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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Τι πρέπει να κάνετε για  
να ταξιδέψετε στην Ελλάδα 

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

«ΑΝΑΣΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»«ΑΝΑΣΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»    
από τις 28 Μαΐουαπό τις 28 Μαΐου  

«Ανοίγει» σταδιακά η Επαρχία με άρση περιορισμού κυκλοφορίας  «Ανοίγει» σταδιακά η Επαρχία με άρση περιορισμού κυκλοφορίας  
και λειτουργία των εστιατορίων σε ανοικτούς χώρουςκαι λειτουργία των εστιατορίων σε ανοικτούς χώρους  

Η ανάγκη να θυμόμαστε είναι προϋπόθεση  Η ανάγκη να θυμόμαστε είναι προϋπόθεση  
για να μην επαναληφθούν ποτέ αυτά τα φρικιαστικά  για να μην επαναληφθούν ποτέ αυτά τα φρικιαστικά  

εγκλήματα και για να τιμούμε τη μνήμη όσων δολοφονήθηκανεγκλήματα και για να τιμούμε τη μνήμη όσων δολοφονήθηκαν

Πιο… κοντά  Πιο… κοντά  
ΝΔ & ΣΥΡΙΖΑ ΝΔ & ΣΥΡΙΖΑ 

Δεν αποκλείεται μελλοντικά  Δεν αποκλείεται μελλοντικά  
ακόμα και… συγκυβέρνηση!ακόμα και… συγκυβέρνηση!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 
Τα πρωτόκολλα,  Τα πρωτόκολλα,  

το… κεφαλοκλείδωμα  το… κεφαλοκλείδωμα  
Μητσοτάκη και  Μητσοτάκη και  

ο ανασχηματισμός ο ανασχηματισμός 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ|COVID-19 

Ο κορωνοϊός δεν είναι  
αναπνευστική νόσος! 
Νέα έρευνα δείχνει πως είναι… αγγειακή νόσος 

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ 
Ο ΚΑΝΑΔΑΣ
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Με μεγάλη χαρά ακούσαμε όλοι, την 
Τρίτη 18 Μαΐου, τον πρωθυπουργό 

του Κεμπέκ, François Legault, να ανακοι-
νώνει ότι έρχονται μέτρα «ξεκλειδώμα-
τος» και καλύτερες μέρες για τους πολίτες 
της Επαρχίας. 

Το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί σε χρονι-
κά στάδια, ανοίγοντας διάφορους τομείς 
για την καλυτέρευση της καθημερινής 
ζωής. Επικεντρωμένο το σχέδιο περισσό-
τερο στις υπαίθριες δραστηριότητες, με 
την κυβέρνηση να αναφέρει ότι διάλεξε 
αυτό το συλλογισμό του σταδιακού ανοίγ-
ματος, για να διασφαλίσει ότι κέρδισε 
κατά του COVID-19 τους τελευταίους μή-
νες.

Εν τούτοις, η προοδευτική χαλάρω-
ση των μέτρων θα πραγματοποιηθεί τις 
επόμενες 6 εβδομάδες με διαστήματα 2 
εβδομάδων. Σκοπός της κυβέρνησης είναι 
η πλήρη επιστροφή στο φυσιολογικό μέ-
χρι τα τέλη Αυγούστου.
Το κύριο στη χαλάρωση των μέτρων που 

αρχίζει στις 28 Μαΐου, είναι η άρση του 
περιορισμού κυκλοφορίας που υπήρχε 
εδώ και πέντε μήνες (είτε 8, είτε 9.30). 

Με απλά λόγια, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 
Οι κάτοικοι επίσης θα έχουν τη δυνατό-

τητα να συγκεντρωθούν σε εξωτερικούς 
χώρους, σε αυλές ή πάρκα, δεδομένου ότι 
σέβονται το μέγιστο των 8 ατόμων από 
τρεις διαφορετικές κατοικίες και ότι διατη-
ρούν την απόσταση των δύο μέτρων. Θα 
επιτρέπεται επίσης να ταξιδεύουμε από 
περιοχή σε περιοχή, χωρίς τους πρώην 
απαγορευτικούς περιορισμούς. Οι  πολιτι-
στικοί και αθλητικοί χώροι θα επιτρέπεται 
να φιλοξενούν έως 2.500 θεατές, δεδομέ-
νου ότι θα τηρούν ορισμένες οδηγίες για 
την υγεία. Επίσης, σεβόμενοι ορισμένες 
οδηγίες, τα γυμναστήρια θα ανοίξουν εκ 
νέου σε περιοχές που θα αλλάξουν από 
κόκκινη σε πορτοκαλί ζώνη.

 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ  
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Ποιος τη… χάρη μας. Δύο άτομα από δια-

φορετικές κατοικίες θα μπορούν να φάνε 
σε εστιατόρια που διαθέτουν υπαίθριους 
χώρους (Terrasse) και μαζί με τα παιδιά 
τους. Επίσης, δύο εβδομάδες αργότερα, 
στις 11 Ιουνίου, τα μπαρ που διαθέτουν 
«Terrasse» θα μπορούν να δεχτούν δύο 
άτομα από δύο ξεχωριστά νοικοκυριά για 
να συναντηθούν για ένα ποτό, καθώς και 
άτομα ή οικογένεια που συγκατοικούν 
στην ίδια διεύθυνση. Επιπλέον, από τις 
11 Ιουνίου, θα επιτρέπονται τα ομαδι-
κά αθλήματα και οι υπαίθριες ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες έως 25 άτομα, υπό 
την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται.

 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Την Τετάρτη 19 Μαΐου, σε κοινή συ-

νέντευξη, η υπουργός τουρισμού 
Caroline Proulx και η υπουργός Πολιτι-
σμού και επικοινωνιών Nathalie Roy, πα-
ρουσίασαν τα νέα ελαφρυντικά μέτρα, 
όσον αφορά τις πολιτιστικές και καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες, καθώς και τον τρό-
πο διεξαγωγής για τα διάφορα φεστιβάλ. 
Αρχικά, από την Παρασκευή 21 Μαΐου 

επιτρέπονται όλες οι καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις και παραστάσεις, εφόσον διεξάγο-
νται στην ύπαιθρο και υπάρχουν μόνο 250 
καθιερωμένες θέσεις για την παρακολού-

θηση τους. Οι υπαίθριοι κινηματογράφοι 
αυτοκινήτων (Cine-parc) θα επιτρέπονται 
ως και 400 αυτοκίνητα.

Από την Παρασκευή 28 Μαΐου, θα ανοί-
ξουν οι μεγάλες αίθουσες, αίθουσες πα-
ραστάσεων, εσωτερικά και εξωτερικά 
γήπεδα, με καθιερωμένες θέσεις για ως 
και 2500 άτομα. Το κοινό αυτό πρέπει να 
χωριστεί το πολύ ανά 250 άτομα σε αί-
θουσες που έχουν ξεχωριστή είσοδο και 
έξοδο ξεχωριστές εγκαταστάσεις υγείας 
και αποχωρητήρια. Τα μέτρα αποστάσεων 
2 μέτρων θα συνεχίσουν να τηρούνται.

Από τις 25 Ιουνίου θα επιτρέπεται ως 
2500 άτομα να συμμετέχουν στα διάφο-
ρα φεστιβάλ και υπαίθριες παραστάσεις 
χωρίς καθιερωμένες καθιστές ή όρθιες 
θέσεις. Τα άτομα που δεν κατοικούν μαζί 
πρέπει να χωρίζονται ανά 2 μέτρα από-
σταση και να φορούν μάσκα. Θα πρέπει 
να υπάρχει ένας επιτηρητής για κάθε 250 
άτομα για να επιβλέπει αν τηρούνται τα 
μέτρα.
Αύξηση προσέλευσης στα Σινεπάρκ ως 

και 2500 άτομα.
Θα επιτρέπεται η πώληση φαγητών, ανα-

ψυκτικών κ.λπ. εφόσον γίνεται από προ-
σωπικό αρκετών ατόμων, ώστε να απο-
φεύγονται οι… ουρές και ο συνωστισμός. 

Στα φεστιβάλ οι διάφορες παρουσιά-
σεις, τέντες και περίπτερα, πρέπει να δι-
ατηρούν απόσταση μεταξύ τους (10 τετρ. 
μέτρα /άτομο). Τα εισιτήρια εισόδου για 
όλες τις άνω δραστηριότητες πρέπει να 
ελέγχονται και συνιστάται η προπώληση 
μέσω διαδικτύου. Επίσης, όλες οι δραστη-
ριότητες πρέπει να πάρουν άδεια από την 
εκάστοτε τοπική διοίκηση του υπουργεί-
ου Υγείας. Από τις 25 Ιουνίου εξάλλου, θα 
μπορούν να λειτουργούν και οι παιδικές 
κατασκηνώσεις.

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι ελαφρύνσεις 
των μέτρων που ανακοινώθηκαν, θα επι-
τρέψουν νέες ελευθερίες και ένα πιο φυ-
σιολογικό καλοκαίρι, διατηρώντας παράλ-
ληλα το έδαφος που αποκτήθηκε κατά του 
COVID-19 τους τελευταίους μήνες.
Να σημειωθεί, ότι το 75% των Κεμπεκιω-

τών έχουν ήδη πάρει την πρώτη δόση ή 
έχουν κλείσει ραντεβού. Οι υγειονομικές 
αρχές ελπίζουν ότι έως τον Αύγουστο, το 
75% των Κεμπεκιωτών θα έχουν πάρει και 
τις δύο δόσεις του εμβολίου. 

Επομένως, η επαρχία θα επιτύχει επαρ-
κές επίπεδο συλλογικής ασυλίας και θα 
ανακοινώσει περαιτέρω χαλάρωση των 
μέτρων. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 
τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης θα ανοίξουν προ-
οδευτικά, ενώ οι φοιτητές κολλεγίων και 
πανεπιστημίων θα μπορούν να επιστρέ-
ψουν στις τάξεις.

Οι υπάλληλοι γραφείου θα μπορούν 
επίσης να επιστρέψουν στην προσωπική 
τους εργασία και θα περιορίσουν σταδι-
ακά τους περιορισμούς φυσικής απόστα-
σης και τα μέτρα φυσικής απόστασης, ενώ 
τα συστήματα χρωμάτων μεταξύ περιο-
χών θα σταματήσουν.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
Η κυβέρνηση επίσης τόνισε, ότι τα μέτρα 

για τη χρήση μάσκας και τη φυσική από-
σταση μεταξύ των πλήρως εμβολιασμέ-
νων ατόμων για εσωτερικές συγκεντρώ-
σεις, θα χαλαρώσουν. Αυτό σημαίνει, ότι 
τα άτομα που έχουν λάβει 2 δόσεις εμβο-
λίου θα μπορούν να συγκεντρώνονται σε 
εσωτερικούς χώρους χωρίς ορισμένους 
περιορισμούς.
 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ
Η κυβέρνηση βλέπει τον εμβολιασμό ως 

τον απόλυτο τρόπο εξόδου από την κρίση 
και το κλειδί για την επιστροφή στην κα-
νονική ζωή. «Είναι μια μεγάλη μέρα σήμε-
ρα – κάνουμε ένα μεγάλο βήμα», δήλωσε 
ο πρωθυπουργός François Legault την 
Τρίτη 18/5. «Δεν μπορώ να σας πω πόσο 
περήφανος είμαι για τους Κεμπεκιώτες», 

πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι 
ήταν πολύ ευχαριστημένος με τη λήψη 
εμβολίων, ειδικά μεταξύ των νέων. Η κυ-
βέρνηση ήταν αισιόδοξη ότι το Κεμπέκ θα 
μπορούσε να έχει ένα κανονικό καλοκαίρι. 
«Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει ελπίδα», 
είπε ο πρωθυπουργός, «μπορούμε να 
αρχίσουμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλο 
ξανά».
 

…ΚΑΙ Η «ΚΕΡΑΜΙΔΑ» ΤΟΥ ARRUDA
Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχει το… ενδε-

χόμενο να επιστρέψουμε κάποια στιγμή 
στα… περιοριστικά μέτρα! Αυτό δήλωσε 
την επόμενη των δηλώσεων Leagult, δη-
λαδή την Τετάρτη 19 Μαΐου, ο διευθυ-
ντής της Υγείας του Κεμπέκ Δρ Arruda, 
τονίζοντας το γνωστό «βλέποντας και κά-
νοντας…», προσθέτοντας ότι «όλα στηρί-
ζονται αν οι Κεμπεκιώτες ακολουθήσουν 
πιστά τις οδηγίες υγείας…». ■

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Nous recherchons  
des associés  
dans plusieurs  
départements :

• ASSOCIÉ, SERVICE À LA CLIENTÈLE ET AUX CAISSES
• CONSEILLER VENDEUR
• ASSOCIÉ, COURS À BOIS ET CHAUFFEUR
• ASSOCIÉ, HORAIRE DE NUIT (prime de nuit de 2,50 $/heure)

Pour ceux et celles qui préfèrent rencontrer nos équipes en personne, nous avons mis en place des mesures de 
distanciation sociale et de désinfection décisives pour protéger la santé et la sécurité de tous et de toutes.

NOUS EMBAUCHONS!

Pour passer une entrevue en personne sur-le-champ,  
présentez-vous à l’un de nos magasins (avec ou sans CV) 

Réservez une plage horaire pour une entrevue vidéo : 
https://lowescanadaembauche.ca/

OU

Μετά το Rendez – vous για την εκ-
παιδευτική επιτυχία «Εκπαίδευση 

Πέρα   από την Πανδημία», ο Υπουργός 
Παιδείας, κ. Jean-François Roberge (φωτ. 
πάνω), και η αρμόδια Υπουργός για την 
κατάσταση των γυναικών, κα Isabelle 
Charest (φωτ. κάτω), ξεκίνησε στις 6 Μα-
ΐου το Σχέδιο Ανάκαμψης για Επιτυχία 
«Εκπαίδευση Πέρα από την Πανδημία», 
αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις συνολι-
κού ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Το σχέδιο επικεντρώνεται στους μαθητές, 
τη σχολική επιμονή και την επιτυχία τους, 
και πραγματοποιήθηκε μετά από μια δι-
αβούλευση που συγκέντρωσε σχεδόν 60 
παράγοντες από το σχολικό δίκτυο, 35 
μαθητές γυμνασίου και δέκα βουλευτές 
διαφορετικών «πολιτικών χρωμάτων». Θα 
εφαρμοστεί από το καλοκαίρι του 2021 
για να διασφαλιστεί η σχολική επιμονή 
και προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχί-
ας των μαθητών του Κεμπέκ.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος γι αυτό το 
σχέδιο δράσης. Πρώτον, επειδή προέρχε-
ται από σαφώς εκφρασμένες ανάγκες και 
προτάσεις και επειδή προσαρμόζεται στην 
πραγματικότητα που βιώνουν τα σχολεία, 
αλλά επίσης επειδή πάνω απ’ όλα προτεί-
νει συγκεκριμένα μέτρα, για να συνεχί-
σουμε να στηρίζουμε τους νέους μας από 
τώρα και στο εξής στη ζωή τους. Πρέπει να 
αναγνωριστεί, ότι η άνευ προηγουμένου 
κρίση που βιώνουμε θα συνεχίσει να έχει 
αντίκτυπο στη μάθηση των μαθητών με-
σοπρόθεσμα. Για να διασφαλίσουμε την 
ακαδημαϊκή επιτυχία για όλους, πρέπει να 
κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά και να 
δράσουμε αυτό το καλοκαίρι. Είμαι πεπει-
σμένος ότι οι δάσκαλοι, το προσωπικό των 
σχολείων και οι γονείς, θα χρησιμοποι-
ήσουν τα κεφάλαια και τα εργαλεία που 
έχουν στη διάθεσή τους για να υποστηρί-
ξουν πλήρως τους νέους μας. Θα ήθελα 
επίσης να ευχαριστήσω όσους συμμετεί-
χαν στη διαβούλευση. Χάρη στη συνερ-
γασία όλων μπορούμε να ανακοινώσουμε 
αυτά τα καλά νέα που καθησυχάζουν τους 
γονείς και το προσωπικό και παρέχουν 
την προβλεψιμότητα και την ευελιξία που 
ζητά το δίκτυο», δήλωσε ο Υπουργός Παι-
δείας Jean-François Roberge. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Το σχέδιο στοχεύει ειδικότερα στη μείω-

ση των μαθησιακών ελλείψεων και στην 
προώθηση της ευημερίας των μαθητών 
και του προσωπικού, εκτός από την αύξη-

ση των ευκαιριών για έξοδο, δραστηριό-
τητα και διασκέδαση στο ύπαιθρο, ιδίως 
μέσω των ακόλουθων μέτρων:
-60 εκατομμύρια δολάρια για συνέχιση 

του εθνικού προγράμματος διδασκαλίας 
για να εξασφαλιστεί ότι οι πιο ευάλωτοι 
μαθητές επωφελούνται από πρόσθετη 
εκπαιδευτική υποστήριξη και ότι μπορούν 
να δημιουργήσουν νέους συνδέσμους 
που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν 
τα κίνητρά τους και να προωθήσουν την 
ευημερία τους. 
-4,7 εκατομμύρια δολάρια για την πρό-

σληψη πρακτόρων υποστήριξης αφιερω-
μένων στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ 
σχολείου και οικογένειας, προκειμένου 
να υφαίνουν ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω 
από νέους με παράγοντες ευπάθειας, από 
μειονεκτούντα υπόβαθρα ή που ζουν σε 
επισφαλείς καταστάσεις που προκύπτουν 
από την πανδημία.
-19 εκατομμύρια $ για την υλοποίηση 

διαφόρων πρωτοβουλιών για την παροχή 
πρόσθετης εκπαίδευσης και υποστήριξης 
στο προσωπικό του σχολείου, ιδίως για 
πιο συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η 
ψυχική υγεία και η ευεξία των μαθητών. 
-6 εκατομμύρια δολάρια για να προσφέ-

ρεται μια εκπαιδευτική εκδρομή σε κάθε 
μαθητή δημοτικού, σε μια υπαίθρια τάξη 
(κόκκινη τάξη το φθινόπωρο, λευκή τάξη 
το χειμώνα και πράσινη τάξη την άνοιξη) 
ή σε τάξη ανακάλυψης, δηλαδή μια εκ-
δρομή που λαμβάνει χώρα σε ένα άλλο 
περιβάλλον εκτός υπαίθρου, συχνά σε 

αστικό περιβάλλον, με πολιτιστική, αθλη-
τική, καλλιτεχνική, επιστημονική ή ιστορι-
κή πτυχή.
-Μπόνους 2 εκατομμυρίων για συνολικά 

11,7 εκατομμύρια $ για το À l›école, on 
bouge! που στοχεύει στην υποστήριξη 
των σχολείων προσχολικής και πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε όλοι οι 
μαθητές τους να είναι σωματικά ενεργοί 
κάθε μέρα για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Η Marwah 
Rizqy (φωτ.), 
υπεύθυνη για 
θέματα παιδεί-
ας στα έδρανα 
της αξιωματι-
κής αντιπολί-
τευσης, αποκά-
λεσε το κονδύλι 
ανεπαρκές. Σε 
συνέντευξή της 
στα ΝΕΑ η  φι-
λελεύθερη βου-

λευτής είπε: «Όταν η κυβέρνηση δαπανά 
πάνω από 2 δισεκατομμύρια για τους παι-
δικούς σταθμούς, τι να σου κάνουν τα 110 
εκ., όταν το σύστημα παιδείας έχει τέτοιες 
τεράστιες ελλείψεις». 

Σύμφωνα με τη Marwah Rizqy το σύστη-
μα παιδείας χρειάζεται γενναία ποσά για 
υποστήριξη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
σε υποστηρικτικό ανθρώπινο δυναμικό, 
παιδοψυχολόγους, ειδικούς σε ορθοφω-
νία και δυσκολίες ομιλίας, ορθοπαιδαγω-
γούς κ.ά.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Κεμπέκ: 110 εκατομμύρια Κεμπέκ: 110 εκατομμύρια 
δολάρια στην Παιδείαδολάρια στην Παιδεία
Marwah Rizqy: «Ανεπαρκές το ποσό»Marwah Rizqy: «Ανεπαρκές το ποσό»

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Το «ξεκλείδωμα» του ΚεμπέκΤο «ξεκλείδωμα» του Κεμπέκ
Αληθινό ή θεωρητικό το σχέδιο της κυβέρνησης;
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Η νέα θεαματική κυβίστηση του Άδω-
νη Γεωργιάδη στο θέμα της φαρμα-

κευτικής κάνναβης, θα μπορούσε να συ-
νιστά άλλη μία επιβεβαίωση της προσαρ-
μοστικότητας του νυν υπουργού Ανάπτυ-
ξης, ο οποίος έχει αποδείξει τα τελευταία 
χρόνια ότι χάριν της πολιτικής επιβίωσης 
και ανέλιξής του είναι ικανός να πει με 
μεγάλη άνεση ακόμη και τα πιο αντίθετα 
μεταξύ τους πράγματα.

Ανδρέας Καψαμπέλης
© εφημερίδα «δημοκρατία»

Όμως δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πε-
ριστατικό ή μια απλή περίπτωση πολιτι-
κής γλαφυρότητας. 
Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται -εάν 

όχι πολλαπλασιάζονται- τα κρούσματα, 
που δείχνουν ότι ως κυβέρνηση η Ν.Δ. αρ-
χίζει σε διάφορα μέτωπα είτε να αντιγρά-
φει είτε να μοιάζει (έως και «επικίνδυνα») 
με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τα δύο κόμματα βρίσκονται βεβαίως -ή 

έστω έτσι εμφανίζονται- σε τροχιά σύ-
γκρουσης, το ίδιο και οι ηγεσίες τους. 

Ωστόσο, πίσω από τον καπνό που σηκώ-
νεται, γίνεται ολοένα και πιο ευδιάκριτη 
η σύγκλισή τους στις πολιτικές για τα πιο 
κρίσιμα θέματα: από τα εθνικά και το με-
ταναστευτικό ζήτημα, τα οικονομικά και 
τα κοινωνικά, έως τα επιδημιολογικά και 
τα εκκλησιαστικά, τα οποία λόγω του κο-
ρωνοϊού έχουν βρεθεί τον τελευταίο χρό-
νο στο επίκεντρο.
Το ενδιαφέρον είναι ότι έως τώρα η συ-

ζήτηση είχε επικεντρωθεί στις τακτικές 
«ομογενοποίησης» της (μετεκλογικής) 
Ν.Δ. με το πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ και ιδιαί-
τερα με το «εκσυγχρονιστικό» τμήμα του 
μαζί με τις παραλλαγές του, όπως εκφρά-
στηκαν μέσα από το θνησιγενές Ποτάμι 
του Σταύρου Θεοδωράκη. 

Παρά τις έντονες ενστάσεις και τους 
κραδασμούς στους κόλπους της παραδο-
σιακής κεντροδεξιάς παράταξης, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει πίσω στο 
σχέδιό του για μετάλλαξη της Ν.Δ. σε ένα 
περισσότερο «κεντρώο» κόμμα.
Μάλιστα, λόγω της απλής αναλογικής, 

η οποία θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά 
τουλάχιστον στις πρώτες επερχόμενες 
εκλογές, το ενεργό πολιτικό σενάριο που 
υπάρχει, εναλλακτικά, στο Μαξίμου προ-
βλέπει και το σχηματισμό κυβέρνησης συ-
νεργασίας με το ΚΙΝ.ΑΛ. -με την παρούσα 
ή άλλη ηγεσία του- ως εταίρο.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, πίσω από τις 

διαδοχικές συγκλίσεις του τελευταίου δι-
αστήματος, βλέπουν ότι ανοίγει πλέον η 
προοπτική ενδεχομένως και για ένα «με-
γάλο» συνασπισμό. 

H σεναριολογία αυτή ενισχύεται, όσο 
αυξάνονται οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότη-
τες για την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Η μακαριότητα και ο εφησυχασμός που 
αναπτύσσονται – εν μέσω και της επιδημι-
ολογικής κρίσης – μοιάζουν με την ηρεμία 
προτού ξεσπάσει η οικονομική και η κοι-
νωνική καταιγίδα, που τοποθετείται στις 
αρχές του 2022. 

Η αντιμετώπιση μιας τέτοιας πιθανο-
λογούμενης κρίσης θα απαιτήσει, όπως 

λέγεται, πολύ ευρύτερες συγκλίσεις, οι 
οποίες αφενός δε θα διακατέχονται από 
το άγχος της οριακής κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας και αφετέρου, θα μπορούν 
να απορροφήσουν τους αναμενόμενους 
κοινωνικούς κραδασμούς. 

Επίσης, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφί-
σει την τελευταία διετία στη Βουλή μαζί 
ουκ ολίγα νομοσχέδια διαγκωνιζόμενοι 
«ποιος αντιγράφει τον άλλον». Μία από 
τις… κορυφαίες στιγμές, ήταν η από κοι-
νού ψήφιση του νομοσχεδίου για την 
«επένδυση στο Ελληνικό»…

Εν όψει της επιβεβαίωσης ή μη αυτών 
των σεναρίων, γεγονός είναι ότι οι απο-
κλίσεις της Ν.Δ. με τον ΣΥΡΙΖΑ ολοένα και 
μικραίνουν. 
Είχε προηγηθεί η τετραετής κυβερνητική 

θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε και τη δική 
του μετατόπιση, ειδικά στην οικονομία, 
λόγω της προσαρμογής στα Μνημόνια.
Παρά τη σταδιακή αυτή εξέλιξη, η περί-

πτωση της κάνναβης προκάλεσε ένα δυ-
νατό σοκ, καθώς εκλήφθηκε ως παραβία-
ση μιας ισχυρής κόκκινης γραμμής για το 
χώρο της Ν.Δ. και όχι μόνο. 
Ο επιπλέον λόγος είναι, ότι ως αντιπο-

λίτευση η Ν.Δ. όχι μόνο είχε διαφωνήσει 
με το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για 
τη φαρμακευτική κάνναβη, αλλά και διά 
στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε 
καταγγείλει ότι «αποτελεί προκάλυμμα 
για τη συνολική αποποινικοποίηση της 
χρήσης κάνναβης».
Το άλλοθι για τον κ. Γεωργιάδη – ο οποί-

ος έφθασε στο σημείο να ζητήσει και 
«συγγνώμη» από τον πρώην σύμβουλο 
του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Καρανίκα – και 
την κυβέρνηση της Ν.Δ. τώρα είναι, ότι δί-
νεται ευκαιρία για «επενδύσεις» (πολλών 
δισ. ευρώ…) στη χώρα μας στον τομέα 
αυτόν.

Πριν από την κάνναβη η Ν.Δ. είχε φροντί-
σει να «μοιάσει» στον ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα 
θέματα ανάλογης υφής. 
Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι 

συστήνεται επιτροπή με σκοπό τη σύντα-

ξη «Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ» και την «κατάρτιση ενός ολο-

κληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει 
οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και 
τις δράσεις υπουργείων και αρμόδιων φο-
ρέων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και 
την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, κυρίως στην περίοδο 
2021-2023».

Άλλωστε, στη σημερινή Ν.Δ. τείνει να 
επιβληθεί ως… κυρίαρχη και η άποψη ότι 
πρέπει να νομιμοποιηθεί και στη χώρα 
μας ο γάμος μεταξύ των ομοφυλοφίλων, 
θέση που έχει σπεύσει να υποστηρίξει και 
δημοσίως ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τα-
σούλας. 

Γενικότερα η στροφή προς το λεγόμενο 
«δικαιωματισμό», που ήταν ανέκαθεν βα-
σικός πυρήνας της ιδεολογίας του χώρου 
που εξέφραζε – από τότε που ήταν μικρό 
κόμμα – ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καθημερινά όλο 
και πιο εμφανής από τη σημερινή κυβέρ-
νηση. 

Ούτε είναι τυχαίο, ότι πολλές φορές τον 
τόνο δίνουν με δηλώσεις τους κυβερνητι-
κά στελέχη όπως ο Αλ. Πατέλης και ο Ν. 
Γιατρομανωλάκης, οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται να προβάλουν περισσότερο το γεγο-
νός ότι είναι ομοφυλόφιλοι. ■

Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Η Ν.Δ. μεταλλάσσεται Η Ν.Δ. μεταλλάσσεται 
πραγματοποιώντας στροφή προς πραγματοποιώντας στροφή προς 

τη «γραμμή» της Κουμουνδούρουτη «γραμμή» της Κουμουνδούρου
Το θέμα «κάνναβη» προκάλεσε σοκ και παραβίασε Το θέμα «κάνναβη» προκάλεσε σοκ και παραβίασε 

μια ισχυρή κόκκινη γραμμή για τη Δεξιάμια ισχυρή κόκκινη γραμμή για τη Δεξιά
Τιμή και δόξα στους ήρωες  
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο Μάιος είναι ο μήνας των συγκλονιστικών γεγονότων. Η Αι-
ματηρή Πρωτομαγιά, η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνι-

σμού, η Άλωση της Πόλης και βέβαια η Μάχη της Κρήτης… 
Η Μάχη της Κρήτης, το πιο πρόσφατο ιστορικό γεγονός, ξεκίνη-

σε στις 20 Μαΐου1941. 
Πρόκειται για μία μάχη ενός υπερήφανου λαού απέναντι σε 

έναν αδίστακτο κατακτητή, που εξαπέλυσε την εκδικητική του 
μανία με θηριωδίες που ακόμα και σήμερα περιμένουν τη Θεία 
Δίκη. 

Η Μάχη της Κρήτης, που δεν τελείωσε με την κατάκτηση του 
νησιού από τους Γερμανούς αλλά συνεχίστηκε σε πόλεις και χω-
ριά, σε βουνά και θάλασσες, από τους αντάρτες που δεν σταμά-
τησαν ούτε λεπτό να πολεμούν τους ναζί.

Μια εποποιία, στην οποία υποκλίθηκε και συνεχίζει να υπο-
κλίνεται ολόκληρος ο κόσμος, καταγράφηκε με το ανεξίτηλο αι-
ματοβαμμένο μελάνι. Ένα γεγονός κομβικής σημασίας για την 
εξέλιξη και έκβαση του Β› Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς κατέ-
δειξε τον ηρωισμό των Κρητικών, που χωρίς κανένα ουσιαστικό 
αμυντικό μέσο κατάφεραν να αναμετρηθούν με την ισχυρότερη 
πολεμική μηχανή της εποχής, εκείνη της ναζιστικής Γερμανίας, 
να κατατροπώσουν τη στρατιωτική ελίτ των αλεξιπτωτιστών 
και σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς να αναγκάσουν τον Χίτλερ 
να αλλάξει τα σχέδιά του απέναντι στον βασικό στόχο του, που 
ήταν η Ρωσία.

Η Μάχη της Κρήτης δεν ήταν ένα απλό περιστατικό στην ιστο-
ρία του Β› Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εκείνο που κατέδειξε τη 
δύναμη της κρητικής ψυχής, το μεγαλείο της και έδωσε ορισμό 
στην αντίσταση με βαρύ τίμημα για ολόκληρο το νησί. 

Η Μάχη της Κρήτης συγκλόνισε, συγκίνησε, αναθάρρησε τον 
κόσμο που μάχονταν τις δυνάμεις του Άξονα και έκανε τις με-
γαλύτερες προσωπικότητες της εποχής να υμνήσουν την αντί-
σταση των Κρητικών και τη σημασία εκείνης της γιγαντομαχίας.

