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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
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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.

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval
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ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Φορολογική… διαρροή Φορολογική… διαρροή 
στην Ομοσπονδιακή  στην Ομοσπονδιακή  
ΚυβέρνησηΚυβέρνηση  
Έως και 22 δις$ από  Έως και 22 δις$ από  
απλήρωτους φόρους! απλήρωτους φόρους! 

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Οι 11 «πληγές»  Οι 11 «πληγές»  
του Μαξίμουτου Μαξίμου  

Η βασική… ενδεκάδα  Η βασική… ενδεκάδα  
των αρνητικών αποτελεσμάτων των αρνητικών αποτελεσμάτων 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΠΑΝΔΗΜΙΑ  

Δυόμισι χρόνια Δυόμισι χρόνια 
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Εκτοξεύτηκε  Εκτοξεύτηκε  
το κόστος  το κόστος  
της ιδιωτικής  της ιδιωτικής  
υγείαςυγείας

Κυβέρνηση  και «ειδικοί» στην Ελλάδα (και παγκοσμίως)  Κυβέρνηση  και «ειδικοί» στην Ελλάδα (και παγκοσμίως)  
παραπλάνησαν τους πολίτες με εικασίες και μύθους   παραπλάνησαν τους πολίτες με εικασίες και μύθους   

ΗΠΑΗΠΑ  

Όταν ο Lyndon Johnson  Όταν ο Lyndon Johnson  
πήρε μαζί του  πήρε μαζί του  

απόρρητα έγγραφααπόρρητα έγγραφα  
Θέλοντας να «καλύψει» την προδοσία  Θέλοντας να «καλύψει» την προδοσία  

τού Νίξον και τη δική του  τού Νίξον και τη δική του  
παράνομη παρακολούθησηπαράνομη παρακολούθηση
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BACK TO SCHOOL
SAVINGS

1,358$
Full price:

/mo0$

plus taxes ($56.58/mo. before bill credit) for 24 months 
with eligible trade-in1 or up to $750 down on financing2 
and a Rogers InfiniteTM plans with Upfront EdgeTM (return 
device within 2 years)3. 0% interest

Epic Galaxy. 
Epic price.

Get the Samsung Galaxy S22 
for as low as

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca  
to see all current offers

Offer available for a limited time only, or while supplies last, and subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. The Setup Service Fee is waived through self-serve on rogers.com (but not through Live Chat and Customer Service). If you require device setup in-store thereafter, a $50 Setup Service Fee will apply. Taxes extra. 
1.Not available at all locations. $240 trade-in credit available when trading in the Samsung Galaxy S20 Series. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Likewize Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to total cost of your purchase. If new device price is lesser than credit amount, remaining credit must 
be used on concurrent purchase of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in order to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for deleting/backing up all personal data on the trade-in device, Rogers and/or Likewize Telecom Solutions 
Ltd; is not responsible for any loss and recovery of personal data. 2. Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rogers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your 
bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding financing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding financing balance becomes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit (if applicable) will end in both cases. 3. Upfront Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite 
plans with financing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program payments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts 
and passwords must be removed and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 2-24 while upgrading to a new phone with financing), otherwise Upfront Edge Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding 
financing balance. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Μεγάλη φύρα στην Καναδική εφορία
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χάνει κατά μέσο όρο έως και  
22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε απλήρωτους φόρους
Μια νέα έκθεση από την Υπηρεσία 

Εσόδων του Καναδά (CRA) διαπι-
στώνει, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
χάνει κατά μέσο όρο έως και 22 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως σε απλήρω-
τους φόρους. Η Canada Revenue Agency 
ανέλυσε φορολογικές δηλώσεις και φο-
ρολογικά στοιχεία από το 2014 έως το 
2018 για αυτήν την πρώτη έκθεση σχετι-
κά με το συνολικό φορολογικό κενό του 
Καναδά, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 10 
Αυγούστου 2022.

Το Canada Revenue Agency εκτιμά, ότι 
το καθαρό φορολογικό κενό γι’ αυτά τα 
πέντε χρόνια, δηλαδή το ποσό των χρημά-
των που οφείλονταν στην ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση αλλά δεν εισπράχθηκαν ποτέ, 
ανήλθε συνολικά σε 111,2 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια. 
Αν και το καθαρό ποσό των ανείσπρα-

κτων φόρων τείνει να αυξάνεται κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, με εκτι-
μήσεις έως και 23,4 δισεκατομμύρια δο-
λάρια το 2018 και 23,5 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 2017, ο λόγος παρέμεινε στα-
θερός κάθε χρόνο, στο 9% των συνολικών 
ομοσπονδιακών φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με την καινούργια αυτή έκθε-
ση, το χάσμα φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων κυμαινόταν από 8,4 
δισεκατομμύρια δολάρια έως 10,6 δισε-
κατομμύρια δολάρια ετησίως, αντιπρο-
σωπεύοντας μεταξύ 5 και 8 τοις εκατό των 
συνολικών εσόδων από φόρους εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό 
περιελάμβανε απλήρωτους φόρους, αδή-
λωτα υπεράκτια εισοδήματα και μη συμ-
μόρφωση που σχετίζονται με την εγχώρια 
παραοικονομία, μια ανάλυση που όμως 
απέκλειε τις παράνομες δραστηριότητες.
Το Canada Revenue Agency εξακολουθεί 

να θεωρεί ότι το σύστημα φορολογίας ει-
σοδήματος φυσικών προσώπων είναι σε 
μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο, πράγμα 
που σημαίνει ότι παρουσιάζει χαμηλό κίν-
δυνο μη συμμόρφωσης.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ
Το χάσμα στα εταιρικά φορολογικά έσο-

δα, εν τω μεταξύ, υπολογίστηκε μεταξύ 
4,6 και 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
ετησίως, που αντιπροσωπεύει μεταξύ 10 
και 17% των αναμενόμενων εσόδων σε 
αυτήν την κατηγορία. Η μη συμμόρφωση 
που σχετίζεται με μεγάλες εταιρείες ήταν 
ο μεγαλύτερος συντελεστής σε αυτό το 
κενό, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ οι μι-
κρές και μεσαίες εταιρείες είχαν μικρότε-
ρο αντίκτυπο.

HST ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η έκθεση αποκάλυψε επίσης, ότι μετα-

ξύ 8 και 10 τοις εκατό των αναμενόμενων 
εναρμονισμένων εσόδων από φόρους επί 
των πωλήσεων, δεν καταβάλλονται κάθε 
χρόνο – κατά μέσο όρο ετησίως – περί-
που 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης 
και άλλα μικρότερα ποσά, 400 έως 500 
εκατομμύρια δολάρια ετησίως, δεν πλη-
ρώθηκαν μέσω του συστήματος ειδικών 
φόρων κατανάλωσης, κυρίως λόγω της 
παράνομης παραγωγής και λαθρεμπορί-
ου τσιγάρων. Ωστόσο, η μη συμμόρφω-
ση από τους κατόχους αδειών και τους 
καταχωρίζοντες ειδικούς φόρους κατα-
νάλωσης ήταν πολύ χαμηλή, επισημαίνει 
το Canada Revenue Agency, επειδή γενικά, 

οι κάτοχοι άδειας και οι καταχωρίζοντες 
που αποδίδουν τους δασμούς και τους 
φόρους των ειδικών φόρων κατανάλω-
σης υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Το 
CRA λέει ότι οι δραστηριότητες συμμόρ-
φωσης και συλλογής κατά τη διάρκεια 
των πέντε ετών που καλύπτονται από την 
έκθεση, επέτρεψαν στην ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση να ανακτήσει επιπλέον 72,4 
δισεκατομμύρια δολάρια που διαφορετι-
κά δε θα πήγαιναν ποτέ στο Καναδικό θη-
σαυροφυλάκιο.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο οργανισμός 
χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη προσέγ-
γιση συμμόρφωσης για τη διαλογή των 
ελέγχων επιχειρήσεων και ακολουθεί 
μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη μη 
συμμόρφωση, παρέχοντας επιλογές όπως 
όρους πληρωμής και διατάξεις ελάφρυν-
σης για τους φορολογούμενους, πριν 
προβούν σε νομικές ενέργειες. Το μέγε-
θος του φορολογικού κενού επηρεάζεται 
από το συνολικό μέγεθος της οικονομίας, 
επισημαίνει το CRA, αλλά και τις χρεοκο-
πίες, που μπορεί να κυμαίνονται ανάλογα 
με την υγεία της οικονομίας. Ο οργανι-
σμός λέει, ότι η σκόπιμη φοροδιαφυγή ή 
η υπερβολική αξίωση εκπτώσεων φόρου 
εξηγεί μέρος αυτού του φορολογικού κε-
νού, αλλά ευθύνονται επίσης τα λάθη στα 
έντυπα και η άγνοια των κανόνων.
Το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα αντέδρασε 

στα στατιστικά του CRA καλώντας τους 
Φιλελεύθερους να σκληρύνουν τη φορο-
αποφυγή, κατηγορώντας την κυβέρνηση 
ότι κλείνει τα μάτια στους υπεράκτιους 
φορολογικούς παραδείσους.

ΤΟ CRA ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ
Στο μεταξύ, το CRA προσλαμβάνει επί 

του παρόντος υποψηφίους για να καλύ-
ψει το ρόλο του επικεφαλής έργου εσω-
τερικού ελέγχου σε διάφορες τοποθεσίες 
σε όλο τον Καναδά και η θέση πληρώνει 
σχεδόν 110.000$ ετησίως.
Το CRA αναζητά «ταλαντούχους και πα-

ρακινημένους ανθρώπους για να εντα-
χθούν σε μια ομάδα υψηλών επιδόσεων», 
όπου θα καθοδηγεί, θα διεξάγει και θα 
αναφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγ-
χου και συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τον Επίτροπο, το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τα ανώτερα στελέχη του ομοσπονδι-
ακού τμήματος. Ο ρόλος πληρώνει μισθό 
από 95.995$ έως 108.042$ ανάλογα με τα 
προσόντα.
Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι 

πρέπει να είναι Καναδοί πολίτες που ζουν 
στον Καναδά. Πρέπει επίσης να έχουν 

πτυχίο από αναγνωρισμένο μεταλυκει-
ακό ίδρυμα ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με αποδεκτό συνδυασμό 
κατάρτισης και εμπειρίας που σχετίζεται 
με ανεξάρτητους εσωτερικούς ελέγχους, 
αναθεωρήσεις ή μελέτες.

Απαιτείται εμπειρία στη διεξαγωγή ανε-
ξάρτητων εσωτερικών ελέγχων, συμπερι-
λαμβανομένου του σχεδιασμού, της εξέ-
τασης και της αναφοράς ευρημάτων σε 
ανώτερα στελέχη. Επιπλέον, προτιμάται 
η εμπειρία στην προετοιμασία προϊόντων 
εσωτερικού ελέγχου και στην προετοιμα-

σία παρουσιάσεων που σχετίζονται με 
εσωτερικούς ελέγχους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε 

έλεγχο ιστορικού αξιοπιστίας και ασφά-
λειας και να είναι πρόθυμοι να ταξιδέ-
ψουν και να εργαστούν υπερωρίες.
Το CRA δηλώνει, ότι η ομάδα που έχει δη-

μιουργηθεί γι’ αυτή τη διαδικασία στελέ-
χωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη παρόμοιων θέσεων, επο-
μένως, εάν κάποιος υποψήφιος δε βρει 
θέση εκεί που δηλώνει, μπορεί να κερδί-
σει μια θέση αλλού. 

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μύθοι και αλήθειες…
Η «χαρμόσυνη» είδηση μάς ήρθε από τη Βρετανική Κολομ-

βία. Στην τρυφερή ηλικία των τεσσάρων ετών, κοριτσάκι 
που συμμετείχε στην καθιερωμένη παρέλαση «υπερηφάνειας» 
ανακοίνωσε ότι το πραγματικό της φύλο είναι αυτό των αγοριών, 
με τη οικογένειά της να πανηγυρίζει γεμάτη ενθουσιασμό… 
Η μητέρα μάλιστα αποκάλυψε, ότι το παιδί ήθελε να γίνει αγό-

ρι από την πολύ «ώριμη» ηλικία των… δύο ετών!
Η περιχαρής οικογένεια της Charlie Danger Llyod διοργάνωσε 

μάλιστα πάρτι για την αποκάλυψη του «πραγματικού» φύλου της 
τετράχρονης, όπως ακριβώς οι μελλοντικοί γονείς ανακοινώνουν 
το φύλο του μωρού που κυοφορούν… 

Η Charlie χοροπηδούσε από τη χαρά της και ο κόσμος που συμ-
μετείχε στην παρέλαση την επευφημούσε, δήλωσε η μαμά της, 
μην πιστεύοντας την απεριόριστη αγάπη και στήριξη που έδιναν 
οι περαστικοί. Είναι όμως αυτή η πραγματική επιθυμία της αθώας 
Charlie; 
Μήπως οι γονείς της μικρής και οι υποστηρικτές τής αλλαγής 

φύλλου, έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για 
λόγους καθαρά υποκειμενικής αντίληψης; Είναι δυνατόν ένα παι-
δάκι σε τόσο μικρή ηλικία να μεταβάλλει το φύλο και την ταυτότη-
τά του; Οι γονείς δεν αναρωτήθηκαν μήπως κάτι άλλο ώθησε την 
κορούλα τους να θέλει να γίνει αγόρι; 
Τέτοιου είδους σοβαρά και ευαίσθητα θέματα θα πρέπει πι-

στεύω να τα προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη ρεαλιστική λογική. 
Τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να περιμένουμε από ένα μικρό 

παιδί, όταν η τηλεόραση και το διαδίκτυο το βομβαρδίζουν με δι-
αφημίσεις και μηνύματα που προωθούν τον τρανσεξουαλισμό και 
την ομοφυλοφιλία; Δεν είναι άλλωστε ολίγα τα εικονογραφημένα 
παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν με ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο 
και σύγχρονα καρτούν, που προβάλλουν τέτοιου είδους πρότυπα.

Η στήλη έχει ασχοληθεί παλαιότερα με το θέμα, αναδημοσιεύ-
οντας εμπεριστατωμένες μελέτες εξειδικευμένων ψυχολόγων, 
σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση δε γεν-
νιούνται «διαφορετικοί». Συνεπώς, οι διάφοροι μύθοι που προω-
θούνται ενεργά στον πολιτισμό μας δεν ευσταθούν. Οι τάσεις για 
διαφορετικότητα αποδεδειγμένα δεν είναι βιολογικές.

Ωστόσο, στο βωμό του κέρδους και των ψήφων, επιχειρηματίες 
και πολιτικοί δε διστάζουν να διαμορφώνουν ανάλογα τον ψυχικό 
κόσμο των παιδιών. Όπως έχει διαφοροποιηθεί σήμερα η κοινω-
νία, το να είσαι «διαφορετικός» είναι μόδα. 

Μία συστηματική πλύση εγκεφάλου των νέων βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μέσω της προβολής κακών προτύπων, με αποτέλεσμα οι ρό-
λοι των φύλων να μπερδεύονται. Νέοι και νέες γίνονται γκέι για 
να θεωρούνται in… 

Δυστυχώς, ζούμε σε μία εποχή όπου το φυσιολογικό μοιάζει πλέ-
ον αφύσικο. Στο δυτικό κόσμο, όταν κάποιος τολμήσει να ασκήσει 
κριτική στα παρά φύση θεωρείται ομοφοβικός. Η διάκριση είναι 
παράνομη και τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα και συχνά ως έγκλη-
μα. Αντιθέτως, αποδεδειγμένοι παιδεραστές και έκφυλοι, έχουν το 
ελεύθερο να προκαλούν και να ασελγούν σε βάρος των ανηλίκων, 
διαφεύγοντας της δικαιοσύνης και της τιμωρίας, όπως στην κλα-
σική περίπτωση του ηθοποιού Δημήτρη Λιγνιάδη, ευνοούμενου 
της κυβερνώσας ελίτ… Δυστυχώς, προβλήματα που προκύπτουν 
από παρόμοιες ανώμαλες συμπεριφορές έχουν λάβει τραγικές και 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις… 

Ο διεθνισμός και  
η παγκοσμιοποίηση

Ο θάνατος παραμονεύει ένεκεν της ενδημού-
σης μισάνθρωπης λογικής της εγκαθιδρυ-

θησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία με 
πρόσχημα τη δημόσια υγεία, ευθέως και ευθαρ-
σώς, επεμβαίνει εις την υγεία και εν γένει εις την 
ψυχολογία των ανθρώπων.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ο λόγος δια του οποίου καθίσταμαι τοσούτον οξύς, 
εν προκειμένω, ουδόλως έγκειται εις το γεγονός ότι 
προβοκάρω τις εξελίξεις, όλως τουναντίον θέτω 
ενσυνειδήτως το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, 
υπό την έννοια, ότι βαίνουμε εις το μεταίχμιο των 
εσχατολογικών χρόνων, ως εκ τούτου, μέρος των 
σκοτεινών σχεδιασμών των κοσμο-εξουσιαστών κα-
θίστανται συν τοις άλλοις και η πανδημία με όλες 
τις παγκόσμιες παραφυάδες, όπερ και τούτο σημαί-
νει, ότι οι κυβερνήσεις παγκοσμίως σφετερίζονται 
την υγεία δια να εξανδραποδίζουν την ανθρωπό-
τητα, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και αμαυρώνοντας το αυτεξούσιο του ανθρωπίνου 
προσώπου.
Είναι  πρόδηλο, ότι η παγκοσμιοποίηση επελαύνει 

απρόσκοπτη και ιδρύει μία νέα μορφή αυτοκρα-
τορία ολοκληρωτισμού, όπου θα υφίσταται ένα 
παγκόσμιο κράτος, μία θρησκεία και οι λαοί, πλή-
ρως υποταγμένοι, άνευ εθνικών παραδόσεων και 
ιδιοπροσωπίας, θα καθίστανται έρμαια, απασχο-
λούμενοι, άνευ δικαιωμάτων και ελευθεριών, δια 
την πρόοδο του υπερεθνικού αυτού παγκόσμιου 
μορφώματος. Έτι περαιτέρω, βιώνουμε πρωτό-
γνωρες καταστάσεις πολιτικής σήψης, εφόσον η 
θεσμική ελίτ επιτίθεται συλλήβδην προς τις φερό-
μενες ως Δημοκρατίες, διότι, αυτό το οποίο σήμε-
ρον βιώνουμε, συνιστά μία εν τη κυριολεξία, Νέα 
Τάξη πραγμάτων, όπου, οι αφανείς ιθύνοντες νόες, 
εντέλλονται τις πολιτικές δυνάμεις να οικοδομή-
σουν μία καινοφανή πραγματικότητα, βάσει της 
οποίας αφεύκτως και απαρεγκλίτως διαπλάθεται 
ένα πρωτόγνωρο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Τα υπερ-εθνικά διευθυντήρια τα οποία συνέχο-

νται, με αποκλειστικό γνώμονα την παγκόσμια 
εξουσία και τον έλεγχο της κινήσεως του κεφαλαί-
ου μέσω των Τραπεζών, επιδιώκουν να επιβάλλουν 
στανικώς μία νέα πραγματικότητα, επιβάλλοντας 
τους ιδικούς τους κανόνες παγκοσμίως.

Η νέα πραγματικότητα αποβλέπει και κατατείνει 
εις την θεμελίωση μίας νεοπαγούς ολοκληρωτικής 
ελίτ, η οποία θέτει ως σκοπό τον πλήρη στραγγα-
λισμό των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των πολιτών, καθώς και τον απόλυτο 
εξανδραποδισμό και έλεγχό τους.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η επίφαση της Δημοκρατίας 
ανά τον κόσμο συνιστά μία αντικειμενική πραγμα-
τικότητα, καθότι μέσω ορισμένων δομών υπερε-
θνικών εσμών συμφερόντων, διοικείται ο κόσμος, 
τηρουμένων των αναλογιών, το νέο νομικό περί-
γραμμα το οποίο συν τω χρόνω διαμορφώνεται εί-
ναι το δίκαιο της πανδημίας, το οποίο υιοθετείται 
ακαριαία εν είδει αυθεντικού δόγματος, και τηρεί-
ται απαρεγκλίτως εκ των κυβερνήσεων όλου του 
κόσμου.
Ο νεοπαγής αυτός όρος του δικαίου της πανδημί-

ας διέπει τις νέες μορφές, κοινωνικές, οικογενεια-
κές, εταιρικές, εργασιακές, κοινωνικο-ασφαλιστι-
κές σχέσεις που έχουν ιδρυθεί, ένεκεν της επέλα-

σης του εν λόγω ιού, αποτελώντας το θεμελιακό 
εργαλείο κατάργησης και αυθεντικής ερμηνείας 
των διατάξεων και δη των υπέρ-νομοθετικών, ήτοι 
των Συνταγματικών και Διεθνών Συμβάσεων, ως πε-
περασμένων.
Εις αυτήν την πρακτική, ήτοι της διάπλασης δικαί-

ου έχουν στρατευτεί κατά παραγγελία, εκ των δι-
ατεταγμένων θεσμικών οργάνων της θεσμικής ελίτ, 
μέρος της οποίας ανυπερθέτως καθίστανται και οι 
ακαδημαϊκοί, οι οποίοι, φέρουν την «ευπώλητη» 
αυθεντία, ούτως ώστε να καταπείσουν την κοινή 
γνώμη δια της αδιαμφισβήτητης εγκυρότητας της 
επιστημονικής τους απόψεως, περί της ειδικότητάς 
τους, ούτως ώστε τοιουτοτρόπως να θεμελιωθούν 
ορισμένες παγιωμένες ερμηνείες εν είδει δόγματος, 
με απώτερο σκοπό να τροφοδοτήσουν τα δικαστή-
ρια για τα νέα νομολογιακά δεδομένα που έπονται.
Εν τοιαύτη περίπτωση, εισαγόμαστε προς μία 

νέα πραγματικότητα, όπου το Κράτος παρεμβαίνει 
κατά το δοκούν και αυθαίρετα καταλύοντας τον πυ-
ρήνα των ατομικών Συνταγματικών δικαιωμάτων 
των πολιτών, δίκην του υπέρτερου δημοσίου συμ-
φέροντος, όπως η δημόσια υγεία.

Εν άλλοις λόγοις, η νομική επιστήμη θα ερμηνεύ-
εται από τα δικαστήρια στενά κατά παραγγελία της 
θεσμικής ελίτ, ούτως ώστε, δια των ως άνω εργα-
λείων θεραπαινίδων (αφενός συγγράμματα την 
νομικής επιστήμης και εξ ετέρου δικαστήρια), θα 
παγιώσει τη μοναδικά αυθεντική ανεπίδεκτη αμφι-
σβήτησης νομική άποψη.

Εν προκειμένω δηλαδή, η παγκόσμια δικτατορία, 
θα πηδαλιουχεί και θα ελέγχει απολύτως τη δικαι-
οσύνη και η καθοδηγούμενη πολιτική υπό τη μει-
οψηφική ελίτ θα διαμορφώνει παρασκηνιακά τις 
εξελίξεις – πολιτική ορθότητα παντού, η διαφορετι-
κή γνώμη θα πατάσσεται απηνώς και οι εκφραστές 
τους θα λοιδορούνται ως αντιστασιακοί και θα συλ-
λαμβάνονται. 
Τρανή απόδειξη, έστω και σε σμίκρυνση, είναι η 

Ελλαδική κυβέρνηση, πλήρως υποταγμένη εις τα 
ως άνω διευθυντήρια, όπου ενώ θεσπίζει άδικους 
και παράλογους νόμους περί καταναγκαστικών εμ-
βολιασμών, ενσπείρει την κοινωνική διχόνοια, με-
τακυλίοντας το βάρος της ευθύνης εις την κοινωνία, 
προκαλώντας διχοστασία εις τους εργοδότες και 
εργαζόμενους με το στίγμα του εμβολιασμένου και 
του μη εμβολιασμένου.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο υβριδικός αυτός πόλε-
μος, ο οποίος τελεί εν εξελίξει και πλήττει το παν, 
ισοπεδωτικά εξικνείται μέχρι τελικής πτώσεως.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελματι-
κής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός 

Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και 
η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη 
Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού 
και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δια-
πιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Οι «μαύροι αριθμοί» της κυβέρνησης Μητσοτάκη!
Οι νεκροί της πανδημίας, τα καμένα δάση, το δημόσιο χρέος, ο πληθωρισμός, αυτοί που 
έμειναν εκτός ΑΕΙ, η ακρίβεια αλλά και τα δανεικά και αγύριστα της ΝΔ συνθέτουν το παζλ

Η επικαιρότητα μπορεί να καλύπτεται 
από το μεγάλο σκάνδαλο των τη-

λεφωνικών υποκλοπών, που έχει βάλει 
τον πρωθυπουργό με την πλάτη στον 
τοίχο, όμως και εκτός αυτού η πολιτική 
της κυβέρνησης αυτά τα τρία χρόνια έχει 
να επιδείξει πληθώρα αρνητικών αποτε-
λεσμάτων, τα οποία αποτυπώνονται σε 
αριθμούς, οι οποίοι ως γνωστόν λένε πά-
ντα την αλήθεια!

Πάνος Σώκος 
© Newsbreak.gr

Επιλέξαμε τη βασική ενδεκάδα των 
«μαύρων αριθμών» της κυβερνητικής 
πολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε 
θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε και… 
16άδα:

1| Από την ημέρα που ξέσπασε η παν-
δημία η χώρα μας μετρά 31.500 νεκρούς. 
Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή 
τους εκτός των Μονάδων Εντατικής Θε-
ραπείας, ένα αναμφισβήτητο γεγονός, το 
οποίο όμως ο πρωθυπουργός δε γνώριζε, 
όπως είπε ο ίδιος στη Βουλή, σε σχετική 
συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. 

Η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις σε 
θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, 
σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται 
στην Ευρώπη. Επίσης, ακόμα και τώρα, 
παρότι η κυβέρνηση καθησυχάζει τους 
πάντες ότι η πανδημία δεν είναι πλέον 
απειλητική, 50 συνάνθρωποί μας χά-
νουν καθημερινά τη ζωή τους.

2| Μόνο το 2021 κάηκαν ολοσχερώς 
1.300.000 στρέμματα δάσους, κυρίως 
στη Βόρεια Εύβοια, αριθμός ρεκόρ. Ει-
δικά, με βάση τα δεδομένα του Ευρω-
παϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για 
δασικές πυρκαγιές, κατά τη διάρκεια του 
2021 χαρτογραφήθηκαν στην Ελλάδα 84 
συμβάντα δασικών πυρκαγιών, τα οποία 
κατέκαψαν συνολική έκταση που ξεπερνά 
τα 1.300.000 στρέμματα. Η συγκεκριμένη 
«επίδοση» είναι η χειρότερη της περιόδου 
2008-2021, με τη συνολική καμένη έκταση 
το 2021 να προσεγγίζει το άθροισμα των 
καμένων εκτάσεων της οκταετίας 2013-
2020. 

Ο κρατικός μηχανισμός, όπως όλοι θυ-
μόμαστε, αδυνατούσε να θέσει τη φωτιά 
υπό έλεγχο. Χρειάστηκαν ισχυρή ξένη βο-
ήθεια και η… θάλασσα, αφού πολλά μέ-
τωπα έσβησαν όταν έκαψαν ό,τι βρήκαν 
μπροστά τους και κατέληξαν στη θάλασ-
σα. Ο πρωθυπουργός δεν ανέλαβε την πο-
λιτική ευθύνη, ζήτησε όμως συγγνώμη και 
εκπαραθύρωσε τον υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον 
γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασί-
ας, Νίκο Χαρδαλιά. Άλλα 400.000 στρέμ-
ματα έχουν καεί μέχρι τώρα το φετινό 
καλοκαίρι.

3| Ο πληθυσμός της χώρας που βρίσκε-
ται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού ανέρχεται στο 29,5% ή σε 
3.092.300 άτομα. Με την επίδοση αυτή, η 
Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση 
της Ε.Ε., μετά τη Βουλγαρία, με το υψη-
λότερο ποσοστό φτώχειας. Μάλιστα, ο 
κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση 
των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω, 
καθώς το ποσοστό αυξάνεται στο 32%. 
Πρόκειται για στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που 
δείχνουν αύξηση του ποσοστού φτώχειας 
στην Ελλάδα το 2022 και που οφείλεται 

στην αύξηση του ποσοστού του πληθυ-
σμού σε χαμηλή ένταση εργασίας (από 
11,8% το 2020 σε 13,6% το 2021) και του 
πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, από 
17,7% το 2020, στο 19,6% το 2021.

4| Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό 
δημόσιο χρέος της χώρας, στο τέλος του 
περασμένου Μαρτίου, εκτινάχθηκε στο 
ποσό των 394,55 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 6,2 δισ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμ-
βριο του 2021, όταν είχε διαμορφωθεί σε 
388,34 δισ. ευρώ. Αιτία της διόγκωσης του 
χρέους είναι ο υπερδανεισμός στον οποίο 
κατέφυγε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δη-
μόσιου Χρέους, προκειμένου να καλύψει 
τα ελλείμματα του κρατικού Προϋπολογι-
σμού. Είναι με διαφορά το υψηλότερο δη-
μόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κα-
θώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τον προη-
γούμενο μήνα διαμορφώθηκε στο 189,3% 
του ΑΕΠ. Στην ευρωζώνη καταγράφηκε 
οριακή υποχώρηση του χρέους ως προς 
το ΑΕΠ, στο 95,6%, έναντι 95,7% που 
ήταν στο τέλος του τέταρτου τριμήνου 
του 2021. Στην Ε.Ε. μειώθηκε επίσης από 
88,1% σε 87,8%. Μετά την Ελλάδα, που 
κατέγραψε και αυτό το τρίμηνο το υψη-
λότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ, έπονται η 
Ιταλία (152,6%), η Πορτογαλία (127%), η 
Ισπανία (117,7%), η Γαλλία (114,4%), το 
Βέλγιο (107,9%) και η Κύπρος (104,9%).

5| Οι υποψήφιοι που έμειναν εκτός 
ΑΕΙ το 2021 και το 2022 φτάνουν τους 
75.000, λόγω της ελάχιστης βάσης εισα-
γωγής του συστήματος Κεραμέως. Αυξη-
μένη πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, με 
άλλα λόγια… Συγκεκριμένα, το 2022, από 
τους συνολικά 99.305 μαθητές, 61.682 
υποψήφιοι σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εισήχθη-
σαν στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες 
εκκλησιαστικές ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, 
στην ΑΣΤΕ, στις στρατιωτικές και αστυ-
νομικές σχολές και στις ακαδημίες της 
Πυροσβεστικής, του εμπορικού ναυτικού 
και του Λιμενικού Σώματος. Εκτός έμει-
ναν 37.623. Το 2021 από τους 103.000 
περίπου υποψηφίους, θέση βρήκαν στα 
ΑΕΙ και στις στρατιωτικές και αστυνομικές 
σχολές 63.000 περίπου. Άρα 40.000 υπο-
ψήφιοι, τα 2/5 του συνόλου των υποψη-
φίων, έμειναν εκτός.

