθώς και δύο εκ των Κύπρου, Μολδαβίας, Εσθονίας, Καζακστάν (θα αγωνιστούν σε αγώνες μπαράζ και θα υποβιβαστούν οι δυο
ηττημένες ομάδες). | © epo.gr

Η κλήρωση
του Μουντιάλ

Σ

τις 7 Δεκεμβρίου στη Ζυρίχη της Ελβετίας θα διενεργηθεί η κλήρωση για τον καταρτισμό των
προκριματικών ομίλων της ευρωπαϊκής ζώνης για το
Μουντιάλ 2022. Οι 55 ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες
θα σχηματίσουν, συνολικά, δέκα ομίλους, από τους
οποίους οι επικεφαλής θα προκριθούν απευθείας
στο Μουντιάλ του Κατάρ και όσες τερματίσουν δεύτερες θα συμμετάσχουν σε αγώνες πλέι οφ για να
διεκδικήσουν τις τρεις επιπλέον ευρωπαϊκές θέσεις
(μαζί με δύο ομάδες από το UEFA Nations League).
Οι εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε έξι γκρουπ δυναμικότητας, σύμφωνα με τις θέσεις τους στο FIFA Ranking.
Τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας θα περιλαμβάνουν
δέκα ομάδες και ένα θα αποτελείται από πέντε ομάδες
(οι πέντε ομάδες θα κληρωθούν στους ομίλους 6 έως 10).
Σήμερα, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας καταλαμβάνει
την 54η θέση παγκοσμίως και την 30ή στην ευρωπαϊκή
ζώνη. | © epo.gr

MLS: Εκτός play-off
οι Montreal Impact

Τ

ο γκολ του Gustavo Bou στο 95ο λεπτό των πεντάλεπτων καθυστερήσεων, έστειλε... πρόωρα στο
σπίτι τους τους Montreal Impact (2-1).
Στο νοκ-άουτ παιχνίδι των πλέι-οφ στην έδρα των
New England, οι παίκτες του Τιερί Ανρί ισοφάρισαν
στο 61΄με τον Romell Quioto το τέρμα του Carles Gil
στο 38΄, όμως δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής στείλει
το παιχνίδι στην παράταση, το μακρινό σουτ του Bou
έστειλε στην επόμενη φάση τους γηπεδούχους και
τους Μοντρεαλίτες... σπίτι τους! | © tanea.ca

Τ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0-1

Η νέα ήττα από τη Σίτι στέλνει
τον Ολυμπιακό στο Europa League

Η

Μάντσεστερ Σίτι έχασε πάρα
πολλές ευκαιρίες, αλλά ο Ολυμπιακός άντεξε στο σκορ, παρότι
ήταν εντελώς ακίνδυνος, και έτσι
έχασε με 0-1 μέσα στο Καραϊσκάκη
για το Champions League. Το γκολ
για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πέτυχε ο Φοντέν στο 36’ μετά
από υπέροχη συνεργασία της Μάντσεστερ Σίτι, αν και οι γηπεδούχοι
διαμαρτύρονται ότι στο ξεκίνημα
της φάσης υπάρχει επιθετικό φάουλ…
Οι Πειραιώτες πάντως, δεν κατάφεραν να κάνουν... αισθητή την
παρουσία τους στο γήπεδο, καθώς
έκαναν μόλις δύο τελικές προσπάθειες, μία εκ των οποίων στο 89’
και η άλλη στις καθυστερήσεις. Οι
Πολίτες πίεζαν διαρκώς, ανέβαζαν
και μείωναν το τέμπο του ματς κατά

βούληση, αλλά δε βρήκαν 2ο τέρμα
ως το τέλος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα,
Ντρέγκερ (66’ Βρουσάι), Ραφίνια,
Σεμέδο, Σισέ, Μπα, Εμβιλά, Πέπε
(71’ Μπουχαλάκης), Καμαρά, Μασούρας (78’ Σουντανί), Φορτούνης
Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαντιόλα): Έντερσον, Κανσέλο, Μεντί (78’
Ζιντσένκο), Ντίας, Στόουνς, Ρόντρι
(76’ Φερναντίνιο), Γκουντογκάν (86’
Ντόιλ), Φόντεν, Μπερνάρντο Σίλβα,
Στέρλινγκ (76’ Μαχρέζ), Ζεσούς (78’
Αγουέρο)
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η
Πόρτο με τα τέρματα των Σανούσι
(39΄) και Ολιβέιρα (72΄πέν.) πέρασε
με 0-2 από τη Μασσαλία εις βάρος

ΑΕΚ-ΖΟΡΙΑ 0-3

Ναυάγιο για την ΑΕΚ
που ελπίζει σε... θαύμα

Ή

ττα σοκ για την ΑΕΚ, που
έχασε με το «βαρύ» 3-0
μέσα στο ΟΑΚΑ από τη Ζόρια,
για την 4η αγωνιστική του 7ου
ομίλου του Europa League και
η υπόθεση πρόκριση στους 32
φαντάζει… βουνό.
Οι «κιτρινόμαυροι» δε μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί
στο πρώτο ημίχρονο, με φανερή την απουσία του τιμωρημένου Μάνταλου, ενώ στην
επανάληψη προέκυψε πανωλεθρία...
Η αποβολή του Σάκχοφ με
δεύτερη κίτρινη κάρτα από το
49’ έβαλε… βαρίδια στα πόδια των παικτών του Μάσιμο
Καρέρα, που είδαν τους φιλοξενούμενους να εκμεταλλεύονται την «γκάφα» του Αθανασιάδη για το 0-1 στο 61’ και
πέντε λεπτά μετά να κάνουν
το 0-2 με το ωραίο γκολ του
Καμπάιεβ! Μάλιστα, η Ζόρια
πέτυχε και τρίτο τέρμα, με τον
Λούνοβ που είχε μπει αλλαγή

να κερδίζει πέναλτι από τον
επίσης νεοεισελθόντα Γαλανόπουλο και τον Γιουρτσένκο
να «γράφει» το τελικό 0-3 από
την άσπρη βούλα, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.
Πλέον, τόσο η ΑΕΚ όσο και η
σημερινή της αντίπαλος είναι
ισόβαθμες με 3 πόντους έκαστη και έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες, ουσιαστικά, την
ώρα που Λέστερ και Μπράγκα
φαντάζουν ξεκάθαρα φαβορί, με 10 κι 7 αντίστοιχα, δύο
«στροφές» πριν τη λήξη της
φάσης των ομίλων.
Στο άλλο παιχνίδι
του ομίλου:
Μπράγκα-Λέστερ 3-3
(4΄Ελμουσράτι,
24΄Παουλίνιο,
90΄Φρανσέρτζιο 9΄Μπαρνς, 79΄Τόμας,
95΄Βάρντι
Την επόμενη αγωνιστική
παίζουν:
ΑΕΚ-Μπράγκα, Ζόρια-Λέστερ

της Μαρσέιγ και είναι το απόλυτο
φαβορί για το 2ο εισιτήριο και την
πρόκριση στην επόμενη φάση. Για
τον Ολυμπιακό πλέον, ο ρεαλιστικός
στόχος είναι η κατάληψη της 3ης θέσης που δίνει πρόκριση στο Europa
League.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Μάντσεστερ Σίτι
12 (10-1)
Πόρτο
9 (8-3)
Ολυμπιακός
3 (1-6)
Μαρσέιγ
0 (0-9)
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ):
Μαρσέιγ – Ολυμπιακός
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ):
Ολυμπιακός - Πόρτο
Μάντσεστερ Σίτι – Μαρσέιγ
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ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ-ΠΑΟΚ 3-2

Φόρεσε τη θηλιά
στο λαιμό του!

Α

υτοκαταστροφικός ο «δικέφαλος» του βορρά στην Ολλανδία κόντρα στην Αϊντχόβεν!
Τι κι αν βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 0-2 μόλις
στο 13ο λεπτό(!);
«Φρόντισε» στη συνέχεια να πετάξει το προβάδισμα στα... σκουπίδια, η Αϊντχόβεν γύρισε...
τούμπα το παιχνίδι και πήρε τεράστια νίκη με
3-2, έχοντας πλέον αυτή το πλεονέκτημα για την
κατάληψη της 2ης θέσης που της δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Βαρέλα (4’) και Τζόλης (13’) πέτυχαν τα γκολ
του «Δικέφαλου του Βορρά», ωστόσο Γκάκπο
(20’), Μαντουέκε (50’) και Μαλέν (53’) ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.
Φυσικά, τίποτα δεν έχει χαθεί για τους Θεσσαλονικείς. Ναι μεν έπεσαν στην 3η θέση του ομίλου, αλλά η διαφορά από την Αϊντχόφεν είναι
μόλις στον ένα βαθμό, τη στιγμή που η Γρανάδα
είναι στους «32» με τη νίκη που πέτυχε επί της
Ομόνοιας.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου:
Γρανάδα-Ομόνοια 2-1
(8΄Σουάρεζ, 73΄Σόρο - 60΄Ασάντε).
Στη βαθμολογία: Γρανάδα 10, Αϊντχόβεν 6,
ΠΑΟΚ 5, Ομόνοια 1
Την επόμενη αγωνιστική παίζουν:
Ομόνοια-ΠΑΟΚ
Γρανάδα-Αϊντχόβεν

Εκτός έδρας νίκες για Περιστέρι και ΑΕΚ

ο Περιστέρι εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος
στην ελληνική Basket League, μετά από 5
αγώνες, εφόσον πέρασε «διά πυρός και
σιδήρου» από το «Ιβανώφειο».
Επικράτησε του Ηρακλή με 71-75 στην
παράταση (κ.αγ. 60-60) έχοντας κορυφαίο τον 31χρονο Αμερικανό γκαρντ, Στίβεν Γκρέϊ, που σημείωσε 26 πόντους με
6/11 τρίποντα, δύο εκ των οποίων στο
τελευταίο λεπτό της παράτασης!
Τρεις ομάδες ακολουθούν σε απόσταση... αναπνοής τους Περιστεριώτες.
Η ΑΕΚ πέρασε άνετα από την έδρα του
Μεσολογγίου και οι δύο τους, μαζί με τον
Ηρακλή, έχουν από 8 βαθμούς (η Ένωση
πάντως έχει αγώνα λιγότερο).
Την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια ση-

μείωσε ο Παναθηναϊκός, εφόσον ξέσπασε στον Κολοσσό Ρόδου, διασκεδάζοντας
έτσι τις άσχημες εντυπώσεις από τα τελευταία του αρνητικά αποτελέσματα
στην Ευρωλίγκα. Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό Νίκαιας, στο ντεμπούτο του Βαγγέλη
Αγγέλου στον πάγκο των Νικαιωτών, με
νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο
πρωτάθλημα ο Προμηθέας Πάτρας, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, με κορυφαίο τον Δημήτρη Αγραβάνη (24 πόντοι με 4/8 τρίποντα και 10 ριμπάουντ σε 32΄συμμετοχής).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5η αγωνιστική
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ 83-80
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΑΕΚ 66-87

ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 81-91
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71-75
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. 90-67