Σήμερα, ογδόντα χρόνια από την έναρξη της Μάχης της Κρήτης 
και το μήνυμα παραμένει: Δεν ξεχνάμε! Δεν τους ξεχνάμε! Δεν 
ξεχνάμε το αποτρόπαιο πρόσωπο του ολοκληρωτισμού, όποια 
μορφή κι αν παίρνει ιστορικά. Δεν το ξεχνάμε γιατί προκαλεί 
πόνο και δυστυχία. Πόλεμο και καταστροφή. Δεν ξεχνάμε εκεί-
νους που στάθηκαν με θάρρος απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. 
Που αντιστάθηκαν με αυταπάρνηση για να ζούμε εμείς σήμε-
ρα ελεύθεροι και να δημιουργούμε εν ειρήνη. Δεν ξεχνάμε τους 
παππούδες – κάποιοι βρίσκονται ακόμη στη ζωή – που ανέτρε-
ψαν όλα τα προγνωστικά. Που αντιστάθηκαν στη ναζιστική πο-
λεμική μηχανή και ανέτρεψαν τα επεκτατικά σχέδια του Χίτλερ.
Αν και έχουν περάσει οκτώ δεκαετίες, η διεξαγωγή και η έκβα-

σή της εξακολουθούν να διδάσκουν τους ιστορικούς και στρατι-
ωτικούς μελετητές.
Ο αγώνας στη Μάχη της Κρήτης κράτησε 10 ημέρες. Οι γερ-

μανικές δυνάμεις επικράτησαν παρά τη γενναιότητα με την 
οποία πολέμησαν οι ελληνικές δυνάμεις του νησιού και την με 
κάθε μέσο αντίσταση του ηρωικού Κρητικού λαού, του οποίου 
το θάρρος, η τόλμη, η γενναιότητα και το πνεύμα αυτοθυσίας 
υπήρξαν ανυπέρβλητα.
Τιμή και δόξα στους ήρωες της Μάχης της Κρήτης…

Τα άκρα όρια της πανδημίας  
και της επιδημίας

Η εργαλειοποίηση της δημόσιας υγείας και η 
διά μέσου αυτής, κατάφωρη επιβουλή της 

ψυχολογίας των μαζών υπό της κυβερνήσεως, δι-
καιολογεί λίαν απολύτως τη ρητή επιφύλαξη διά 
της οποίας, σύμπασα η Ελλαδική κοινωνία, αντιμε-
τωπίζει, τόσο τη στάση της παγκόσμιας κοινότητας, 
όσο ιδίως της Ελλαδικής, περί της διαχείρισης της 
αυθαιρέτως βαπτιζόμενης ως πανδημίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 
[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ]

Τρανή απόδειξη της δυσπιστίας αυτής, περί της 
εγκυρότητας καταρχάς των ιατρικών στοιχείων, κα-
θίσταται η θέσπιση του ακαταδίωκτου ως προς 
την επιτροπή Λοιμοξιολόγων, θέτοντας δηλαδή 
πράξεις και τυχόν παραλείψεις των, κατά την αιτι-
ώδη εκτέλεση των καθηκόντων τους, εις το απυρό-
βλητο και εις τη διηνεκή ατιμωρησία, τι φοβούνται 
άραγε διά της άρον άρον θεσπίσεως της κατάπτυ-
στης αυτής διάταξης;

Εις επίρρωση της ανευθυνότητας της κυβερνή-
σεως είναι και μεταξύ άλλων, η κατ’ εξακολούθη-
ση και κατά συρροή άσκηση φαιάς προπαγάνδας, 
διά των εξωνημένων, καθεστωτικών τηλεοπτικών 
διαύλων – καναλιών, τα οποία, διά επιδότησης πα-
κτωλού δημοσίου χρήματος, εν καιρώ πανδημίας, 
παραπληροφορούν τον κόσμο, ασκώντας μία χυ-
δαία συλλογική τρομοκρατία, υποβοηθώντας ευ-
θέως κατά αυτόν τον τρόπο τον πειθαναγκασμό της 
κοινής γνώμης να καταστεί, υπό της κυβερνήσεως, 
υπάκουος εις την επιβολή των άλογων, δυσανάλο-
γων και προδήλως Αντισυνταγματικών μέτρων, εξ 
αφορμής των αλλεπάλληλων εγκλεισμών μας, ή της 
λήψεως των προχείρων προφυλακτικών μέτρων 
περιστολής διασποράς του ιού.
Δράττομαι της ευκαιρίας, να αναφέρω, την παν-

θομολογούμενη αποτυχία της ίδιας της κυβερνήσε-
ως να μειώσει τα κρούσματα, παρά την επί μακρόν 
εξάντληση των δρακόντειων μέτρων εγκλεισμού 
μας και της διά αυτού, αναστολή της επαγγελματι-
κής μας δραστηριότητας, καθώς και των αυστηρών 
μέτρων αστυνόμευσης του ιδιωτικού μας.
Εν των πλαισίω δηλαδή αυτής της ιδιότυπης δι-

κτατορίας, κατά καταστρατήγηση ενός πλέγματος 
των θεμελιωδών και ατομικών δικαιωμάτων των 
πολιτών, εφεξής, επετράπη τύποις η επαναφορά 
εις την κανονικότητα, πλην όμως το θεμελιώδες 
δικαίωμα εις την εργασία αλλά και εις την εκπαί-
δευση εξαρτήθηκε από την υποχρεωτική και εξα-
ναγκαστική υποβολή σε αυτοελέγχους διάγνωσης, 
εν άλλοις λόγοις εις την άκριτη και αδιαμαρτύρητη 
διά νόμου επιβολή μίας ιατρικής πράξεως, η οποία 
καταλύει εκκωφαντικά και εκ βάθρων παντός ψήγ-
ματος Νομικού Πολιτισμού.
Το ακανθώδες σημείο τριβής το οποίο ερείδε-

ται εις την δικαιολογητική βάση του Συντάγματος 
αλλά και των λοιπών συμβάσεων, είναι η θεμελι-
ώδης αρχή της συναινέσεως κατόπιν εμβριθούς 
και ενδελεχούς ενημερώσεως, προς πάσα Ιατρική 
πράξη. Σήμερον,  ο χρυσούς αυτός κανόνας, παρα-
βιάζεται κατάφωρα, στερώντας από τον πολίτη το 
αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να ενημερωθεί επαρ-
κώς, ορισμένως και πλήρως, διά την αξιοπιστία 
των «σελφ-τεστ» αλλά και κατ’ επέκταση διά τυχόν 
παρενέργειες των εμβολίων, εν συναρτήσει προς το 
ιατρικό ιστορικό τού καθενός.

Ο μαζικός εμβολιασμός εξ αφορμής της ύπαρξης 
της πανδημίας, θίγει τον πυρήνα της κορυφαίας 
εκφάνσεως του δικαιώματος αυτοκαθορισμού εις 
το ζωτικό τμήμα της υγείας τού εκάστοτε πολίτη, 
όπου εδράζεται κραταιώς εις την αξία του ανθρώ-
που (άρθρου 2 παράγραφος 1), την ελεύθερη ανά-
πτυξη της προσωπικότητας του (άρθρο 5 παράγρα-
φος 1), το δικαίωμα εις την ατομική του υγεία (άρ-
θρο 5 παράγραφος 2), την προστασία έναντι βιο-ια-
τρικών εξετάσεων (άρθρο 5 παράγραφος 5 εδάφιο 
β), το δικαίωμα εις τη σωματική του ακεραιότητα 
και εις την ψυχική του υγεία (άρθρο 7 παράγραφος 
2) καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 1 εδ. Β’ του 
Συντάγματος, περί προστασίας του ιδιωτικού και 
οικογενειακού βίου, εν συνδυασμώ προς το άρθρο 
8 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ. Εις τον αντίποδα, η μόνη 
επωδός της κυβερνήσεως έγκειται εις προάσπιση 
του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος η οποία 
συνίσταται εις τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας 
κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παρά-
γραφος 4 καθώς και το άρθρο 4 παράγραφος 5. Με 
γνώμονα δηλαδή τα ως άνω, το σκεπτικό της κυ-
βερνήσεως, έχουσα υποχρέωση για την προστασία 
της υγεία των πολιτών, λαμβάνει τα αναγκαία μέ-
τρα, αξιώνοντας από τους πολίτες να εκπληρώσουν 
το καθήκον της κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο 
προέχει προς διαφύλαξη της υγείας του κοινωνικού 
συνόλου, δοθέντος ότι τούτο, επιτάσσεται και από 
την αρχή της ισότιμης μεταχειρίσεως ως προς την 
ισότιμη συνεισφορά προς τα δημόσια βάρη, ήτοι 
προ το συλλογικό αγαθό της ανοσίας. Ασφαλώς, 
η ερμηνεία αυτή ερείδεται προς μία ορισμένη κα-
τεύθυνση, η οποία εκδέχεται ότι η Κυβέρνηση μάς 
αναφέρει αληθή και όχι αναληθή στοιχεία και ότι 
πράγματι, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
προς την κατεύθυνση αυτή, γεγονός όμως το οποίο 
καταρρίπτεται εκ των πραγμάτων από την εν γένει 
ως άνω συμπεριφορά και στάση της περί του αντι-
θέτου.

Εν κατακλείδι, δηλαδή επιβάλλεται μία μορφή 
ιδιότυπης δικτατορίας, ενόψει μία μονιστικής 
ερμηνείας περί της δημόσιας υγείας, διότι τοιου-
τοτρόπως θίγεται ο πυρήνας του δικαιώματος της 
ατομικής υγείας, καθότι επιβάλλεται διά νόμου 
αναγκαστικά μορφή υγειονομικής δικτατορίας 
προς τους πολίτες, διά της επιβολής ιατρικών πρά-
ξεων, στερώντας τους κατά τρόπο απαράδεκτο και 
φαλκιδεύοντας το δικαίωμα επαρκούς πληροφορή-
σεως τους, περί της ιατρικής πράξεως, όπως είναι 
τα «σελφ-τεστ» καθώς και τα εμβόλια. Ουδείς ενη-
μέρωσε υπεύθυνα τον, προς μαζικό εμβολιασμό 
κόσμο, περί του τι μέλλει γενέσθαι, αναφορικώς 
προς τυχόν ενδεχόμενες παρενέργειες, καθώς και 
την αστική ευθύνη του Δημοσίου εις παράλειψη 
τούτου, εις περίπτωση αποδεδειγμένης πρόκλησης 
βλάβης, ή ασθένειας εις την υγεία του, εξαιτίας και 
συνεπεία τού τυχόν εμβολιασμού του. Βιώνουμε 
πρωτοφανείς καταστάσεις, μίας μορφής ιδιότυπης 
δικτατορίας, υπό την επίφαση της κοινοβουλευτι-
κής δημοκρατίας, όπου το Ελλαδικό Κράτος αντι-
μετωπίζει άκρατα τους πολίτες ως πειραματόζωα, 
καταλύοντας παν ψήγμα Συνταγματικής νομιμότη-
τας, παραβιάζοντας κατάφωρα και κατ’ εξακολού-
θηση το δικαίωμα απόφασης περί της υγείας του, 
μείζονα και πρωταρχική υποχρέωση του ιδιωτικού 
βίου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικό-
τητας του υποκειμένου. Ας κατακρημνίσουμε λοι-
πόν την επιδημία του ψεύδους, ίνα εξιχνιάσουμε 
αληθώς τα άκρα όρια της πανδημίας.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  14 Μαΐου, 2021 / May 14, 2021  •  76  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  14 Μαΐου, 2021 / May 14, 2021

Αν και στην ελληνική πολιτική σκηνή, 
τον τελευταίο καιρό φυσούν χαμη-

λής έντασης άνεμοι, επαναλαμβάνεται 
το χρόνιο φαινόμενο οι πολιτικοί αρχηγοί, 
ειδικά ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, να κάνουν 
ό,τι μπορούν για να διεγείρουν τον «κομ-
ματικό πατριωτισμό», ώστε να ενισχύουν 
τη συσπείρωση και τη μαχητικότητα της 
παράταξής τους, με σκοπό να αλιεύσουν 
ψήφους. Το ενδεχόμενο να στηθούν κάλ-
πες το Σεπτέμβριο, άλλωστε, συγκεντρώ-
νει πολλές πιθανότητες.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Θα ήταν αφέλεια να περιμένει κανείς 
από τα κόμματα και τους αρχηγούς τους, 
να κάνουν επίδειξη αντικειμενικότητας με 
ακριβοδίκαιες κρίσεις. Ο ρόλος τους είναι 
διαφορετικός στη δημοκρατία. Όλα, όμως, 
έχουν ένα όριο, το οποίο –όπως μας απο-
δεικνύουν συνεχώς τα γεγονότα– έχει 
προ πολλού καταλυθεί. Κι αυτό, επειδή 
η όποια αντιπαράθεση δε γίνεται επί των 
κρίσιμων προβλημάτων του τόπου, αλλά 
για δευτερεύοντα, αν όχι για ασήμαντα. 
Με άλλα λόγια, κατά κανόνα τα κόμματα 
προσαρμόζουν το ζωτικά αναγκαίο πολι-
τικό διάλογο στα μέτρα τους, έτσι όπως 
αυτά διαμορφώνονται από τη φτώχεια 
τους σε επεξεργασίες και προγραμματικές 
προτάσεις.
Η συνεχιζόμενη –έστω και σε μικρότερο 

βαθμό σε σύγκριση με το παρελθόν– απο-
δοχή εκ μέρους των πολιτών του «ξύλι-
νου» κομματικού λόγου, δεν οφείλεται 
μόνο σε πολιτικό πρωτογονισμό. Συνδέ-
εται και με τον υψηλό βαθμό κομματικο-
ποίησης των θεσμών. Μετά την πτώση της 
δικτατορίας το 1974, τα κόμματα άσκησαν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και 
στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, 
αλλά και έναν υπερβάλλοντα και ασφυ-
κτικό έλεγχο σε όλο σχεδόν το πλέγμα της 
δημόσιας ζωής.
Τα κόμματα σύντομα εκφυλίστηκαν σε 

μηχανισμούς διαμεσολάβησης, διαχείρι-
σης και νομής της εξουσίας σε όλα της τα 
επίπεδα. Ο εκφυλισμός αυτός σταδιακά 
οδήγησε σε ατροφία την παραγωγή πο-
λιτικής, η οποία είναι η βασική αποστολή 
τους. Αυτό δε σημαίνει, ότι από τα κόμμα-
τα απουσιάζουν οι ιδεολογικοπολιτικές 
απόψεις. Απόψεις κυκλοφορούν, και μά-
λιστα τα κόμματα ήταν και παραμένουν 
σε σημαντικό βαθμό ανομοιογενή σ’ αυτό 
το επίπεδο.

Η ιδεολογικοπολιτική ανομοιογένεια, 
ωστόσο, δεν απείλησε ούτε απειλεί την 
ενότητα, ειδικά των κομμάτων εξουσίας. 
Εξουδετερώνεται από κεντρομόλες δυνά-
μεις, όπως είναι η παράδοση, το πνεύμα 
«κομματικής συντεχνίας», το δίκτυο των 
πελατειακών σχέσεων και βεβαίως η νομή 
ή η προσδοκία νομής της εξουσίας. Ειδικά 
οι μεγάλοι κομματικοί μηχανισμοί, έχουν 
απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν διατη-
ρηθεί η οργανωτική (όχι ιδεολογική – πο-
λιτική) ενότητα, μπορούν να διατηρήσουν 
ή να διεκδικήσουν την εξουσία.

ΚΟΜΜΑΤΑ – ΦΥΛΕΣ
Τα κόμματα υποτίθεται ότι είναι εθελο-

ντικές ενώσεις πολιτών, στη βάση ιδεολο-
γικών – πολιτικών προτιμήσεων, οι οποίες 

προσπαθούν να εκφράσουν προγραμμα-
τικά τις ανάγκες και τις επιδιώξεις κοινω-
νικών στρωμάτων και ρευμάτων. Η πραγ-
ματικότητα, ωστόσο, είναι περισσότερο 
περίπλοκη και λιγότερο αθώα. Ειδικά τα 
κόμματα εξουσίας, τείνουν να εκφυλι-
στούν σε καθεστωτικά μορφώματα, που 
από μία άποψη θυμίζουν φυλές και από 
μία άλλη εταιρείες.
Αυτό είχε καταστεί εξόφθαλμο από την 

εποχή που κυριαρχούσαν στην πολιτική 
σκηνή το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Στη συντριπτική 
πλειονότητά τους τα στελέχη και του ενός 
και του άλλου κόμματος, είχαν κάποιου εί-
δους εξάρτηση και αποκόμιζαν οφέλη από 
τη σχέση τους με την εξουσία. Το γεγονός 
αυτό δεν άφηνε πολλά περιθώρια για πο-
λιτική ανεξαρτησία και πολύ περισσότερο, 
για κριτική στον αρχηγό. Τον ίδιο δρόμο 
ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά τη 
διάσπασή του το καλοκαίρι του 2015, αν 
και στην Κουμουνδούρου εκδηλώνεται 
εσωκομματική αντιπολίτευση, περισσότε-
ρο με ιδεολογικά παρά με πολιτικά χαρα-
κτηριστικά.
Τα κόμματα – φυλές ευθύνονται σε με-

γάλο βαθμό και για το γεγονός, ότι στην 
πράξη δεν υφίσταται η προβλεπόμενη 
από το Σύνταγμα διάκριση των εξουσιών. 
Η νομοθετική εξουσία μόνο ανεξάρτητη 
δεν είναι. Έχει περιέλθει υπό τον απόλυτο 
σχεδόν έλεγχο της εκτελεστικής. Δυσεύ-
ρετες είναι οι περιπτώσεις διαφοροποί-
ησης συμπολιτευόμενων βουλευτών από 
την κυβερνητική γραμμή, παρότι συμμε-
τέχουν ελάχιστα στη διαμόρφωσή της. 
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν, 
για παράδειγμα, απειλείται η κομματική 
ενότητα, ή αμφισβητείται η ηγεσία, ο ρό-
λος των βουλευτών αποκτά καθοριστική 
πολιτική σημασία.

ΥΠΑΚΟΥΟΣ «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»
Ο λόγος που η νομοθετική εξουσία έχει 

περιέλθει σε καθεστώς πλήρους εξάρτη-
σης, είναι ότι κάθε βουλευτής βλέπει το 
βουλευτικό του αξίωμα, όχι ως αυτόνομη 
πολιτική αποστολή, αλλά σαν σκαλοπάτι 
για την υπουργοποίησή του. Με άλλα λό-
για, νιώθει περισσότερο σαν υποψήφιο 
μέλος της τωρινής ή αυριανής εκτελεστι-
κής εξουσίας, παρά ως ενεργό μέλος της 
νομοθετικής. Δεν πρόκειται απλώς και 
μόνο για προσωπική φιλοδοξία. Είναι η 
λογική του πελατειακού συστήματος, που 
διαμόρφωσε αυτές τις νοοτροπίες και συ-
μπεριφορές. Αυτό ίσχυε απολύτως για το 
ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Το ίδιο ισχύει πλέον –με 
ιδιαιτερότητες– και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Εάν ένας βουλευτής δεν καταφέρει να 
γίνει τουλάχιστον υφυπουργός, η τάση 
των ψηφοφόρων του είναι να τον θεω-
ρούν περίπου αποτυχημένο, επειδή δεν 
έχει μεγάλη δυνατότητα να τους κάνει 
αρκετά ρουσφέτια, επειδή νοιώθουν ότι 
–μέσω αυτού– δεν έχουν πρόσβαση στην 
εξουσία, έστω και φαντασιακά. Κατά συ-
νέπεια, η ζωτική ανάγκη του βουλευτή να 
επανεκλεγεί, τον ωθεί να βάζει στην άκρη 
τις όποιες ιδεολογικές – πολιτικές διαφω-
νίες του με την ηγεσία και να συμπεριφέ-
ρεται σαν υπάκουος «υπάλληλος» που 
διεκδικεί προαγωγή. Είναι αληθές ότι σε 
ομαλές περιόδους η εξουσία του βουλευ-
τή είναι περιορισμένη. Ακόμα και στο επί-
πεδο του νομοθετικού έργου τον πρώτο 
και κύριο λόγο έχουν οι υπουργοί. Αυτοί 

καταθέτουν νομοσχέδια, τα οποία οι συ-
μπολιτευόμενοι βουλευτές είναι υποχρε-
ωμένοι να ψηφίσουν. Επιπροσθέτως, το 
Κοινοβούλιο έχει πάψει προ πολλού να 
αποτελεί το κύριο πεδίο των πολιτικών 
αντιπαραθέσεων, εκεί όπου δοκιμάζονται 
και διακρίνονται ιδέες και πολιτικοί.
Οι βουλευτές όλων των κομμάτων, και 

ιδιαιτέρως οι νεότεροι και λιγότερο προ-
βεβλημένοι, ασφυκτιούν. Λίγες φορές 
τούς δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν και 
σπανίως να αναλάβουν την ευθύνη να 
συμμετάσχουν σε μια κοινοβουλευτική 
μάχη. Συνήθως, ο ρόλος τους περιορίζεται 
στο να υψώνουν το χέρι ή, για την ακρί-
βεια, να πατάνε το ηλεκτρονικό κουμπί 
στις ψηφοφορίες.

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η υπαγωγή της νομοθετικής εξουσίας 

στην εκτελεστική μπορεί να αρθεί μόνο 
σε συνθήκες Προεδρικής Δημοκρατίας. 
Μόνο μια τέτοια αλλαγή θα δημιουργού-
σε τις προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία 
της νομοθετικής εξουσίας, ώστε να λει-
τουργήσει ως πραγματικό αντίβαρο στην 
παντοδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας. 
Σήμερα, η νομοθετική εξουσία είναι θερα-
παινίδα της εκτελεστικής, με αποτέλεσμα 
να έχει επί της ουσίας καταλυθεί η αρχή 
για τη διάκριση των εξουσιών. Η υιοθέτη-
ση της Προεδρικής Δημοκρατίας, επίσης, 

θα διευκόλυνε τη συρρίκνωση του κομμα-
τισμού. Αυτή, ωστόσο, είναι μία μεγάλη 
συζήτηση, που κατά πάσα πιθανότητα δεν 
πρόκειται να γίνει.
Με όχημα το λεγόμενο Επιτελικό Κράτος, 

ο Μητσοτάκης έχει μετατοπίσει περαιτέ-
ρω το κέντρο βάρους της εξουσίας από 
τα υπουργεία στο μηχανισμό που ο ίδιος 
έχει δημιουργήσει γύρω από τον πρω-
θυπουργό. Με άλλα λόγια, κατέστησε το 
σύστημα πολύ πιο συγκεντρωτικό, ακόμα 
πιο πρωθυπουργοκεντρικό, σε βαθμό που 
να θυμίζει προεδρική εξουσία. Αυτό δε 
θα ήταν αρνητικό, εάν απέναντι υπήρχε 
ως λειτουργικό αντίβαρο μία πραγματι-
κά ανεξάρτητη νομοθετική εξουσία, που 
ασκεί και κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως 
συμβαίνει στις ΗΠΑ. Η θεμελιώδης αρχή 
της εξισορρόπησης, όμως, είναι ασήμαντη 
λεπτομέρεια για τους εγχώριους φιλελεύ-
θερους…

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

κυβέρνηση Μητσοτάκη στο κοντινό, ορα-
τό μέλλον, είναι τα ελληνοτουρκικά. 

Απόστολος Αποστολόπουλος*
© slpress.gr

Όσο εκεί τα πράγματα είναι ανεκτά, η 
κυβέρνηση κερδίζει χρόνο, ενώ με τον 
Δένδια πήρε και ανάσα. Με την αναμενό-
μενη άφιξη του Τσαβούσογλου στην Αθή-
να η ανάσα θα σβήσει και τυπικά, όπως 
υποστήριξα από την πρώτη στιγμή.

Η όποια αντιπολίτευση, εσωκομματική, 
αξιωματική, νεόκοπη της δεξιάς, πασχίζει 
αλλά δεν καταφέρνει να αλλάξει το κλίμα. 
Διότι κανείς, από τον Τσίπρα ως τον Τρά-
γκα και από τον Σαμαρά ως τον Βελόπου-
λο, δεν έχει να προτείνει κάτι καινούργιο, 
πειστικό, εφαρμόσιμο. 
Η αδυναμία πειθούς δεν οφείλεται στην 

κυριαρχία της κυβέρνησης επί των ΜΜΕ. 
Αν υπήρχε αξιόλογη νέα πρόταση θα την 
προσέχαμε. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει, ούτε η ιδέα, ούτε 

η ομάδα, ούτε ο άνθρωπος που θα έπειθε 
ότι, αν τον εμπιστευόμασταν θα μπορού-
σε να μετατρέψει την ιδέα σε πραγματι-
κότητα. 
Αντ’ αυτού, καταλήγουμε συνήθως σε 

μια θλιβερά άγονη αντιπολίτευση, όσο 
απογοητευτική είναι συχνά η εικόνα της 
κυβέρνησης.

Στα ελληνοτουρκικά πρέπει να πάρουμε 
απόφαση ότι το αν ο Ερντογάν χρεοκοπή-
σει την Τουρκία, αν βάζει χέρι στο ταμείο 
του Κράτους, αν προδίδει φίλους και συ-
ναλλάσσεται με εχθρούς, όλα αυτά είναι 
απλώς καλές αφορμές για προπαγάν-
δα. Καμία κυβέρνηση δεν έπεσε από την 
εχθρική προπαγάνδα. 
Οι ελιγμοί του Ερντογάν, οι παλινδρο-

μήσεις των ΗΠΑ, οι ρωσικές υστερο-
βουλίες, δεν αλλάζουν τα πράγματα. 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, οι 

ΗΠΑ προσπαθούν να ρίξουν ή έστω να 
στριμώξουν τον Ερντογάν, δημιουργώ-
ντας οικονομική ασφυξία και αποκόπτο-
ντάς τον από πιθανές συμμαχίες. Είναι 
εντελώς αμφίβολο το αποτέλεσμα. 

Η Κίνα προσφέρει οικονομική διέξοδο 
και η Ρωσία μπορεί να καλύψει το κενό 
ασφάλειας, αν και το αντίτιμο σταδιακά 
θα τείνει να γίνει βαρύ έως ασφυκτικό για 
την Τουρκία.

Η στρατηγική των ΗΠΑ πάσχει, επειδή η 
χώρα δεν έχει την παλιά της ισχύ και Ρω-
σία – Κίνα είναι αποτελεσματικοί ανταγω-
νιστές. Κυρίως, όμως, η τυχόν πτώση του 
Ερντογάν θα ωφελήσει τις ΗΠΑ αλλά όχι 
αναπόφευκτα και την Ελλάδα. Οι διάδοχοι 
θα συνεχίσουν απέναντί μας την ίδια πο-
λιτική, πιθανότατα πιο απελευθερωμένοι, 
γιατί θα ομνύουν την πίστη τους στο μο-
ναδικό θεό, το ΝΑΤΟ. Τα συμφέροντα της 
Τουρκίας είναι πάγια, δεν είναι προσωπι-
κά του Ερντογάν.

Στην Ελλάδα στιγμιαίες εξάρσεις «τύπου 
Δένδια» ευχαριστούν αλλά δε γιατρεύουν. 
Η Τουρκία απειλεί αλλά δε μας επιτίθεται 
επειδή δεν έχει την άδεια των Αμερικα-
νών, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. 
Οι ΗΠΑ δε θέλουν να γίνει η Τουρκία μό-
νος και ανεξέλεγκτος κύριος της ΝΑ Μεσο-
γείου. Και υπολογίζουν ότι αν η Τουρκία 
πάρει αντάλλαγμα σε βάρος μας, αντί να 
επανέλθει στη Δύση, απλώς θα ζητήσει κι 
άλλα.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι πόλεμοι κερδίζονται στο πεδίο των 

μαχών αλλά ενίοτε τα κέρδη χάνονται στα 
σαλόνια των διαπραγματεύσεων. 

Στα σαλόνια έχουν δύναμη μόνο οι Με-
γάλες Δυνάμεις που ξέρουν να συμβιβά-
ζονται… υπέρ των συμφερόντων τους και 
να αφήνουν τους νικητές του πολέμου 

πεινασμένους. Ύστερα από τόσα χρόνια 
οι τουρκικοί εκφοβισμοί δεν καταφέρ-
νουν να λυγίσουν αποτελεσματικά την 
Ελλάδα. Ο Σημίτης αναγνώρισε τουρκι-
κά συμφέροντα στο Αιγαίο αλλά για την 
Τουρκία αυτό δεν είναι ούτε καν ορεκτικό. 
Ο Σημίτης πολιτικά αυτοκτόνησε με αυτά 
που έκανε, όπως τέλειωσε και ο Τσίπρας 
με τις Πρέσπες και τις κωλοτούμπες του, 
η κυβέρνηση συνοδοιπορεί. Τι απομένει;

Η λογική του Ψυχρού Πολέμου λέει ότι 
η ένοπλη σύγκρουση μπορεί να αποφευ-
χθεί και οι λύσεις να αναζητηθούν συζη-
τώντας πίσω από τις κουρτίνες. 

Παράδειγμα: Ελλάδα και Τουρκία δεν 
πάνε στη Χάγη, διότι δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν στο συνυποσχετικό, στους 
όρους προσφυγής στο Διεθνές Δικαστή-
ριο. Η λύση που απομένει είναι να κατα-
σκευαστεί εκ του μηδενός μια καινοφανής 
φόρμουλα, ένα νομικό πλαίσιο ταιριαστό 
στην ειδική περίπτωση του Αιγαίου, των 
ελληνοτουρκικών.

Έτσι ώστε το νέο, «τοπικό», Διεθνές Δί-
καιο να καλύπτει με περίτεχνες διατυπώ-
σεις τους προσυμφωνημένους συμβιβα-
σμούς. Όπου, ας πούμε, ο «σημιτισμός» 
(το άλλο όνομα του ενδοτισμού) θα κυ-
κλοφορεί «μέσα από τις γραμμές» του 
εν λόγω νομικού πλαισίου, αλλά θα είναι 
πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτός από 
τους μη μυημένους στις νομικές τρικλο-
ποδιές. Τότε, όλα είναι εφικτά. Άλλα θα 
βλέπουμε οι απλοί πολίτες στην Αθήνα 
και άλλα θα έχουν συμφωνηθεί στην Ουά-
σιγκτον, μου έλεγε χασκογελώντας φίλος, 
απόστρατος, συζητώντας, ως λογικό σενά-
ριο, τα προηγούμενα.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Τέτοιες ραφιναρισμένες δουλειές, τρι-

κλοποδιές και ίντριγκες, τις αναλαμβά-
νει συνήθως η γηραιά Αλβιών, έμπειρος 
μπάτλερ των ΗΠΑ, απελευθερωμένη πια 

από τις χοντροκομμένες γερμανικές γαλό-
τσες, τις διάφανες παριζιάνικες μηχανορ-
ραφίες και απαλλαγμένη από τους άχρη-
στους ηλίθιους των Βρυξελλών.

Η κυβέρνηση και οι εταίροι της ΕΕ (με την 
εξαίρεση Ουγγαρίας και Αυστρίας) εφαρ-
μόζουν τις εντολές των Βρυξελλών/Βερο-
λίνου για τον κορωνοϊό και την επάνοδο 
στην «ομαλότητα». Είναι σχεδόν αφοπλι-
στική και πάντως μοναδική στα χρονικά, 
η δημόσια ομολογία του πρωθυπουργού 
ότι αν φέρει το ρωσικό εμβόλιο θα πέσει 
η κυβέρνηση και γι’ αυτό ακολουθεί ξένες 
εντολές (Βερολίνου/Βρυξελλών/ΗΠΑ). 

