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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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Ο Καναδάς και η Γερμανία λένε, ότι 
μια νέα συμφωνία υδρογόνου θα 

ξεκινήσει μια διατλαντική αλυσίδα εφο-
διασμού υδρογόνου, με τις πρώτες πα-
ραδόσεις να αναμένονται σε μόλις τρία 
χρόνια.

Ο υπουργός Φυσικών Πόρων, Τζόναθαν 
Γουίλκινσον, και ο Γερμανός αντικαγκε-
λάριος, Ρόμπερτ Χάμπεκ, υπέγραψαν τη 
συμφωνία την Τρίτη 23 Αυγούστου στην 
πόλη-λιμάνι του Στέφενβιλ, NL, όπου πα-
ρευρέθηκαν σε εμπορική έκθεση υδρο-
γόνου μαζί με τον πρωθυπουργό Τζάστιν 
Τρουντό και τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Η 
πεντασέλιδη συμφωνία είναι μια «δήλω-
ση προθέσεων» για τη δημιουργία συμ-
μαχίας υδρογόνου μεταξύ των δύο χωρών.
«Ο κόσμος θα χρειαστεί ενέργεια τις 

επόμενες δεκαετίες», είπε ο Τρουντό. 
«Θα χρειαστεί επίσης να βεβαιωθούμε 
ότι αυτή η ενέργεια είναι πράσινη». Ανέ-
φερε τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
σε έργα πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμ-

βανομένου αυτού που σχεδιάζεται στο 
Stephenville, ως απόδειξη ότι η συμφω-
νία μπορεί να επιτύχει τους φιλόδοξους 
στόχους της. Ο Καναδάς είναι σε μεγάλο 
βαθμό υπεύθυνος για την αύξηση της 
παραγωγής υδρογόνου και η Γερμανία 
θα επικεντρωθεί κυρίως σε ένα ναυτιλι-
ακό διάδρομο για τη μεταφορά του στον 
Ατλαντικό. Αν και η Ρωσία δεν κατονομά-
ζεται στη συμφωνία, η συμφωνία αφορά 
τόσο την ενέργεια όσο και την αποστολή 
ενός μηνύματος στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, ότι η εποχή της χώρας του ως 
παγκόσμιας ενεργειακής υπερδύναμης 
κινδυνεύει. Η Γερμανία αναζητά μακρο-
πρόθεσμες ενεργειακές αντικαταστάσεις 
για ορυκτά καύσιμα, τόσο για να εκπλη-
ρώσει τις δεσμεύσεις της για το κλίμα όσο 
και για να τερματίσει την ενεργειακή της 
εξάρτηση από τη Ρωσία.
Ο Scholz είπε ότι υπάρχουν σχέδια για 

αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, 
αλλά η πλειονότητα των αναγκών της 
Γερμανίας σε υδρογόνο θα πρέπει να 
καλυφθεί από εισαγωγές. Ακόμη και η ει-
σαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου 
από χώρες εκτός της Ρωσίας δε θα είναι 
αρκετή, είπε.

«Μακροπρόθεσμα, το πραγματικό δυ-
ναμικό βρίσκεται στο πράσινο υδρογόνο 
από τις πλούσιες σε ανέμους, αραιοκατοι-
κημένες επαρχίες του Ατλαντικού», είπε ο 
Scholz. 
Ο Wilkinson είπε σε συνέντευξή του, την 

Τρίτη 23 Αυγούστου, ότι δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι αυτή η συμφωνία συμβαίνει 
τώρα λόγω του Πούτιν και της εισβολής 
στην Ουκρανία.
«Πρόκειται να κάνουμε αυτές τις συζη-

τήσεις για το υδρογόνο λόγω της ενεργει-
ακής μετάβασης ούτως ή άλλως, αλλά δε 
θα τις είχαμε προγραμματίσει τόσο γρή-
γορα», είπε. 
«Σχεδόν όλα τα έργα που βλέπουμε στον 

Ατλαντικό Καναδά έχουν πραγματοποιη-
θεί στον απόηχο της εισβολής. Αυτό είναι 
μέρος μιας στρατηγικής για τους Γερμα-
νούς – και τελικά για όλη την Ευρώπη – 
να λένε, «Δεν πρόκειται να εξαρτηθούμε 
ξανά από τη Ρωσία».
Και οι δύο κυβερνήσεις είναι ξεκάθα-

ρες, ότι αυτή η συμφωνία δε θα λύσει την 
άμεση επιθυμία της Γερμανίας να απογα-
λακτιστεί από τη Ρωσία σε πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο – μια αναγκαιότητα, καθώς 
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει απειλήσει 
την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. 

Αν και ο Καναδάς, δεν παράγει επί του 
παρόντος σχεδόν καθόλου υδρογόνο, που 
να ταιριάζει με τους στόχους της συμφω-
νίας, και οι δύο χώρες πιστεύουν ότι ένας 
νέος εμπορικός διάδρομος υδρογόνου 
μπορεί να λειτουργήσει «πολύ πριν από 
το 2030» και οι πρώτες παραδόσεις είναι 
δυνατές το 2025.

Αυτό θα απαιτούσε την υλοποίηση κα-
ναδικών έργων για επανεξέταση και έκδο-
ση αδειών, για να κατασκευαστεί και να 
παραχθεί καύσιμο και να αναπτυχθούν 
εφικτές επιλογές αποστολής εντός τριών 
ετών. «Οι (ρυθμιστικές) διαδικασίες πρέ-
πει να γίνουν αυστηρά και σωστά», είπε 
ο Τρουντό.

Η EverWind Fuels, η εταιρεία με έδρα τη 
Νέα Σκωτία πίσω από την ανάπτυξη του 
Stephenville, σχεδιάζει να χρησιμοποιή-
σει την αιολική ενέργεια για να δημιουρ-
γήσει υδρογόνο και αμμωνία. Αυτή η αμ-
μωνία θα αποσταλεί στη Γερμανία, όπου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο 
για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο ή 
να μετατραπεί ξανά σε υδρογόνο.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, 
Trent Vichie, δήλωσε σε συνέντευξή του, 
ότι η επίδειξη υποστήριξης και από τις 
δύο κυβερνήσεις είναι κρίσιμη, αλλά προ-
ειδοποίησε ότι υπάρχουν διδάγματα που 
πρέπει να αντληθούν από την αποτυχία 
ανάπτυξης της ικανότητας παραγωγής και 
εξαγωγής υγρού φυσικού αερίου. Η διμε-
ρής συμφωνία δεν αναφέρει πόση ποσό-
τητα υδρογόνου πιστεύουν ότι θα μπο-
ρούσε να αποστείλει συνολικά ο Καναδάς 
μέχρι το 2025.
Ο Καναδάς σκοπεύει να στηριχθεί σε 

υπάρχοντα προγράμματα χρηματοδότη-
σης, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου 
Καθαρών Καυσίμων αξίας 1,5 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, αλλά θα βάλει επιπλέ-
ον δολάρια στο τραπέζι όταν ή εάν χρεια-
στεί, είπε ο Wilkinson.

© The Canadian Press 
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Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

shieldofathena.com

Shield of Athena Family Services

shieldofathena

The Shield of Athena launched a new multilingual public awareness campaign on 
family violence, “For the love of women”, on March 10, 2022. Its goal is to assure that all 

Canadians can access important information.

Through its content, recipes from many countries, it touches diverse ethnic groups and 
communities in Canadian society.

For 12 weeks, readers will be introduced to a new 
recipe from the world’s kitchen in Farsi and ten 

other languages!

Stay tuned every other Monday, and visit our 
YouTube page for more information.

Week 2 - Okra

This week’s fabulous recipe is Okra 
from an Indian kitchen.

See how it’s made on the following link: 
https://www.youtube.com/

watch?v=8Ib8fENYJgI

Along with other international 
recipes, it is part of the Shield of 

Athena’s new outreach campaign, 
“For the love of women”.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

Ο Καναδάς και η Γερμανία υπογράφουν Ο Καναδάς και η Γερμανία υπογράφουν 
συμφωνία για την έναρξη αποστολών συμφωνία για την έναρξη αποστολών 
υδρογόνου έως το 2025υδρογόνου έως το 2025
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Μια καινούργια αρνητική κατάστα-
ση προκύπτει στο Κεμπέκ, καθώς 

τα σχολεία αγωνίζονται να προσλάβουν 
δασκάλους εδώ και αρκετό καιρό, την 
ώρα που η Επαρχία του Καναδά προ-
σπαθεί να ξεπεράσει τα ελλείματα στον 
προϋπολογισμό της.

Οι μελλοντικοί δάσκαλοι που ξεκινούν 
την τελευταία πρακτική τους πλήρους 
απασχόλησης αυτή την εβδομάδα, βλέ-
πουν τον προϋπολογισμό τους να μειώνε-
ται απροσδόκητα γι’ αυτό το φθινόπωρο 
και θα πρέπει να χρεωθούν απρόθυμα την 
υποτροφία στην οποία υπολόγιζαν και δεν 
προσφέρεται πλέον. 

Η υπουργός Ανώτατης Παιδείας, 
Danielle McCann, υπόσχεται να βρει μια 
λύση.
«Αυτό μαθεύτηκε με μεγάλη απογοή-

τευση. Όλοι θα πρέπει να κάνουν θυσίες 
εξαιτίας αυτού», λέει ο Alexann Leblanc, 
τεταρτοετής φοιτητής στο πτυχίο στη δι-
δασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης γλώσ-
σας στο Πανεπιστήμιο Laval. 

Αυτή η κατάσταση έρχεται καθώς τα σχο-
λεία αγωνίζονται να προσλάβουν δασκά-
λους εδώ και αρκετό καιρό και το Κεμπέκ 
προσπαθεί να ξεπεράσει την έλλειψη. 
Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 
την ερχόμενη εβδομάδα, το εκπαιδευτικό 
σύστημα της επαρχίας υπολείπεται 700 
με 1.400 εκπαιδευτικών.
Συνήθως, οι διδάσκοντες φοιτητές επω-

φελούνται για την «πρακτική IV» από την 
υποτροφία για την υποστήριξη της επι-
μονής και της επιτυχίας των εκπαιδευο-
μένων, στο ποσό των $3.900, η   οποία κα-
ταβάλλεται σε δύο δόσεις: η πρώτη στην 
αρχή της συνεδρίας, η δεύτερη το Δεκέμ-
βριο. Αυτή η οικονομική βοήθεια είναι 
ανεκτίμητη και οι φοιτητές υπολόγιζαν σε 
αυτήν, καθώς η πλειονότητα της πρακτι-
κής άσκησης διδασκαλίας διάρκειας 15 
εβδομάδων είναι αμισθί.

Ωστόσο, σε ένα email που έλαβε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, από έναν υπεύθυνο 
διαχείρισης σπουδαστών στο Πανεπιστή-
μιο Laval, ο Alexann έμαθε ότι αυτή η υπο-
τροφία θα αντικατασταθεί από υποτροφί-
ες Perspective Québec. 
Από αυτό το φθινόπωρο, αυτό το πρό-

γραμμα στοχεύει να παρέχει οικονομική 
υποστήριξη καθ› όλη τη διάρκεια του μα-
θήματος των φοιτητών του CEGEP και των 
φοιτητών πανεπιστημίου, σε διάφορους 
τομείς όπου υπάρχει καταφανής έλλειψη 
ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβα-
νομένης της εκπαίδευσης. 

Για φοιτητές πανεπιστημίου, το ποσό 

των υποτροφιών είναι $2.500 ανά εξάμη-
νο.
«Η επιτυχία της πρακτικής άσκησης 

πρέπει να επικυρωθεί, η πληρωμή της 
υποτροφίας [των $2.500] μπορεί να ανα-
μένεται προς τα τέλη Ιανουαρίου / αρχές 
Φεβρουαρίου», λέει το email. Επομένως, 
οι μαθητές δε θα δουν χρήματα αυτό το 
φθινόπωρο.
«Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί είχα 

επιλέξει το περιβάλλον πρακτικής μου με 
βάση το γεγονός ότι επρόκειτο να έχω μια 
πληρωμή αυτό το φθινόπωρο και ότι θα 
μπορούσα να συγκεντρωθώ 100% στις 
σπουδές», υπογραμμίζει ο Alexann. Τελι-
κά χρειάστηκε να βάλει χρέος για να βγει 
το πρώτο εξάμηνο. «Δεν ήταν μια επιλογή 
που ήθελα να κάνω, γιατί ήθελα να απο-
φοιτήσω χωρίς χρέη, κάτι που είχα κατα-
φέρει να κάνω μέχρι αυτό το φθινόπωρο», 
λέει.
«Είμαστε όλοι σε αυτήν την κατάσταση 

αβεβαιότητας και έτσι ήταν όλο το καλο-
καίρι», προσθέτει η Noémie Beaulieu. Δεν 
ξέραμε ούτε πόσα θα λαμβάναμε, ούτε 
πότε. Η φοιτήτρια παραπονιέται για έλ-
λειψη σαφούς επικοινωνίας και σκέφτε-
ται επίσης να υποβάλει αίτηση για δάνειο.
«Θα μαζέψουμε ακόμη περισσότερα 

χρέη από όσα ήδη έχουμε», λέει η Donna 
Cristina Obregon Diaz. Δεν έλαβαν υπό-
ψη τις ανάγκες των φοιτητών πρακτικής 
άσκησης, είναι πραγματικά απογοητευτι-
κό. 