6| Ύστερα από 25 χρόνια περίπου, 
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κινείται 
σε διψήφιο αριθμό. Είναι αποτέλεσμα της 
συνεχούς αύξησής του για 15 μήνες. 

Τον Ιούλιο ήταν 11,6%, ενώ τον Ιούνιο 
είχε φτάσει το 12,5%.

7| Μέσα σε 12 μήνες οι τιμές του φυσι-
κού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 178,9%.

8| Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε 
στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 65,1%.

9| Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργει-
ας αυξήθηκε κατά 55,80% και το κόστος 
των καυσίμων κατά 33%.

10| Η ανεργία παρουσιάζει σημαντι-
κή μείωση, αν και τα στοιχεία ΟΑΕΔ και 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι αντικρουόμενα και το πο-
σοστό είναι ακόμα διψήφιο. Σύμφωνα με 
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. η ανεργία ήταν στο 12,1% τον 

Ιούνιο, έναντι 15% πέρυσι, και οι άνερ-
γοι ανήλθαν σε 572.109 άτομα, σημει-
ώνοντας μείωση κατά 130.976 άτομα σε 
σχέση με τον Ιούνιο του 2021. Όμως, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι 
τον Ιούνιο του 2022 ήταν 921.647, μόνο 
μερικές χιλιάδες λιγότεροι από τον Ιούνιο 
του 2019 που ήταν 938.812!

11| Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, το χρέ-
ος της ΝΔ που ανέρχεται σε 390.000.000 
ευρώ. Σχεδόν τα μισά από αυτά δημιουρ-
γήθηκαν στα χρόνια που είναι πρόεδρος 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης -από τόκους- και 
φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρω-
θούν, ούτε να ρυθμιστούν. Η ΝΔ είναι το 
πιο χρεωμένο ευρωπαϊκό κόμμα και ακο-
λουθεί το ΠΑΣΟΚ.

ARE YOU MISSING

WORKERS
IN YOUR BUSINESS?

DO NOT DESPAIR!
WE HAVE A SOLUTION

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

+1 514 418 7572
info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Κορωνοϊός: Δυόμισι χρόνια μύθοι,  
εικασίες και πολλά ψέματα
Πώς παραπλανήθηκαν οι πολίτες στη χώρα μας (αλλά και παγκοσμίως)  
από μεγάλα λόγια πολιτικών και τηλε-ειδικών δίχως καμία επιστημονική βάση
Καμία άλλη ασθένεια τα τελευταία 

100 χρόνια δεν αφορούσε μαζικά 
και ταυτόχρονα όλη την ανθρωπότητα 
ενώ παρέμενε τόσο άγνωστη και γεμά-
τη αβεβαιότητες όσο, δυόμισι χρονιά 
μετά, η πανδημία του κορωνοϊού. Ακόμα 
και σήμερα, δε γνωρίζουμε με αδιαμ-
φισβήτητα δεδομένα ούτε καν πώς άρ-
χισε. Έπειτα από έρευνες, εκθέσεις και 
αποστολές υπό την αιγίδα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, το μυστήριο 
της προέλευσης, φυσικής ή μη, του ιού 
παραμένει. Οι Ελληνες πολιτικοί και ει-
δικοί, ακροβατώντας μεταξύ fake news, 
προπαγάνδας και ψευδοεπιστήμης, δη-
μιούργησαν μια πρωτοφανή σύγχυση, 
που αποτυπώνεται στις μαύρες λίστες 
του ΕΟΔΥ.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Γαλούπης 
© dimokratia.gr

Μία από τις ιδιαιτερότητες αυτής της 
πανδημίας είναι ότι όλη η «διαδρομή» 
της ασθένειας, από την εμφάνισή της μέ-
χρι την επιστημονική αντιμετώπιση, έγινε 
σε κοινή θέα. Συνήθως, όποτε μαθαίνου-
με για μια ιατρική έρευνα ή ανακάλυψη, 
πρόκειται για μια μακρά επιστημονική δι-
αδικασία σε εργαστήρια, μακριά από αδι-
άκριτα βλέμματα. Με τον κορωνοϊό, όμως, 
όλοι -πολίτες, επιστήμονες, δημοσιογρά-
φοι, πολιτικοί- βιώσαμε την πανδημία από 
την αρχή. Παρά ταύτα, ακόμα και σήμερα, 
η άγνοια επικρατεί της γνώσης. Το τοπίο 
παραμένει θολό, αντί να ξεκαθαρίζει.
Πάμπολλοι άνθρωποι ασθενούν με 

Covid, παρά το γεγονός ότι είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, ακόμα και με ενισχυτι-
κές δόσεις. Ο διαρκώς μεταλλασσόμενος 
κορωνοϊός βρίσκει τρόπους για να ξεγλι-
στράει από την ανοσία, σε αντίθεση με τα 
υποσχόμενα των φαρμακοβιομηχανιών. 
Προ ημερών, ανακοινώθηκε ότι ακόμα και 
ο Αλμπερτ Μπουρλά, ο επικεφαλής της 
Pfizer και ο μεγαλύτερος «παίκτης» στην 
εποχή της πανδημίας, είναι θετικός στον 
κορωνοϊό, αν κι έχει ήδη λάβει… τέσσε-
ρις δόσεις εμβολίου της Pfizer. Μάλιστα, 
ο 60χρονος Μπουρλά ανακοίνωσε ότι, 
παρά τον τετραπλό εμβολιασμό, έχει ήδη 

αρχίσει αγωγή και με το Paxlovid, το αντί-
ιϊκό φάρμακο κατά του κορωνοϊού, που 
επίσης βγάζει η εταιρία του. Ακόμα κι έτσι 
έχει συμπτώματα. Εστω και ήπια, προς το 
παρόν, και παρά το γεγονός ότι δεν ανή-
κει στην ευάλωτη ηλικιακή κατηγορία 
των 65+. Η σύγχυση στο ευρύ κοινό δεν 
αφήνει αδιάφορο και το Χρηματιστήριο, 
αφού και μόνο η ανασφάλεια που προκα-
λεί η νόσηση του γκουρού των εμβολίων 
Μπουρλά, ταρακούνησε την απογειωμέ-
νη μετοχή της Pfizer στη Νέα Υόρκη, με 
πτώση 0,7%. Τους τελευταίους μήνες, αρ-
κετά δημόσια πρόσωπα βρέθηκαν θετικά 
στον κορωνοϊό, παρότι είναι πολλαπλά 
εμβολιασμένα. Συμπεριλαμβανομένων 
του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και 
του αρχιάτρου της Αμερικής δρος Αντονι 
Φάουτσι. Η πρόσφατη πρώτη επίσημη 
έγκριση για εμβόλιο που στοχεύει ειδικά 
την παραλλαγή Ομικρον δεν προκαλεί κά-
ποια περαιτέρω αισιοδοξία. Η Βρετανία 
έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε το προ-
σαρμοσμένο εμβόλιο της Moderna τόσο 
για τη συγκεκριμένη παραλλαγή Ομικρον 
όσο και για την αρχική μορφή του ιού.

Η Ε.Ε., όμως, για φέτος το φθινόπω-
ρο, προκρίνει τη χρήση εμβολίων για την 
παλαιότερη παραλλαγή του ιού, αφού 
υπάρχουν στοκ ποσότητες και, μάλιστα, 
χρυσοπληρωμένες. Στην πραγματικότητα, 
δυόμισι χρόνια μετά την έναρξη της παν-
δημίας, δε γνωρίζουμε τίποτα πλήρως δι-
ασταυρωμένο.

Από το Μάρτιο του 2020, όταν έγινε 
lockdown σχεδόν σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη, μέχρι και σήμερα, η ανθρωπότητα 
κινείται μεταξύ μύθων, εικασιών και ψε-
μάτων. Με κόστος βαρύτατο. Στην Ελλάδα, 
οι νεκροί πλησιάζουν τους 32.000, με την 
πανδημία να εξελίσσεται στη μεγαλύτε-
ρη αιτία μαζικών θανάτων μετά το Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Διεθνώς, οι ανθρώπινες 
απώλειες φτάνουν πια τα 6.500.000, όσο 
και ο πληθυσμός της Σερβίας! Και, δυστυ-
χώς, η πορεία παραμένει προς το άγνω-
στο.

Η ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ ΤΣΙΟΔΡΑ
Τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας 

στην Ελλάδα, στις 2 Απριλίου 2020, ο αρ-

χίατρος της πανδημίας στην Ελλάδα, Σω-
τήρης Τσιόδρας, έκανε μια αλλόκοτη και 
αβάσιμη διαπίστωση – προτροπή. Στο 
βάθρο του «αλάνθαστου» τότε δήλωνε 
με περίσσεια αυτοπεποίθηση: «Υπάρχουν 
φωνές που προτρέπουν στη γενική χρήση 
μάσκας και στην Ευρώπη. Η στρατηγική 
αυτή είναι λάθος. Είμαστε θιασώτες της 
επιστημονικής αλήθειας, η οποία αυτή τη 
στιγμή δεν μπορεί στο 100% να τεκμηρι-
ωθεί. Αν όλοι μας τηρούσαμε τις σωστές 
αποστάσεις, δεν έχει νόημα η χρήση μά-
σκας. Η χρήση μάσκας ενέχει και κινδύ-
νους, όταν δε χρησιμοποιείται σωστά».

Απ’ όλες τις μελέτες και έρευνες που 
ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι η σωστή 
χρήση της μάσκας αποτέλεσε και αποτε-
λεί τον πιο ανώδυνο, εύκολο, φτηνό και 
ασφαλή τρόπο για την προστασία από τον 
κορωνοϊό, αλλά και για την αποτροπή της 
μετάδοσής του.

Η ΑΝΟΙΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  

ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
Ενα από τα πιο πολυδιαφημισμένα ψέ-

ματα προήλθε από τον ίδιο τον έλληνα 
πρωθυπουργό, όπως και από μέλη της 
επιτροπής ειδικών. Επανειλημμένα, τόσο 
πέρυσι όσο και φέτος, μέχρι και πριν από 
λίγους μήνες, ο Μητσοτάκης, ο υπουργός 
Υγείας Πλεύρης, η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Γκάγκα και τα περισσότερα μέλη της 
επιτροπής ειδικών, έκαναν λόγο για «παν-
δημία ανεμβολίαστων».

Η θεωρία αυτή αποδείχθηκε ψευδής. 
Στοχοποιούσε τους περίπου 2.500.000 
πολίτες που αποφάσισαν να μην εμβο-
λιαστούν, προκειμένου να καλυφθούν 
τα λάθη από την ανεπαρκή ενίσχυση του 
ΕΣΥ και από την αναποτελεσματικότητα 
κάποιων εκ των κυβερνητικών μέτρων. Η 
άποψη αυτή αποδείχθηκε και επικίνδυ-
νη για τη δημόσια υγεία. Στην πορεία της 
πανδημίας διαπιστώθηκε, ότι ακόμα και 
οι πλήρως εμβολιασμένοι κολλάνε τον ιό, 
μεταδίδουν, νοσούν, νοσηλεύονται στις 
ΜΕΘ, αλλά και, δυστυχώς, χάνουν τη ζωή 
τους.
Τους τελευταίους μήνες, οι διασωληνω-

μένοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι 

είναι σταθερά περισσότεροι από τους 
ανεμβολίαστους. Φυσιολογικό μεν, αφού 
ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων 
στη χώρα είναι 7.600.000, όμως σε καμία 
περίπτωση δεν έμειναν «αλώβητοι» από 
τον ιό, όπως επιχειρούσαν να πείσουν σε 
βαθμό παραπλάνησης, προκειμένου να 
αυξηθούν οι εμβολιασμοί, κυβερνώντες 
και επιτροπή ειδικών.

Στην πραγματικότητα, τα εμβόλια ήταν 
και είναι ένα σημαντικό όπλο για την κα-
ταπολέμηση της πανδημίας, αλλά όχι το 
μοναδικό «φάρμακο» που θα τελείωνε 
την πανδημία, όπως παρουσιάστηκε αρ-
χικά για ψυχολογικούς, πολιτικούς και 
εμπορικούς λόγους. Επίσης, κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, γνωστοί λοιμωξι-
ολόγοι, που είναι και μέλη της επιτροπής 
ειδικών, έκαναν δηλώσεις που ξένιζαν 
και προκαλούσαν λανθασμένη εντύπωση 
στον κόσμο. Οσα έλεγαν αποδείχθηκαν 
απλώς εικασίες και όχι επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες εκτιμήσεις.
Ενδεικτικά, πριν από ένα χρόνο, στις 9 

Ιουλίου 2021, ο καθηγητής Λοιμωξιολο-
γίας του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, Νίκος Σύψας, δήλωνε 
σε διαδικτυακή ημερίδα: «Το φθινόπωρο 
(σ.σ.: του 2021) θα ζήσουμε δυστυχώς μια 
πολύ δύσκολη φάση, αφού όλοι οι ανεμ-
βολίαστοι θα κολλήσουν. Το επόμενο κα-
λοκαίρι του 2022 θα έχουμε ξεμπερδέψει 
με την πανδημία».
Φυσικά, δε συνέβη κάτι τέτοιο. Η πανδη-

μία ακόμα και τώρα, Αύγουστο του 2022, 
«θερίζει» 40-50 συνανθρώπους μας την 
ημέρα στην Ελλάδα, ενώ τα κρούσματα 
μετριούνται σε χιλιάδες, ενίοτε και σε δε-
κάδες χιλιάδες. Ανάλογες εκτιμήσεις περί 
«τέλους της πανδημίας» έχουν κάνει και 
άλλοι τηλε-γιατροί όλο αυτό το διάστημα.

ΤΟ ΠΕΤΣΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ  

ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στην 

Ελλάδα τα εμβόλια, έγινε συστηματική 
προσπάθεια πειθούς, υποβοηθούμενη 
και από τα ΜΜΕ, για το περιβόητο τείχος 
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

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

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!

ανοσίας ή την ανοσία αγέλης. Αυτή η θε-
ωρία έλεγε ότι, αν εμβολιαστεί μεγάλο 
ποσοστό πληθυσμού, άνω του 65%, θα 
έκλεινε οριστικά την πόρτα στον κορωνο-
ϊό. Αυτή η άποψη δεν εκφράστηκε μόνο 
από πολιτικά πρόσωπα, αλλά και από δε-
κάδες επιστημονικές μελέτες σε Ελλάδα κι 
εξωτερικό. Το τείχος ανοσίας, όμως, απο-
δείχθηκε… πέτσινο.
Τον Ιούνιο του 2021, κι ενώ ήδη είχαν 

ξεκινήσει οι μαζικοί εμβολιασμοί, ο τότε 
υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, εκτι-
μούσε ότι «μέσα στο καλοκαίρι η χώρα 
θα καταφέρει να χτίσει ένα ικανοποιητικό 
τείχος ανοσίας».
Τρεις μήνες νωρίτερα, ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοτζαμάνης, 
έλεγε: «Θα φτάσουμε τα 2.000.000 εμβο-
λιασμούς μηνιαίως. Μέχρι το καλοκαίρι 
θα έχουμε καταφέρει να χτίσουμε αυτό το 
τείχος ανοσίας, που θα μας δώσει τη δυ-
νατότητα η οικονομία να επανέλθει στην 
κανονικότητα και να λειτουργήσει και ο 
τουρισμός».
Τον Ιούνιο του 2021, οι επιστήμονες της 

Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών εκτιμού-
σαν ότι, με το 75% της ανοσίας έναντι του 
κορωνοϊού που έχει καταφέρει η χώρα 
μας, συνυπολογίζοντας και τους εμβο-
λιασμένους με μία δόση εμβολίου, όλα 
βαίνουν ομαλώς. «Σε ένα μήνα θα έχουμε 
ολοκληρώσει το στόχο του τείχους ανοσί-
ας» δήλωνε τότε ο καθηγητής Παιδιατρι-
κής, Γεώργιος Χρούσος.

ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αυτό που συνέβη είναι, ότι κανένα «τεί-

χος ανοσίας» δεν ήταν τόσο… ψηλό για να 
αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. Παρά τους 
μαζικούς εμβολιασμούς, που έφεραν το 
χειμώνα του 2021 τη χώρα μας στον αντί-
στοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο άνω του 65%, 
η Ελλάδα είχε από τις χειρότερες επιδό-
σεις σε θανάτους στο δυτικό κόσμο.

Εξίσου «γκρεμίστηκαν» και οι γενικοί μύ-
θοι περί ανοσίας ή ότι οι εμβολιασμένοι 
είναι πλήρως θωρακισμένοι. Στην τελευ-
ταία ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ διαπίστω-
σε ότι το 20% των κρουσμάτων αφορούν 
επαναλοιμώξεις. Εμβολιασμένοι ή μη, νο-
σήσαντες ή μη κολλούν ξανά και ξανά τον 
κορωνοϊό. Το εμβόλιο, παρά τα θετικά του, 
δεν μπορεί να χτίσει τείχος ανοσίας.

Κάθε φορά που οι ελληνικές υγειονομι-
κές Αρχές θέλουν να προσδώσουν κύρος 
για να δικαιολογήσουν μια απόφασή τους 

επικαλούνται το ECDC. Ούτε αυτό, όμως, 
κατέχει την απόλυτη αλήθεια, όπως απο-
δεικνύουν τα δεδομένα.

Στις 6 Μαΐου 2021, το Κέντρο Ελέγχου 
Νόσων στην Ε.Ε. (ECDC) έπαιρνε στο λαι-
μό του πολύ κόσμο, δίχως ίχνος υπερβο-
λής. «Περιορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι 
τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα, εάν μο-
λυνθούν, ενδέχεται να είναι λιγότερο πι-
θανό να μεταδώσουν τον SARSCoV-2 στις 
μη εμβολιασμένες επαφές τους». 
Συμπλήρωνε, μάλιστα, ότι «ο κίνδυ-

νος εμφάνισης σοβαρής νόσου για ένα 
μη εμβολιασμένο άτομο που έχει έρθει 
σε επαφή με ένα πλήρως εμβολιασμένο 
άτομο το οποίο έχει εκτεθεί σε λοίμωξη 
είναι πολύ χαμηλός». Σε μια εποχή που τα 
κράτη, όπως και το ελληνικό, πάσχιζαν για 
μαζικούς εμβολιασμούς, η διαπίστωση 
του ECDC μεταδόθηκε σαν φωτιά σε ξερό-
χορτα. Υιοθετήθηκε σαν αδιαμφισβήτητη 
αλήθεια και από τους Ελληνες ειδικούς.
Την 1η Φεβρουαρίου 2022, η πρόεδρος 

της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μα-
ρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για 
το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης, 
έφτασε να δηλώσει ότι «η αποτελεσμα-
τικότητα της τρίτης δόσης σχετικά με τη 
μείωση των λοιμώξεων είναι της τάξεως 
του 50%, και είναι ακριβώς το γεγονός 
που μας έχει απογοητεύσει – δεν μπορεί 
το εμβόλιο να χτίσει το τείχος και να στα-
ματήσει τη μετάδοση».
Το ECDC συνετρίβη από την πραγματικό-

τητα, έχοντας μεταδώσει μια ψευδαίσθη-
ση στους εμβολιασμένους που είχε σκλη-

ρό κόστος σε κρούσματα και νοσηλείες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, 
ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ LONG COVID

Υπαίθρια αγορά της Κίνας ή εργαστηρια-
κή διαρροή; Οριστική απάντηση δεν έχει 
δοθεί, και οι ειδικοί επιστήμονες σε θέμα-
τα ζωονόσων βάζουν και τα δύο σενάρια 
στο «πιθανό καλάθι». Μπορεί, δηλαδή, το 
σημείο διάχυσης να ήταν ένα εργαστήριο 
που συλλέγει δείγματα νυχτερίδων και 
ιών για ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί 
άλλη ανθρώπινη αλληλεπίδραση με νυ-
χτερίδες.
Τα εμβόλια παρέχουν σωτήρια προ-

στασία έναντι του θανάτου ή της βαριάς 
ασθένειας, όμως τα αντισώματα που προ-
σφέρουν με τον καιρό εξασθενούν. 

Πάντως, ακόμη και τώρα με το καινούρ-
γιο εμβόλιο για την Ομικρον, οι επιστή-
μονες συνεχίζουν να λένε ότι δεν υπάρ-
χει επαρκής γνώση για τον απαιτούμενο 
αριθμό αντισωμάτων ώστε να εξουδετε-
ρώνεται ο ιός. Αλυτα μυστήρια παραμέ-
νουν και σχετικά με τη μετάδοση. 

Δεν έχουμε επίσημες απαντήσεις για το 
ρίσκο των ασυμπτωματικών και των προ-
συμπτωματικών ασθενών, ενώ δε γνωρί-
ζουμε με βεβαιότητα πόσο μεταδοτικοί 
είναι, τι ρόλο παίζουν στην εξάπλωση και 
πόσο κινδυνεύουν να αναπτύξουν, αθό-
ρυβα, οι ίδιοι προβλήματα υγείας.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ
Οι ειδικοί προειδοποιούν, ότι ο ιός μπο-

ρεί να εξαπλωθεί τουλάχιστον 48 ώρες 

προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα. 
Ερευνες διαπίστωσαν, ότι όσοι έχουν μο-
λυνθεί από τον ιό είναι πιο μεταδοτικοί 
δύο ημέρες πριν και τρεις ημέρες μετά, 
αφότου εμφανίσουν συμπτώματα. 

Επίσης, τα μολυσμένα άτομα είναι πιο 
πιθανό να είναι ασυμπτωματικά εάν προ-
σβλήθηκαν από κάποιον που ήταν ασυ-
μπτωματικός. Ωστόσο, ο ιός μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες και 
σε όσους είναι ασυμπτωματικοί.

Σύγχυση υπάρχει και σχετικά με τον long 
Covid. Τα μακροχρόνια συμπτώματα αφο-
ρούν, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, 
έναν στους οκτώ νοσήσαντες, με μια αχα-
νή γκάμα σοβαρών προβλημάτων υγείας 
που διαρκώς διευρύνεται. 
Στη χώρα μας έχουν νοσήσει επίσημα 

4.500.000 άνθρωποι. Ανεπίσημα, ο αριθ-
μός αυτός είναι σίγουρα μεγαλύτερος. 
Μπορεί το σύστημα υγείας να αντιμε-

τωπίσει τους επόμενους μήνες και χρόνο 
το σύνδρομο long Covid για πάνω από 
500.000 ανθρώπους, αν ισχύουν οι στα-
τιστικές; 

Αμφισβήτηση υπάρχει και για την απο-
τελεσματικότητα των μέτρων, που όλο και 
πιο απρόθυμα εφαρμόζουν οι πολίτες. 
Μάλιστα, αυτά τα κυβερνητικά και επι-

στημονικά μέτρα είναι συχνά αντικρουό-
μενα. 
Από τα κλειστά σχολεία και μαγαζιά το 

χειμώνα, ξαφνικά η κυβέρνηση σαλπίζει 
την πλήρη ασυδοσία τα καλοκαίρια, κι 
επιστρέφει με μέτρα και ηθικοπλαστικά 
λογύδρια κάθε φθινόπωρο.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ο κίνδυνος να αλλάξει ρότα το τουρκικό γεωτρύπανο
Σε ετοιμότητα παραμένουν οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, που προετοιμάζονται για το σενάριο το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν»  
να πλεύσει σε θαλάσσια περιοχή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο

Σταθερή στο σχεδιασμό της εμφα-
νίζεται η Τουρκία, σε σχέση με την 

πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο, 
κάνοντας ένα βήμα τη φορά. 
Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν, φροντίζει να διατηρήσει την 
εμπρηστική ρητορική του, ενώ στο πεδίο 
των ερευνών προτίμησε να εμφανιστεί 
προς το παρόν «συγκρατημένος», «δια-
βάζοντας» τα μηνύματα της διεθνούς 
κοινότητας, στη σκιά της ρωσικής εισβο-
λής στην Ουκρανία και επιμένοντας στο 
πρόγραμμα ισχυροποίησης της πολιτι-
κής του, μέσα από το ρόλο που θέλει να 
παίξει ως διαμεσολαβητής, δεν εμφανί-
ζεται πρόθυμος να ρισκάρει – προς το 
παρόν – με ένα σενάριο υψηλής έντασης 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ακόμα και αν η Αγκυρα στο πεδίο των 
γεωτρήσεων επέλεξε να εγκαταστήσει 
για γεωτρήσεις το «Αμπντούλ Χαμίντ 
Χαν» εντός της τουρκικής υφαλοκρη-
πίδας, προκαλώντας και την αντίδραση 
«σκληρών» της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
όπως ο Τζιχάντ Γιαϊτζί, λόγω της συγκυρί-
ας, ο μακροπρόθεσμος στόχος της, παρά 
την προσωρινή αναδίπλωση, παραμέ-
νει να κάνει τις κινήσεις εκείνες που θα 
«σφραγίσουν» τις μαξιμαλιστικές βλέ-
ψεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσό-
γειο.
Με τις γεωτρήσεις να αναδεικνύονται 

σε ένα όπλο με διπλή δύναμη για τον Ερ-
ντογάν, ο οποίος το Σάββατο 13/8 υπο-
στήριξε ότι αυτές και τα ευρήματα στα 
οποία θα καταλήξουν θα ενισχύσουν την 
τουρκική οικονομία.
«Μετατρέψαμε τη χώρα μας στη σημα-

ντικότερη ενεργειακή γέφυρα με έργα 
αγωγών. Πραγματοποιούμε έρευνες και 
γεωτρήσεις με δικά μας πλοία. 
Από τη στιγμή που θα εξάγουμε φυσι-

κό αέριο, αυτή η χώρα θα είναι εντελώς 
διαφορετική» τόνισε χαρακτηριστικά ο 
τούρκος πρόεδρος.

ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Η Αγκυρα υπογραμμίζει, ότι το τέταρτο 

και πλέον σύγχρονο τουρκικό γεωτρύπα-
νο μόλις ξεκίνησε το ταξίδι του και στο 
πρόγραμμά του είναι και άλλοι στόχοι 
στην Ανατολική Μεσόγειο, για να προ-
σθέσουν αξιωματούχοι, όπως ο τούρκος 
υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, ότι 
η Τουρκία δεν έστειλε το σκάφος στις 
«λεγόμενες αμφισβητούμενες περιοχές». 
Στο ίδιο πνεύμα και ο τούρκος υπουργός 
Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, 

ο οποίος επέμεινε στη ρητορική των 
προκλήσεων, υπογραμμίζοντας ότι «ελ-
πίζουμε ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος 
θα γίνει μια θάλασσα φιλίας, αλλά είμα-
στε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε 
τα συμφέροντά μας και μπορούμε να το 
κάνουμε και αυτό».
Αναφερόμενος δε στη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τη συμπλήρωση των 
100 χρόνων από το 1922 είπε ότι η «με-
γάλη νίκη», όπως την αποκαλεί η Τουρ-
κία, «τερμάτισε την άθλια απόπειρα ει-
σβολής και τις θηριωδίες στην Ελλάδα 
πριν από έναν αιώνα», επέμεινε στην 
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και 
επανέλαβε ότι η Αθήνα δεν πρέπει να 
επιδιώκει νέες περιπέτειες που θα οδη-
γήσουν σε απογοήτευση.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η Αθήνα παρακολουθεί τις εργασί-

ες του «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» με τις 
Ενοπλες Δυνάμεις να παραμένουν σε 
ετοιμότητα, καθώς δε λείπουν και τα 
σενάρια περί αλλαγής στόχου για το γε-
ωτρύπανο, ενδεχομένως και πριν από τη 
λήξη της navtex, όσο δύσκολο και αν εί-
ναι αυτό. Μία τέτοια κίνηση και εφόσον 
αποφασιστεί το πλοίο να κινηθεί σε «αμ-
φισβητούμενες περιοχές» θα σημαίνει 
πρόθεση κλιμάκωσης της έντασης.
Στην Κύπρο αναμένεται άλλωστε να εί-

ναι το επόμενο βήμα του τουρκικού γεω-
τρύπανου, ενδεχομένως μετά τον Οκτώ-
βριο και σε περίπτωση που ο Ερντογάν 
με ορίζοντα και τις ενδιάμεσες εκλογές 
των ΗΠΑ θελήσει να ανεβάσει το θερμό-
μετρο στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Τα σενάρια υπολογίζουν δε, ότι το 

«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» θα κινηθεί στη 
δεύτερη φάση των ερευνών του στα «οι-
κόπεδα» 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ, κα-
θώς οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η 
Αγκυρα έχει στη διάθεσή της δεδομένα 
ότι στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν κοι-
τάσματα.
Την Τρίτη 16/8, δύο ζεύγη τουρκικών 

F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήσεις 
πάνω από την Κίναρο και πάνω από την 
Κανδελιούσσα, με τα τουρκικά αεροσκά-
φη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζο-
νται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, 
κατά πάγια τακτική.

ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Την ίδια στιγμή, η Τουρκία επιμένει 

στις προκλήσεις και υπό το αφήγημα 
της «τρομοκρατίας», συντηρώντας στα 

ΜΜΕ το ζήτημα της δομής προσφύγων 
του Λαυρίου, το οποίο εφημερίδες όπως 
η «Yeni Akit» χαρακτηρίζουν «στρατόπε-
δο» φιλοξενίας τρομοκρατών του DHKP-
C, του PKK και της FETÖ, δηλώνοντας ότι 
«η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα χώρο για τους 
τρομοκράτες που θα χρησιμοποιήσουν 
εναντίον των Τούρκων».
Το ενδεχόμενο η Αγκυρα να ενεργοποι-

ήσει το σενάριο της τρομοκρατίας για να 
ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα, μα-
κριά από την πολιτική των γεωτρήσεων, 
που μπορεί πολύ εύκολα να της γυρίσει 
μπούμερανγκ, επίσης εξετάζεται από τα 
επιτελεία του Πενταγώνου, αλλά και από 
τους διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτε-
ρικών, με πηγές να υπογραμμίζουν ότι 
είναι ένα από αυτά που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε ατύχημα. Και γι’ αυτό 
χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και 
κυρίως διατήρηση της ψυχραιμίας σε 
όλα τα επίπεδα.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΙΖΕΙ  
ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟΥΣ S-400

Την πληροφορία πως Ρωσία και Τουρ-
κία υπέγραψαν συμβόλαιο για την απο-
στολή στην Αγκυρα της δεύτερης συ-
στοιχίας αντιαεροπορικών συστημάτων 
S-400 μετέδωσε το πρακτορείο TASS. 
Η Αγκυρα δεν επιβεβαιώνει την υπο-

γραφή του νέου συμβολαίου, ωστόσο 
τονίζει πως συνεχίζει τις διαπραγματεύ-
σεις με τη Μόσχα.