Στην ίδια εντολή υπακούει όλη η ΕΕ, 
εκτός από τις Ουγγαρία – Αυστρία. Γιατί, 
λοιπόν, αφού υπακούουν σε εντολές για 
την υγεία και τη ζωή των πολιτών τους, να 
αντισταθούν στις υποδείξεις για το Αι-
γαίο; Η υποταγή της ηγεσίας στην ΕΕ, για 
λόγους πολιτικής εναντίον της Ρωσίας – 
Κίνας, και υπέρ των φαρμακευτικών εται-
ριών, σε βάρος της υγείας και της ίδιας 
της ζωής των πολιτών, είναι πρωτοφανής 
και προκλητική. Οι αισιόδοξοι ελπίζουν 
ότι αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα τους το 
πληρώσει. Αλλιώς τι;
ΥΓ.: Στην ερώτηση ποιος μπορεί να διαδε-

χθεί την κυβέρνηση δεν υπάρχει προφα-
νής απάντηση επειδή, εξίσου προφανώς, 
δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.

*Ο Απόστολος Αποστολόπουλος είναι 
δημοσιογράφος. Γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στη Νέα Σμύρνη με μικρασιατική παι-
δεία, από τη μητέρα του. Ο παππούς και 
ο πατέρας του ήταν επίσης δημοσιογρά-
φοι. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Παρί-
σι, στα χρόνια της δικτατορίας. Ξεκίνησε 
δημοσιογραφία στην Αυγή και, μεταδι-
κτατορικά, σε εφημερίδες, περιοδικά και 
στο δημοτικό ραδιόφωνο 9,84. Από το 
1974 ως το 2000 ήταν ως παρουσιαστής 
του Δελτίου Ειδήσεων στην ΕΡΤ, ρεπόρ-
τερ και αρχισυντάκτης.
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Τα εφαρμοστικά πρωτόκολλα της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών διαφαίνεται 

ότι θα λειτουργήσουν ως καταλύτης στο 
χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε 
να θεωρούμε βέβαιο ότι θα ψηφιστούν 
από την ελληνική Βουλή, αφού θα ψη-
φιστούν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κι έτσι, όσες 
απώλειες και να έχει από τους σαμαρι-
κούς βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα υπερκαλυφθούν.

Μάκης Ανδρονόπουλος*
© slpress.gr

Τώρα, το αν θα πάει να καταψηφίσει ο 
Σαμαράς ή θα κάτσει σπίτι του ή θα βρί-
σκεται στο εξωτερικό, είναι ένα θέμα. Αν 
δεν πάει όμως, ξέρει ότι θα αρχίσει να 
φθίνει η όποια επιρροή διαθέτει ακόμα. 
Το πιθανότερο είναι να πάει, για την τιμή 
των όπλων. Εκεί έχει δύο δυνατότητες, να 
πει στους δικούς του να υπερψηφίσουν 
για να μην έχει πρόβλημα η παράταξη, ή 
να τους εξωθήσει στην καταψήφιση.

Στην πρώτη περίπτωση είναι απλώς μια 
συμβολική κίνηση που παίρνει απάνω του, 
στη δεύτερη είναι κοινοβουλευτικό «πρα-
ξικόπημα», διαδικασία οικεία. Βέβαια, 
υπάρχει και το πολιτικό άλλοθι που πάντα 
βολεύει τους πάντες, «ψήφος κατά συ-
νείδηση». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν 
πέφτει έτσι, παρά μόνο αν, οι νεοδημο-
κράτες βουλευτές που θα καταψηφίσουν 
είναι περισσότεροι από αυτούς που θα 
υπερψηφίσουν.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η αριθμητική δε βγαίνει για ανατροπή 

της «οικογένειας», αντίθετα μπορεί ένα 
συμβολικό αντάρτικο να οδηγήσει σε ενί-
σχυσή της, καθώς θα ανοίξουν νέες δυνα-
τότητες για τον πρωθυπουργό, όπως θα 
δούμε παρακάτω. Υπάρχει βέβαια και ο 
πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμαν-

λής, που φέρεται διατεθειμένος να παρα-
δώσει τη βουλευτική του έδρα, προκειμέ-
νου να μην ψηφίσει τη συμφωνία, διότι, 
ως γνωστόν, είναι του πολιτικού δόγμα-
τος «αφήνουμε τους εκλεγμένους πρω-
θυπουργούς να εξαντλήσουν την 4ετία 
τους».

Με δύο λόγια, δε ρίχνω τον Μητσοτά-
κη, αν κάτι δε μου αρέσει, φεύγω. Κάπου 
εκεί παρενέβη η Ντόρα, διεκδικώντας για 
λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας την 
πατρότητα του σχεδίου της συμφωνίας 
των Πρεσπών. Σε κάθε περίπτωση, με μια 
παραίτηση Καραμανλή τα πράγματα αρχί-
ζουν να γίνονται δύσκολα για την «οικογέ-
νεια», ίσως και για την κυβέρνηση.

Από την άλλη, ο Κώστας Καραμανλής 
υποτίθεται ότι θέλει να φύγει από την πο-
λιτική, ίσως και να μην είναι υποψήφιος 
βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Αυτό 
που του πάει είναι η θέση του προέδρου 
της Δημοκρατίας, θέση που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ 
μπορεί πλέον να του προσφέρει, κάποτε. 
Άλλωστε, ο Κ.Κ. φέρεται να συμπαθεί τον 
Αλέξη Τσίπρα… ενώ κάποιοι καραμανλικοί 
δουλεύουν πολιτικά ατύπως για τον Τσί-
πρα.

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΚΛΕΙΔΩΜΑ  
ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Εδώ είναι σκόπιμη μια θεωρητική παρέν-
θεση. Τόσο ο Κώστας Καραμανλής, όσο και 
ο Σαμαράς, δεν είναι νεοφιλελεύθεροι. Εί-
ναι ιδεολογικά παιδιά του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, του ριζοσπαστικού φιλελευ-
θερισμού και μάλλον δε συμφωνούν με 
τη νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική 
και το σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Υπενθυμίζε-
ται ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε 
κατηγορηθεί για «σοσιαλμανία»…
Ο Μητσοτάκης όμως θεσμικά είναι από 

πάνω, σε ό,τι αφορά τους «Μακεδονομά-
χους». Σημειωτέων ότι, η Συμφωνία των 
Πρεσπών δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
από κάποια άλλη συμφωνία ή συνθήκη 

και δεν μπορεί να ανακληθεί. Οι διατάξεις 
της είναι νομικά δεσμευτικές και για τα 
δύο μέρη από άποψη Διεθνούς Δικαίου 
και θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον. 
Συνεπώς, ο Μητσοτάκης στηρίζει «την 
πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρ-
μογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ως μέ-
ρος της ενταξιακής διαδικασίας».
Εδώ υπάρχει και ένα ακόμη πολύ ισχυρό 

επιχείρημα, που δεν έχει ακόμη χρησιμο-
ποιηθεί: Εφόσον η συμφωνία που έγινε 
με την ευλογία του ΟΗΕ και εντάσσεται 
πλέον στη χωρία του διεθνούς δικαίου, 
δεν μπορεί η Ελλάδα που επικαλείται το 
διεθνές δίκαιο για τα άλλα εθνικά της ζη-
τήματα και να καταψηφίζει τα εφαρμοστι-
κά πρωτόκολλα μιας συμφωνίας διεθνούς 
δικαίου. Συνεπώς, Σαμαράς και ενδεχομέ-
νως Κ. Καραμανλής είναι off.

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αν το πει αυτό ο Μητσοτάκης στη Βουλή 

τους καθάρισε όλους. Έτσι, στην καλύτερη 
περίπτωση οι «Μακεδονομάχοι» θα πάνε 
για μπάνιο, εκτός αν μετρηθούν και απο-
τολμήσουν το κοινοβουλευτικό «πραξικό-
πημα». Βέβαια, ο Μητσοτάκης δε θα τους 
προκαλέσει και μάλλον θα προσπαθήσει 
να μην τους εκθέσει. Θα φέρει τα πρωτό-
κολλα το καλοκαίρι στη Βουλή, εξ ου και η 
ολομέλεια, όταν δηλαδή ο λαός θα κάνει 
τα μπάνια του. Και μαζί με αυτά, θα περά-
σει όλα τα εφαρμοστικά νομοσχέδια του 
«Ελλάδα 2.0».

Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής, επειδή 
υπάρχει και η «συνεπιμέλεια» αλλά και 
τα πρωτοσέλιδα για τους σημιτικούς εξω-
κοινοβουλευτικούς συνεργάτες του πρω-
θυπουργού και η «συριζίτιδα» της ΝΔ, το 
Μαξίμου διέρρευσε το φόβητρο του ανα-
σχηματισμού, τον οποίο όμως μάλλον δε 
θα κάνει τώρα αλλά το Σεπτέμβριο. Ανα-
σχηματισμός τώρα θα σημάνει, για την 
αγορά και τους έξω, διπλές εκλογές το Σε-
πτέμβριο – Οκτώβριο. 

Ο τουρισμός δε θέλει τέτοια προοπτική. 
Οι αγορές επίσης. Άλλωστε, άμα δεν μπο-
ρεί να αλλάξει το Θεοχάρη και τον Κικίλια 
λόγω συγκυρίας, τί ανασχηματισμός θα’ 
ναι; Όμως, το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα 
είναι διαφορετικά. Ο λαός θα έχει μπανια-
ριστεί, οι νέοι θα έχουν πιει τα σφηνάκια 
τους στις… πυλωτές, ο τουρισμός θα έχει 
κάνει ταμείο, ο Μητσοτάκης θα έχει πε-
ράσει τα δύσκολα νομοσχέδια κρατώντας 
όλους σε προσμονή υπουργοποίησης 
(Όλγα κ.ά.) και ίσως έχει κάνει το deal για 
τις φρεγάτες. 
Τότε, θα κάνει ένα δομικό ανασχηματι-

σμό απεξάρτησης από τους σαμαρικούς. 
Ψάχνει, λέγεται, να βρει και τον… «Πιερ-
ρακάκη» για Παιδεία και Πολιτισμό… 
Κι αν του κουνηθούν, πάει σε εκλογές, 

αλλιώς εξαντλεί την 4ετία εδραιώνοντας 
τη «σταθερότητα» που τόσο ανάγκη έχει 
ο τόπος.

*Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι δημο-
σιογράφος και συγγραφέας. Διετέλεσε 
διευθυντής σύνταξης στη «Ναυτεμπορι-
κή», στον «Κόσμο του Επενδυτή», στην 
«Απογευματινή της Κυριακής» και αρχι-
συντάκτης στο «Κέρδος». Εργάστηκε ως 
οικονομικός συντάκτης στην «Καθημερι-
νή», το «Έθνος», το «Ποντίκι» και παρου-
σίασε οικονομικές εκπομπές στα κανά-
λια ΜΕGA, TEMPO, SevenX. Εργάστηκε, 
επίσης, στο χώρο της πολιτικής επικοι-
νωνίας. Έχει γράψει τα βιβλία «Η Ελλά-
δα στο ντιβάνι – Διεργασίες ανατροπής 
γύρω από την ιστορία, τη γλώσσα και τα 
κοινωνικά στερεότυπα» (εκδόσεις Αλε-
ξάνδρεια, 2011), «Το γερμανικό σύνδρο-
μο – Η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι 
στη γερμανική ιδιαιτερότητα» (εκδόσεις 
Ταξιδευτής, 2013) και έχει μεταφράσει 
το φουτουριστικό μυθιστόρημα του Τσέ-
χου συγγραφέα Γιαν Βάις «Το σπίτι με τα 
χίλια πατώματα» (εκδόσεις Οδυσσέας, 
1982).

Τα πρωτόκολλα  Τα πρωτόκολλα  
των Πρεσπών και  των Πρεσπών και  

το κεφαλοκλείδωμα το κεφαλοκλείδωμα 
του Μητσοτάκητου Μητσοτάκη
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Στο τέταρτο άρθρο αυτής της τετραλο-
γίας, για τη στρατηγική διάσταση του 

Κυπριακού, θα αναφερθώ στο σκανδα-
λώδες γεγονός ότι Λευκωσία και Αθήνα 
χειρίζονται το Κυπριακό λες και δεν έχει 
αλλάξει τίποτα στις σχέσεις της Τουρκίας 
με τις ΗΠΑ και τη Δύση ευρύτερα, λες και 
βρισκόμαστε 15 χρόνια πριν. 

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Στην πραγματικότητα, πρόκειται διά πα-
ραλείψεως εθνικό έγκλημα. Τα τελευταία 
χρόνια, όμως, έχουν συντελεστεί βαρυ-
σήμαντες γεωπολιτικές μετατοπίσεις που 
επηρεάζουν καθοριστικά την περιοχή μας.

Η αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονί-
ας είναι ο πιο πρόσφατος κρίκος, σε μία 
αλυσίδα δημόσιων ή παρασκηνιακών 
πληγμάτων που η Ουάσιγκτον έχει κατα-
φέρει τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. 
Είναι κοινό μυστικό, ότι οι σχέσεις τους 
είναι στα όρια της ρήξης. Μπορεί οι Αμε-
ρικανοί να ελπίζουν ακόμα ότι θα επανα-
φέρουν την Τουρκία στο «δυτικό μαντρί», 
αλλά ήδη προετοιμάζονται και για το χει-
ρότερο σενάριο, δημιουργώντας σταδια-
κά εναλλακτικές λύσεις. Κεντρικό ρόλο σ’ 
αυτή τη διαδικασία παίζει η Ελλάδα, όπως 
έχει φανεί από τις στρατιωτικές διευκο-
λύνσεις που έχει ήδη παραχωρήσει στις 
ΗΠΑ και από όσες πρόσθετες βρίσκονται 
σε φάση συνομιλιών.

Όταν, λοιπόν, υπάρχει ένα τόσο αρνητι-
κό κλίμα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις 
και ένα αντιστρόφως τόσο θετικό κλίμα 
στις ελληνοαμερικανικές, είναι δυνατόν 
το Κυπριακό να έχει αφεθεί να αντιμετω-
πίζεται σα να μην έχει αλλάξει τίποτα τα 
τελευταία 10 χρόνια; Κι όμως, είναι. Και 
γι’ αυτό πρωτίστως και κυρίως, ευθύνη 
έχουν η Αθήνα και η Λευκωσία, οι οποίες, 
ως άμεσα ενδιαφερόμενες – θιγόμενες 
θα έπρεπε όχι μόνο να έχουν εγείρει ζή-
τημα, αλλά και να το έχουν μετατρέψει σε 
κεντρικό άξονα της ελληνικής και κυπρια-
κής διπλωματίας.

Μπορεί κανείς να καταλάβει, γιατί το 
2004 οι ΗΠΑ στήριξαν με κάθε τρόπο το 
σχέδιο Ανάν. Τότε, ο Ερντογάν ήταν «αγα-

πημένο παιδί» τους, ο «ισλαμοδημοκρά-
της» που (στο μυαλό τους) θα λειτουρ-
γούσε σα φιλοδυτικό παράδειγμα για όλο 
το μουσουλμανικό κόσμο. Για μία ακόμα 
φορά τα δυτικά πολιτικά επιτελεία και οι 
βαρύγδουπες δεξαμενές σκέψης διαψεύ-
σθηκαν οικτρά.

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σήμερα, λοιπόν, που όλη εκείνη η «αναμ-

φισβήτητη σοφία» για την Τουρκία του 
Ερντογάν έχει βρει τη θέση που της αξίζει 
στα σκουπίδια της Ιστορίας, δε θα έπρεπε 
Αθήνα και Λευκωσία να το εκμεταλλευ-
θούν; Γιατί αφήνουν το Κυπριακό να πα-
ραμένει στην τρέχουσα γραφειοκρατική 
διαχείριση χαμηλόβαθμων διπλωματών 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι λειτουρ-
γούν με κεκτημένη ταχύτητα, χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές στη «με-
γάλη εικόνα»;
Γιατί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

δεν υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία στην 
Ουάσιγκτον, πόσο αρνητικά θα είχαν επη-
ρεαστεί τα αμερικανικά συμφέροντα εάν 
είχε περάσει το σχέδιο Ανάν; 

Δεν πρόκειται για ισχυρισμό. Συμφέρει 
την Ουάσιγκτον η γεωπολιτικά πολύτι-
μη Κύπρος να περιέλθει επί της ουσίας 
στο γεωστρατηγικό έλεγχο μίας Τουρκίας, 
η οποία σταθερά εδώ και χρόνια διολι-
σθαίνει μακριά από τη Δύση; Προφανώς 
όχι. Κι αυτό δεν πρόκειται να το αρνηθεί 
κανείς σοβαρός Αμερικανός αξιωματού-
χος.
Είναι κοινό μυστικό, ότι η Γραμματεία 

του ΟΗΕ κινείται στο πλαίσιο που της είχε 
υπαγορεύσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Γιατί, λοιπόν, 
Αθήνα και Λευκωσία αφήνουν να συνε-
χίζεται αυτό; Επιχειρήματα που αγγίζουν 
την αμερικανική ευαισθησία έχουν και 
μάλιστα πολύ ισχυρά. Γιατί δεν τα θέτουν 
στις διπλωματικές επαφές όλων των επι-
πέδων, με σκοπό να προκαλέσουν μία 
αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής;

Όπως προανέφερα, δεν πρόκειται για 
ανεδαφική επιδίωξη. Οι τουρκικές επιδι-
ώξεις στην Κύπρο απειλούν τα πραγματι-
κά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική 
Μεσόγειο, έστω κι αν τα στερεότυπα που 

έρχονται από το παρελθόν και η γραφειο-
κρατική αδράνεια, δεν έχουν ακόμα επι-
τρέψει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προσαρ-
μόσει την πολιτική του για το Κυπριακό 
στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Η αμερικανική εξωτερική πολιτική γενι-

κά θυμίζει τάνκερ. Στρίβει (αλλάζει) πολύ 
αργά. Χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατι-
κή αδράνεια, η οποία γίνεται ακόμα μεγα-
λύτερη όταν πρόκειται για ένα ζήτημα που 
δε βρίσκεται στις πρώτες σειρές της αμε-
ρικανικής ατζέντας. Και στην Ουάσιγκτον, 
βεβαίως, δεν κοιμούνται και ξυπνάνε με 
το μυαλό τους στο Κυπριακό.

Πολύ περισσότερο, όταν οι άμεσοι ενδι-
αφερόμενοι – θιγόμενοι, η Λευκωσία και 
η Αθήνα, δεν κάνουν πραγματικά τίποτα 
για να επανατοποθετήσουν το Κυπριακό 
στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που ήδη 
διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Απλώς, συνεχίζουν να επαναλαμβά-
νουν με κραυγαλέο πολιτικό αυτισμό την 
αποδεδειγμένα από τα γεγονότα αδιέξο-
δη θέση «λύση στη βάση της δικοινοτικής 
διζωνικής ομοσπονδίας»!

Ας μην ξεχνάμε, ότι κάτω από αυτόν τον 
τίτλο έχει συσσωρευθεί ένα διαπραγμα-
τευτικό κεκτημένο, το οποίο οδήγησε στο 
δυνάμει καταστροφικό σχέδιο Ανάν και 
δεν μπορεί να οδηγήσει, παρά μόνο σε 
παραλλαγή εκείνου του σχεδίου. Είναι 
ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο που η αναθε-
ώρηση στρατηγικής από μηδενική βάση 
είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημέ-
νη. Έπρεπε να είχε γίνει το 2004, αλλά κά-
λιο αργά παρά ποτέ.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΓΩΜΑ
Όταν, λοιπόν, Λευκωσία και Αθήνα συ-

μπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
προφανώς δε θα είναι η Ουάσιγκτον που 
θα αλλάξει το πλαίσιο για ένα ελληνι-
κό πρόβλημα. Θα μπει σε διαδικασία να 
αναθεωρήσει την πολιτική της, μόνο εάν 
ωθηθεί από τους άμεσα θιγόμενους προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Αλλά κι αν οι Αμερικανοί διστάσουν να 
αλλάξουν πολιτική, σίγουρα θα συμφω-

νήσουν πως είναι και για το δικό τους 
συμφέρον να παγώσουν τις διπλωματικές 
διαδικασίες που δρομολογεί ο Γκουτέρες 
μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ερ-
ντογάν και τις αμερικανοτουρκικές σχέ-
σεις.
Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ. Μπορεί 

για τους Ισραηλινούς να είναι εφιάλτης η 
Κύπρος να περάσει υπό το γεωστρατηγικό 
έλεγχο της Τουρκίας, αλλά δεν είναι αυτοί 
που θα ορίσουν τον τρόπο και το πλαίσιο 
επίλυσης του Κυπριακού. 

Εάν, όμως, η Λευκωσία και η Αθήνα άλ-
λαζαν γραμμή πλεύσης, εάν απεγκλωβί-
ζονταν από την παγίδα της δικοινοτικής 
διζωνικής ομοσπονδίας και αναζητούσαν 
εναλλακτική στρατηγική, το Τελ Αβίβ θα 
έσπευδε για το δικό του συμφέρον να τις 
στηρίξει και τοπικά και στις ΗΠΑ μέσω του 
εβραϊκού λόμπι.
Αυτό είναι το πραγματικό τοπίο στο Κυ-

πριακό, έστω κι αν Λευκωσία και Αθήνα 
εμμένουν αυτιστικά στην εδώ και δεκαε-
τίες διπλωματική πεπατημένη. 

Δε συνειδητοποιούν, άραγε, ότι όλο 
αυτό το γεωστρατηγικό πλέγμα που έχει 
υφανθεί τα τελευταία χρόνια στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και το οποίο απομονώνει 
την Τουρκία, θα διαλυθεί εάν δρομολογη-
θούν διαδικασίες λύσης του Κυπριακού 
όχι μόνο με συνομοσπονδία, αλλά και με 
την «δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία» 
που έχει κάνει σημαία η ελληνοκυπριακή 
και ελλαδική πλευρά; 

Όπως έδειξε και το σχέδιο Ανάν, άλλω-
στε, αυτός ο τίτλος δεν είναι τίποτα άλλο 
από ένα υβρίδιο Ομοσπονδίας, όπου συμ-
φέρει την τουρκική πλευρά, και συνομο-
σπονδίας επίσης, όπου επίσης συμφέρει 
την τουρκική πλευρά.

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

Το διά παραλείψεως  
ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  
Λευκωσίας και Αθήνας
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Υγεία και Διατροφή
Έτσι θα φτάσετε τα 100!Έτσι θα φτάσετε τα 100!  
Οι 7 συμβουλές των αιωνόβιων!Οι 7 συμβουλές των αιωνόβιων!
Όσοι έχουν φτάσει ή περάσει τα 100 γνωρίζουν τι πρέπει να κάνει κάποιος 

για να προλάβει τις ασθένειες και να απομακρύνει τον κίνδυνο θανά-
του. Μπήκαμε πλέον στην τρίτη δεκαετία της χιλιετίας και πρέπει να θέτουμε 
στόχους που αφορούν την υγεία μας και να υιοθετούμε τις συμβουλές των 
αιωνόβιων, αν θέλουμε να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής.
O αριθμός αυτών που θα φτάσουν τα 100 στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι θα ξεπε-

ράσει το ένα εκατομμύριο το 2050, ενώ το 25% των παιδιών που γεννήθηκαν 
πρόσφατα, πιθανότατα θα γίνουν αιωνόβιοι. Τα μυστικά τους;  
Σπάνια πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο, κοιμούνται καλά, παραμένουν αισιό-
δοξοι και αποφεύγουν τις τροφές με συντηρητικά.
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ,  
ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕ Ο ΔΡ MERCOLA:
1] Αποφεύγετε το στρες έξυπνα: Οι γηραιότεροι θέτουν την αποφυγή του στρες ως 

τον πιο σημαντικό παράγοντα μακροζωίας. Αυτό δε σημαίνει ότι δε βίωσαν στρεσο-
γόνες καταστάσεις, αλλά ότι έμαθαν να προσαρμόζονται σε δύσκολες συνθή-
κες.  
Αντί να ξοδεύουν χρόνο, εμμένοντας σε καταστάσεις που δεν μπορού-
σαν να ελέγξουν, απλά πήγαιναν παρακάτω.
2] Θετικός τρόπος σκέψης: Οι αισιόδοξοι ζουν περισσότερο από 

τους απαισιόδοξους. Οι θετικές σκέψεις ενισχύουν το ανοσοποιη-
τικό και συμβάλλον στη μακροζωία. Έρευνα του Πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνιας έδειξε ότι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είχαν 
μικρότερο δείκτη φλεγμονής.
3] Αναπληρώστε την απώλεια μυϊκής μάζας: Η οστική και μυϊ-

κή απώλεια είναι αναπόφευκτη στις μεγάλες ηλικίες, η διατήρη-
ση της μυϊκής μάζας ωστόσο, είναι πολύ σημαντική.  
Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερες πρωτεΐνες από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό, σχεδόν όσες και οι αθλητές αντοχής. 
4] Αποφεύγετε τα χημικά: Η χρήση μη τοξικών προϊόντων για 

τον καθαρισμό του σπιτιού είναι σημαντική, για να αποφύγετε 
την είσοδο τοξινών στο σώμα σας. Τα φυτοφάρμακα, τα εντομο-
κτόνα και άλλα προϊόντα καθαριότητας και υγιεινής, πρέπει να 
αντικαθίστανται από οργανικές εναλλακτικές λύσεις.  
Μια διατροφή που στηρίζεται σε βιολογικά και μη επεξεργα-
σμένα τρόφιμα, είναι επίσης σημαντική, καθώς τα συντηρητι-
κά φτιάχνονται από επικίνδυνες ουσίες.
5] Θρεπτικά συστατικά που προλαμβάνουν τη γνωστική 

έκπτωση: Η βιταμίνη D, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, το φολικό 
οξύ και το μαγνήσιο, προστατεύουν τις γνωστικές ικανότητες 
από τη γήρανση και ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου.
6] Επαρκής ύπνος: Η έλλειψη ύπνου διαταράσσει τον κιρκά-

διο ρυθμό, ο οποίος ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου – αφύπνισης.  
Ο ύπνος επηρεάζει τις διαδικασίες αναγέννησης των κυττά-
ρων, την ορμονική ισορροπία και το μεταβολικό σύνδρομο.  
Ο καλός ύπνος αποτρέπει χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβή-
της, η κατάθλιψη και η παχυσαρκία, και είναι απαραίτητος για 
καλή υγεία.
7] Η τρίτη ηλικία δεν είναι μακριά: Μην αντιμετωπίζετε το γήρας 

ως κάτι που απέχει πολύ από την τρέχουσα πραγματικότητα. Όσο 
περισσότερο φροντίζετε το σώμα σας, τόσο αυτό θα σας βοηθήσει μα-
κροπρόθεσμα. Παραμένετε σωματικά δραστήριοι, μαθαίνετε διαρκώς νέα 
πράγματα και αφιερώστε χρόνο στην οικογένεια και τους φίλους σας.

© ONMED.GR

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

supermarchepa.com

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 24 mai au dimanche 30 mai 2021 · from monday may 24th to sunday may 30th 2021

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal

(514) 343-0777

PA SAMSON
4600 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall

(514) 273-8782

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds
454g • 11.00/kg454g • 11.00/kg

ABRICOTSABRICOTS
ApricotsApricots
6.59/kg6.59/kg

HARICOTS VERTSHARICOTS VERTS
Green BeansGreen Beans
2.18/kg2.18/kg

MÄIS À GRAINS ENTIERS GARDEN MÄIS À GRAINS ENTIERS GARDEN 
PATCHPATCH

Whole Kernel CornWhole Kernel Corn
341ml341ml

DORADES MÉDITERRANÉENNES FRAÎCHES NETTOYÉESDORADES MÉDITERRANÉENNES FRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg17.61/kg

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus
15.41/kg15.41/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef

8.80/kg8.80/kg

FROMAGE FETA AU LAIT DE FROMAGE FETA AU LAIT DE 
CHÈVRECHÈVRE

CheeseCheese
13.21/kg13.21/kgGRÈCE

TARTE AUX ÉPINARDS ET TARTE AUX ÉPINARDS ET 
FROMAGE FETA OU AU FROMAGE FETA OU AU 

FROMAGE FETA ILIOSFROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta or Feta Spinach and Feta or Feta 

Cheese PiesCheese Pies
450g450g

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE HERMESHUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE HERMES
Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil
3L3L

PALETTE DE BOEUF FRAIS DÉSOSSÉEPALETTE DE BOEUF FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Beef Blade RoastFresh Boneless Beef Blade Roast

11.00/kg11.00/kg

POULET FRAIS ENTIERPOULET FRAIS ENTIER
Fresh Whole ChickenFresh Whole Chicken

4.39/kg4.39/kg

MINI POIVRONS DOUXMINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet PeppersMini Sweet Peppers

1lb1lb

ASPERGES VERTESASPERGES VERTES
Green AsparagusGreen Asparagus

botte de 1lbbotte de 1lb
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Λόγω των συμπτωμάτων του, ο 
COVID-19 έχει μέχρι στιγμής θεωρη-

θεί αναπνευστική νόσος. Μια αμερικα-
νική μελέτη ωστόσο, ανατρέπει τις εκτι-
μήσεις με ένα νέο εύρημα: Ο COVID-19 
είναι μια εντελώς διαφορετική ασθένεια 
από ό,τι είχε θεωρηθεί προηγουμένως. 
Αμερικανική μελέτη αποκαλύπτει νέα ευ-
ρήματα σχετικά με τον κορωνοϊό. Οι λεγό-
μενες πρωτεΐνες-ακίδες του SARS-CoV-2 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Μέχρι τώρα, η επιστήμη έχει υποθέσει 
ότι ο COVID-19 προκαλεί αναπνευστική 
νόσο, καθώς οι πνεύμονες των ασθενών 
με κορωνοϊό ειδικότερα επηρεάζονται 
σοβαρά. Ωστόσο, η πρωτεΐνη-ακίδα, η 
οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη 
νόσο COVID-19, που προκαλείται από τον 
ιό SARS CoV-2, οδηγεί σύμφωνα με τη με-
λέτη σε νέα συμπεράσματα.

ΜΕΛΕΤΗ: Ο COVID-19 
ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ
Τώρα, ερευνητές στο Ινστιτούτο Βιολογί-

ας Salk στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, 
ανακάλυψαν ότι ο COVID-19 είναι κυρίως 
μια αγγειακή ασθένεια. Αυτό ανακοίνωσε 
το ινστιτούτο με δελτίο Τύπου που εξέδω-
σε.

Μέχρι τώρα, η πρωτεΐνη-ακίδα έχει συ-
σχετιστεί μόνο με τον κίνδυνο μόλυνσης 
από τον SARS-CoV-2. Οι ακίδες, οι «αιχ-
μές» δηλαδή του κορωνοϊού, είναι πρωτε-
ΐνες στο κέλυφος του ιού και δίνουν στον 
ιό COVID-19 την τυπική του μορφή. Αυτές 
οι πρωτεΐνες – ακίδες επιτρέπουν στον ιό 
να εισέλθει σε ένα νέο κύτταρο, βοηθώ-
ντας έτσι στη μετάδοσή του.

Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Όπως απο-
καλύπτουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, 
οι ακίδες έχουν και μία περαιτέρω ιδιότη-
τα. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περι-
οδικό «Circulation Research», δείχνει για 
πρώτη φορά πώς ο ιός SARS-CoV-2 βλά-
πτει και επιτίθεται στο αγγειακό σύστημα 
σε κυτταρικό επίπεδο, όπως αναφέρει και 
η «Frankfurter Rundschau».
Οι επιστήμονες υποπτεύονται εδώ και 

αρκετό καιρό ότι ο COVID-19 είναι μια 
αγγειακή ασθένεια. Τέλος, άλλες μελέτες 
δείχνουν ότι οι ασθενείς με COVID έχουν 
σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο αγγειακών 
παθήσεων, όπως θρόμβωση, πνευμονι-
κή εμβολή ή σοβαρές κυκλοφορικές δι-
αταραχές στα πόδια και στα χέρια, όπως 
αναφέρθηκε από τη Γερμανική Εταιρεία 
Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής.
«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι 

μια αναπνευστική ασθένεια, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι μια αγγειακή ασθέ-
νεια», δήλωσε ο Γιούρι Μέινορ, ένας από 
τους συγγραφείς της μελέτης, σε δελτίο 
Τύπου του Ινστιτούτο Salk.

Η μελέτη της ερευνητικής ομάδας έχει 

ως στόχο να εξηγήσει, πώς η λοίμωξη από 
κορωνοϊό μπορεί να προκαλέσει τόσα 
πολλά διαφορετικά συμπτώματα, όπως 
εγκεφαλικά επεισόδια ή επιπλοκές σε 
άλλα μέρη του σώματος. Σύμφωνα με 
τον Μέινορ, ωστόσο, όλες οι περιπτώσεις 
έχουν το κοινό ότι σχετίζονται με τα αιμο-
φόρα αγγεία.

Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ-ΑΚΙΔΑ ΒΛΑΠΤΕΙ 
ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι επιστήμονες συνέχισαν να διερευ-
νούν αυτή την ανακάλυψη για τα αιμοφό-
ρα αγγεία στη μελέτη τους. Για να ανακα-
λύψουν ποια είναι η επίδραση της πρωτε-
ΐνης – ακίδας, οι ερευνητές δημιούργησαν 
έναν «ψευδοϊό» που περιβάλλεται από 
την κλασική κορώνα των πρωτεϊνών-ακί-
δων του SARS-CoV-2, αλλά δεν περιείχε 
πραγματικό ιό.
Αυτός ο ψευδοϊός κατέστρεψε τους 

πνεύμονες και τις αρτηρίες στο ζωικό μο-
ντέλο, ακόμη και χωρίς τον πραγματικό ιό. 
Αυτό, με τη σειρά του, αποδεικνύει, σύμ-
φωνα με τους ερευνητές, ότι η πρωτεΐνη-
ακίδα από μόνη της είναι αρκετή για να 
προκαλέσει την ασθένεια.
Τα δείγματα ιστού τελικά αποκάλυψαν 

ότι ο ψευδοϊός είχε προκαλέσει φλεγμο-
νή στα λεγόμενα ενδοθηλιακά κύτταρα, 
τα οποία ευθυγραμμίζουν τα τοιχώματα 
της πνευμονικής αρτηρίας από μέσα. Για 
το λόγο αυτό, οι ερευνητές διεξήγαγαν 
περαιτέρω δοκιμές και πειράματα. Αυτά 
έδειξαν ότι η πρωτεΐνη-ακίδα μπορεί να 
δεσμεύσει το ένζυμο ACE2.
Το ένζυμο 2 (ACE2) που μεταβάλλει την 

αγγειοτενσίνη, παράγεται κυρίως από 
κύτταρα των πνευμόνων, όπου μπορεί να 
χρησιμεύσει ως σημείο εισόδου για τον ιό 
στην κυτταρική επιφάνεια. Στα πειράματα 
των ερευνητών, η σύνδεση με τον ιό SARS-
CoV-2 διατάραξε τη μετάδοση μοριακού 
σήματος του ACE2 στα μιτοχόνδρια – και 
αυτά ήταν ως αποτέλεσμα κατεστραμμέ-
να και κατακερματισμένα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πα-
ρόμοια επίδραση, όταν τα κύτταρα έχουν 
εκτεθεί στον κορωνοϊό. Ωστόσο, αυτό εί-
ναι το πρώτο επιστημονικό έργο που δεί-
χνει ότι υπάρχει ακόμη και σοβαρή βλάβη, 
όταν τα κύτταρα έρχονται σε επαφή μόνο 
με την πρωτεΐνη ακίδας – ακόμη και αν οι 
δυνατότητες αναπαραγωγής του ιού δια-
βρώνονται.
«Η αφαίρεση των δυνατοτήτων αναπα-

ραγωγής του ιού, εξακολουθεί να έχει ση-
μαντική επιβλαβή επίδραση στα αγγειακά 
κύτταρα, απλά και μόνο λόγω της ικανότη-
τάς του να συνδέεται με αυτόν τον υπο-
δοχέα ACE2, τον υποδοχέα πρωτεΐνης S, 
ο οποίος είναι πλέον γνωστός χάρις στον 
Covid», εξηγεί ο Μέινορ.

Επιπλέον, οι επιστήμονες του Ινστιτού-

του Salk θέλουν τώρα να συνεχίσουν την 
έρευνα για τις πρωτεΐνες-ακίδες – ειδικά 
όσον αφορά στους μεταλλαγμένους κο-
ρωνοϊούς. 
«Μελέτες με μεταλλαγμένες πρωτεΐνες-

ακίδες θα παράσχουν νέες πληροφορί-
ες σχετικά με τη μολυσματικότητα και 
τη σοβαρότητα των μεταλλαγμένων ιών 
SARS-CoV-2», αναφέρει η FRANKFURTER 
RUNDSCHAU.
Ως επόμενο βήμα, οι ερευνητές από την 

Καλιφόρνια θέλουν να διερευνήσουν πιο 
στενά το μηχανισμό που διαταράσσει την 
πρωτεΐνη ACE2, καταστρέφοντας έτσι τα 
μιτοχόνδρια και προκαλώντας τα να αλλά-
ξουν το σχήμα τους.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑ MRNA
Όλα αυτά βέβαια γεννούν για άλλη μια 

φορά ανησυχία για τα εμβόλια mRNA, 
όπως αυτά της Moderna και της Pfizer/
Biontech, που βασίζουν τη δράση τους σε 

αυτές ακριβώς τις πρωτεΐνες-ακίδες.
Σε κάθε περίπτωση, καταδεικνύονται οι 

παθογένειες της ταχείας παραγωγής όλων 
των εμβολίων που βρίσκονται σήμερα σε 
κυκλοφορία, ενώ δικαιώνονται οι επιφυ-
λάξεις και η διστακτικότητα του κόσμου 
να εμβολιασθεί. Η κατάταξη όλων των 
ανθρώπων που ανησυχούν για τους κιν-
δύνους, που η ίδια η επιστημονική έρευ-
να αποκαλύπτει κάθε μέρα, στη σφαίρα 
της συνωμοσιολογίας και της παράνοι-
ας, είναι σίγουρα μία ανήθικη πρακτική 
εκ μέρους των κυβερνήσεων, αλλά και 
των προπαγανδιστικών μηχανισμών που 
έχουν αναλάβει τη στήριξή τους.

Για την ιστορία, στο φημισμένο αμερικα-
νικό ινστιτούτο Salk, έχουν από ιδρύσεώς 
του το 1960 εργαστεί 11 νομπελίστες, εκ 
των οποίων οι δύο είναι σήμερα ενεργά 
μέλη της διοίκησης του ιδρύματος.

© PRO NEWS  
(www.pronews.gr)

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Θέλοντας να εκμεταλλευθεί στο 
έπακρο την άδεια που δικαιούνται 

οι νεόνυμφοι, ένα ζευγάρι από την Ταϊ-
βάν βρήκαν ένα μοναδικό τρόπο για να 
μεγιστοποιήσουν το μήνα του μέλιτος, 
καθώς παντρεύτηκαν τέσσερις φορές σε 
κάτι περισσότερο από ένα μήνα, κατά τη 
διάρκεια του μηνός Απριλίου. 
Η γενική διεύθυνση απασχόλησης στην 

Ταϊπέι επιβεβαίωσε τα γεγονότα αυτά, 
λέγοντας ότι ορισμένοι πολίτες δε στα-
ματούν μπροστά σε τίποτα, προκειμένου 
να εκμεταλλευθούν κάποια προνόμια.
Οι επιχειρήσεις στην Ταϊβάν είναι βάσει 

νόμου υποχρεωμένες να προσφέρουν 
οκτώ ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών σε 
νεόνυμφους. Σύμφωνα με τις αρχές, το 
περασμένο έτος, ένας τραπεζοϋπάλλη-

λος ζήτησε 32 ημέρες άδειας, έχοντας 
καταφύγει σε αυτό το τέχνασμα. Σε μια 
περίοδο 37 ημερών, ο ίδιος και η σύζυ-
γός του παντρεύτηκαν τέσσερις φορές 
και χώρισαν τρεις φορές, ζητώντας οκτώ 
ημέρες για καθέναν από τους γάμους 
τους. Η τράπεζα αρνήθηκε το αίτημά του 
και ο υπάλληλος προσέφυγε στη γενι-
κή διεύθυνση απασχόλησης της Ταϊπέι, 
που αρχικά επέβαλε στον εργοδότη του 
πρόστιμο 20.000 δολαρίων Ταϊβάν (590 
ευρώ) για παραβίαση των ρυθμίσεων 
σχετικά με τη χορήγηση άδειας.
Βάσει νόμου, δεν υπάρχει όριο για το 

πόσο συχνά μπορεί ένας υπάλληλος να 
ζητήσει άδεια γάμου.
Η τράπεζα, η οποία ήταν διατεθειμέ-

νη να προσφέρει μόνο οκτώ ημέρες δι-

ακοπών, υποστήριξε ότι ο άνδρας είχε 
«εκμεταλλευθεί» το νόμο. Η υπόθεση 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναντι του 
εργαζόμενου, που εκμεταλλεύθηκε ένα 
«παραθυράκι» του νόμου.
«Απίστευτο, αυτός ο τύπος παίζει με 

τους γάμους και τα διαζύγιά του. Και 
αν θέλει να παντρεύεται και να χωρίζει 
κάθε μέρα; Θα πρέπει να λάβει άδεια 
ασθένειας παρά άδεια γάμου», έγραψε 
ένας χρήστης στο Διαδίκτυο.
Αργότερα, η γενική διεύθυνση απασχό-

λησης ακύρωσε το πρόστιμο που επέβα-
λε στην τράπεζα και σε ανακοίνωση ανα-
γνώρισε ότι «έγινε λάθος».
Ο εργαζόμενος, που έχει έκτοτε παραι-

τηθεί από την τράπεζα, κάλεσε τη διεύ-

θυνση απασχόλησης για να παραπονε-
θεί για 24 ημέρες άδειας, τις οποίες δεν 
του είχε δώσει ο πρώην εργοδότης του, 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιω-
ματούχος που θέλησε να διατηρήσει την 
ανωνυμία του.
Η υπόθεση αυτή θυμίζει αυτό που είχε 

συνταράξει την Ταϊβάν το Μάρτιο, όταν 
πάνω από εκατό άνθρωποι, στην πλει-
ονότητά τους νέοι, άλλαξαν νομίμως το 
μικρό τους όνομα σε «Γκούι Γου» (σολω-
μός). Καθώς η αλλαγή ονόματος στην Τα-
ϊβάν είναι σχετικά εύκολη διαδικασία, οι 
ντόπιοι εκμεταλλεύθηκαν την προσφορά 
ενός εστιατορίου που έδινε δωρεάν σού-
σι σε όποιους είχαν όνομα στο οποίο πε-
ριλαμβανόταν η λέξη «Σολωμός».
                                                                   © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα ασυνήθιστο ψάρι με δόντια κο-
φτερά σαν γυαλί και σώμα που 

παραπέμπει σε... μπάλα ποδοσφαίρου, 
ξεβράστηκε σε μια παραλία της Καλι-
φόρνια και οι φωτογραφίες του κάνουν 
το γύρο του διαδικτύου. Το αλλόκοτο 
πλάσμα με το μαύρο χρώμα και το ορ-
θάνοιχτο στόμα, εντοπίστηκε νεκρό την 
Παρασκευή 7/5 στην άμμο της Λαγκού-
να Μπιτς, σε μια περιοχή που προστα-
τεύεται από το Πολιτειακό Πάρκο Crystal 
Cove, σύμφωνα με το CNN. 
Η σχετική ανάρτηση στην επίσημη σε-

λίδα του πάρκου στο Facebook περι-
λαμβάνει τρεις φωτογραφίες του ψα-
ριού, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για 
ένα angler fish και εξηγώντας ορισμένα 
πράγματα για το συγκεκριμένο είδος, 
που ανήκει στην τάξη των λοφιόμορφων 
ψαριών.
«Το πρωί της Παρασκευής 7 Μαΐου, ένα 

απίστευτο ψάρι του βυθού ξεβράστηκε 
στην ακτή της Θαλάσσιας Προστατευ-
όμενης Περιοχής του Crystal Cove State 
Park. Υπάρχουν περισσότερα από 200 
είδη angler fish παγκοσμίως και το συ-

γκεκριμένο ψάρι ανήκει πιθανότατα στο 
είδος Pacific Football Fish. Μόνο τα θηλυ-
κά διαθέτουν αυτή τη μακριά απόφυση 
στο κεφάλι, με βιοφωσφορίζοντα άκρα 
που προσελκύουν τη λεία τους μέσα στα 
σκοτεινά νερά, σε βάθος που φτάνει και 
τα 3.000 πόδια! Τα δόντια τους, σαν αιχ-
μηρά κομμάτια γυαλιού, είναι διαφανή 
και τα μεγάλα στόματά τους είναι ικανά 
να ρουφήξουν και να καταπιούν λεία στο 
μέγεθος του ίδιου τους του σώματος» 
αναφέρει η ανάρτηση του πάρκου.
Η ανάρτηση κάνει και μία αναφορά 

στον... ασυνήθιστο τρόπο αναπαραγω-
γής των ψαριών: «Τα αρσενικά γατζώ-
νονται στα θηλυκά με τα δόντια τους και 
μετατρέπονται σε «σεξουαλικά παράσι-
τα». Αυτή η διαδικασία συνένωσης με 
τα θηλυκά έχει ως αποτέλεσμα να μην 
απομένει στο τέλος τίποτα από τη μορ-
φή τους, εκτός από τους όρχεις για ανα-
παραγωγή». Όπως επισημαίνεται στην 
ανάρτηση, είναι εξαιρετικά σπάνιο να 
δει κανείς ένα άθικτο angler fish και πα-
ραμένει μυστήριο πώς και γιατί κατέληξε 
το αλλόκοτο ψάρι νεκρό στην ακτή.
                                                           © ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ταϊβάν: Παντρεύτηκαν 
4 φορές και χώρισαν 

3 για τις 32 ημέρες 
άδειας γάμου

Το «τερατόμορφο» 
ψάρι που ξεβράστηκε 

σε ακτή των ΗΠΑ
Το angler fish με τον εξαιρετικά παράξενο τρόπο 
αναπαραγωγής ζει σε μεγάλα βάθη και παραμένει 

άγνωστο πώς και γιατί ξεβράστηκε στην ακτή

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35

An initiative created by Agape
3860 blvd Notre-Dame, 

(elevator to the 3rd floor)  Suite # 305 
Laval, QC H7V 1S1

*large parking lot on side of building

450 934-1122 

Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm 

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking

Senior's Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad 
courses, activities, referrals, and more! ALL IN ENGLISH!

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, 
but we are still providing some services for our seniors:-

Senior Wellness
Center

For Laval English-speaking seniors 55+

Call us at: 450-934-1122

 Online virtual activities (chat groups) 
 Distributing important COVID-19 updates 
 Returning all emails and phone messages 
 Possible food delivery for isolated seniors 
 
Call us and leave  
a message.  
We WILL call  
you back.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ SALK  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ SALK  
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ... ΣΟΚ!ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ... ΣΟΚ!

Ανατροπή: Ο κορωνοϊός  Ανατροπή: Ο κορωνοϊός  
δεν είναι αναπνευστική  δεν είναι αναπνευστική  
αλλά… αγγειακή νόσος!αλλά… αγγειακή νόσος!

Κίνδυνος από την πρωτεΐνη-ακίδα; Κίνδυνος από την πρωτεΐνη-ακίδα; 
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Τις προϋποθέσεις εισόδου της χώρας και 
ποια είναι τα έγγραφα που χρειάζονται 

κατά περίπτωση, ανακοίνωσε επίσημα η 
Ελλάδα, με το ΦΕΚ Β’ 1969 και ημερομη-
νία Παρασκευή 14 Μαΐου 2021. Έχει ισχύ 
για… 10 ημέρες (έως 24.5.2021) αλλά αυτό 
γίνεται για να παρακολουθείται η κατάστα-
ση στις άλλες χώρες. Η βάση θεωρείται ότι 
θα παραμείνει ως έχει, εκτός φυσικά… συ-
γκλονιστικού απροόπτου. Ειδικότερα, τα 
βασικότερα άρθρα που ενδιαφέρουν τους 
Έλληνες του Καναδά αλλά και γενικότερα 
τους Καναδούς πολίτες, έχουν ως εξής:  
Αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 

εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων 
κρατών: Την προσωρινή απαγόρευση ει-
σόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων 
κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου 
στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με 
οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδη-
ροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπο-
ρά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική 
Επικράτεια.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εξαιρέσεις
1. Η απαγόρευση του άρθρου πρώτου δεν 

ισχύει για τους υπηκόους κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμ-
φωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων 
των συζύγων τους ή των προσώπων με τα 
οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμ-
βίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων 
τους.

2. Η απαγόρευση του άρθρου πρώτου 
δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους 
των εξής κρατών: Αυστραλία, Βόρεια 
Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, 
Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, 
Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, 
Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, 
Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, οι οποίοι 
εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε 
τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η 
είσοδος στη χώρα δεν περιορίζεται από τις 
επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Όλα τα πρόσωπα της παρούσας αποδει-
κνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα 
έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα
1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανε-

ξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισό-
δου στη χώρα, συμπληρώνουν την ηλε-
κτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator 
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://travel.gov. gr, με τα στοιχεία επα-
φής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή 
τους στη χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης 
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που απο-
στέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυ-
μα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρεί-
ται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη 
φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται ανα-
γκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου 
της χώρας.

2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανε-
ξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισό-
δου στη χώρα, οφείλουν:
α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχι-

στον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβο-
λιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προ-
σκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, 
ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει 
εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα 
με την οικεία νομοθεσία. 

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμ-
βάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, 
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, 
τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, 
τον αριθμό των δόσεων και την ημερομη-
νία διεξαγωγής τους ή

β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε ερ-
γαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με 
τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφα-
ρυγγικού επιχρίσματος βα) εντός των τε-
λευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ββ) από 
εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέ-
λευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά 
εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα 
ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστο-
ποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή 
πιστοποίησης της χώρας και βγ) φέρουν 
βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγ-
γλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπα-
νική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμ-
βάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, 
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο. 
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα 
φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής δι-
άγνωσης με τη μέθοδο PCR ή αντιγόνου 
ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από 
την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία 
νόσησης που έχει εκδοθεί: 
α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την οι-

κεία νομοθεσία, 
β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας 

προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδι-
ωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφό-
σον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πι-
στοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή 
πιστοποίησης της χώρας, 

γ) στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιτα-
λική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προ-
σώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο δια-
βατήριο.

Η υποχρέωση της παρούσας παραγρά-
φου ισχύει και για ανηλίκους από πέντε 
ετών και άνω.

3. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιω-
τών στη Χώρα των παρ. 1 και 2, επιδεικνύ-
ονται από τους ταξιδιώτες στο προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο δύ-
ναται να επικουρείται για το σκοπό αυτό 
και από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, για έλεγχο εγκυρό-
τητας και πληρότητας, κατόπιν συνδρομής 
που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.
4. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εται-

ρείες, καθώς και οι εταιρίες οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεού-
νται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από 
την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί 
ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα που πε-
ριγράφονται στις παρ. 1 και 2 και σε περί-
πτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής 
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού 
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

5. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανε-
ξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισό-
δου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματολη-
πτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο ή εξέ-
ταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορω-
νοϊού COVID-19 (rapid test) στη βάση υγει-
ονομικού αλγορίθμου και οφείλουν, κατά 
το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη 
χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύ-
ει. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλι-
μάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα 
με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

6. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγ-
ματοληπτικό έλεγχο της παρ. 5 παραμέ-
νουν σε χώρο της πύλης εισόδου, μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου.
7. Τα πρόσωπα της παρ. 5 υπόκεινται σε 

προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κα-
τάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που 
υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για 
δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώ-
σεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κο-
ρωνοϊό COVID-19.

8. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την 
παρούσα, και χωρίς να θίγονται οι προ-
βλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλε-
ται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη 

πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια 
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικο-
στού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτω-
ση παραβίασης της παρ. 1, το διοικητικό 
πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) 
ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημό-
σια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 
«Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγό-
ντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19».

9. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα του 
παρόντος οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά 
το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη 
χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ ΓΠ. οικ. 28503/7.5.2021 κοινή υπουρ-
γική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

© ΤΑ ΝΕΑ

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Η ΠΑΛΑΙΑ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ, με 
ενετική πολεοδομική διάταξη, ρο-

μαντική φυσιογνωμία και ξεχωριστό 
χρώμα, αποτελεί χωρίς αμφιβολία ση-
μείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα, 
το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυ-
ρας συμπεριλαμβάνεται από το 2007 στα 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς της UNESCO. 

Στα αμέτρητα αξιοθέατα της κερκυρα-
ϊκής πρωτεύουσας, συγκαταλέγονται 
τρία σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία, 
που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών: το εντυπωσιακό ανακτορι-
κό συγκρότημα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

και Αγίου Γεωργίου, το Παλαιό και το Νέο 
Φρούριο.
ΣΤΟ  ΒΟΡΕΙΟ  ΑΚΡΟ  ΤΗΣ  ΣΠΙΑΝΑΔΑΣ, 

κεντρικής πλατείας της πόλης της Κέρκυ-
ρας, ορθώνεται το ανακτορικό  συγκρό-
τημα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου 
Γεωργίου.  Το εντυπωσιακό νεοκλασικό, 
από τα σπουδαιότερα μνημεία της Αγ-
γλοκρατίας, οικοδομήθηκε μεταξύ των 
ετών 1819 και 1823-4. 

Είναι χτισμένο από πέτρα Μάλτας και 
φέρει στην όψη του δωρική κιονοστοιχία 
με μεγαλοπρεπείς πύλες στα άκρα. 
Οι τοίχοι και οι οροφές των κυρίων αι-

θουσών έχουν πλούσιο διάκοσμο. Το 
ανάκτορο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του 

Άγγλου αρμοστή, της Ιονίου Γερουσίας 
και του Tάγματος των Aγίων Mιχαήλ και 
Γεωργίου. Από το 1864 έως το 1913 απο-
τέλεσε βασιλική κατοικία. Στο ανακτορι-
κό συγκρότημα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
και Αγίου Γεωργίου στεγάζονται το Μου-
σείο Ασιατικής Τέχνης (περιλαμβάνει εκ-
θέματα που προέρχονται από την Άπω 
Ανατολή και τον ευρύτερο ινδικό χώρο) 
και η Δημοτική Πινακοθήκη. Σε αίθουσα 
του ανακτόρου εκτίθενται έπιπλα της 
Ιονίου Γερουσίας από την περίοδο της 
Αγγλοκρατίας, πορτρέτα προέδρων της 
Γερουσίας, αρμοστών και του βασιλιά 
της Αγγλίας Γεωργίου Δ’. Μπροστά στο 
ανάκτορο βρίσκεται ο ανδριάντας του 
Άγγλου αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ.
ΤΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΦΡΟΥΡΙΟ δεσπόζει στην 

ανατολική πλευρά της πόλης, σε φύσει 
οχυρή θέση, που επί Ενετοκρατίας (15ος 
αιώνας) μετατράπηκε για λόγους αμυ-
ντικούς από χερσόνησο σε νησίδα με την 
κατασκευή τάφρου. Οι αρχικές μεσοβυ-
ζαντινές οχυρώσεις στο δικόρυφο βράχο 
συμπληρώθηκαν το 13ο-14ο αιώνα, ενώ 
το 15ο-16ο αιώνα τα τείχη αντικαταστά-
θηκαν από οχυρώσεις των Ενετών. Από 
τις αρχές του 16ου αιώνα η οχυρωμένη 
νησίδα αποτέλεσε στρατιωτικό και διοι-
κητικό κέντρο. Επί Αγγλοκρατίας (1815-
1864) πραγματοποιήθηκαν νέα αμυντικά 
έργα και οικοδομήθηκαν νέα κτίρια. Τα 
σημαντικότερα μνημεία στο χώρο του 
Παλαιού Φρουρίου είναι η κεντρική 
πύλη, οι προμαχώνες Σαβορνιάν, Μαρ-
τινένγκο και Μανδρακίου, οι Πύργοι της 
Ξηράς και της Θάλασσας, η εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου, το κτίριο των φυλακών, 

οι αγγλικοί στρατώνες και το αγγλικό 
στρατιωτικό νοσοκομείο. Στους χώρους 
του Παλαιού Φρουρίου φιλοξενούνται, 
επίσης, η Δημόσια Βιβλιοθήκη και το 
Ιστορικό Αρχείο, από τα σημαντικότερα 
της χώρας μας.

ΤΟ  ΝΕΟ  ΦΡΟΥΡΙΟ, χτισμένο σε λόφο 
πάνω από το παλαιό λιμάνι, αποτέλεσε 
τμήμα της πρώτης γραμμής των ενετικών 
οχυρώσεων μετά την τουρκική πολιορκία 
του 1571. Περιλαμβάνει υπόγειες στοές, 
δεξαμενές και σημαντικά οχυρωματι-
κά έργα. Στο χώρο του Νέου Φρουρίου 
βρίσκονται το επιβλητικό κτίριο των αγ-
γλικών στρατώνων και άλλα μικρότερα 
κτίρια. 

Το ανακτορικό συγκρότημα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, 
σπουδαίο μνημείο της Αγγλοκρατίας στην πόλη της Κέρκυρας  
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Ιστορικό κέντρο Κέρκυρας:  Ιστορικό κέντρο Κέρκυρας:  
Το ανάκτορο και  Το ανάκτορο και  
τα δύο φρούριατα δύο φρούρια
Το ιστορικό κέντρο της πόλης της 
Κέρκυρας συμπεριλαμβάνεται από 
το 2007 στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Επιμέλεια: Βαγγέλης  Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999

FIX IT!
DON’T REPLACE IT!

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

Call Natale for a 
FREE ESTIMATE
(514)777-3774

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
 entrances and   
 foundations
• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Η Ελλάδα άνοιξε την…  

πόρτα στον Καναδά 
Τι χρειάζεστε για να ταξιδέψετε στην Ελλάδα

Οι οδηγίες της καναδικής κυβέρνησης αναφέρουν ξεκάθαρα 
ότι ως Πιστοποιητικό Εμβολιασμού θεωρούνται και οι δύο 
δόσεις εμβολιασμού (completed vaccination) και να έχουν 

περάσει και 14 ημέρες από τη 2η δόση. 
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FRUITS ET LÉGUMES

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

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα 
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμααπό τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο 

Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμ-
ψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη 
δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενο-
κτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού, η 
οποία έγινε στο πλαίσιο του Απελευθερω-
τικού Αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτι-
κών (Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων), που 
κατείχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. 
Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελ-

ληνoπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από 
τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 
1916-1923, σ’ ένα σύνολο 750.000 περί-
που.
Στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική 

ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα 
πρόταση του προέδρου του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, ύστερα από επιστολή των πο-
ντίων βουλευτών του κινήματος, για την 
κατάθεση πρότασης νόμου για την επίση-
μη αναγνώριση από τη Βουλή της γενο-
κτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση 
της 19ης Μαΐου ως «Ημέρας Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ποντίων». 

Έτσι, την 1η Απριλίου 1992, 22 βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρό-
ταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθή-
θηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη.
Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το 

ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο του 1993, η πρότα-
ση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή 
στις 9 Δεκεμβρίου 1993 και ψηφίστηκε 
ομόφωνα από το σώμα στις 24 Φεβρου-
αρίου 1994. O νόμος 2193/94, που δη-
μοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 1994 στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φύλλο 32 
Α’) καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως Ημέρα 
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ
Η εξόντωση των Ποντίων άρχισε με τη 

σύλληψη προκρίτων (δημοσιογράφων, 
δικηγόρων, εμπόρων, μητροπολιτών, ιε-
ρέων, δασκάλων), την καταδίκη τους με 
στημένες δίκες σε θάνατο και εκτέλεση.

Ακολούθησαν ομαδικές εκτελέσεις σε 
πόλεις και χωριά, στρατολόγηση των 
ανδρών στα διαβόητα «Αμελέ Ταμπου-
ρού», στην ουσία Τάγματα εξοντώσεώς 
τους, και τέλος τους ηλικιωμένους και τα 
γυναικόπαιδα που έστελναν στην εξορία, 
σε πολυήμερες πορείες στην ενδοχώρα 
για να τους αφανίσουν. Και το πιο φρικτό: 
τους κάτοικους δύο χωριών, Πάτλαμα και 
Μάλαχα, τους έβαλαν μέσα στην εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου και τους έκαψαν 
ζωντανούς!
Η εκρίζωση του Ποντιακού Ελληνισμού 

αποτέλεσε εθνική καταστροφή. Ελληνικές 
πόλεις με συνεχή, αδιάκοπη ζωή και πο-
λιτισμό 27 και πλέον αιώνων, διεκόπη και 
κατεστράφη, ενώ ιδρύματα, σχολεία και 
εκκλησιές έκλεισαν κι ερημώθηκαν.

Συνολικά κατεστράφησαν: 815 Κοινότη-

τες, 1.134 εκκλησίες, 960 σχολεία, ενώ 
353.000 κάτοικοι εσφάγησαν ή πέθαναν 
από τις κακουχίες και την πείνα.

Οι Έλληνες του Πόντου, σύμφωνα με 
υπεύθυνους υπολογισμούς επιστημόνων, 
άφησαν πίσω τους κτηματική περιουσία, 
άνω των 25 εκατ. χρυσών τουρκικών λι-
ρών, ενώ η κινητή περιουσία που εγκα-
τέλειψαν στα χέρια των Τούρκων (έπιπλα, 
κοσμήματα, ενδύματα, γραμμάτια, χρεό-
γραφα, χρήματα κ.λπ.) σε 89.950.000 χρυ-
σές τουρκικές λίρες.

Συνολικά, σε 115 εκατ. χρυσές τουρκικές 
λίρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία 
από εισοδήματα κτημάτων, κοινοτικών, 
μοναστηριακών και εθνικών περιουσιών, 
σχολείων, εκκλησιών και ιδρυμάτων.

Η Συνθήκη της Λοζάνης επέβαλε τον 
ξεριζωμό των επιζώντων Ποντίων, που 
άφησαν πίσω τους σπαρμένα χωράφια, 
κοπάδια ζώων, νοικοκυρεμένα σπίτια και 
τα κόκαλα των προγόνων τους.

Πήραν μόνο λίγα ρούχα, τις εικόνες των 
Αγίων και τις μνήμες τους και μετανά-
στευσαν στην Ελλάδα, με πάντα στα χεί-
λη τη φράση «Τραβήξαμε του Χριστού τα 
Πάθη» κι εκείνο που γεννά ελπίδα: «Η 
Ρωμανία κι αν επέρασεν, ανθεί και φέρει 
κι άλλο…».

ΠΩΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ  
ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

O Τάσος Κοντογιαννίδης, συγγραφέας 
και δημοσιογράφος, έγραψε για τη Γενο-
κτονία από τη σκοπιά των Αμερικανών: 
«Δεν υπάρχει ποντιακή οικογένεια, που 
να μην έχει νεκρούς στο μακρύ κατάλογο 
της γενοκτονίας, που οργάνωσαν οι Κεμα-
λιστές, από το 1914 έως το 1922, για να 
τους εξολοθρεύσουν. Τη μνήμη αυτών των 
353.000 νεκρών τιμούν οι Πόντιοι κάθε 
χρόνο. Χιλιάδες οι μαρτυρίες, αλλά με-
γαλύτερη αξία έχουν οι μαρτυρίες τρίτων, 
όπως των Αμερικανών, που έζησαν και κα-
τέγραψαν τους εξοντωτικούς διωγμούς» 
γράφει μεταξύ άλλων.
Και παραθέτει:
Ταγματάρχης Όουελ: Επικεφαλής Αμε-

ρικανικής Επιτροπής που περιόδευε στην 
περιοχή: «Από τις 30.000 εκτοπισθέντες 
Έλληνες, εκ των παραλίων του Πόντου το 
1921 στο Χαρπούτ, έφτασαν μόλις 5.000! 
Οι άλλοι εκτελέστηκαν ή πέθαναν στο μα-
κρύ δρόμο της εξορίας. Μετρήσαμε καθ’ 
οδόν 3.000 πτώματα κατά μήκος των οδών, 
βορά των σκύλων, των λύκων και των γυ-
παετών, διότι απαγορεύουν οι Τούρκοι 
στους συγγενείς τους να τους θάψουν! 
Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτες προ-
βαίνουν σε ανήκουστους βιασμούς γυναι-
κών και παρθένων, τας οποίας εγκαταλεί-
πουν ημιθανείς επί των οδών «για να ψο-
φήσουν εκεί» όπως έλεγαν… Είναι απερί-
γραπτος ο κυνισμός τους, που ομολογούν 
ότι μέσα από τις μάζες των εκτοπισμένων 
συλλαμβάνουν γυναίκες και τις οδηγούν 
στα χαρέμια τους».

Η διάσημη Αμερικανίδα δημοσιογρά-
φος Έθελ Τόμπσον μετέδωσε: «Καθ’ οδόν 
συναντούσαμε ομίλους γερόντων, παιδί-
ων, σε μια ατέλειωτη πορεία μαρτυρίου, 
όπου έπεφταν νεκροί από την εξάντλη-
σιν και από τα χτυπήματα των συνοδών 
Τούρκων. Οι περισσότεροι εκλιπαρούν 
τον θάνατον. Στην πόλη Μεζερέχ, ξαφνι-
κά ακούσαμε φωνές περίπου τριακοσίων 
μικρών παιδιών μαζεμένα σε κύκλο. Εί-
κοσι τσανταρμάδες – χωροφύλακες που 
κατέβηκαν από τα άλογα τους, χτυπούσαν 
σκληρά και ανελέητα τα παιδιά με τα μα-
στίγια και τα τρυπούσαν με τα ξίφη τους 
για να μην κλαίνε. Το θέαμα ήτο πρωτο-
φανές, φρικώδες! Τα παιδάκια έσκυβαν κι 
έβαζαν τα χεράκια τους πάνω στο κεφάλι 
για ν’ αποφύγουν τα χτυπήματα. Μία μη-
τέρα που όρμησε για να σώσει το παιδί 
της, δέχτηκε το ξίφος στην καρδιά κι έπεσε 
κατά γης! Πάθαμε νευρική κρίση! Παντού 
βλέπαμε πτώματα γυναικών, παιδιών και 
γερόντων. Η Αμερικανική Υπηρεσία υπο-
λογίζει τους Έλληνες που εξολόθρευσαν 
οι Τούρκοι στη Σεβάστεια, σε τριάντα χι-
λιάδες!».

Για τους Τούρκους, η 19η Μαΐου είναι 
εθνική γιορτή! Γιορτάζουν με αναπαρά-
σταση στα στάδια την άφιξη του Κεμάλ 
στη Σαμψούντα και την έναρξη των διωγ-
μών! 
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κίνγκ συνέ-

ταξε έκθεση απαριθμώντας τα τουρκικά 
εγκλήματα και με βάση αυτήν, η Αμερικα-
νική Γερουσία εξέδωσε ψήφισμα με δριμύ 
κατηγορώ κατά των τουρκικών ωμοτήτων. 
Έλεγε το ψήφισμα: «Η Γερουσία εκφράζει 
αποστροφή και κατάκρισιν της βαρβάρου 
και αγρίας καταδιώξεως των Ελλήνων του 
Πόντου υπό της κυβερνήσεως του Κεμάλ 
Πασά. Η γερουσία ζητεί παρά του προέ-
δρου των ΗΠΑ όπως φέρει τας θηριωδίας 
του Πόντου είς την προσοχήν των Ευρω-
παϊκών Δυνάμεων και εις το Συμβούλιον 
της Κοινωνίας των Εθνών».
Το ψήφισμα αυτό της Αμερικανικής Γε-

ρουσίας, οι Πόντιοι πρέπει να το κάνουν 
σημαία και να το δείχνουν σ’ εκείνους που 
αμφισβητούν τη Γενοκτονία…

© in.gr

Πολλές φορές ανακύπτει το ερώτη-
μα, αν υπάρχει κάποια αξία στο να 

ανατρέχει κανείς στο παρελθόν. Κι αν έχει 
κάποια σημασία να «ξύνει πληγές» και να 
αναζητά δικαίωση για τα θύματα. 

Και η κουβέντα επεκτείνεται και στον 
αγώνα των ρομαντικών, με πρώτους τους 
Αρμένιους και τους Έλληνες του Πόντου 
και συνολικά της Μικράς Ασίας, για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας, που υπέ-
στησαν.

Πολύκαρπος Αδαμίδης*
© PRONEWS.GR

Τα ερωτήματα μόνο αθώα δεν είναι. Στην 
απλούστερη εκδοχή τους απηχούν μια 
ισοπεδωτική προσέγγιση. Που αρνείται 
κάθε κώδικα αξιών. Ή που απλά θέλει να 
τον αντικαταστήσει με νεφελώδεις εμμο-
νές και ψυχολογικά αδιέξοδα, ατόμων και 
ομάδων, που αναζητούν πυξίδα στα προ-
σωπικά τους ναυάγια. Σίγουρα δεν αφο-
ρούν την κοινωνία.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που υποβολι-

μαία προωθούν μια ατζέντα αρνητισμού, 
σχετικοποίησης ή και στρέβλωσης της 
Ιστορίας. Πρώτοι, μεταξύ αυτών, οι ίδιοι 
οι Τούρκοι. 

Που ομοθυμαδόν, ανεξαρτήτως κόμ-
ματος, σπεύδουν να αρνηθούν τη γενο-
κτονία. Έχουν φτάσει στο σημείο να τη 
θεωρούν απειλή για την ύπαρξή τους και 
την Ιστορική τους διαδρομή. Αποδέχο-
νται έτσι έμμεσα, ότι δε θα δίσταζαν να 

αποδεχτούν τη γενοκτονία κάθε αλλό-
φυλου, προκειμένου να υπηρετήσουν τη 
χώρα τους. Είναι μια επιλογή ξένη προς 
τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτισμένου 
κόσμου και τις ανθρωπιστικές αρχές της 
Δημοκρατίας.

Είναι όμως και αυτοί που σκιαμαχούν, 
ως μη όφειλαν, σε πολιτικά παιχνίδια. 
Θλιβερό παράδειγμα οι φερόμενες δηλώ-
σεις του Ρώσου Πατριάρχη Κυρίλλου, που 
ούτε λίγο ούτε πολύ, «ανακάλυψε» ότι η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν κατέστρε-
ψε τις Χριστιανικές μειονότητες. Το πως 
τώρα, μια αμιγώς Χριστιανική Μικρά Ασία 
και ο αμιγώς Χριστιανικός Πόντος, απέ-
κτησαν επί Οθωμανών, μυριάδες Μου-
σουλμάνων, αυτό φαίνεται να είναι για το 
Ρώσο Πατριάρχη, μια… υποσημείωση της 
Ιστορίας! 
Με άλλα λόγια, με ποιο… τρόπο το παι-

δομάζωμα, οι βίαιοι εξισλαμισμοί, οι 
εξανδραποδισμοί, οι καταστροφές Ελ-
ληνικών και εν γένει Χριστιανικών πόλε-
ων και νησιών, όπως η Χίος, η Κάσος, τα 
Ψαρά, η Πελοπόννησος μετά τα Ορλοφικά, 
καθώς και τα Μικρασιατικά παράλια, δεν 
αποτελεί καταστροφή, είναι κάτι που ο 
Ρώσος Πατριάρχης θα χρειαστεί μεταφυ-
σικές ιδιότητες για να εξηγήσει… 

Ιδιότητες, που είναι ξένες με τις αρχές 
του Χριστιανισμού, που οι ιεραπόστολοι 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κων-
σταντινούπολης, με αγάπη και φροντίδα 
μετέδωσαν κατά τη διδασκαλία του Ευαγ-
γελίου στους Ρώσους.

Οι φερόμενες δηλώσεις του Ρώσου Πα-
τριάρχη, είναι η άλλη όψη του νομίσματος, 
που αφορά τη βοήθεια των Μπολσεβίκων 
στους Τούρκους του Κεμάλ. Ήταν αυτή η 
βοήθεια σε χιλιάδες χρυσές λίρες και δε-
κάδες χιλιάδες όπλα, που αποτέλεσε μα-
χαιριά θανάτου στο Μικρασιατικό Ελληνι-
σμό και επέτρεψε στους Τούρκους να ρί-
ξουν στη λήθη της Ιστορίας τη Γενοκτονία 
των Αρμενίων. Και όταν αμφισβητείς την 
καταστροφή, απορρίπτεις και την ύπαρξη 
της Γενοκτονίας. Η οποία προϋποθέτει όχι 
απλά καταστροφή αλλά εξόντωση.
Το έγκλημα της Γενοκτονίας, δεν αποτελεί 

αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης. Ούτε 
προσαρμόζονται τα συστατικά του στοι-
χεία, κατά τις επιδιώξεις και τις απόψεις, 
όσων αναφέρονται σε αυτό. Προβλέπεται 
και ορίζεται από ειδική Συνθήκη του 1948, 
που συνήφθη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Και 
αφορά την εξόντωση πληθυσμών, λόγω 
της θρησκείας τους, της φυλής τους και 
της εθνικότητάς τους. Ότι ακριβώς έκαναν 
οι Τούρκοι, με τους Έλληνες, τους Αρμένι-
ους και τους Ασσύριους. Τους εξόντωσαν 
λόγω της εθνικότητάς τους και της πίστης 
τους. Όχι γιατί τέλεσαν κάποιο έγκλημα. 
Που κι αν ακόμα διατυπώνονταν ένας τέ-
τοιος ισχυρισμός, θα έπρεπε να αφορά 
άτομα και όχι φυλές.

Σε σχέση με τις βολικές εξυπνάδες επί-
σης, δόλιων ή αμαθών, περί εθνοκάθαρ-
σης, ομοίως δεν μπορούν να σταθούν. 
Από τυπικής πλευράς, γιατί δεν υπάρχει 
διεθνώς ορισμένο έγκλημα της εθνοκά-

θαρσης. Αλλά και από ουσιαστικής πλευ-
ράς, γιατί οι πρακτικές της εθνοκάθαρ-
σης – όπως έχουν προσδιοριστεί από τις 
αρμόδιες επιτροπές ειδικών του ΟΗΕ, το 
1994, επ’ αφορμή του πολέμου στην πρώ-
ην Γιουγκοσλαβία και ειδικά στη Σλαβονία 
και την Κράινα – αφορούν τη βίαιη μετακί-
νηση πληθυσμών, από συγκεκριμένες πε-
ριοχές, με σκοπό να πετύχουν οι δράστες, 
τη λεγόμενη εθνική ομοιογένεια.

Οι εκτοπισμοί των Ελλήνων, Αρμενίων 
και Ασσυρίων, αποτέλεσαν εκφάνσεις 
μόνο των σε βάρος τους γενοκτονιών. Αυ-
τές περιλάμβαναν σε μεγάλο βαθμό την 
αδιάκριτη σφαγή των θυμάτων. Για τα 
οποία δεν έμπαιναν καν στον κόπο να τα 
μετακινήσουν. Αλλά και οι εκτοπισμοί, δεν 
ήταν πορείες μετακίνησης ή αποβολής σε 
άλλες χώρες. Ήταν πορείες εξόντωσης. Οι 
δράστες ενδιαφέρονταν να εξαφανίσουν 
το ιστορικό ίχνος των θυμάτων τους και 
των φυλών τους. Για αυτό και δεν επιβίω-
νε ουσιαστικά κανείς.

Απλές έννοιες, για όσους ενδιαφέρονται 
να κατανοήσουν. Η επιθυμία για γνώση 
δεν είναι νοσηρή επιλογή για ένα διαρκές 
μοιρολόι. Είναι η προϋπόθεση για να μην 
επαναληφθούν ποτέ αυτά τα φρικώδη 
εγκλήματα. Και για να τιμήσουμε τη μνή-
μη όσων δολοφονήθηκαν. 
Είναι θέμα αξιών. Και υπεράσπισής τους.

*Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης είναι νομικός, 
αναπληρωτής Καθηγητής Κοινοτικού Δικαίου 
και Διεθνών Σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή 
Ευέλπιδων
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Tο εκπληκτικό σκίτσο  
για την επέτειο  

της Γενοκτονίας  
των Ποντίων

Μια σπουδαία έμπνευση από τον Έλληνα σκιτσογράφο,  
Χρήστο Παπανίκο

Ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου για τον απανταχού Ελληνισμό. Ημέρα που θυμόμαστε τη Γε-
νοκτονία των Ποντίων, τη σφαγή 353.000 ανθρώπων από τους Νεότουρκους, πριν από 

102 χρόνια. Ο γνωστός σκιτσογράφος Χρήστος Παπανίκος εμπνεύστηκε από αυτή την τραγική 
ημέρα κι έφτιαξε ένα εκπληκτικό σκίτσο. Μια εικόνα πολύ δυνατή, που συνδυάζει τους χιλιά-
δες νεκρούς με την ποντιακή λύρα, το σύμβολο του Πόντου, και δύο χαροκαμένες γυναίκες 
που σκύβουν ευλαβικά μπροστά στις νεκροκεφαλές των ανθρώπων. Μια δυνατή στιγμή, ένα 
φανταστικό σκίτσο! | © in.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Μόντρεαλ, 18 Μαίου 2021 

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου 

Η 19η Μαίου έχει  ανακηρυχθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το (ν. 2193/1994).  
Η Γενοκτονία που υπέστη ο Ελληνικός πληθυσμός του Πόντου κατά τη χρονική περίοδο 
από το 1914 έως το 1923, προκάλεσε τον αφανισμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων 
μετά από περίπου 3.000 έτη συνεχούς παρουσίας τους, από μια περιοχή, στην οποία 
διαμόρφωσαν την πολιτισμική της κληρονομιά, όπως άλλωστε μαρτυρούν οι ελληνικές 
ονομασίες και τα ιστορικά μνημεία που διασώθηκαν.  
Το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ τιμά τους Έλληνες Πόντιους, άνδρες, γυναίκες, 
και παιδιά που βασανίστηκαν, υπέστησαν κακουχίες εκδιώχτηκαν και τελικά 
αφανίστηκαν από το κράτος του Κεμάλ και των Νεότουρκων. 
Τιμούμε τα αδέρφια μας που αναγκάστηκαν σε φυγή από τον Πόντο, εγκαταλείποντας 
το πολιτιστικό τους στίγμα, που γεννήθηκε εκεί ως μέρος του ελληνικού πολιτισμού και 
αναπτύχθηκε στο πέρασμα των αιώνων. 
Ένα αιώνα και δύο χρόνια μετά την αρχή αυτής της θηριώδους εκδίωξης των Ελλήνων 
από το γενέθλιο τόπο του Πόντου, στεκόμαστε ταπεινοί μάρτυρες της ακάματης 
προσπάθειάς των Ποντίων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους στη ∆ιασπορά.  
∆ιατρανώνουμε την στράτευσή του Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ στην 
προσπάθεια αναγνώρισης της Ποντιακής Γενοκτονίας από τις κυβερνήσεις του 
Κεμπέκ και του Καναδά. 
Αιωνία η μνήμη στους πεσόντες! Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου αποτελεί χρέος εθνικό και διαχρονικό: 
Για την απόδοση δικαιοσύνης στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Για τη συνέχεια 
της ταυτότητας του Γένους στους αιώνες! 

Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ 

∆ιονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη  
της Κρήτης
Με την ονομασία αυτή έμεινε στην 

ιστορία η αεραποβατική επιχείρη-
ση, που επιχείρησε η Ναζιστική Γερμανία 
κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και 
η οποία έληξε δώδεκα μέρες μετά, την 1η 
Ιουνίου, με την κατάληψη της Μεγαλο-
νήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες 
μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με 
πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπε-
δο.
Η απόφαση για την επίθεση στην Κρή-

τη ελήφθη από το Χίτλερ στις 25 Απριλί-
ου 1941, λίγες μέρες μετά την παράδοση 
της ηπειρωτικής Ελλάδας στις δυνάμεις 
του Άξονα, και έλαβε την κωδική ονομα-
σία «Επιχείρηση Ερμής» («Unternehmen 
Merkur»). Ήταν αμυντική και όχι επιθε-
τική επιχείρηση, όπως αποδείχθηκε αρ-
γότερα. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να 
εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους 
νώτα, ενόψει της Επιχείρησης Μπαρ-
μπαρόσα (Εκστρατεία στη Ρωσία) και 
να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική, με 
εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι 
Σύμμαχοι.
Τις παραμονές της επίθεσης, οι Σύμμα-

χοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά 
και θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. 
Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε 
να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος 
με τη χρησιμοποίηση δυνάμεων αλεξι-
πτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη 
φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστο-
ρία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνά-
μεων τέθηκε ο πτέραρχος Κουρτ Στού-
ντεντ, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή 
του 1.190 αεροπλάνα (πολεμικά και με-
ταγωγικά) και 29.000 άνδρες (αλεξιπτω-
τιστές και πεζικάριους), ενώ οι Ιταλοί θα 
συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες.
Την Κρήτη υπερασπίζονταν όσοι Έλληνες 

στρατιώτες είχαν παραμείνει στο νησί και 
δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας 
(Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιωτικοί), που είχαν διεκπεραιωθεί 
από την κατεχόμενη Ελλάδα. Το γενικό 
πρόσταγμα είχε ο Νεοζηλανδός στρατη-
γός, Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, 52 ετών, 
βετεράνος και αυτός του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Οι υπερασπιστές της Μεγα-
λονήσου ανήρχοντο σε περίπου 40.000, 
αλλά είχαν ανεπαρκή και απαρχαιωμένο 
οπλισμό, ιδίως οι Έλληνες.
Στην περιοχή των Χανίων είχε εγκατα-

σταθεί ο Βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η εξό-
ριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον Εμμα-
νουήλ Τσουδερό. Οι Σύμμαχοι γνώριζαν 
με μεγάλες λεπτομέρειες το γερμανικό 
σχέδιο επίθεσης, αφού είχαν κατορθώσει 

για πρώτη φορά να σπάσουν το γερμα-
νικό κώδικα επικοινωνιών («Επιχείρηση 
Αίνιγμα»). Όμως, το πλεονέκτημα αυτό 
δεν το εκμεταλλεύτηκαν, εξαιτίας των δι-
αφωνιών του Φράιμπεργκ με τους ανω-
τέρους του στο Λονδίνο. Οι Αμερικανοί 
δεν είχαν εισέλθει ακόμη στον Πόλεμο.
Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στις 8 

το πρωί της 20ης Μαΐου 1941, με τη ρίψη 
αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα: στο αε-
ροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη 
περιοχή των Χανίων. 
Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών 

ήταν εύκολη λεία για τους Νεοζηλανδούς 
και τους Έλληνες που υπεράσπιζαν το 
Μάλεμε. Στις μάχες έλαβε μέρος και με-
γάλος αριθμός αμάχων με ό,τι όπλο είχε 
στη διάθεσή του, ακόμα και μαχαίρια από 
την εποχή της… Κρητικής Επανάστασης.
Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις επι-

χειρήσεις ήταν ένας παράγων που δεν 
είχαν υπολογίσει οι Γερμανοί σχεδιαστές 
της επιχείρησης. Πίστευαν ότι οι Κρητι-
κοί, γνωστοί για τα αντιμοναρχικά τους 
αισθήματα, θα υποδέχονταν τους Γερμα-
νούς ως ελευθερωτές. 
Μία ακόμη λανθασμένη εκτίμηση της 

γερμανικής αντικατασκοπείας υπό το 
ναύαρχο Βίλχελμ φον Κανάρις ήταν ο 
αριθμός των μαχητών στην Κρήτη, τους 
οποίους υπολόγιζαν σε μόνο 5.000 άν-
δρες.
Στις 4 το απόγευμα της 20ης Μαΐου ένα 

νέο κύμα αλεξιπτωτιστών έπεσε στο Ρέ-
θυμνο και μία ώρα αργότερα στο Ηρά-
κλειο. Τώρα, οι μάχες διεξάγονταν σε τέσ-
σερα μέτωπα: Χανιά, Μάλεμε, Ρέθυμνο 
και Ηράκλειο. Η πρώτη μέρα της Μάχης 
της Κρήτης έληξε με μεγάλες απώλειες 
για τους Γερμανούς και αβέβαια έκβαση. 
Ο διοικητής των γερμανικών δυνάμεων, 

πτέραρχος Κουρτ Στούτεντ, απογοητευ-
μένος από την εξέλιξη των επιχειρήσε-
ων, σκέφθηκε ακόμη και την αυτοκτονία, 
αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε 
δώσει στο Φύρερ για μια εύκολη νίκη. 
Το βράδυ της ίδιας μέρας, μετά από με-

γάλες περιπέτειες, ο βασιλιάς Γεώργιος 
Β’ και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση με-
ταφέρθηκαν με βρετανικό πολεμικό στην 
Αίγυπτο. 
Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου οι 

μάχες συνεχίσθηκαν με ιδιαίτερη σφο-
δρότητα και στα τέσσερα μέτωπα. 
Οι Γερμανοί επικεντρώθηκαν στην κα-

τάληψη του αεροδρομίου του Μά-
λεμε, όπως ήταν ο πρωταρχικός 
τους στόχος και τα κατά-
φεραν προς το τέλος της 
ημέρας. Επωφελήθη-
καν από την ασυνεν-
νοησία στις τάξεις 
των Συμμάχων, 
αλλά υπέστησαν 
και πάλι μεγάλες 
απώλειες. Ανάμε-
σα στους Γερμα-
νούς αλεξιπτωτι-
στές που κατέλα-
βαν το Μάλεμε 
ήταν μια μεγάλη 
π ρ ο σ ω π ι κό τ ητα 
του αθλητισμού 
και της πυγμαχίας, 
ο πρώην παγκόσμιος 
πρωταθλητής βαρέων 
βαρών, Μαξ Σμέλινγκ, 
36 ετών, που έφερε το βαθ-
μό του δεκανέα. Η κατάληψη 
του αεροδρομίου ήταν στρατηγικής  
σημασίας για την εξέλιξη των 
επιχειρήσεων. 

Οι Γερμανοί άρχισαν να μεταφέρουν 
μεγάλες δυνάμεις από την Ελλάδα και με 
το σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν ήταν 
θέμα χρόνου η κυριαρχία τους στη Μεγα-
λόνησο. Στις 28 Μαΐου οι Γερμανοί είχαν 
απωθήσει τις συμμαχικές δυνάμεις προς 
τα νότια, καθιστώντας τον αγώνα τους 
μάταιο. Έτσι, το Λονδίνο αποφάσισε την 
απόσυρση των δυνάμεων της Κοινοπο-
λιτείας από την Κρήτη και τη μεταφορά 
τους στην Αίγυπτο. Όσες μονάδες δεν τα 
κατάφεραν, παραδόθηκαν στους Γερμα-
νούς. Πολλοί Έλληνες μαχητές και μαζί 
τους 500 Βρετανοί ανέβηκαν στα απρό-
σιτα βουνά της Κρήτης για να συνεχίσουν 
τον αγώνα. Την 1η Ιουνίου, με την παρά-
δοση 5.000 μαχητών στα Σφακιά, έπεσε η 
αυλαία της Μάχης της Κρήτης.
Οι απώλειες για τους Συμμάχους ήταν: 

3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 
17.500 αιχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμ-
φωνα με δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 
νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυ-
ματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. 
Σύμφωνα, όμως, με συμμαχικούς υπολο-
γισμούς, οι γερμανικές απώλειες ξεπέρα-
σαν τις 16.000.
Η Μάχη στην Κρήτη ονομάστηκε και 

«Νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτω-
τιστών», εξαιτίας των μεγάλων απωλειών 
τους, γεγονός που ανάγκασε τον Χίτλερ 
να διατάξει τον τερματισμό κάθε αερα-
ποβατικής επιχείρησης στο μέλλον. Από 
την πλευρά τους, οι Σύμμαχοι εντυπω-
σιάστηκαν από τις μεγάλες δυνατότητες 
των αλεξιπτωτιστών στη μάχη και δημι-
ούργησαν τις δικές τους αεραποβατικές 
δυνάμεις.

© SanSimera.gr

Γερμανοί αλεξιπτωτιστές πάνω από την Κρήτη

Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν  
τη συμμετοχή αμάχων στις επιχειρήσεις

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

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

που διέθεσαν την ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 
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Οι μάχες του πρώτου έτουςΟι μάχες του πρώτου έτους
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΓΕΡΑΜΑΝΗ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΖ Ε.Α.

§ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Λίγες µέρες µετά την πράξη των Καλ-
τεζών, έφθασε στην Πελοπόννησο ο 

∆ηµήτριος Υψηλάντης, ο οποίος δεν ανα-
γνώρισε την πράξη των Καλτεζών, οπότε 
οι προεστοί εξεγέρθηκαν εναντίον του 
και απειλούσαν να τον εκδιώξουν από 
την Πελοπόννησο. 
Οι στρατιωτικοί, όµως, και ο λαός τάχθη-

καν µε το µέρος του Υψηλάντη, ο οποίος 
ανέλαβε, σαν εκπρόσωπος του αδελφού 
του Αλέξανδρου, την αρχηγία του στρα-
τού που πολιορκούσε την Τρίπολη. 
Οι προστριβές µεταξύ των προκρίτων 

και του Υψηλάντη ήταν η αρχή ολέθριων 
ερίδων. Τα µίση οξύνοντο καθηµερινά και 
έτσι δηµιουργήθηκαν τα πρώτα πολιτικά 
κόµµατα: το Πολιτικό και το Στρατιωτικό. 
Οι στρατιωτικοί τράβηξαν µε το µέρος 

τους τον Υψηλάντη και οι πολιτικοί (πρό-
κριτοι) τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 
και τον Θεόδωρο Νέγρη, οι οποίοι είχαν 
κατέβει στην πατρίδα, για να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους. 
Ο Μαυροκορδάτος, όταν άρχισε η Επα-

νάσταση, έφθασε στις 20 Ιουλίου στο Με-
σολόγγι και µε επιστολή του παρακάλεσε 
τον Υψηλάντη να τον δεχθεί σα συναγω-
νιστή. 
Από εκεί, µετά από πρόσκληση των προ-

κρίτων, κατέβηκε στην Πάτρα, όπου συ-
ναντήθηκε µε τον Νέγρη, γιο του πρώην 
ηγεµόνα της Βλαχίας και γραµµατέα της 
τουρκικής πρεσβείας στο Παρίσι, ο οποί-
ος, µόλις έµαθε για την Επανάσταση, 
ήλθε αµέσως στην αγωνιζόµενη Ελλάδα. 
Ο Υψηλάντης ανάθεσε στο Μαυροκορ-

δάτο να οργανώσει πολιτικά τη Στερεά 
Ελλάδα. Αυτός πήρε µαζί του τον Νέγρη, 
στον οποίο ανέθεσε να οργανώσει την 
Ανατολική Στερεά, µε πρωτεύουσα την 
Άμφισσα. 
Ο ίδιος ανέλαβε τη ∆υτική Στερεά µε 

πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. Έτσι, έξω 
από την Πελοπόννησο, δηµιουργήθηκαν 
δύο νέες τυπικές εξουσίες: η Γερουσία 
της ∆υτικής Στερεάς, µε δεκαµελές συµ-

βούλιο από προκρίτους και οπλαρχηγούς 
και ο Άρειος Πάγος της Ανατολικής Στερε-
άς, µε δώδεκα µέλη. 
Οι δύο αυτές εξουσίες παρέδιδαν τη 

διεύθυνση των πραγµάτων στους πολι-
τικούς και εστρέφοντο κατά του κύρους 
του Υψηλάντη. Έγιναν, έτσι, αιτία διαί-
ρεσης του έθνους µε την υπόθαλψη του 
τοπικιστικού πνεύµατος.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ 
Οι Έλληνες άρχισαν να καταλαβαίνουν 

την ανάγκη της ύπαρξης κεντρικής εξου-
σίας για όλη την Ελλάδα, ώστε να σταµα-
τήσει ο διχασµός. 
Γι’ αυτό αµέσως µετά την άλωση της 

Τρίπολης (23 Σεπτεµβρίου 1821), ο Υψη-
λάντης κάλεσε µε προκήρυξη το λαό να 
εκλέξει αντιπροσώπους για την Εθνοσυ-
νέλευση.
Τη 14η ∆εκεµβρίου 1821, µαζεύτηκαν οι 

αντιπρόσωποι των διαφόρων επαρχιών 
στο Άργος και ορκίστηκαν πίστη στην πα-
τρίδα, αλλά από την αρχή επικράτησαν 
οι πρόκριτοι µε τους Μαυροκορδάτο και 
Νέγρη. 
Ο Υψηλάντης αηδίασε από τους τρό-

πους και τα µέσα των αντιπάλων του και 
εγκατέλειψε, µαζί µε τον Κολοκοτρώνη, 
το Άργος. Έτσι, έµεινε η µερίδα των πολι-
τικών κύρια της κατάστασης. 
Οι πληρεξούσιοι της Πελοποννήσου 

ίδρυσαν τότε τυπική κυβέρνηση, κατά το 
πρότυπο της ∆υτικής Στερεάς, η οποία 
ονοµάστηκε Πελοποννησιακή Γερουσία, 
αφού η Γερουσία των Καλτεζών ήταν 
προσωρινή µέχρι την άλωση της Τρίπο-
λης.
Οι πολιτικοί, επειδή δε θεωρούσαν το 

Άργος ασφαλές τόπο, λόγω της ύπαρξης 
αρκετής δύναµης επαναστατικού στρα-
τού, µετέθεσαν την έδρα της Συνέλευσης 
στη Νέα Επίδαυρο (Πιάδα), όπου άρχισε 
τις εργασίες της η Πρώτη Εθνοσυνέλευση 
των Ελλήνων. 
Αυτή ονοµάσθηκε Συνέλευση της Επιδαύ-
ρου (20 ∆εκεµβρίου 1821), της οποίας τις 

εργασίες διηύθυνε ο Μαυροκορδάτος. 
Η Εθνοσυνέλευση κήρυξε την 1η Ιανου-

αρίου 1822 την ανεξαρτησία του Ελληνι-
κού Έθνους και ψήφισε το πρώτο Ελλη-
νικό Σύνταγµα, το Προσωρινό Πολίτευµα 
της Ελλάδας, έργο του Ιταλού πρόσφυγα 
Γκαλίνα, µε βάση το οποίο αναγνωριζό-
ταν ο θεσµός της Γερουσίας στο Μωριά, 
της Συνέλευσης της ∆υτικής Ελλάδας και 
τον Άρειο Πάγο στην Ανατολική Ελλάδα 
και το οποίο καθιέρωνε τρεις εξουσίες: 

α) Την εκτελεστική εξουσία (Νοµοτελε-
στικό), από πέντε µέλη, που εκλέγοντο 
από Βουλή. ∆ιηύθυνε τη διοίκηση, διό-
ριζε τους υπουργούς, φρόντιζε για την 
οργάνωση του στρατού και του στόλου 
και υπέβαλε τους νόµους στη Βουλή για 
ψήφιση, 

β) Τη Νοµοθετική εξουσία (Βουλευτικό), 
από 70 πληρεξούσιους των επαρχιών, µε 
µειωµένα γενικά δικαιώµατα, που επέ-
βαλε φόρους, ψήφιζε ή απέρριπτε τους 
νόµους που υπέβαλε το Νοµοτελεστικό, 

γ) Τη ∆ικαστική εξουσία. Με βάση το 
Προσωρινό Σύνταγµα καθιερώθηκαν σαν 
χρώµατα της σηµαίας, το κυανούν και το 
λευκόν και το Εκτελεστικό Σώµα όφειλε 
να προσδιορίσει τη µορφή της. 