Η MCCANN ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΛΥΣΗ 
Με τις νέες υποτροφίες Perspective 

Québec, ένας φοιτητής πτυχίου εκπαί-
δευσης θα μπορεί να λάβει ένα συνολικό 
ποσό 20.000$ για τέσσερα χρόνια. 
Όμως η μετάβαση μεταξύ των δύο προ-

γραμμάτων και η αδυναμία να μπορέσουν 
να προγραμματίσουν τα οικονομικά τους 
για τους επόμενους μήνες, είναι κάτι που 
καταγγέλλουν οι φοιτητές. 
«Είναι πραγματικά ανώμαλο, δεν είναι 

καθόλου μια ομαλή μετάβαση», λέει ο 
Alexann Leblanc.
«Η υποτροφία του Perspective είναι 

2.500$ ανά εξάμηνο, άρα 5.000$ για το 
τελευταίο έτος του πανεπιστημίου, προ-
σθέτει η Catherine Simard, επίσης τεταρ-
τοετής φοιτήτρια. Αλλά για φοιτητές σαν 
εμένα που αποφοίτησα σε τρεισήμισι 
χρόνια, είμαστε χαμένοι. «Θα προτιμού-
σα να είχα την υποτροφία των $3.900», 
προσθέτει η Donna Cristina Obregon Diaz. 
Πρέπει να πληρώσω το νοίκι μου και δε 
θα έχω χρήματα. Προτιμώ να μπορώ να 
πληρώνω τους λογαριασμούς μου αυτή 
τη στιγμή, παρά να περιμένω για πληρω-
μή το 2023».
Πιεσμένη να απαντήσει, η υπουργός Τρι-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης, Danielle McCann, 

ανέφερε ότι ήταν πάντα πολύ σαφές, ότι 
οι υποτροφίες Perspective Québec θα 
αντικαταστούσαν τις υποτροφίες για να 
στηρίξει την επιμονή της κυβέρνησης στο 
θέμα, γιατί είναι πολύ πιο συμφέρουσες 
ετησίως.
«Τούτου λεχθέντος, θα βρούμε μια λύση 

για να διατηρήσουμε το ποσό που χορη-
γήθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα 
υποτροφιών για φοιτητές που τελειώνουν 
τις σπουδές τους το φθινόπωρο του 2022 
και δεν έχουν επωφεληθεί από την υπο-
τροφία Perspective Québec, προκειμένου 
να διασφαλίσουμε μια δίκαιη μετάβαση 
μεταξύ των δύο προγραμμάτων», πρό-
σθεσε σε δήλωση στα ΜΜΕ. 
«Θέλω να καθησυχάσω τους φοιτητές. 

Θέλουμε το πιο συμφέρον δυνατό πρό-
γραμμα για τα στοχευμένα πεδία και θα 

φροντίσουμε να μην τιμωρηθεί κανείς». 
Η εκπρόσωπος για την εκπαίδευση του 

Φιλελεύθερου Κόμματος του Κεμπέκ 
(PLQ), Marwah Rizqy, με την οποία επικοι-
νώνησε, όπως και με άλλους επαρχιακούς 
βουλευτές ο φοιτητής Alexann Leblanc, 
έστειλε ένα email την Τρίτη 23 Αυγού-
στου το πρωί στον Υπουργό, Jean-François 
Roberge, και στην υπουργό Danielle 
McCann.
«Αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού 

στη μέση ενός αγώνα, είπε η βουλευτής 
των Φιλελευθέρων κατά τη διάρκεια μιας 
συνέντευξης στα ΜΜΕ. Το αίτημά μου εί-
ναι σαφέστατο: να αποκατασταθεί άμε-
σα η υποτροφία που δικαιούνται και να 
υπάρξει μεταβατικό μέτρο για νέες εγγρα-
φές».

© Le Devoir
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ΚΑΝΑΔΑΣ
Περιβάλλον ώρα μηδέν…

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον αισθητές σε 
ολόκληρο τον κόσμο και σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες 

προβλέπεται να γίνουν συχνότερες και εντονότερες τις επόμενες 
δεκαετίες. 

Πολλές είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν θέμα ύδρευσης με τα 
ποτάμια να στερεύουν. 
Ακόμα και οι χώρες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το κρύο, 

όπως ο Καναδάς, παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρα-
σία. 

Πρόσφατη έκθεση του Καναδικού Ινστιτούτου για τις Κλιματικές 
Επιλογές, διαπιστώνει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει μεγάλες επι-
πτώσεις στο περιβάλλον και τα τοπία της χώρας.
Ο αριθμός των γεγονότων που σχετίζονται με την κλιματική αλ-

λαγή, όπως οι πλημμύρες στην Αλμπέρτα του 2013 και ο αυξανό-
μενος αριθμός δασικών πυρκαγιών στην Βρετανική Κολομβία, έχει 
γίνει έντονη ανησυχία με την πάροδο του χρόνου.
Η ετήσια μέση θερμοκρασία του Καναδά στην ξηρά έχει αυξηθεί 

κατά 1,7 βαθμούς Κελσίου από το 1948. Ο ρυθμός θέρμανσης είναι 
ακόμη υψηλότερος στο βόρειο τμήμα της χώρας, στα λιβάδια και 
στη βόρεια Βρετανική Κολομβία. 

Η κλιματική αλλαγή λιώνει ακόμη τους πάγους με ταχύτερους 
ρυθμούς. Οι ζημιές σε περιουσίες και υποδομές είναι ανυπολό-
γιστες. Τα κύματα καύσωνα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
καλοκαιριού του 2009, του 2012 και του 2021, σχετίζονται με αυξή-
σεις στη θερμοπληξία και στις αναπνευστικές ασθένειες. 

Ο Καναδάς είναι επί του παρόντος ο 7ος μεγαλύτερος εκπομπός 
αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο και έχει μακρά ιστορία παραγω-
γής βιομηχανικών εκπομπών από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 2019 
οι μεταφορές και η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξέ-
πεμψαν μαζί πάνω από το ήμισυ του συνόλου. Η βιομηχανία εξό-
ρυξης ορυκτών καυσίμων του Καναδά αύξησε τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 21,6% από το 1990.

Ως γνωστόν, ο Καναδάς έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων και θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 
2005 έως το 2030, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Γε-
γονός είναι ότι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εφαρμοστεί αρκετές 
πολιτικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, όπως η τιμο-
λόγηση του άνθρακα, η εμπορία εκπομπών και τα προγράμματα 
χρηματοδότησης της κλιματικής αλλαγής.
Αν και ο Καναδάς δεσμεύτηκε να μειώσει άμεσα και σημαντικά 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα τελικά δεν εφάρ-
μοσε το ανάλογο σχέδιο. Οι περιβαλλοντικές ομάδες του Καναδά 
και της Βόρειας Αμερικής πιστεύουν ότι ο Καναδάς στερείται αξι-
οπιστίας στην περιβαλλοντική πολιτική και επικρίνουν τακτικά τη 
χώρα σε διεθνούς χώρους. 
Σύμφωνα με έρευνα της Canadian Nuclear Association, η κλιματι-

κή αλλαγή απασχολεί τους Καναδούς περισσότερο από οποιοδή-
ποτε άλλο θέμα. Οι Καναδοί πιστεύουν ότι η απειλή που δημιουρ-
γεί η κλιματική αλλαγή είναι υψηλότερη από τους ομολόγους τους 
στις ΗΠΑ. Πολλές πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της επαρχιακής κυβέρνησης. 

Ωστόσο, η προσαρμογή βρίσκεται επί του παρόντος σε χαμηλά 
επίπεδα στον κατάλογο των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων 
τους και οι περισσότερες επαρχίες δεν έχουν κανένα σχέδιο προ-
σαρμογής για το κλίμα… 

Ανθελληνική Ρητορική
Η ανεπαίσχυντη άνωθεν επιβεβλημένη νο-

οτροπία αντικατάστασης του Ελληνικού 
πληθυσμού, δήθεν δια της μεταναστευτικής 
πολιτικής, τοσούτον υπό την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, όσον και από την παρούσα κυβέρνηση 
αλλά και υπό όλα τα υπάρχοντα κοινοβουλευτι-
κά κόμματα, συνιστά μία κατάπτυστη ρητορική, 
η οποία ακριβώς αποδεικνύει το μέγεθος της μι-
σελληνικής νοοτροπίας, η οποία διέπει μακράν 
τα εν Ελλάδι, ξενοκίνητα κόμματα.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
© ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Είμεθα φρονώ, η μοναδική χώρα, η οποία καλ-
λιεργεί ως επίσημη εθνική γραμμή τον εθνομηδε-
νισμό και συνειδητά την εθνική αποδόμηση, επί 
ήμισυ περίπου του διαδαρομόντος αιώνος, επι-
βεβαιώνοντας επί τη πράξει την ήδη πιστή εφαρ-
μογή του εν εξελίξει σχεδίου «Καλλέργη» εν τη 
πατρτίδι μας, αλλά και πανταχού εις την Ευρώπη.
Ωστόσο, ιδίως εις την Ελλάδα, το συνειδητό 

πλήγμα προέρχεται διαχρονικά από τα ετερόδου-
λα δομικά ανθελληνικά αριστερά κόμματα της 
μαρξιστικής φληναφηματολογίας, διότι κατ’ ου-
σίαν πρόκειται εξ ορισμού δια δούρειους ίππους 
εξουσίας εξω-εθνικών συμφερόντων, εξ αυτού 
του λόγου πλήττουν ανέκαθεν παλαιόθεν, λίαν 
ενσυνειδήτως τον πυρήνα της διαχρονικής μας 
εθνικής ιδιοπροσωπίας.

Εντούτοις, σήμερον, τη διαχρονική πρωτοκα-
θεδρία της ανθελληνικής αριστεράς έχει λάβει 
προσηκόντως άπαν το οργανωμένο σύστημα, ως 
φορέας επελάσεως της παγκοσμιοποιήσεως της 
εγκαθιδρύσως της παγκοσμιοποιήσεως και την 
επελαυνούσης Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία 
δια της κατάλυσης των επιμέρους παραδόσεων 
θα επιβληθεί μία ενιαία αγορά και μία ενιαία 
θρησκεία, υπό τον πλήρη ασφαλώς έλεγχο μίας 
παγκόσμιας δικτατορικής διακυβέρνησης, μίας 
συγκεκριμένης μερίδας εκλεκτών κατ’ αυτούς μι-
κρούς θεούς, υπό τις επιταγές και τα κελεύσματα 
των οποίων υποχρεούμεθα άνευ ετέρου τινός, πέ-
ραν πάσης αμφιβολίας και κατ’ αδίστακτη βεβαι-
ότητα να τους υπακούμε, όντες απολύτως εξαν-
δραποδισμένοι.
Τα ως άνω, κατά το μάλλον ή ήττον καθίστανται 

εν ολίγος γνωστά, όμως το μέγεθος της ανυπέρ-
βλητης υποτιμήσεως του Ελληνικού λαού καθί-
σταται μείζον ζήτημα προσβολής της τιμής και της 
υπολήψεως του, όπου οι ίδιοι οι πολιτικοί μας εις 
ένα ανεξάρτητο έθνος, διαμηνύουν επονείδιστα 
και ανερυθρίαστα, ότι δήθεν θα επιλυθεί το ζή-
τημα του οξέους και ακανθώδους δημογραφικού 
προβλήματος, δια των επιδοτούμενων επήλυδων, 
οι οποίοι δια του συστήματος, αποτελούν σιδη-
ρό πολιορκητικό κριό αλώσεως των εθνών, και 
απτό δε τεκμήριο τούτο καθίσταται, αφενός μεν 
η αφανής επιδότησή τους, η ασυλία την οποία 
απολαμβάνουν, εις διακριτική μεταχείριση προς 
τον Ελληνικό πληθυσμό και εξ ετέρου, η μη δημι-
ουργία των προαπαιτουμένων δια την ενίσχυση 
και συνεπικούρηση προς τις Ελληνικές οκογένειες, 
προκειμένου να αποκτήσουν τέκνα.
Η προδοσία ως προς τον Ελληνισμό λαμβάνει 

χώρα εκ βάθρων, διότι πέραν της πτωχοποιήσεως, 

της σωρείας των πλειστηριασμών και την παρα-
χάραξη της Ελληνικής ιστορίας, εκ παραλλήλου 
επέρχεται ο διωγμός των Ελλήνων και κατά αυτόν 
τον τρόπο, τη στιγμή την οποία οι νέες οικογένει-
ες αδυνατούν αντικειμενικά ελλείψει πόρων να 
αποκτήσουν περισσότερα του ενός τέκνου και 
άλλες ενίοτε ουδένα, εις τον αντίποδα όμως και 
όλως τουναντίον, όλοι οι εισερχόμενοι μετανά-
στες έχουν περισσότερα από τρία παιδιά, όντες 
και Μουσουλμάνοι εις το θρήσκευμα.