O επικεφαλής της υπηρεσίας στρατι-
ωτικής και τεχνικής συνεργασίας της 
Ρωσίας, Ντμίτρι Σουγκάγιεφ, αναφερό-
μενος στους S-400 δήλωσε: «Θέλω να 
σημειώσω ότι η σχετική σύμβαση έχει 
ήδη υπογραφεί. Μεταξύ άλλων, θα επι-
τρέψει την τοπική παραγωγή ορισμένων 
εξαρτημάτων του συστήματος (S-400) 
στην Τουρκία».

Από την πλευρά του, Τούρκος αξιωμα-
τούχος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομη-
χανίας – μιλώντας στο Reuters – σημείω-
σε ότι «δεν υπάρχουν νέες συμφωνίες». 
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η αρχική 
σύμβαση που υπογράφηκε με τη Ρωσία 
για την αγορά των S-400 περιελάμβανε 
ήδη δύο συστοιχίες. 
«Δεν έχουμε συγκεκριμένες εξελίξεις 

άξιες αναφοράς. Aυτό που συζητείται εί-
ναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η πα-
ραγωγή των ανταλλακτικών που θα γίνει 
στην Τουρκία», πρόσθεσε ο Τούρκος αξι-
ωματούχος. Η πρώτη αποστολή S-400 
στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019 είχε 

προκαλέσει την αντίδραση των ΗΠΑ, που 
επέβαλαν κυρώσεις σε Τούρκους αξιω-
ματούχους του τομέα της άμυνας και 
απέκλεισαν την Αγκυρα από το πρόγραμ-
μα συμπαραγωγής του μαχητικού F-35.
Η είδηση που μεταδόθηκε από το TASS 

προκάλεσε αναταραχή στο χρηματιστή-
ριο της Κωνσταντινούπολης και ο γενικός 
δείκτης υποχώρησε 2,5%. 

Μετά τις δηλώσεις των Τούρκων αξιω-
ματούχων, οι συναλλαγές ομαλοποιήθη-
καν και ο δείκτης επανήλθε στα κανονικά 
επίπεδα.

Η διαρροή της πληροφορίας για τους 
S-400 προκάλεσε εντύπωση, καθώς μόλις 
την προηγούμενη ημέρα το υπουργείο 
Αμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει 
πως «προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η προμήθεια και ο εκσυγχρονισμός των 
F-16 το συντομότερο δυνατό, η τεχνική 
αντιπροσωπεία του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας μετέβη στις ΗΠΑ για συνομιλίες 
μετά από πρόσκληση της Ουάσιγκτον». 
Πολιτικοί αναλυτές της γειτονικής χώ-

ρας εκφράζουν την άποψη, πως η τουρ-
κική κυβέρνηση ενδεχομένως να μην 
αποκλείει την παραλαβή των S-400 και 
να κρατάει το θέμα ως διαπραγματευτι-
κό χαρτί έναντι των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, Τούρκος αξιωματούχος 
του υπουργείου Εξωτερικών σε δηλώ-
σεις του στο πρακτορείο «Ανατολή» 
κατηγόρησε την Ελλάδα για τη στρατι-
ωτικοποίηση των νησιών και τόνισε πως 
«δεν είναι δυνατόν για την Τουρκία να 
την επιτρέψει», επισημαίνοντας ότι η 
επιστολή της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ για 
τη στρατιωτικοποίηση των νησιών ήταν 
«η σωστή κίνηση».

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Για άλλη μια φορά, η Τουρκία επιχείρη-

σε να δικαιολογήσει τη στάση της στην 
Κύπρο και απάντησε στην ανάρτηση του 
Νίκου Δένδια για τη συμπλήρωση των 
48 ετών από τη β΄ φάση του «Αττίλα». 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερι-
κών της Τουρκίας με ανάρτησή του στο 
Twitter ανέφερε: «H παρέμβασή μας 
βασίστηκε στις συμφωνίες Λονδίνου και 
Ζυρίχης, άρα ήταν νομότυπη και νόμιμη. 
Χάρη στην Τουρκία εδραιώθηκε η ειρήνη 
και η σταθερότητα στην Κύπρο, σώζο-
ντας ζωές και Ελληνοκυπρίων. Η παρέμ-
βασή μας έφερε το τέλος της ελληνικής 
στρατιωτικής χούντας».

© IN.GR, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

CHOMEDEY

CHOMEDEY bungalow 3+1 bedrooms, huge lot, 
situated close to of everything. Easy to show. 

Call me for more info.

ΚΕΜΠΕΚ: 875 εκατομμύρια  
δολάρια στην ιδιωτική υγεία
Η έλλειψη προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης κοστίζει μια περιουσία | Ο λογαριασμός για τα ιδιωτικά 
ιατρεία έχει εκτοξευθεί στα ύψη εδώ και τρία χρόνια και ιδιωτικοποιεί περαιτέρω το σύστημα υγείας

Η έλλειψη προσωπικού στο δίκτυο 
υγείας είχε σαν αποτέλεσμα να 

υπετριπλασιαστεί το συνολικό κόστος 
για την πρόσληψη υπαλλήλων σε ιδι-
ωτικά ιδρύματα μέσα σε τρία χρόνια, 
φτάνοντας τα 875 εκατομμύρια δολά-
ρια. «Είναι τρομερό να το βλέπεις αυτό», 
αντιδρά η Julie Bouchard, πρόεδρος της 
Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ). «Από την αρχή 
της πανδημίας, ήταν μια απίστευτη απώ-
λεια ελέγχου».

Η χρήση της ανεξάρτητης εργασίας 
(MOI) στο δίκτυο υγείας κόστισε περισσό-
τερα από 875 εκατομμύρια δολάρια μετα-
ξύ Απριλίου 2021 και Μαρτίου 2022, δεί-
χνουν πρόσφατα στοιχεία από το Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(MSSS). Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη 
αύξηση σε μόλις τρία χρόνια, ενώ το συ-
νολικό κόστος ήταν 235 εκατομμύρια δο-
λάρια το 2018-2019. Αυτοί οι υπάλληλοι 
διαφόρων ιδρυμάτων προσλαμβάνονται 
για να καλύψουν την έλλειψη υπαλλήλων 
στο κοινό. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει 
όλα τα είδη απασχόλησης.
«Ιδιωτικοποιούμε αυτά τα επαγγέλματα 

με μεγάλη ταχύτητα», αντιδρά η Judith 
Huot, πρώτη αντιπρόεδρος του σωματεί-
ου FSSS-CSN. Η πανδημία εξηγεί σε με-
γάλο βαθμό αυτή την αύξηση, λόγω των 
χιλιάδων εργαζομένων που αρρώστησαν. 
Εξουθενωμένοι από τις συνθήκες εργασί-

ας και τις υποχρεωτικές υπερωρίες, πολ-
λοί επέλεξαν επίσης να ιδιωτεύουν.
Το Côte-Nord Integrated Health and 

Social Services Center (CISSS) βρίσκεται 
στην κορυφή της λίστας, με μία λυπητερή 
101 εκατομμυρίων δολαρίων. 
«Δεδομένης της έλλειψης ανθρώπινου 

δυναμικού, το CISSS έπρεπε να προσλά-
βει προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα 
προκειμένου να διατηρήσει τις υπηρεσίες 
του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανι-
σμού Pascal Paradis.
Το κόστος που καταβάλλεται για μια ιδι-

ωτική νοσοκόμα είναι 148$ ανά ώρα, ή 
περίπου τρεις φορές πιο ακριβά από το 
δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των κοι-
νωνικών επιβαρύνσεων).

Στο Abitibi-Témiscamingue, 300 θέσεις 
νοσηλευτών από τις 1.000 ήταν κενές στην 
αρχή του καλοκαιριού. Προφανώς, η έλ-
λειψη εργαζομένων είναι πιο κραυγαλέα 
σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά τα 
CISSS στο Μόντρεαλ έχουν επίσης κάνει 
εκτεταμένη χρήση του ιδιωτικού τομέα.
«Σαφώς, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να 

συνεχιστεί. Είναι πολύ ακριβό και δεν εί-
ναι αποτελεσματικό όσον αφορά την ποι-
ότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης», 
πιστεύει η Roxane Borgès Da Silva, καθη-
γήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ 
με ειδίκευση στη διαχείριση δικτύων.

ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
«Πρέπει να γίνει επανάσταση. Ακόμα κι 

αν μας σώζει κατά καιρούς ο ιδιωτικός 
τομέας, πρέπει να είναι εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο 
τρόπος να χειριστεί κανείς το πρόβλημα». 

Το Σεπτέμβριο του 2021, η κυβέρνηση ει-
σήγαγε μέτρα για τον επαναπατρισμό των 
νοσοκόμων στο δημόσιο δίκτυο, συμπε-
ριλαμβανομένων των μπόνους 15.000$. 
Σύμφωνα με το MSSS, έχουν επιστρέψει 
11.645 εργαζόμενοι.

Ωστόσο, το MSSS γράφει ότι «δεν είναι 
δυνατό να απαγορευθεί η χρήση ιδιωτι-
κών πρακτορείων χωρίς να τεθεί σε κίν-
δυνο, ιδίως για εγκαταστάσεις σε απο-
μακρυσμένες περιοχές, η φροντίδα και οι 
υπηρεσίες που προσφέρονται στον πλη-
θυσμό». Το MSSS είχε επίσης υποσχεθεί, 
ότι τα ιδιωτικά πρακτορεία δε θα έχουν 
πλέον πρόσβαση στις ημερήσιες βάρδιες. 
Μέτρο που δεν εφαρμόζεται, αποδοκιμά-
ζουν τα συνδικάτα. 

ΚΟΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ 
2021-2022 | 875.129.373$
2020-2021 | 663.909.408$
2019-2020 | 349.205.763$
2018-2019 | 234.777.519$
2017-2018 | 201.022.961$
Οι αριθμοί περιλαμβάνουν όλους τους 

τύπους στο δίκτυο υγείας (συνοδοί, διευ-
θυντές, νοσηλευτές, αναπνευστικοί θερα-
πευτές, κ.λπ.). 

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ  

ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
CISSS de la Côte-Nord | 100.924.371$
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | 
78.468.772$
CISSS des Laurentides | 76.329.839$
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal | 
73.850.150$

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue | 
66.034.728$
CIUSSS de la Capitale-Nationale | 
61.484.334$
CISSS du Bas-Saint-Laurent | 51.417.687$
CISSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal | 
51.282.944$

ΣΧΕΔΟΝ 700 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πανδημία είναι πολύ κερδοφόρα για 
εταιρείες φύλαξης, οι οποίες έχουν συ-
γκεντρώσει από το δίκτυο υγείας σχεδόν 
700 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 
δύο χρόνια. 

Η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε τις 
εγκαταστάσεις υγείας να προσλάβουν πε-
ρισσότερους υπαλλήλους για την επιβολή 
των κανόνων υγείας. Αποτέλεσμα: Το Κε-
μπέκ πλήρωσε 689 εκατομμύρια δολάρια 
σε ιδιωτικά γραφεία.  

Αν προσθέσουμε αυτή την ανεξάρτητη 
εργασία σε όλα τα άλλα είδη απασχόλη-
σης στο δίκτυο υγείας, ο συνολικός λογα-
ριασμός φτάνει τα 1,2 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 2021-2022.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Θλιβερό ρεκόρ καμένων 
εκτάσεων στην Ευρώπη
Τα ατελείωτα κύματα καύσωνα και 

η σφοδρή ξηρασία, φαινόμενα που 
έχουν αρχίσει και επιδεινώνονται χρόνο 
με το χρόνο, λόγω της κλιματικής αλλα-
γής, αποτελούν ένα τρομακτικά πρόσφορο 
«έδαφος» για την εκδήλωση πυρκαγιών 
φέτος, «γονατίζοντας» την Ευρώπη, που 
ζει έναν πύρινο εφιάλτη σε διάφορα μέτω-
πα.

Ενώ η περίοδος αιχμής των πυρκαγιών 
δεν έχει ακόμη τελειώσει, ο προσωρινός 
απολογισμός τους αυξάνεται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, η οποία μετράει τις πληγές 
με ανησυχία, καθώς ήδη περισσότερα από 
6.600.000 στρέμματα έχουν καεί από τον 
Ιανουάριο. Πρόκειται για αριθμό – ρεκόρ γι’ 
αυτή τη χρονική περίοδο, από το 2006 που 
υπάρχουν τα πρώτα δορυφορικά δεδομένα.

Από την 1η Ιανουαρίου, οι πυρκαγιές έχουν 
καταστρέψει 6.627.760 στρέμματα δασών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος ενη-
μέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) 
που επικαιροποιήθηκαν την Κυριακή 14 Αυ-
γούστου. Το EFFIS εκπονεί συγκριτικές στα-
τιστικές από το 2006 χάρη στις δορυφορικές 
εικόνες του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Copernicus.

Η Γαλλία είχε γνωρίσει χειρότερες χρονιές 
στα χρόνια του 1970, πριν υπάρξουν τα ευ-
ρωπαϊκά δεδομένα. Όμως η χρονιά 2022 
είναι η χειρότερη εδώ και 16 χρόνια, σύμ-
φωνα με αυτούς τους αριθμούς, σε μεγάλο 
μέρος εξαιτίας δύο μεγάλων διαδοχικών 
πυρκαγιών στο νομό Ζιρόντ, στη νοτιοδυτι-
κή Γαλλία, όπου Γερμανοί, Πολωνοί και Αυ-
στριακοί πυροσβέστες έφτασαν για ενισχύ-
σεις την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κατάσταση είναι επίσης σοβαρή στην 
κεντρική Ευρώπη: οι πυροσβέστες χρειά-
στηκαν περισσότερο από δέκα ημέρες τον 
Ιούλιο για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύ-
τερη πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της 
Σλοβενίας, βοηθούμενοι από έναν πληθυ-
σμό που είχε κινητοποιηθεί, σε σημείο που 
η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ζητήσει από 
τους κατοίκους να σταματήσουν να κάνουν 
δώρα στους πυροσβέστες.

Καθώς όμως δε διαθέτει ειδικά πυροσβε-
στικά αεροπλάνα, η Σλοβενία αναγκάστη-
κε να ζητήσει βοήθεια από την Κροατία, η 
οποία έστειλε ένα αεροπλάνο, πριν το ανα-
καλέσει για να σβήσει τις δικές της πυρκα-
γιές. Η σλοβενική κυβέρνηση εξετάζει πλέον 
την αγορά των πρώτων της πυροσβεστικών 
αεροπλάνων.

Πολύ «θεαματική» επίσης ήταν η πυρκα-
γιά που εκδηλώθηκε προ δύο εβδομάδων 
στο Βερολίνο, στη Γερμανία, ξεκινώντας από 
μια αποθήκη πυρομαχικών της αστυνομίας 
μέσα σε ένα δάσος εν μέσω ξηρασίας, και 
η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ενώ 
μέχρι τώρα δεν είχε τέτοιες πυρκαγιές, η 

γερμανική πρωτεύουσα απειλείται σήμερα 
όλο και περισσότερο, εξαιτίας των μεγάλων 
δενδρόφυτων εκτάσεων που διαθέτει.

Όμως, η ζώνη που επλήγη περισσότερο 
από τις πυρκαγιές, είναι η Ιβηρική χερσόνη-
σος. Η Ισπανία, στην οποία επικρατεί ξηρα-
σία μετά τα φετινά κύματα καύσωνα, είδε 
2.462.780 στρέμματα να καταστρέφονται 
από πυρκαγιές, ιδιαίτερα στη βορειοδυτική 
Γαλικία. Η κατάσταση έχει πάντως βελτιωθεί 
με την πτώση των θερμοκρασιών.

Η Πορτογαλία δίνει επίσης μάχη εδώ και 
περισσότερο από μία εβδομάδα, εναντίον 
μιας πυρκαγιάς στην ορεινή περιφέρεια 
της Σέρα ντα Εστρέλα, η κορυφή της οποίας 
φτάνει περίπου τα 2.000 μέτρα.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Σε όρους καμένων εκτάσεων, μετά την 

Ισπανία έρχονται η Ρουμανία (1.505.280 
στρέμματα), η Πορτογαλία (752.770 στρέμ-
ματα) και η Γαλλία (612.890 στρέμματα).

Μόνο κατά τη θερινή περίοδο, «το 2022 εί-
ναι ήδη μια χρονιά ρεκόρ», λέει στο Γαλλικό 
Πρακτορείο, ο Χεσούς Σαν-Μιγκέλ, συντονι-
στής του EFFIS. Το προηγούμενο ρεκόρ για 
την Ευρώπη χρονολογούνταν από το 2017, 
όταν 4.209.130 στρέμματα είχαν καεί μέχρι 
τις 13 Αυγούστου και 9.880.870 στρέμματα 
μέσα σε ένα χρόνο.
«Ελπίζω ότι δε θα έχουμε φέτος τον Οκτώ-

βριο που είχαμε εκείνη τη χρονιά», συνεχί-
ζει: 4.000.000 στρέμματα είχαν καεί τότε σε 
όλη την Ευρώπη μέσα σε ένα μήνα.

Η ασυνήθιστη ξηρασία που επικρατεί στην 
Ευρώπη, σε συνδυασμό με τα κύματα καύ-
σωνα, διευκολύνει το ξέσπασμα πυρκαγιών. 
Τα προαναφερόμενα φαινόμενα αποδίδο-
νται κυρίως στην κλιματική αλλαγή.
«Αυτές οι συνθήκες ακραίας ξηρασίας πα-

ρατηρούνταν συχνότερα στις χώρες που 
βρέχονται από τη Μεσόγειο, όμως τώρα πα-
ρατηρήθηκαν στην κεντρική Ευρώπη», που 
μέχρι στιγμής είχε αποφύγει αυτά τα μετε-
ωρολογικά φαινόμενα, προσθέτει ο Χεσούς 
Σαν-Μιγκέλ.

Για παράδειγμα, η Τσεχική Δημοκρατία 
είδε φωτιά να κατακαίει περισσότερα από 
10.000 στρέμματα, έκταση μικρή σε σχέση 
με άλλες χώρες, όμως 158 φορές μεγαλύ-
τερη από το μέσο όρο της περιόδου 2006-
2021, όταν οι πυρκαγιές ήταν αμελητέες.

Στην κεντρική Ευρώπη, οι καμένες επιφά-
νειες εξακολουθούν συνεπώς να είναι περι-
ορισμένες, σε σχέση με τα εκατοντάδες χι-
λιάδες στρέμματα στην Ισπανία, τη Γαλλία ή 
την Πορτογαλία. Εκτός από τις φωτιές στην 
Κροατία, σημειώθηκαν μόνο τρεις πυρκα-
γιές στη Σλοβενία και πέντε στην Αυστρία. 
Όμως, η συνεχιζόμενη άνοδος της θερμο-
κρασίας σε όλη την Ευρώπη, αναμένεται ότι 
θα ενισχύσει την τάση.

© zougla.gr
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Ευρώπη: Νέο άλμα των τιμών 
φυσικού αερίου και ενέργειας
Εκτοξεύθηκε στα 530,5 ευρώ η μεγαβατώρα το κόστος ρεύμα-
τος στη Γερμανία | Η Gazprom προειδοποίησε την Τρίτη 16/8 
για αυξήσεις έως και κατά 60% το χειμώνα, καθώς εξακολου-
θούν να μειώνονται οι εξαγωγές της

Νέα επιθετική άνοδο σημείωσαν 
οι τιμές του φυσικού αερίου και 

της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώ-
πη (Τρίτη 16/8), καθώς οι ασυνήθιστα 
υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνο-
νται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες εκτοξεύουν τη ζήτηση στα ύψη και 
επιτείνουν περαιτέρω την ενεργειακή 
κρίση.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού 

αερίου στην αγορά της Ολλανδίας ση-
μείωσαν άνοδο 11% φτάνοντας τα 244 
ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ είχε προηγηθεί 
άνοδός τους κατά 6,8% τη Δευτέρα 15/8. 
Οι τιμές τους είναι έτσι 11 φορές υψηλό-
τερες από το μέσο όρο των τελευταίων 
πέντε ετών, ενώ η κατάσταση είναι ανά-
λογη και στη Βρετανία, με τα αντίστοιχα 
συμβόλαια να σημειώνουν άνοδο 16%. 
Αναμένεται, άλλωστε, τον Οκτώβριο να 
διπλασιαστεί σχεδόν το ανώτατο όριο των 
τιμών της ενέργειας για τα βρετανικά νοι-
κοκυριά, καθώς το κόστος της χονδρικής 
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 
επταπλασιάστηκε στη διάρκεια του περα-
σμένου έτους.

Εντείνοντας την ανησυχία των Ευρω-
παίων ενόψει ενός εξαιρετικά δύσκολου 
χειμώνα χωρίς το ρωσικό αέριο, με περι-
ορισμένους τους εναλλακτικούς ενεργει-
ακούς πόρους και τις τιμές σε απαγορευ-
τικά ύψη, ο ρωσικός κολοσσός του φυσι-
κού αερίου, Gazprom, προειδοποίησε την 
Τρίτη 16 Αυγούστου, πως «αν συνεχιστεί 
η τάση αυτή, οι τιμές είναι πιθανόν να 
φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 400 ευρώ 
η μεγαβατώρα το χειμώνα». Διευκρίνισε 
μάλιστα, πως οι τιμές ενδέχεται να εκτο-
ξευθούν το χειμώνα έως και κατά 60%, 
καθώς εξακολουθούν να μειώνονται οι 
εξαγωγές της και η παραγωγή της εξαι-
τίας των κυρώσεων που έχουν επιβάλει 
στη Ρωσία οι δυτικές χώρες. 

Σημειωτέον, ότι την άνοιξη οι τιμές χον-
δρικής του φυσικού αερίου είχαν εκτοξευ-
θεί στην Ευρώπη στο ιστορικό ρεκόρ των 
335 ευρώ η μεγαβατώρα. Εκτοτε έχουν 
υποχωρήσει, αλλά τα επίπεδα των 244 
ευρώ στα οποία βρίσκονται από τις 16/8 
είναι εξαιρετικά υψηλότερα, σε σύγκριση 
με εκείνα την αντίστοιχη περίοδο του πε-
ρασμένου έτους, όταν κυμαίνονταν μόνο 
στα 46 ευρώ.

ΣΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Την ίδια ιλιγγιώδη άνοδο σημείωσαν και 

πάλι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, 
αφού ο καύσωνας και η ξηρασία έχουν 
ως αποτέλεσμα να υποχωρεί η στάθμη 
των υδάτων στους ποταμούς, στις λίμνες 
και στα κανάλια της Ευρώπης, εμποδί-
ζοντας τη μεταφορά ενέργειας αλλά και 
την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Εφτασαν για πρώτη φορά τα 500 ευρώ 
η μεγαβατώρα και όλα δείχνουν πως ο 
χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος 
για νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Ευ-
ρώπης, που αντιμετωπίζουν τη χειρότερη 
ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκα-
ετιών. Στη Γερμανία ειδικότερα, οι τιμές 
της ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο 
έτος αυξήθηκαν έως και 11%, στα 530,50 
ευρώ η μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο 
Ενέργειας European Enegy Exchange AG. 
Πρόκειται για αύξηση 500% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του περασμέ-
νου έτους και οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στη ραγδαία μείωση της παροχής φυσι-
κού αερίου από τη Ρωσία.
Οπως επισημαίνουν αναλυτές, η κατά-

σταση στην αγορά διαμορφώνεται από 
την εντεινόμενη ανησυχία για το κατά 
πόσον θα παραχθεί επαρκής ηλεκτρική 
ενέργεια στην Ευρώπη, δεδομένου ότι 
είναι εξαιρετικά περιορισμένη η παροχή 
φυσικού αερίου στη Γηραιά Ηπειρο. Η 
Gazprom έχει μειώσει τις προμήθειες του 
φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω 
του αγωγού Nord Stream 21 μόλις στο 
20% της χωρητικότητας του αγωγού, μετά 
από μια παρατεταμένη διαμάχη ανάμεσα 
στο Βερολίνο και στη Μόσχα γύρω από τις 
τουρμπίνες του αγωγού, που είχαν μετα-
φερθεί στον Καναδά για επισκευή και συ-
ντήρηση. 

Οπως τόνισε την Τρίτη 16/8 ο ρωσικός 
κολοσσός Gazprom στη σχετική ανακοίνω-
σή του, από τις αρχές του τρέχοντος έτους 
και έως τις 16/8, οι εξαγωγές αερίου στην 
Ευρώπη είναι μειωμένες κατά 36,2% στα 
78,5 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ η παραγωγή 
έχει μειωθεί κατά 13,2% στα 274,8 δισ. 
κ.μ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίο-
δο του περασμένου έτους.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  
(ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ BLOOMBERG)
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΧΡΙ 300%!

Έρχεται μεγάλη επισιτιστική κρίση 
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ως τροφή των Ευρωπαίων πολιτών την κατανάλωση… γρύλων, σκουληκιών  
και ακριδών, προκειμένου να αντέξει τη μείωση της γεωργικής παραγωγής που προκάλεσαν οι κυρώσεις της στη Ρωσία

Αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή επι-
σιτιστική κρίση αναμένεται να βρε-

θεί ο πλανήτης, λόγω (και) των κυρώσε-
ων που επέβαλλε η Δύση στη Ρωσία για 
τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκτός από 
τις τιμές των καυσίμων που προκαλούν 
σοκ, οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων 
θα αυξηθούν κατά 8,5% έως το 2027, 
σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο των 
Ηνωμένων Εθνών.
Η αύξηση στην τιμή των λιπασμάτων 

συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της 
τιμής των τροφίμων, καθώς όπως μεταδί-
δει το CNBC επικαλούμενο το αμερικανικό 
Γραφείο Γεωργίας, ορισμένα λιπάσματα 
αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 
300% από την τιμή που είχαν το Σεπτέμ-
βριο του 2020.
«Πέρυσι η τιμή ήταν περίπου 270 δολά-

ρια ανά τόνο και τώρα είναι πάνω από 
1.400 δολάρια ανά τόνο», δήλωσε ο Μί-
γκαν Κάισερ, της Kaiser Family Farms και 
διευθυντής του United Soybean Board, 
στο NBC για να προσθέσει: «Είναι τρομα-
κτικό».
Οι αγρότες μετακυλούν μέρος του αυ-

ξημένου κόστους στους καταναλωτές, με 
αποτέλεσμα οι τελευταίοι να πληρώνουν 
ακριβότερες τιμές. Οι αυξήσεις στις τιμές 
των λιπασμάτων ξεκίνησαν όταν η Ρωσία 
επενέβη στην Ουκρανία το 2022. 
«Είναι εκπληκτικό το πόσο εξαρτημένος 

είναι ο κόσμος από τα λιπάσματα από 
την περιοχή της Ρωσία και της Ουκρανί-
ας», δήλωσε στο CNBC η Τζοάνα Φόρμαν, 
επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Διεθνών 
Υπηρεσιών του American University.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley η συγκε-
κριμένη περιοχή είναι υπεύθυνη για του-
λάχιστον το 28% των παγκόσμιων εξαγω-
γών λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένων 

των λιπασμάτων με βάση το άζωτο, το κά-
λιο και το φώσφορο.
Στην αύξηση των τιμών στα λιπάσματα 

συμβάλλει καθοριστικά και η αύξηση στο 
κόστος του φυσικού αερίου, καθώς τα 
ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία παραγωγής λιπασμάτων.
«Υπάρχει άμεση σχέση με αυτό που βλέ-

πουμε στις τιμές των καυσίμων και των 
λιπασμάτων», δήλωσε στο CNBC ο Τζο 
Χάντλεσμαν, διευθυντής του Wisconsin 
Institute for Discovery στο Πανεπιστήμιο 
του Wisconsin – Madison. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ  

«ΝΑ ΤΡΩΝΕ… ΓΡΥΛΟΥΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ  
ΚΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ» ΑΝΤΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ως τρο-
φή των Ευρωπαίων πολιτών την κατανά-
λωση γρύλων, σκουληκιών και ακριδών, 
προκειμένου να αντέξει τη μείωση της 
γεωργικής παραγωγής που προκάλεσαν 
οι κυρώσεις της στη Ρωσία!

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αλευρο-
σκώληκες έγιναν το πρώτο έντομο που θα 
μπορούν να καταναλώνουν ως τρόφιμο οι 
Ευρωπαίοι. 
Ο Ράφαελ Πέρεζ (φωτ.), επικεφαλής της 

ομάδας για τα νέα τρόφιμα στη ΓΔ SANTE, 
τονίζει την απόφαση αυτή που διευρύνει 
τις διατροφικές επιλογές των καταναλω-
τών στην ΕΕ, τον ολοένα και μεγαλύτερο 
ρόλο των εντόμων, για μια πιο υγιή και βι-
ώσιμη διατροφή, καθώς και τα οφέλη που 
συνεπάγεται η κατανάλωσή τους για το 
περιβάλλον τα προσεχή έτη. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του FAO, πάνω από 1.900 είδη 
εντόμων έχουν χρησιμοποιηθεί ως τροφή 
παγκοσμίως. 
Όπως και για τους αλευροσκώληκες, 

στο πλαίσιο του κανονισμού για τα νέα 
τρόφιμα η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές 
αιτήσεις για την έγκριση άλλων ειδών 
εντόμων, όπως οι προνύμφες Alphitobius 
diaperinus (μικρό σκαθάρι των αλεύ-
ρων), Gryllodes sigillatus (τροπικός οικο-
δίαιτος γρύλος), Acheta domesticus (οι-
κοδίαιτος γρύλος ή τριζόνι), Locusta 
migratoria (αποδημητική ακρίδα) και προ-
νύμφες Hermetia illucens (μαύρη μύγα 
των απορριμμάτων).