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)
1] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
9 (4-1)
2] ΑΕΚ
8 (4-0)
3] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
8 (3-2)
4] ΗΡΑΚΛΗΣ
8 (3-2)
5] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
6 (3-0)
6] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
6 (1-4)
7] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
6 (1-4)
8] ΠΑΟΚ
5 (1-3)
9] ΑΡΗΣ
3 (1-1)
10] ΛΑΥΡΙΟ
3 (0-3)
11] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2 (1-0)
12] ΛΑΡΙΣΑ
2 (0-2)

-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΕΣ
-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ ΑΠΟ 3 ΑΓΩΝΕΣ
-ΑΡΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟ 2 ΑΓΩΝΕΣ
-Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΧΕΙ 1 ΑΓΩΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3η αγωνιστική (εξ αναβολής)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020
09:00 ΛΑΥΡΙΟ-ΑΡΗΣ
6η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
10:00 ΑΡΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
10:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ
10:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ
12:30 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΥΡΙΟ
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020
10:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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SUPER LEAGUE

Το δίδυμο της κορυφής «λύνει» τις...
διαφορές του στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Πέρασε από το Αγρίνιο ο Άρης και περιμένει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι
κορυφής | Ο Φορτούνης έκανε τη διαφορά στο «αιώνιο» ντέρμπι | ΑΕΚ για...
φίλημα στη Ριζούπολη |Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ έκαμψε τον ηρωϊκό ΠΑΣ

Ο

λυμπιακός και Άρης συνεχίζουν την
προέλασή τους στο πρωτάθλημα
της Σούπερ Λιγκ, μετά το πέρας και της
9ης αγωνιστικής (αμφότεροι έχουν δύο
παιχνίδια λιγότερα).
Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με
1-0 στο ντέρμπι «αιωνίων» του Παναθηναϊκού με σκόρερ τον Φορτούνη, ενώ οι
«κίτρινοι» του βορρά, με το αγαπημένο
τους 1-0, πέρασαν και από το Αγρίνιο σε
βάρος του Παναιτωλικού.
Οι δύο πρωτοπόροι θα λύσουν τις «διαφορές» τους στο μεταξύ τους ντέρμπι
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο
28/11.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, της πλήρους αυτή τη φορά αγωνιστικής, μεγάλες νίκες πέτυχαν οι «δικέφαλοι» επί των
ΠΑΣ Γιάννινα (ΠΑΟΚ) και Λάρισας (ΑΕΚ),
ενώ ισόπαλα με το ίδιο σκορ (2-2) έληξαν
τα παιχνίδια σε Λαμία και Περιστέρι. Τέλος, ο ΟΦΗ πέρασε θριαμβευτικά από το
Βόλο με 1-4!
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ!
Ο Αρης πέτυχε σημαντική νίκη επί του
Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, που τον διατήρησε στην κορυφή συγκάτοικο με τον
Ολυμπιακό.
Μάλιστα, οι δυο τους παίζουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη σε ένα σπουδαίο
παιχνίδι.
Ο Αρης κατάφερε με τη νίκη στο Αγρίνιο να κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην
ιστορία του, με έξι νίκες και μια ισοπαλία. Ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο καλή συγκομιδή, αλλά και ποτέ δεν είχε καταφέρει να κάνει έξι νίκες στα επτά πρώτα
παιχνίδια.
Μάλιστα, αυτό το καλύτερο ξεκίνημα
στην ιστορία του, το έκανε αλλάζοντας
προπονητή πολύ νωρίς. Για να το καταφέρει χρειάστηκε να κάνει την πρώτη
νίκη του με ανατροπή επί της Λαμίας και
τη μοναδική του ισοπαλία με τον ΠΑΣ
αφού έχανε 2-0. Οι άλλες πέντε νίκες, και
οι πέντε τελευταίες του, είναι με σκορ
1-0! Στις τρεις από αυτές, σκόρερ ήταν ο
Γκάμα.
Τώρα βρίσκεται ένα βήμα από την ισοφάριση ενός ακόμα ρεκόρ. Αν δε χάσει
από τον Ολυμπιακό θα ισοφαρίσει το μεγαλύτερο αήττητό του σε ξεκίνημα πρωταθλήματος, τα οκτώ παιχνίδια.

Suggested presentation.

Το έχει πετύχει ως τώρα τρεις φορές, τελευταία το 2007-08.
Ένα ακόμα εντυπωσιακό στοιχείο είναι
ότι ο Άρης έχει κερδίσει και τα τρία πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, κατά σειρά Βόλο, Παναθηναϊκό
και Παναιτωλικό. Όλα με 1-0 και όλα από
το πρώτο ημίχρονο.
Με τρεις νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας
παιχνίδια, είχε να ξεκινήσει ο Άρης εδώ
και 47 χρόνια! Ήταν το 1973, όταν έκανε
ένα εκπληκτικό πέντε στα πέντε με τον
Μπράνκο Στάνκοβιτς στον πάγκο του,
αλλάζοντας χρόνο μάλιστα κρατώντας
το «μηδέν»! Από τότε δεν είχε καταφέρει να ξεκινήσει σεζόν με τρία διαδοχικά
«διπλά».
Ο ΑΡΗΣ ΦΕΤΟΣ:
11.09.2020 Άρης – Λαμία 3-1
20.09.2020 Βόλος – Άρης 0-1
27.09.2020 Άρης – ΠΑΣ Γιάννινα 2-2
04.10.2020 Παναθηναϊκός – Άρης 0-1
17.10.2020 Άρης – Απόλλων 1-0
01.11.2020 Άρης – Αστέρας Τρίπολης 1-0
22.11.2020 Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Ο ΑΡΗΣ ΦΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ:
20.09.2020 Βόλος ΝΠΣ – Άρης 0-1
04.10.2020 Παναθηναϊκός – Άρης 0-1
22.11.2020 Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Ο ΑΡΗΣ ΤΟ 1973 ΕΚΤΟΣ:
23.09.1973: Καβάλα – Άρης 0-1
07.10.1973: ΑΠΟΕΛ – Άρης 0-1
21.10.1973: Φωστήρας – Άρης 0-2
29.10.1973: Πανσερραϊκός – Άρης 0-3
11.11.1973: Ηρακλής – Άρης 0-1
Η ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥΝΗ
ΚΡΑΤΑΕΙ... ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ
Ο Κώστας Φορτούνης ήταν ο σκόρερ
στο ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού. Κανένα από τα 10 προηγούμενα
γκολ σε ντέρμπι «αιωνίων» δεν είχε επιτευχθεί από Έλληνα παίκτη.
Τα τελευταία έξι χρόνια στα ντέρμπι των
δύο ομάδων έχουν μπει 24 γκολ σε 13
παιχνίδια και από τις δύο ομάδες. Μόνο
δύο γκολ έχουν επιτευχθεί από Έλληνες
ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, και τα
δύο τα έχει πετύχει ο Κώστας Φορτούνης.
Ένα στις 3 Μαρτίου του 2018 και ένα
το Σάββατο (21/11/2020). Αμέσως προηγούμενος Έλληνας σκόρερ ήταν στις 26
Οκτωβρίου 2014 ο Τάσος Αυλωνίτης στη
νίκη του Ολυμπιακού με 1-0.

Όσο για παίκτη του Παναθηναϊκού με
γκολ σε ντέρμπι, βρίσκει κανείς το 2012,
τον Χαράλαμπο Μαυρία.
Για τον Κώστα Φορτούνη ήταν το πρώτο
νικητήριο γκολ σε ντέρμπι, αφού έχει βάλει ακόμα επτά στην ΑΕΚ, ωστόσο κανένα
από αυτά δεν είχε το χαρακτήρα του νικητήριου, και ένα ακόμα στον Παναθηναϊκό, στο 1-1 του 2018. Δεν έχει σκοράρει
εναντίον του ΠΑΟΚ και του Άρη.
ΟΦΗ: ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ SUPER
LEAGUE ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ο ΟΦΗ πέτυχε για πρώτη φορά τέσσερα γκολ εκτός έδρας στη Super League
και μετά από 17,5 χρόνια στην Α’ Εθνική!
Ο ΟΦΗ πέτυχε εντυπωσιακή νίκη με 4-1
στο Βόλο, τη δεύτερη στη σεζόν εκτός
έδρας, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός
ότι έπαιξε από το 30ό λεπτό με παίκτη
περισσότερο.
Πέτυχε για πρώτη φορά εκτός έδρας
τέσσερα γκολ στα χρόνια της Super
League, ενώ ισοφάρισε και την ευρύτερη
εκτός έδρας νίκη του.
Είχε νικήσει με τρία γκολ στις 2 Μαρτίου του 2008, 3-0 στη Λιβαδειά (21’ σουτ
Σφακιανάκης, 27’ κεφαλιά Πετρόπουλος,
63’ σουτ Σίμιτς).
Επεκτείνοντας και στα χρόνια της Α’
Εθνικής, ο ΟΦΗ είχε να πετύχει τέσσερα γκολ εκτός έδρας εδώ και δεκαεπτά
και μισό χρόνια! Στις 13 Απριλίου 2003
νικούσε 4-0 το Αιγάλεω (36’ κεφαλιά Δέντσας, 44’ σουτ Μπελεβώνης, 62’ σουτ
Ντεγιάνοφ, 80’ σουτ Ντεγιάνοφ).
Σε επίσημο αγώνα για κάθε διοργάνωση, ο ΟΦΗ είχε να πετύχει τέσσερα γκολ
εκτός έδρας εδώ και τρία χρόνια, από τις
4 Δεκεμβρίου 2017, όταν νικούσε τον Εργοτέλη με 4-2 στη Β’ Εθνική.
ΒΑΡΥΤΕΡΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ
Παράλληλα, η ομάδα του Βόλου δέχτηκε για πρώτη φορά τέσσερα γκολ στην
έδρα της για τη Super League και υπέστη
τη βαρύτερη εντός έδρας ήττα στην κατηγορία.
Τέσσερα γκολ στην έδρα της είχε δεχτεί
μόνο από τον Κισσαμικό για τη δεύτερη
κατηγορία, χάνοντας και τότε με 4-1, ενώ
τόσο ευρεία ήττα είχε και από τον Ατρόμητο στο Κύπελλο τον περασμένο Ιανουάριο.