Η ιταμή λοιπόν αυτή προσβολή προς τον Ελλη-
νικό λαό συνιστά ομολογία εκδήλωσης μίσους 
προς τον Ελληνισμό, όπου το Κράτος επιδιώκει 
ευθαρσώς την αντικατάσταση του Ελληνικού πλη-
θυσμού καθοιονδήποτε τρόπο, εκτελώντας αμελ-
λητί τις άνωθεν εντολές των διευθυντηρίων των 
κοσμο-εξουσιαστών.

Είναι πρόδηλο, ότι η Ελλάς πολιτισμικά φυλλο-
ροεί, ο πληθυσμός της φθίνει εξ υπαιτιότητας και 
εξ αμέσου δόλου απάντων των ανθελληνικών και 
μισελληνικών κυβερνήσεων και παρά ταύτα, οι 
πολιτικοί της ταλαίνης και καθημαγμένης πατρί-
δας μας, υβρίζουν ανενδεοίαστα τον Ελληνικό 
λαό, καθότι ευρίσκουν ευήκοα ώτα εις την φυλή 
των κομματανθρώπων, οι οποίοι, δρουν ως θερα-
παινίδες των εξ-εθνικών κομμάτων, προκρίνοντας 
αμιγώς ωφελιμιστικά την εξυπηρέτηση του ατομι-
κού τους συμφέροντος, θυσίαζοντας ουχί μόνο το 
συλλογικό, αλλά και αδιαφορώντας δια την εξα-
κολούθηση και πορεία του έθνους διαχρονικά και 
εις το μέλλον.
Ο έσχατος βαθμός κατάπτωσης της παρακμιακής 

αποσύνθεσης και της δυσώδους σήψεως καθί-
σταται πνιγηρός και ανυπέρβλητος ως εκ τούτου 
επιτάσσεται, είπερ παν άλλο, να ωθηθούμε υπό 
μία εσώτατη υπαρξιακή ανάγκη, αντίστασης κατά 
του κατεστημένου, η οποία θα μετουσιωθεί εις 
μία ακατανίκητη ψυχική ορμή και απαρέγκλιτη 
υπαρξιακή αναζήτηση προς την άρδην ανατροπή 
των διαχρονικών εχθρών, οι οποίοι κηδεμονεύουν 
τον Ιερό τόπο μας.

Ο εχθρός μετά τω εκγόνων του, κείται επί θύραις, 
αρκεί να ενωτιστούμε τις εξελίξεις και να αντιστα-
θούμε συν Θεώ, επί τω τέλει ίνα αντισταθμούμε.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κα-
τσιβαρδάς είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη 
Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο 
Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφί-
ας και έκανε το πρώτο 
μεταπτυχιακό του στην 
Πάντειο Σχολή, στο Τμή-
μα Δημόσιας Διοίκησης 
στο μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό 
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφο-
ρών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το 
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμε-
σολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 
3898/2010 (Α’211).
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Παρκόμετρα: Το Μόντρεαλ 
αναμένει περισσότερα έσοδα 
αλλά με καινοτόμες μεθόδους

Τα έσοδα από τα παρκόμετρα της 
πόλης του Μόντρεαλ μπήκαν στο 

στόχαστρο της πόλης. Εξακολουθούν 
να μειώνονται απότομα σε σύγκριση 
με την περίοδο πριν από την πανδημία 
στη μητρόπολη. Πέρυσι, η πόλη κέρδι-
σε 39,3 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα 
από αυτούς τους σταθμούς πληρωμής, 
τα δύο τρίτα του επιπέδου πριν από το 
COVID-19. Όμως, η μητρόπολη σχεδιάζει 
μια δυνατή επιστροφή το 2022.

«Περιμένουμε επιστροφή στο κανονι-
κό, ακόμη και επιτάχυνση της ταχύτητας 
πλεύσης από πλευράς εισοδήματος, στο 
βαθμό που βγαίνουμε από την πανδημία 
και υπάρχει μια βέβαιη επιστροφή στην 
κανονικότητα», λέει η επικεφαλής μετα-
φορών και κινητικότητας στην εκτελεστική 
επιτροπή, Sophie Mauzerolle, στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που 
δημοσιεύθηκε την Τρίτη 23 Αυγούστου 
από τον Οργανισμό Βιώσιμης Κινητικό-
τητας (AMD) – πρώην Stationnement de 
Montréal – τα έσοδα από τα παρκόμετρα 
της πόλης συνεχίζουν να υποφέρουν από 
τον COVID-19. Μέχρι το 2020, τα έσοδα 
από τα παρκόμετρα είχαν μειωθεί απότο-
μα, από 60,1 εκατομμύρια το 2019 σε 33,1 
εκατομμύρια. Στη συνέχεια, πέρυσι, αυ-
ξήθηκαν ελαφρά, επιστρέφοντας στα 39,3 
εκατομμύρια. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των δύο ετών, πρέπει να υπενθυμίσουμε 
ότι είχαν επιβληθεί μέτρα δωρεάν στάθ-
μευσης στο κέντρο της πόλης.
Από το 2011, τα έσοδα από παρκόμετρα 

στο Μόντρεαλ κυμαίνονται γύρω στα 60 
εκατομμύρια δολάρια. Αυτός ο αριθμός 
είναι και ο μέσος όρος των εσόδων που 
απολαμβάνει ετησίως ο Δήμος, από το 
2011 έως το 2019.

Η κ. Mauzerolle υπενθυμίζει, ωστόσο, 
ότι η δημιουργία της AMD έχει ταράξει 
τους τρόπους δράσης. «Παλιότερα, η 
Stationnement de Montréal ήταν κατά 
κύριο λόγο μια εταιρεία είσπραξης εσό-
δων. Ήταν μια παχιά τσέπη. Εκεί, με τον 
Οργανισμό, θέλουμε πρώτα να βελτιστο-
ποιήσουμε τη διαχείριση της στάθμευ-
σης, ανανεώνοντας την κοινή χρήση του 
δρόμου και δημιουργώντας περισσότερο 
χώρο για άλλες μορφές κινητικότητας, 
δημόσιους χώρους, βεράντες. Όλα αυτά 
περιλαμβάνονται στον προβληματισμό» 
λέει.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μεταξύ 2020 και 2021, υπήρχαν επίσης 
περίπου πενήντα λιγότερα παρκόμετρα 
στη μητρόπολη, ιδίως λόγω της απόσυρ-
σης θέσεων στάθμευσης σε άξονες όπως 

η Saint-Denis ή η Peel. «Θέλουμε να κά-
νουμε κάτι άλλο από το να μαζεύουμε 
χρήματα», συνεχίζει η κ. Mauzerolle, λέ-
γοντας ότι θέλει «να βάλει τα σωστά ερ-
γαλεία στα σωστά σημεία».
«Μπορούμε να σκεφτούμε σπονδυλωτή 

τιμολόγηση, για να προσαρμόσουμε την 
τιμή σύμφωνα με την πραγματικότητα. Σε 
τομείς με μικρότερη πυκνότητα, το τιμο-
λόγιο θα ήταν χαμηλότερο και αντίστρο-
φα υψηλότερο σε τομείς με μεγαλύτερη 
πυκνότητα», υποστηρίζει. Ένα πρώτο πι-
λοτικό έργο για τη «συγκέντρωση» χώρων 
πραγματοποιήθηκε επίσης στα τέλη του 
2020. Η συγκέντρωση θέσεων στάθμευ-
σης αποφεύγει να αφήνει κενές θέσεις 
κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι κά-
τοικοι φεύγουν π.χ. για δουλειά.
Το Μόντρεαλ σχεδιάζει επίσης να μονι-

μοποιήσει ένα άλλο πιλοτικό έργο: την 
αυτόματη ανάγνωση πινακίδων, η οποία 
συλλέγει δεδομένα για την προέλευση 
των οχημάτων και την κυκλοφορία τους 
στην επικράτεια, σε πραγματικό χρόνο. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της AMD, Laurent 
Chevrot, σχεδιάζει επίσης να λανσάρει 
μια εφαρμογή για κινητά μέσα σε δύο έως 
πέντε χρόνια, για να δίνει περισσότερα δι-
αθέσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο 
στους κατοίκους του Μόντρεαλ.

Πού είναι οι θέσεις στάθμευσης, ποιοι 
είναι οι κανονισμοί για την καθεμία από 
αυτές; Υπάρχουν θέσεις σε τέτοιο τομέα; 
Αυτό είναι το είδος των ερωτήσεων που 
μπορούν να απαντηθούν σε πραγματικό 
χρόνο. 

ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΧΕΔΟΝ  
15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

Συνολικά, ο Οργανισμός Βιώσιμης Κινη-
τικότητας – που υπάρχει επίσημα από το 
2020 – δαπάνησε περισσότερα από 36 
εκατομμύρια πέρυσι, μια σημαντική αύ-
ξηση σε σύγκριση με τα 28,8 εκατομμύρια 
σε έξοδα που είχαν καταγραφεί εκεί πριν 
από δύο χρόνια.

Φέτος, ωστόσο, τα έξοδα των 36 εκα-
τομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύουν 
σημαντική απόκλιση από τις προβλέψεις 
του προϋπολογισμού, επειδή στις οικονο-
μικές καταστάσεις του 2021, ο παραδημο-
τικός οργανισμός σχεδίαζε να δαπανήσει 
51 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως πολλά δημόσια ιδρύματα και ορ-
γανισμοί, η AMD δεν είχε προβλέψει ότι η 
πανδημία COVID-19 θα διαρκούσε περισ-
σότερο από ένα χρόνο. 

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα  Σύμβουλο, 
Laurent Chevrot, οι δαπάνες θα αρχίσουν 
να αυξάνονται ξανά τον επόμενο χρόνο. 
«Θα πρέπει αυτή τη φορά να πλησιάσου-
με πιο κοντά στο ποσό που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό. Δε θα βρεθούμε σε 
μια έκρηξη κόστους, αλλά σε μια αιτιολο-
γημένη ανάπτυξη», καταλήγει.

© La Presse

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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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 

Μία δύσκολη εξίσωση έχει να επι-
λύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε 

ό,τι αφορά την ομιλία του στη ΔΕΘ στις 
10 Σεπτεμβρίου. Και αυτό, διότι οι προσ-
δοκίες και οι ανάγκες της κοινωνίας από 
την κρίση κινούνται κατά τη λαϊκή ρήση 
«δώσε και σε μένα μπάρμπα». Όμως, 
όπως πολλάκις έχει τονίσει σε όλες τις 
συσκέψεις ο πρωθυπουργός, «αυτό δεν 
είναι σοβαρή πολιτική».

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Κωτσάκος 
© Η ΑΠΟΨΗ

Ο πρωθυπουργός, σε καμία των περιπτώ-
σεων δεν επιθυμεί να κινηθεί στη ΔΕΘ φο-
ρώντας τη στολή του Άγιου Βασίλη, όπως 
αναφέρεται σε πολλά παραταξιακά ΜΜΕ, 
τα οποία προαναγγέλλουν παρεμβάσεις 
για τα πάντα. Φυσικά, κι αυτοί στηρίζο-
νται στα αυξημένα έσοδα που υπάρχουν 
από τον τουρισμό, αλλά και από την πολύ 
υψηλή εισπραξιμότητα των φόρων.
Τουναντίον, όπως τονίζουν πηγές του 

Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, αφενός μεν 
δε θέλει σε καμία των περιπτώσεων να 
προκαλέσει ζημιά στην ελληνική οικονο-
μία, αφετέρου δε, αντιλαμβάνεται πως οι 
όποιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι λελο-
γισμένες για να υπάρχουν αντοχές, καθώς 
ο χειμώνας προς τις εκλογές αναμένεται 
πολύ βαρύς.
Στη Θεσσαλονίκη (η ΔΕΘ είναι από 10 

έως 18 Σεπτεμβρίου) ο κ. Μητσοτάκης θα 
ανέλθει έχοντας δύο στόχους. Ο ένας θα 
είναι να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη για 
την ελληνική οικονομία το επόμενο έτος. 
Ένας οδικός χάρτης, ο οποίος δεν είναι 
στρωμένος με ροδοπέταλα. 
Τουναντίον, έχει πολλές ανηφοριές, κα-

κοτράχαλα σημεία και χρήζει πολύ σωστό 
σχεδιασμό. Ο δεύτερος στόχος τού πρω-
θυπουργού κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ 
είναι να δώσει το στίγμα, ότι με αυτόν οι 

πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια ότι 
θα οδηγήσει το σκάφος σε απάνεμο λιμά-
νι. Και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά 
πηγές του Μαξίμου «αν το επιτύχει θα 
έχει κάνει το σημαντικότερο βήμα για να 
επιτύχει το στόχο του, που είναι η επανε-
κλογή του στις επόμενες εθνικές εκλογές». 
Εκλογές, που εάν δε συμβεί κάτι απρόο-
πτο, προσδιορίζονται περί το Πάσχα του 
2023.