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει κρίνει 
έγκυρες 11 αιτήσεις και διενεργείται αξι-
ολόγηση ασφάλειας για καθεμία από αυ-
τές. Μόλις εκδοθεί θετική γνώμη από την 
EFSA, η Επιτροπή θα προχωρήσει στη δια-
δικασία έγκρισης.
Τα προσεχή έτη, τα είδη εντόμων που 

θα εγκριθούν βάσει του κανονισμού για 
τα νέα τρόφιμα, θα αποτελούν μια ολοέ-
να και σημαντικότερη εναλλακτική πηγή 
πρωτεϊνών, που θα συμβάλλουν στους 
στόχους της στρατηγικής «Από το αγρό-
κτημα στο πιάτο» για ένα βιώσιμο σύστη-
μα τροφίμων στην ΕΕ και παγκοσμίως.
Δηλαδή, τους προτρέπει να τρώνε αυτά 

αντί για ψωμί, λαχανικά ή κρέας, διότι η 
Ρωσία σε απάντηση των κυρώσεων έχει 
απαγορεύσει στα «μη φιλικά κράτη» την 
εξαγωγή λιπασμάτων, κάτι που είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής 
λαχανικών δημητριακών κλπ. αλλά και την 
απαγόρευση εξαγωγής δημητριακών, που 
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ζωο-
τροφών.

Και για απάντηση σε αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποφάσισε ότι οι πολίτες πρέ-
πει να… τρώνε έντομα!
Γιατί; Όχι μόνο γιατί δε θα έχουμε φαγη-

τό, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να πολε-
μήσουν «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» 
αλλά και γιατί κάνουμε καλό στο περιβάλ-
λον:
– υψηλή απόδοση μετατροπής  
τροφής των εντόμων 
– λιγότερες εκπομπές  
αερίων θερμοκηπίου 
– λιγότερη χρήση νερού  
και καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
– χρήση βιομετατροπής με βάση  
τα έντομα για τη μείωση της  
σπατάλης τροφίμων

Ναι, αυτά γράφει η καμπάνια!
© primenews.press

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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



12  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  19 Αυγουστου, 2022 / August 19, 2022

Υγεία και Διατροφή
Η σωματική άσκηση στα 60 νικάει  
καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικό 
Αυτοί που έχουν ηλικία άνω των 

60 ετών πρέπει να ασκούνται 
περισσότερο και όχι λιγότερο για 
την πρόληψη εμφάνισης καρδια-
κών ασθενειών και εγκεφαλικού, 
σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης, που 
δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επι-
θεώρηση «European Heart Journal», 
έδειξαν ότι αυτοί που όσο μεγάλωναν 
ασκούνταν λιγότερο, διέτρεχαν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων 
καρδιάς κατά 27%, ενώ αντίθετα αυτοί 
που ασκούνταν περισσότερο, μείωναν 
τον κίνδυνο σε επίπεδο 11%. 
Η σχέση μεταξύ σωματικής άσκησης και 

καρδιαγγειακών ασθενειών στους μεγα-
λύτερους ανθρώπους επιβεβαιώθηκε, 
ακόμα και στις περιπτώσεις ατόμων με 
χρόνια προβλήματα υγείας (π.χ. υπέρ-
ταση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτης 
τύπου 2 κ.ά.). Ερευνητές, με επικεφα-
λής τον Κίγουνγκ Κιμ, φοιτητή στο τμή-
μα Βιοϊατρικών Επιστημών του Εθνικού 
Πανεπιστημίου της Σεούλ, υπό την επί-
βλεψη του καθηγητή Σανγκ Μιν Παρκ, 
διεξήγαν τη μελέτη σε 1.119.925 άντρες 
και γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε δύο τσεκ-απ το 
2009-2010 και το 2011-2012. Οι συμμε-
τέχοντες παρακολουθήθηκαν από τους 
ερευνητές μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.
Σε κάθε ιατρικό έλεγχο (τσεκ-απ) οι 

συμμετέχοντες απάντησαν επίσης σε 
ερωτήσεις που αφορούσαν το επίπεδο 
σωματικής τους δραστηριότητας και τον 
τρόπο ζωής. Οι ερευνητές εκτίμησαν το 
μέσο επίπεδο σωματικής άσκησης ανά 
εβδομάδα και πώς αυτό άλλαξε μεταξύ 
των δύο διαστημάτων στα οποία εξετά-
στηκαν οι συμμετέχοντες.
Παράλληλα, οι ερευνητές συνέλεξαν 

δεδομένα για τις καρδιακές νόσους και 
τα εγκεφαλικά από τον Ιανουάριο του 
2013 έως το Δεκέμβριο του 2016. Η μέση 
ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 67 
έτη και το 47% αυτών ήταν άντρες. 
Περίπου τα δύο τρίτα αυτών ανέφεραν 

ότι δεν ήταν σωματικά δραστήριοι, τόσο 
στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίο-
δο εξέτασης. Το ποσοστό των γυναικών 
που δεν ασκούνταν ήταν ακόμη μεγαλύ-

τερο από αυτό των αντρών και στις δύο 
χρονικές περιόδους της μελέτης. Μόνο 
το 22% των ατόμων που δεν ασκούνταν 
αύξησαν το επίπεδο της σωματικής τους 
δραστηριότητας στο διάστημα της δεύ-
τερης εξέτασης και το 54% των ατόμων 
που ασκούνταν πέντε ή περισσότερες 
φορές την εβδομάδα την πρώτη φορά 
που εξετάστηκαν είχαν σταματήσει να 
ασκούνται τη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια 
της συνολικής περιόδου παρακολούθη-
σης των συμμετεχόντων καταγράφηκαν 
114.856 περιστατικά καρδιακών ασθε-
νειών και εγκεφαλικού.
Οι ερευνητές βρήκαν, ότι οι άνθρωποι 

που μετέβαλαν το επίπεδο σωματικής 
τους δραστηριότητας από την πλήρη 
αποχή από τη σωματική άσκηση το 
2009-2010 σε μέτρια ή έντονη σωματική 
δραστηριότητα τρεις ή τέσσερις φορές 
την εβδομάδα το 2011-2012 παρουσία-
σαν μείωση του κινδύνου καρδιαγγεια-
κών προβλημάτων κατά 11%. 
Αυτοί που ασκούνταν μέτρια ή έντονα 

μια ή δύο φορές την εβδομάδα μείωναν 
τον κίνδυνο κατά 10% αν αύξαναν τη σω-
ματική τους δραστηριότητα σε πέντε ή 

περισσότερες φορές την εβδομάδα. 
Από την άλλη, αυτοί που ασκούνταν 

μέτρια ή έντονα πάνω από πέντε φορές 
την εβδομάδα στον πρώτο έλεγχο και 
σταμάτησαν να ασκούνται στο δεύτερο, 
αύξαναν την πιθανότητα εμφάνισης καρ-
διαγγειακών προβλημάτων κατά 27%.
Όταν οι μελετητές διερεύνησαν συγκε-

κριμένα ένα δείγμα ανθρώπων με χρόνι-
ες νόσους, βρήκαν ότι αυτοί που άρχισαν 
να ασκούνται σε μέτρια ή υψηλή έντα-
ση τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομά-
δα, ενώ προηγουμένως δεν ασκούνταν, 
μείωναν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών 
προβλημάτων. Οι άνθρωποι που είχαν 
κάποια αναπηρία μείωναν τον κίνδυνο 
κατά 16%, αυτοί με διαβήτη, αυξημένη 
αρτηριακή πίεση ή επίπεδα χοληστερό-
λης ελάττωσαν τον κίνδυνο κατά 4-7%.
Ο Κιμ είπε: «Το πιο σημαντικό μήνυμα 

από αυτή την έρευνα είναι ότι οι μεγαλύ-
τεροι σε ηλικία ενήλικες πρέπει να αυξή-
σουν ή να διατηρήσουν τη συχνότητα με 
την οποία ασκούνται για να προλάβουν 
τις καρδιαγγειακές νόσους. Παγκοσμίως, 
αυτό το εύρημα έχει μεγάλη σημασία 
για τη δημόσια υγεία, καθώς εκτιμάται 

ότι ο πληθυσμός που είναι άνω των 60 
ετών αναμένεται να φτάσει στα 2 δισε-
κατομμύρια μέχρι το 2050, αριθμός που 
συνιστά πολύ σημαντική αύξηση από τα 
900 εκατομμύρια που καταγράφηκαν 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ) το 2015. Ενώ οι πιο μεγάλοι σε 
ηλικία ενήλικες θεώρησαν δύσκολο να 
ασκούνται τακτικά καθώς μεγάλωναν, η 
έρευνά μας υποστηρίζει ότι είναι ανα-
γκαίο να ασκούμαστε περισσότερο για 
την πρόληψη καρδιαγγειακών ασθε-
νειών και αυτό ισχύει επίσης για τους 
ανθρώπους με αναπηρίες ή χρόνιες νό-
σους».
«Πιστεύουμε ότι τα κοινοτικά προγράμ-

ματα που ενθαρρύνουν τα άτομα μεγα-
λύτερων ηλικιών να ασκούνται πρέπει 
να προωθούνται από τις κυβερνήσεις. 
Επίσης, από κλινική άποψη, οι γιατροί 
θα πρέπει να «συνταγογραφούν» σωμα-
τική άσκηση σε συνδυασμό με τις φαρ-
μακοθεραπείες που προτείνονται για τα 
άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών 
ασθενειών», δήλωσαν οι ερευνητές.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ 

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 22 août au dimanche 28 août 2022 · from monday august 22nd to sunday august 28th 2022

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
CHAPMAN’S ORIGINALCHAPMAN’S ORIGINAL

Ice CreamIce Cream
2L2L

FROMAGE FETA FROMAGE FETA 
AFFINÉE EN FÛT DE AFFINÉE EN FÛT DE 

CHÊNE LAVIOGALCHÊNE LAVIOGAL
Barrel Aged FetaBarrel Aged Feta

200g200g

GRÈCE

FROMAGE KASSERI FROMAGE KASSERI 
AU LAIT DE BREBIS AU LAIT DE BREBIS 

ET CHÈVREET CHÈVRE
Sheep and Goat’s Sheep and Goat’s 

Milk CheeseMilk Cheese

ÂGÉ 12 MOIS

PÂTES AUX OEUFS PÂTES AUX OEUFS 
HILOPITES KANDY’SHILOPITES KANDY’S

Egg PastaEgg Pasta
500g500g

VIN BLANC OU ROUGE ANTHOSVIN BLANC OU ROUGE ANTHOS
Red or White WineRed or White Wine
750ml750ml

PÂTE DE TOMATES KYKNOSPÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato PasteTomato Paste
369ml369ml

FEUILLETÉS AUX ÉPINARDS FEUILLETÉS AUX ÉPINARDS 
ET FROMAGE OU FROMAGE ET FROMAGE OU FROMAGE 

FAMIGLIAFAMIGLIA
Mini PuffsMini Puffs

450g450g

PETITS GOMBOS ILIOSPETITS GOMBOS ILIOS
Small OkraSmall Okra

450g450g

SAUMON ENTIER FRAIS DE SAUMON ENTIER FRAIS DE 
L’ATLANTIQUEL’ATLANTIQUE
Fresh Whole Atlantic SalmonFresh Whole Atlantic Salmon
8.80/kg8.80/kg

JUS NATURAL ONEJUS NATURAL ONE
JuicesJuices
1.5L1.5L

CREVETTES CRUESCREVETTES CRUES
Raw ShrimpRaw Shrimp
31/35 -908g31/35 -908g

SAC DE 2LBFROMAGE ROMANO FROMAGE ROMANO 
PECORINOPECORINO

CheeseCheese
22.02/kg22.02/kgITALIE

TRANCHE D’ÉPAULE DETRANCHE D’ÉPAULE DE
PORC PICNIC FRAISPORC PICNIC FRAIS

Fresh Pork PicnicFresh Pork Picnic
Shoulder BladeShoulder Blade

3.73/kg3.73/kg

BROCCOLIBROCCOLI
BroccoliBroccoli

FRAISES DU QUÉBECFRAISES DU QUÉBEC
StrawberriesStrawberries

1L1L

TOMATES DES CHAMPSTOMATES DES CHAMPS
Field TomatoesField Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

ANANASANANAS
GOLDEN RIPEGOLDEN RIPE
PineapplesPineapples
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ζευγάρι στις ΗΠΑ έχει 13.000 
έργα τέχνης και αντικείμενα 

με θέμα τις γάτες

Ένα ζευγάρι από 
το Ουισκόνσιν 

των ΗΠΑ, μετέτρε-
ψε τη συλλογή του 
με περισσότερα από 
13.000 ειδώλια γα-
τών και έργα τέχνης 
με θέμα τα αιλου-
ροειδή σε μουσείο, 
πιο συγκεκριμένα σε 
«mewseum», για να 

συγκεντρώσει χρήματα σε καταφύγια ζώων.
Ο Σον Ρέντνερ και η Χίλαρι Σίγκερ Ρέντνερ είπαν ότι ανα-

μόρφωσαν το υπόγειο του σπιτιού τους στο Menomonee 
Falls, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ειδωλί-
ων γάτας που εκτίθενται στο σπίτι, γνωστό και ως «Redner’s 
Rescued Cat Figurine Mewseum», από 4.000 το 2020 σε 
7.000 φέτος τον Ιούλιο.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απαγορεύτηκε η πρόσβαση 
στο ψηλότερο δέντρο  

στον κόσμο

Το ψηλότερο δέντρο 
στον κόσμο, σύμφωνα 

με το παγκόσμιο ρεκόρ Γκί-
νες, με ύψος 115,92 μέτρα, 
βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο 
Ρέντγουντ στην Καλιφόρνια. 
Πρόκειται για το «Hyperion 
(Υπερίων)», ένα μεγάλο κω-
νοφόρο δέντρο (σεκόγια) 
της οικογένειας των Κυπα-
ρισσοειδών. Tο όνομά του 
προέρχεται από τη μυθολο-
γία, καθώς ο Υπερίων ήταν 
ένας από τους Τιτάνες και 
πατέρας του θεού Ήλιου και 
της θεάς Σελήνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του CNN το πάρκο εξέδωσε 
ανακοίνωση, όπου απαγο-
ρεύει την πρόσβαση στο δέ-
ντρο, με ποινή σε όσους δεν 
τη σεβαστούν, έως και έξι 
μήνες φυλάκιση και πρόστι-
μο 5.000 δολάρια!
«Η γιγάντια σεκόγια βρί-

σκεται βαθιά στο πάρκο 
χωρίς μονοπάτι μέσα από 
πυκνή βλάστηση και απαι-
τείται πολύ ώρα πεζοπορία 
για να φτάσει κανείς κοντά 
του», αναφέρει η ανακοί-
νωση στην ιστοσελίδα του 
εθνικού πάρκου.
«Παρά τη δύσκολη διαδρο-

μή, η αυξημένη δημοτικότη-
τα λόγω των μπλόγκερ, των 
ταξιδιωτικών συντακτών και 
των ιστοσελίδων, έχει κα-
ταλήξει στην καταστροφή 
του οικοσυστήματος γύρω 
από τον Υπερίωνα. Ως επι-
σκέπτης, πρέπει να αποφα-
σίσεις αν θα είσαι μέρος 
της προστασίας αυτού του 
μοναδικού τοπίου – ή θα εί-
σαι μέρος της καταστροφής 
του» σημειώνεται.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καναδική εταιρεία αναζητεί δοκιμαστή 
γλυκών με υψηλή αμοιβή
Μια καναδική εταιρεία ζαχαροπλαστικής προ-

σφέρει μια πολύ «γλυκιά» θέση εργασίας, 
σύμφωνα με το CNN Business.
Η «Candy Funhouse» είναι ένα online ζαχαροπλα-

στείο που ψάχνει έναν Chief Candy Officer, με ετήσι-
ες αποδοχές 78.000 δολαρίων. 
Ο υποψήφιος θα δουλεύει από το σπίτι και θα αξι-

ολογεί τα γλυκά και τις σοκολάτες που θα δοκιμάζει 
– περίπου 117 γλυκά την ημέρα.
Η αγγελία που έχει αναρτηθεί στο LInkedIn έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, 
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζαμάλ Χετζάζι 
(Jamal Hejazi). Σημείωσε ότι έχει εκπλαγεί από τον 
αριθμό των αιτήσεων αλλά και με τα βίντεο οικογε-
νειών που προσφέρονται να μοιραστούν τα καθήκο-
ντα και το μισθό της γευσιγνωσίας. 
Σύμφωνα με την αγγελία, η θέση αφορά και παι-

διά από πέντε ετών και μάλιστα πολλοί γονείς έχουν 
βιντεοσκοπήσει το παιδί τους να συμπληρώνει την αίτηση και την έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο. 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρεκόρ Γκίνες: Η πιο σύντομη πτήση 
στον κόσμο και πόσο κοστίζει  
το εισιτήριο

Σύμφωνα με τη λίστα των Ρεκόρ Γκίνες, η 
συντομότερη πτήση στον κόσμο με διάρκεια 

από ενάμιση έως 2 λεπτά γίνεται με τα αεροπλάνα 
της σκωτσέζικης εταιρείας Loganair και διανύουν 
απόσταση μόλις 2,7 χιλιομέτρων. Μάλιστα, 
όταν ο άνεμος είναι ευνοϊκός και το βάρος των 
αποσκευών μικρό, το ταξίδι διαρκεί μόλις 53 
δευτερόλεπτα!
Το ταξίδι, που πραγματοποιείται δύο με τρεις 

φορές την ημέρα, συνδέει το Γουέστρι, ένα 
νησί που βρίσκεται στην άκρη του νησιωτικού 
συμπλέγματος των Ορκάδων (Orkney Islands), λίγο 
βορειότερα από τις ακτές της Σκωτίας, με το ακόμα 
μικρότερο και απομακρυσμένο νησάκι Πάπα 
Γουέστρι (Papa Westray). Είναι η σανίδα σωτηρίας 
για τους 80 κατοίκους του νησιού, αλλά και για τους 
τουρίστες, που το καλοκαίρι επιδιώκουν να ζήσουν 
την εμπειρία της διαδρομής και τις ομορφιές που 
κρύβει το νησάκι.

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πάπα Γουέστρι 
γίνεται σε έναν από τους τρεις διαδρόμους που 
διαθέτει – με χαλίκι ή γρασίδι και αγριολούλουδα 
– ανάλογα με τη διεύθυνση του ανέμου. Δύο 
αδέλφια είναι οι φύλακες του αεροδρομίου, ενώ 
διαθέτει κι ένα πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με 
το CNN.
Η καμπίνα του αεροσκάφους, δεν ξεπερνά σε 

μέγεθος ένα βανάκι και μπορεί να φιλοξενήσει 
έως 9 ανθρώπους –τον πιλότο και 8 επιβάτες. 
Ο θόρυβος της πτήσης ανυπόφορος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αν καθίσεις στην πρώτη θέση από τις 
4 σειρές που διαθέτει, μπορείς να παρακολουθείς 
τον πιλότο εν ώρα εργασίας.
Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη αεροπορική 

διαδρομή ξεκινάει από το Μέινλαντ, το μεγαλύτερο 
νησί των Ορκάδων. Ένα ταξίδι περίπου 15 λεπτών 
έως το Γουέστρι και στη συνέχεια η διαδρομή για 
το Πάπα Γουέστρι με την πτήση LM711 που της 
χάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ.
O λόγος που υπάρχουν αυτές οι πτήσεις είναι, 

πως ενώ οι αποστάσεις ανάμεσα σε πολλά νησιά 
του αρχιπελάγους των Ορκάδων είναι τόσο μικρές, 
οι κάτοικοι είναι λιγοστοί, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει οικονομικό κίνητρο για να κατασκευαστούν 
γέφυρες. Οπότε οι μετακινήσεις γίνονται είτε με 
πλοία, είτε αεροπορικώς.
Η τιμή του εισιτηρίου κοστίζει 20 δολάρια και ο 

δρόμος της επιστροφής κάνει τη συντομότερη 
πτήση του κόσμου να μοιάζει ακόμη μικρότερη.

© in.gr

www.lanvac.com

40 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

ANS4400
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Ο Τζόνσον ήθελε να εμποδίσει 
τους Αμερικανούς να μάθουν 
για την προδοσία του Νίξον στο 
Βιετνάμ και τη δική του παράνομη 
παρακολούθηση
ΤΟΥ JOHN SWARTZ
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ FBI στο σπίτι 
του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
στο Μαρ-α-Λάγκο ήταν δικαίως τεράστια 
είδηση. Σύμφωνα με την Washington 
Post, το FBI ανέλαβε δράση επειδή ο 
Τραμπ είχε φύγει από τον Λευκό Οίκο 
τον Ιανουάριο του 2021 με κυβερνητικά 
έγγραφα και ενώ ο Τραμπ επέστρεψε 15 
κουτιά αντικειμένων στα Εθνικά Αρχεία 
νωρίτερα φέτος, οι αξιωματούχοι είχαν 
καταλήξει να πιστεύουν ότι «είτε ο 
πρώην πρόεδρος είτε άνθρωποι κοντά 
του κρατούσαν βασικά αρχεία». Μετά την 
πρόσφατη έρευνα, το FBI αφαίρεσε άλλα 
12 κουτιά υλικού.
Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι καμία 
από τις ογκώδεις ειδήσεις σχετικά με 
αυτό δεν ανέφερε έναν παραλληλισμό 
με τη συμπεριφορά του Τραμπ: Όταν η 
προεδρία του Λίντον Τζόνσον τελείωσε 
το 1969 και αντικαταστάθηκε από τον 
Ρίτσαρντ Νίξον, ο Τζόνσον διέταξε έναν 
υποτακτικό να πάρει κρυφά μαζί του 
εξαιρετικά διαβαθμισμένο απόρρητο 
υλικό κατά την έξοδο της κυβέρνησής του.
Η σιωπή σχετικά με αυτό μπορεί να 
οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρο το 
επεισόδιο κάνει και τα δύο πολιτικά 
κόμματα να φαίνονται φρικτά. Οι 
Δημοκρατικοί εμφανίζονται ως άξεστοι 
δειλοί που πίστευαν ότι οι Αμερικανοί δεν 
μπορούσαν να χειριστούν την αλήθεια 
για τη χώρα τους. Οι Ρεπουμπλικάνοι 
φαίνεται να είναι εγκληματίες και οιονεί 
προδότες που χάρηκαν που είδαν δεκάδες 
χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να 
πεθαίνουν αν αυτό εξυπηρετούσε τους 
σκοπούς τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 1968
Η ιστορία χρονολογείται από την 
προεδρική εκστρατεία του 1968. Ο 
υποψήφιος του GOP ήταν ο Νίξον, ο 
οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του 
Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Ο υποψήφιος των 
Δημοκρατικών ήταν ο Χούμπερτ Χάμφρεϊ, 
αντιπρόεδρος του Τζόνσον.
Μέχρι τότε, περίπου 30.000 Αμερικανοί 
είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ 
και σε όλο τον κόσμο ήταν έντονες και οι 
δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία 
των Αμερικανών είχε καταλήξει να 
πιστεύει ότι η αποστολή στρατευμάτων 
στο Βιετνάμ ήταν λάθος. Ο πόλεμος ήταν 
βασικός παράγοντας στην απόφαση του 
Τζόνσον να μην θέσει ξανά υποψηφιότητα.
Ωστόσο, καθώς πλησίαζαν οι εκλογές 
της 5ης Νοεμβρίου, ο Τζόνσον πίστευε 
ότι υπήρχε σημαντική πιθανότητα να 
επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό 
του πολέμου με όρους αποδεκτούς από 
τις ΗΠΑ Ο Τζόνσον γνώριζε επίσης ότι 
οποιαδήποτε σημάδια δυναμικής προς 
μια τέτοια συμφωνία θα ενίσχυε τις 
πιθανότητες του Χάμφρεϊ να κερδίσει.
Ο Νίξον, φυσικά, το γνώριζε καλά αυτό. 
Τώρα γνωρίζουμε ότι η Anna Chennault, 
κορυφαία έρανος του GOP και επικεφαλής 
των «Ρεπουμπλικανικών Γυναικών για τον 
Νίξον», είχε έρθει σε επαφή τουλάχιστον 
από τον Αύγουστο με την κυβέρνηση 
του Νότιου Βιετνάμ, προτρέποντάς την 
να μην ακολουθήσει καμία ειρηνευτική 
προσπάθεια.
Στις 22 Οκτωβρίου 1968, ο κορυφαίος 
βοηθός του Νίξον Χ.Ρ. Χάλντεμαν 

σημείωσε εντολές από τον Νίξον. « 
Κρατήστε την Άννα Τσενώ να δουλεύει», 
έγραψε ο Χάλντεμαν. «Άλλος τρόπος να 
το βάλεις μαϊμού; Οτιδήποτε μπορεί να 
κάνει η RN».
Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας 
του Τζόνσον, Γουόλτ Ρόστοου, έλαβε 
μια συμβουλή για την ανάμειξη των 
Ρεπουμπλικάνων από τον αδελφό του 
Γιουτζίν στις 29 Οκτωβρίου. Ένας φίλος 
της Wall Street, ανέφερε ο Eugene 
Rostow, του είχε πει ότι οι προσπάθειες 
του Νίξον είχαν συζητηθεί σε ένα γεύμα 
για τραπεζίτες που περιελάμβανε μια 
ανώνυμη οικονομική προσωπικότητα 
κοντά στον Νίξον. «Οι προοπτικές για 
διακοπή των βομβαρδισμών ή κατάπαυση 
του πυρός ήταν αμυδρές», είπε ο αριθμός, 
«επειδή ο Νίξον έπαιζε το πρόβλημα... να 
μπλοκάρουμε». Σε αυτό που φαίνεται 
να επιβεβαιώνει κάθε αριστερή 
πεποίθηση για το πώς λειτουργεί ο 
κόσμος, οι τραπεζίτες, έχοντας στην 
κατοχή τους αυτή την πληροφορία ότι ο 
Νίξον απέτρεπε ένα ξέσπασμα ειρήνης, 
πραγματοποίησαν μια «επαγγελματική 
συζήτηση» για το πώς η κατάσταση θα 
«επηρέαζε το χρηματιστήριο και την 
αγορά ομολόγων».
Σε απάντηση, ο Τζόνσον διέταξε να έχει το 
FBI να παρακολουθεί Τους Αμερικανούς 
σε επαφή με την πρεσβεία του Νότιου 
Βιετνάμ στην Ουάσινγκτον. Την επόμενη 
μέρα, 30 Οκτωβρίου, το FBI είπε στον Λευκό 
Οίκο ότι η υποκλοπή του αποκάλυψε ότι 
η Chennault είχε μιλήσει με τον πρέσβη 
του Νότιου Βιετνάμ, ο οποίος της είπε ότι 
κάτι «μαγειρεύει» αλλά της ζήτησε να 
έρθει από την πρεσβεία επειδή σοφά δεν 
ήθελε να μιλήσει για αυτό στο τηλέφωνο. 
Η Chennault είπε ότι θα επισκεπτόταν 
μετά από ένα γεύμα την «κυρία Agnew», 
τη σύζυγο του συνεργάτη του Νίξον, Spiro 
Agnew.
Στις 2 Νοεμβρίου, το FBI ανέφερε 
περαιτέρω στον Λευκό Οίκο ότι η 
Chennault είχε επικοινωνήσει με την 
πρέσβειρα του Νότιου Βιετνάμ με 
ένα μήνυμα από το «αφεντικό της»: 
«Περιμένω, θα κερδίσουμε». Το γραφείο 
είπε τότε ότι η Chennault είχε φύγει 
από την Ουάσινγκτον για τη Νέα Υόρκη 

και ότι θα «αναλάμβανε διακριτική 
παρακολούθηση» ενώ βρισκόταν εκεί.
Το ερώτημα για τον Τζόνσον έγινε τότε 
τι πρέπει να κάνει η κυβέρνησή του ως 
απάντηση. Στις 4 Νοεμβρίου, μίλησε με 
τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Rostow, 
τον υπουργό Άμυνας Clark Clifford και τον 
υπουργό Εξωτερικών Dean Rusk. Όλοι 
συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να προβούν 
σε καμία ενέργεια.
Γιατί; Επειδή, όπως υποστήριξε ο 
Κλίφορντ, «ορισμένα στοιχεία της 
ιστορίας είναι τόσο σοκαριστικά στη 
φύση τους που αναρωτιέμαι αν θα ήταν 
καλό για τη χώρα να αποκαλύψει την 
ιστορία και στη συνέχεια ενδεχομένως 
να έχει εκλέξει [τον Νίξον]. Θα μπορούσε 
να θέσει ολόκληρη την κυβέρνησή του 
υπό τέτοια αμφιβολία που θα θεωρούσα 
ότι θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα 
της χώρας μας». Ο Τζόνσον απάντησε: 
«Δεν έχω καμία αμφιβολία γι› αυτό». 
Ολόκληρη η συζήτηση ηχογράφηθηκε.