Αυτό, τη 15η Μαρτίου 1822, µε την υπ’ 
αριθ. 510 διαταγή του, καθόρισε τα χα-
ρακτηριστικά της σηµαίας: διαφορετική 
για τις δυνάµεις της ξηράς, από αυτήν 
της θάλασσας. 
Η Εθνοσυνέλευση αφαίρεσε από τον 

Υψηλάντη την αρχιστρατηγία και από τον 
Κολοκοτρώνη τον τίτλο του στρατιωτικού 
αρχηγού του Μωριά. 
Στις 12 Ιανουαρίου 1822, κυριεύθηκε 

η Ακροκόρινθος και η Κόρινθος έγινε η 
πρώτη πρωτεύουσα του κράτους. 
Στις 16 Ιανουαρίου 1822, η Συνέλευση 

διαλύθηκε, αφού εξέδωσε διακήρυξη 
των δικαιωµάτων του Ελληνισµού.

§ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  
ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ...
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GOSS!P
Η Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει 

με την ταινία «Those Who 
Wish Me Dead»

Η Αντζελίνα Τζολί 
(Angelina Jolie) επι-

στρέφει με ένα ρόλο 
δράσης στην ταινία του 
Τέιλορ Σέρινταν «Those 
Who Wish Me Dead». 
Συγκεκριμένα, παίζει 
μία ειδικά εκπαιδευμέ-
νη πυροσβέστρια στην 
έρημο της Μοντάνα.  
Το «Those Who Wish 

Me Dead» βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μά-
ικλ Κορίτα (Michael Koryta, 2014) σε σκηνοθεσία Τέ-
ιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan). Ένας σκηνοθέτης 
που φημίζεται για σκηνές γεμάτες δράση, ένταση 
και αγωνιώδης προσπάθεια για λύτρωση, όπως το 
«Sicario» ή το «Στα ίχνη του ανέμου (Wind River)». 
Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια της Χάνα (Τζολί), η 
οποία είναι ειδική πυροσβέστρια και ενός εφήβου του 
Κόνορ (Φιν Λιτλ) που είναι αυτόπτης μάρτυρας μιας 
δολοφονίας.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εγκυμοσύνη της Μέγκαν 
πλησιάζει στο τέλος της

Οι θαυμαστές της Μέγκαν 
Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι 

στη Βρετανία, αλλά και στην Αμε-
ρική, μετρούν τις… ημέρες για 

τον ερχομό του δεύτερου παι-
διού τους. 

Το ζευγάρι είχε ανακοινώ-
σει την εγκυμοσύνη στις 14 
Φεβρουαρίου 2021, με μια 
ασπρόμαυρη φωτογραφία 

που τραβήχτηκε εξ αποστάσεως 
μέσω iPad από το φίλο και φω-
τογράφο τους, Μίσαν Χάριμαν 
(Misan Harriman).

Στη συνέντευξη που έδωσαν η 
Μέγκαν και ο Χάρι στην Όπρα 
αποκάλυψαν ότι περιμένουν τον 
ερχομό του δεύτερου παιδιού 
τους (το οποίο είναι κορίτσι) το 
καλοκαίρι. 
«Ευγνώμων, έχοντας ένα παιδί, 

ένα ή δύο του ίδιου φύλου θα ήταν 
καταπληκτικό, αλλά να έχουμε ένα 
αγόρι και μετά ένα κορίτσι... τι άλλο 
μπορείς να ζητήσεις; Τώρα έχουμε την 
οικογένειά μας και είμαστε τέσσερις», 
είχε πει συγκινημένος ο Χάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Us 

Weekly η Μέγκαν έμεινε έγκυος στα 
τέλη του περασμένου έτους. Το μωρό 
αναμένεται στο τέλος της άνοιξης. 
Αναφέρει ακόμα ότι οι Σάσεξ «δε 

σκοπεύουν να προσλάβουν νταντά», καθώς η μητέρα 
της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, η οποία ζει και εκείνη 
στην Καλιφόρνια είναι «πάντα πρόθυμη να μεγαλώσει 
τα παιδιά».| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Π. Φιλιππίδης: «Είχα δεσμό  
με την Παπαχαραλάμπους»
Το γνώριζε και η… σύζυγός του! 

Ήδη είχε γίνει γνωστό πως με 
το υπόμνημα που κατέθεσε 

στον εισαγγελέα, μετά την ποινική 
δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του, 
ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέ-
της, όχι μόνο αρνείται τις κατηγορί-

ες, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση. 
Έτσι, προ ημερών έγιναν γνωστές 
περισσότερες λεπτομέρειες για 
τα όσα ισχυρίζεται, ειδικά για τις 
μία από τις ηθοποιούς που τον εί-
χαν καταγγείλει, μολονότι δεν έχει 

ασκηθεί δίωξη εις βάρος του ηθο-
ποιού για τη συγκεκριμένη καταγ-
γελία.
Θυμίζουμε πως ο Πέτρος Φι-

λιππίδης, διώκεται ποινικά με τις 
κατηγορίες του βιασμού και της 
απόπειρας βιασμού, μετά από 
σχετικές καταγγελίες που είχαν 
γίνει εις βάρος του και στο ΣΕΗ. 
Μια από τις καταγγέλλουσες ήταν 
και η γνωστή ηθοποιός, Άννα Μα-
ρία Παπαχαραλάμπους, η οποία 
είχε πει πως ο ηθοποιός εκμεταλ-
λεύτηκε το νεαρό της ηλικίας της 
όταν είχαν συνεργαστεί σε θεατρική 
παράσταση το 2000 και είχε ανάρ-
μοστη συμπεριφορά απέναντί της. 
Τώρα, ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππί-
δης στο υπόμνημά του, ισχυρίζεται 
πως εκείνο το διάστημα είχε ερω-
τικό δεσμό με την Άννα Μαρία Πα-
παχαραλάμπους και πως αυτό τον 
εξωσυζυγικό δεσμό τον γνώριζε και 
η σύζυγός του Ελπίδα Νίνου!

© mag.sigmalive.com

Αμάντα Τριβιζάς: Η 22χρονη Αμάντα Τριβιζάς: Η 22χρονη 
ελληνοαμερικανίδα «τρελαίνει» ελληνοαμερικανίδα «τρελαίνει» 
το Instagram με τα… πλούσια το Instagram με τα… πλούσια 
προσόντα τηςπροσόντα της

Η Η ελληνοαμερικανίδα ελληνοαμερικανίδα Αμάντα ΤριβιζάςΑμάντα Τριβιζάς  
έχει ως μεγάλο όπλο τις πλούσιες έχει ως μεγάλο όπλο τις πλούσιες 

καμπύλες της, ανοίγοντας πόρτες καμπύλες της, ανοίγοντας πόρτες 
στο χώρο του μόντελινγκ και στο χώρο του μόντελινγκ και 
τρελαίνοντας τους χρήστες του τρελαίνοντας τους χρήστες του 

Instagram. Η μελαχρινή καλλονή, Instagram. Η μελαχρινή καλλονή, 
η οποία γεννήθηκε στο Μαϊάμι η οποία γεννήθηκε στο Μαϊάμι 
πριν από 21 χρόνια, διαθέτει πριν από 21 χρόνια, διαθέτει 

εντυπωσιακές καμπύλες εντυπωσιακές καμπύλες 
και ποζάρει με ύφος όλο και ποζάρει με ύφος όλο 

υποσχέσεις. Οι φωτογραφίες υποσχέσεις. Οι φωτογραφίες 
της με μικροσκοπικά μπικίνι και της με μικροσκοπικά μπικίνι και 

καυτά εσώρουχα τις φέρνουν καυτά εσώρουχα τις φέρνουν 
περισσότερους ακόλουθους στα περισσότερους ακόλουθους στα 

social media (ξεπέρασε το 1 εκ. social media (ξεπέρασε το 1 εκ. 
στο Instagram) και χρήματα στο Instagram) και χρήματα 
στο πορτοφόλι της από στο πορτοφόλι της από 
διαφημίσεις.| διαφημίσεις.| © News.gr© News.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME

Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ

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

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

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

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

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	
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	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	
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στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

NDG Bright corner unit  with huge windows 
allowing full natural light from dawn to dusk. 
Ideally situated between Monkland Village and 
Hampstead. 10 min walk from Monkland cafes 
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk 
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66, 
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro, 
accessible family friendly neighborhood!

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

Pierrefonds Large 6 1/2 for rent  newer 
construction (2004) available immediately 
excellent location just steps from Pierrefonds 
Blvd renovated kitchen with granite countertops 
parquet floors master bedroom with ensuite 
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1 
powder/laundry room in basement 2 car garage 
and 2 car exterior parking included

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

M-Για σου Αλεκάκι μου, λεβέντισσα!
Α-Καλημέρα Μάγδα. Προς τι οι σημερι-

νές χαρούλες;
Μ-Δεν άκουσες; Δεν τα ‘μαθες; Που 

ζεις; Εσύ δε μου έλεγες να παρακολουθώ 
τις ειδήσεις της τοπικής τηλεόρασης και 
να μη βλέπω τα νέα της Ελλάδας μια και 
δε ζούμε εκεί;

Α-Ναι εγώ. Και;
Μ-Τι και; Δεν είδες και δεν άκουσες τον 

Λεγκό μας, να ανακοινώνει άρση των μέ-
τρων; Πως να μην είμαι χαρούμενη; Θα 
πηγαίνουμε έξω. Θα τρώμε στα εστιατό-
ρια. Θα πάμε στο πανηγύρι της Νότιας 
Ακτής να φάμε τα σουβλάκια μας και να 
χορέψουμε. Μετά θα πάμε στο πανηγύρι 
το δικό σας στο Λαβάλ και μετά θα ‘ρθεί-
τε στο δικό μας της Παναγίας στο Παρκ-
Εξτένσιον.
Α-Φιλενάδα. Πολύ φόρα πήρες. Βάλε 

λίγο φρένο…
Μ-Γιατί να βάλω; Μήπως δεν τα λέω 

καλά;
Α-Εν μέρη ναι, αλλά εν μέρη όχι…
Μ-Πολύ διπλωματία το παίζεις φιλενά-

δα. Κάντο πιο… λιανά να σε καταλάβω.
Α-Κοίτα. Τις αλλαγές και τις ελαφρύν-

σεις των περιοριστικών μέτρων που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν είναι ακρι-
βώς όπως τις κατάλαβες…
Μ-Τι δεν κατάλαβα;
Α-Κατ’ αρχήν, τα γεύματα στα εστιατό-

ρια είναι μόνο σε αυτά που διαθέτουν 
υπαίθρια τραπεζάκια και όχι μέσα. Επι-
πλέον, μιλάμε για περιορισμό δύο ατό-
μων με τα παιδιά τους. Που σημαίνει, 
εμείς τα δυο ζευγάρια δεν μπορούμε να 
φάμε στο ίδιο τραπέζι.

Μ-Το βρήκα!
Α-Τι βρήκες;
Μ-Λοιπόν, στο ένα τραπέζι θα είμαστε 

το ένα ζευγάρι και στο διπλανό το άλλο 
ζευγάρι. Ή καλύτερα, οι γυναίκες στο ένα 
τραπέζι μια και έχουμε κοινά θέματα να 
συζητήσουμε και στο άλλο τα αγόρια μας 
να πουν τα δικά τους. Επιτρέπεται αυτό 
που σου είπα;
Α-Ναι, επιτρέπεται…
Μ-Συνέχισε λοιπόν με τη δικιά σου ενη-

μέρωση.
Α-Λοιπόν, όσο για τα πανηγύρια που 

ανέφερες, ναι μεν θα μπορέσουμε να 
γευτούμε τα σουβλάκια και όλα αυτά 
που θα υπάρχουν αλλά για χορό δεν το 
νομίζω… ακόμα.

Μ-Κρίμα…
Α-Θα μπορείς όμως να πας να δεις και 

να θαυμάσεις τον εγγόνο σου στην πο-
δοσφαιρική ομάδα που παίζει. Α, και τα 
αγόρια μας αν θέλουν, μπορούν να δουν 
κάνα αγώνα χόκεϊ του Μόντρεαλ, αν 
βρουν εισιτήρια.
Μ-Τώρα καταλαβαίνω γιατί με… απο-

πήρες λιγάκι.
Α-Έλα, δεν σε αποπήρα, απλώς σου εξή-

γησα ορισμένες σημαντικές λεπτομέρει-
ες. Αλλά άφησα το καλύτερο για το τέλος.

Μ-Υπάρχει και καλύτερο;
Α-Φυσικά. Μπορούμε να συναντηθού-

με από την ερχόμενη εβδομάδα και να 
ψήσουμε έξω στον κήπο το δικό μας και 
αργότερα στο δικό σας. 

Μ-Αυτό ναι. Είναι πολύ καλό νέο. Σί-
γουρα θα ανταλλάξουμε «ψηστο… επι-
σκέψεις» όλο το καλοκαίρι, μια και δεν 
πρόκειται να ταξιδέψουμε φέτος.
Α-Κοίτα, για περαιτέρω ενημέρωση, 

διάβασε τη σελίδα 3 των ΝΕΩΝ, που εί-
ναι όλα πιο αναλυτικά.

Μ-Λαμπρά! 
Α-Το άλλο όμως εσύ το έμαθες; 

Μ-Ποιο άλλο;
Α-Γι’ αυτό που λέγαμε με το γλωσσικό. 

Θυμάσαι;
Μ-Νομίζεις πως το ξέχασα; Υπάρχουν 

εξελίξεις;
Α-Βεβαίως και υπάρχουν.
Μ-Είμαι όλη αυτιά.
Α-Αν θυμάσαι, το Κεμπέκ με το νομο-

σχέδιο 96 θέλει να τροποποιήσει το σύ-
νταγμα του Καναδά με άρθρο που θα 
αναγνωρίζει την προστασία της γαλλικής 
γλώσσας και νομίζω ακόμα και να ανακη-
ρύσσει το Κεμπέκ ως «ξεχωριστό έθνος».
Μ-Ναι, το θυμάμαι αυτό. Και τι έγινε;
Α-Όπως σου είχα πει, επειδή όλα τα 

κόμματα θέλουν την εύνοια της γαλλικής 
ψήφου, και αφού επικρότησαν το γλωσ-
σικό νομοσχέδιο 96, τώρα απ’ ότι κατά-
λαβα θα δεχτούν να γίνει η τροποποίηση 
του Καναδικού Συντάγματος χωρίς καμία 
αντίθεση. Κατάλαβες τώρα;

Μ-Καλά το λέγαμε τότε…
Α-Τι λέγαμε;
Μ-Θα σου θυμίσω εγώ τώρα. Τότε που 

ο πατέρας Τρουντό επαναπάτρισε το σύ-
νταγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο για να 
έχει ο Καναδάς αυτοκέφαλο σύνταγμα. 
Αλλά άφησε και το «παράθυρο» όποτε 
θέλουν οι επαρχίες να μην ακολουθούν 
τα ομοσπονδιακά νομοσχέδια…

Α-Ναι…
Μ-Δεν είπαμε, ότι κάπου στο μέλλον 

θα γυρίσει μπούμερανγκ, και θα ανα-
ζητήσουμε την εποχή που το σύνταγμα 
προστάτευε η «Βασιλεία» του Ηνωμένου 
Βασιλείου;
Α-Ναι, το είπαμε.
Μ-Ε, να λοιπόν, που ζούμε αυτή τη 

μέρα.
Α-Κοίτα, ακόμα δεν έγινε τίποτε. 
Μ-Δηλαδή.
Α-Δηλαδή, για να γίνει αυτό που επιδι-

ώκει το Κεμπέκ, πρέπει να γίνουν ψηφο-
φορίες, μετά θα πάει στη γερουσία κ.λπ.… 
Εν τω μεταξύ, αν διαλέξει ο Τρουντό και 
κατεβεί σε εκλογές για να αποσπάσει κυ-
βέρνηση πλειοψηφίας, τότε το όλο θέμα 
θα πρέπει να ξανά παρουσιαστεί στη 
βουλή, αφού εκλεγεί η νέα κυβέρνηση 
του Καναδά.

Μ-Δηλαδή, υπάρχει μια μικρή ελπίδα;
Α-Ναι, υπάρχει. Εξαρτάται αν θα πάμε 

σε εκλογές το καλοκαίρι…
Μ-Λες φιλενάδα όλα αυτά που ανακοί-

νωσε το Κεμπέκ, για άνοιγμα απ’ εδώ, 
άνοιγμα απ’ εκεί, λέω τώρα με το κουτό 
μου μυαλό, λες να γίνονται για να διευ-
κολυνθεί ο δρόμος προς τις εκλογές;
Α-Αν υποθέσουμε ότι έχεις δίκιο. Στο 

Κεμπέκ, τα πράγματα θα είναι πιο ελα-
στικά, όμως οι εκλογές δε γίνονται μόνο 
στο Κεμπέκ, γίνονται σε όλο τον Καναδά. 
Και θα πρέπει να παρθούν σε όλες τις 
επαρχίες ελαστικά μέτρα για να μπορούν 
να ψηφίσουν πιο άνετα οι πολίτες.

Μ-Μάλλον έχεις δίκιο. Μια που ανα-
φέραμε εκλογές, αισθάνομαι μεγάλο εν-
θουσιασμό στα Κοινοτικά.
Α-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Μ-Ακούω πολλά και διάφορά. Μην ξε-

χνάς, εμείς στο Μόντρεαλ δείχνουμε να 
ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τα κοι-
νοτικά παρά εσείς εκεί στο Λαβάλ. Για να 
μη σου πω, ότι αν υπήρξε βραβείο ενδια-
φέροντος για τα Κοινοτικά, θα το έπαιρνε 
η περιοχή της Νότιας Ακτής, που αν και 
λίγοι… καπελώνουν τις υπόλοιπες περι-
οχές. 

Α-Δεν ξέρω τι ακούς, αλλά θα τα ακού-
σω εγώ αν δεν ετοιμάσω το φαγητό!  
 Τα λέμε…
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Στις 6 Μαΐου, η αστυνομία του Μόντρεαλ (SPVM) 
έλαβε από τα υπουργεία Δημόσιας Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης, χρηματοδότηση πάνω από 1 εκατομμύριο 
δολάρια ετησίως, για πέντε χρόνια, για τη δημιουργία 
μιας εξειδικευμένης ενότητας διαβούλευσης και έρευ-
νας για την ενδοοικογενειακή βία. 

Ως αστυνομική οργάνωση, το SPVM καλωσόρισε το 
νέο με ευγνωμοσύνη, ειδικά επειδή το τρέχον κοινωνικό 
πλαίσιο απαιτεί την ανάληψη δράσης γρήγορα.

 ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Για την αστυνομία του Μόντρεαλ, η εφαρμογή και η 

ανάπτυξη αυτής της καινοτόμου ενότητας θα της επιτρέ-
ψει, μεταξύ άλλων: να βελτιώσει την προσφορά υπηρε-
σιών της, ευνοώντας την πιο εξατομικευμένη υποστήρι-
ξη για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να βελτιώσει 
την παραπομπή των επιτιθέμενων στους κατάλληλους 
πόρους ενισχύοντας, ιδίως, τη συνεργασία με τις κοι-
νότητες και τους οργανισμούς υγείας, για τη φροντίδα 
αυτής της κοινωνικής ομάδας και να εδραιώσει την πα-
ρουσία τής αστυνομίας στη συζυγική και ενδο-οικογε-
νειακή βία (VCI), όπου ένας αστυνομικός καλούμενος 

να αντιμετωπίσει περιπτώσεις συζυγικής και ενδο-οι-
κογενειακής βία ενεργεί παράλληλα και ως σύμβουλος 
με γνώσεις, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε κάθε 
περίπτωση.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Πιο συγκεκριμένα, η νέα ενότητα θα είναι ευθύνη του 

Τμήματος Πρόληψης και Αστικής Ασφάλειας (DPSU) 
του SPVM. Θα είναι υπό την επίβλεψη της Διοικητού 
Anouk St-Onge, η οποία είναι ήδη η υπεύθυνη του φα-
κέλου ενδοοικογενειακής βίας σε εταιρικό επίπεδο για 
περισσότερα από δύο χρόνια. Τελικά, η δομή της ενό-
τητας θα περιλαμβάνει έναν υπαστυνόμο ντετέκτιβ, ένα 
σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, τέσσερις λοχίες 
ντετέκτιβ και ένα σύμβουλο.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η δομή της συζυγικής και ενδο-οικογενειακής βίας (VCI) 
υπάγεται στην ευθύνη ενός εξουσιοδοτημένου υπαλλή-
λου. Αυτή τη στιγμή επικουρείται από έναν αστυνομικό 
(σύμβουλο) που εργάζεται με πλήρη απασχόληση σε 
αυτό το αρχείο.

Μια κοινότητα πρακτικής ιδρύθηκε το 2006. Αυτή είναι 
μια από τις βέλτιστες πρακτικές στο SPVM. Καθιστά δυ-
νατή την ύπαρξη ειδικού προσωπικού σε θέματα ενδο-
οικογενειακής βίας σε κάθε μονάδα και κέντρο έρευνας.

Έτσι, κάθε ένα από τα αστυνομικά τμήματα της γει-
τονιάς έχει έναν πράκτορα VCI που συναντά κάθε νέο 
αστυνομικό στη μονάδα του, για να του υπενθυμίσει το 
ρόλο και τις ευθύνες του σε αυτόν τον τομέα και να τον 
ενημερώσει για τις οργανώσεις και τους συνεργάτες τού 
τομέα. Οι υπαστυνόμοι ντετέκτιβ παίζουν λίγο πολύ τον 
ίδιο ρόλο στα τέσσερα κέντρα έρευνας του SPVM.
Οι συναντήσεις δικτύωσης συμβάλλουν στη διατήρη-

ση καλών δεσμών μεταξύ της τοπικής κοινότητας και της 
κοινότητας πρακτικής της αστυνομίας. Οι αστυνόμοι της 
VCI συνδέονται με τοπικούς συνεργάτες για να κάνουν 
παρουσιάσεις, με στόχο την προώθηση υγιών ρομαντι-
κών σχέσεων, μεταξύ άλλων.

Για το SPVM αυτό το έργο αποτελεί επέκταση όλων των 
προσπαθειών που έχει επενδύσει στην έρευνα και την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, σε συνεργασία με τους 
συνεργάτες του, για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. 
Χάρη στη χρηματοδότηση που αποκτήθηκε, το SPVM 
μπορεί να συνεχίσει το έργο του με σκοπό την υλοποίη-
ση και την ανάπτυξη της ειδικής ενότητας διαβούλευσης 
και διερεύνησης σε θέματα ενδο-οικογενειακής βίας.

Η Μέλπα Καματερού, διευθύντρια της Ασπίδας της 
Αθηνάς, αποκάλεσε την καινούργια αστυνομική ενότη-
τα «πολύ καλό σημάδι και μια πιο συγκεντρωμένη προ-
σέγγιση στο φαινόμενο της συζυγικής και ενδο-οικογε-
νειακής βίας». 
«Είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει σχέση με το φεμι-

νισμό και δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Οι ηλικίες των 
εμπλεκομένων είναι ολοένα και πιο μικρές και στο Κε-
μπέκ, μόνο την περίοδο της πανδημίας, θρηνήσαμε 16 
γυναικόπαιδα λόγω αυτού του προβλήματος» πρόσθεσε 
η Κυρία Καματερού.

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
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ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 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 απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 23 ΜΑΪΟΥ 
Το τελευταίο μέρος της συνέντευξης 

με το γνωστό μουσικό  
Παύλο Λάσκαρη

Καλημέρα 
Πατρίδα

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Η αστυνομία του Μόντρεαλ 
εξειδικεύεται σε θέματα  
ενδοοικογενειακής βίας

Καναδική υπηκοότητα  
μέσω… διαδικτύου

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 σε μια συ-
γκινητική τελετή μέσω διαδικτύου, 32 

υποψήφιοι έλαβαν την Καναδική υπηκοό-
τητα. Η Τελετή αποτέλεσε μέρος του εορ-
τασμού της εβδομάδας Καναδικής υπηκο-
ότητας. 

Ο αξιότιμος Marco E. L. Mendicino, P.C., 
M.P., βουλευτής, Υπουργός Μετανάστευ-
σης, Προσφύγων και Ιθαγένειας, μαζί με 
διακεκριμένους καλεσμένους, καλωσό-
ρισαν τους 32 υποψήφιους από όλη τη 
χώρα στην καναδική οικογένεια, σε αυτή 
την εικονική τελετή που διοργανώθηκε 
από το Ινστιτούτο Καναδικής Ιθαγένειας.

Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι στην τελετή 
ήταν ο συνταγματάρχης Chris Hadfield, 
πρώτος Καναδάς που περπάτησε στο δι-
άστημα, ο Gurdeep Pandher, εκπαιδευτής 
Bhangra με έδρα το Γιούκον και αστέρι του 
TikTok, η πρεσβύτερη Kim Wheatley από 
το Πρώτο Έθνος Shawanaga και η Reeny 
Smith, 3 φορές αφροκαναδή Καλλιτέχνης 
της Χρονιάς από το Music Nova Scotia.

Η Τελετή ξεκίνησε με ένα βίντεο, πα-
ρουσιάζοντας τον Καναδά από άκρη σε 

άκρη. Η δικαστής Marie Senécal-Tremblay 
από την Καναδική Επιτροπή Ιθαγένει-
ας / Πρώην Εκτελεστική Διευθύντρια – 
Fondation Héritage Montreal συντόνισε 
την τελετή. Οι 32 καινούργιοι Καναδοί 
προέρχονταν από διάφορες χώρες, όπως 
η Κόστα Ρίκα, η Γαλλία, οι Φιλιππίνες, η 
Τουρκία και η Ζιμπάμπουε.

Η Marie Senécal-Tremblay καλωσόρισε 
θερμά τους νέους Καναδούς εν μέσω μιας 
άνευ προηγουμένου πανδημίας, υπενθυ-
μίζοντας ότι παρόλο που συντόνιζε την 
όλη εκδήλωση από τα γραφεία της στο 
Μόντρεαλ, πατούσε στα ιερά χώματα των 
φυλών Χιούρον, Μόουχοκ, Ανισινάμπε, 
που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές πολύ 
πριν την άφιξη των Ευρωπαίων. Με αυτή 
την ευκαιρία, η πρεσβύτερη Kim Wheatley 
από το Πρώτο Έθνος Shawanaga ξεκίνησε 
με ευχές που έχουν σχέση με τη φύση με 
λιβάνι, ακολουθούμενες από παραδοσι-
ακό τραγούδι της φυλής της γυρνώντας 
προς τα 4 σημεία του ορίζοντα.
Η Marie Senécal-Tremblay υπενθύμισε 

σε όλους τι σημαίνει να είσαι Καναδός, 
δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι τουλά-
χιστον 22 εκατομμύρια Καναδοί έχουν 
προσφέρει εθελοντική εργασία. «Αυτό 
σημαίνει να είσαι Καναδός. Να βοηθάει 
ο ένας τον άλλον, να σέβεται ο ένας τον 
άλλον» είπε η δικαστής, συγχαίροντας 
παράλληλα τους 32, από τους οποίους 
αρκετοί έπρεπε να φύγουν κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες διωγμών, πολέμων και 
μαρτυρίων.
Ακολούθησε η ορκωμοσία, με τον υπουρ-

γό να λέει φράση – φράση τον όρκο της 
Καναδικής υπηκοότητας στα Αγγλικά και 
Γαλλικά, τον οποίον επαναλάμβαναν οι 32 
υποψήφιοι. Μέρος του καλωσορίσματος 
στη συνέχεια περιλάμβανε μήνυμα από 
τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τρουντό, κα-
θώς και παρουσιάσεις από τους επίτιμους 
καλεσμένους καλλιτέχνες.
Ο Καναδός αστροναύτης Chris Hadfield 

περιέγραψε την εμπειρία του να βλέπει 
τη χώρα από το διάστημα και τα συναι-
σθήματα που του δημιούργησε. «Η οικο-
γένειά μου ήρθε σε αυτή τη χώρα χάρις 
στην υπόσχεση χτισίματος ενός καινούρ-
γιου έθνους και καινούργιων ευκαιριών. 
Παρόλο που η χώρα μας είναι νέα, με ηλι-
κία 154 χρόνων, ας κοιτάξουμε το γεγονός 
ότι από το 2000, μόνο μέσα σε 2 δεκαετί-
ες, 5 εκατομμύρια καινούργιοι άνθρωποι 
έχουν γίνει Καναδοί. Ένας στους τέσσερις 
έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα, προσφέρο-
ντας τόσα πολλά σε όλους εμάς» είπε ο 
συνταγματάρχης Hadfield.

Η Τελετή έκλεισε με τον εθνικό ύμνο του 
Καναδά που τραγούδησε η Reeny Smith, 
3 φορές αφροκαναδή Καλλιτέχνης της 
Χρονιάς από το Music Nova Scotia.

Οι 32 καινούργιοι Καναδοί προέρχονταν από διάφορες χώρες,  
όπως η Κόστα Ρίκα, η Γαλλία, οι Φιλιππίνες και η Ζιμπάμπουε

H πρεσβύτερη Kim Wheatley από το 
Πρώτο Έθνος Shawanaga ξεκίνησε με 
ευχές που έχουν σχέση με τη φύση 
με λιβάνι, ακολουθούμενες από 
παραδοσιακό τραγούδι της φυλής 
της, γυρνώντας προς τα 4 σημεία  
του ορίζοντα

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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με τον καθηγητή Θεοφάνη Μαλκίδημε τον καθηγητή Θεοφάνη Μαλκίδη  
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου ΑθηνώνΔρ. Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών  
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Ήττα στις καθυστερήσεις 
για το Μόντρεαλ...