9η αγωνιστική
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-2
(56΄πέν. Ντέλετιτς, 69΄Τσούκαλος 41΄πέν. Μπαράλες, 78΄Ριέρα)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2-2
(37΄πέν., 72΄πέν. Μανούσος - 4΄Αντονί,
47΄Ιωαννίδης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
(21΄Φορτούνης)
ΑΕΚ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 4-1
(55΄Μαχαίρας, 72΄Ανσαριφάρντ,
78΄Σιμόες, 89΄Γαλανόπουλος 68΄Σπαρβ)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ 0-1
(18΄πέν. Μπρούνο Γκάμα)
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1
(52΄Σφιντέρσκι, 91΄Ελ Καντουρί 31΄Εραμούσπε)
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ 1-4
(84΄Δημόπουλος - 39΄Ντε Γκουζμάν,
80΄Σαρδινέρο, 88΄πέν. Νέϊρα,
92΄Στάρτζεον)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες)
1] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19 (15-1)
2] ΑΡΗΣ
19 (10-3)
3] ΠΑΟΚ
18 (14-5)
4] ΑΕΚ
16 (13-4)
5] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12 (9-9)
6] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 (9-13)
7] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11 (8-8)
8] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
9 (7-8)
9] ΟΦΗ
9 (12-15)
10] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
9 (10-11)
11] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
5 (6-12)
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4 (5-11)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
4 (3-12)
14] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
2 (5-14)
* από 8 αγώνες έχουν οι ΠΑΟΚ και
ΒΟΛΟΣ και από 7 έχουν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ΑΡΗΣ, ΑΕΚ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΕ
ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ & ΛΑΜΙΑ
** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ
ΣΚΟΡΕΡΣ
5 ΓΚΟΛ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΡΑΛΕΣ/ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ/ΠΑΟΚ
4 ΓΚΟΛ ΚΑΡΛΙΤΟΣ/ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΔΟΥΒΙΚΑΣ/ΒΟΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ/ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΣΑΝ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΔΙΝΕΡΟ/ΟΦΗ
ΓΚΑΜΑ/ΑΡΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ/ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
10η αγωνιστική
ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
10:15 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
12:30 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
08:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
10:00 ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ
12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
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ΓΕΥΜΑ - ΨΑΡΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ

Από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου

Α

υτή την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, η Φιλόπτωχος του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου
διοργανώνει γεύμα «Ψάρι σε πακέτο», για την
οικονομική ενίσχυση της εκκλησίας.
Το γεύμα είναι προσφορά της ταβέρνας «Πέτρος» και κοστίζει $25. Στο γεύμα περιλαμβανεται σαλάτα καθώς και επιδόρπιο. Για προπαραγγελίες, τηλεφωνήστε στην Παναγιώτα, στο
514-813-4052. Η παραλαβή θα γίνεται από την
είσοδο της αίθουσας εκδηλώσεων του Ι. Ναού.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR

Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

27

- 29 Νοεμβρίου και 4 - 6 Δεκεμβρίου,
από τις 11:30 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ. θα
πραγματοποιηθεί το εορταστικό μας Bazaar,
στη διεύθυνση 696 St-Roch, Park-Extension.
Όλα τα είδη που θα διατεθούν προς πώληση είναι χειροποίητα, από τους ηλικιωμένους μας ή
έχουν δωρηθεί. Περιλαμβάνονται κοσμήματα,
κεριά, βιβλία, χριστουγεννιάτικα στολίδια και
άλλα. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν για την οργάνωση δραστηριοτήτων για την τρίτη ηλικία,
που δεν καλύπτονται από άλλα προγράμματα.

Οι αναφορές των Γραμματέων του ΔΣ
Τ

ην Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, στις 7
μ.μ., πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, η μηνιαία τακτική συνεδρίαση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΚΜΜ παρουσία των τοπικών ΜΜΕ.
Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσαμε τα θέματα προς ψήφιση, την
αναφορά του Προέδρου της ΕΚΜΜ
Ανδρέα Κριλή, καθώς και την αναφορά
της Ταμία Βούλας Νεοφώτιστου. Πιο
κάτω, δημοσιεύονται οι αναφορές των
Γραμματέων.
Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ
Αφροδίτη Σταθοπούλου ανακοίνωσε, ότι η το «Γεύμα σε πακέτο» για
συγκέντρωση χρημάτων για τη Νότια
Ακτή θα είναι μια διήμερη εκδήλωση
στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Η δραστηριότητα διοργανώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ με τη
συνεργασία του Γυναικείου Τμήματος.
Η Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση ανέφερε
ότι οι ετήσιες «Ανοικτές πόρτες» του
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»,
για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 4
Νοεμβρίου. Οι επισκέψεις έγιναν μόνο
με ραντεβού, αλλά το ποσοστό ανταπόκρισης υπερέβη τις προσδοκίες
όλων, παρά τους περιορισμούς που
επέβαλε η πανδημία. Η περίοδος εγγραφών έχει ξεκινήσει. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2021. Επίσης, περισσότεροι
από 200 μαθητές έχουν εγγραφεί επί
του παρόντος στη Συμπληρωματική
Εκπαίδευση της οποίας τα μαθήματα
παραδίδονται διαδικτυακά, κάθε Σάββατο πρωί, μέσω της πλατφόρμας
Zoom. Η Γενική Διευθύντρια Καίτη Κυριακίδου συνεχίζει να λαμβάνει αρκετές νέες εγγραφές κάθε εβδομάδα.
Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας
και Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος ενημέρωσε για τα έργα που έχουν

ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθούν
στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου. Το έργο της πεζογέφυρας, που
έγινε με την υποστήριξη του Conseil
Patrimoine Religieux, έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε την τελική έκθεση του
αρχιτέκτονα και του μηχανικού που είναι υπεύθυνοι για αυτό το έργο, για να
κλείσει επίσημα αυτός ο φάκελος. Το
ποσό που εγκρίθηκε για αυτό το έργο
από το Conseil Patrimoine Religieux
είναι $186.300, το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του προϋπολογισμού
των $248.400 που υποβάλαμε. Όλο το
ποσό που εγκρίθηκε για το έργο έχει
δαπανηθεί και ό,τι κόστος υπερβαίνει τις $186.300 θα καλυφθεί από την
ΕΚΜΜ.
Ο κ. Νικόπουλος επανέλαβε για μια
ακόμη φορά, ότι οι ανάγκες των κτηρίων μας συνεχίζουν να είναι σημαντικές, όπως και το χρηματικό ποσό που
θα χρειαστεί, για να τις καλύψουμε.
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Δημήτρης Κατσαούνης, ανακοίνωσε
ότι η ΕΚΜΜ θα κυκλοφορήσει το τρίτο
τεύχος του ενημερωτικού δελτίου «Τα
Νέα της ΕΚΜΜ» την Παρασκευή, 13
Νοεμβρίου. Ο πρωταρχικός στόχος
αυτής της έκδοσης είναι να ενημερώνει την παροικία για τα νέα και τις εκδηλώσεις της Κοινότητας και να είναι
αυτοχρηματοδοτούμενη. Το κόστος
των 6000 αντιγράφων ανέρχεται περίπου στα $1.000, ενώ συγκεντρώνει
περίπου $1.500 σε έσοδα από διαφημίσεις. Ο κ. Κατσαούνης κάλεσε όλους
τους Γραμματείς να υποβάλουν αναφορές για το τι έχει επιτευχθεί, για να
συμπεριληφθούν στα επερχόμενα ενημερωτικά δελτία. Επίσης, ανακοίνωσε
ότι η ΕΚΜΜ ξεκίνησε πρόσφατα μια
νέα υπηρεσία καταχώρισης θέσεων
εργασίας (Job Board), η οποία προσφέρεται επί του παρόντος δωρεάν,
με σκοπό να φέρει κοντά τους Έλληνες που αναζητούν εργασία και τους
εργοδότες. Υπενθύμισε, επίσης, στα

μέσα ενημέρωσης ότι για όλες τις συνεντεύξεις με τον Πρόεδρο ή τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν
να κάνουν κράτηση απευθείας με τον
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και
Μάρκετινγκ Πάρι Πέτρου.
Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ και
Γραμματέας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων Αλέξανδρος Βασιλογιάννης
ανακοίνωσε ότι μια ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών πρόσφερε πρόσφατα
χρόνο και υλικά, για να βαφτεί το εξωτερικό μέρος του κτηρίου του Ι. Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τους
ευχαριστούμε για τη συμβολή τους στη
συντήρηση αυτής της εκκλησίας, σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επίσης,
στις 8 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε
ένα από κοινού «γεύμα σε πακέτο» για
τη συγκέντρωση χρημάτων, με σκοπό
την υποστήριξη των Ι. Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Κοίμησης της
Θεοτόκου (Παναγίτσα).
Ο Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων, Γιώργος Λάλος, υπενθύμισε
σε όλους ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα
της ΕΚΜΜ παραμένει ακόμη απενεργοποιημένο λόγω περιορισμών του
COVID, αλλά ο προγραμματισμός για
τις τέσσερεις εορταστικές εκδηλώσεις
«Ελλάδα 2021», που ελπίζει να παρουσιάσει η ΕΚΜΜ το επόμενο έτος,
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Μελών
Άννα Δημητροκάλη ανακοίνωσε ότι
η εκστρατεία μας για την εγγραφή μελών ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου για
να συμπέσει με την εθνική επέτειο
του «Όχι». Το θέμα της καμπάνιας είναι: «Εσείς για τι θα αγωνιζόσασταν;»
(What would you fight for?). Υπάρχουν
πολλές φάσεις σε αυτήν την καμπάνια
που θα ανακοινωθούν τις επόμενες
εβδομάδες. Όποιος δεν έχει ανανεώσει τη συνδρομή του, καλείται να το
κάνει στον ιστότοπο της ΕΚΜΜ. Υπό

την ιδιότητά της ως Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Κα Δημητροκάλη ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πρόσφατα
υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις επιχορηγήσεων για το επόμενο έτος. Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών εργάζεται
σκληρά ώστε να οργανώνει διαδικτυακές εκδηλώσεις, να πραγματοποιεί
κλήσεις για να κάνει σε άτομα που τις
χρειάζονται και να παρέχει φαγητό σε
όσους έχουν ανάγκη. Η κα Δημητροκάλη πρόσθεσε ότι αν κάποιος γνωρίζει
άτομα που χρειάζονται βοήθεια ή που
μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά
του ως εθελοντές, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικών
Υπηρεσιών.
Ο Γραμματέας Αθλητισμού Ζαχαρίας
Τούρλας ανακοίνωσε ότι παρόλο που
μια από τις κύριες εντολές του τμήματος του είναι να αναπτύξει πηγές
επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω
κρατήσεων στα γυμναστήριά μας,
φέτος υπήρχαν ελάχιστες ή καθόλου
ενοικιάσεις. Η άλλη εντολή του Τμήματος Αθλητισμού είναι να διατηρεί τους
ανθρώπους ενεργούς καθώς και να
συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν με
την ΕΚΜΜ και ο ένας τον άλλον. Ένα
τέτοιο παράδειγμα ήταν η ποδηλατική
λέσχη της Κοινότητας, “HCGM Cycling
Club”. Ο κ. Τούρλας ενημέρωσε το Δ.Σ.
ότι επιδιώκει να επεκτείνει την Επιτροπή Αθλητισμού, ώστε να συμπεριλάβει
άτομα που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν ιδέες και να αναπτύξουν σχέδια
για περισσότερες δραστηριότητες, για
να μας κρατήσουν ενεργούς και δραστήριους τον χειμώνα, αλλά και αργότερα την άνοιξη και το επόμενο καλοκαίρι.
Ακολούθησε η περίοδος ερωτήσεων
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ΜΜΕ.
Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ έχει
προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου
2020.