Η ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ…

Το μεσημέρι της παραμονής των 
προεδρικών εκλογών του 1968, ο 
επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον 
της εφημερίδας Christian Science Monitor 
έφτασε στη Δυτική Πύλη του Λευκού 
Οίκου κρατώντας μια αδημοσίευτη 
ιστορία με ημερομηνία Σαϊγκόν. Μέσα 
σε λίγα λεπτά, ο Σύμβουλος Εθνικής 
Ασφάλειας Walt W. Rostow έλαβε ένα 
σημείωμα που τον ενημέρωνε ότι η 
Monitor «κρατούσε έξω από το χαρτί μια 
εντυπωσιακή αποστολή από τη Σαϊγκόν 

(από τον ανταποκριτή τους στη Σαϊγκόν) η 
πρώτη παράγραφος της οποίας αναφέρει: 
«Η υποτιθέμενη πολιτική ενθάρρυνση 
από το στρατόπεδο του Ρίτσαρντ Νίξον 
ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στην 
απόφαση της τελευταίας στιγμής του 
Προέδρου [Nguyễn Văn] Η άρνηση του 
Τιού να στείλει αντιπροσωπεία στις 
Ειρηνευτικές Συνομιλίες του Παρισιού 
– τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές». Ο 
επικεφαλής του γραφείου Σάβιλ Ντέιβις 
«είπε ότι θα περιμένει τα σχόλια του 
WWR».
Εκείνο το πρωί, ο πρόεδρος Τζόνσον είχε 
βγει βόλτα στο ράντσο του στο Τέξας. 
Επέστρεψε για να βρει ένα μήνυμα 
από τον Rostow που του ζητούσε να 
καλέσει αμέσως. Ο Πρόεδρος προφανώς 
δεν κατέγραψε την κλήση επιστροφής 
του, αλλά σύμφωνα με το Ημερήσιο 
Ημερολόγιο του Λευκού Οίκου, «Ο 
Πρόεδρος είπε στον Γουόλτ ότι δεν 
μπορούσε να επιβεβαιώσει τίποτα. Είχε 
τις υποψίες του, αλλά απλά δεν ήξερε. 
Είπε στον Γουόλτ να μην μιλήσει με [τον 
Ντέιβις], αλλά να τον παραπέμψει στο 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ». Στη συνέχεια, ο 
Τζόνσον βγήκε για άλλη μια φορά βόλτα, 
αλλά επέστρεψε σε λιγότερο από μία ώρα 
και ζήτησε τηλεδιάσκεψη με τον Ρόστοου 
και δύο άλλους κορυφαίους συμβούλους, 
τον υπουργό Εξωτερικών Ντιν Ρουσκ και 
τον υπουργό Άμυνας Κλαρκ Μ. Κλίφορντ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Γεια σας, Ντιν. 
Νομίζω ότι εσείς και ο Κλαρκ και ο Γουόλτ 
θα έπρεπε να συναντηθείτε σε αυτό το 
πράγμα Saville [R.] Davis.
Και με αφορά πάρα πολύ. Δεν θέλω να 
είμαι στη θέση του [Τζόζεφ Ρ. «Τζο»] 
Μακάρθι. Δεν ξέρω πολλά περισσότερα 
από όσα είπα στους ίδιους τους 
υποψηφίους τις προάλλες, τα οποία οι 
σημειώσεις μου θα αντικατοπτρίζουν 
εκεί, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν 
συμφωνήσει διστακτικά εκεί έξω να 
ακολουθήσουν και μετά άρχισαν να έχουν 
αμφιβολίες, επειδή είχαμε αναφορές για 
κάποιους ανθρώπους, το παλιό Λόμπι της 

Τιμώντας μια παράδοση τριάντα πέντε ετών 
το Εθνικό Συμβούλιο Συντακτών του ξενόγλωσσου Τύπου του 
Καναδά, συμμετέχει και στη φετινή έκθεση του Τορόντο (CNE) 
από τις 19 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε την ομογένεια να μας 
επισκεφτεί στο INTERNATIONAL CENTER PAVILION, 
BOOTH 2425, ακριβώς δίπλα στη Διεθνή μεγάλη σκηνή.

ΤHE NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA  
promotes Equality among Canadians and offers the news in your 
mother tongue.

Official  member

Δεν είναι μόνο ο Τραμπ που πήρε μαζί του απόρρητα 
έγγραφα - το ίδιο έπραξε το 1968 ο Lyndon B. Johnson… 
παίρνοντας απόρρητα έγγραφα
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Κίνας, επικοινωνώντας με πρεσβείες κ.λπ.
Τώρα, δεν μπορώ να γίνω πολύ πιο 
συγκεκριμένος από αυτό, (α) λόγω της 
ευαισθησίας της πηγής-

—και β) λόγω του περιορισμένου 
χαρακτήρα των πληροφοριών. Είπα [στον 
Γιώργο Α.] Smathers [D-Φλόριντα] ότι 
-γερουσιαστής Smathers-που τηλεφώνησε 
λέγοντας ότι κατάλαβε από αυτό που 
είπα [Everett M.] Dirksen [R-Illinois] ότι 
ήταν πιθανό να δημοσιοποιήσω αυτές τις 
πληροφορίες εάν επιβεβαιώνονταν και 
εάν συνέχιζαν να παρεμβαίνουν σε αυτές. 
Είπα επίσης στον Dirksen ότι [snorts] 
πιστεύω ότι οι φίλοι ενός από τους 
υποψηφίους ανέφεραν στους ανθρώπους 
εκεί έξω ότι έπρεπε να περιμένουν.
Το έκανα με βάση δύο πράγματα. Πρώτον, 
η υποκλοπή από τον πρέσβη - λέγοντας 
ότι είχε τηλεφωνήσει, και το αφεντικό 
είπε περίμενε, και ούτω καθεξής. Και... 
δεύτερον, αυτή η επιχείρηση λόμπι της 
Κίνας, η κυρία που εμπλέκεται. 
Τώρα, δεν θέλω να έχω πληροφορίες που 
θα έπρεπε να είναι δημόσιες και να μην το 
κάνουν έτσι. Από την άλλη, έχουμε πολλά 
. . . Δεν ξέρω πόσα μπορούμε να κάνουμε 
εκεί και ξέρω ότι θα κατηγορηθούμε ότι 
θα προσπαθήσουμε να παρέμβουμε στις 
εκλογές και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι 
που θα απαιτήσει τις καλύτερες κρίσεις 
που έχουμε. Ανησυχώ μάλλον για αυτή 
τη συνομιλία του Saville Davis με την 
πρεσβεία σήμερα το πρωί.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Τώρα, ποια συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ:Ο άνθρωπος της 
Christian Science Monitor -τηλεφώνησε 
στην πρεσβεία σήμερα το πρωί και 
ήθελε να δει τον πρέσβη και δεν ήταν 
διαθέσιμος. [παραφράζοντας μια έκθεση 
του FBI] «Είπε στο κόμμα απαντώντας 
ότι ήθελε να δει μια ιστορία που έλαβε 
από τον ανταποκριτή του στη Σαϊγκόν, ότι 
σχεδίαζε να έρθει στην πρεσβεία και να 
περιμένει μέχρι να μπορέσει να τον δει, 
ότι «η αποστολή από τη Σαϊγκόν περιείχε 
τα στοιχεία ενός μεγάλου σκανδάλου, 
το οποίο αφορά τον [Νότιο] Βιετναμέζο 
πρέσβη και το οποίο θα επηρεάσει 
τον προεδρικό υποψήφιο [Ρίτσαρντ 
Μ. «Ντικ»] Νίξον εάν το Δημοσιεύσει 
το Monitor. Ο χρόνος είναι σημαντικός, 
καθώς ο Ντέιβις έχει προθεσμία να 
τηρήσει αν τη δημοσιεύσει».
Πρόεδρος Τζόνσον: «Υπέθεσε ότι αν 
δημοσιευτεί η ιστορία, θα δημιουργήσει 
μεγάλο ενθουσιασμό». 
ΡΟΥΣΚ: Μάλιστα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ:Τώρα, αυτό που 
παίρνει από τη Σαϊγκόν είναι καλό, αλλά 
αν το πάρει από εμάς, θέλω να είμαι 
σίγουρος ότι, (α) προσπαθούμε να το 
κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

αμφισβητούνται τα κίνητρά μας και ότι 
το απαιτεί το δημόσιο συμφέρον, και 
(2)-και αυτό είναι το μόνο πράγμα που 
θέλω να λειτουργήσω. Δεν με ενδιαφέρει 
η πολιτική του θέματος. Το δεύτερο 
πράγμα είναι ότι θέλω να είμαι σίγουρος 
ότι αυτό που λέμε είναι – και μπορεί να 
επιβεβαιωθεί.
ΡΟΥΣΚ: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω μια 
πολύ συγκεκριμένη άποψη για αυτό, για 
το τι αξίζει. Δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε 
πρόεδρος μπορεί να κάνει οποιαδήποτε 
χρήση υποκλοπών ή τηλεφωνικών 
υποκλοπών με οποιονδήποτε τρόπο που 
θα αφορούσε την πολιτική. Τη στιγμή που 
ξεπερνάμε αυτό το χάσμα, βρισκόμαστε 
σε ένα διαφορετικό είδος κοινωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Ναι.
ΡΟΥΣΚ: Τώρα, αν αυτή η ιστορία 
προέρχεται από τη Σαϊγκόν, δεν βλέπω 
ο ίδιος πώς θα μπορούσε να προέρχεται 
από αμερικανικές πηγές στη Σαϊγκόν, 
επειδή ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί 
για να μην περάσουμε λεπτομέρειες 
για κάτι τέτοιο εκεί έξω. Θα μπορούσε 
να προέρχεται από νοτιοβιετναμέζικες 
πηγές. Δεν ξέρω. Είπε ο Σάβιλ Ντέιβις από 
τι είδους πηγές προήλθε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Όχι, απλώς λέει ότι 
ενημέρωσε τον πρέσβη. Ήθελε να δει μια 
ιστορία που έλαβε από έναν ανταποκριτή 
στη Σαϊγκόν.
ΡΟΥΣΚ: Κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Και σχεδίαζε να 
έρθει στην πρεσβεία και να περιμένει τον 
πρέσβη να τον δει. Τώρα, προσπάθησε 
επίσης να δει τον Λευκό Οίκο.
ΡΟΥΣΚ: Λοιπόν, θα σκεφτόμουν ότι 
είμαστε - ότι εφόσον δεν συμμετέχουμε 
σε καμία επαφή που μπορεί να είχαν 
οι Ρεπουμπλικανοί με τον πρέσβη του 
Νότιου Βιετνάμ, ότι αυτό είναι ένα θέμα 
για το οποίο μόνο οι Ρεπουμπλικανοί 
θα μπορούσαν να σχολιάσουν και ότι 
μένουμε έξω από αυτό εντελώς. Πιστεύω 
πραγματικά ότι δεν θα ήταν καθόλου 
συνετό. Θέλω να πω, λαμβάνουμε πολλές 
πληροφορίες μέσω αυτών των ειδικών 
καναλιών που δεν δημοσιοποιούμε. 
Εννοώ, για παράδειγμα, μερικές από 
τις κακοδιαφημίσεις γερουσιαστών 
και μελών του Κογκρέσου και άλλων 
ανθρώπων που δεν δημοσιοποιούμε και 
νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να 
σεβόμαστε την ταξινόμηση αυτού του 
είδους υλικού. Και νομίζω ότι το μόνο 
που μπορούμε να πούμε είναι ότι ... δεν 
πρόκειται να σχολιάσουμε τέτοια θέματα. 
Αυτό είναι για τους άλλους να σχολιάσουν 
αν έχουν κάτι να πουν γι ‹αυτό, αλλά για 
να είμαστε πολύ σίγουροι ότι εμείς οι 
ίδιοι δεν βγάζουμε αυτή την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Χμμ Κλαρκ, έχεις 
κάποια αντίδραση;

ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Δεν μπορούσα -[καθαρίζει το 
λαιμό] δεν μπορούσα να ακούσω τι είπε 
ο Ντιν. 
ΡΟΥΣΚ: Δεν μπορώ να ακούσω όποιος κι 
αν είναι αυτός.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Μπορώ να ακούσω τον 
Πρόεδρο πολύ καθαρά, αλλά το μόνο που 
μπορώ να ακούσω είναι η φωνή του Ντιν, 
αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τα λόγια 
του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Λοιπόν, ο Dean 
λέει απλώς ότι δεν πιστεύει ότι μπορούμε 
να επιβεβαιώσουμε ή να πούμε τίποτα ή 
να έχουμε οποιοδήποτε σχόλιο σε σχέση 
με αυτό με βάση την ευαισθησία των 
πληροφοριών.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη 
αξία σε αυτό. Θα πήγαινα και σε έναν 
άλλο λόγο, και αυτός είναι νομίζω, ότι 
ορισμένα στοιχεία της ιστορίας είναι 
τόσο σοκαριστικά στη φύση τους που 
αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλό για τη 
χώρα να αποκαλύψει την ιστορία και 
στη συνέχεια ενδεχομένως να εκλεγεί 
ένα συγκεκριμένο άτομο. Θα μπορούσε 
να θέσει ολόκληρη την κυβέρνησή του 
υπό τέτοια αμφιβολία που θα θεωρούσα 
ότι θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα 
της χώρας μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Λοιπόν, δεν έχω 
καμία αμφιβολία γι› αυτό, αλλά τι γίνεται 
με την ιστορία που δημοσιεύεται, και τη 
γνώση μας γι› αυτήν, και την ευθύνη μας 
να την αποσιωπήσουμε, ή κάτι τέτοιο;
ΡΟΥΣΚ: Ω, νομίζω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε 

- με συγχωρείτε.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: [μιλώντας ταυτόχρονα με 
τον Ρουσκ] Δεν πιστεύω ότι αυτό θα με 
ενοχλούσε. Νομίζω ότι οποιαδήποτε 
ποσότητα πληροφοριών που έχουμε 
που δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να 
δημοσιοποιήσουμε - έχει να κάνει με την 
ευαισθησία των πηγών, έχει να κάνει με 
την απουσία απόλυτης απόδειξης. Δεν 
πιστεύω ότι έχουμε το είδος της ιστορίας 
που θα δικαιολογούμασταν να βγάλουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Ωραία. Νομίζω 
ότι και οι δύο θα πρέπει να έχετε μια 
παράγραφο από αυτήν την έκθεση, ώστε 
να μπορείτε να την εξετάσετε, καθώς 
και μια ερώτηση από τον Νίξον, υπό το 
πρίσμα του τι κάνει η ομάδα  του και πάλι 
σήμερα. Επιστρέφουν σε αυτό το πράγμα 
και έχει γερουσιαστή [John G.] Tower 
[R-Texas] για να πω ότι είναι πολιτική 
και τέτοια πράγματα. Αλλά σε αυτή 
τη συζήτηση τις προάλλες, της οποίας 
ήσασταν παρόντες, του είπα ότι αυτό το 
πράγμα - είχαμε αυτές τις τρεις προτάσεις 
για κάποιο χρονικό διάστημα. Από τις 
αρχές Οκτωβρίου, τσίμπησαν.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Αυτό, λόγω 
κάποιων ομιλιών – είχα στο μυαλό μου 

τον [ΜακΓκίορτζ «Μακ»] Μπάντι και 
τον [Χούμπερτ Χ.] Ο Χάμφρεϊ [Τζούνιορ] 
μιλάει [ο Κλίφορντ αναγνωρίζει παντού], 
και ο Χάμφρεϊ ήταν στην άλλη άκρη της 
γραμμής, και σίγουρα [Ο Γιουτζίν Τζ. 
«Τζιν»] [DFL-Μινεσότα] του Μακάρθι 
[DFL-Μινεσότα]. Λόγω ορισμένων 
ομιλιών που έγιναν εκείνη την εποχή - δεν 
ξέρω τι αποτέλεσμα είχαν, αλλά ούτως ή 
άλλως, πήγαν και κάπως άφησαν για μια 
εβδομάδα περίπου στο Χανόι.
Από τότε, είχαμε απευθυνθεί στους 
συμμάχους μας και τους είχαμε κάνει 
να συμφωνήσουν διστακτικά –τονίστε 
διστακτικά συμφωνώ– ότι αυτή θα ήταν 
μια σοφή κίνηση. Στη συνέχεια, ξεκινά 
το παλιό λόμπι της Κίνας. . . λειτουργία, 
επικοινωνία με ορισμένες πρεσβείες 
και άλλες, και αυτό παρεμβαίνει στην 
κατάσταση. Ότι εγώ –ήξερα από όσα 
μου είχαν πει προηγουμένως– οι τρεις 
υποψήφιοι– ότι δεν ήταν υπεύθυνοι γι› 
αυτό, αλλά ότι πίστευα ότι έπρεπε να 
γνωρίζουν ότι δημιουργούσε κάποια 
μικρά προβλήματα και προσπαθούσαμε 
να τα επιλύσουμε. Λίγο αργότερα, ο Νίξον 
έθεσε το ερώτημα αν θα σταματήσουμε 
να βομβαρδίζουμε τον Νότο και στη 
συνέχεια είπε: «Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, 
ξέρω ότι δεν ξέρετε αν η διάσκεψη θα 
βγει ή όχι», υπονοώντας ότι είχα κάνει 
την άποψή μου-
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ:—ότι είχαν αυτά τα 
προβλήματα. Αλλά –«Θα σταματούσατε 
να βομβαρδίζετε τον Νότο;» Και του 
είπα: «Όχι, δεν θα το έκανα» και ούτω 
καθεξής. Τώρα, παίρνει τη θέση ότι 
είχε την εντύπωση ότι το Νότιο Βιετνάμ 
επρόκειτο να είναι στη διάσκεψη, και του 
είπα χθες ότι όλοι ελπίζαμε ότι θα ήταν 
στη διάσκεψη, και είχαμε πιστέψει μέχρι 
να μπει σε αυτό το πράγμα η Κίνα, ότι 
είχαμε λόγους να πιστεύουμε ότι σε δύο 
ή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ότι ο 
Πρόεδρος συμμεριζόταν την άποψή μας.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: [μιλώντας 
δυναμικά] Αλλά αφού μπήκε σε αυτό, 
δημιούργησε κάποια αμφιβολία και του 
είπα αυτή την αμφιβολία. Θα συνέχιζε να 
τρέχει μακριά από αυτό. Του το θύμισα 
μια ή δύο φορές. Παρατήρησα ότι λίγο 
αργότερα, είπε στην Καλιφόρνια κάτι 
που επιβεβαίωσε αυτό που είπε στο 
Meet the Press, ότι όλοι μας πιστεύαμε 
ότι οι Νοτιοβιετναμέζοι θα ήταν εκεί και 
ούτω καθεξής, αλλά δεν είπε ότι είχε 
προειδοποιηθεί.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Τώρα, έχει 
προειδοποιηθεί. Αυτό μπορεί να είναι 
λίγο πολύ δυνατό για αυτό, αλλά του 

Το 1968 ο Lyndon B. Johnson πήρε απόρρητα έγγραφα...
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  15

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  17
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

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

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

είπαμε ότι είχαμε πρόβλημα με αυτό, 
και ήξερε ότι, και το επιβεβαίωσα και 
με τον Humphrey χθες. Νομίζω λοιπόν, 
Walt, ότι πρέπει να πάρεις - θα βάλω τον 
Jim Jones να στη σύνδεση, Walt, τις δύο 
παραγράφους που έχω στο μυαλό μου. 
Βλέπεις ότι φτάνουν - ένα για σένα και ένα 
για τον Ρουσκ και ένα για τον Κλίφορντ.
ΡΟΣΤΟΟΥ: Τα έχω. Μπορώ να τα στείλω 
πολύ γρήγορα, κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Λοιπόν, παίρνετε 
την ερώτηση του Νίξον και παίρνετε 
επίσης το - υπάρχει ένα καλό μέρος εκεί 
- θα προσπαθήσω να σας το μεταφέρω, 
γιατί θέλω συγκεκριμένα να σας δείξω τι 
θέλω να δουν.
ΡΟΣΤΟΟΥ: Σωστά, κύριε.
ΡΟΥΣΚ: Εντάξει.
ΡΟΣΤΟΟΥ: Θα το περιμένω και θα το 
στείλω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Τι είπες, Ντιν;
ΡΟΥΣΚ: Σωστά. Απλώς νομίζω ότι η 
ισχυρότερη θέση μας εδώ είναι αν 
πρόκειται να τρέξει μια τέτοια ιστορία - και 
υποθέτω ότι θα τη δημοσιεύσουν ούτως 
ή άλλως - είναι να πούμε ότι δεν είμαστε 
σε θέση να μπούμε σε κάτι τέτοιο. Δεν το 
επιβεβαιώνουμε, αλλά ακόμη και κανένα 
σχόλιο από εμάς δεν θα έτεινε να αφήσει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάτι σε 
αυτό, [ο Πρόεδρος Τζόνσον προσπαθεί να 
παρέμβει] αλλά νομίζω ότι δεν είναι για 
τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Εξωτερικών 
να εμφανιστεί για να μπει καθόλου σε 
αυτήν την ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Αυτή είναι η γνώμη 
σου, Κλαρκ;
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Βλέπετε, ακόμα δεν μπορώ 
να ακούσω τον Ντιν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Ο Ντιν λέει ότι 
είναι η γνώμη του ότι πρέπει απλώς να 
πούμε: «Δεν μπορούμε να μπούμε σε 
αυτό καθόλου, τελεία και παύλα».
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Λοιπόν, καλύτερα να μιλήσω 
με τον Dean γι ‹αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα 
έδειχνε ότι ίσως είχαμε πληροφορίες και 
επιλέξαμε να μην μπούμε σε αυτές. Ίσως 
θα θέλαμε να πούμε ότι εξετάζουμε την 
ιστορία αν δημοσιεύσουν την ιστορία και 
ότι την εξετάζουμε ή κάτι τέτοιο. Γιατί 
δεν το κάνω εγώ - αφού κλείσουμε το 
τηλέφωνο, γιατί δεν μιλάω απευθείας με 
τον Ντιν. Τότε μπορώ να τον ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Το κάνεις αυτό, 

και—
ΡΟΥΣΚ: Δεν μπορώ να ακούσω τον Κλαρκ 
από εδώ, κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Εντάξει, και θα σας 
δώσω αυτές τις πληροφορίες και εσείς οι 
τρεις θα συναντηθείτε αμέσως. Και θα 
προχωρήσω με την υπόθεση ότι απλά 
δεν κάνουμε τίποτα και δεν λέμε τίποτα 
και μένουμε έξω από αυτό, και όλοι θα 
κάνουμε το ίδιο πράγμα, και δεν νομίζω 
ότι ο Walt πρέπει να δει τον Saville Davis. 
Θέλει να δει τον Γουόλτ τώρα.
ΡΟΣΤΟΟΥ: Μμ-χμμ. Του είπα ότι δεν θα 
τον δω, κύριε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Αυτό είναι καλό.
ΡΟΣΤΟΟΥ: Η γραμματέας μου του είπε ότι 
δεν θα τον δω.
ΡΟΥΣΚ: Oκ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: Oκ.
ΚΛΙΦΟΡΝΤ: Oκ. Είσαι ακόμα στη σύνδεση, 
Walt;
Η κλήση αποσυνδέεται και η εγγραφή 
τερματίζεται.
Τελικά, το Christian Science Monitor δεν 
δημοσίευσε το άρθρο.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΙΞΟΝ
Την επόμενη μέρα, ο Νίξον εξελέγη 
πράγματι πρόεδρος. Μόλις και μετά βίας 
νίκησε τον Χάμφρεϊ στη λαϊκή ψήφο, 31,8 
εκατομμύρια έναντι 31,3 εκατομμυρίων, 
με διαφορά 0,7% του συνόλου των 
ψηφισάντων. Λίγες μέρες αργότερα, το 
FBI έστειλε στην κυβέρνηση Τζόνσον 

ένα σημείωμα που περιέγραφε μια 
συνάντηση μεταξύ ενός πληροφοριοδότη 
και ενός στρατιωτικού ακολούθου του 
Νότιου Βιετνάμ στην πρεσβεία στην 
Ουάσινγκτον. Ο ακόλουθος είχε πει ότι 
ο στόχος της «Σαϊγκόν ήταν να βοηθήσει 
τον προεδρικό υποψήφιο Νίξον και ότι 
αν η Σαϊγκόν είχε πάει στο τραπέζι του 
συνεδρίου, ο προεδρικός υποψήφιος 
Χάμφρεϊ πιθανότατα θα είχε κερδίσει».
Ο Νίξον ορκίστηκε στις 20 Ιανουαρίου 
1969 και μετακόμισε στον Λευκό Οίκο. 
Αλλά πριν ο Τζόνσον εκκενώσει τις 
εγκαταστάσεις, ο Ρόστοου, κατόπιν 
αιτήματος του Τζόνσον, συγκέντρωσε 
τα εμπρηστικά έγγραφα της προδοσίας 
του Νίξον και πώς είχε αποδειχθεί 
από την παρακολούθηση Αμερικανών 
που διέταξε ο ίδιος ο πρόεδρος. Τότε ο 
Rostow βγήκε από την πόρτα με αυτό. Ο 
Τζόνσον, έγραψε αργότερα, «μου ζήτησε 
να το κρατήσω προσωπικά».
Αυτό που είχε κάνει η κυβέρνηση 
Τζόνσον ήταν, κατά μία έννοια, 
«νόμιμο», δεδομένου ότι ουσιαστικά 
δεν υπήρχαν νόμοι που να διέπουν το 
αμερικανικό κράτος επιτήρησης πριν 
από τις μεταρρυθμίσεις στη δεκαετία 

του 1970. Ωστόσο, όλοι οι εμπλεκόμενοι 
γνώριζαν ότι αυτό που είχαν κάνει θα 
μπορούσε να θεωρηθεί σκανδαλώδες. 
Στο τηλεφώνημα της 4ης Νοεμβρίου, ο 
Ρουσκ είπε ότι η αποκάλυψη των καρπών 
της κατασκοπείας του FBI «θα ήταν πολύ 
ασύνετη. Θέλω να πω, λαμβάνουμε πολλές 
πληροφορίες μέσω αυτών των ειδικών 

καναλιών που δεν δημοσιοποιούμε. 
Εννοώ, για παράδειγμα, μερικές από τις 
κακοτοπιές των γερουσιαστών και των 
μελών του Κογκρέσου. ... Νομίζω ότι 
πρέπει να συνεχίσουμε να σεβόμαστε την 
ταξινόμηση αυτού του είδους υλικού».

Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ
Ο πόλεμος του Βιετνάμ έληξε τελικά το 
1975, ουσιαστικά με τους ίδιους όρους 
που ήταν διαθέσιμοι το 1968. Δεκάδες 
χιλιάδες ακόμη Αμερικανοί έχασαν τη ζωή 
τους, όπως και ένας πολύ μεγαλύτερος, 
αμέτρητος αριθμός Βιετναμέζων. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πόλεμος 
έκανε περαιτέρω μετάσταση στην 
Καμπότζη, όπου η κυβέρνηση Νίξον έκανε 
μια εκστρατεία βομβαρδισμών όπου έριξε 
2,7 εκατομμύρια τόνους πυρομαχικών 
σε αυτήν τη φτωχή, αγροτική κοινωνία. 
Αυτό ήταν περισσότερο από τους 2 
εκατομμύρια τόνους βομβών που είχαν 
χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του Β ‹Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η εξαιρετική καταστροφή οδήγησε 
εύλογα στην άνοδο των Ερυθρών Χμερ 
και στην επακόλουθη γενοκτονία της 
Καμπότζης.
Αυτό είναι το μειονέκτημα. Το θετικό 
είναι ότι ο Νίξον έγινε πρόεδρος και 
διατηρήθηκε η αθωότητα των Αμερικανών 
για το πώς λειτουργεί η πολιτική.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Μετά τον θάνατο του Τζόνσον, ο Ρόστοου 
έβαλε τα έγγραφά του σε σφραγισμένο 
φάκελο και τα έδωσε στην Προεδρική 
Βιβλιοθήκη Lyndon B. Johnson στο Όστιν 
του Τέξας, με οδηγίες ότι ο φάκελος 
έπρεπε να ανοίξει «όχι νωρίτερα από 
πενήντα (50) χρόνια από αυτή την 
ημερομηνία στις 26 Ιουνίου 1973». Με 
άλλα λόγια, αν ο Rostow είχε πάρει το 
δρόμο του, θα μάθαμε για αυτήν τη 
συνωμοσία μόνο το επόμενο έτος, το 
2023, ή ακόμα και αργότερα. Ο Rostow 
είπε στη βιβλιοθήκη ότι αν ένιωθε ότι το 
2023 ήταν πολύ βιαστικό, θα έπρεπε «να 
κλείσει ξανά το αρχείο για άλλα πενήντα 
χρόνια».
Ευτυχώς, η βιβλιοθήκη άνοιξε τον φάκελο 
τη δεκαετία του 1990, αν και μέρος του 
υλικού δεν έχει ακόμη αποχαρακτηριστεί. 
Ο Νίξον έλεγε ψέματα για όσα είχε κάνει 
ξανά και ξανά μέχρι τον θάνατό του το 
1994, με πολλούς αντιπάλους του να 
χλευάζουν τα γεγονότα ως παράλογη 
θεωρία συνωμοσίας. Μόλις το 2016 
αποδείχθηκε τελικά πέρα από κάθε 
αμφιβολία η άμεση εμπλοκή του Νίξον.
Φαίνεται απίθανο τα δημόσια αρχεία 
που πήρε μαζί του ο Τραμπ κατά την 
έξοδό του από την πόρτα να είναι 
τόσο βαρυσήμαντα όσο εκείνα που 
προσπάθησε να αφαιρέσει ο Τζόνσον 
από την ιστορία. Αλλά δεδομένου του 
βαθμού στον οποίο οι πρόεδροι των ΗΠΑ 
είναι πρόθυμοι να μας εξαπατήσουν, δεν 
πρέπει να υπολογίζουμε τίποτα ακόμα.

Οι πέντε της "συνομιλίας" - Lyndon B. Johnson, Walt W. Rostow, Clark M. Clifford, Dean Rusk και James R. “Jim” Jones

Ο εκλεγέν πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον σε συνομιλία με τον απερχόμενο 
πρόεδρο Τζόνσον στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου
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Παναγία η Αχειροποίητος: Άρρηκτα δεμένη 
με την ιστορία της Θεσσαλονίκης  
Στο κέντρο της βυζαντινής Θεσ-

σαλονίκης, επί της οδού Αγίας 
Σοφίας και βορείως της Εγνατίας 
οδού, βρίσκεται το σπουδαιότερο 
σωζόμενο δείγμα παλαιοχριστιανι-
κής βασιλικής στη χώρα μας, ο ναός 
της Παναγίας Αχειροποιήτου (φωτ.). 

Ο ναός, που ήταν εξαρχής αφιερωμένος 
στην Παναγία, ιδρύθηκε περί τα μέσα 
του 5ου αιώνα πάνω σε ένα συγκρότημα 
δημόσιων ρωμαϊκών λουτρών (ίχνη τους 
διατηρούνται στο βόρειο κλίτος του χρι-
στιανικού ναού). 
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς δόθηκε 

στο ναό η επωνυμία Αχειροποίητος, που 
αναφέρεται πρώτη φορά σε έγγραφο του 
1320.
Σύμφωνα με μια εκδοχή, το όνομα αυτό 

σχετίζεται με θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας δεομένης, που φυλασσόταν 
στο ναό και συνδεόταν με θαυμαστή 
(αχειροποίητο, που δεν έχει δηλαδή κα-
τασκευαστεί από χέρι ανθρώπου αλλά 
από θεία δύναμη) δημιουργία.
Στο ναό ετιμάτο και ο Άγιος Δημήτρι-

ος, και γι’ αυτό το λόγο η Αχειροποίητος 
αποτελούσε κατά τους Βυζαντινούς Χρό-
νους σταθμό της λιτανείας που πραγμα-
τοποιούνταν την παραμονή της εορτής 
του Αγίου.
Το 1345 έλαβε χώρα μέσα στο ναό η 

σφαγή των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης.
Η Αχειροποίητος υπήρξε ο πρώτος ναός 

που αμέσως μετά την άλωση της Θεσ-
σαλονίκης από τους Τούρκους, το 1430, 
μετατράπηκε από το σουλτάνο Μουράτ 
Β’ σε τζαμί, γνωστό με την ονομασία Εσκί 
Tζουμά τζαμί (δηλαδή, παλαιό προσκύ-
νημα της Παρασκευής, εξ ου και ο ναός 
αναφέρεται από τους πρώτους περιηγη-
τές και λογίους ως ναός της Αγίας Παρα-
σκευής).
Το 1917 η Αχειροποίητος χρησιμοποιή-

θηκε ως καταυλισμός των πυροπλήκτων 
της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το μεγα-
λύτερο μέρος της πόλης της Θεσσαλο-
νίκης, ενώ το 1922 βρήκαν σε αυτήν κα-
ταφύγιο οικογένειες προσφύγων από τη 
Μικρά Ασία.
Αφού προηγήθηκαν εργασίες αποκατά-

στασης, ο ναός αποδόθηκε εκ νέου στη 

χριστιανική λατρεία, το 1930.
Η Αχειροποίητος έμελλε να υποστεί ση-

μαντικές φθορές από το μεγάλο σεισμό 
που έπληξε τη Θεσσαλονίκη το 1978. Οι 
σοβαρές αυτές ζημιές έχουν αποκατα-
σταθεί πλήρως.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η Αχειροποίητος ανήκει στον τύπο της 

τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με υπε-
ρώα. Ο νάρθηκας, στη δυτική πλευρά, 
επικοινωνεί με το μεσαίο κλίτος με τρί-
βηλο.
Δύο κιονοστοιχίες με κορινθιακά κιονό-

κρανα χωρίζουν τα τρία κλίτη του ναού, 

από τα οποία το βόρειο απολήγει προς 
ανατολάς στο μεσοβυζαντινό παρεκκλήσι 
της Αγίας Ειρήνης.
Στο μέσον της νότιας πλευράς είναι προ-

σαρτημένο μικρό κτίσμα, το οποίο ήταν 
αρχικά μαρτύριο ή βαπτιστήριο.