Στις... ήττες επέστρε-
ψε η ομάδα του Μό-

ντρεαλ. Παίζοντας εκτός 
έδρας με την Ατλάντα, 
οι παίκτες του   Γουίλ-

φριντ Νάνσι γνώρισαν την ήττα με 
1-0 από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και 
μάλιστα στις καθυστερήσεις, με το 
τέρμα του Αργεντινού Μαρσελίνο 
Μορένο στο 94΄ της αναμέτρησης!  
Έτσι οι Μοντρεάλερς υποχώρησαν στην 
5η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με 
8 πόντους σε 6 αγώνες, ισοβαθμώντας 
πάντως με ακόμα 4 ομάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(13 ΜΑΪΟΥ): DC United-Chicago Fire 1-0
(15 ΜΑΪΟΥ): NY City-FC Toronto 1-1, 
LA Galaxy-FC Austin 2-0, Atlanta Utd-
Montreal 1-0, Philadelphia-NY Red Bulls 
1-0, Minnesota-FC Dallas 1-0, Colorado-
Houston 3-1, Real SL-SC Nashville 0-0, 
San Jose-Portland 0-2
(16 ΜΑΪΟΥ): Kansas City-Vancouver 
3-0, FC Cincinnati-Inter Miami 2-3, New 
England-Columbua 1-0, DC United-
Orlando 0-1, Seattle-Los Angeles FC 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες) 
(EASTERN): New England 11, Orlando 
9(5), NY City 8(5), Atlanta 8(5), 
Montreal 8, Philadelphia 8, Miami 8 
| Nashville 7(5), Red Bulls 6(5), DC 6, 
Columbua 5(5), Toronto 5(5), Chicago 
1(5), Cincinnati 1(4)  
(WESTERN): Seattle 16, LA Galaxy 
12(5), Kansas City 10, Colorado 10(5), 
San Jose 9, Houston 8, Salt Lake 7(4) | 
Vancouver 7, Portland 6(5), Austin 6(5), 
Minnesota 6, Dallas 5(5), Los Angeles 
FC 5(5) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(22 ΜΑΪΟΥ): Montreal-Cincinnati (01:00 
PM), Portland-LA Galaxy, Chicago-
Inter Miami, Orlando-Toronto, NY 
City-Columbus, Dallas-Salt Lake, New 
England-Red Bulls, Houston-Vancouver, 
San Jose-Kansas City, LAFC-Colorado 
(23 ΜΑΪΟΥ): Seattle-Atlanta, DC Utd-
Philadelphia, Nashville-Austin 

Προβάδισμα για ΠΑΟ  
και Προμηθέα Πάτρας

Με τους Παπαπέ-
τρου και Ρος να τον 

οδηγούν και καλή άμυ-
να στα κρίσιμα σημεία, ο 
Παναθηναϊκός νίκησε δύ-
σκολα με 78-72 την ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ κι έκανε το 1-0 

στη σειρά της ημιτελικής φάσης των 
playoffs της ελληνικής Basket League.  
Από τους «πράσινους» οι Ρος και Πα-
παπέτρου είχαν 18 και 16 πόντους αντί-
στοιχα, ενώ ο Χεζόνια σταμάτησε στους 
14. Για την Ένωση (που το πάλεψε στα 
ίσια) πρώτος σκόρερ ο Μέικον με 14, 
ενώ ο Γιόνας Ματσιούλις τελείωσε με 
10 αλλά αστόχησε σε σουτ τριών πό-
ντων στα 55’’ κι ενώ το σκορ ήταν 76-72.
Την Παρασκευή (21/5, 14:15 ΕΡΤ3 
live) o δεύτερος ημιτελικός στο 
κλειστό των Ολυμπιακών εγκατα-
στάσεων. Το 3ο παιχνίδι στις 23/5. 
Δεκάλεπτα: 15-14, 45-35, 62-57, 78-72

Στον πρώτο ημιτελικό του άλλου 
ζευγαριού, ο  Προμηθέας Πάτρας 

«έσπασε» την έδρα του Λαυρίου με 79-
86 και ανέκτησε το πλεονέκτημα  έδρας.        
Τα επόμενα δύο παιχνίδια των 
δύο αντιπάλων στις 22/5 και 24/5. 
Δεκάλεπτα: 14-19, 36-42, 60-58, 79-86

Επέστρεψε στη Super League ο Ιωνικός! 
Μπαράζ με Παναιτωλικό η Ξάνθη

Happy end για Ιωνικό, δεύτερη ευκαι-
ρία για Ξάνθη, παραμένει στη Super 

League 2 -έχοντας παράπονα- ο Λεβαδει-
ακός.
Σε ένα ανατρεπτικό φινάλε στη δεύτερη 

κατηγορία, οι Νικαιώτες εξασφάλισαν με 
το 2-1 επί του Εργοτέλη (ολοκλήρωσε το 
ματς με εννέα παίκτες) την άνοδο στα 
σαλόνια, στα οποία επιστρέφουν μετά 
από 14 χρόνια. Οι παίκτες του Δημήτρη 
Σπανού εξαργύρωσαν την αποβολή (με 
δύο κίτρινες) του Τσέλιου στο 73’, καθώς 
στα… καπάκια ξεκίνησαν την αντεπίθεσή 
τους, φέρνοντας τούμπα το ματς από το 
74’ έως το 82’.
Στο μπαράζ κόντρα στον Παναιτωλικό θα 

αγωνιστεί η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ, η 
οποία επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού, 
που έμεινε με άδεια χέρια μεν, αλλά και 
με έντονα παράπονα για το διαιτητικό 
κομμάτι. Οι άνθρωποι του «βράζουν» 
για πέναλτι που δεν τους δόθηκε στο 68’ 
στην ανατροπή του Μπιανκόνι με το ματς 
στο 0-0, ενώ στέκονται και στα σφυρίγ-
ματα που υπήρξαν την ίδια στιγμή στο 
άλλο «καυτό» ματς της αγωνιστικής στη 
Νίκαια (διαιτητικά παράπονα έχει και ο 
Εργοτέλης). | sport-fm.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
4η αγωνιστική

PLAYOUTS
Σάββατο 15 Μαΐου 2021

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 2-2
(32΄Σέχου, 88΄Αθανασιάδης - 
84΄Λόβριτς, 86΄Ρούνεϊ) 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-3
(50΄Βουχό, 86΄Κοτόπουλος - 
54΄,93΄Μπάτροβιτς, 83΄Γκιούσης) 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1-1
(47΄Σταματής - 45+2΄Μαυρίας)

 

PLAYOFFS
Κυριακή 16 Μαΐου 2021

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3-5
(11΄Σμυρλής, 13΄πέν. Αθανασίου, 
60΄Νάτσης - 16΄Κύργιας, 41΄Νιάσε, 
45+1΄Ρολ, 52΄Κάστρο, 69΄Κουιρουκίδης) 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΧΑΝΙΑ 3-0
(26΄Ενόμο, 61΄Μεχία, 91΄Λιάγας) 
ΞΑΝΘΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-1
(46΄πέν. Τσέλιος)

5η αγωνιστική
PLAYOUTS

Τρίτη 18 Μαΐου 2021
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0-3
(31΄Γκίνι, 36΄Κούστα, 61΄Τσιλινγκίρης) 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1-2
(17΄Μπρους - 32΄πέν., 57΄ Μαυρίας) 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3-1 
(40΄Σταματής, 44΄πέν. Ριζογιάννης, 
79΄Ευθυμίου - 42΄Τασιούλης)

PLAYOFFS
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2-1
(74΄Μουμίν, 81΄Μάναλης - 60΄Κοκκίνης) 

ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0
(75΄ Εμπερτ) 
ΧΑΝΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-0
(18΄Σουντούρα, 64΄Μπραμπίγια)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 27 αγώνες)

PLAYOFFS
01] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 53 (44-29)
02] ΞΑΝΘΗ  51 (29-12)
03] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 50 (42-16)
04] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  48 (37-18)
05] ΧΑΝΙΑ  42 (22-19)
06] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 30 (22-38) 

PLAYOUTS
07] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  37 (29-29)
08] ΤΡΙΚΑΛΑ  29 (21-25)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 29 (19-27)
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 28 (24-47)
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 24 (24-42)
12] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  20 (25-36)
*Καραϊσκάκης και Ιεράπετρα 
υποβιβάζονται στη Football League

Φουλ για άνοδο η Ρόδος!
Βλέπει... Super League 2 

η Ρόδος! Οι Νησιώτες 
επικράτησαν 2-1 με ανατροπή του Αστέ-
ρα Βλαχιώτη και ανέβηκαν στην πρώτη 
δυάδα, η οποία οδηγεί στη δεύτερη κα-
τηγορία, ενώ μείωσαν τη διαφορά στους 
δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο Καλα-
μάτα έχοντας και ματς λιγότερο.
Τη δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα 

γνώρισε η Καλαμάτα! Η «μαύρη θύελλα» 
ηττήθηκε 1-0 στην Κρήτη από την Επισκο-
πή, ωστόσο μπορεί να χαμογελά, αφού ο 
Ιάλυσος έμεινε στο 1-1 με τη Νίκη Βόλου 
στη Ρόδο και έχασε την ευκαιρία να μει-
ώσει στους τρεις βαθμούς τη διαφορά με 
ματς λιγότερο. 
Νιώθει πάντως «καυτή» την... ανάσα 

της Ρόδου, την οποία υποδέχεται στην 
Καλαμάτα στο σούπερ-ντέρμπι της επό-
μενης αγωνιστικής! 
Στο Βόρειο όμιλο, η Βέροια επικράτησε 

άνετα με 3-0 του Ολυμπιακού Βόλου και 
βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή. Και 
αυτό, διότι η Καβάλα γνώρισε την εντός 
έδρας ήττα από τον Απόλλωνα Πόντου 
και έπεσε στη δεύτερη θέση. 
Κοζάνη και Αλμωπός Αροιδαίας έμειναν 

στο 0-0, ενώ ο Πιερικός επικράτησε 2-0 
στην έδρα του Θεσπρωτού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16/5) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1-0 
(57΄Μέσι)

ΒΕΡΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3-0
(48΄Καραγιάννης, 77΄, 83΄Λουκίνας)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 0-2 
(21΄Μακρής, 35΄Γκαγκολάρι)
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0-1 
(2΄πέν. Καλογέρης) 
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 0-0

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3-0
(23΄Τσιλιγκίρης, 25΄Λάσκαρης, 41΄Χαντί)
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-1 
(25΄Μαστραντωνάκης - 91΄Γκαρσία)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0 
(78΄πέν. Στούπης) 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0 
(63΄Νάνι)
ΡΟΔΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2-1  
(5΄Τσίπρας, 64΄Μπαξεβάνος - 
3΄Παλιάτσος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 12 αγώνες) 

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΒΕΡΟΙΑ  27 (17-2)
02] ΚΑΒΑΛΑ  25 (22-9)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 22 (15-6)
04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  20 (14-12)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 16 (11-13)
06] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 13 (13-14)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  12 (6-10)
08] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  11 (6-9)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 8 (7-16)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 (4-24)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  22 (11-3)
02] ΡΟΔΟΣ  20 (11-6)
03] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 17 (9-9)
04] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  16 (6-3)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  15 (12-8)
06] ΑΙΓΑΛΕΩ  14 (9-11)
07] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  13 (5-8)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  10 (6-8)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 6 (4-10)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 (3-10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23/5, 10:00) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΡΟΔΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
■ Στο Βόρειο Όμιλο: Καβάλα, 
Πανσερραϊκός και Απόλλων Πόντου 
έχουν από 11 αγώνες. Ο Θεσπρωτός 
έχει 9 αγώνες.
■ Στο Νότιο Όμιλο: Ρόδος, Ιάλυσος, 
Αιγάλεω, Σαντορίνη και Νίκη Βόλου 
από 11 αγώνες. Επισκοπή 10, Καλλιθέα 
9 και Ασπρόπυργος 8 αγώνες.

PLAY-OFF  
& PLAY AOUT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOUTS

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 
(24΄Ακούνια, 38΄Κολομπίνο) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΉΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-1 
(10΄Ρόμανιτς) 
ΑΤΡΟΜΉΤΟΣ ΑΘΉΝΩΝ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-0 
(62΄πέν. Ούμπιδες) 
ΟΦΉ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-2 
(17΄Σαρδινέρο, 79΄Στάρτζεον -  
70΄Βέργος, 81΄Ταχάρ)

ΚΥΡΙΑΚΉ 16 ΜΑΪΟΥ 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOFFS 

ΑΕΚ-ΑΡΉΣ 0-0 
ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΉΣ 0-1  
(28΄πέν. Γκόμεζ)
ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-4 
(53΄Μαουρίτσιο - 7΄,12΄Μασούρας, 
38΄,72΄Ελ Αραμπί)

ΤΕΤΑΡΤΉ 19 ΜΑΪΟΥ 
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOUTS 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΉΣ 0-2 
(31΄Φερνάντεζ, 57΄Ντάουντα)

ΤΕΛΙΚΉ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 PLAY-OFF

(σε 36 αγώνες)
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  90 (82-19)
02] ΠΑΟΚ   64 (60-34)
03] ΑΡΉΣ  61 (41-26)
04] ΑΕΚ   60 (53-45)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 53 (41-34)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 51 (36-38)

 PLAY-OUT
(σε 33 αγώνες)

07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  43 (34-37)
08] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 37 (30-40)
09] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 35 (27-36)
10] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ   35 (21-42) 
11] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 34 (29-40)
12] ΟΦΗ  32 (30-47)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28 (20-44)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   27 (25-47)

• Ανεξάρτητα από το ποιος θα κατακτή-
σει το Κύπελλο, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 
έχουν μοιραστεί μέσω πρωταθλήματος: 
ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στα προκρι-
ματικά (1ο ή 2ο γύρο) του Τσάμπιονς Λιγκ 
ενώ οι ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ θα ξεκινήσουν 
από το 2ο προκριματικό γύρο του Κόνφε-
ρενς Λιγκ, στο τελευταίο δεκαήμερο του 
Ιουλίου.
• Υποβιβάζεται η ΑΕ Λάρισα, ενώ ο Πα-
ναιτωλικός θα παίξει αγώνα μπαράζ με 
την Ξάνθη για μία θέση στη Σούπερ Λίγκα. 
Επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια» ο Ιωνι-
κός Νίκαιας μετά από 14 χρόνια απουσίας. 
Από το 2011 ως το 2018 έπαιξε σαν ερα-
σιτεχνική ομάδα, στο Περιφερειακό πρω-
τάθλημα και την ερασιτεχνική Γ’ Εθνική. 
Αυτό σημαίνει ότι μετά από 14 χρόνια ο 
Πειραιάς θα έχει δεύτερο εκπρόσωπο στη 
μεγάλη κατηγορία.

Εκκωφαντικός ο Ολυμπιακός στην 
αυλαία της Σούπερ Λιγκ 1
Με εκκωφαντικό τρόπο έβαλε ο 

Ολυμπιακός το κερασάκι στην 
«ερυθρόλευκη» τούρτα του τίτλου, την 
ώρα που έπεφτε η αυλαία της Σούπερ 
Λιγκ 1. 
Ο πρωταθλητής πέρασε σαν… σίφου-

νας από τη Λεωφόρο όπου επικράτησε 
με 4-1 επί του αποδεκατισμένου Πανα-
θηναϊκού και εμφανίστηκε πανέτοιμος 
για τον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ. 
Την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του το ερχό-

μενο Σάββατο ΠΑΟΚ, γνώρισε ανώδυνη 
ήττα στην Τούμπα από τον Αστέρα Τρί-
πολης με 1-0, ενώ στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ και ο 
Άρης κόλλησαν στο 0-0, κρατώντας έτσι 
τις βαθμολογικές ισορροπίες που υπήρ-
χαν πριν το ξεκίνημα της αγωνιστικής.

ΧΡΉΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Ή ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΉ

ΣΤΉ ΛΕΩΦΟΡΟ, ο Παναθηναϊκός έπαιζε 
με άμυνα ανάγκης (μέχρι και ο Χουάνκαρ 
τραυματίστηκε στην προθέρμανση και 
αντικαταστάθηκε από το νεαρό Καρα-
γιάννη) και πλήρωσε ακριβά κάθε λάθος 
του στη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός 
ήταν «φωτιά» στο ανοικτό γήπεδο και 
με δύο σχεδόν απανωτά γκολ του Μα-

σούρα ( 7’ και 12’) έβαλε από νωρίς το 
παιχνίδι στα καλούπια που ήθελε. 
Το γκολ του Χασάν στο 14’ δε μέτρησε 

ποτέ γιατί δόθηκε μέσω VAR πέναλτι 
υπέρ του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα 
της φάσης, αλλά ο Βιγιαφάνιες που το 
εκτέλεσε νικήθηκε από τον Σα. 
Σειρά πήρε μετά ο Ιωαννίδης που είχε 

δοκάρι στο 18’ και μια εξ επαφής κεφα-
λιά άουτ, με συνέπεια αντί για το 1-2, να 
γίνει το 0-3 ξανά με αντεπίθεση του Ολυ-
μπιακού από λάθος των γηπεδούχων στο 
κέντρο και σκόρερ τον Ελ Αραμπί στο 38’.
Η επιμονή του Παναθηναϊκού να παίξει 

ανοικτά και… ό,τι βγει, έδωσε και στο β’ 
μέρος χαρακτήρα ροντέο στο παιχνίδι, 
όπου μετά το υπέροχο γκολ του Μαουρί-
σιο στο 53’ όλα έμοιαζαν πιθανά, από το 
να ισοφαρίσουν οι «πράσινοι» μέχρι να 
πάρει μεγάλες διαστάσεις το σκορ από 
τις επικίνδυνες αντεπιθέσεις των «ερυ-
θρολεύκων». 
Ο νόμος του ποδοσφαίρου τιμώρησε 

τελικά τον Παναθηναϊκό, που έχανε τη 
μία μετά την άλλη τις ευκαιρίες, με απο-
κορύφωμα τη διπλή μεγάλη φάση από 
Ιωαννίδη και Βιγιαφάνιες στο 72’. 
Αντί να γίνει εκεί το 2-3, έγινε στην 

αντεπίθεση το 1-4 με κεφαλιά του Ελ 

Αραμπί και κάπου εκεί τελείωσαν όλα…

ΣΤΉΝ ΤΟΥΜΠΑ, ο ΠΑΟΚ είχε προφανώς 
το μυαλό στον τελικό του Κυπέλλου και 
κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά απέναντι 
στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πήρε 
την πρώτη του νίκη στα πλέι οφ με μια 
εύστοχη εκτέλεση (διπλή – η πρώτη 
αποκρούστηκε αλλά δόθηκε επανάλη-
ψη) πέναλτι από τον Γκόμες στο 28’. 
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισοφαρίσει 

για να σώσει το φετινό αήττητο στην 
Τούμπα, αλλά ήταν πολύ φλύαρος και 
απείλησε ελάχιστα. 

ΠΟΛΥ ΦΤΩΧΟ σε ρυθμό και φάσεις 
ήταν και το ντέρμπι ΑΕΚ-Άρης στο ΟΑΚΑ, 
με το τελικό 0-0 να μοιάζει απόλυτα φυ-
σιολογικό.

To ντέρμπι «αιωνίων»  
στο μικροσκόπιο της στατιστικής
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πα-

ναθηναϊκού με 4-1 στο «Απόστο-
λος Νικολαΐδης» πετυχαίνοντας την 
ευρύτερη νίκη του στην ιστορία του σε 
ντέρμπι «αιωνίων» εκτός έδρας. 
Μάλιστα, ισοφάρισε το 4-1 που είχε 

πετύχει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας το 
1960 και το 1987.
Ο Ολυμπιακός πέτυχε για δεύτερη 

φορά τέσσερα γκολ στην έδρα του Πα-
ναθηναϊκού, πρώτη όμως στο «Απόστο-
λος Νικολαΐδης», αφού το 1998 είχε νι-
κήσει με 4-2 στο «Σπύρος Λούης». 
Βέβαια, ο Ολυμπιακός είχε πετύχει 

τέσσερα γκολ στη Λεωφόρο, σε παιχνίδι 
Κυπέλλου όμως, το Μάρτιο του 2001, 
όταν είχε νικήσει με 4-1 και πάλι.
Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός συ-

μπλήρωσε 50 νίκες σε βάρος του Πανα-
θηναϊκού σε 129 αγώνες πρωταθλήμα-
τος στην ιστορία τους. 
Ακόμα έφτασε τις 19 νίκες στην έδρα 

του Παναθηναϊκού, ισοφαρίζοντας αυ-
τές του Παναθηναϊκού.
Για τον Παναθηναϊκό αυτή η ήττα με 

4-1 αποτελεί ισοφάριση της ευρύτερης 
ήττας εντός έδρας στην ιστορία του στο 
πρωτάθλημα. Του έχει συμβεί άλλες 
τρεις φορές, χωρίς βέβαια να υπολογί-
ζουμε ήττες 3-0 με μηδενισμό.
Έχει ηττηθεί με 6-3 από τον Εθνικό το 

Μάιο του 1987, 5-2 από τον ΟΦΗ το Δε-
κέμβριο του 1987 και 3-0 από τον ΠΑΟΚ 
τον Απρίλιο του 2018. Πάντως, για πρώ-
τη φορά έχασε με σκορ 1-4 στην έδρα 
του αγώνα πρωταθλήματος. 
Επίσης, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε τέσ-

σερα γκολ στο «Απόστολος Νικολαΐ-
δης» σε αγώνα πρωταθλήματος μόλις 
για δεύτερη φορά, ενώ είναι η πρώτη 
φορά μετά από 58 χρόνια. Τότε, το είχε 
κάνει η ΑΕΚ στις 29 Σεπτεμβρίου 1963, 
αλλά δεν είχε αντίκρισμα, αφού ο Πα-
ναθηναϊκός είχε νικήσει με 5-4! 
Ο Ολυμπιακός πέτυχε τρία γκολ στο 

πρώτο ημίχρονο, κάτι που συνέβη για 
πρώτη φορά σε ντέρμπι «αιωνίων» από 
φιλοξενούμενη ομάδα. Ως γηπεδούχος 
ο Ολυμπιακός το είχε καταφέρει δύο 
φορές, το 1967 και το 2016. 

Ο Γιώργος Μασούρας πέτυχε δύο γκολ 
μέχρι το 12ο λεπτό διαμορφώνοντας το 
γρηγορότερο 2-0 στην ιστορία των ντέρ-
μπι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ντέρ-
μπι που έχει διαμορφωθεί σκορ 1-1 στο 
3ο λεπτό, αλλά τότε είχαν σκοράρει και 
οι δύο ομάδες. 
Επίσης, ο Μασούρας έγινε ο πρώτος 

Έλληνας παίκτης του Ολυμπιακού, που 
βάζει δύο γκολ σε ντέρμπι, μετά τον Κώ-
στα Μήτρογλου το Νοέμβριο του 2009, 
και ο πρώτος που το κάνει εκτός έδρας, 
μετά το Βασίλη Καραπιάλη το 1998. 
Εκτός από το Μασούρα, δύο γκολ πέ-

τυχε και ο Ελ Αραμπί, κάτι που σημαί-
νει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία σε 
ντέρμπι «αιωνίων» πετυχαίνουν από 
δύο γκολ δύο παίκτες της μιας ομάδας. 
Μάλιστα, ο Ελ Αραμπί έφτασε τα πέ-

ντε γκολ σε βάρος του Παναθηναϊκού 
σε ντέρμπι πρωταθλήματος. 
Περισσότερα έχουν οι Τζόρτζεβιτς και 

Σιδέρης από επτά και ο Αναστόπουλος έξι. 

                                                     © slgr.gr
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Από το Διοικητικό ΣυμβούλιοΑπό το Διοικητικό Συμβούλιο
Μάιος 2021

Την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021, πραγμα-
τοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΚΜΜ. Όπως συμβαίνει εδώ και 
αρκετούς μήνες, λόγω της πανδημίας, 
η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και 
την προσευχή, ο Πρόεδρος του ΔΣ Δι-
ονύσης Μαρίνος έδωσε τον λόγο στον 
Πρόεδρο της Κοινότητας Ανδρέα Κριλή, 
για να ενημερώσει το Συμβούλιο σχε-
τικά με την αλληλογραφία του τελευ-
ταίου μήνα. Ο κ. Κριλής ανέφερε πως 
απέστειλε επιστολή στην Ακαδημία 
Lauren Hill, με την οποία επιβεβαίωσε 
πως, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
η ΕΚΜΜ θα συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα υποτροφιών, προσφέροντας $200 
ως υποτροφία, σε έναν ή μια από τους 
απόφοιτους του ιδρύματος. Σχετικά με 
την εισερχόμενη αλληλογραφία, ο Πρό-
εδρος της ΕΚΜΜ ανέφερε πως η Κοι-
νότητα έλαβε δωρεές από τους επαρχι-
ακούς βουλευτές Monique Sauvé, Guy 
Ouelette,  και  Chrostopher Skeete για 
τον εορτασμό των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση. 

Αναφορά Προέδρου
Στην αναφορά του, ο Πρόεδρος Ανδρέ-
ας Κριλής αναφέρθηκε στην ανάγκη 
πραγματοποίησης μιας Γενικής Συνέ-
λευσης. Έχουμε ερευνήσει πλατφόρμες 
για διαδικτυακές Γενικές Συνελεύσεις 
και έχουμε μερικές διαθέσιμες επιλογές.  
Όμως, μια Γενική Συνέλευση πρέπει 
πρώτα-πρώτα να είναι προσιτή σε όλα 
τα μέλη, ακόμα και σε εκείνους που δεν 
έχουν γνώση της τεχνολογίας. Λαμβά-
νοντας υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία 
εκείνων που γενικά παρευρίσκονται στις 
Γενικές Συνελεύσεις μας, για να τους 
δώσουμε, όπως σε όλους, το δικαίωμα 
και τη δυνατότητα να παρευρεθούν, η 
πιο δίκαιη επιλογή θα ήταν ο συνδυ-
ασμός διαδικτυακής και προσωπικής 
παρουσίας. Όμως, λόγω των παρόντων 
περιορισμών εξ αιτίας του COVID-19, 
δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ακό-
μη μια τέτοια συνέλευση. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος είπε: “Έχου-
με πληροφορηθεί από την Εξελεγκτική 
Επιτροπή ότι είναι έτοιμοι να παρου-
σιάσουν την αναφορά στους αξιωμα-
τούχους της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
Μετά θα την παρουσιάσουν στα υπόλοι-
πα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,  
ύστερα στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
τέλος, στα μέλη μας.” 

“Πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα για 
τη Στέγη Ηλικιωμένων. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η παράδοση της Στέγης και η 
παρουσίαση της αναφοράς της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής, θα ακολουθήσει η 
Έκθεση Ακίνητης Περιουσίας της Ernst 
& Young και η παρουσίασή της.”

“Τα Γεύματα της Κυριακής των Βαΐων 
πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου 
σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες μας. Όλα 
είχαν μεγάλη επιτυχία και ειδικά στη Νό-
τια Ακτή, όπου συγκεντρώθηκαν πάνω 
από $12.000, μαζί με τις δωρεές.” 

“Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν μια δύσκο-
λη εβδομάδα για τους Ι. Ναούς μας, με 
τον περιορισμό των 25 ατόμων, αλλά με 
την αγάπη, την κατανόηση και το ανα-
θεωρημένο πρόγραμμα των Ιερών Ακο-
λουθιών, τα καταφέραμε. Το Άγιο Φως 
διανεμήθηκε σε όλες τις εκκλησίες χωρίς 
κανένα πρόβλημα.” 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
συνεχάρη το News First Media, το 
CFMB, τον Δημήτρη Ηλία, τη Μαρία Δι-
αμαντή καθώς και την εξοχώτατη Ελένη 
Μπακοπάνου για το τιμητικό μετάλλιο 
που τους απονεμήθηκε από την Εθνο-
συνέλευση του Κεμπέκ. 

Ο κ. Κριλής ακολούθως, ανέφερε πως 
η ΕΚΜΜ εξασφάλισε τη χρηματοδότηση 
54 θέσεων εργασίας για νέους, μέσω 
του Καναδικού Προγράμματος Θερινών 
Εργασιών, συνολικού ποσού άνω των 
$260.000. 

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε 
στις ερανικές δραστηριότητες της Κοι-
νότητας. “Με υπερηφάνεια αναγγέλου-
με ότι η εκστρατεία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ τις 
εκκλησίες μας» έχει ξεκινήσει και για 
όλους τους Ι. Ναούς μας. Οι δωρεές γί-
νονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.
hcgm.org/donate/ .”

“ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας”, είναι ο τίτλος 
της νέας ερανικής εκστρατείας, που μόλις 
ξεκίνησε από την Επιτροπή Εράνου της 
ΕΚΜΜ. Οι δωρεές γίνονται στην ιστοσε-
λίδα www.hcgm.org/donate/our-schools .”

“Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση, 
να αναγγείλουμε με υπερηφάνεια την 
πρώτη ομάδα των 6 πρωτοπόρων απο-
φοίτων του Γυμνασίου “Σωκράτης-Δη-
μοσθένης”, που στις 18 Ιουνίου 2021 θα 
αποφοιτήσουν από το σχολείο μας.”

“Τα περιφερειακά μας συμβούλια προ-
γραμματίζουν τα καλοκαιρινά διαδικτυα-
κά πανηγύρια.”

Τελειώνοντας, ο Πρόεδρος επανέλαβε 
ότι: “Είμαστε όλοι εθελοντές και σκοπός 
μας είναι να κάνουμε το καλύτερο που 
μπορούμε. Οι υπάλληλοί μας εργάζο-
νται πολλές ώρες και είναι αφοσιωμένοι 
στην  εφαρμογή της καλύτερης τακτικής 
που έχει καθοριστεί από τον Πρόεδρο 
και την Εκτελεστική Επιτροπή. Πρέπει 
να είναι σε θέση να εκτελούν τις εργασί-
ες και τα καθήκοντά τους χωρίς να προ-
σβάλλονται, να μειώνονται και να συκο-
φαντούνται. Αυτό πρέπει να σταματήσει.” 

Σχετικά με το θέμα της “Παρουσίασης 

Σύρρου”, ο Πρόεδρος είπε ότι το θέμα 
αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη, για-
τί είναι ένα τρέχον ζήτημα το οποίο 
παίρνουμε πολύ σοβαρά. Ο κ. Σύρρος 
το παρουσίασε, εμείς το εξετάσαμε ως 
Εκτελεστική Επιτροπή. Υπάρχουν πολ-
λά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
και θα γίνει συνεδρίαση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο για να το συζητήσουμε πε-
ρισσότερο. 

Αναφορά Ταμία
Η Ταμίας της ΕΚΜΜ Βούλα Νεοφώ-
τιστου ενημέρωσε πως οι μισθολογι-
κές κρατήσεις του προσωπικού (DAS) 
πληρώνονται κανονικά. Η ΕΚΜΜ έλαβε 
πρόσφατα πρόσθετη επιδότηση ύψους 
$1,030,000 από το Καναδικό πρόγραμ-
μα επιδότησης μισθών έκτακτης ανά-
γκης (CEWS).

Συμπληρωματική Εκπαίδευση 
Η Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσα-
ούση αναφέρθηκε αρχικά στα σχολεία 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, λέγο-
ντας: “Υπό τις παρούσες συνθήκες, η 
διευθύντρια, οι δάσκαλοι και οι γονείς 
έχουν κάνει μια εξαιρετική εργασία και 
εκτιμώ ειλικρινά  και ευχαριστώ όλους 
όσοι πίστεψαν σε μας σχετικά με την ει-
κονική μάθηση. 

Καθώς πλησιάζει το τέλος του σχολικού 
έτους, η διευθύντρια εργάζεται για τα 
ενδεικτικά και τα απολυτήρια.  Δελτία εγ-
γραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 
θα σταλούν τον ερχόμενο μήνα. Ελπίδα 
μας είναι ότι θα μπορέσουμε να επανέλ-
θουμε στη μάθηση στην τάξη. Θα διατη-
ρήσουμε, όμως, την εικονική πλατφόρ-
μα για όσους την προτιμούν. Η τελετή 
αποφοίτησης της Συμπληρωματικής 
Εκπαίδευσης έχει προγραμματιστεί για 
τις 19 Ιουνίου. 