Αναμφίβολα, τα διευρυμένα έσοδα που 
ξεπερνούν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις προσφέρουν ένα σημαντι-
κό μαξιλαράκι ασφαλείας, όμως την ίδια 
ώρα αυξάνονται και οι ανάγκες της κοι-
νωνίας για στήριξη των εισοδημάτων 
τους. Και φυσικά δε μιλάμε μόνο για τους 
ευάλωτους, αλλά και τα νοικοκυριά, που 
ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη (και 
αποτέλεσαν τον πυλώνα για να ανέλθει 
στην εξουσία ο κ. Μητσοτάκης), δυσκο-
λεύονται να βγάλουν το μήνα. Και σε όλα 
αυτά πρέπει να υπολογιστούν και οι τιμές 
διεθνώς του φυσικού αερίου, καθώς το 
ενεργειακό ράλι αυξάνει και το ποσό που 
θα χρειαστεί να καλυφθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ 2023

Όσο και αν τα έσοδα του Ιουλίου είναι 
αρκετά πάνω από τις προβλέψεις, δίνουν 
ανάσα στον προϋπολογισμό και επιτρέ-
πουν κάποια νέα μέτρα στήριξης, οι αβε-
βαιότητες για το μέλλον είναι τόσο μεγά-
λες, που μπορεί να τινάξουν κάθε σχεδια-
σμό στον αέρα. 
Τα δυσμενή σενάρια, που περιλαμβά-

νουν διατήρηση υψηλών τιμών ενέργειας 
και ύφεση στην Ευρώπη, είναι πολύ πιθα-
νά. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν πλέον, 
ότι οι κεντρικές τράπεζες θα επιλέξουν 
συνειδητά την ύφεση, έναντι του πληθω-
ρισμού. 

Και όπως λένε χαρακτηριστικά, η ύφεση 
στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα, θα αγγί-
ξει και την ελληνική οικονομία, έστω και 
αν αυτή προς το παρόν διασώζεται χάρη 
στον τουρισμό. Στο βαρύ αυτό σκηνικό, η 
κυβέρνηση καλείται να επιδείξει δημοσιο-
νομική σύνεση και να επιτύχει πρωτογενή 
πλεονάσματα τον επόμενο χρόνο, ελπίζο-
ντας να εξασφαλίσει τον επόμενο μεγάλο 
στόχο της, την επίτευξη επενδυτικής βαθ-
μίδας. Στο οικονομικό επιτελείο υποστη-
ρίζουν, ότι «κρατούν πολεμοφόδια για 
την αντιμετώπιση πιθανής επιδείνωσης». 
Όμως, αυτά πρέπει να είναι πολλά.
Αρκεί να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα 

σταθερότητας του περασμένου Απριλί-
ου δεν έχει συμπεριληφθεί στήριξη για 
τους λογαριασμούς ρεύματος, που είναι 
βέβαιο ότι θα χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή 
στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν 
μια δαπάνη 200-300 εκατ. το μήνα για τη 
στήριξη των λογαριασμών, κάτι που αν 
συνεχιστεί το 2023 θα εξαφανίσει το προ-
βλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% 
του 2023. Το αν θα αλλάξει ο στόχος αυτός 
του 2023, όπως και του 2022 για πρωτογε-
νές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ, μένει να φανεί 
τους προσεχείς δύο μήνες, οπότε και θα 
κατατεθούν ο συμπληρωματικός προϋπο-
λογισμός για φέτος και το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2023. Προς το πα-
ρόν, στο οικονομικό επιτελείο ξορκίζουν 
αυτή την πιθανότητα, αλλά η αβεβαιότη-
τα είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί τίποτα.

Συμπερασματικά, οι τελικές αποφάσεις 
για το πώς θα κινηθεί ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη ΔΕΘ θα ληφθούν στο τέ-
λος Αυγούστου, ή ακόμη και τις πρώτες 
ημέρες του Σεπτεμβρίου, όταν ο Χρήστος 
Σταϊκούρας θα παρουσιάσει στον πρω-
θυπουργό τα ακριβή στοιχεία. Το βέβαιο 
είναι ότι ο πρωθυπουργός δε θα ανέβει 
στην Θεσσαλονίκη με άδεια χέρια.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΧΟΥΝ «ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Με βάση το σχεδιασμό του Μαξίμου και 
του οικονομικού επιτελείου θα πρέπει να 
δούμε τα μέτρα που έχουν ήδη «κλειδώ-
σει» και απλά θα περιμένουμε το χρόνο 
υλοποίησης τους. 

Στο πρώτο πακέτο, οι πολίτες μπορούν 
να περιμένουν:
-Νέα επιταγή ακρίβειας διότι ο πληθω-
ρισμός αν και μειώθηκε στο 11,6% τον 
Ιούλιο, παραμένει εφιάλτης.
-Νέο κύκλο Fuel Pass για το τελευταίο 

τρίμηνο του έτους, εκτός κι αν οι τιμές 
των καυσίμων κάνουν ελεύθερη πτώση.
-Αναδρομικά στους συνταξιούχους που 

δικαιώθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ 
για τις περικοπές σε επικουρικές και 
δώρα για το επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 
2015 – Μαΐου 2016.
-Κάλυψη με όποιο δημοσιονομικό κό-

στος του μεγαλύτερου μέρους των επι-
βαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλε-
κτρικής ενέργειας από το άλμα των τι-
μών του φυσικού αερίου.

Φυσικά θα πρέπει να τονιστεί, ότι κά-
ποια μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα 
ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2023. Αυτά 
είναι:
-Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για όλους, με την απαλλαγή 
από τη μνημονιακή βάσανο τόσο των δη-
μοσίων υπαλλήλων όσο και των συνταξι-
ούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
-Αύξηση των συντάξεων για όσους δεν 

έχουν προσωπική διαφορά κατά τουλά-
χιστον 6%.
-Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού σε 

τουλάχιστον 751 ευρώ.
-«Λίφτινγκ» στο τέλος επιτηδεύμα-

τος, το οποίο παρά τα όσα έχουν ακου-
στεί, δεν προκύπτει να καταργείται ή να 
μειώνεται οριζόντια για το επόμενο έτος.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Οι 3 στόχοι του ΚυριάκουΔΕΘ: Οι 3 στόχοι του Κυριάκου
Θα ανακοινώσει στοχευμένα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, δίχως να Θα ανακοινώσει στοχευμένα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, δίχως να 

διακινδυνεύσει το μέλλον, κρατώντας δυνάμεις για το δύσκολο χειμώνα που διακινδυνεύσει το μέλλον, κρατώντας δυνάμεις για το δύσκολο χειμώνα που 
έρχεται και θα στείλει μήνυμα αισιοδοξίας στους πολίτες, ότι η χώρα θα έρχεται και θα στείλει μήνυμα αισιοδοξίας στους πολίτες, ότι η χώρα θα 

ξεπεράσει και αυτή την κρίση | Με λογική οι παροχές, ώστε να υπάρχουν ξεπεράσει και αυτή την κρίση | Με λογική οι παροχές, ώστε να υπάρχουν 
πάντα πολεμοφόδια για το δύσκολο χειμώνα που έρχεταιπάντα πολεμοφόδια για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται
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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!

Μια ιδιαίτερα διευρυμένη ατζέντα 
προωθεί η Τουρκία, βάζοντας στο 

τραπέζι όλα τα θέματα, από συνδιαχεί-
ριση των εσόδων με την Κύπρο και απο-
στρατιωτικοποίηση, έως την άνευ όρων 
αγορά F-16 και τους «Τούρκους στη Δυ-
τική Θράκη».

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συνέδε-
σε το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου 
με τη… μοιρασιά των εσόδων με την Κύ-
προ, επέμεινε στην αποστρατιωτικοποίη-
ση των ελληνικών νησιών, ενώ κατηγόρη-
σε την Ελλάδα για λόμπι κατά της Τουρκί-
ας στις ΗΠΑ και έκανε λόγο για «Τούρκους 
στη Δυτική Θράκη» των οποίων παραβιά-
ζονται τα δικαιώματα.

ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΚΥΠΡΟ
«Η λύση του ζητήματος της Ανατολικής 

Μεσογείου στην πραγματικότητα εξαρ-
τάται από το μοίρασμα των εσόδων στην 
Κύπρο. Δηλαδή το 50% του ζητήματος. 
Η δίκαια κατανομή των εσόδων» δήλωσε 

ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μιλώ-
ντας στο τουρκικό δίκτυο Haber Global, 
ενώ αρνήθηκε ότι το φυσικό αέριο που 
ανακάλυψαν ENI και TOTAL στο τεμάχιο 
6 βρίσκεται εντός της λεγόμενης «τουρκι-
κής υφαλοκρηπίδας».
«Πρώτα απ’ όλα, σε ορισμένες εφημε-

ρίδες η είδηση μεταδόθηκε ως “περιοχή 
που επικαλύπτει την υφαλοκρηπίδα μας”. 
Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η υφαλο-
κρηπίδα μας, είναι αλήθεια, περνάει και 
από αυτά τα τεμάχια. Αλλά περνάει από 
τη μέση. Αυτές οι σεισμικές μελέτες, οι 
μελέτες γεωτρήσεων… στη Νότια Κύπρο. 
Ναι. Βρίσκεται νότια των νότιων ορίων 
της υφαλοκρηπίδας μας» είπε, προσθέ-
τοντας ότι «δεν τους επιτρέπουμε φυσικά 

να εισέλθουν επ’ ουδενί στην υφαλοκρη-
πίδα μας».
Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-

ρικών επανέλαβε τα περί ελληνικών επι-
χειρήσεων για την παραβίαση της… τουρ-
κικής υφαλοκρηπίδας και υποστήριξε ότι 
πέρυσι η Ελλάδα και η Κύπρος προσπάθη-
σαν μέσα σε ένα χρόνο 9 φορές με διάφο-
ρες μεθόδους και στέλνοντας πλοία, ακό-
μη και με πλοία τρίτων χωρών να εισέλθει 
στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα», αλλά 
η Τουρκία τις απέτρεψε είτε στρατιωτικά 
με τα πλοία τους είτε με διπλωματικούς 
τρόπους.

ΒΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΙΑ… ΑΝΕΝΤΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρέθηκε για 
ακόμα μία φορά στο στόχαστρο του Τσα-
βούσογλου. «Η Ελλάδα πρέπει να αφή-
σει αυτό το φάκελο του ψεύδους και να 
εγκαταλείψει τη μαύρη προπαγάνδα. Το 
να βγαίνει συνεχώς κατά της Τουρκίας πα-
ντού. Να κάνει λόμπιγκ για τα F-16. Αυτά 
που ξεκίνησε αμέσως μετά το γεύμα του 
προέδρου μας (με τον Μητσοτάκη). Βέ-
βαια, εμείς γνωρίζουμε την ανέντιμη πο-
λιτική της Ελλάδας. Είπαμε να μη βάζουμε 
τρίτους ανάμεσά μας, έχουμε τις διερευ-
νητικές επαφές…

Μία μέρα μετά ο Μητσοτάκης κόλλησε 
κορωνοϊό, ο πρόεδρός μας του τηλεφώ-
νησε, ήμουν κι εγώ παρών. Ήταν ένα ει-
λικρινές τηλεφώνημα. Και περνάει μια 
εβδομάδα και άρχισε πάλι την προπαγάν-
δα κατά της Τουρκίας. Λένε ότι πρέπει (η 
Τουρκία) να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο».