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ
Ο ναός της Παναγίας Αχειροποιήτου 

φέρει γλυπτό, ψηφιδωτό και ζωγραφικό 
διάκοσμο. Από το γλυπτό αρχιτεκτονικό 
διάκοσμο του ναού ξεχωρίζουν οι κίονες 
και τα σύνθετα κορινθιακά (θεοδοσιανά) 
κιονόκρανα, που κατασκεύασαν εργα-
στήρια της Κωνσταντινούπολης, σμιλεύ-

οντας το περίφημο λευκό μάρμαρο Προ-
κοννήσου.
Όσον αφορά τα ψηφιδωτά, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά που 
ανήκουν στην αρχική φάση του ναού και 
σώζονται στα εσωράχια των τόξων των 
κιονοστοιχιών (φυτικά και γεωμετρικά 
σχέδια, ζώα και χριστιανικά σύμβολα).
Εξάλλου, στις λιγοστές φθαρμένες τοι-

χογραφίες που κοσμούν το νότιο κλίτος 
του ναού (χρονολογούνται στο β’ τέταρτο 
του 13ου αιώνα) απεικονίζονται άγιοι με 
στρατιωτική ενδυμασία, τμήμα της πα-
ράστασης των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
της Σεβάστειας.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 21 Αυγούστου: 

7:30 το πρωί  και  9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 22 Αυγούστου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 23 Αυγούστου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 24 Αυγούστου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 25 Αυγούστου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 26 Αυγούστου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 27 Αυγούστου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 28 Αυγούστου: 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

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Απ' ευθείας μετάδοση Απ' ευθείας μετάδοση 
και στο icitelevision.caκαι στο icitelevision.ca

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Συμμορίες του δρόμου: 

πυροβολήστε αθώους ανθρώπους 
για να κερδίσετε πόντους

Η πρακτική της βαθμολογίας αναδύεται  
με μια νέα γενιά συμμοριών του δρόμου

Το φαινόμενο της βαθμολογίας, το 
οποίο θα μπορούσε να ευθύνεται για 

τουλάχιστον ένα από τα αθώα θύματα 
πυροβολισμών την περασμένη εβδομά-
δα στο Μόντρεαλ, θα μπορούσε να απο-
κτήσει δυναμική έλλειψη επαγρύπνησης 
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ποινικολόγο.

«Δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε 
για πρακτική, αλλά νιώθουμε ότι υπάρ-
χει κάτι που… υπάρχει», πιστεύει η Μα-
ρία Μουράνη, πρόεδρος της Mourani-
Criminologie. Η βαθμολόγηση συνίσταται 
στο να κερδίζετε «πόντους» επιτιθέμενοι 
μερικές φορές σε τυχαίους ανθρώπους 
στην επικράτεια μιας εχθρικής συμμορίας.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
Πρόκειται για μια πρακτική «με πολύ 

πρότυπο βιντεοπαιχνιδιών», η οποία έχει 
παρατηρηθεί στην Αγγλία, μεταξύ άλλων, 
όπου οι δράστες αυτών των εγκλημά-
των έδιναν στους εαυτούς τους πόντους, 
ανάλογα με το σημείο του σώματος που 
χτυπήθηκε από τη σφαίρα, μεταξύ άλ-
λων, καυχώνοντας σχετικά στα κοινωνικά 
δίκτυα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο. Τα 
μέλη της συμμορίας διατηρούν ένα φρι-
κτό σύστημα «πίνακα αποτελεσμάτων» 
για να ανταμείβουν ο ένας τον άλλον για 
μαχαιρώματα των αντιπάλων τους μέχρι 
θανάτου – με μέγιστο 50 πόντους για μα-
χαιριά στο κεφάλι.
Οι τραμπούκοι μπορούν επίσης να πά-

ρουν χαμηλότερους πόντους όταν κόβουν 
κάποιον στο στήθος ή στο στομάχι στο 
φρικτό παιχνίδι, για το οποίο καυχιού-
νται τα μέλη της συμμορίας στα μουσικά 
βίντεο. Τα βρετανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν 
πώς οι έφηβοι χρησιμοποιούσαν το σύ-
στημα για να κερδίσουν πόντους μεταξύ 
συμμοριών, καθώς το έγκλημα με μαχαίρι 
συνεχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η τρέλα εξαπλώνεται 
μέσω του Snapchat και του Instagram, ενώ 
αναφέρεται και σε βίντεο ραπ.
Το έγκλημα με μαχαίρι συνέχισε να ξε-

φεύγει από τον έλεγχο στη Βρετανία, με 
τουλάχιστον 100 ανθρώπους να θανατώ-
νονται με μαχαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μέχρι στιγμής φέτος. Τα ανατριχιαστικά 
στοιχεία αποκαλύπτουν, ότι έχει σημει-
ωθεί ένα θανατηφόρο μαχαίρι κάθε 1,45 
ημέρες μέχρι στιγμής φέτος στην Αγγλία 
και την Ουαλία.
«Πρέπει να ανησυχούμε; Δύσκολο να 

το πω, σκέφτεται η κ. Μουράνη. Αλλά 
νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι που υπάρχει, 
στο στυλ της νέας γενιάς συμμοριών, που 
αποκαλώ γενιά 3.0, που μεγάλωσε με τα 
κοινωνικά δίκτυα και ορισμένα είδη βιντε-
οπαιχνιδιών. Σύμφωνα με αστυνομικές 
πηγές, αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε 
να είναι η αιτία της επίθεσης που σημει-
ώθηκε στην περιοχή Rivière-des-Prairies, 
όπου μια αθώα 25χρονη τραυματίστηκε 
στα πόδια από βλήμα κατά τη διάρκεια 
πυρκαγιάς. Την προηγούμενη μέρα, η 
ένοπλη βία στοίχισε τη ζωή του Τζέισον 
Κόλιν, επίσης πιθανότατα αθώου, κατά τη 
διάρκεια πυροβολισμών στο Βόρειο Μό-
ντρεαλ που άφησε πίσω του άλλους δύο 
τραυματίες.

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η υπόθεση βαθμολόγησης ωστόσο έχει 

διατυπωθεί μερικές φορές από το 2020, 
όταν ουσιαστικά δεν είχε μελετηθεί ποτέ 
πριν, ιδιαίτερα για να προσπαθήσει να 
εξηγήσει τη δολοφονία του νεαρού Τόμας 
Τρουντέλ. Οι επιθέσεις που στοχεύουν 
αθώους ανθρώπους αυξάνουν τα αισθή-
ματα ανασφάλειας των πολιτών «κατά 
ένα μεγάλο βαθμό», υπογραμμίζει ο πρώ-
ην αστυνομικός του Μόντρεαλ, Stéphane 
Wall.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΗ  
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μία από τις κύριες επικρίσεις της κ. 
Μουράνη για τη στρατηγική της κυβέρ-
νησης για την καταπολέμηση της ένοπλης 
βίας, είναι ακριβώς η έλλειψη πρόληψης 
στο Διαδίκτυο. «Οι συμμορίες δε βρίσκο-
νται πλέον μόνο στην επικράτεια, αλλά 
και στο ίντερνετ», υπογραμμίζει, υποστη-
ρίζοντας ότι το 10% του προϋπολογισμού 
καταστολής της κυβέρνησης θα πρέπει 
να διατεθεί σε πρωτοβουλίες πρόληψης. 
«Επί του παρόντος, επικεντρώνεται πολύ 
στην καταστολή και λιγότερο στην πρό-
ληψη, πιστεύει επίσης ο καθηγητής στη 
Σχολή Κοινωνικής Εργασίας και Εγκλημα-
τολογίας στο Πανεπιστήμιο Laval, Yanick 
Charette. Έχουν δαπανηθεί πολλά περισ-
σότερα χρήματα για την καταστολή, και 
κατά τη γνώμη μου, αυτή δεν είναι η σω-
στή κατεύθυνση».

 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΛΕΪΝΒΙΛ 

Τα κρούσματα ένοπλης βίας στην ευρύ-
τερη περιοχή του Μόντρεαλ συνεχίστη-
καν την Κυριακή 14 Αυγούστου, όταν πυ-
ροβολήθηκαν τρεις ένοικοι γύρω στις 9:10 
μ.μ. σε κατοικία στη λεωφόρο du Curé-
Labelle στο Blainville, στο Rive -North. Κα-
νένας από τους τρεις ενοίκους του σπιτιού 
δεν τραυματίστηκε. Δεν έχουν συλληφθεί 
ακόμη ύποπτοι. Σε μια πρώτη έρευνα οι 
κάτοικοι δεν είναι γνωστοί στην αστυνο-
μία.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Τα ακίνητα της Σακίρα  
σε Βαρκελώνη, Μπαχάμες και Κύπρο
Η Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα, 

βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγε-
λιών για φορολογική απάτη αξίας 14,5 
εκατομμυρίων ευρώ προς την ισπα-
νική κυβέρνηση, ενώ ζούσε στη Βαρ-
κελώνη μεταξύ 2012 και 2014. Εκείνη 
απέρριψε την πρόταση για συμβιβα-
σμό υποστηρίζοντας την αθωότητά της.  
Η Βαρκελώνη ήταν η κύρια κατοικία της 
τραγουδίστριας για πολλά χρόνια, καθώς 
ζούσε σε μία πολυτελή έπαυλη με τον 
πρώην σύντροφό της Ζεράρ Πικέ (Gerard 
Pique) και τους δύο γιους τους αλλά αυτό 
δεν είναι το μόνο πολυτελές σπίτι που 
ανήκει στην τραγουδίστρια.  
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ: Στο 

παρελθόν η Σακίρα μοιραζόταν ένα αγρό-
κτημα στο μικρό ψαροχώρι Faro José 
Ignacio στην Ουρουγουάη με τον πρώην 
σύντροφό της, δικηγόρο Αντόνιο ντι λα 
Ρούα (Antonio de la Rúa), 12 στρεμμά-
των. Διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, ξενώ-
να, στούντιο ηχογράφησης, κινηματο-
γράφο και γυμναστήριο. Όταν η Σακίρα 
και ο Αντόνιο χώρισαν το 2010, υπήρξε 
έντονη διαμάχη για τη φάρμα, η οποία 
ήταν διαθέσιμη προς ενοικίαση μέχρι 
πρόσφατα.

ΕΠΑΥΛΗ 3,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙ-
ΩΝ ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ ΜΠΙΤΣ: Το Σεπτέμβριο 
του 2001, η Σακίρα αγόρασε μια διώ-
ροφη έπαυλη αξίας 3,4 εκατομμυρίων 
δολαρίων, 780 τ.μ. στο Μαϊάμι Μπιτς, η 
οποία διαθέτει ενιαίο σαλόνι και τραπε-
ζαρία, έξι υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια. 
Η τραγουδίστρια νοίκιασε το ακίνητο για 
45.000 δολάρια το μήνα το 2013, πριν 

αποφασίσει να το πουλήσει για 14,95 
εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι σήμερα 
το ακίνητο δεν έχει βρει αγοραστή και η  
τιμή του έχει πέσει στα 12,99 εκατομμύ-
ρια δολάρια. 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΣΤΙΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΑΞΙΑΣ 

15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ: Το 2011, 
η λατίνα σταρ φέρεται να ένωσε τις δυνά-
μεις της με τον Ρότζερ Γουώτερς (Roger 

Waters) των Pink Floyd και τον Ισπανό 
τραγουδιστή Αλεχάντρο Σανθ (Alejandro 
Sanz) και αγόρασαν ένα ιδιωτικό νησί 
προς 15 εκατ. δολάρια στις Μπαχάμες, 
όπου σχεδίαζαν να χτίσουν πολυτελή 
ξενοδοχεία, διαμερίσματα, στούντιο και 
γκαλερί τέχνης, δημιουργώντας το από-
λυτο καταφύγιο καλλιτεχνών. Σήμερα το 
νησί είναι προς πώληση.
ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΑΞΙΑΣ 5,9 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ: Μια έπαυ-
λη 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων στη 
Βαρκελώνη βρίσκεται στο επίκεντρο της 
τρέχουσας δικαστικής διαμάχης της ποπ 
σταρ, καθώς κατηγορείται ότι εξαπάτη-
σε την ισπανική κυβέρνηση για φόρους 
ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 
ζούσε στη Βαρκελώνη. Αναφέρεται ότι 
δήλωσε τις Μπαχάμες ως κύριο τόπο 
κατοικίας της από το 2012 έως το 2014, 
ενώ οι Ισπανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι 
ήταν η Ισπανία. Το πολυτελές σπίτι επτά 
υπνοδωματίων βρίσκεται στη γειτονιά 
Pedralbes και έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα καλύτερα σπίτια της πόλης. Εκτεί-
νεται σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα με δύο 
κουζίνες, πισίνα και γυμναστήριο.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jilissa Tyler: 
H 22χρονη 

που τα 
βγάζει... όλα 

στη φόρα

Γνωστή και για τα 
πληθωρικά της 

κάλλη και τις σέξι πό-
ζες της που αναστατώ-
νουν κάθε φορά τους 
διαδικτυακούς της 
φίλους, η Jilissa Ann 
Zoltko Tyler, κάνει επί-
δειξη των προσόντων, 
αφήνοντας… ελάχιστα 
στη φαντασία. Τα πλη-
θωρικά της κάλλη και 
οι σέξι πόζες της, ανα-
στατώνουν κάθε φορά 
τους διαδικτυακούς 
της φίλους. Είναι 22 
χρόνων και είναι μο-
ντέλο για μαγιό, ενώ 
ολοκληρώνει τις σπου-
δές της στη Νομική. 
Επίσης, γεννήθηκε στη 
Βοστόνη αλλά μεγά-
λωσε στο Μαϊάμι.

Ο Τζόνι Ντεπ ως Λουδοβίκος  
ΙΕ της Γαλλίας!

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) 
επιστρέφει στη μεγά-

λη οθόνη. H δημόσια γαλλική 
εταιρεία παραγωγής ταινιών 
«Why Not Productions» και η 
Γαλλική Τηλεόραση, δημοσί-
ευσαν την πρώτη φωτογραφία 
του Ντεπ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, στο νέο του ρόλο 
ως Βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΕ. 
Η δραματική ταινία εποχής με 
τίτλο «La Favorite» εξιστορεί 
την ιστορία της τελευταίας ερω-
μένης του βασιλιά της Γαλλίας 

Μαντάμ ντυ Μπαρί (Jeanne du 
Barry), η οποία ενώ γεννήθη-
κε φτωχή, κατάφερε να ανέβει 
κοινωνικά χρησιμοποιώντας την 
ευφυΐα της και να γίνει η αγαπη-
μένη σύντροφος του Λουδοβίκου 
XV, σύμφωνα με το Deadline. 
Στο πλευρό του Ντεπ θα είναι 
η Γαλλίδα ηθοποιός, Ισίλντ λε 
Μπεσκό, που θα υποδυθεί τη 
Μαντάμ ντου Μπάρι, τη διάση-
μη ερωμένη του Λουδοβίκου. 
Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον πε-
ρασμένο μήνα σε πολλές τοποθε-
σίες στη Γαλλία, όπως στο κάστρο 
των Βερσαλλιών ή στο Παρίσι 
και θα κρατήσουν τρεις μήνες.  
Στην ταινία θα πρωταγωνι-
στήσουν επίσης οι Benjamin 
Lavernhe, Pierre Richard, Melvil 
Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal 
Greggory και India Hair. Η σκη-
νοθεσία είναι της  Μαϊγουέν Λε 
Μπεσκό και η ταινία αναμένεται 
να κάνει πρεμιέρα στις γαλλικές 
αίθουσες το 2023.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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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.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
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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.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

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

210 4833-594210 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.

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.

Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on 
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you 
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept 
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen 
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of 
the river.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*
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

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Καναδάς: Η κυβέρνηση Τρουντό 
εισαγάγει το εθνικό «Πρόγραμμα 

Ψηφιακής Ταυτότητας»
Είναι πολύ πιθανό η ψηφιακή ταυτότητα να οδηγήσει  

στη διάθεση των δεδομένων σε πολλούς τρίτους και εξωγενείς 
παράγοντες, εταιρικούς ή κυβερνητικούς, που δε θα έπρεπε 

να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα,  
τονίζουν ειδικοί στο χώρο της τεχνολογίας

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την 
περασμένη εβδομάδα, σχετικά με 

την ανανέωση της ψηφιακής υποδομής 
της κυβέρνησης του Καναδά, αναφέρει 
ότι το επόμενο βήμα για να γίνουν πιο 
βολικές οι υπηρεσίες είναι η εισαγωγή 
ενός ομοσπονδιακού «Προγράμματος 
Ψηφιακής Ταυτότητας». 

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος ήταν 
ελάχιστες, στη δημοσίευση που έγινε με 
τίτλο «Canada’s Digital Ambition 2022», η 
οποία υπογράφηκε από τη γενική γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 
Μόνα Φορτιέ και την υπεύθυνη του Εθνι-
κού Γραφείου Πληροφορικής του Καναδά, 
Κάθριν Λουέλο. 
Επικαλούμενη την πανδημία, η έκθεση 

περιγράφει πώς ένα ομοσπονδιακό πλαί-
σιο θα ενσωματωθεί επίσης με τις επαρχι-
ακές ψηφιακές ταυτότητες. 
«Η πανδημία COVID-19 τόνισε την ανά-

γκη τού ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες 
πρέπει να είναι προσβάσιμες και ευέλι-
κτες στην ψηφιακή εποχή. Το επόμενο 
βήμα για να γίνουν οι υπηρεσίες πιο βο-
λικές στην πρόσβαση είναι ένα ομοσπον-
διακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Ταυτότητας, 
ενσωματωμένο με προϋπάρχουσες επαρ-
χιακές πλατφόρμες», εξηγεί η έκθεση. 
«Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το ηλεκτρο-

νικό ισοδύναμο ενός αναγνωρισμένου 
εγγράφου απόδειξης ταυτότητας (για πα-
ράδειγμα, άδειας οδήγησης ή διαβατηρί-
ου) και επιβεβαιώνει ότι «είσαι αυτός που 
λες ότι είσαι» σε ψηφιακό πλαίσιο». 
Τα βήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη για 

την εφαρμογή του προγράμματος περι-
λαμβάνουν «ανάπτυξη κοινού και ασφα-
λούς πλαισίου για την ψηφιακή ταυτότη-
τα» και «έναρξη δημόσιων διαβουλεύσε-
ων για ένα ομοσπονδιακά διαχειριζόμενο 
πλαίσιο ψηφιακής ταυτότητας». 
Η Φορτιέ διορίστηκε από τον Τρουντό σε 

αυτή τη θέση, έχοντας αναλάβει συγκε-
κριμένες αρμοδιότητες και μία από αυτήν 
περιλάμβανε μια συγκεκριμένη οδηγία 
προς «μια κοινή και ασφαλή προσέγγιση 
για μια αξιόπιστη πλατφόρμα ψηφιακής 
ταυτότητας για την υποστήριξη της απρό-
σκοπτης παροχής υπηρεσιών στους Κανα-
δούς σε όλη τη χώρα». 

Όπως αναφέρθηκε αποκλειστικά από 

το True North, η κυβέρνηση Τρουντό απο-
κάλυψε ότι συνεργαζόταν από το Μάιο 
ήδη με αεροπορικές εταιρείες, με σκο-
πό τη δημιουργία «ψηφιακών εγγράφων 
ταυτότητας» και βιομετρικών δεδομένων, 
όπως η αναγνώριση προσώπου, έτσι ώστε 
να μπορεί να γίνεται η επιβίβαση τού 
κάθε ατόμου στο αεροπλάνο. 

Επί του παρόντος, οι Φιλελεύθεροι κα-
λούνται από την αντιπολίτευση να εγκα-
ταλείψουν την εφαρμογή ArriveCAN, κα-
θώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστε-
ρήσεις στα αεροδρόμια, ενώ εκφράζονται 
ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτι-
κής ζωής. 
Ο επίτροπος απορρήτου του Καναδά, 

Φιλίπ Ντουφράνς, κλήθηκε να ξεκινή-
σει έρευνα για τη συγκεκριμένη εφαρμο-
γή, για να διαπιστώσει εάν παραβιάζει 
νόμους ή αν συνέλεξε με ακατάλληλο τρό-
πο τα προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων 
Καναδών.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 

επιτροπής πληροφοριών και δεοντολογί-
ας της Βουλής των Κοινοτήτων τον Ιούνιο, 
ο πρώην επίτροπος απορρήτου, Ντάνιελ 
Θέριεν, είπε επίσης στους βουλευτές, ότι 
υπάρχει πιθανότητα η ψηφιακή ταυτότη-
τα να είναι «επιβλαβής για το απόρρη-
το» εάν σχεδιαστεί εσφαλμένα. 
«Το ψηφιακό αναγνωριστικό, όπως όλες 

οι τεχνολογίες, μπορεί να είναι χρήσι-
μο και να προστατεύει το απόρρητο ή 
να βλάψει το απόρρητο, ανάλογα με τον 
τρόπο σχεδιασμού του. Είναι βεβαίως 
κατανοητό, ότι η ψηφιακή ταυτότητα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία 
επαλήθευσης και τη διαδικασία ελέγχου 
ταυτότητας, επιτρέποντας στους πολίτες 
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, όμως 
χρειάζεται προσοχή», τόνισε ο Θέριεν. 
«Είναι πολύ πιθανό η ψηφιακή ταυτό-

τητα να οδηγήσει στη διάθεση των δεδο-
μένων σε πολλούς τρίτους και εξωγενείς 
παράγοντες, εταιρικούς ή κυβερνητικούς, 
που δε θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε 
όλα αυτά τα δεδομένα, οπότε δε χρειάζε-
ται να βιαζόμαστε και αν είναι να σχεδια-
στεί, πρέπει να γίνει βήμα-βήμα, με από-
λυτο σκοπό την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής των πολιτών μας», συμπλήρωσε.

© primenews.press
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MLS: Ο Λαπαλάινεν κράτησε… ψηλά το Μόντρεαλ   
2-3 στο Χιούστον
Τεράστιας σημασίας εκτός έδρας νίκη 

σημείωσε το Μόντρεαλ το Σάββατο 
13/8, επικρατώντας με 3-2 του Χιούστον 
μετά από συναρπαστικό παιχνίδι.
Παράλληλα, με τις δύο συνεχόμενες 

ήττες της Νέας Υόρκης, το Μόντρεαλ 
ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, 
πίσω από την πρωτοπόρο Φιλαδέλφεια! 
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα 

στο 12ο λεπτό με τον Φερέιρα, όμως 
το Μόντρεαλ απάντησε άμεσα στο 15ο 
λεπτό με το εύστοχο κτύπημα πέναλτι 
του Κιότο (ανατροπή Μιχαήλοβιτς από 
τον γκολκίπερ Κλαρκ).
Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, οι 

φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα 
(28΄), όταν μετά από φάση διαρκείας 
στην περιοχή του Χιούστον, ο Πιέτ 
βρήκε με ωραία πάσα τον Τζόνστον και 
ο τελευταίος με δυνατό ευθύβολο σουτ 
έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του 
Κλαρκ. Οι πανηγυρισμοί για το Μόντρεαλ 
κράτησαν μόλις 8 λεπτά, εφόσον ο Στερς 
μετά από φάση διαρκείας, πλάσαρε εξ 
επαφής τον Ελληνοκαναδό γκολκίπερ 
Τζέιμς Παντέμις για το 2-2. 
Πριν την ισοφάριση πάντως, ο Παντέμις 

είχε κάνει δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις, 
όμως τελικά νικήθηκε στην 3η και… 
φαρμακερή.
Το Μόντρεαλ είχε την ευκαιρία να 

προηγηθεί εκ νέου πριν την ανάπαυλα, 
όμως στο 42’ του σουτ του Μιχαήλοβιτς 

απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κλαρκ, ενώ 
στο επόμενο λεπτό το νέο πέναλτι (χέρι 
αμυντικού) που κέρδισε το Μόντρεαλ 
δε μετουσιώθηκε σε γκολ, εφόσον αυτή 
τη φορά ο Κιότο έστειλε τη μπάλα ψηλά 
άουτ…
Στην επανάληψη, «μίλησε» ο άγραφος 

νόμος του ποδοσφαίρου, υπέρ του 
Μόντρεαλ. 
Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία 

στο 55’ να πάρουν το προβάδισμα, όμως 
το σουτ του Φερέιρα «σταμάτησε» στο 
οριζόντιο δοκάρι του Παντέμη. 
Η… τιμωρία για τους γηπεδούχους 

ήρθε στο 69’. Ο Λαπαλάινεν δέχτηκε τη 
μπάλα μέσα αριστερά στην περιοχή του 
Χιούστον και με ωραία ατομική ενέργεια 
«έγραψε» το 2-3 που ήταν και το τελικό 
σκορ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμολογία 

και το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
NY RED BULLS-ORLANDO CITY 0-1 
CINCINNATI-ATLANTA 2-2 
NEW ENGLAND-DC UNITED 1-0 
PHILADELPHIA-CHICAGO 4-1 
TORONTO-PORTLAND 3-1 
INTER MIAMI-NY CITY 3-2 
AUSTIN-KANSAS CITY 4-3 

COLORADO-COLUMBUS 1-1 
FC DALLAS-SAN JOSE 4-1 
HOUSTON-MONTREAL 2-3 
LA GALAXY-VANCOUVER 5-2 
LAFC-CHARLOTTE 5-0 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
NASHVILLE-MINNESOTA 1-2 
SEATTLE-REAL SALT LAKE 1-2 
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
LAFC-DC UNITED 1-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ATLANTA-NY RED BULLS 1-2 
TORONTO-NEW ENGLAND 2-2 
NY CITY-CHARLOTTE 1-3 
FC DALLAS-PHILADELPHIA 1-0 
VANCOUVER-COLORADO 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 48 (45-20) 
02] MONTREAL 43 (43-41) 
03] NEW YORK CITY 42 (46-30) 
04] NY RED BULLS 40 (40-32) 
05] COLUMBUS CREW 34 (32-27) 
06] NEW ENGLAND 34 (38-36) 
07] ORLANDO CITY 33 (28-36) 
08] INTER MIAMI 33 (32-41) 
09] FC CINCINNATI 33 (42-45) 
10] CHARLOTTE 32 (33-40) 
11] TORONTO FC 30 (39-45) 
12] CHICAGO FIRE 30 (28-34) 
13] ATLANTA UTD 29 (34-38) 
14] DC UNITED 22 (28-49)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 57 (54-24)  
02] AUSTIN 48 (54-34) 
03] FC DALLAS 42 (39-28) 
04] MINNESOTA 35 () 
05] REAL SALT LAKE 37 (33-34) 
06] LA GALAXY 33 (37-34) 
07] VANCOUVER WHITECAPS 33 (31-45) 
08] NASHVILLE SC 33 (34-36) 
09] PORTLAND TIMBERS 33 (42-40) 
10] SEATTLE SOUNDERS 32 (32-31) 
11] COLORADO RAPIDS 31 (36-39) 
12] HOUSTON DYNAMO 25 (31-42) 
13] SAN JOSE 24 (40-53) 
14] KANSAS CITY 23 (26-48)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
LA GALAXY-SEATTLE SOUNDERS 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
NY RED BULLS-CINCINNATI 
CF MONTREAL-NEW ENGLAND 
DC UNITED-PHILADELPHIA UNION 
INTER MIAMI-TORONTO FC 
MINNESOTA UNITED-AUSTIN FC 
COLORADO RAPIDS-HOUSTON DYNAMO 
REAL SALT LAKE-VANCOUVER 
SAN JOSE-LAFC
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
COLUMBUS CREW-ATLANTA UTD 
CHICAGO FIRE-NY CITY 
CHARLOTTE-ORLANDO CITY 
KANSAS CITY-PORTLAND TIMBERS 
NASHVILLE SC-FC DALLAS

Πρωταθλήτρια Ευρώπης  
η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη!
Χρυσό μετάλλιο στα 35 χλμ. βάδην

To χρυσό μετάλλιο στα 35 χιλιόμετρα 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 

που διεξάγεται στο Μόναχο, κατέκτησε 
η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Τρίτη 16/8), 
η οποία τερμάτισε κρατώντας την 
ελληνική σημαία, καλύπτοντας την 
απόσταση σε δύο ώρες, 46 λεπτά και 
58 δευτερόλεπτα.
Η 38χρονη Ντρισμπιώτη, είχε... προει-

δοποιήσει για την εξαιρετική της κατά-
σταση, τον προηγούμενο μήνα, καθώς 

τερμάτισε 4η στην ίδια απόσταση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Γιουτζίν.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, βρέθηκε από την αρχή στον όμιλο με τις πρωτοπόρους 

και από το 18ο χιλιόμετρο, τέθηκε επικεφαλής. Στη συνέχεια, η Ντρισμπιώτη, έκανε 
ιδανική διαχείριση δυνάμεων και στα τελευταία τρία χιλιόμετρα της διαδρομής, κα-
τάφερε να αποσπασθεί κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο από την Ισπανίδα, Ρακέλ 
Γκονζάλες, η οποία ήταν και η βασική της αντίπαλος.
Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για το ελληνικό βάδην σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

δεδομένου ότι το 2004 στην Αθήνα, η Αθανασία Τσουμελέκα, στέφθηκε Ολυμπιονί-
κης.
Οι πρώτες οκτώ του τελικού στα 35 χιλιόμετρα βάδην του ευρωπαϊκού πρωταθλή-

ματος, είναι οι εξής:
1. Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Ελλάδα) 2:47.00 
2. Ρακέλ Γκονζάλες (Ισπανία) 2:49.10 
3. Βικτόρια Μανταράζ (Ουγγαρία) 2:49.58 
4. Φεντερίκα Κουριάτσι (Ιταλία) 2:52.06 
5. Ολγκα Νιέτζιαλεκ (Πολωνία) 2:53.12 
6. Λίντια Μπαρτέλα (Ιταλία) 2:55.04 
7. Μαρ Σουάρες (Ισπανία) 2:55.27 
8. Ινα Λόσεβα (Ουκρανία) 2:57.55

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πάλι χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου!  
Με ρεκόρ αγώνων, ρεκόρ σταδίου και καλύτερη  
φετινή επίδοση στον κόσμο, στα 8,52μ.