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Αγαπητά
μέληΕΛΛΗΝΙΚΗ
και φίλοι

της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην
αίθουσα της Λακωνικής
Αδελφότητας
(5833
Park Avenue)
το
Ο Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Ελληνίδων
Κυριών
είναι εδώ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
γιαΣάββατο
να βοηθήσει
17: Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
Παρακαλούμε
καλέστε
τη γραμμή
βοήθειας
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα
πλούσιο
και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
ιδρύθηκε
το 1982.
στο
(514) 344-1666
και αφήστε
μας Island
τα στοιχεία
επικοινωνίας
Τιμή
εισιτηρίου
$25.00
Η λειτουργία
του σχολείου
είναι
ένας από τους πιο
σας, ώστε
να μπορέσουμε
να σας
απαντήσουμε.
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε
τις θέσεις
σας εγκαίρως,
τηλεφωνώντας στους:
Είμαστε
διαθέσιμοι
24/7.
τα χρόνια
στηρίζει
τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στηνΡουμελιώτη
προσπάθειά
τους
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
Ας
παραμείνουμε
όλοι
σε να
εγρήγορση!
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα
(Πρόεδρος
Γυναικείου
Τμήματος)
514-277-7361

την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα.
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά
ΜεΕκεκτίμηση,

Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Κυριών 2017.
Τα μαθήματα
αρχίζουν Ελληνίδων
στις 9 Σεπτεμβρίου

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
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
την ζωήΤρίτης
όλων και
ιδίωςημόνο
των
ατόμων
ΤρίτηςταΗλικίας.
Ο Οργανισμός
ηλικίας
“ΦΙΛΙΑ”
θα της
υποδεχθεί
μέλη του για
σκοπό
τηνΓια
καινούργια
περίοδο,
θαπροσφορές
γίνει και
ηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
εγγραφή
Γιαπληροφορίες
αυτόΤΩΝ
τον
λόγο, και
οκαι
Οργανισμός
Ηλικίας
η «ΦΙΛΙΑ»
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣΤρίτης
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
τηλεφωνήστε
στο
μελών
για το
2017-2018.
συνεχίζει
το
έργο
που
άρχισε
για
να
προσφέρει
βοήθεια,
που
έχει
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
γίνει πιο απαραίτητη όσοΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά
και υποχρέωση
εκπροσώπους
παροικιακών
λύση
στην
διασπορά
του
κορονοϊού.
Είναι
όλων
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017τώρα,
και ώρα
12:00
το μεσημέρι
στηνμας
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
να Η
συνεχίσουμε
να σκεφτόμαστε
καιγια
να να
νοιαζόμαστε
για αφού
τους
αίθουσα
του
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
θαυμάσουμε
τα για
όλους
υπάρχει
θέση
και
όλοι
μπορούν
να
συμμετάσχουν
και
να
προσφέρουν.
ηλικιωμένους
και τουςχρώματα
οικονομικά
αδύναμους.
Χρειάζονται την Η
υπεροχα
του
Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
υποστήριξη
όλων
μας.
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για
ψώνια,
φαγητό,
και
είδη
πρώτης
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανάγκης
ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο τους
δωρεάν
μεσημεριανό.
Την
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

Με την συμμετοχή
σας μπορεί
θα σας δοθεί
η ευκαιρία και ημαζί
μεγάλη
συμβάλετε
συμπατριώτες
μας,
να επικοινωνήσει
μαςτιμή
στονατηλέφωνο

Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του τόπου
514-948-3021.
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 τα
Ogilvy
γωνία Outremont
στις11:00
9:30π.μ.
το πρωί
Δεχόμαστε
τηλεφωνήματά
σας
απο
τις
–
5:00
μ.μ.
ακόμη
χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
απο
στις
10:00
στο τηλέφωνο τουκαι
γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
514-948-3021 για όσο
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
&
Notre
Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από
Λαβάλ.
διάστημα
διαρκούν
τα μέτρα
της
Κυβέρνησης,
πουτομας
παροτρύνουν
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
το φαγητό και
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».των σχολείων
Στην επιτυχία της να
εκδήλωσης
και στην ενίσχυση
μας
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
–
2017,
Ετήσιο
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
QcΕάν
H7V ενδιαφέρεστε
1C8.
για
την
σύνταξη
του
ΙΚΑ
και
το
χαρτί
που
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για
περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στην
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Μέσων
δείχνει
ότι είστε έν ζωή, τηλεφωνήστε στο γραφείο
Εγγραφές
9:00π.μ.
Ενημέρωσης,
εθελοντές
και όσους
από εσάς
(514)
948 θέλετε
3021.να συνδράμετε στο έργο μας

ΣΎΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΚΑ

514-948-3021 για να σας εξυπηρετήσουμε.

Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
Για όσο$10.00
διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος
Τάσσος
Ξυπολιτάκης
εναντίον
της εξάπλωσης του COVID-19 όταν επισκέπτεστε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
να φοράτε
μάσκα
σας.
Θα περπατήσουμε μέχρι
το Πάρκοτην
Jarry,
όπου θα
κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
ΓιαΓια
όσους
δεν περπατάνε
με ευκολία τηλεφωνήστε
θα υπάρχει αυτοκίνητο.
πληροφορίες
και προσφορές
στο (514) 948 3021
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
το γραφείο
μας,
απαραιτήτως
( Διανομή φαγητού
στα σπίτια
τωνπρέπει
ηλικιωμένων
).

–

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
ΘαΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
απολαύσουμε ένα εξαιρετικόΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία
ποτών,
HLBS
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών με χαρά σας
ανακοινώνει
την έναρξη
ενός Προγράμματος
Υποτροφιών
για
τους
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην ανταπόκριση
των
ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
φοιτητές Ελληνικής καταγωγής.

αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
Για να συμμετέχετε
στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών
HLBS
θα πρέπει:
παρόμοιων
και μεγαλύτερων
εκδηλώσεων.
1. ΝαΧρόνια
είστεΕΛΛΗΝΙΚΟ
Καναδός
Πολίτης
ή Μόνιμος
Κάτοικος
του ΜΑΡΗΣ»
Κεμπέκ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
Πολλά για
τα γενέθλια

www.newsﬁrst.ca

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

5757
Wilderton,
Montreal,
H3S 2V7
2. Να κατοικείτε
στην
Ευρύτερη
Περιοχή
του Μόντρεαλ
σου Δάφνη
Σφακιανάκη.
. Να
3Το
είστε εγγεγραμμένοι
ή να
σκοπεύετε
να εγγραφείτε
σε σπουδές ή
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα
και
open barανταποκρινόμενο
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
Έχεις
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες
θα
ανοίξουν
στη ακαδημαϊκό
7:00μ.μ για το σερβίρισμα
του γεύματος
εκπαίδευση
κατά
το
προσεχές
έτος
2020-2021
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας, οργανώνει και πάλι την διδασκαλία
μας.
Σε αγαπάμε
πολύ.
. Να αποδείξτεχορών
4παραδοσιακών
την οικονομική
ανάγκη
(χορευτικών)σας
της
πατρίδας
μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
Έπαθλα

πολύ
αγάπη
και2ευχές,
:
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα
αποτελούν
παιδιά
Οι τέσσερις
κατηγορίες
που
θα
χρηματοδοτηθούν
είναι
1ο Με
βραβείο:
$3,000
ο βραβείο:
3το
ο βραβείο:
$500
Μεταδευτεροβάθμιες
Σπουδές,
Επαγγελματικές Σπουδές,
οι γονέις σου, Ακαδημαϊκές
ο αδελφος
ηληκίας 6 έως
12 χρόνων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε Κατάρτιση
με την Επιτροπή
Εράνου
. της ΕΚΜΜ
Αθλητική
Κατάρτιση
Επαγγελματική
Τεχνών
σου Γιάννης,
οι και
παππούδες
και
στο 514-738-2421, εσωτ. 114,

Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά
μας Υποτροφιών,
στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
Για
περισσότερες
λεπτομέρειες
σχετικά
μετου
το συλλόγου
Πρόγραμμα
οι γιαγιάδες
και
οι νονοί
ή με τον κ. Γιώργο
Κουφάλη
στο 514-944-5445
τα κριτήρια επιλεξιμότητας
και τη
διαδικασία
υποβολής αιτήσεων,
://www
.hlbs.caμας
/ και
Η μόνη υποχρέωση
είναι η εγγραφή
μέλους
στο σύλλογο
ενός
τουλάχιστον
επισκεφθείτε
τον ιστότοπό
μας http
κάντε
κλικ στοεκ
Πρόγραμμα Υποτροφιών
ενδιαφέρεστε
να των
υποβάλετε
των γονέων,. Εάν
με την
ετήσια συνδρομή
20 δολ. αίτηση για
μία υποτροφία HLBS, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης έως την 21η
Δάφνη
514-271-3969
Αυγούστου,
2020. Ηκαι
φόρμα
στον
ιστότοπό
μας.
Οι εγγραφές άρχισαν
για τηνυπάρχει
σωστότερη
οργάνωση
παρακαλείστε
να κάνετε τις

Για επιπρόσθετες
πληροφορίες,
να μας
email
εγγραφές των
παιδιών σας μπορείτε
η των εγγονιών
σαςστείλετε
το συντομότερο.
στη διεύθυνση: bursary.hlbs2@gmail.com ή καλέσετε τη ΓΡΑΜΜΗ
.
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
(HELPπληροφορίες
LINE) στο 514-344-1666
Για περισσότερες
και εγγραφές τηλεφωνήστε
στον κον Νίκο Μηλιώνη

τηλ
450 688-9358.
στον κονHLBS
Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Επιτροπή
Υποτροφιών
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία
του
συλλόγου
937byα ST-Roch
τηλ.
514 270
4858
Or Ελληνίδων
drop
our office
at 3860
Notre-Dame
#304
Φιλανθρωπικού
Οργανισμού
Κυριών
FREE OF CHARGE

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ
μας γιαΆΓΊΟΥ
να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
ΝΑΌΣ
ΗΚΑΘΕΔΡΙΚΌΣ
ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει
δύο (2) υποτροφίες
τωνΓΕΩΡΓΊΟΥ
$1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν

Ευχαριστήριο
στην
Ελληνική
Παροικία
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514)
948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των

22

$6,000
ΓΙΑ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ
που ΤΟΝ
έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
2015
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
Ι.συνεργασία
ΝΑΟ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες της

Ο
Οργανισμός
τρίτης
ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
Από
τις
Κυρίες
της Φιλοπτώχου
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Ouzeri
• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
Την
προπερασμένη
Κυριακή
της
15ης
Νοεμβρίου,
οι
κυρίες
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει νατης
• δύο
συστατικές
είναι
από
πεσίματα
και την
βελτίωση
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.του
Φιλοπτώχου
Καθεδρικού
Ι.της
Ναού
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,Αγίου Γεωργίου μαγείρεψαν
μέσω ασκήσεων
και 250
θεωρίας
.
• μία έκθεση
λέξεων
οποία
θα περιγράφουν
τον διάθεσαν
και ετοίμασαν
σε πακέτα
200 στην
μερίδες
φαγητού,
τις οποίες
επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και
πώς
η
Ελληνική
τους
Για περισσότερες
παρακαλούμε
προς
πώλησηείναι
γιαπληροφορίες
τις
ανακαινίσεις
του
Ναού. ΤοKαλά
γεύμα
περιλάμβανε
Τα
μαθήματα
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,
και
θα γίνονται
από
ιθαγένεια έχει
συμβάλει
διαμόρφωση
του
χαρακτήρα
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
μπακαλίαρο
με
σκορδαλιά,
ρύζι,
μπατζάρια,
σαλάτα,
σπανακόπιτα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
και
γλυκό.
Η διανομή
έγινεΤρίτη
απο την
αίθουσα της εκκλησίας,
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθε
και υπόγεια
Παρασκευή.
Οι
συμπληρωμένες
αιτήσεις
θα
πρέπει
να
σταλούν
στοναπο
υπεύθυνο
της
τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας
την πανδημία.
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:
Οι μερίδες του φαγητού εξαντλήθηκαν σε λιγότερο απο δύο ώρες και
Για
περισσότερες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
συγκέντρωσαν
τοπληροφορίες
ποσό
των $6,000.
AHEPA
Education
Committee
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν
δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
( Ευκαιρία
δύο φορές).
Wilderton
Avenue
Θέλουμε
να5777
εκφράσουμε
την
ευγνωμοσύνη
όλους Νταλάρας
όσοι
για ναμας
δείτεσεΒιτάλη,
Montreal,
QC
τίμησαν αυτή την πρωτοβουλία και να και
ευχαριστήσουμε
όλες
τις
Γλυκερία στις 26
Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από
τον Οργανισμό
εθελόντριες
και τους εθελοντές που βοήθησαν
ώστε
να
γίνει
αυτή
η
στο θέατρο St-Denis - αξία
$250
εκδήλωση
πεντανόστιμη
πραγματικότητα.
Mπορείτε ναμια
βρήτε
την αίτηση και
να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης

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

Πρόσκληση
σε «Γεύμα
Μακαρονάδας»ΜΑΣ
ΕΝΙΣΧΎΣΤΕ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ
Πρόσκληση σε
ΓΙΑ«Γεύμα
ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΆΤΩΣΗ
ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
Μακαρονάδας»
ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
l:APANTAAEITOYPrO
XPI:E
ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΜΑΣ ΝΑΟΎ!l:APANTAAEITOYPrO
XPI:ETOYrEN
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.
Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
αδελφοί,
Η εκδήλωση θα γίνει
στην αίθουσα του Συλλόγου
Μεσσηνίων εν
7287 Χριστώ
CHAMPAGNEUR,
γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος,
Για
μια ακόμα
απευθυνόμαστε
στην
εν Χριστώ
αγάπη σας για να σας
μας πρόσφερε
και πάλιφορά,
δωρεάν και
ως εκ τούτου ευχαριστούμε
την Διοίκηση
του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας
πληροφορήσουμε
ότιστον
παρά
τις
πολλαπλές
δυσκολίες
που
αντιμετωπίζουμε,
Μέσω
μας,
της
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής,
απευθυνόμαστε
προτρέπουμεαυτής
να συμμετάσχετε
έρανο
καταθέτοντας
την δωρεά
σας,
κατ΄ευθείαν
στους
δύο ειδικούς λογαριασμούς
KA0
natcSta µou !!!
Τραπεζών που έχουντις
ανοιχτεί
για τον σκοπό αυτόν:
συνεχίζουμε
προσπάθειες
μας
για
την
αποπεράτωση
του
Ιερού
προς
εσάς
για
να
σας
ενημερώσουμε
και
πάλι
σχετικά
με ταΝαού
όσα
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
KA0E
THN
KYPIAKH
15
NOEMBPIOY
APXIΣΕ
KA0E MEPA 0EIA MYrT
!!!
*The Bank
Nova Scotia,
Shopping
Cent, 2305
Road,
steΝαού
1830,
Mont Royal,
H3P 3E9,
μας,
τουof γνωστού
στην
Παροικία
μαςRockland
ως Ιερού
τηςQCτου
Θεού
σχετίζονται
με Rockland
τον
υπό
ανοικοδόμηση
Ιερό
ΝαόVilleΑγίας
του
Θεού natcSta µou TO
ONOMA
LAPANTAHMEPO NHLTEIAL ΚΑΙ nPOrEYXHL
Transit no 62851, account no 0005215.
KA0E
MEPA NA MNHMON
THN
KYPIAKH
15 NOEMBPIOY APXIΣΕ
Σοφίας
που
βρίσκεται
στογωνία
Saint
- Roch
γωνία Wiseman,
Σοφίας,
βρίσκεται
στην
των
οδών
WISEMAN
και
St-ROCH
στο σας
Αναφέρονταςπου
τους αριθμούς,
μπορείτε
επίσης
να898
πάτε σε
οποιοδήποτε
άλλο
υποκατάστημα
της CIBC,
ή της ScotiaBank
TON XPlrTOYfENNON.
διευκολύνει
και να
κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
στο
Park
Extension.
TE
TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL
ΚΑΙ MEPA
nPOrEYXHL
KA0E
rTlr 8:00 TO nPOI 0AONOMATA
TE/\EITAI ZONTON KAI
Παρκ
H KA0
EGLISE Εξτένσιον.
STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.
nONEM
Δυστυχώς
λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και κυρίωςTON XPlrTOYfENNON.OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA.
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα
Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
όλων
όσων
θέλουν
να
δούν
την
KAI
0E/\EI
σας στείλουμε
και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο
«Γεύμα
της Μακαρονάδας»
ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε
λόγω
της πανδημίας
του Κορωνοϊού,
δεν
μπορούμε
να διοργανώσουμε
τιςrTlr 8:00 TO nPOI
noro0A
nPAfMATIKA
KA0E MEPA
TE/\EITAI EYTYXILMENOI HEIMALTE
KA0E 4'YXOY/\A rlATI
noYMIA
EI
άλλον τρόπο μπορείτε, θα
μας χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
ενθαρρύνει
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
/\O
KAI
noro
nPEnEI
AYTEL
TIL
MEPEL
έργου, της ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναούμέσω
Αγίας της
του Θεού
Σοφίας. πολλοί
Αν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε να
συνηθισμένες
εκδηλώσεις,
των
οποίων
συμπάροικοι
έδειχναν
OP0POr
KAI 0EIA /\EITOYPrlA.
nONEMENH KAI tillVArMEN
σας
προσκαλούμε
την
Κυριακή
11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00
ως
τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον
αριθμό:
514-744-4576
NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr EKTIMOYMAI !
την έμπρακτη αγάπη τους προς το έργο μας.
Elr tiO=A
τις 6:00 μ.μ. σε μια
εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,»
KAI 0E/\EI MIA BOH0EIA A/\/\A
KA
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
TOPA /\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH
Ως
επιθυμείτε
να συμβάλλετε στην αποπεράτωση του Ιερού μας
Na
µr,v
μετόσο
τιμήαν
εισιτηρίου
$15.00.
noro
nPAfMATIKA
EYTYXILMENOI EIMALTE
rlATI /\OlnON NA THr TA rTt
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού
Σοφίας
Ναού, μπορείτε
να μας ενισχύσετε κλανοντας και εσείς την προσφορά
σας
outE Ay1a
THr 0EIAL /\ATPEIAL TO ArA/\/\IAMA KAI
KAI
noro
nPEnEI
AYTEL
TIL
MEPEL
είτε
καταθέτοντας
την
δωρεά
σας
κατ΄
ευθείαν
στο
λογαριασμό
va
Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων
HTlr
EY<DPOrYNH
THr lJJYXHr
0A Elr
MAL tiO=AN
tilNOYN 0EOY rAr Kat
NA Tlr
rEBOMArTE
KAI NA
EKTIMOYMAI
!
/\EO
n
7287 CHAMPAGNEUR,
OGILVY,
την οποία
Σύλλογος,
μας
SCOTIABANK,
Rocklandγωνία
Shopping
Centre,
Branchο Transit
number
TTOU
nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL.
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nouKatcSEv
πρόσφερε
και Number
πάλι δωρεάν
και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την
O
62851
Account
0005215
rKE<DTEITE nAltilA MOY TOPA
Διοίκηση
του
Συλλόγου.
που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, ή στείλτε την προσφορά
σας στην ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH
TOPA /\OlnON
outE Ay1aoµ6, outE LHM.
AvticSwpo
LAL
NA rlNETAI KA0E HMEPA
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για
διεύθυνση:
THr
0EIAL
/\ATPEIAL
TO
Ar
A/\/\IAMA
KAI
Kat
va
AfµE'
TTOU
EIOat
avttcS
rlA
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε
MIA
0YrlA TOY XPlrTOY.
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE,
KAIn
H
EY<DPOrYNH
THr
lJJYXHr
0A
MAL
tilNOYN
TTOU
OE
EixaµE
Kat
OE
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας,
norH A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME !
MONTREAL QC. H2S 3K6
nO/\/\H tiYNAMH
Kat OE tpwyaµE µE ti<;THXO
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς Τραπεζών
που έχουν TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL.
01
ArrE/\01
noY
LY/\/\EITOYPfOYN
ήανοιχτεί
e-transfers
στο:
agiasofiamontreal@gmail.com
Πληροφορίες:
514KAI
για τον σκοπό αυτόν:
KAI
rYNti0=0/\0fOYN
MAZI
MAL
744-4576
και
ζητείστε
την
κα
Δήμητρα.
TH
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 BranchrKE<DTEITE
Transit
KA0E MEPA
MYrTAfOrlA
natcSta
µou
!!!nEPILLOTEPOI
nAltilA
MOY
TOPA
EINAI
KAI Ano THN ANAnNOH
MAL 0EIA
!
Σας
ευχόμαστε,
καλή
Σαρακοστή,
υγεία
και
αγάπη
σε
εσάς
και
τις
οικογένειές
number 00601 Account Number 12-01514.
KA0E MEPA NA MNHMONEYON
THN
KYPIAKH
NOEMBPIOY
APXIΣΕ
NA
rlNETAI15NHLTEIAL
KA0E
HMEPA
σας,
με την
Χριστώ
πίστη
και ειλικρινή
μετάνοια
να
γιορτάσουμε
την
*TheκαιBank
of εν
Nova
Scotia,
Rockland
Shopping
Cent,
2305
Rockland
ONOMATA
ZONTON KAI TE0NEOT
TO
LAPANTAHMEPO
ΚΑΙ
nPOrEYXHL
KA0E MEPA 0EIA MYrTAfOrlA
natcSta µou !!!
LHM.
LAL
nAPAKA/\0 nO/\Y TA
MIA
0YrlA
TOY
XPlrTOY.
Road, ste 1830,
Ville Mont
QCKYPIAKH
H3P 3E9,
Transit
no
62851,
ενανθρώπιση
του Σωτήρα
μας,Royal,
πουTHN
γεννήθηκε
ταπεινά
στην
φτωχική
φάτTON
XPlrTOYfENNON.
KA0E MEPA NA MNHMONEYONTAI
15 NOEMBPIOY APXIΣΕ
account
no 0005215.
νη
της Βηθλεέμ
για την σωτηρία
μας.
KA0E
MEPA
rTlr
8:00
TO
nPOI
0A
TE/\EITAI
rlA 4'YXOY/\A
TA YlJJOMATA
NA EIN
A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME
ONOMATA! ZONTON KAI TE0NEOTON
TO LAPANTAHMEPO NHLTEIAL norH
ΚΑΙ nPOrEYXHL
H KA0E
noY EINAI
To

l:APANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!l
l:APANTAAEITOYPrO XPI:ETOYrENN!lN
EYAOrHMENO

Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε
επίσης
να πάτε σε
OP0POr KAI 0EIA /\EITOYPrlA.
TON
XPlrTOYfENNON.
nONEMENH
ZHTA
KAI NAKAITAtillVArMENH
nPOrKOMIZE
Mε αγάπηάλλο
Χριστού
και τις ευλογίες
του
π.ήΒίκτωρος
Τσέκερης
οποιοδήποτε
υποκατάστημα
της
CIBC,
της
ScotiaBank
σας
KA0E MEPA rTlr 8:00 TO nPOI
0A
TE/\EITAI
KAI
0E/\EI
MIA
BOH0EIA
A/\/\A
KAI
MIA
H
KA0E
4'YXOY/\A
noY
EINAI
Toro
l:AP
ANTAAEITOYPrO
noro
nPAfMATIKA
EIMALTE
01 ArrE/\01
noY EYTYXILMENOI
LY/\/\EITOYPfOYN
TH tilAPKEIA
rAPAN
Από
την Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
διευκολύνει και να
κάνετε
την κατάθεσή
σας
. 0EIA /\EITOYPrlA.
OP0POr
KAI
rlATIZHTAEI
/\OlnON
NA THr TOY
TA rTEPHrO
nONEMENH
KAI tillVArMENH
KAI
noro
nPEnEI
AYTEL
TIL
MEPEL
ME
6At1
µou
T'1V
ayarr11
!
Του
Ιερού
Ναού
Αγίας
της
του
Θεού
Σοφίας
KAI
OXI
0/\A
LTH
APXH
KAI
rYNti0=0/\0fOYN
MAZI
MAL
Επίσης μπορείτε να στείλτεnoro
την προσφορά
σας στην
διεύθυνση:
MIA BOH0EIA
NA Tlr rEBOMArTE
KAIKAI
NA 0E/\EI
Tlr EKTIMOYMAI
! A/\/\A KAI MIA ENlrXYrH.
nPAfMATIKA
EYTYXILMENOI
EIMALTE
Elr
tiO=AN
0EOY
rAr
/\EO
nAltilA
TTQTTQVIKOAQ(;
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P.
73noro
BP DU nPEnEI
PARC,
rlATI
/\OlnON NA
THr! TA rTEPHrOYME;
EINAI
nEPILLOTEPOI
KAI Ano THN
ANAnNOH
MAL
TH nPOTH
HMEPA. EYX
KAI
AYTEL
TIL MEPEL
TOPA
/\OlnON ME TH KA0HMEPINH TE/\ErH
Na
µr,v
tp8Et
rnoxr;,
nou cSEv Sa t
MONTREAL QC. H2S 3K6.NA Tlr rEBOMArTE KAI NA Tlr
EKTIMOYMAI !
ElrA/\/\IAMA
tiO=AN KAI
0EOY rAr /\EO outE
nAltilA
MOY : outE AvticSwpo va n
Ay1aoµ6,
THr 0EIAL /\ATPEIAL TO Ar
TOPA
/\OlnON
MEαποδείξεων
TH KA0HMEPINH
TE/\ErH
Na µr,v tp8Et rnoxr;, nou cSEvKat
Sa va
txouµE
AfµE' TTOU EIOat avttcSwpctK
Φυσικά λόγω του ότι έχουμε
άδεια
έκδοσης
H για
EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MAL tilNOYN
outE
Ay1aoµ6,
outE
AvticSwpo
va
napouµE
THr
0EIAL
/\ATPEIAL
TO
Ar
A/\/\IAMA
KAI
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 nO/\/\H
RC0001) tiYNAMH
θα
TTOU OE EixaµE Kat OE ntpvaµ
TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL.
Kat
va
AfµE'
TTOU
EIOat
avttcSwpctKI
σας στείλουμε και την σχετική
απόδειξη.
Kat
OEµou
tpwyaµE µE ti<; XOU<ptE<;
•••
H EY<DPOrYNH THr lJJYXHr 0A MALrKE<DTEITE
tilNOYN nAltilA MOY TOPA
TTOU
OE
EixaµE
Kat
OE
ntpvaµE
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα
της
Μακαρονάδας»
ή
η
ενίσχυσή
nO/\/\H tiYNAMH TOYTEL TIL tiYrKO/\EL MEPEL.
LAL
Kat OE tpwyaµE µE ti<; LHM.
XOU<ptE<;
... !nAPAKA/\0 nO/\Y TA nPO
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει NA rlNETAI KA0E HMEPA
ME
6At1
µou
T'1V ayarr11
! YlJJOMATA NA EINAI ZH
rKE<DTEITE
nAltilA
MOY
TOPA
rlA
TA
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την
MIA 0YrlA TOY LHM.
XPlrTOY.
LAL
nAPAKA/\0
nO/\Y
TA
nPOr<DOPA
KAI
NA
TA nPOrKOMIZETE KA
NA rlNETAI
KA0E Ναού
HMEPA
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης
του Ιερού
Αγίας A/\H0EIA EY/\OrlA EXOYME ! TTQTTQVIKOAQ(;
norH
rlA
TA
YlJJOMATA
NA
EINAI
ZHMOTA
TH tilAPKEIA TOY rAPANTAHM
της του Θεού Σοφίας.
MIA 0YrlA TOY XPlrTOY.
01
ArrE/\01
noY
LY/\/\EITOYPfOYN
KAI
NA
TA
nPOrKOMIZETE
KA0'
0/\H0/\A LTH APXH KAI
KAI OXI
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε EY/\OrlA
να τηλεφωνείτε
norH A/\H0EIA
EXOYME
!
KAI rYNti0=0/\0fOYN
MAZITHMAL
tilAPKEIA
TOY
rAPANTAHMEPOY
TH
nPOTH
HMEPA. EYXAPlrT
στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576
EINAI nEPILLOTEPOI KAI Ano THN ANAnNOH
MALLTH
! APXH KAI Ano
01 ArrE/\01 noY LY/\/\EITOYPfOYN
KAI OXI 0/\A
KAI rYNti0=0/\0fOYN MAZI MAL
TH nPOTH HMEPA. EYXAPlrTO !
Mε αγάπη
και τις ευλογίες
EINAI Χριστού
nEPILLOTEPOI
KAI Ano THN ANAnNOH MAL !
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

EYAOrHMENO l:APANTAAEITOYPrO

.

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

EYAOrHMENO

EYAOrHMENO
l:APANTAAEITOYPrO

"'

µou T'1V ayarr11 !
•••
l:APANTAAEITOYPrOME 6At1
TTQTTQVIKOAQ(;
ME 6At1 µou

T'1V

ayarr11 !

"' • • •

TTQTTQVIKOAQ(;
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τατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
α Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά.

γνώστες,

Η Ανακαίνιση του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου...
μας μέρους του
συνολική πρόβλεψη κόστους για...είναι
την πλήρηευθύνη
ανακαίνιση όλων
του εξωτερικού

ΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ
Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ευχάριστη θέση
να σας ενημερώσουμε
για το πρόγραμμα
εξωτερικής
ανακαίνισης
του Καθεδρικού Ι.

Γεωργίου. Η
ας
Επιτροπής
Εράνου
του$Καθεδρικού
Ι. Ναού
Αγίου Γεωργίου:
Ναού,
εκτιμάται
περί τα
1.875.000 και
θα ολοκληρωθεί
μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις

τατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Δημήτριος Λέκκας, Μαρία Βαρβαρίκου, Μαρία
α Ψιλοπούλου, Ματίνα Μυλωνά.

υρα και σκάλες
νώστες,
ώσεις στο κεντρικό κτήριο του Ι. Ναού
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα εξωτερικής ανακαίνισης του Καθεδρικού Ι.
δρόμιο, λιθόστρωση
και χώρος
στάθμευσης
Γεωργίου.
Η συνολική
πρόβλεψη
κόστους για την πλήρη ανακαίνιση του εξωτερικού μέρους του
Ναού,
εκτιμάται
περί
τα
$
1.875.000
και θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δύο ετών, σε τέσσερεις
ικό καμπαναριό

ρα και σκάλες
η είναιστο
ήδη
ολοκληρωμένη
κατά
90% και η χρηματοδότησή της έχει καλυφθεί κατά 75% από δωρεές,
ώσεις
κεντρικό
κτήριο του
Ι. Ναού
ναιοδωρία
των
πιστών
της
παροικίας
του Μοντρεάλ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
δρόμιο, λιθόστρωση και χώρος στάθμευσης
έργου
είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το
ικό
καμπαναριό

μβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23
7.
ημόσιες
προσφορές
μέσω κατά
των τοπικών
μέσων
μαζικής ενημέρωσης,
οι οποίες
σε
η είναι ήδη
ολοκληρωμένη
90% και η
χρηματοδότησή
της έχει καλυφθεί
κατά παρελήφθησαν
75% από δωρεές,
κέλους.
Οι των
επαγγελματίες
επιλέχθηκαν
για την πρώτη
φάση είναι οι ακόλουθοι:
αιοδωρία
πιστών τηςπου
παροικίας
του Μοντρεάλ.
Το χρονοδιάγραμμα
έχει ως εξής:

έργου είχε εκτιμηθεί στις $ 550.000 (πριν τους φόρους) και εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, το
μβούλιο, το Συμβουλευτικό Σώμα και τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΜΜ, που πραγματοποιήθηκε στις 23
Σ. Λαγόπουλος
7.
ανικός:
Βεργανελάκης
και συνεργάτες
μόσιες BOULVA,
προσφορές
μέσω των τοπικών
μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες παρελήφθησαν σε
έλους.
Οι
επαγγελματίες
που
επιλέχθηκαν
για
την πρώτη φάση είναι οι ακόλουθοι:
άβος: PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ

οιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις

Σ. Λαγόπουλος
ανικός: BOULVA, Βεργανελάκης και συνεργάτες
τοιχεία:
άβος:
PERMONT ENTREPRENEURS GENERAUX
ος 1ης φάσης:
οιες διαδικασίες για την επιλογή επαγγελματιών θα ακολουθηθούν και στις υπόλοιπες τρεις φάσεις

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, αμέσως μετά την
Θεία Λειτουργία,
σκάλες με υποστηρικτικούς
πλαϊνούς τοίχους,και μαζί με την συνεργασία του εστιαφυρας και αποχέτευση:
($550,000 + φόροι $82,500)
τοιχεία:
τορίου Πέτρος Ταβέρνα, $632,500
σας προσκαλούμε
στο γεύμα
ος 1 φάσης:
αμβάνονται στοπου
συμβόλαιο:
θα αποτελείται
σκάλες με υποστηρικτικούς
πλαϊνούς τοίχους, από ψάρι και που θα παρατεθεί στην
αλείας και αποχέτευση:
$4,507
Ιστοί για
σημαίες ($550,000
$10,500
(υπεσχεμένα)
φυρας
$632,500
+ φόροι
$82,500)
αίθουσα
του
Ιερού
Ναού,
προκειμένου
να
βοηθηθούν
οι
εδάφους
$1,494
Εργασίες διαμόρφωσης
αμβάνονται στο συμβόλαιο:
ανακαινίσεις
εξωτερικού χώρου
$30,000 (υπεσχεμένα)
ταση καυστήρα
$5,289της εκκλησίας.
αλείας
$4,507
Ιστοί για σημαίες
$10,500 (υπεσχεμένα)
ς μηχανικού Το γεύμα θα τελεστείΦανοστάτες
σκάλαςμε$10,000
σύμφωνα
τα μέτρα που ισχύδάφους
$1,494
Εργασίες
διαμόρφωσης
αποχέτευσης
$575
εξωτερικού χώρου
$30,000 (υπεσχεμένα)
ταση καυστήρα
$5,289
ουν
λόγω
του
“COVID-19”
και
θα
σερβίρεται
σε πακέτο
$392
Συνολικό
κόστοςσκάλας
1 φάσης:
ςτύπωσης
μηχανικού
Φανοστάτες
$10,000 $695.257
αποχέτευσης για έξω (takeout
$575
meal).
Για$480,595
παραγγελίες
παρακαλείστε
ςύπωσης
που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20
Σεπτεμβρίου
2017 είναι
(χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
$392
Συνολικό
κόστος 1 φάσης:
$695.257
υπεσχεθέντα ποσά που
είναι επιπλέον
$40,500) και την ενοριακή επινα απευθυνθήτε
στην
φιλόπτωχο
ς που έχουν συλλεχθεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2017 είναι $480,595 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
τροπή
ή τηλεφωνείστε
στο $40,500)
514-813-4052.
υπεσχεθέντα
ποσά που είναι επιπλέον
$174,162
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1 φάσης
ης