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΗΣ… 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Τσαβούσογλου επανέλαβε το αφήγη-

μα περί «Τούρκων στη Δυτική Θράκη» και 
αποστρατιωτιποίησης των ελληνικών νη-
σιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στη Δυ-
τική Θράκη υπάρχει καταπίεση και δεν 
εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο. Το ίδιο και 
στα νησιά, παραβιάζουν το αποστρατικο-
ποιημένο καθεστώς τους. Τα κάνουν αυτά 
γιατί εμπιστεύονται την Ευρώπη, αλλά και 
εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα 
χέρια. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει 
να ακολουθεί τέτοιες πολιτικές, πρέπει 
να μάθει την αξία τής φιλίας τής Τουρκίας. 
Αν συνεργαστούν, ποιο θα είναι το όφε-
λός τους; Αν δεν το κάνουν, τι θα χάσουν; 
Αυτά πρέπει να τα υπολογίσουν καλά και 
να μην εμπιστεύονται τους άλλους».

«ΟΧΙ» ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ερωτηθείς εάν επίκειται κάποια συνά-
ντηση με την Αθήνα, ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών είπε ότι «όσο συνεχίζει αυτή 
τη στάση η Ελλάδα, δεν έχει νόημα. Εμείς 
δε σηκωνόμαστε κάθε πρωί για να καβγα-
δίζουμε με την Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει 
ειλικρίνεια. Αν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, 
ποιο το νόημα του διαλόγου; Γνωριζό-
μαστε με τον προσωπικό μου φίλο από 
το 2004, ήρθε στην Άγκυρα, πριν από τη 
συνέντευξη Τύπου μου είπε, ότι δε θα πω 
κάτι αρνητικό, αναμένω να κάνετε κι εσείς 
το ίδιο, αλλά δεν έγινε έτσι». Ο Cavusoglu 
είπε ότι αυτό κάνουν συνεχώς οι Έλλη-
νες, στην αρχή τους αγκαλιάζουν και μετά 
βγαίνουν και μιλούν κατά της Τουρκίας. 
«Πρέπει να είναι ειλικρινείς», τόνισε.

ΑΓΟΡΑ F-16 ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ
Τέλος, ο Τσαβούσογλου απέρριψε εκ 

νέου την αγορά F-16 με όρους. «Οι τεχνι-
κές συνομιλίες συνεχίζονται πολύ καλά, 

αλλά δε θα συμφωνήσουμε να αγοράσου-
με ένα προϊόν με τρόπο που θα μπορούσε 
να μας περιορίζει, γιατί να αγοράσουμε 
ένα προϊόν που δεν μπορούμε να το χρη-
σιμοποιήσουμε; Περιμένουμε από την 
αμερικανική κυβέρνηση να συνεχίσει να 
εργάζεται για να πείσει το Κογκρέσο για 
την πώληση» συνέχισε.

H ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  
ΓΙΑ ΤΑ F-16

Η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε προμή-
θεια και εκσυγχρονισμό των F-16, κατά τις 
συνομιλίες που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 
του 2021. 

Η συμφωνία των 6 δισ. δολαρίων θα πε-
ριλαμβάνει την πώληση 40 F-16 και τον 
εκσυγχρονισμό 79 πολεμικών αεροσκα-
φών που έχει η τουρκική Πολεμική Αερο-
πορία στο απόθεμά της.
Μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόε-

δρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώ-
ριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στα τέλη Ιου-
νίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, 
είπε σε συνέντευξη Τύπου: «Θα πρέπει 
να πουλήσουμε τα F-16 στην Τουρκία. Το 
είπα το Δεκέμβριο και η θέση μου δεν άλ-
λαξε από τότε. Δεν είναι προς το συμφέ-
ρον μας να μην τα πουλήσουμε».
Ωστόσο, τον Ιούλιο, η Βουλή των Αντι-

προσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε με 244-179 
τροπολογία, που απαγορεύει την πώληση 
ή τη μεταφορά F-16 και κιτ εκσυγχρονι-
σμού στην Άγκυρα, εκτός εάν ο Μπάιντεν 
πιστοποιήσει ότι η μεταφορά είναι προς 
το συμφέρον των ΗΠΑ και εγγυάται στο 
Κογκρέσο ότι τις 120 ημέρες πριν από τη 
μεταφορά, η τουρκική κυβέρνηση δεν πα-
ραβίασε τα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Ελλάδας.

© primenews.press

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Τα θέλει όλα η ΤουρκίαΤα θέλει όλα η Τουρκία
Συνδιαχείριση εσόδων με Κύπρο,  Συνδιαχείριση εσόδων με Κύπρο,  
F16 χωρίς όρους, αποστρατιωτικοποίηση  F16 χωρίς όρους, αποστρατιωτικοποίηση  
και... Τούρκους στη Δυτική Θράκηκαι... Τούρκους στη Δυτική Θράκη
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Κάθε Σάββατο 
και Κυριακή 
στις 3-5 μμ. 

Πληροφορίες: 
514 617 0077

Ακούμε και διαβάζουμε συνεχώς 
για την ανθρωπογενή υπερθέρ-

μανση της Γης (Κλιματική Αλλαγή) που 
θα οδηγήσει τον πλανήτη σε ανείπωτες 
καταστροφές. Αυτές οι προβλέψεις, που 
προέρχονται από επιστήμονες που εργά-
ζονται στον ΟΗΕ, στηρίζονται σε μαθη-
ματικά μοντέλα, τα οποία σχεδόν κανείς 
δε γνωρίζει και σχεδόν κανείς δεν ξέρει 
ποιοι είναι οι συντελεστές που χρησιμο-
ποιούνται στις εξισώσεις. Πίστευε και μη 
ερεύνα!

Αντώνης Φώσκολος* 
© slpress.gr

Αυτό το μοντέλο μάς έλεγε, ότι η στάθμη 
της θάλασσας θα ανέβει κατά επτά μέτρα, 
επειδή θα λιώσουν οι πάγοι στο Βόρειο 
και Νότιο Πόλο, το πολύ μέχρι το 2014. Ο 
πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, 
είχε βραβευτεί μάλιστα με το Νόμπελ για 
τη συμβολή του στη θεωρία της ανθρωπο-
γενούς Κλιματικής Αλλαγής. Πριν την αντι-
προεδρία εργαζόταν ως δημοσιογράφος, 
έχοντας καλύψει τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Η παιδεία του δεν έχει καμία σχέση με το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μέ-
χρι σήμερα, ούτε η στάθμη της θάλασσας 
ανέβηκε, ούτε οι πάγοι έχουν λιώσει.

Οι προβλέψεις των μοντέλων μιλούν για 
αύξηση της μέσης γήινης θερμοκρασίας 
κατά δύο βαθμούς Κελσίου, ήτοι από 15 
Κελσίου στους 17 Κελσίου, εξ αιτίας της 
αύξησης τού – προερχόμενου από τις βιο-
μηχανίες – ατμοσφαιρικού διοξειδίου του 
άνθρακα, με αποτέλεσμα ανείπωτες κατα-
στροφές. Η αύξηση αυτής της μορφής του 
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα 
είναι της τάξης του 0,003%. Μπορεί αυτή 
η απειροελάχιστη αλλαγή να επηρεάσει 
το γήινο κλίμα;

Εδώ και πέντε χρόνια, οι επιστήμονες της 
ΝΑSΑ και της ESA (η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
διαστήματος) και οι διευθυντές των αστε-
ροσκοπείων όλου του κόσμου άρχισαν να 
υποστηρίζουν, βάσει παρατηρήσεων που 
λαμβάνουν χώρα επί 400 χρόνια, ότι η 
κλιματική αλλαγή οφείλεται στη συμπε-
ριφορά του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου.
Αυτή τη συμπεριφορά τη μελετούν ειδι-

κοί γεωφυσικοί που λέγονται γεωφυσι-
κοί του Ήλιου (helio-geophysicists) με τη 
βοήθεια δορυφόρων SOHO από την ESA 
(European Space Agency), τον Parker Solar 
Probe που εκτοξεύθηκε το 2018 και πάρα 
πολλούς άλλους δορυφόρους του ηλίου 
που έχουν ήδη εκτοξευθεί και θα εκτο-
ξευτούν. O δορυφόρος Parker Solar Probe 
μελετάει δύο πράγματα: Πρώτον, τη ροή 
της μαγνητικής ενέργειας που επιταχύνει 
τη δημιουργία της ηλιακής κορώνας και 
τη δημιουργία των ηλιακών ανέμων (Solar 
Winds). Δεύτερον, τη δομή και δυναμική 
του μαγνητικού πλάσματος.

ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Η έξαρση του μαγνητικού πεδίου που 

εκδηλώνεται με τον αριθμό των εκρήξεων 
που λαμβάνουν χώρα στον Ήλιο (Sun Spot 
Numbers) επηρεάζει τη γήινη θερμοκρα-
σία. Όσο πιο πολλές εκρήξεις έχουμε (Sun 
Spot Numbers) τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
γήινες θερμοκρασίες.

Όταν δεν έχουμε ηλιακές εκρήξεις για με-
γάλα χρονικά διαστήματα, όπως την περί-
οδο Maunder (Mini Ice Age), τότε η μέση 
γήινη θερμοκρασία πέφτει κατά περίπου 
2 βαθμούς Κελσίου. H NASA και ESA προ-
βλέπουν, βάσει των στοιχείων που τους 
στέλνουν οι ηλιακοί δορυφόροι (Solar 
Orbiters), ότι μια τέτοια περίοδο ψύχους 
θα τη βιώσουμε κι εμείς, περίοδος Eddy 
(New Mini Ice Age) αρχής γενομένης από 
τη δεκαετία του 2020 που σίγουρα θα δι-
αρκέσει μέχρι το 2050 και πιθανόν μέχρι 
το 2100.

Αυτή η αναφορά μάς λέει, ότι χιλιάδες 
επιστήμονες και δεκάδες διαστημικές 
υπηρεσίες, από τότε που ο Γαλιλαίος ανα-
κάλυψε το τηλεσκόπιο, δεν αποδίδουν την 
υπερθέρμανση του πλανήτη στην απειρο-
ελάχιστη αύξηση του ατμοσφαιρικού διο-
ξειδίου του άνθρακα. Την αποδίδουν στη 
συμπεριφορά του Ήλιου. 

Επιπροσθέτως, η παραπάνω αναφορά 
μάς λέει, ότι αν θέλουμε να καταπολε-
μήσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
πρέπει να επέμβουμε στο μαγνητικό πε-
δίο του Ήλιου, για να σταματήσουμε τις 
ηλιακές εκρήξεις. Η αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, λοιπόν, δε θεραπεύεται 

ούτε με την εγκατάσταση ανεμογεννητρι-
ών, ούτε και/με την πώληση ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΤΟΥ DAVOS
Διερωτώμαι, αν κανένας από τους ακτι-

βιστές ή οπαδούς της ανθρωπογενούς 
κλιματικής αλλαγής, που παρακολούθη-
σε τη διάσκεψη στο Νταβός, όπως π.χ. η 
Γκρέτα (Greta Thunberg), ο Αλ Γκορ, ο πρί-
γκιπας Κάρολος και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, επισκέφθηκαν το διάσημο αστερο-
σκοπείο του Davos που λειτουργεί από το 
1907 και ασχολείται επί 113 χρόνια με την 
επίδραση των ηλιακών κηλίδων στο κλίμα 
της Γης.
Το ερώτημα είναι, πώς οι ηλιακές εκρή-

ξεις που πηγάζουν από τη συμπεριφορά 
του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου επη-
ρεάζουν τη γήινη θερμοκρασία. Μεταξύ 
Ήλιου και Γης παρεμβάλλεται μία αστρι-
κή γαλακτική σκόνη που είναι πλούσια σε 
ισότοπο 10 Be. Αυτό το ισότοπο δεν υπάρ-
χει στη Γη.
Αυτή η σκόνη έχει πιστοποιηθεί από τα 

διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και θα 
συνεχιστεί η μελέτη της από το διάδοχό 
του James Webb Space Telescope. Η γα-
λακτική σκόνη δρα σαν μια κουρτίνα που 
εμποδίζει τις ακτίνες του Ήλιου να θερμά-
νουν τη Γη, με αποτέλεσμα η μέση γήινη 
θερμοκρασία να μειώνεται. Έτσι δημιουρ-
γήθηκαν οι μικρές μεσοπαγετώδεις περίο-
δοι Maunder και Dalton.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Την ίδια τύχη προβλέπεται πως θα έχει 
η Γη από τη δεκαετία του 2020 μέχρι το 
2050, ή και μέχρι το 2100. Όταν ενεργο-
ποιείται το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου εμ-
φανίζονται οι ηλιακές κηλίδες, οι οποίες 
με τη σειρά τους δημιουργούν τους ηλι-
ακούς ανέμους (Solar Winds), οι οποίοι 
διώχνουν/σκορπίζουν τη γαλακτική σκόνη 
που υπάρχει μεταξύ Ήλιου και Γης. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα, οι ηλιακές ακτίνες 
να αυξάνουν τη μέση γήινη θερμοκρασία, 
περίοδοι 1740-1790, 1840-1890 και 1960-
2005. Αυτή η γαλακτική σκόνη (cosmic 
dust) που είναι πλούσια στο ισότοπο Βη-

ρύλλιο 10 φθάνει καθημερινά στη Γη. Χά-
νεται στη θάλασσα και στην ξηρά, αλλά 
διατηρείται στο Βόρειο και Νότιο Πόλο 
και στη Γροιλανδία. Παγοπυρήνας από 
τη Γροιλανδία, τοποθεσία Dye-3, δείχνει 
το συσχετισμό της κοσμικής σκόνης με 
τις εκρήξεις και τον αριθμό των ηλιακών 
κηλίδων και τις διακυμάνσεις τής μέσης 
γήινης θερμοκρασίας. Δηλαδή, τις παγε-
τώδεις και τις μεσοπαγετώδεις περιόδους 
από το 1600 μ.Χ. μέχρι σήμερα.