Τώρα, εργαζόμαστε για τον επαναπροσ-
διορισμό του τύπου της Συμπληρωματι-
κής Εκπαίδευσης και το φθινόπωρο θα 
εγκαινιάσουμε δύο διαδικτυακά σχολεία 
για συμμετοχή μαθητών από ολόκληρο 
τον κόσμο.” 

Για το Σχολέιο “Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης” η Κα Τασούση πρόσθεσε: “Αυτή 
την εποχή, εργαζόμαστε για τις τελετές 
αποφοίτησης της 6ης τάξης καθώς και 
των αποφοίτων του Γυμνασίου, που 
θα γίνουν στις 18 Ιουνίου στην σχολική 
αυλή του κάθε Παραρτήματος. Όπως  
αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο, οφεί-
λουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον 
Δρα Τσούκα και στην Επιτροπή Εράνου 
για τις προσπάθειές τους να συγκεντρώ-
σουν χρήματα για τα σχολεία μας.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
της ΕΚΜΜ Άννα Δημητροκάλη ενημέ-
ρωσε τα μέλη του ΔΣ για τη χρηματο-
δότηση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρ-
νηση, μέσω του προγράμματος θερινής 

εργασίας φοιτητών (Canada Summer 
Jobs). Έχει εγκριθεί η πρόσληψη 54 
φοιτητών από 15 έως 30 ετών.  Οι προ-
σλήψεις θα ξεκινήσουν Μάιο με Ιούνιο 
και μπορεί να τελειώσουν μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2022. Όσοι επιθυμούν να 
κάνουν αίτηση πρόσληψης, μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
(C.V.)  στο  info@hcgm.org. 

Η ΕΚΜΜ εκφράζει την ευγνωμοσύνη 
της στον Εξοχώτατο Justin Trudeau 
και τους ομοσπονδιακούς βουλευτές 
Rachel Bentayan, Faycal El-Khoury, 
Emmanuella Lambropoulos και Sherry 
Romanado, για την υποστήριξή τους και 
την έγκριση των αιτημάτων μας για επι-
χορήγηση. 

Εγγραφή Μελών
Σχετικά με το Τμήμα Μελών, η Κα Δη-
μητροκάλη πρόσθεσε πως η ΕΚΜΜ 
εξετάζει δείγματα από πλατφόρμες δια-
χείρισης μελών (CRM). Επίσης, ανέφε-
ρε πως ξεκινάει νέα στρατηγική εκστρα-
τείας εγγραφής μελών, με αφίσες στις 
εκκλησίες μας, προσθήκη κωδικού QR, 
για σύντομη πρόσβαση στη ιστοσελίδα 
εγγραφής μελών της ΕΚΜΜ, ενώ μέλη 
του Συμβουλίου θα βρίσκονται για λίγες 
εβδομάδες στις εκκλησίες μας, με σκο-
πό την εγγραφή μελών.

Στη Νότια Ακτή
Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής Αφρο-
δίτη Σταθοπούλου, μίλησε για τη συνερ-
γασία του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
το εστιατόριο Ambrosia στο St-Hubert. 
Πρόσφεραν τεράστια βοήθεια για την 
επιτυχία του “Γεύματος με ψάρι”. Ευ-
χαριστίες στον Hector Larivée και στον 
Τζόνι Θεολογίτη για τις δωρεές τους, κα-
θώς επίσης και στους άλλους δωρητές, 
των οποίων οι προσφορές ξεπέρασαν 
τις $9,000. 

Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις
Ο Γραμματέας Αθλητισμού της ΕΚΜΜ 
Ζαχαρίας Τούρλας ανέφερε, ότι οι καλο-
καιρινές κατασκηνώσεις της Κοινότητας 
δέχονται τώρα εγγραφές και από φέτος 
θα υπάρχουν και στις τρεις περιοχές 
του Μοντρεάλ (Wilderton, Laval, South 
Shore). Επίσης, δέχονται αιτήσεις για 
συμβούλους, βοηθούς, συντονιστές και 
διευθυντές.

Δημόσιες Σχέσεις
Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Δη-
μήτρης Κατσαούνης ενημέρωσε το Συμ-
βούλιο για τα επόμενα τεύχη του Ενη-
μερωτικού Δελτίου της Κοινότητας και 
ευχαρίστησε όλους όσοι βοηθούν στην 
ερανική εκστρατεία.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτή-
σεις μελών του ΔΣ και των μέσων ενη-
μέρωσης. 
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

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

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις 
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ» 
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2V7 

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν την 
ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το 
έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει γίνει πιο απαραίτητη 

όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση 
στην διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να 
νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης  ή 
όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους συμπατριώτες μας,  

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  
514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  
απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 
514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, που 

μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο  Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «ΦΙΛΙΑ»  ανακοινώνει ότι ήδη έχει 
αρχίσει να συμπληρώνει τις φορολογικές δηλώσεις 

για το έτος 2020.
Εάν έχετε όλα τα χαρτιά σας έτοιμα και θέλετε να κάνετε τις 
φορολογικές δηλώσεις, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε 

στο γραφείο 514-948-3021 για να μιλήσουμε πώς θα 
εξυπηρετηθείτε. Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις του 

ΚΕΜΠΕΚ λήγει τέλος Μαΐου.
Εξακολουθούμε να δίνουμε δωρεάν τρόφιμα 

σε όσους έχουν ανάγκη.

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

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

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

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

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε

οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας 
ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας 
σκέπτονται και ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, 
και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς 
συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας 
συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες 
στιγμές που διερχόμεθα.
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και 
αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 
περάσει.
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 
(επτά)  χιλιάδες δολάρια. 
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή 
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε 
το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 
Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής 
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 
Account Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL 
QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Σας ευχόμαστε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΝΔΡΈΑ 
ΚΑΡΜΎΡΗ

(από Μόντρεαλ)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 

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

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΚΑΤΣΙΑΝΗ 

(από Κροκεές Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΜΎΡΏΝ 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

(από Χρωμοναστήρι Ρέθυμνο)
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Εντυπωσιακά αποτελέσματα έδωσε η 
δοκιμή πειραματικού φαρμάκου κατά 

του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σε ποντικούς. 
Η χορήγησή του κατάφερε να μειώνει μέ-

χρι και 99,9% το ιϊκό φορτίο στους πνεύ-
μονες των πειραματόζωων, ανοίγοντας 
το δρόμο για τις κλινικές δοκιμές που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην πιθα-
νή έγκριση του φαρμάκου για τους αν-
θρώπους. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν 
οι «Financial Times», το πειραματικό 

φάρμακο είναι προϊόν της συνεργασί-
ας του ινστιτούτου ερευνών «Menzies 
Health Institute Queensland» του Griffith 
University της Αυστραλίας και του αμερι-
κανικού ινστιτούτου «City of Hope». 
Μάλιστα, όπως επισήμαναν οι δημιουρ-

γοί του, το φαρμακευτικό σκεύασμα είναι 
ειδικά σχεδιασμένο ώστε να έχει αυξημέ-
νη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώ-
πιση όλων των μεταλλαγμένων στελεχών 
του SARS-CoV-2 που κυκλοφορούν αυτή 

τη στιγμή, αλλά και όσων μπορεί να εμ-
φανιστούν μελλοντικά. 

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, 
καθηγητής Νάιτζελ Μακμίλαν, δήλωσε 
στη βρετανική εφημερίδα ότι το φάρμα-
κο χρησιμοποιεί την τεχνολογία των να-
νοσωματιδίων, χάρη στην οποία φτάνει 
με ακρίβεια στους πνεύμονες όπου στα 
πειραματόζωα κατέστρεψε τον κορωνοϊό 
με επιτυχία 99,9%. 
Τόνισε δε ότι το φάρμακο δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, γεγονός 
που θα καταστήσει εύκολη την αποθήκευ-
ση και τη διανομή του. 

Εξήγησε ότι τα νανοσωματίδια που με-
ταφέρουν το φάρμακο παραμένουν αναλ-
λοίωτα για ένα μήνα σε θερμοκρασία 
δωματίου, ενώ, αν διατηρηθούν στους 
4 βαθμούς Κελσίου, αντέχουν μέχρι ένα 
έτος.

© Newsbreak.gr

Μία δήλωση που σίγουρα πολλοί 
δεν την περίμεναν, έκανε μέσω 

Instagram ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
«ΒΙΑΝΕΞ» Δημήτρης Γιαννακόπουλος 
(φωτ. δεξιά). Να σημειωθεί ότι η «ΒΙΑ-
ΝΕΞ» είναι η μεγαλύτερη ελληνική φαρ-
μακευτική εταιρία και μία από τις μεγα-
λύτερες στα Βαλκάνια! Ο Δημήτρης Γιαν-
νακόπουλος λοιπόν, γνωστοποίησε μέσω 
Instagram την πρόθεσή του να μην κάνει 
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Σε story που 
ανέβασε στο προφίλ του, ο μεγαλομέτο-

χος και πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Πανα-
θηναϊκός αποκάλυψε πως ο λόγος που 
δε θα εμβολιαστεί, είναι πως δε θέλει να 
αλλοιωθεί το DNA του(!), απαντώντας σε 
διαδικτυακούς του φίλους που τον ρώ-
τησαν για το θέμα. Συγκεκριμένα, στην 
ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπου-
λος έγραψε: «Πολλοί ρωτάτε εάν έκανα το 
εμβόλιο και ποιο. Όχι, δεν έκανα και δε θα 
κάνω. Όχι επειδή φοβάμαι τις παρενέργει-
ες αλλά επειδή δε θέλω να αλλοιωθεί το 
DNA μου».| © athensvoice.gr

ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΒΙΑΝΕΞ»
Δ. Γιαννακόπουλος:  
«Δε θα κάνω το εμβόλιο»

Το story στο 
Instagram με το 
οποίο εξηγεί την 

απόφασή του

Πειραματικό φάρμακο Πειραματικό φάρμακο 
«εξαφάνισε» το ιϊκό φορτίο «εξαφάνισε» το ιϊκό φορτίο 

στους πνεύμονες στους πνεύμονες 
Eιδικά σχεδιασμένο να έχει αυξημένη  

αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση  
όλων των μεταλλαγμένων στελεχών

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε επίπεδο 
ρητορικής, διεκδικεί να είναι ο πιο 

ένθερμος υποστηρικτής των Παλαιστίνι-
ων στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο. 
Έχει κατηγορήσει ανοιχτά το Ισραήλ ότι 
ασκεί τρομοκρατία, έχει επιτεθεί στον 
Πρόεδρο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον 
ότι έχει τα χέρια του βαμμένα στο αίμα, 
και έχει μιλήσει με σκληρά λόγια για τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Την ίδια στιγμή, το σύνολο των κομμά-
των στην Τουρκία έχει πάρει ανάλογες 
θέσεις, ενώ τα Τουρκικά μέσα προσφέ-
ρουν πλήρη κάλυψη στις εξελίξεις στη 
Γάζα, παίρνοντας σαφώς θέση αλληλεγ-
γύης υπέρ των Παλαιστίνιων.
Σύμφωνα με αυτή τη ρητορική, η Τουρ-

κία έχει μια καθαρή τοποθέτηση υπέρ 
της δικαιοσύνης, την ώρα που άλλες 
συλλογικές εκφράσεις του αραβικού και 
μουσουλμανικού κόσμου, όπως ο Οργα-
νισμός της Ισλαμικής Διάσκεψης, έχουν 
αποτύχει.

Εξελίξεις εντυπωσιακές, εάν αναλογι-
στούμε ότι μιλάμε για μια χώρα που είχε 
αναγνωρίσει εξαρχής σχεδόν το κράτος 
του Ισραήλ και είχε σε αρκετές φάσεις 
πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, με απο-
κορύφωμα τη δεκαετία του 1990 όταν η 
κοινή ανησυχία για τη Συρία και τις κινή-
σεις της είχε φέρει κοντά την Τουρκία και 
το Ισραήλ (θυμίζουμε ότι τότε η Συρία δι-
ευκόλυνε τη δράση του PKK). 
Αλλά και στις αρχές της δεκαετίας του 

2000 οι πρώτες κυβερνήσεις του AKP εί-
χαν επίσης επιδιώξει καλές και αναβαθ-
μισμένες σχέσεις με το Ισραήλ. Μόνο 
μετά την κρίση της Γάζας το 2008-2009 
επιδεινώθηκαν σημαντικά οι διμερείς 
σχέσεις. Όμως, από τις ρητορικές εξάρ-
σεις μέχρι το να παίξει πραγματικά η 
Τουρκία ένα ρόλο που θα την καθιστούσε 
το βασικό πολιτικό στήριγμα των Παλαι-
στίνιων, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ  
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ AKP ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ
Στον ελληνικό και διεθνή Τύπο γίνεται 

συχνή αναφορά στις σχέσεις ανάμεσα 

στο κυβερνών AKP και τη Χαμάς. Και εί-
ναι αλήθεια ότι υπάρχουν ιδεολογικές 
σχέσεις, κυρίως μέσα από την κοινή ανα-
φορά σε αυτό που συνήθως περιγράφου-
με ως το ρεύμα της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας. Είναι επίσης αλήθεια ότι 
Τουρκικές ΜΚΟ, συνδεδεμένες με το AKP, 
είχαν παίξει ρόλο στις αποστολές ανθρω-
πιστικής βοήθειας στη Γάζα στη δεκαετία 
του 2000, ενώ είχαν συμμετάσχει και στο 
στολίσκο αλληλεγγύης που προσπάθη-
σε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας 
το 2010, τότε που η επίθεση Ισραηλινών 
κομάντο στο πλοίο «Μαβί Μαρμαρά» θα 

έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο Τούρκων 
πολιτών και τη ριζική επιδείνωση των 
τουρκο-ισραηλινών σχέσεων. Είναι τέλος 
γεγονός, ότι η Τουρκία έχει προσφέρει 
άσυλο σε στελέχη της Χαμάς και δηλώνει 
συχνά την αλληλεγγύη της.

Όμως, την ίδια στιγμή, η Τουρκική υπο-
στήριξη δεν μπορεί να στηριχθεί με την 
οικονομική στήριξη που μπορεί να δίνει 
το Κατάρ. Ούτε με τον κρίσιμο ρόλο που 
παίζει η Αίγυπτος, όχι μόνο επειδή ελέγ-
χει τα περάσματα προς τη Γάζα αλλά και 
επειδή πρόσφατα ανακοίνωσε γενναία 
οικονομική χρηματοδότηση.

Και βέβαια, στο αμιγώς «επιχειρησια-
κό» επίπεδο, η Τουρκία δε φαίνεται να 
έχει ρισκάρει κάποια μεγάλη εμπλοκή. Η 
Γάζα δεν είναι Λιβύη, όπου υπήρχε ένας 
εμφύλιος πόλεμος με διάφορες χώρες να 
παίρνουν ανοιχτά το μέρος της μίας ή της 
άλλης πλευράς (και όπου η Τουρκία, ας 
μην το ξεχνάμε, υποστήριζε τη διεθνώς 
αναγνωρισμένη κυβέρνηση). Και δεν εί-
ναι Συρία, όπου και πριν από τις επί της 
ουσίας εισβολές της η Τουρκία υποστή-
ριζε πλευρές που εμπλέκονταν στη σύ-
γκρουση. Και βέβαια, η Τουρκία δεν έχει 
ούτε τις υποδομές ούτε την τεχνογνωσία 
που έχει π.χ. συσσωρεύσει το Ιράν οι-
κοδομώντας με επιμονή τον «άξονα της 
αντίστασης» από τη Συρία και το Λίβανο, 
μέχρι την Υεμένη. Οι συμβολικές δηλώ-
σεις στήριξης της Χαμάς από την τουρ-
κική κυβέρνηση δεν μπορούν να συγκρι-
θούν π.χ. με τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
που φαίνεται ότι έχει καταφέρει να κάνει 
η ιρανική πλευρά και που μάλλον έπαιξε 
ρόλο στην τρέχουσα σύγκρουση.
Σε όλα αυτά μετράει και μια άλλη πα-

ράμετρος: η κεμαλική παράδοση ήταν 
η αποφυγή εμπλοκής στα ζητήματα της 
Μέσης Ανατολής, κάτι που μπορεί να 
εξηγήσει, μαζί με την ειδική σχέση με τις 
ΗΠΑ και τη στενή σχέση παλαιότερα με 
το Ισραήλ. 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ  
ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
Ας μην ξεχνάμε και μια άλλη παράμε-

τρο. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα του 
αραβικού κόσμου. Ούτε είχε σχέση με 
τις μεγάλες διεργασίες που αναπτύχθη-
καν εκεί, τα πολιτικά ρεύματα, είτε αυτό 
αφορά τον Αραβικό Εθνικισμό, είτε τις 
παραλλαγές του πολιτικού Ισλάμ. Ας μην 
ξεχνάμε, ότι η γέννηση της αραβικής ταυ-
τότητας προήλθε μέσα από τη ρήξη με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από την 
προσπάθεια της Αιγύπτου να τραβήξει 
το δικό της δρόμο στο 19ο αιώνα (πριν 
γίνει τμήμα της Βρετανικής αποικιακής 
διαχείρισης) μέχρι όλα τα κινήματα που 
προσπάθησαν να επιταχύνουν την απο-
διάρθρωση της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Ακόμη και το τουρκικό εθνικό κί-
νημα και η διαμόρφωση της σύγχρονης 
Τουρκίας, δεν αντιμετωπίστηκε ως στιγμή 
μιας αντιαποικιακής πάλης, αλλά περισ-
σότερο ως μια ιδιότυπη τομή και συνέ-
χεια μιας πορείας, ενός ούτως ή άλλως 
ισχυρού τουρκικού έθνους.

Και σίγουρα δε βοηθούν τα πράγματα 
δηλώσεις όπως αυτές του κυβερνητι-
κού εταίρου του Ερντογάν, του Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί που υποστήριξε ότι αφού η 
διεθνής κοινότητα, είτε με τη μορφή του 
ΟΗΕ, είτε με αυτή των Ισλαμικών χωρών 
δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 

προστασία της Ιερουσαλήμ ως ιερής πό-
λης τριών θρησκειών, θα πρέπει να ανα-
λάβει δράση η Τουρκία που έχει τη γνώση, 
αφού για 400 χρόνια η Ιερουσαλήμ ανήκε 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια δή-
λωση που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 
ακούγεται ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα στα 
αυτιά των αραβικών κοινωνιών.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΙΩΝ  
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Όλα αυτά μας φέρνουν στα πραγματικά 
όρια των φιλοδοξιών του Ερντογάν να 
παίξει ρόλο μεσολαβητή στην περιοχή. 

Και αυτά αφορούν την απόσταση ανά-
μεσα στην επιδίωξη του, η Τουρκία να 
παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης 
στην περιοχή, που είναι η βασική στρα-
τηγική φιλοδοξία του Ερντογάν, και το τι 
πραγματικά μπορεί να κάνει μέσα σε μια 
τόσο κρίσιμη σύγκρουση.

Γιατί η Τουρκία μπορεί να είναι μια με-
γάλη χώρα, ως προς τον πληθυσμό αλλά 
και τις ένοπλες δυνάμεις, να έχει εμπλο-
κή σε δύο γεωπολιτικές κρίσεις, τη  λιβυ-
κή και τη συριακή, να έχει στρατεύματα 
εμπλεκόμενα σε συγκρούσεις, μπορεί η 
ρητορική της να προσλαμβάνεται θετικά 
στον ευρύτερο αραβικό κόσμο, όμως ει-
δικά για ένα ζήτημα όπως το Παλαιστινι-
ακό αδυνατεί ακόμη να έχει ένα κρίσιμο 
ειδικό βάρος, που θα της επέτρεπε να 
μπορεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο, 
ή ρόλο δύναμης που μπορεί να σπρώξει 
τα πράγματα προς κάποια κατεύθυνση. 

Γιατί αυτό θα σήμαινε, για να πούμε 
τα πράγματα με το όνομά τους, να μπο-
ρούσε να πιέσει ταυτόχρονα και τις δύο 
πλευρές, έχοντας πεδία κρίσιμα πάνω 
στα οποία να μπορούσε να ασκήσει πί-
εση, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα 
εγγυήσεις ότι λαμβάνει υπόψη τις ανη-
συχίες και τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. 
Και βέβαια, να μπορεί να εγγυηθεί τους 
οικονομικούς αλλά και επιχειρησιακούς 
όρους που απαιτούνται για να στηριχθεί 
τυχόν συμφωνία. Είναι σαφές, ότι αυτή 
τη στιγμή η Τουρκία κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρεί να το κάνει και θα χρειαστεί αρκετό 
καιρό και εμπλοκή στις υποθέσεις της 
περιοχής (και παροχή εχεγγύων στις δια-
φορετικές εμπλεκόμενες πλευρές) για να 
το κάνει.

Αυτό σημαίνει ότι και με δεδομένη την 
ταλάντευση των ΗΠΑ και την απροθυμία 
τους να παρέμβουν αποφασιστικά σε 
μια κατεύθυνση πίεσης προς το Ισραήλ 
(παρότι δεν επιθυμούσαν ανάφλεξη του 
Παλαιστινιακού σε αυτή τη φάση), στη 
σύγκρουση μπορούν να παίξουν ρόλο 
είτε δυνάμεις που έχουν διατηρήσει σχέ-
σεις και με τις δύο πλευρές (όπως είναι 
η Ρωσία και ως ένα βαθμό η Κίνα) είτε 
τοπικές δυνάμεις, που ιστορικά επίσης 
έχουν παίξει ρόλο στη διαχείριση πλευ-
ρών ή επιπτώσεων αυτής της σύγκρου-
σης, όπως η Αίγυπτος.

Γιατί ο Ερντογάν δεν μπορεί να Γιατί ο Ερντογάν δεν μπορεί να 
βοηθήσει τους Παλαιστίνιουςβοηθήσει τους Παλαιστίνιους
Παρά τις ρητορικές εξάρσεις η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Παρά τις ρητορικές εξάρσεις η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
δεν μπορούν να σταθούν στο πλευρό των Παλαιστίνιων με ένα δεν μπορούν να σταθούν στο πλευρό των Παλαιστίνιων με ένα 
τρόπο που θα οδηγούσε σε λύση του προβλήματοςτρόπο που θα οδηγούσε σε λύση του προβλήματος
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
798

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 797

21 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

Το φεγγάρι θα μπορούσε να 
σας φέρει την αληθινή αγάπη εντελώς 
ξαφνικά και ίσως σοκαριστείτε στην 
αρχή, αν το αντικείμενο του πόθου σας 
ζει μακριά σας ή έχει εντελώς διαφορε-
τικό πολιτισμικό υπόβαθρο από το δικό 
σας. Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας 
να παίξει και να φλερτάρει, ζείτε μόνο 
μια φορά!

Εκφράστε τον εαυτό σας, μοι-
ραστείτε τις ιδέες σας. Εάν προσπαθού-
σατε να μεταφέρετε την άποψή σας σε 
ένα ευρύτερο κοινό, αυτή η ενέργεια 
ίσως να σας βοηθούσε να βελτιώσε-
τε την προσωπικότητά σας. Ίσως τώρα 
ασχοληθείτε με ζητήματα που αφορούν 
τις εκδόσεις, την επιχειρηματικότητα και 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ίσως ήρθε η ώρα να υπογράψετε 
μια προσοδοφόρα οικονομική συμφωνία, 
μετά από μια μακρά γνωριμία με έναν επεν-
δυτή ή ένα συνεργάτη. Παίρνετε τώρα πολύ 
πιο σοβαρά τους οικονομικούς πόρους σας. 
Η δίψα σας για εξουσία εκτοξεύεται επίσης, 
κάνοντάς σας πιο πρόθυμους να παραχωρή-
σετε λίγο από τον έλεγχο, προκειμένου να 
έχετε μια έξυπνη επιχειρηματική σχέση.

Εάν μέχρι τώρα είχατε αποφύ-
γει να ασχοληθείτε με ένα σημαντικό 
οικογενειακό θέμα, αυτή η έκλειψη θα 
απαιτήσει να το αντιμετωπίσετε. Ίσως 
ήρθε η ώρα να μετακινηθείτε, να δημι-
ουργήσετε σαφή όρια με ένα αγαπημέ-
νο σας πρόσωπο ή να έχετε μια δύσκολη 
αλλά απαραίτητη συζήτηση με ένα μέλος 
της οικογένειάς σας ή ένα συγγενή.

Ο ρομαντισμός, ο αισθησιασμός 
και η γοητεία σας δεν περνούν απαρατήρη-
τα, ενώ η δημιουργικότητά σας, σάς οδηγεί 
σε καλή φήμη και θετικές οικονομικές απο-
λαβές. Η διάθεσή σας βελτιώνεται και ανα-
πτερώνεται το ηθικό σας, είστε έτοιμοι να 
ξεσηκώσετε τους θαυμαστές σας. Ό,τι κι αν 
κάνετε υιοθετείτε ένα νέο στυλ ζωής που 
εκφράζει την ψυχή σας.

Η συμπόνια που εκφράζετε 
τώρα προς τους άλλους θα ανταμει-
φθεί. Η βοήθεια που προσφέρετε θα 
είναι αμφίδρομη, ένας «φύλακας άγ-
γελος» θα σας προσφέρει ακριβώς τη 
σωστή βοήθεια που αναζητάτε, την 
κατάλληλη στιγμή. Έχετε πίστη στο 
σύμπαν!

Έχετε το «πράσινο» φως να εγ-
γραφείτε σε ένα πρόγραμμα σπουδών ή 
να ξεκινήσετε αυτό το κατάστημα που είναι 
καιρό στο μυαλό σας σε μια νέα συνοικία 
της πόλης σας ή ακόμα και στο εξωτερι-
κό. Αυτός είναι ένας δυναμικός μήνας για 
επαγγελματικές συναντήσεις, κοινωνικές 
εκδηλώσεις, καμπάνιες μάρκετινγκ και οτι-
δήποτε θέτει τις ιδέες σας στο προσκήνιο. 

Ο οίκος σας της φιλίας και της 
τεχνολογίας «φωτίζεται» αυτό το διά-
στημα και ίσως θα μπορούσατε να σκε-
φτείτε μία… διαδικτυακή επιχείρηση ή 
να κάνετε μία σημαντική φιλία με κά-
ποιον που ζει μακριά σας! Μπορεί επί-
σης να μοιραστείτε τη σοφία σας μεταδί-
δοντας τις καινοτόμες ιδέες σας στο δια-
δίκτυο ή να δημοσιεύσετε το έργο σας.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε 
έναν ιστότοπο ή μια καμπάνια στα κοινω-
νικά δίκτυα, ξεκινήστε τη συγκεκριμένη 
δράση από σήμερα. Όταν είστε οργανω-
τικοί και τακτοποιημένοι στην καθημερι-
νή σας ζωή και την εργασία σας, οι φίλοι 
σας μπορεί να μη σας αναγνωρίζουν αλλά 
μπορείτε να τους υπενθυμίσετε ευγενικά 
ότι η εξέλιξη είναι η ουσία της ζωής.

Ίσως υπάρχει μεγάλη αναταρα-
χή για το πώς κερδίζετε τα προς το ζην. Θα 
μπορούσατε επίσης να βρείτε μια καλο-
πληρωμένη νέα δουλειά εντελώς ξαφνικά. 
Εναλλακτικά, μια δοκιμασμένη πηγή εσό-
δων θα μπορούσε ξαφνικά να αποδειχτεί 
αναξιόπιστη, ωθώντας σας να αναδιαμορ-
φώσετε τη ζωή σας αλλά και να σκεφτείτε τι 
σημαίνει για σας η λέξη ασφάλεια. 

Ετοιμαστείτε για καταλυτικές 
αλλαγές στην καριέρα σας. Ίσως αλλά-
ξετε εργασία ή σας δοθούν ευκαιρίες 
για επαγγελματικά ταξίδια ή μια αλλαγή 
στον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Η 
εργασία σας θα μπορούσε να περιλαμ-
βάνει μια νέα μετακίνηση ή τηλεργα-
σία. Θα μπορούσατε να ζητήσετε να έχε-
τε ευέλικτο ωράριο στην εργασία σας.

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

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

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

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

Συνεχίστε να έχετε ελπίδα στη 
ζωή, σκεφτείτε αισιόδοξα. Το μυαλό σας 
είναι ανοιχτό και μπορεί να κάνετε κρά-
τηση για ένα περιπετειώδες ταξίδι κάπου, 
όπου πάντα θέλατε να επισκεφθείτε ή 
ακόμα και να ξεκινήσετε τη δική σας επι-
χείρηση. Ο κόσμος είναι τόσο απέραντος 
κι εσείς μπορείτε να ονειρευτείτε τόσο 
απλά.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΙ 
«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 40, 50 και 70 ετών βρίσκονται σε ένα νησί και σε απόσταση αναπνοής σε ένα 

άλλο νησί βρίσκονται ισάριθμα πανέμορφα κορίτσια. 
Ο 20άρης λέει: -Γρήγορα να κολυμπήσουμε να πάμε απέναντι στα κορίτσια! 

Ο 40άρης του απαντά: -Καλά, μη βιάζεσαι και τόσο… 
Ο 50άρης προτείνει: -Εγώ λέω να κατασκευάσουμε μία σχεδία… 

O 70άρης: – Για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά; Αφού κι από εδώ… βλέπουμε!!!».

ΤΟ ΖΑΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΝΟ 
Ο σύζυγος κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια, όταν από το 

βάθος ακούγεται η φωνή της συζύγου: – Τι κάνεις εκεί ρε Δημήτρη, θα την κάψεις την τηλεόραση! 
– Τι να κάνω ρε γυναίκα; Αφού βάλανε το μπάσκετ μαζί με την τσόντα και δεν ξέρω ποιο από τα δυο να δω… 

Και η γυναίκα απαντά: – Την τσόντα δες… Μπάσκετ ξέρεις!

1904: Ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).

1924: Κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψή-
φισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι 
σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά 
της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λει-
τουργήσει από το 1929 έως το 1935.

1930: Ο υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπαν-
δρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρ-
ρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση 
του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτε-
λούς και υποχρεωτικού.

1995: Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση 
με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15ώροφο και επί 
30 χρόνια ημιτελές κτήριο του Ερυθρού Σταυρού, 
στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.

2005: Διεξάγεται ο 50ος Διαγωνισμός Τραγου-
διού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. 
Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελ-
λάδας η Έλενα Παπαρίζου, με το τραγούδι «My 
Number One», σε μουσική του Χρήστου Δάντη 
και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώ-
τη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής 
της στο θεσμό.

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

Ζητείται πιατάς και ψήστης στα κάρβουνα 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Πολύ 
καλοί όροι εργασίας. 
Πληροφορίες στη Δώρα: (438) 763-9320

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για να 
εργαστούν στο ζαχαροπλαστείο Serano, 
στο Λαβάλ. Η πείρα δεν είναι 
απαραίτητη. Δίνεται καλός μισθός στις 
κατάλληλες. 
Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε μεταξύ 
2μμ και 9μμ στο: 514-865-8098.

Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για 
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός. 
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  
450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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.

.

.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

.

.

Following the most recent requests from 
the Government of Québec regarding the 
spread of COVID-19, we wish to confirm 
that all Cinémas Guzzo will be closed until 
further notice.

As usual, we are monitoring the situation 
very closely and will adjust as necessary 
based on requests from the authorities. 
Our priority will remain above all else, the 
health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team



           

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile plan. 
Until April 28, 2021, a security deposit of up to $250 may be required; after such date, a larger down payment may be required instead based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, 
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WOW YOUR
WALLET

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans1. 

0$DOWN

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

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

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