Με ένα «χρυσό» άλμα 
στα 8,52μ. που αποτελεί την κα-

λύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο 
και ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντό-
γλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον 
τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα στο Μόναχο (Τρίτη 16/8).
Πριν από τέσσερα χρόνια (2018) 

ήταν και πάλι πρώτος στην ίδια διορ-
γάνωση, αλλά στο Βερολίνο με 8,25μ. 
και ίσως εάν γινόταν η διοργάνωση του 
2020 που ματαιώθηκε λόγω Covid-19 να 
είχε κερδίσει ένα ακόμα χρυσό. Στο Τό-
κιο πέρσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
χρυσό το κέρδισε με άλμα στα 8,41μ. και 
στο Παγκόσμιο του Όρεγκον φέτος ήταν 
2ος με 8,32μ.

«ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 9 ΜΕΤΡΑ»
Δεν έκρυψε, μάλιστα, και τον επόμενο 

στόχο του, που είναι το παγκόσμιο ρε-
κόρ: «Το όνειρό μου είναι τα 9 μέτρα. 
Κάθε αθλητής του μήκους αυτό το νού-
μερο έχει στο μυαλό του. Ένα παγκόσμιο 
ρεκόρ (8,95μ. του Αμερικανού Μάικ Πά-
ουελ από το 1991, στο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα στο Τόκιο). Δεν είναι μακριά. 
Μισό μέτρο παραπάνω… Ήταν ένας κα-
λός αγώνας. Τον ευχαριστήθηκα. Είχα 
κερκίδα. Ήταν εδώ η οικογένειά μου, οι 
φίλοι μου, οι συναθλητές από την Εθνι-
κή ομάδα. Τους ευχαριστώ. Ήθελα το 

χρυσό, το ρεκόρ αγώνων, την καλύτερη 
επίδοση φέτος στον κόσμο. Αυτό θέλω 
στους αγώνες».
Ο Ολυμπιονίκης είχε άκυρη την πρώτη 

προσπάθεια, απογειώθηκε στα 8,23μ. 
στη δεύτερη και 8,35μ. στην τρίτη, για 
να φθάσει στα 8,52μ. στο τέταρτο (ρεκόρ 
αγώνων και ρεκόρ σταδίου), ενώ άφησε 
την 5η και την 6η προσπάθεια.
Στη 2η θέση έμεινε ο Βρετανός Φίν-

καμ-Ντιουκς με 8,06μ. ενώ 3ος με χειρό-
τερη δεύτερη προσπάθεια ήταν ο Γάλ-
λος Πομερί (8,06μ.) και 4ος με την ίδια 
επίδοση ο Σουηδός Μονκλέρ.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΤΑ «ΧΡΥΣΑ» ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΕΛΛΑΔΑ 
SUPER LEAGUE 1 

Πρεμιέρα  
χωρίς ντέρμπι
Αρχή με τα παιχνίδια της 1ης αγω-

νιστικής για τη σεζόν 2022-2023 
έχουμε το τριήμερο 19-21 Αυγούστου, 
με το ντέρμπι να… απουσιάζει. 
Οι 4 ομάδες της πρώτης πεντάδας 

πέρσι, αγωνίζονται στην έδρα τους, και 
μόνο η ΑΕΚ παίζει εκτός με τη Λαμία. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέ-

ρας (ώρες Καναδά):
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
14:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

13:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΦΗ 
14:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΕΚ 

14:45 ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 

13:30 ΑΡΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αλλάζει η έδρα της Εθνικής 
Η έδρα της Εθνικής Ελλάδας για το τελευταίο της παιχνίδι στο Nations 
League θα μεταφερθεί από το Πανθεσσαλικό στάδιο στη Ριζούπολη

Την απόφαση να μεταφέρει την έδρα 
στην οποία θα διεξαχθεί ο τελευ-

ταίος αγώνας της Εθνικής ομάδας για 
το Nations League, με αντίπαλο τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, πήρε η ΕΠΟ, έπειτα από 
σχετικό έτοιμα των φιλοξενούμενων.
Συγκεκριμένα, οι αντίπαλοι της Εθνικής 

ζήτησαν οι ίδιοι την αλλαγή του γηπέδου, 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
περίπου 600 φιλάθλων τους που θα βρε-
θούν στη χώρα μας για να παρακολουθή-
σουν την αναμέτρηση.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ομοσπον-

δίας: «Το γήπεδο «Γεώργιος Καμάρας» 
θα είναι τελικά η έδρα της Εθνικής Αν-
δρών στον τελευταίο αγώνα του ομίλου 
της για το UEFA Nations League 2022-23, 
με αντίπαλο τη Βόρειο Ιρλανδία, στις 27 
Σεπτεμβρίου 2022. Η επιλογή αυτή κρί-
θηκε υποχρεωτική και επιβεβλημένη, 
βάσει των κανονισμών της UEFA (άρθρο 
22 παρ. 04 της προκήρυξης διεξαγωγής 
του UNL), και παρότι η ΕΠΟ είχε δηλώσει 
ως έδρα της Εθνικής ομάδας στο UNL το 
Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου από τον 

προηγούμενο Φεβρουάριο.
Οφείλεται δε αποκλειστικά και μόνο 

στην ενεργοποίηση του σχετικού δικαιώ-
ματος για αλλαγή της έδρας διεξαγωγής 
επισήμου διεθνούς αγώνα εκ μέρους της 
φιλοξενούμενης Ομοσπονδίας της Βορεί-
ου Ιρλανδίας, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί η διαμονή και μετακίνηση των 600 
φιλάθλων που δήλωσε ότι θα έρθουν 
στη χώρα μας για να παρακολουθήσουν 
το παιχνίδι. Σημειώνεται, ότι η ΕΠΟ είχε 
αποδεχθεί εγγράφως αρχικό αίτημα της 
Π.Ο. της Βορείου Ιρλανδίας και είχε ανα-
λάβει τη διευθέτηση της διαμονής / με-
τακίνησης των Ιρλανδών φιλάθλων προς 
και από το Βόλο, στη συνέχεια ωστόσο η 
φιλοξενούμενη ομοσπονδία υπαναχώρη-
σε της θέσης της και ζήτησε από την UEFA 
την αλλαγή της έδρας διεξαγωγής του 
αγώνα. Κατόπιν αυτών, η νέα έδρα της 
Εθνικής μας επιλέχθηκε και συμφωνή-
θηκε με την UEFA, στη βάση της υφιστά-
μενης λίστας διαθέσιμων γηπέδων, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλο-
ξενήσουν διεθνή παιχνίδια Εθνικών Ομά-

δων και έχουν ήδη δηλωθεί και πιστοποι-
ηθεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία. Σε 
κάθε περίπτωση, η ΕΠΟ αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει το Δήμο Βόλου 
και το Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο, καθώς και 
την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Θεσσαλίας και τον πρόεδρό της Μιλτιά-
δη Καλόγηρο, οι οποίοι από την πλευρά 
τους έκαναν τα πάντα για τη διεξαγωγή 
του αγώνα με τη Βόρειο Ιρλανδία στο 
Βόλο, όπως άλλωστε συνεισέφεραν τα 
μέγιστα και στη διεξαγωγή των δύο εντός 
έδρας αγώνων της Εθνικής στο Βόλο με 
Κύπρο και Κόσοβο τον περασμένο Ιούνιο.
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 

και όλα τα μέλη της Εθνικής μας ομάδας 
δηλώνουν, επιπλέον, ευγνώμονες στους 
Βολιώτες και τους κατοίκους της ευρύ-
τερης περιοχής, για την ανεπανάληπτη 
στήριξη τους στα παιχνίδια του Ιουνίου. 
Η προσφορά τους ήταν ανεκτίμητη και 
αποτυπώθηκε στην προσπάθεια των πο-
δοσφαιριστών και τα νικηφόρα αποτελέ-
σματα. Στο Βόλο οι Εθνικές μας ομάδες 
βρήκαν αναμφίβολα «το σπίτι τους», 
γι’ αυτό και η Εθνική Γυναικών έχει ήδη 
προγραμματίσει να δώσει το σημαντικό 
αγώνα της προκριματικής φάσης του πα-
γκοσμίου κυπέλλου με την Ουαλία στις 2 
Σεπτεμβρίου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. 
Η ΕΠΟ ευχαριστεί, τέλος, τον Ερασιτέχνη 
Απόλλωνα που συναίνεσε άμεσα στην 
παραχώρηση του γηπέδου «Γεώργιος 
Καμάρας». Υπενθυμίζεται, ότι το παιχνίδι 
Ελλάδας – Βορείου Ιρλανδίας είναι το τε-
λευταίο της Εθνικής Ανδρών στο 2ο όμιλο 
της League C του UEFA Nations League και 
η Εθνική μας Ομάδα έχει ήδη εξασφαλί-
σει μαθηματικά την άνοδο στη League B 
και το μελλοντικό δικαίωμα συμμετοχής 
σε αγώνες κατάταξης για πρόκριση στην 
τελική φάση του Euro 2024».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
Ασημένιο μετάλλιο  
η Στεφανίδη!

Η απίθανη Βίλμα Μούρτο από τη 
Φινλανδία στέρησε από την Κα-

τερίνα Στεφανίδη το τρίτο συνεχόμενο 
χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, παρότι έκα-

νε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του επί 
κοντώ στο Μόναχο (Τετάρτη 17/8) και 
πέτυχε την καλύτερη φετινή της επίδο-
ση με 4,75μ., είδε την 24χρονη Μούρτο 
να κάνει τον αγώνα της ζωής της και με 
4,85μ. (13 πόντους πάνω από το προη-
γούμενο ατομικό της και εθνικό ρεκόρ 
και 25 εκατοστά πάνω από την καλύτε-
ρη φετινή της επίδοση!) να αναδεικνύε-
ται πρωταθλήτρια Ευρώπης. 
Η Στεφανίδη ξεπέρασε τη -θεωρητικά- 

βασική αντίπαλό της, τη Σλοβένα Τίνα 
Σουτέι (τρίτη επίσης με 4,75μ.), ανέβη-
κε για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση 
στο βάθρο και εξασφάλισε το 11ο με-
τάλλιό της σε μεγάλες διοργανώσεις (σε 
επίπεδο γυναικών), αλλά σίγουρα θα 

φύγει από 
την πρωτεύ-
ουσα της 
Βαυαρίας με 
γλυκόπικρη 
γεύση.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

EUROPA LEAGUE: ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
Ομόρφυνε με Χουάνγκ ο Ολυμπιακός,  
αλλά κλώτσησε την ευκαιρία στην Κύπρο!

Ο Χουάνγκ του έδωσε ποι-
ότητα, το εύκολο γκολ 

θα του δώσει την πρόκριση! 
Με τον Κορέατη χαφ να κά-
νει εκπληκτικό ντεμπούτο στο 

οποίο σκόραρε (29’), ο Ολυ-
μπιακός έφυγε με το 1-1 από 
την Κύπρο κόντρα στον Απόλ-
λωνα Λεμεσού αλλά θα μπο-
ρούσε να πάρει το «διπλό» 
και το προβάδισμα πρόκρι-
σης, αφού έχασε αρκετές ευ-
καιρίες. Μαέστρος ο Χουάνγκ, 
ομόρφυνε την ομάδα του Κορ-

μπεράν που είχε πολύ καλό 
πρόσωπο για 60 λεπτά αλλά 
έπεσε μετά την αποχώρηση 
του Νοτιοκορεάτη με πρόβλη-
μα στους προσαγωγούς. 
Μεγάλο ματς από τον Εμβι-

λά, έκλεισαν τη δημιουργία 
του Κολ οι Πειραιώτες και 
«εξουδετέρωσαν» τους γηπε-

δούχους, οι οποίοι είχαν μό-
λις ένα καλό πρώτο 20λεπτο 
στο ματς.
Ο Γιάνγκα είχε δώσει προ-

βάδισμα στους Κύπριους 
(18’), οι οποίοι είδαν δύο 
τέρματά τους να ακυρώ-
νονται σωστά για οφσάιντ.         
                                © sport-fm.gr

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ



24  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  19 Αυγουστου, 2022 / August 19, 2022

Η ΕΚΜΜ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενη-
μερώσει σχετικά με μερικές σημαντικές βελτιώσεις 

και καινοτόμες ιδέες, που θα εφαρμοστούν στο σχολείο 
«Σωκράτης-Δημοσθένης», το στολίδι της Κοινότητάς μας.

Με νέα ελληνικά βιβλία και δασκάλους από την Ελλά-
δα, ανανεωμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομέ-
νης της επαναφοράς της ψηφιακής τεχνολογίας και της 
εντατικής βοήθειας για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκο-
λίες, το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» θα λάμψει, πε-
ρισσότερο από ποτέ, στην 100ετή και πλέον ιστορία του.

Η Διευθύντρια του παραρτήματος ΙΙ του σχολείου «Σω-
κράτης-Δημοσθένης» Γεωργία Τσάκαλη, η οποία εργά-
ζεται στην ΕΚΜΜ εδώ και 23 χρόνια, υπεύθυνη του 
ελληνικού προγράμματος, συναντήθηκε στην Αθήνα 
με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δρ. Γιώργο Τσούκα και 
συνεργάστηκαν πάνω σε διάφορα θέματα, μεταξύ των 
οποίων:
-Το πρόγραμμα αρχαίων ελληνικών που θα ενσωμα-
τωθεί στο τρέχον πρόγραμμά μας.
-Συναντήσεις με τη Διευθύντρια Ευγενία Μανωλίδου 
και τους καθηγητές της σχολής «Ελληνική Αγωγή», με 
θέμα συζήτησης πώς τα αρχαία ελληνικά μπορούν να 
ενισχύσουν τις τρέχουσες γνώσεις μας στα ελληνικά.
-Συναντήσεις σχετικά με το ταξίδι των μαθητών της ΣΤ’ 
Δημοτικού -και πιθανώς του Γυμνασίου-  στην Ελλάδα, 
με νέο σχέδιο διαδρομής, διάφορες επισκέψεις σε μνη-
μεία και αρχαιολογικούς χώρους- στάσεις στην Αθηναϊ-
κή Ριβιέρα καθώς και την πιθανότητα ενός ταξιδιού στα 
νησιά του Σαρωνικού.
-Συναντήσεις για να συζητηθεί η απόκτηση του πιστο-
ποιητικού ελληνομάθειας, προαιρετικά, για κάθε μαθη-

τή της ΣΤ’ Δημοτικού και του Γυμνασίου.
-Μια νέα δωρεάν σειρά βιβλίων από το προ-νηπια-
γωγείο έως την Ε’ Γυμνασίου, σχεδιασμένη ειδικά για 
ελληνογαλλόφωνους, η οποία περιλαμβάνει τρισδιά-
στατα κινούμενα σχέδια, τραγούδια, συνδέσεις με το 
διαδίκτυο, ζωντανή σύνδεση με τους εκπαιδευτικούς 
και διαδικτυακή κατάρτιση για όλο το ελληνικό προ-
σωπικό μας. Ανάμεσά τους, ένα βιβλίο γραμμένο από 
τη φιλόλογο Ευαγγελία Γεωργαντζή, αποκλειστικά για 
τους Έλληνες της διασποράς, για τα ελληνικά ήθη και 
έθιμα και τον ελληνικό πολιτισμό. Το βιβλίο περιλαμ-
βάνει κεφάλαια για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγου-
στου, τα σύμβολα του Ελληνορθόδοξου γάμου, την 
Πρωτομαγιά, πώς γιορτάζουμε τις ονομαστικές εορτές 
και την έννοια του ελληνικού πανηγυριού.
-Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή 
και τη συνεργάτιδά της κ. Φένια Στριάγκα, με τις οποίες 
συζητήθηκαν, η επιλογή, η παραγγελία και η μεταφορά 
των ελληνικών βιβλίων από το Υπουργείο Παιδείας, η 
απόσπαση των Ελλήνων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμ-
βανομένων των πολιτικών του, η ένταξη των νέων εκ-
παιδευτικών στις τάξεις μας και η ανταλλαγή πληροφο-
ριών μεταξύ κάθε παραρτήματος και του Υπουργείου 
Παιδείας. Συζητήθηκαν, επίσης, οι διάφορες δυνατότη-
τες της επιθυμίας μας για αδελφοποίηση με ένα σχο-
λείο στην Ελλάδα, για την οποία υπήρξε πολύ θετική 
ανταπόκριση. Θα μας δοθούν λεπτομέρειες σύντομα.

Στο μεταξύ, στο Μοντρεάλ, ο Γενικός Διευθυντής του 
σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» Χρήστος Αδαμό-
πουλος, συνεργάζεται με τους διευθυντές, ώστε όλα τα 
παραρτήματα να είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους 
μαθητές, στις 30 Αυγούστου.  

Πρόσφατα, προσλήφθηκαν δύο καθηγητές ελληνικών 
για να υποστηρίξουν τους μαθητές και το προσωπικό 
με τα νέα βιβλία, τα αρχαία ελληνικά και την προώθηση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επίσης, προσλήφθηκαν δύο ορθοπαιδαγωγοί πλή-
ρους απασχόλησης και δύο καθηγητές γαλλικής γλώσ-
σας πλήρους απασχόλησης, για την εξυπηρέτηση των 
παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, σε όλα τα 
παραρτήματα του σχολείου.

Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» αποκτά ψηφιακή 
αναβάθμιση: Προσλήφθηκε συντονιστής για ένα νέο 
ψηφιακό πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει την εισα-
γωγή φορητών υπολογιστών Chromebooks, αρχικά 
στις μεγαλύτερες τάξεις, και τον χειρισμό ρομποτικών 
εφαρμογών.

Επίσης, κάθε παράρτημα θα διαθέτει έναν υπεύθυνο 
καθηγητή, για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της 
ψηφιακής τεχνολογίας.

Επιπλέον, πληθώρα δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους εκπαιδευτι-
κούς μας και τους διευθυντές, τα οποία περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Εκπαίδευση από το MEQ 
σε όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων, αναδεικνύοντας 
τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση. 
Επίσης, κατάρτιση από το NFB (National Film Board of 
Canada) στην ψηφιακή αφήγηση, επιμόρφωση πάνω 
σε κρίσιμα θέματα, όπως ο εκφοβισμός και η κοινωνική 
ενσωμάτωση.

Με τη νέα σχολική χρονιά επιστρέφουν και τα αθλητικά 
προγράμματα του σχολείου, με κορυφαία στιγμή τους 
αγώνες «Αλεξάνδρεια», στο Jarry Park. Ο αθλητικός 
σύλλογος Areus, που έχει έδρα το παράρτημα «Δημο-
σθένης» αλλά είναι διαθέσιμος σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου, θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία 
του, ενώ εργαζόμαστε για περισσότερες δραστηριότη-
τες μεταξύ των παραρτημάτων και εξωσχολικές αθλητι-
κές συνεργασίες, καθώς θα προχωράει η χρονιά.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος θα προ-
σφέρονται δραστηριότητες σε κάθε παράρτημα, με τη 
δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούν οι 
μαθητές να τις αναπτύσσουν μετά το σχολείο.

Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πι-
λοτικού προγράμματος για μαθητές που χρειάζονται 
υποστήριξη με την εργασία τους, μετά το σχολείο. Πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα ανακοι-
νωθούν σύντομα.  

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της 
ΕΚΜΜ,  Γυμνάσιο/Λύκειο «Αριστοτέλης» και Δημο-

τικά «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος», ζητούν 
διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2022-23. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Δευτερο-
βάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα 
και άδεια εργασίας για τον Καναδά ή Πτυχίο από Κανα-
δά με επίσημο πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να συμ-
μετάσχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βι-
ογραφικό σας σημείωμα, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kkiryakidis@hcgm.org ή στα 
κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ, 5777 Wilderton Avenue, Montreal H3S 2V7 
υπόψη Κας Καίτης Κυριακίδου.

Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Για τα Σαββατιανά σχολεία 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΕΚΜΜ

Συνάντηση γνωριμίας με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σω-
τήριο, τον Επίσκοπο Ιάκωβο, την Ομοσπονδιακή 

Βουλευτή Άννυ Κουτράκη, τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας Μιχάλη Γαβριηλίδη, τον Εκτελεστικό Αντι-
πρόεδρο της ΕΚΜΜ Δρ. Μιχάλη Τσούκα, μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και άλλους παράγοντες είχε 
ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και μέλος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Νίκος Ανδρουλάκης, τη Δευτέρα, 
15 Αυγούστου, στα κεντρικά γραφεία της Κοινότητας.

Την Τρίτη, το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε 
το παράρτημα ΙΙ του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης». Τον υποδέχτηκαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής της 

ΕΚΜΜ Διονύσης Κότσορος, ο Γενικός Διευθυντής του 
σχολείου Χρήστος Αδαμόπουλος, η Διευθύντρια του 
παραρτήματος ΙΙ Γεωργία Τσάκαλη, ο Διευθυντής Δη-
μοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ Πάρις Πέ-
τρου, η Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών Λεμονιά 
Στραπάτσα και η Κα Αφροδίτη Μπατσάκη, εκπροσω-
πώντας τη Διευθύντρια της Συμπληρωματικής Εκπαί-
δευσης  Καίτη Κυριακίδου.

Ο κ. Ανδρουλάκης εντυπωσιάστηκε και συνεχάρη 
όλους για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα σχο-
λεία. Υποσχέθηκε να κάνει ότι μπορεί για τα θέματα 
εκπαίδευσης που απασχολούν την Κοινότητα.

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  
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ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ MAGIC MISSION

Magic Mission, μια πνοή Ελπίδας για τα παιδιά της Πατρίδας, που άρχισε με 
μια ομάδα εθελοντών των 2012 σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μόντρεαλ και το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. 

Μια πορεία δέκα χρόνων μέσα σε ευνοϊκούς και σε δύσκολους καιρούς¸ μια 
πορεία που την αγκάλιασε ο κόσμος της Παροικίας των Ελλήνων του Μόντρεαλ, 
που από το υστέρημά τους και τη χαρά της συμμετοχής στο έργο μας, στήριξε με 
κάθε τρόπο με χρήματα και είδη.

Σταθερές αποστολές από το Μόντρεαλ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας δε 
σταμάτησαν μέχρι και σήμερα. Δύο και τρεις αποστολές το χρόνο σε πάνω από 
50 οργανισμούς και ιδρύματα της Πατρίδας, που βοηθούν παιδιά, οικογένειες 
και όσους έχουν ανάγκη. Τρόφιμα, καινούργιος ρουχισμός, παπούτσια, 
κλινοσκεπάσματα, είδη καθα ρισμού, παιδικές και βρεφικές τροφές, παιχνίδια, 
φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι άλλο μας ζητήθηκε, βρήκε το δρόμο τού 
παραλήπτη.
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με τρόφιμα μακράς διαρκείας σε μεγάλες ποσότητες και καινούργιο ρουχισμό 
(γιατί το Ελληνικό Τελωνείο μας επιστρέφει το μεταχειρισμένο ρουχισμό).

Το Magic Mission έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και συνεστιάσεις με 
σκοπό την ενίσχυση της Επιτροπής, αλλά και την ευκαιρία να  γνωριστούν 
μεταξύ τους οι φίλοι και οι υποστηρικτές μας μέχρι που μας βρήκε η πανδημία.
 
Ελπίζουμε να μπορέσουμε σύντομα να βρεθούμε και πάλι σαν μια μεγάλη 
οικογένεια. 

Το Magic Mission είστε Εσείς που μας στηρίζετε! Εμείς, που εθελοντικά 
δουλεύουμε ακούραστα και αυτοί  που η αγάπη και η αλληλεγγύη τους δίνει 
στήριγμα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Γίνετε κι εσείς αρωγοί σ’ αυτήν την υπέροχη «Μαγική Αποστολή» για να 
κάνουμε τη διαφορά, σε μια εποχή που οι ανάγκες έχουν πολλα πλα  σιαστεί. 

Ας κρατήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη φλόγα της αγάπης αναμμένη και ας μοιράσουμε 
το υστέρημά μας με αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. 

Μπορείτε να κάνετε τις προσφορές σας πληρωτέες στο Magic Mission και να 
τις ταχυδρομήσετε στο 5777 Wilderton Avenue, Montreal Que. H3$ 2V7. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνώντας στο 514-569-1313.

Από τους Εθελοντές του Magic Mission

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”
Ελληνικό Σχολείο

Pythagoras
Greek Saturday School

Founded in 1979

For more information contact our community office at 514.684.6462 
or at 438-498-7360 (Irini Kafiri, School Principal)

email: helleniccommunity@bellnet.ca

www.greekwestisland.org
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WEST ISLAND

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΣ  ΤΟΥ  WEST ISLAND MONTREAL

GIVE TO YOUR CHILDREN
THEIR HELLENIC IDENTITY.

ENROLL THEM IN
THE GREEK SATURDAY

SCHOOL “PYTHAGORAS”

∆ΩΣΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
“ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ”

THE PROGRAM OF OUR SCHOOL OFFERS

• Greek language for children and adults*
• Greek history, culture and customs

• Greek traditional dances
• Greek Orthodox Faith

• Greek music and songs

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

• Ελληνική γλώσσα για παιδιά και ενηλίκους*
• Ελληνική ιστορια, πολιτισμό, ήθη και έθιμα

• Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
• Ελληνική Ορθόδοξη πίστη

• Ελληνική μουσική και τραγούδια

Our school is operating since 1979 and is part of the 
vibrant Greek Orthodox Community of West Island. It 

has a mission to teach the Greek language, culture 
and religion.

* A Greek class for adult beginners interested in 
learning the Greek language may also be o�ered in 

the near future when numbers are warranted.

Our School is housed at our church basement 
Hall, 20 Boul. Brunswick, D.D.O

School will operate every Saturday 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 
starting on Sept 10, 2022

Το Σαββατιανό ελληνικό σχολείο της δυναμικής 
Ορθοδόξου Κοινότητας του West Island λειτουργεί από 

το 1979. Σκοπός του είναι να διδάξει στα παιδιά την 
ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη θρησκεία και τον 

πολιτισμό της προγονικής μας πατρίδας.

* Εφ’ όσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μπορεί να 
λειτουργήσει τάξη για ενήλικες που θέλουν να μάθουν 

Ελληνικά.

Και αυτή τη χρονιά το Σχολείο μας θα 
λειτουργήσει στην Αίθουσα της εκκλησίας.

Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο 9:00 π.μ. -1:00 μ.μ. 
από τις 10 Σεπτεμβρίου, 2022 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαβάλ 

Φέρεται σε γνώσιν των χριστιανών μας ότι την 27 

Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου του 

Νεοφανούς,0 θα τελεσθεί βραδυνή Θεία 

Λειτουργία (7:00 μ.μ.) την οποίαν θα τελέσει ο 

πρωτ. Βασίλειος Τσαπραϊλης επί τη συμπλήρωση 

50 χρόνια Ιερωσύνης του και θα διαβαστούν τα 

δώρα του Αγίου Φανουρίου (Φανουρόπιττες). 
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ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ  -  ΜΙΚΡΗ  ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ  
7700 av. de l ’ Epée, Montréal,  QC  H3N 2E6  

Tel.  :  514 -273-9888 
 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΝ  2022  
 

Ν Η Σ Τ Ε Ι Α  
 

Ν α   γ ί ν ε ι   η   γ ι ο ρ τ ή   τ η ς   Π α ν α γ ι ά ς ,,  «« Α ν ά σ α »»  
σ ’’   α υ τ ο ύ ς   ππ ο υ   Μ ά ν α  τ ο υ ς  τ η ν  ν ι ώ θ ο υ ν !  

 
ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΙΕΡΩ Ν ΑΚΟΛΟΥ Θ Ι ΩΝ  

• Δευτέρα, 1 Αυγούστου:  9:00 το πρωΐ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ  
• 1 έως 13 Αυγούστου (και Σάββατα):  7:00 μ.μ.  Ιερά Παράκληση  k’  Κήρυγμα 

Σύμφωνα με την «παράδοση» και κάθε μέρα, θα διαβάζονται τα ονόματα Υπέρ Υγείας. 
• Παρασκευή, 5 Αυγούστου:  Εσπερινός Μεταμορφώσεως  7:00 μ.μ. 
• ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Αυγούστου:  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.  

Όρθρος k’ Θεία Λειτουργία  8:00 – 11:00 π.μ.   [ Κατάλυση ιχθύος ] 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ  

ΚΥΡΙΑΚΗ,  14  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΜΟΝΗ  [ Κατάλυση ελαίου ] 
• 8:00 π.μ.:  Όρθρος k’ Θεία Λειτουργία 
• 1:00 μ.μ.:  Προσκύνηση της Ιερής Εικόνας της Κοίμησης της Θεοτόκου 

και του Πανσέπτου Θεομητορικού Μνήματος, με ειδική ακολουθία. 
• 7:00 μ.μ.:  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος 

του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Σωτηρίου. 
• 8:30 μ.μ.:  Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με κάθε λαμπρότητα. 
• 11:00 το βράδυ:  Θα ψαλεί Ιερά Παράκληση από το Λαό της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ. 

Ο Ναός θα παραμείνει ανοικτός όλη τη νύχτα. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ  [ Κατάλυση εις πάντα ] 
8:00 π.μ.:  Όρθρος k’ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
 
ΤΡΙΤΗ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ – ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
7:00 π.μ.:  Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Ιερά Παράκληση 
με ασπασμό της Ιερής Εικόνας και ακολουθία «επανατοποθέτησης». 
 