Άρα, τόσο οι παρατηρήσεις από τα γήι-
να τηλεσκόπια που άρχισαν από το 1600 
όσο και αεροδιαστημικές μελέτες που γί-
νονται από όλα τα κράτη του κόσμου και 
που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, μας βρο-
ντοφωνάζουν, ότι η γήινη κλιματική αλ-
λαγή είναι συνάρτηση της συμπεριφοράς 
του ηλιακού μαγνητικού πεδίου, το οποίο 
ο άνθρωπος δεν μπορεί να επηρεάσει.

Ήδη μπαίνουμε στην παγετώδη περίοδο 
Eddy, όπως λένε NASA και ESA. Καλό θα εί-
ναι η ανθρωπότητα να ετοιμάζεται γι’ αυ-
τήν την περίοδο που θα είναι πολύ όμοια 
με τις παγετώδεις περιόδους Maunder και 
Dalton. Κατά τη διάρκεια αυτών των περι-
όδων πάγωσαν οι ποταμοί στην Ευρώπη, 
π.χ. ο Τάμεσης στην Αγγλία και τα κανά-
λια της Βενετίας. Φαίνεται λοιπόν, ότι ήδη 
έχουμε μπει σε μια τέτοια περίοδο, που οι 
επιστήμονες της NASA την ονόμασαν πε-
ρίοδο Eddy. Κατά αυτή την περίοδο που 
θα διαρκέσει 50-90 χρόνια, η μέση γήινη 
θερμοκρασία θα πέσει κατά 2 βαθμούς 
από τη σημερινή που είναι 15,8 βαθμοί 
Κελσίου.
Είναι αξιοσημείωτο, ότι η Ευρώπη χρη-

ματοδοτεί με δισεκατομμύρια τόσο τα 
αστεροσκοπεία τους όσο και τις διαστη-
μικές υπηρεσίες για έρευνες που ασχο-
λούνται με την επίδραση των ηλιακών 
κηλίδων στη γήινη θερμοκρασία, αλλά 
ταυτόχρονα και το λεγόμενο Green Deal. 
Μήπως πίσω από τη φιλολογία για την αν-
θρωπογενή κλιματική αλλαγή, κρύβονται 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα;

*Ο Αντώνης Φώσκολος είναι ομότιμος 
καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και 
ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπη-
ρεσίας του Καναδά

Η απάντηση για  Η απάντηση για  
την Κλιματική Αλλαγή την Κλιματική Αλλαγή 
βρίσκεται στον Ήλιοβρίσκεται στον Ήλιο
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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

  OPEN HOUSE
  OPEN HOUSE

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

Call me for more info.

Sunday, August 28, 2 to 4 pm.
830 Rue Parkway, / 100th Ave

By appointment ONLY. Please call me. 514.993.5010

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Ποιες τροφές απειλεί με εξαφάνιση η κλιματική αλλαγή
Οι πληθυσμοί των μελισσών μειώνο-

νται, πάνω από τα μισά είδη νυχτε-
ρίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώνο-
νται δραματικά ή έχουν καταγραφεί ως 
απειλούμενα με εξαφάνιση, ενώ οι επι-
στήμονες ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι η 
πεταλούδα Μονάρχης τελεί υπό εξαφά-
νιση.
Τι κοινό έχουν αυτά τα τρία είδη; Εί-

ναι επικονιαστές και χωρίς τη συμμετοχή 
τους, φρούτα, λαχανικά και άλλα φυτά 
δεν μπορούν να επικονιαστούν, απειλώ-
ντας την παραγωγή τροφίμων σε παγκό-
σμιο επίπεδο.
«Μία στις τρεις μπουκιές φαγητού που 

τρώμε, συνδέεται άμεσα με έναν επικονι-
αστή», δήλωσε στο CNN ο Ρον Μάγκιλ, δι-
ευθυντής επικοινωνίας και ειδικός σε θέ-
ματα άγριας ζωής στο ζωολογικό κήπο του 
Μαϊάμι. Περίπου το 30% της τροφής που 
καταλήγει στο τραπέζι μας φτάνει εκεί 
χάρη στις πεταλούδες, τις μέλισσες και τις 
νυχτερίδες. Η απώλεια αυτών των κρίσι-
μων πληθυσμών θα μπορούσε επίσης να 
σημαίνει την απώλεια ορισμένων τροφών.
Τα μήλα, τα πεπόνια, τα βατόμουρα, οι 

κολοκύθες, τα κολοκύθια, το μπρόκολο 
και τα αμύγδαλα, είναι μεταξύ των τρο-
φών που επηρεάζονται περισσότερο από 
τη μείωση των επικονιαστών, σύμφωνα 
με την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
των ΗΠΑ. Ακόμη και η παραγωγή της τεκί-
λας κινδυνεύει.
«Είναι όλα τόσο στενά συνδεδεμένα. 

Ή τρώτε το τρόφιμο που επικονιάζεται 
άμεσα ή τρώτε κάτι που εξαρτάται από 
το συγκεκριμένο επικονιαστή», δήλωσε 
ο Μαγκίλ. «Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
ντόμινο». Με άλλα λόγια, αν τρώτε τηγα-
νητό κοτόπουλο ή χοιρινά παϊδάκια, αυτά 
τα κοτόπουλα και οι χοίροι τρώνε φρούτα, 
λαχανικά και άλλα φυτά, που εξαρτώνται 
από τους επικονιαστές.

Επιπλέον, η κλιματική κρίση έχει πλήξει 
τους επικονιαστές. 

Εκτός από τον αρνητικό αντίκτυπο της 
έντονης και παρατεταμένης ξηρασίας, 
υπάρχει και μια αυξανόμενη ανησυχία για 
την επίδραση της ακραίας ζέστης – ιδίως 
στις πεταλούδες.
Τα φυτά ανθίζουν γρηγορότερα, λόγω 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αυτό 
αποσυντονίζει τις πεταλούδες. 

Όταν τα λουλούδια από τα οποία εξαρ-
τώνται για την τροφή τους ανθίζουν γρη-
γορότερα, οι πεταλούδες βρίσκουν ελά-
χιστα για να τραφούν, γεγονός που επη-
ρεάζει σημαντικά την ικανότητά τους να 
αναπαραχθούν και να επιβιώσουν.

Αυτό εξελίσσεται σε ένα κυκλικό πρό-
βλημα, όπου οι πεταλούδες δεν μπορούν 
να πάρουν την τροφή που χρειάζονται για 
να αναπαραχθούν, ούτε τα φυτά μπορούν 
να επικονιαστούν – με αποτέλεσμα και τα 
δύο να υποφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

Επιστήμονες της Διεθνούς Ένωσης για τη 
Διατήρηση της Φύσης πρόσθεσαν τον πε-
ρασμένο μήνα την πεταλούδα Μονάρχη – 
ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσι-
μα έντομα στον κόσμο – στον Παγκόσμιο 
Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών, 
σημειώνοντας ότι η καταστροφή των βιο-
τόπων της και η άνοδος της θερμοκρασίας, 
απειλούν όλο και περισσότερο το είδος.

Από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Απρί-

λιο του 2021, οι μελισσοκόμοι στις ΗΠΑ 
έχασαν περίπου το 45% των αποικιών με-
λισσών, σύμφωνα με το Κολέγιο Γεωργί-
ας του Πανεπιστημίου Auburn, το οποίο 
αναφέρει ότι το αποδεκτό ποσοστό είναι 
περίπου 20%.
Η κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύει 

ένα θανατηφόρο παράσιτο στους πληθυ-
σμούς των μελισσών. Η έρευνα έδειξε ότι 
αυτά τα παράσιτα που σκοτώνουν τις μέ-
λισσες γίνονται πιο διαδεδομένα σε θερ-
μότερα κλίματα, πράγμα που σημαίνει, 
ότι καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να 
αυξάνονται, τα παράσιτα θα μπορούσαν 
να γίνουν καταστροφικά για τις μέλισσες.

Αρκετές χώρες και ορισμένες πολιτείες 
στις ΗΠΑ έχουν ήδη κινηθεί για να βοηθή-
σουν στην προστασία αυτών των ζωτικών 
ειδών. Η πολιτεία της Καλιφόρνια πιέζει 
για τον περιορισμό των φυτοφαρμάκων 
που σκοτώνουν τις μέλισσες.
Ο Μαγκίλ σημείωσε, ότι ενώ αυτές οι 

μειώσεις συμβαίνουν σταδιακά, τελικά θα 
είναι πολύ μεγάλες για να τις αντιμετωπί-
σουν τα οικοσυστήματα – σαν ένα σημείο 
καμπής, πέρα από το οποίο κάποια είδη 
θα χαθούν για πάντα.

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΚΙΛΑΣ
Οι νυχτερίδες παίζουν επίσης αναντικα-

τάστατο ρόλο στην ασφάλεια των τροφί-
μων. 
Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων 

Πολιτειών επισημαίνει, ότι οι νυχτερίδες 
τρώνε αρκετά παράσιτα ώστε να εξοικο-
νομούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δο-
λάρια ετησίως σε ζημιές καλλιεργειών και 
δαπάνες φυτοφαρμάκων στις ΗΠΑ, κυρί-
ως για τη βιομηχανία καλαμποκιού.
Οι νυχτερίδες είναι επίσης σημαντικοί 

επικονιαστές. «Δε θα είχαμε τεκίλα αν δεν 
υπήρχαν οι νυχτερίδες, επειδή είναι ο μό-
νος επικονιαστής του φυτού αγαύη που 
παράγει την τεκίλα», εξήγησε ο Μαγκίλ.
Οι νυχτερίδες επηρεάζονται από την κλι-

ματική κρίση, με τον ίδιο τρόπο που επη-
ρεάζονται οι πεταλούδες και οι μέλισσες. 
«Οι νυχτερίδες είναι επίσης πιο ευαίσθη-
τες στο θερμικό στρες», πρόσθεσε.

Σε αντίθεση με τις πεταλούδες και τις 
μέλισσες, όμως, οι νυχτερίδες δεν είναι 
απλώς ένας ζωτικός επικονιαστής – θεω-
ρούνται σημαντικός διασκορπιστής σπό-
ρων και είναι κρίσιμες για τα οικοσυστή-
ματά μας, όπως και τα πουλιά.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, 

πρέπει να γίνουν αλλαγές σε παγκόσμια 
κλίμακα.
Υπάρχουν όμως τρόποι με τους οποίους 

ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει.
«Φυτέψτε αυτοφυή φυτά στον κήπο σας 

που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβί-
ωση των ενδημικών ζώων», συμβουλεύει 
ο Μαγκίλ.

Επιπλέον, τα φυτά που είναι ενδημικά 
απαιτούν λιγότερη φροντίδα. Μπορείτε 
επίσης να προσπαθήσετε να μειώσετε τη 
χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών ουσι-
ών γύρω από το σπίτι σας. 
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε βι-

ολογικά προϊόντα, όπως το κομπόστ, για 
την υγεία του εδάφους.

© ygeianews.gr
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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

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, 
ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν περνού-

σε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Ο 
Σαουδάραβας διάδοχος του πριγκιπικού 
θρόνου, κρύβοντας μέσα στην πανάκρι-
βη κελεμπία του όλες τις σκιές για τη δο-
λοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι, 
συνάντησε τον Ελληνα πρωθυπουργό. 