ης



ης

ης

$174,162
Είσθε όλοι προσκεκλημένοι
να μας βοηθήσετε
να ολοκληρώσουμε
1 φάση.
Τιμή
φαγητού την
$25.00
τε στην γενναιοδωρία και την αγάπη σας για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να
υτό
το σημαντικό
εγχείρημα.
Με
τις
τε στην
γενναιοδωρία
και ευλογίες
την αγάπη σαςτου
για τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, ούτως ώστε να
τό το σημαντικό εγχείρημα.
Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017, θα τελεστεί η πρώτη Θεία
Δωρεές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης

να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε την 1η φάση.
η

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

Montreal, Qc, H3S 2V7
c/o : Jim
Ή Lekas
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Ή
http://www.hcgm.org/
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
churches/st-georgehttp://www.hcgm.org/
cathedral/
churches/st-georgeΚαι κάντε
την δωρεά σας
cathedral/
Και κάντε
την δωρεά σας
ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά

η

η

2017, θα τελεστεί
η πρώτη Θεία
ευχάριστη
θέση
ανακοινώσουμε
ότι πρόγραμμα
την Κυριακή,
8 Οκτωβρίου
ον
Καθεδρικό
μαςνα
Ι. Ναό,
του οποίου το
ξαναβρίσκει
την κανονικότητά
του.
ον Καθεδρικό μας Ι. Ναό, του οποίου το πρόγραμμα ξαναβρίσκει την κανονικότητά του.

σας ευχαριστούμε
εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

κκας
κκας
τροπής Εράνου
Εράνου Καθεδρικού
Καθεδρικού Ι.Ι. Ναού
Ναού Αγίου
Αγίου Γεωργίου
Γεωργίου
τροπής

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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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΦΕΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
(από Μαγούλα Σπάρτης, Λακωνίας)

(από Βαλύρα Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΐΤΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

σστον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτεΤεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

(από Μιράλιο Πάτρας )

(από Τσαγκαράκη, Ηρακλείου Κρήτης)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΓΚΟΝΗ

(από Μαλαντρένι Αργολίδος)

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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◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 26
την Εθνική Αργεντινής, στα 17 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και στα 19, για πρώτη φορά, «ποδοσφαιριστής της χρονιάς» στη Λατινική
Αμερική.
Οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν αν

με τον Μαραντόνα να μετακομίζει στην
Ιταλία, όχι όμως στις μεγάλες ομάδες
του Βορρά —η Γιουβέντους των Ανιέλι
είχε ήδη τον Μισέλ Πλατινί για 10άρι—,
αλλά στην περιφρονημένη Νάπολη,
όπου η τοπική ομάδα παλεύει με τον
υποβιβασμό.
«Απόπατο της Ιταλίας» την αποκαλούν

εθίζεται στην κοκαΐνη σε μια πόλη που
το οργανωμένο έγκλημα αγκαλιάζει το
λαϊκό ήρωα. Πολλές φορές ξενυχτούσε
από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, για να επιστρέψει στις προπονήσεις ενόψει του
παιχνιδιού της Κυριακής.
Το 1994 η καριέρα του στην Εθνική Αργεντινής τερματίστηκε άδοξα, όταν βρέθηκε ντοπαρισμένος μετά το παιχνίδι με
τη Νιγηρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο
του 1994 και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τη FIFA. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι ο Μαραντόνα είχε οδηγήσει την Αργεντινή σε νίκη επί της Ελλάδας με 4-0.
«Ο Ντιέγκο έζησε μια ζωή σαν όνειρο,
αλλά και σαν εφιάλτη», έλεγε ο γυμναστής του Φερνάντο Σινιορίνι.
Αξέχαστο θα μείνει το «χέρι του Θεού»
που έγραψε το 1-0 απέναντι στην Αγγλία
στο Μουντιάλ του 1986, αλλά και το 2-0
στο ίδιο παιχνίδι, όταν ο Μαραντόνα

βαμμένα, πλατινέ μαλλιά, ή ενός Μαραντόνα να θεατρινίζει στις εξέδρες των
γηπέδων, μια καρικατούρα ενός ένδοξου παρελθόντος.
Ο El Pibe de Oro («το χρυσό παιδί»)
δεν κατάφερε να σταδιοδρομήσει ούτε
ως τηλεοπτικός παρουσιαστής, ούτε ως
προπονητής στην Εθνική Αργεντινής.
Για πολλούς μήνες μπαινόβγαινε στα
νοσοκομεία, έκανε εγχείρηση στομάχου,
κοίταξε στα μάτια το θάνατο αλλά κατάφερε να επιζήσει.
«Μάλλον νομίζει ότι είναι Θεός και αυτός είναι ένας από τους λόγους για όλα
αυτά τα προβλήματα», έλεγε το 2007 ο
Έκτορ Πετσέλα, διευθυντής της κλινικής
Γκιέμες στο Μπουένος Άιρες. Ο γιατρός
δεν είχε τόσο άδικο.
Στην Αρχαία Ρώμη οι αυτοκράτορες είχαν συνεχώς ένα σκλάβο δίπλα τους για
να τους υπενθυμίζει: «Δεν είσαι θεός,
δεν είσαι θεός».

Νοέμβριος 1989, Μπουένος Αϊρές. Στο γάμο του με την Κλόντια, έχοντας
στο πλευρό του τη μητέρα του Ντάλμα
θέλει να γίνει ο νέος Πελέ —ο οποίος
προ λίγων ετών μόλις είχε εγκαταλείψει
τη μπάλα— αλλά εκείνος, θρασύτατα
απαντούσε: «Είμαι ο Μαραντόνα, δεν
είμαι ο νέος οτιδήποτε, θέλω απλά να
είμαι ο Μαραντόνα». Ήξερε.
Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Το 1982 ο «Ντιεγκίτο» παίρνει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα, εισπράττοντας ένα ποσό-ρεκόρ. Τα δύο χρόνια
στην Ισπανία είναι μια περιπέτεια, ίσως
μια προ-οικονομία των όσων θα ακολουθούσαν.
Πρώτα προσβάλλεται από ηπατίτιδα
και μετά, τo Σεπτέμβριο του 1983, σε
ένα ματς με την Ατλέτικ στο «Καμπ Νου»,
τού σπάει το πόδι ο Άντονι Γκοϊκοετσέα,
ο «χασάπης του Μπιλμπάο».
Επιστρέφει, αλλά η Βαρκελώνη είναι
πολύ σνομπ και αθεράπευτα γοητευμένη από την αύρα του Κρόιφ για να αντέξει τον Αργεντίνο και να την αντέξει και
αυτός. Νέα μεταγραφή και νέο ρεκόρ,

οι αφιονισμένοι οπαδοί της Γιουβέντους
και της Μίλαν, αλλά ο Μαραντόνα αλλάζει και πάλι τους κανόνες του παιχνιδιού.
Το 1987 και το 1990 οδηγεί τη Νάπολη
στην κατάκτηση του Καμπιονάτο.
Είναι τα μοναδικά πρωταθλήματα που
έχει κατακτήσει αυτή η ομάδα μέχρι σήμερα. Οι Ναπολιτάνοι τον τιμούν σαν
άγιο.
Ο Μαραντόνα ανταποκρίνεται στην
αποθέωση του πλήθους, γίνεται όλο και
καλύτερος.
Το 1986 αναδεικνύεται πρωταθλητής
κόσμου με την Εθνική Αργεντινής. Τρία
χρόνια αργότερα κερδίζει το κύπελλο
UEFA με τη Νάπολη.
«Στο γήπεδο ξεχνάς τα προβλήματα της
ζωής, σου φαίνονται ασήμαντα» έλεγε
ο ίδιος ο Μαραντόνα σε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, μία παραγωγή της
Amazon. Και πράγματι, τα προβλήματα
ήταν πολλά εκτός γηπέδου.
Το είδωλο των Ναπολιτάνων άρχισε να

2001, Αβάνα. Αφού έχει φιλοξενηθεί σε κλινική αποτοξίνωσης στην κουβανική
πρωτεύουσα, επιδεικνύει στον Φιντέλ Κάστρο ένα τατουάζ με το πρόσωπο του
κουβανού ηγέτη που «χτύπησε» στο αριστερό του πόδι
ντρίμπλαρε τη μισή Εθνική Αγγλίας και
σχεδόν μπήκε μαζί με τη μπάλα στα δίχτυα του Πίτερ Σίλτον, πετυχαίνοντας το
«γκολ του αιώνα».
Αξέχαστες παραμένουν όμως και οι
εικόνες του υπέρβαρου Μαραντόνα με

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο άνθρωπος που γεννήθηκε σε μια λαϊκή
γειτονιά του Μπουένος Άιρες, είχε συνεχώς ένα πλήθος δίπλα του που του
έλεγε: «Είσαι θεός, είσαι θεός»…
© Protagon.gr
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Η 94χρονη βασίλισσα Ελισάβετ και
ο 99χρονος πρίγκιπας Φίλιππος
γιόρτασαν 73 χρόνια γάμου