«της Παναγιάς το φετινό πλησίασμα  ας γίνει με σωστή προετοιμασία!» 

« Κ Α Λ Η   Π Α Ν Α Γ Ι Α » 
 

Η χάρη Της πάντοτε μαζί μας. 
Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Παπαγεωργίου 

 
*Το παρόν επέχει θέση προσωπικής πρόσκλησης 
προς όλους και στον καθένα χωριστά ! ! !     
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

(ΤΑ ΝΕΑ) Οι δρόμοι γύρω 
από τον Ιερό Ναό Της 
Κοίμησης Της Θεοτόκου 
πλημμύρισαν από πιστούς 
χριστιανούς για να προσκυ-
νήσουν Την εικόνα της 
Μεγαλόχαρης.
Παρόλο τη ζέστη και 

την έλλειψη καθισμά-
των, οι πιστοί κατέκλυ-
σαν τον Ιερό Ναό της 
Κοίμησης Της Θεοτόκου 
στην ακολουθία του Μέγα 
Εσπερινού, προεξάρχο-
ντας του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη κ.κ. Σωτηρίου 
και με τη συμμετοχή 
των Ιερέων και φυσικά 
του πατρός Νικολάου 
Παπαγεωργίου. 
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγος: Παναγιώτης Χουσάκος
Τα παιδιά: Λεωνίδας (Δήμητρα)

Τα εγγόνια: Παναγιώτης και Αναστάσιος Χουσάκος
Τα αδέλφια: Γεωργία Δημοπούλου,

Λεωνίδας (Λούϊ) Διακουμάκος
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς 

συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της αείμνηστης 
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Αναστασίας Χουσάκου

Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού (4865 Du Souvenir Chomeday Laval) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

της αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ  ΧΟΥΣΑΚΟΥ
(το γένος Διακουμάκου, ετών 83, από Σπάρτη Λακωνίας)

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ

Στον ουρανό και αν έφυγες

Ποτέ δεν σε ξεχνάμε

Πάντα θα σε θυμόμαστε

Με αγάπη και με σεβασμό 

για σένα θα μιλάμε

Θα είσαι πάντα μέσα μας

Θα είσαι στα όνειρά μας

Στη σκέψη μας και την καρδιά

Θα βρίσκεσαι όσο καιρό κι αν ζούμε

Με σεβασμό στη μνήμη σου

Από το σύζυγο, τα παιδιά
Και τα εγγόνια σου

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΔΊΟΝ. 
ΤΣΊΧΛΗ

(από Μόντρεαλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΊΩΤΗ
ΜΑΝΊΑΤΗ

(από Πειραιά)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΒΑΣΊΛΊΚΗΣ
ΕΛΕΝΑΚΗ

(από Συκιά Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ 
ΚΡΥΠΩΤΟΣ
(από Ελιά Μολάων Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΔΟΤΣΊΟΣ

(από Ιερισσό Χαλκιδικής)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΊΩΤΗ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗ

(από Μεθώνη Μεσσηνίας)
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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...

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν στο 
βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού 

Κωνσταντίνος Ψυχάρης
«Την Αγάπη και την Ευχή μου»

Αιωνία σου η μνήμη

Η σύζυγος:
Μάρθα Ψυχάρη (το γένος Συρράκου)

Τα παιδιά: 
Νικόλαος και Αντωνία Ψυχάρη

Γιώργος και Άννα Ψυχάρη

Τα εγγόνια: 
Κωνσταντίνος και Σταυρούλα Ψυχάρη

Σωτήρης, Αντώνης και Διονυσία, 
Χρήστος και Στέφανος

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μετά το τέλος του Ιερού Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν κόλλυβα και καφές 

στην αίθουσα της Εκκλησίας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς 

και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 
ΨΥΧΑΡΗ

(από Καλλιθέα Μεσσηνίας, ετών 86)

Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 
(8:30πμ με 10:00πμ) 

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Boul De L’Epee, Montreal)

τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπημένου συζύγου, πατέρα και παππού

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή  

21 Αυγούστου 2022
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων  

Μιχαήλ και Γαβριήλ 
(11801 Ave. Elie Blanchard, Mtl) 
τελούμε Εξάμηνο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αείμνηστου συζύγου, 

πατέρα και θείου

ΕΞΑΜΉΝΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΉΝΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΊΛΕΊΟΥ 
ΣΤΕΡΓΊΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου  

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

Mετά το τέλος του Μνημόσυνου 
θα προσφερθούν τα κόλλυβα στην έξοδο 

της εκκλησίας. Παρακαλούνται οι 
συγγενείς και φίλοι όπως παρευρεθούν. 

Με σεβασμό και αγάπη στη μνήμη σου,
Από τη σύζυγο και τα παιδιά σου.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Με τον όρο Επιδρομή της Διέππης (αρ-
γότερα η επιχείρηση μετονομάστη-

κε σε «Επιχείρηση Αγαλλίαση») αναφέρε-
ται η επιδρομή που πραγματοποίησαν τον 
Αύγουστο του 1942 τα Συμμαχικά στρα-
τεύματα εναντίον τού – κατεχόμενου από 
τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας – μι-
κρού γαλλικού λιμένα της Διέππης. Η επι-
χείρηση στέφθηκε από πλήρη αποτυχία.

Η αρχική σύλληψη του σχεδίου έγινε τον 
Απρίλιο του 1942. Οι Σύμμαχοι σχεδίαζαν 
να καταλάβουν, με μια μεσαίου μεγέθους 
επιχείρηση, ένα υπό κατοχήν γαλλικό λι-
μάνι, να το διατηρήσουν στην κατοχή τους 
τουλάχιστον όσο διαρκούσαν δύο παλίρ-
ροιες πριν αποχωρήσουν και να προκαλέ-
σουν σε αυτό όσο περισσότερες καταστρο-
φές μπορούσαν, τόσο στις εγκαταστάσεις 
όσο και στις αμυντικές του θέσεις. Το αρχι-
κό αυτό σχέδιο, που εγκρίθηκε το Μάιο του 
1942, προέβλεπε ρίψεις αλεξιπτωτιστών 
στις περιοχές πίσω από το λιμάνι, πριν επι-
χειρηθεί κατάληψή του διά θαλάσσης. Το 
σχέδιο αυτό ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο στον 
παράγοντα «καιρικές συνθήκες», αλλά κρί-
θηκε κατάλληλο, γιατί θα παρείχε στους 
Βρετανούς την απαραίτητη εμπειρία αμ-
φιβίων αποστολών – παρόμοια επιχείρηση 
που αναλήφθηκε από Βρετανούς για τε-
λευταία φορά ήταν η επιδρομή στην Καλ-
λίπολη κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
Ο σχεδιασμός προέβλεπε την απόβαση 

δύναμης περίπου 6.000 ανδρών σε πέντε 
διαφορετικά σημεία κατά μήκος 16 χιλιο-
μέτρων ακτογραμμής, η οποία είχε ισχυρές 
αμυντικές εγκαταστάσεις, καθώς η προε-
τοιμασία του Τείχους του Ατλαντικού από 
πλευράς Γερμανών βρισκόταν σε πλήρη 
εξέλιξη. Ο αρχικός σχεδιασμός περί ρίψε-
ως αλεξιπτωτιστών εγκαταλείφθηκε και 
αποφασίστηκε η δια θαλάσσης απόβαση 
και μόνον. Τα τέσσερα σημεία, στα οποία 
θα γινόταν η απόβαση, βρίσκονταν ανά 
δύο ανατολικά και δυτικά της Διέππης και 
θα ξεκινούσαν λίγο πριν την αυγή. Η κύρια 
επίθεση θα γινόταν κατά της ίδιας της πό-
λης – λιμένα, θα εκκινούσε μια ώρα αργό-
τερα. Την αποβατική δύναμη αποτελούσαν 
5.000 περίπου Καναδοί της 2ης Καναδικής 
Μεραρχίας με διοικητή τον υποστράτηγο 
Ρόμπερτς («Ham» Roberts), περίπου 1.000 
Βρετανοί κομμάντος, 15 Γάλλοι και 50 Αμε-
ρικανοί της δύναμης των «Army Rangers». 

Η ΑΠΟΒΑΣΗ 
Τη νύκτα της 18ης Αυγούστου από πέ-

ντε βρετανικά λιμάνια, μεταξύ Νιουχέι-
βεν και Σαουθάμπτον απέπλευσαν 240 
σκάφη με προορισμό τη Διέππη. Ήδη ενώ 
προσέγγιζαν τη γαλλική ακτή, τα πράγ-

ματα άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά: Τα 
σκάφη που μετέφεραν το «Κομμάντο Νο 
3» συνάντησαν μια γερμανική νηοπομπή, 
η οποία ειδοποίησε τις παράκτιες αμυντι-
κές δυνάμεις στο Μπερνεβάλ και στο Πουί, 
θέτοντάς τις σε συναγερμό. Το στοιχείο του 
αιφνιδιασμού είχε χαθεί. Τα περισσότερα 
από τα σκάφη που μετέφεραν τους άνδρες 
του 3ου Κομμάντο δεν έφθασαν ποτέ στην 
ακτή, ενώ όσα κατάφεραν να φθάσουν 
εξουδετερώθηκαν ταχύτατα. Μικρό τμήμα 
από 20 κομμάντος κατάφερε, εν τούτοις, 
να φθάσει σε απόσταση 180 μ. από τα πα-
ράκτια πυροβόλα και να παρεμποδίσει, με 
εύστοχα πυρά, τις βολές τους επί δυόμισι 
ώρες, πριν εγκαταλείψει τις θέσεις του και 
αναχωρήσει με ασφάλεια. 

Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
Μπροστά στο λιμάνι της Διέππης τέσσερα 

αντιτορπιλικά άρχισαν να βάλουν προς την 
ακτή, καθώς πλησίαζαν τα αποβατικά σκά-
φη. Το πυρ των αντιτορπιλικών, όμως, ήταν 
ανεπαρκές, τόσο για τους στόχους για τους 
οποίους προοριζόταν όσο και ως υποστη-
ρικτικό για τις αποβιβαζόμενες δυνάμεις. 
Στις 05:15’ πέντε σμήνη αεροσκαφών Χά-
ρικέιν (Hurricane Mk IIB) της RAF άρχισαν 
να βομβαρδίζουν τις θέσεις της παράκτιας 
άμυνας και να δημιουργούν προπέτασμα 
καπνού για την κάλυψη των επιτιθέμενων. 
Στις 05:20 οι πρώτοι άνδρες από τις μονά-
δες «Essex Scottish Regiment» και «Royal 
Hamilton Light Infantry» βγήκαν στη στεριά 
και άρχισαν να κόβουν τα συρματοπλέγμα-
τα που περιέβαλαν την παραλία. Ο κακός 
συγχρονισμός όμως αποδείχτηκε μοιραίος: 
Οι αποβιβαζόμενοι είχαν απόλυτη ανά-
γκη από τη στήριξη των αρμάτων μάχης 
του 14ου Συντάγματος Θωρακισμένων, τα 
οποία καθυστέρησαν, παρά το ότι προβλε-
πόταν να αποβιβαστούν ταυτόχρονα με το 
πεζικό. Έτσι, οι άνδρες των δύο συνταγμά-
των αναγκάστηκαν να δώσουν μάχη χωρίς 
υποστήριξη πυροβολικού. Τα αποβατικά 
έγιναν στόχος των παράκτιων πυροβόλων 
και αρκετά από αυτά καταστράφηκαν, κα-
θιστώντας την αποχώρηση των ανδρών 
ακόμη πιο προβληματική. Ολόκληρες δι-
μοιρίες εξοντώθηκαν μόλις πάτησαν το 
πόδι τους στην ακτή. Ορισμένα τμήματα 
των δύο συνταγμάτων κατάφεραν να φθά-
σουν στην πόλη, οχυρώθηκαν πίσω από το 
ημικατεστραμμένο καζίνο και έδωσαν σφο-
δρή μάχη, χωρίς όμως να κατορθώσουν να 
φθάσουν τους αντικειμενικούς τους σκο-
πούς. Εν τω μεταξύ, έφθασαν 29 άρματα 
του 14ου Συντάγματος, από τα οποία 27 
κατόρθωσαν να φθάσουν στην ακτή (δύο 
έπεσαν στα βαθιά και καταποντίστηκαν). 
Εκεί όμως, καθώς δεν υπήρχαν κατάλλη-
λοι μηχανικοί, ανέκοψαν πορεία λόγω των 
αντιαρματικών εμποδίων και είτε εξοντώ-

θηκαν από τα πυροβόλα είτε κόλλησαν 
στην παραλία. Ωστόσο, μερικά είχαν τη δυ-
νατότητα να βάλουν και υποστήριξαν όσο 
μπορούσαν την αποχώρηση των μονάδων 
του πεζικού. Τα πληρώματα των αρμάτων 
αιχμαλωτίστηκαν όλα. 

Ο στρατηγός Ρόμπερτς, επικεφαλής της 
επιχείρησης, είχε παραμείνει στο αντιτορ-
πιλικό HMS Calpe απ’ όπου, μαζί με τον 
πλοίαρχο Τζον Χυγκ – Aλλέ (John Hugues-
Hallet), επικεφαλής των ναυτικών δυνά-
μεων, προσπαθούσαν να συντονίσουν την 
όλη επιχείρηση. Αντιμετώπισαν δύο βασι-
κά εμπόδια: Πρώτον, το προπέτασμα κα-
πνού που κάλυπτε τις αποβατικές δυνάμεις 
τους εμπόδιζε να δουν τις εξελίξεις. Δεύτε-
ρον, βασισμένος σε ανακριβείς πληροφο-
ρίες που του διαβιβάστηκαν, νόμισε ότι 
οι άνδρες του Σκωτσέζικου Συντάγματος 
είχαν διεισδύσει στην πόλη και διέπραξε 
το σφάλμα να αποστείλει και τις εφεδρείες 
του στη μάχη, δηλαδή τη μονάδα Fusiliers 
Mont-Royal (Τυφεκιοφόροι Μον Ρουα-
γιάλ). Όντως, οι Τυφεκιοφόροι, με επικε-
φαλής τον Αντισυνταγματάρχη Ντολάρ 
Μενάρ (Dollard Ménard) επιβιβάστηκαν 
στα 26 σκάφη τους στις 07:00 και προσπά-
θησαν να φθάσουν στην ακτή. Οι Γερμανοί 
τους περίμεναν με ισχυρά πυρά πολυβό-
λων, όλμους και χειροβομβίδες. Κάτω από 
τα πυρά αυτά οι Τυφεκιοφόροι αποδεκα-
τίστηκαν, πολλοί πριν καν κατέβουν από 
τα αποβατικά, και ελάχιστοι κατάφεραν να 
φθάσουν στα πρώτα σπίτια της ακτής. 

Γύρω στις 09:00 οι επικεφαλής της επιχεί-
ρησης αντιλήφθηκαν την πραγματικότητα: 
Οι Γερμανοί εξακολουθούσαν να κατέχουν 
τα υψώματα γύρω από την πόλη απ’ όπου 
έβαλαν ανηλεώς κατά των ακτών. Στις 
11:00 δόθηκε η διαταγή της αποχώρησης 
και τα αποβατικά άρχισαν να επανέρχονται 
στις ακτές, υποστηριζόμενα από νέο προ-
πέτασμα καπνού και έχοντας μικρή αερο-
πορική κάλυψη από τη RAF. Επικράτησε 
μεγάλη σύγχυση και περίπου στις 12:20 
καμία ακτή δεν ήταν πλέον προσβάσιμη 
από τις αποχωρούσες δυνάμεις. Στις 12:48 
το HMS Calpe έκανε μια τελευταία προσπά-
θεια, στέλνοντας δύο από τις λέμβους του 
στην ακτή. Ύστερα και από αυτήν, ο στόλος 
αναχώρησε ολοταχώς προς την Αγγλία. Η 
επιχείρηση είχε τελειώσει, σημειώνοντας 
ολοσχερή αποτυχία. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Οι καναδικές δυνάμεις έχασαν συνολικά 

3.367 άνδρες: 907 νεκροί, οι υπόλοιποι 
τραυματίες ή αιχμάλωτοι (φωτ. αριστερά). 
Οι Βρετανοί έχασαν 275 κομμάντος (57 νε-
κροί). Οι Αμερικανοί είχαν τρεις νεκρούς. 
Το Βρετανικό ναυτικό έχασε ένα αντιτορπι-
λικό και 33 αποβατικά σκάφη, με 550 νε-
κρούς και τραυματίες. 

Η RAF έχασε 106 αεροσκάφη, έναντι 48 
της Λουφτβάφε. Οι γερμανικές απώλειες 
ανήλθαν σε 591 άνδρες συνολικά. Οι Κανα-
δοί αξιωματικοί Λοχαγός Τζ. Φουτ (Captain 
J.W. Foote) διοικητής του Royal Hamilton 
Light Infantry και ο Αντισυνταγματάρχης Σ. 
Μέριτ (Lieutenant-Colonel C.C. Merritt) τι-
μήθηκαν με το Σταυρό της Βικτωρίας.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΠΗΣ 
Δεν υπάρχει αμφιβολία, όταν ειδωθεί 

από τη σκοπιά του σημερινού ιστορικού, 
ότι η επιχείρηση ήταν εξ ορισμού καταδι-
κασμένη σε αποτυχία. Οι αξιωματικοί των 
Συμμάχων δεν είχαν καμία εμπειρία σχε-
τική με παρόμοιες επιχειρήσεις, ο σχεδια-
σμός ήταν υπερβολικά φιλόδοξος και δεν 
έλαβε υπόψη του όλες τις παραμέτρους 
– ιδιαίτερα τις γερμανικές δυνάμεις στην 
περιοχή, τις οποίες υποεκτίμησε, αλλά και 
την υποστήριξη των αποβατικών μονάδων 
από πλευράς εφοδιασμού και εξοπλισμού 
– το τελευταίο αποδείχτηκε μοιραίο για τα 
άρματα μάχης, που ακινητοποιήθηκαν στις 
ακτές. 

Η εκπαίδευση των ανδρών που έλαβαν 
μέρος ήταν το λιγότερο ανεπαρκής, τα 
πυρά υποστήριξης (από τέσσερα αντιτορ-
πιλικά) ήταν ισχνά, ενώ ήταν άστοχη η χρη-
σιμοποίηση στρατιωτών που μόλις έπαιρ-
ναν το βάπτισμα του πυρός. 

Επιπλέον, οι ακτές δεν ήταν κατάλληλες 
για την αποβίβαση αρμάτων μάχης, και 
αυτό ήταν γνωστό στους Γερμανούς – κατά 
περίεργο τρόπο δεν το πρόβλεψαν οι Βρε-
τανοί. Κάτι που έλειπε – και αποδείχτηκε 
μοιραίο στη λήψη των αποφάσεων από 
τους ηγέτες – ήταν μια επαρκής ομάδα 
πληροφόρησης για την κατάσταση, όπως 
και η οργάνωση μιας επιχείρησης για την 
επιτόπια συλλογή πληροφοριών πριν την 
απόβαση: Αν και δεν αναφέρονται σχε-
τικά στοιχεία, φαίνεται ότι η επιχείρηση 
στηρίχθηκε σε σκόρπιες πληροφορίες και 
αεροφωτογραφήσεις. Δεν είναι, επίσης, 
αληθές, ότι οι Γερμανοί είχαν προειδοποι-
ηθεί για την απόβαση: Ειδοποιήθηκαν ελά-
χιστες ώρες πριν την πραγματοποίησή της 
και όντως είχαν τεθεί σε συναγερμό.

Το κέρδος, από συμμαχικής πλευράς, από 
αυτή την παταγώδη αποτυχία, ήταν ότι οι 
επικεφαλής των επιτελείων προβληματί-
στηκαν πολύ σχετικά με τη στρατηγική του 
μέλλοντος. Σταμάτησαν να θεωρούν την 
κατάληψη και χρήση ενός λιμένα ως απα-
ραίτητο όρο για την πραγματοποίηση μιας 
μεγάλου μεγέθους απόβασης, αντιλήφθη-
καν τη σημασία της σωστής και έγκαιρης 
πληροφόρησης και της σωστής υποστήρι-
ξης των μονάδων απόβασης από βοηθητι-
κά τμήματα, όπως Μηχανικού, καταστρο-
φών, διαβιβάσεων κτλ.  

© wikipedia.org

Η απόβαση της Διέππης  
ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΑ

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
854

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 853

Νέες φιλίες και συνεργασίες έρ-
χονται στη ζωή σας και άλλες φεύγουν. 
Αναμένονται ξαφνικές αλλαγές, όσον 
αφορά τις σχέσεις σας με μια ομάδα ή/και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως ένα 
φιλικό σας πρόσωπο ή ένα μέλος της ομά-
δας σας φύγει ξαφνικά από τη ζωή σας ή 
αποκαλύπτετε ότι κάποιος φίλος σας δεν 
ήταν αληθινός.

Δέσμευση ή ελευθερία; Ίσως 
νιώσετε έτοιμοι να ενώσετε την καρδιά 
σας με το άλλο σας μισό. Μπορεί επίσης 
να βρείτε κάποια κρυφά κενά σε μια συμ-
φωνία ή να ανακαλύψετε ότι εσείς και 
ένα άτομο-κλειδί στη ζωή σας δεν μπο-
ρείτε να συμφωνήσετε σε μερικά σημα-
ντικά σημεία. Μην πιέζετε να συμβεί μια 
σταθερή σχέση ή συνεργασία. 

Καθώς αναρωτιέστε πώς να 
αυξήσετε τη συνολική παραγωγικότη-
τα της επιχείρησής σας, κάντε μια προ-
σπάθεια να απλοποιήσετε τα πράγματα. 
Ίσως μπορείτε να αναθέσετε ορισμένες 
εργασίες σε κάποιον πιο έμπειρο και 
ικανό. Εφαρμόστε μέτρα εξοικονόμησης 
χρόνου και παρακολουθήστε το φόρτο 
εργασίας σας να εξανεμίζεται.

Συνήθως είστε προσκολλημένοι 
σε παραδοσιακές σχέσεις, ωστόσο τώρα 
θα μπορούσατε να αποφασίσετε να πά-
ρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Συ-
νεχίστε έτσι, τολμήστε να εκδηλώσετε τα 
συναισθήματά σας. Μερικές φορές, μια 
ειλικρινής συνομιλία αρκεί για να ανοίξει 
την ερωτική πόρτα. Επιπλέον, δεν ξέρετε 
τι θα συμβεί αν δεν προσπαθήσετε.

Ριζοσπαστικές αλλαγές επίκει-
νται στο σύστημα της εργασίας σας, την 
οργάνωση και τους ανθρώπους που πα-
ρέχουν υπηρεσία. Μπορεί να κάνετε κά-
ποιες προσλήψεις και απολύσεις, ειδικά 
αν ένας συνήθης πιστός εργαζόμενος γί-
νει ξαφνικά αναξιόπιστος. Εάν ένα μέλος 
της ομάδας σας κάνει ανταρσία, μη φο-
βάστε να το αφήσετε να φύγει. 

Για τους επόμενους έξι μήνες, 
οι επαγγελματικές σας προοπτικές είναι 
πιο λαμπρές από ποτέ, έχετε μεγάλα 
οράματα και απεριόριστες δυνατότητες! 
Έχετε έμπνευση να βρείτε μοναδικούς 
τρόπους για να χαρείτε τις διακοπές σας, 
ακόμα και να πάρετε το αεροπλάνο για 
μια μακρινή απόδραση. Σκέφτεστε αισι-
όδοξα και έχετε διανοητική ισορροπία.

Εάν υπάρχουν συζητήσεις που 
πρέπει να κάνετε με την οικογένειά σας, 
τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανα-
καλύψετε νέα μονοπάτια επικοινωνίας, 
κι αυτό θα συμβεί, μόνο αν εστιάσετε 
στη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων και 
όχι στις λεπτομέρειες. Μπορεί να έχετε 
μια συναρπαστική ευκαιρία να κάνετε μια 
υπερατλαντική πτήση.

Νιώθετε ότι ήρθε η ώρα να 
ενωθείτε με το άλλο σας μισό. Ή αντί-
θετα, τυχόν εμπόδια και πίεση θα πυ-
ροδοτήσουν τους δικούς σας φόβους 
της δέσμευσης. Μπορεί επίσης να αντι-
μετωπίσετε αστάθεια στη σχέση σας 
εξαιτίας της τάσης του ενός εκ των δυο 
σας να διεκδικήσει την ελευθερία του. 

Εργάζεστε πιο έξυπνα, όχι 
όμως σκληρά, είστε περισσότερο παρα-
γωγικοί και ικανοί μιας πληρωμής που 
σας αξίζει. Ίσως ακόμα αποπληρώσετε 
τα χρέη σας ή κάνετε ένα διακανονισμό 
χρημάτων ή  χρησιμοποιήσετε δανεικά 
κεφάλαια, αναμένοντας να αυξηθούν τα 
κέρδη σας. Μπορεί ακόμα να διερευνή-
σετε ευκαιρίες παθητικού εισοδήματος.

Εάν έχετε στο μυαλό σας μια κα-
μπάνια μάρκετινγκ, τώρα είναι η στιγμή 
για να ξεκινήσετε. Ή ίσως θέλετε να γυ-
ρίσετε τη σελίδα κυριολεκτικά σε ένα νέο 
βιβλίο (καθώς ο τρίτος οίκος είναι ο τομέ-
ας της συγγραφής). Είναι επίσης πιθανό 
να εγγραφείτε σε ένα νέο σεμινάριο ή να 
ανακαλύψετε μια πηγή έμπνευσης. 

Αυτό είναι ένα καλό διάστημα 
για να ξεκινήσετε ένα blog ή μια καμπά-
νια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως 
παρακολουθήσετε ένα επαγγελματικό 
συνέδριο ή ακόμα συμμετέχετε σε μια 
φιλανθρωπική εκδήλωση. Ή μπορεί ακό-
μα και να διοργανώσετε ένα καλοκαιρινό 
πάρτι ή να παρευρεθείτε σε μια επαγγελ-
ματική εκδήλωση.

Σκεφτείτε τη μεγαλύτερη εικό-
να των πραγμάτων και μην εμμένετε σε 
ανούσιες λεπτομέρειες. Ποιές είναι οι 
ιδιότητες που πρέπει να έχει ο άλλος για 
να σας συμπληρώνει; Είστε απίστευτοι 
στη διαίσθησή σας και στην έρευνα πίσω 
από τα παρασκήνια, έτσι τώρα μπορείτε 
να θέσετε νέες προοπτικές. 
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1923: Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αί-
τημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με 
την Ελλάδα.

1960: Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα 
το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλ-
κα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και 
πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει 
στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.

1974: Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, 
Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια 
αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά 
την τουρκική εισβολή.

1980: Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με 
ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.

1991: Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκλη-
ροπυρηνικούς κομμουνιστές, ανατρέπει τον τε-
λευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ.

2016: Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό 
μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ γυναικών των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μ.

19 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Ο παπάς και οι Κρητικοί
Παίρνει ένας παπάς 

εντολή να πάει 
στην Κρήτη να ασκήσει 
τα καθήκοντά του. 
Μετά από δυο χρόνια, 

απελπισμένος γυρίζει 
στην Αθήνα. Μπουχτι-
σμένος από τους Κρητι-
κούς, μιλάει αρνητικά γι 
αυτούς όπου σταθεί και 
όπου βρεθεί.
Έρχεται λοιπόν η Κυ-

ριακή και μετά το εκκλη-
σίασμα μιλάει στους πι-

στούς του για την εντο-
λή «ου κλέψεις»: 
«Ο Θεός τέκνα μου, δί-

δαξε να μην κλέβουμε, 
όχι σαν τους Κρητικούς 
που κλέβουν ο ένας τα 
ζώα του άλλου...».
Γίνονται παράπονα και 

ο Δεσπότης του ζητάει 
να μην επαναληφθεί το 
συμβάν.
Την επόμενη Κυριακή, 

όταν έφτασε η ώρα του 
κηρύγματος αρχίζει να 

τους μιλάει για την εντο-
λή «ου φονεύσεις»: «Ο 
Θεός δίδαξε να μην σκο-
τώνουμε. Όχι σαν τους 
Κρητικούς, που σκοτώ-
νουν ο ένας τον άλλο με 
τις βεντέτες τους...».
Γίνονται περισσότερα 

παράπονα και ο Δεσπό-
της τον απειλεί ότι αν το 
ξανακάνει θα είναι και 
η τελευταία του φορά... 
Αυτός συμφωνεί.
Την επόμενη λοιπόν 

Κυριακή, μετά τη λει-
τουργία, αρχίζει να τους 
μιλά για το Μυστικό 
Δείπνο... 
«Εκεί που κάθονταν 

γύρω από το τραπέζι, ο 
Χριστός με τους μαθητές 
του, τους αποκαλύπτει: 
- Ένας από εσάς θα με 
προδώσει σήμερα! Και 
τότε πετάγεται ο Ιούδας 
και λέει: Και γιάντα ξα-
νοίγεις εμένα, μπρε σύ-
ντεκνε;;;».

  DIRECT FROM OUR FACTORY
FREE ESTIMATION  |  FAST INSTALLATION
FASTER DELIVERY THAN ANYONE

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects
• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
w w w . c o n c e p t g 7 . c o m

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500

514-691-2922  |  INFO@CONCEPTG7.COM  |  7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

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

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
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

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

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 -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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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

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

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

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval     

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching 
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το 

απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call 
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζευγάρι ψάχνει για μια έμπειρη και αξιόπιστη 
καθαρίστρια για ένα σπίτι στο Kirkland (περιοχή DDO), 
2 λεπτά με τα πόδια από το λεωφορείο 207, 218 ή 485. 
Μια φορά την εβδομάδα ή μια φορα κάθε δυο 
εβδομάδες, 12 μήνες το χρόνο.  
Παρέχονται όλα τα προϊόντα καθαρισμού.  Εξαιρετικά 
καλά διατηρημένο σπίτι που απαιτεί γενικό καθαρισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του υγρού ξεσκονίσματος, win-
dexing, καθαρισμός λουτρών, σκούπισμα με ηλεκτρική 
σκούπα και πλύσιμο δαπέδων.
Παρακαλώ στείλτε email στο dianne@kopanas.com ή 
καλέστε στο 514-894-8388/514-895-8255.



on approved credit and 0% interest with
Fido Payment Program1, on select plans

BACK TO SCHOOL DEALS
on Samsung Galaxy S20 FE 5G

0$DOWN00
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 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. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which 
are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program 
balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. FidoTM and related names & logos are trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2022 Fido

LIMITED QUANTITIES

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

Place Viau
7600, Viau Blvd.
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