Εκείνη τη μέρα, στις 26 Ιουλίου, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είχε να σκεφτεί πια σο-
βαρότερα πράγματα, από τις επενδύσεις 
με πετροδόλαρα. Αρχισε να καίγεται για 
την ίδια την πολιτική επιβίωσή του μετά 
τις αποκαλύψεις Ανδρουλάκη.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Γαλούπης
© Newsbreak.gr

Μετά τον τεμαχισμό Κασόγκι το 2018, ο 
Σαλμάν, ως ύποπτος για την εντολή εξό-
ντωσης από τη Δύση, έγινε ανεπιθύμητος 
στο δυτικό κόσμο. Ελάχιστοι ηγέτες κατα-
δέχτηκαν να τον συναντήσουν, ρισκάρο-
ντας τη σκληρή κριτική των ΜΜΕ της χώ-
ρας τους. Ο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί ότι 
δε θα βρεθεί μαζί του ποτέ.
Το κλίμα άλλαξε, όταν η Ρωσία εισέβα-

λε στην Ουκρανία και προέκυψε ο φόβος 
του ενεργειακού κραχ. Τους τελευταίους 
μήνες, ο Σαλμάν συναντήθηκε με αρκε-
τούς δυτικούς, τον Μπάιντεν, τον Μακρόν, 
ακόμα και με τον Μητσοτάκη.

Η στιγμή που η «χρυσή» σαγιονάρα του 
Σαουδάραβα πάτησε σε ελληνικό έδαφος, 
συνέπεσε με την έναρξη του πιο μεγάλου 
σκανδάλου υποκλοπών στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια. Μια κακή συγκυρία. Ο 
Σαλμάν θεωρείται ο ηγέτης που έχει κατα-
σκοπεύσει περισσότερο από κάθε άλλον 
στον κόσμο όσους τον κατέκριναν.

ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ PEGASUS 
Ο ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΜΠΙΝ ΣΑΛΜΑΝ

Ο Σαουδάραβας κροίσος είναι λάτρης 
του Pegasus, του πιο προηγμένου κατα-
σκοπευτικού εργαλείου. Η ίδια ισραηλινή 
εταιρία κατασκευάζει και την πιο «light» 
έκδοση του Pegasus, το Predator, που λει-
τουργώντας εντός ελληνικής επικράτειας, 
επιχείρησε να υποκλέψει όσα έλεγε στο 
κινητό του ο Ανδρουλάκης, ενώ παγίδευ-
σε το τηλέφωνο του δημοσιογράφου Κου-
κάκη.

Pegasus και Predator είναι οι δύο εκδο-
χές του ίδιου κατασκοπευτικού εργαλείου 
από την ίδια μητρική εταιρία, την NSO. Το 
Pegasus θεωρείται το πιο ισχυρό και ακρι-
βό όπλο κατασκοπίας στον κόσμο. 

Από το 2011, που βγήκε στην παγκόσμια 
αγορά, πωλείται σε κρατικές υπηρεσίες 
πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, υπο-
σχόμενο ότι μπορεί να κάνει ό,τι κανείς 
άλλος: να «σπάσει» με συνέπεια και αξι-
οπιστία τις κρυπτογραφημένες επικοινω-
νίες οποιουδήποτε τηλεφώνου iPhone ή 
Android.

Έκτοτε, η Ευρώπη έχει ησύχως χρησιμο-
ποιήσει το Pegasus για να αποτρέψει τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, να καταπολεμήσει 
το οργανωμένο έγκλημα, ακόμα και να κα-
ταστρέψει ένα παγκόσμιο κύκλωμα κακο-
ποίησης παιδιών, εντοπίζοντας δεκάδες 
υπόπτους σε περισσότερες από 40 χώρες. 
Οι Αρχές στο Μεξικό το χρησιμοποίησαν 
για να συλλάβουν τον El Chapo, το βαρόνο 
των ναρκωτικών.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΦΥΓΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μέχρι που, όπως έγινε πρόσφατα γνω-

στό, η χρήση του ξέφυγε εκτός ελέγχου. 
Το Μεξικό χρησιμοποιούσε το λογισμικό 
κατασκοπίας όχι μόνο εναντίον γκάν-
γκστερ, αλλά και εναντίον δημοσιογρά-
φων και πολιτικών. Η Σαουδική Αραβία 
το χρησιμοποίησε για να κατασκοπεύει 
τις επικοινωνίες του Τζαμάλ Κασόγκι, του 
αρθρογράφου της «Washington Post», τον 
οποίο Σαουδάραβες πράκτορες σκότωσαν 
και τεμάχισαν στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα επίσημων 
οργανώσεων ψηφιακής εγκληματολο-
γίας, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το 
Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορό-
ντο, πάνω από 450 τηλέφωνα στοχοποιή-
θηκαν σε διάφορες χώρες, με πολλά από 
τα θύματα να είναι «υψηλού προφίλ», 
όπως αξιωματούχοι των ΗΠΑ και δημο-
σιογράφος των «New York Times». Στη 
λίστα περιλαμβάνονται και περιπτώσεις 
όπου επίσημοι κρατικοί φορείς, όπως οι 
γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών, έχουν 
επιβεβαιώσει δημόσια «επιθέσεις» παγί-
δευσης κινητών.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει αποκλει-

στικά και μόνο όσους διαπιστωμένα 
βρέθηκαν με το Pegasus στα τηλέ-
φωνά τους κι όχι αυτούς που υπάρ-
χει η υποψία ότι στοχοποιήθηκαν. 
Ανάμεσα στα «θύματα» είναι ο Τζεφ 
Μπέζος της Amazon, στον οποίο φέρεται 
ότι εστάλη το spyware μέσω μηνύματος 
WhatsApp από τον Σαουδάραβα Μοχά-
μεντ Μπιν Σαλμάν. Ο ζάπλουτος Μπέζος 
ανέθεσε ιδιωτική έρευνα σε εταιρία, από 
την οποία διαπιστώθηκε ότι το τηλέφωνό 
του είχε λάβει ένα περίεργο μήνυμα από 

τον Σαλμάν κι έκτοτε παγιδεύτηκε. 
Ο Μπέζος δίστασε να παραδώσει το 

τηλέφωνό του σε οποιονδήποτε άλλον 
εκτός από τους επιλεγμένους ερευνητές 
που είχε προσλάβει.
Η NSO, η ισραηλινή εταιρία που πουλά-

ει το Pegasus και το Predator σε κρατικές 
υπηρεσίες πληροφοριών σε ολόκληρο τον 
κόσμο, αρνείται να επιβεβαιώσει την ταυ-
τότητα των πελατών της, ενώ διαφημίζει 
ότι η ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυ-
ση δεν μπορεί να ανιχνεύσει το λογισμι-
κό της. Κάτι που καταρρίπτεται, αφού το 
σύστημα ελέγχου της Eυρωβουλής ήταν 
αυτό που εντόπισε την απόπειρα υποκλο-
πής στον Έλληνα ευρωβουλευτή.
Ωστόσο, αυτά τα δύο σκιώδη εργα-

λεία έχουν αγοραστεί από πολλά κράτη, 
που τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν με 
διάφορα νομότυπα προσχήματα. 

Η ελληνική κυβέρνηση είναι μια από 
αυτές που βρίσκονται στο στόχαστρο της 
Ε.Ε. Οι υπηρεσίες και οι Αρχές της Ένωσης 
ελέγχουν και ζητούν επίσημες απαντήσεις 
αν υπήρξε εν κρυπτώ αγορά του Predator, 
για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε 
καταχρηστικά απέναντι σε πολίτες της χώ-
ρας.

ΠΩΣ «ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ» ΤΟ FBI
Στην Αμερική, το FBI έχει αγοράσει το 

Pegasus, και μάλιστα στην εξελιγμένη έκ-
δοση «μηδενικού κλικ», που δεν «απαι-
τεί» καν για την παγίδευση από τους χρή-
στες να πατήσουν κάτι σε ένα συνημμένο 
ή σύνδεσμο. Η Αμερική μπορούσε θεωρη-
τικά να μετατρέψει στιγμιαία οποιοδήπο-
τε τηλέφωνο στον κόσμο σε κατασκοπευ-
τικό εργαλείο. 

Οπουδήποτε, εκτός από τις ΗΠΑ. Το Ισ-
ραήλ, θέλοντας να καθησυχάσει τους φό-
βους των Αμερικανών ότι άλλες χώρες θα 
μπορούσαν να κατασκοπεύουν τις ΗΠΑ, 
ζήτησε από την NSO να προγραμματί-
σει το Pegasus ώστε να είναι ανίκανο να 
στοχεύσει αριθμούς κινητών των ΗΠΑ. 
Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι εμπόδιζε 
και τους Αμερικανούς να κατασκοπεύουν 
Αμερικανούς!

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2022, η NSO 
προσέφερε στις ΗΠΑ μια λύση: ένα νέο 
σύστημα, το Phantom, που μπορεί να χα-
κάρει οποιονδήποτε αριθμό στην Αμερική, 
με ειδική άδεια του Ισραήλ στην NSO.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ  
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΩΡΕΣ, ΥΣΤΕΡΑ  
ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΝ  
ΕΞΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ
Η περίπτωση της Γαλλίας υπήρξε η πρώ-

τη εξωτερική και επίσημη επιβεβαίωση 
της μαζικής έρευνας για τους στόχους της 
ισραηλινής NSO. Η γαλλική έρευνα διεξή-
χθη από την ANSSI, την Εθνική Υπηρεσία 
της Γαλλίας για την Ασφάλεια των Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων, σε συνεργα-
σία με τη μονάδα κυβερνοασφάλειας της 
αστυνομίας. Υπήρξαν έξι περιπτώσεις πα-
γίδευσης, με τα περισσότερα θύματα κα-
τασκοπίας να είναι δημοσιογράφοι και με 
τις υποψίες να στρέφονται στο Μαρόκο.

Ενδεικτικά:
-Μπρουνό Ντελπό: Το τηλέφωνο του δι-

ευθυντή του παρισινού ραδιοφωνικού 
σταθμού TSF Jazz διαπιστώθηκε από το 
Citizen Lab ότι είχε μολυνθεί το 2019, 
ακριβώς τη στιγμή που έκανε αίτηση για 
την προεδρία του Radio France.
-Λενέ Μπρεντού: Η δημοσιογράφος του 
Mediapart επιβεβαιώθηκε από την Υπη-
ρεσία Ασφάλειας Υπολογιστών της Γαλ-
λίας ότι είχε μολυνθεί από το Pegasus. Η 
συγκεκριμένη δούλευε πάνω σε έρευνα 
για τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληρο-
φοριών του Μαρόκου.
-Αρχισυντάκτης του France24, που δεν 

κατονομάζεται, είχε μολυνθεί από το 
Pegasus τρεις φορές: το Μάιο του 2019, 
το Σεπτέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο 
του 2021.
-Αρνό Μοντμπούρ: Πρώην υπουργός 

στην κυβέρνηση του Μανουέλ Βαλς. Πι-
θανολογείται ότι στοχοποιήθηκε από το 
Μαρόκο.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ  
ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Τουλάχιστον πέντε δημοσιογράφοι από 

τις συνολικά έξι διαπιστωμένες περιπτώ-
σεις επιβεβαιώθηκε ότι είχαν πέσει θύ-
ματα κατασκοπίας στην Ουγγαρία μέσω 
Pegasus, και μάλιστα κάμποσες φορές, το 
2019 και το 2021. Από αυτούς:
-Η δημοσιογράφος Μπριγκίτα Τσίκας 

ήταν αστυνομική ρεπόρτερ.
-Ο Ζόλταν Πάβα ήταν πρώην πολιτικός 

του Ουγγρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(MSZP) και σήμερα είναι ο εκδότης της 
αντικυβερνητικής ιστοσελίδας ειδήσεων 
Ezalenyeg.hu. Διαπιστώθηκε ότι το τηλέ-
φωνό του μολύνθηκε την ίδια ημέρα που 
έγινε γνωστό ότι η συμβουλευτική εταιρία 
του υπέγραψε συμβόλαιο με το κόμμα της 
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αντιπολίτευσης Δημοκρατικός Συνασπι-
σμός (DK).
-Ο Ντάνιελ Νέμεθ ήταν φωτορεπόρτερ 
που ακολουθούσε τον πρόεδρο Όρμπαν. 
Δύο από τα τηλέφωνά του μολύνθηκαν το 
2021.

ΠΟΛΩΝΙΑ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
Αποκαλύφθηκε ότι εξέχουσα μέλη της 

πολωνικής αντιπολίτευσης είχαν πέσει 
θύματα κατασκοπίας κι ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις εκτιμάται πως τις υποκλο-
πές τις έκανε η πολωνική κυβέρνηση. 
Να σημειωθεί ότι η Πολωνία αγόρασε 

το λογισμικό κατασκοπίας Pegasus για 
λογαριασμό του πολωνικού οργάνου κα-
ταπολέμησης διαφθοράς, ύστερα από 
συνάντηση που είχαν το 2017 ο τότε πρω-
θυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου και ο Πολωνός πρόεδρος Ντούντα.