Τ

ην επέτειο των 73 ετών του γάμου
τους είχαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος, που βρίσκονται απομονωμένοι στο κάστρο του Ουίνδσορ με ελάχιστο υπηρετικό προσωπικό, εξαιτίας της
πανδημίας.
Η μακροβιότερη βασίλισσα στον πλανήτη και το γηραιότερο μέλος της βασιλικής
οικογένειας της Γηραιάς Αλβιόνας είχαν
κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς ανάμεσα στα δώρα και τις ευχετήριες κάρτες
που έλαβαν, ξεχώρισαν την πολύχρωμη
κάρτα που έφτιαξαν για εκείνους τα τρία
παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ
Μίντλετον.
Ο 7χρονος πρίγκιπας Γεώργιος, τρίτος
στη διαδοχή του θρόνου, η 5χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο «βενιαμίν» της οικογένειας, ο μόλις 2 ετών, πρίγκιπας Λούις,
σχεδίασαν μια μεγάλη κάρτα με ευχές
για το «αειθαλές» βασιλικό ζευγάρι και
στο μπροστινό μέρος της κάρτας έβαλαν
τον αριθμό 73. Το παλάτι για την επέτειο
γάμου της βασίλισσας και του βασιλικού
συζύγου έδωσε στη δημοσιότητα μια επίσημη φωτογραφία, με το ζευγάρι να κοιτάζει με προσοχή την κάρτα που έλαβε
από τα τρία πριγκιπόπουλα.
Επίσης, το παλάτι δημοσίευσε για την ξεχωριστή μέρα και μια δεύτερη φωτογραφία από το μήνα του μέλιτος της βασίλισσας και του πρίγκιπα Φίλιππου. Εντύπωση
προκαλεί πως και στις δύο φωτογραφίες η
μονάρχης φορά την ίδια καρφίτσα με χρυσάνθεμα από διαμάντια και ζαφείρια.
Ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ
ευχήθηκαν για την επέτειο γάμου του βασιλικού ζεύγους μέσω Twitter αναρτώντας
την κάρτα που έφτιαξαν τα τρία παιδιά
τους.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ
Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας
Φίλιππος ένωσαν τις ζωές τους στις 20
Νοεμβρίου του 1947 στο αββαείο του
Ουεστμίνστερ, εκείνη ήταν 21 ετών και ο
Φίλιππος 26.
Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί στις 9
Ιουλίου του ίδιου έτους.
Η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος
έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον
72χρονο πρίγκιπα Κάρολο, την 70χρονη πριγκίπισσα Άννα, τον 60χρονο πρίγκιπα Άντριου και τον 56χρονο πρίγκιπα
Έντουαρντ.
Έχουν, επίσης, οκτώ εγγόνια και οκτώ
δισέγγονα με μικρότερο τον μόλις ενός
έτους Άρτσι, γιο του πρίγκιπα Χάρι και
της Μέγκαν Μαρκλ.
Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά
το 1934 στο γάμο της πριγκίπισσας Μαρίνας της Ελλάδος και της Δανίας με τον πρίγκιπα Γεώργιο, δούκα του Κεντ.
Ο έρωτας ήρθε πέντε χρόνια αργότερα,
όταν η νεαρή τότε Ελισάβετ επισκέφθηκε
μαζί με τους γονείς της και την αδελφή της
Μαργαρίτα, το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο
στο Ντάρμουθ, όπου τους ξενάγησε ο γοητευτικός Φίλιππος, ο οποίος είχε καταταγεί στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.
Ο Φίλιππος έχει γεννηθεί στην Κέρκυρα
και γονείς του ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας της Ελλάδος και της Δανίας και η πριγκίπισσα Αλίκη του Μπάτενμπεργκ.
Ο πρίγκιπας Φίλιππος έλαβε τον τίτλο
«δούκας του Εδιμβούργου» πριν το γάμο
με την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ. Το 1952
η Ελισάβετ ανέβηκε στο θρόνο, μετά το
θάνατο του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου
ΣΤ’.
© Protothema.gr

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 30/11/202 0 – 6/12 /2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1895: Ο επιχειρηματίας Άλφρεντ Νόμπελ ανα-

κοινώνει τη θεσμοθέτηση επιστημονικών βραβείων, που θα φέρουν το επώνυμό του.
1944: Ο καθηγητής και υφυπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Άγγελος Αγγελόπουλος, σε συνέντευξή του στο
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρεται για
πρώτη φορά στα κατοχικά «δάνεια», το ύψος
των οποίων φτάνει τις 38.000.000 χρυσές λίρες
Αγγλίας, δηλαδή 80.280.000.000 νέες δραχμές
ή 500 πεντάκις εκατομμύρια κατοχικές δραχμές.
1952: Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ανακοινώνει στο εξωτερικό ότι ο συλληφθείς Πλουμπίδης «είναι από 27ετίας πράκτορας της Ασφάλειας».
1978: Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν ιδρύει το PKK,
που μάχεται για την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν.
1992: 170 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται κατά τη διάρκεια απόπειρας στρατιωτικού πραξικοπήματος, για την
ανατροπή της κυβέρνησης του Προέδρου Πέρες
στη Βενεζουέλα. Επικεφαλής των πραξικοπηματιών είναι ο Ούγο Τσάβες.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
776

Η Σεληνιακή έκλειψη στον κοινωνικό και επικοινωνιακό τρίτο οίκο
σας μπορεί να σας αποκαλύψει ποιοι
είναι οι πραγματικοί σας φίλοι. Καθώς
οι εκλείψεις τείνουν να ρίχνουν φως
στις σκιές, θα μπορούσατε να ανακαλύψετε κρυφές πληροφορίες για ένα φίλο
ή συνεργάτη σας ή αδελφό σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Προτιμάτε να λειτουργείτε με
ανοιχτό μυαλό. Η Σεληνιακή έκλειψη
στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και
των ομάδων, θα μπορούσε να προκαλέσει μια ξαφνική αλλαγή στην κοινωνική
σας ζωή. Ξαφνικά θα μπορούσατε να
συνειδητοποιήσετε ότι έχετε φτάσει στο
τέλος του δρόμου με ένα συγκεκριμένο
άτομο ή ομάδα.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Έχετε ένα σοβαρό κίνητρο να
ασχοληθείτε με τη βελτίωση της οικονομικής σας κατάστασης, χάρη στη Σεληνιακή
έκλειψη στο δεύτερο οίκο σας, των εσόδων
σας. Οι εκλείψεις τείνουν να φέρνουν ξαφνικές αλλαγές, οπότε ετοιμαστείτε για μερικές
μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες, βοηθώντας
σας να διαφοροποιήσετε τη σταδιοδρομία
σας, ακόμα και την πορεία της ζωής σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20

Ανεβαίνετε ψηλά και πάτε μακριά! Η Σεληνιακή έκλειψη φωτίζει το
δέκατο οίκο σας, της φιλοδοξίας, και τους
επόμενους έξι μήνες θα μπορούσαν να
εμφανιστούν ξαφνικές επαγγελματικές
ευκαιρίες που σας ανεβάζουν ψηλά. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και δε θα ήταν
κακό να κινητοποιηθείτε κι εσείς λίγο.

Η Σεληνιακή έκλειψη ταρακουνά
τον έκτο οίκο σας, της υγείας και της εργασίας, και απαιτεί πιο υγιείς συνήθειες
ζωής. Εάν έχετε πέσει ψυχολογικά, ώρα να
κάνετε κάτι για να αναζωογονηθείτε. Ασχοληθείτε με πιο χαλαρές δραστηριότητες,
πηγαίνετε σε ένα γυμναστήριο, σκεφτείτε
αισιόδοξα και μη διαπραγματεύεστε τον
προσωπικό σας χρόνο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Έχετε έντονη την επιθυμία να
εξερευνήσετε τον κόσμο, περισσότερο
από το συνηθισμένο, καθώς η Σεληνιακή έκλειψη φωτίζει τον επεκτατικό και
διεθνή ένατο οίκο σας, δημιουργώντας
έλξη προς μακρινές χώρες. Μην εκπλαγείτε αν καταλήξετε να κάνετε διακοπές στο εξωτερικό στο εγγύς μέλλον.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η Σεληνιακή έκλειψη στον πνευματικό και επίπονο δωδέκατο οίκο σας,
σάς βοηθά να άρετε τα εμπόδια που εμφανίζονται στο μονοπάτι σας. Η θετική
σκέψη και η αισιοδοξία μετράνε πολύ,
οπότε μη θεωρείτε τις προσπάθειές σας
ως επική αποτυχία. Αντίθετα, μάθετε από
τα λάθη σας και ψάξτε για άλλες ευκαιρίες.

Η Σεληνιακή έκλειψη στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, θα μπορούσε να προκαλέσει συναισθήματα που σας κάνουν να νιώθετε
σα να σας σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό,
με αποτελέσματα για το καλύτερο ή για
το χειρότερο. Θα μπορούσατε να ανακαλύψετε ότι κάποιος/α από τον οποίο έχετε
ήδη φύγει μακριά, σάς απασχολεί ακόμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Αλλάξτε τη ζωή σας! Η Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό σας φωτίζει την
προσωπική σας ταυτότητα και τις ενδόμυχες επιθυμίες σας, σάς τοποθετεί στο
επίκεντρο, βοηθώντας σας να λάμψετε.
Μη φοβάστε να διεκδικήσετε για τον
εαυτό σας, ακόμα κι αν χρειαστεί να
πληρώσετε τίμημα.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Η Σεληνιακή έκλειψη φωτίζει τον
παθιασμένο πέμπτο οίκο σας, δίνοντάς
σας μια έντονη λαχτάρα για να ζήσετε το
μεγάλο πάθος. Καθώς οι εκλείψεις τείνουν
να ρίχνουν φως σε ό,τι κρύβεται στις σκιές,
ένας μυστικός θαυμαστής σας θα μπορούσε να σας εκδηλώσει τα συναισθήματά του
ή θα μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε
επιθυμίες που δε γνωρίζατε καν ότι είχατε.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Είστε έτοιμοι να μετασχηματίσετε τη ζωή σας! Η Σεληνιακή έκλειψη
φωτίζει το μετασχηματιστικό και αναγεννητικό όγδοο οίκο σας και σας εμπνέει να
κάνετε μια καθυστερημένη αλλαγή. Το
σκέφτεστε αυτό για αρκετό καιρό, αλλά
τώρα ήρθε η στιγμή να πάρετε μια καθοριστική απόφαση και να κάνετε μια αποφασιστική κίνηση.

Ψάχνετε καιρό να ριζώσετε κάπου; Η Σεληνιακή έκλειψη στον τέταρτο
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας, θα μπορούσε να ταρακουνήσει τα
πράγματα στο σπίτι σας. Αν είστε έτοιμοι να φύγετε για κάπου αλλού, οι επόμενοι έξι μήνες είναι καθοριστικοί για να
ανακαλύψετε τον τόπο των ονείρων σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 775

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΠΟΝΤΙΟΣ ΓΕΡΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ

Σ

’ έναν οίκο ανοχής,
μπαίνει μια μέρα
ένας γέρος Πόντιος, που
έπασχε από… Πάρκινσον.
Οι κοπέλες κοιτάχτηκαν
με αμηχανία και του λένε:
-Λάθος πρέπει να κάνατε
που μπήκατε εδώ…
-Όχι! Δεν έκανα λάθος.
Φέρτε μου… πέντε γυναίκες!
-Πέντε…;! του λένε οι
κοπέλες. -Ναι, πέντε! ξαναλέει ο γέρος.
Πραγματικά, μαζεύο-

νται γύρω του πέντε κοπέλες. Ο γέρος Πόντιος
ξαπλώνει ανάσκελα και
βάζει τη μία να του κρατάει το ένα χέρι, την άλλη
το άλλο χέρι και τις άλλες
δύο να του κρατάνε από
ένα… πόδι. Ύστερα κάνει
νόημα στην πέμπτη κοπέλα να… κάτσει πάνω του.
Μόλις αυτή υπακούει,
τότε ο γέρος λέει στις άλλες τέσσερις:
-Και τώρα, αφήστε με
να… τρέμω!!!

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

-Μπαμπά, τι είναι αυτό που
έχει η μαμά κάτω από τη
φούστα της;
-Είναι ο παράδεισος γιε
μου!
-Ωραία… και τι είναι αυτό

που έχεις μέσα στο παντελόνι σου;
-Το κλειδί του παραδείσου!
-Ααα… ε, τότε να προσέχεις,
γιατί ο γείτονας έχει αντικλείδι!!!

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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