Συγκεκριμένα:
-Ο Krzysztof Brejza, γερουσιαστής της 

Βουλής της Πολωνίας και μέλος του αντι-
πολιτευόμενου κόμματος Civic Platform 
(Πλατφόρμα των Πολιτών). Το τηλέφωνό 
του επιβεβαιώθηκε ότι είχε μολυνθεί πε-
ρισσότερες από 30 φορές το 2019.
-Ο Roman Giertych, δικηγόρος που έχει 

εκπροσωπήσει ηγέτες του κόμματος Civic 
Platform του Brejza σε ευαίσθητες υπο-
θέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι είχε μολυν-
θεί πάνω από 10 φορές το 2019.
-Η Ewa Wrzosek, εισαγγελέας και επικρι-

τής του κυβερνώντος κόμματος «Νόμος 
και Δικαιοσύνη». Ήταν αντίθετη με τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να υπονο-
μεύσει το δικαστικό σώμα της Πολωνίας. 
Πριν επιβεβαιωθεί ότι το τηλέφωνό της 
παρακολουθείτο, είχε λάβει ειδοποίηση 
από την Apple, που την προειδοποιούσε 
ότι το τηλέφωνό της είχε χακαριστεί.
-Ο Michal Kolodziejczak, ηγέτης του Αγρο-

τικού Κοινωνικού Κινήματος, χακαρίστηκε 
πριν από τις εκλογές του 2019.
-Ο Tomasz Szwejgiert, ο οποίος ήταν επί 
χρόνια συνεργάτης των πολωνικών μυστι-
κών υπηρεσιών και στη συνέχεια βρέθηκε 
σε αντιπαλότητα με ισχυρές προσωπικό-
τητες. Μολύνθηκε από το Pegasus ενώ 
συνέγραφε ένα βιβλίο για τον επικεφαλής 
των μυστικών υπηρεσιών της Πολωνίας 
Mariusz Kaminski. Χακαρίστηκε 21 φορές, 
από το Μάρτιο ως τον Ιούνιο του 2019. Η 
κατασκοπία άρχισε αφού έστειλε ερωτή-
σεις στην πολωνική κυβέρνηση.

ΙΣΡΑΗΛ: ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Το σκάνδαλο κατάχρησης του ισραηλινού 

Pegasus από κρατικές υπηρεσίες ταρα-
κούνησε και τη χώρα κατασκευής. Η ισ-
ραηλινή αστυνομία χρησιμοποίησε το 
λογισμικό κατασκοπίας χωρίς δικαστική 
εντολή για να χακάρει τηλέφωνα κυβερ-
νητικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών 
και συνεργατών του πρώην πρωθυπουρ-
γού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημοσιογρά-
φων, κ.ά.
«Ψαρεύονταν» οι πάντες, όπως:
-Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού, Avner.
-Οι σύμβουλοί του για τα μέσα ενημέρω-

σης Topaz Luk και Jonathan Urich.
-Οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων 

Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μεταφο-
ρών, Shai Babad, Keren Turner και Emi 
Pamor.
-Διοργανωτές διαδηλώσεων (ακόμα και 

για Άτομα με Αναπηρία).
-Ο μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ Rami 
Levy και ο Yair Katz.
-Ο πρόεδρος του συνδικάτου των εργα-

ζομένων στην Israel Aerospace Industries.
-Ο Dudu Mizrahi, διευθύνων σύμβουλος 

της εταιρίας τηλεπικοινωνιών Bezeq.
-Η Stella Handler, πρώην CEO της Bezeq.
-Ο Shlomo Filber, πρώην γενικός διευ-

θυντής του υπουργείου Επικοινωνιών, ο 
οποίος διορίστηκε από τον Νετανιάχου 
το 2015 και τώρα είναι βασικός μάρτυρας 
στην υπόθεση διαφθοράς του τηλεπικοι-
νωνιακού γίγαντα Bezeq – κυβέρνησης 
Νετανιάχου.
-Ο Aviram Elad, πρώην συντάκτης της 

«Walla», η οποία φέρεται ότι παρείχε 
στον Νετανιάχου ευνοϊκή δημοσιογραφι-
κή κάλυψη με αντάλλαγμα επιχειρηματι-
κές χάρες προς τη μητρική της εταιρία.

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  
ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ

Διαπιστωμένη κατασκοπία μέσω Pegasus, 
με ονόματα και διευθύνσεις, ανιχνεύτηκε 
σε πολλές ακόμα χώρες, ευρωπαϊκές και 
μη. Στη Φινλανδία, το υπουργείο Εξωτε-
ρικών της χώρας επιβεβαίωσε, πως άγνω-
στος αριθμός Φινλανδών διπλωματών μο-
λύνθηκε με το λογισμικό, χωρίς, πάντως, 
να αποκαλύπτει τα ονόματά τους, ούτε 
ποιος το έκανε.
Στη Σαουδική Αραβία, παρακολουθού-

νταν επαφές του δημοσιογράφου Κασόγκι 
αλλά και δημοσιογράφος των «New York 
Times». Δύο υποκλοπές σε δημοσιογρά-
φους (έναν Τούρκο κι έναν του Al Jazeera) 
έγιναν τον Ιούλιο του 2021.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, πάνω από 35 δημοσιο-
γράφοι, πολιτικοί και ακτιβιστές παρακο-
λουθούνταν, με όλα τα ονόματα να έχουν 
δημοσιοποιηθεί. 

Ανάμεσά τους εννέα δημοσιογράφοι της 
εφημερίδας «El Faro».

Στην Παλαιστίνη έγιναν έξι υποκλοπές σε 
δικηγόρους και ακτιβιστές από το Ισραήλ.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαπι-
στώθηκε, ότι τόσο οι κυβερνητικές υπηρε-
σίες όσο και η Σαουδική Αραβία αλλά και 
το Μπαχρέιν, έκαναν υποκλοπές σε δεκά-
δες πολίτες, εκ των οποίων 34 άτομα από 
το Al Jazeera.

Στη Βρετανία υπήρξαν δύο περιπτώσεις 
υποκλοπών στο δικηγόρο Ντέιβιντ Χάιγκ 
και τον ακτιβιστή Ανας Αλτικρίκτι, με την 
παγίδευση να γίνεται από τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

Έντεκα αξιωματούχοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουγκάντα επι-
βεβαιώθηκε ότι δέχθηκαν χακάρισμα με 
τον Pegasus. Η ύποπτη δραστηριότητα 
ήταν από την Ουγκάντα.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσί-
ευμα της ισραηλινής εφημερίδας «Χαα-
ρέτζ», υποκλοπές έγιναν ακόμα σε Ινδία, 
Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κα-
ζακστάν, Λίβανο, Μαρόκο και Τόγκο. 
Στην πλειονότητά τους, οι υποκλοπές με 

το ισραηλινό εργαλείο αφορούσαν δημο-
σιογράφους, διπλωμάτες, μέλη αντιπολί-
τευσης, ακτιβιστές, δικηγόρους.
Υπάρχει και μια δεύτερη λίστα, με πάνω 

από 80 ονόματα, κυρίως από το Μεξι-
κό και την Ινδία, που έχει επιβεβαιωθεί 
ότι έχουν στοχευτεί, αλλά των οποίων η 
πραγματική «μόλυνση» δεν επετεύχθη, 
επειδή δεν πάτησαν το link παγίδευσης. 

Σε μια τρίτη λίστα, με πάνω από 1.400 
«στόχους», η WhatsApp πιστεύει ότι 
έχουν χακαριστεί.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Ελληνικό ενδιαφέρον δεν παρουσιάζουν 

μόνο οι υποθέσεις Ανδρουλάκη και Κου-
κάκη, αλλά και της «δημοκρατίας». Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα του ινστιτούτου 
Citizen Lab, που δημοσιοποιήθηκαν τον 
Ιούνιο του 2020, πάμπολλοι άνθρωποι σε 
έξι ηπείρους έγιναν στόχος emails «ψαρέ-
ματος» για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. 
Οι χάκερ είχαν προσληφθεί από πελάτες 
που προσπαθούσαν να συλλέξουν πλη-
ροφορίες και ιδιωτικά emails από τα θύ-
ματα των υποκλοπών, σχετικά με ποινικές 
υποθέσεις, συναλλαγές και έρευνες υψη-
λού προφίλ. Οι τελικοί «ενδιαφερόμενοι» 
κρύβονται πίσω από ένα δίκτυο διαμεσο-
λαβητών, όπως δικηγορικά γραφεία και 
ιδιωτικοί ερευνητές, για να συγκαλύπτο-
νται οι τελικοί πελάτες.

Στο πλαίσιο αυτής της ομοσπονδιακής 
εγκληματικής έρευνας των ΗΠΑ, ένα άτο-
μο έχει ήδη συλληφθεί: ο Ισραηλινός Αβι-
ράμ Αζάρι, που τη δεκαετία του ’90 υπη-
ρετούσε σε ισραηλινή μονάδα μυστικών 
παρακολουθήσεων και αργότερα έγινε 
από τους πιο περιζήτητους ερευνητές 
στην εταιρική κατασκοπία. Προφυλακι-
σμένος στην Αμερική από το 2019, ο Αζά-
ρι «στόχευε» και συνεργάτες της «δημο-
κρατίας» σε Ελλάδα και εξωτερικό, λόγω 
της έρευνας της εφημερίδας για τη «λίστα 
Λαγκάρντ». 

Ποιοι παρήγγειλαν τις υποκλοπές συ-
νεργατών της εφημερίδας, του εκδότη 
της, αλλά και 17 Ελλήνων βουλευτών;

Μόλις έσκασε το σκάνδαλο των παρακο-
λουθήσεων Ανδρουλάκη, ο εκδότης της 
εφημερίδας Ιωάννης Φιλιππάκης έστειλε 
επιστολή στον πρόεδρο της Ειδικής Μό-
νιμης Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας, 
ζητώντας να ερευνηθεί ταυτόχρονα και 
η συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπίας.
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Υγεία και Διατροφή

Τις δυνάμεις του, με άλλους εμπει-
ρογνώμονες από 19 ευρωπαϊκές 

χώρες, για να αντιμετωπίσει μια από 
τις πιο παρεξηγημένες και εξουθενωτι-
κές ασθένειες της εποχής, ενώνει ο επί-
κουρος καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιο-
λογίας του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Γιώργος Σακκάς.
Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης, όπως 

τονίζει ο ίδιος στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, μπορεί να 
επηρεάσει ασθενείς οποιασδήποτε ηλι-
κίας, ειδικά γυναίκες, αφήνοντάς τους 
κλινήρεις επί πολλές εβδομάδες ή μήνες, 
ενώ βιώνουν μια εξουθενωτική μορφή 
ψυχικής και σωματικής κόπωσης. 
Μολονότι η νόσος εκτιμάται ότι επη-

ρεάζει 15-30 εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλον τον κόσμο, η έρευνα παραμένει 
κατακερματισμένη και δεν υπάρχουν σα-
φείς θεραπευτικές λύσεις.
Επειδή η ασθένεια είναι πολύ δύσκολο 

να διαγνωστεί, πολλοί ασθενείς έχουν 
επίσης να αντιμετωπίσουν ένα δύσκο-
λο στίγμα, συμπεριλαμβανομένων των 
γιατρών, που τους λένε ότι «δεν έχουν 
τίποτα και όλα είναι στο μυαλό τους». 
Ωστόσο, υπάρχει μια αλλαγή πορείας με 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, για να αλλά-
ξει αυτό.
Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβα-

λε και το ντοκιμαντέρ Unrest, το οποίο 
έχει βραβευτεί πέντε φορές. Σε αυτό το 
συνταρακτικό ντοκιμαντέρ, εξηγεί ο κ. 
Σακκάς, μια 28χρονη διδακτορική φοι-
τήτρια από το Χάρβαρντ γυρίζει την κά-

μερα στον εαυτό της, για να καταγράψει 
τον αγώνα της με το Σύνδρομο Χρόνιας 
Κόπωσης και τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει για να αναγνωριστεί η ασθένειά 
της και να βρει μια θεραπεία.
Είναι μια ιστορία που είναι δυστυχώς 

πολύ γνώριμη σε πολλούς πάσχοντες 
από το ΣΧΚ, αλλά πολλοί επιστήμονες, 
όπως ο δρ Σακκάς, είναι αποφασισμένοι 
να την αλλάξουν.
Το ΣΧΚ είναι μια πραγματική ασθένεια, 

αλλά αυτή τη στιγμή χωρίς αποτελεσμα-
τική θεραπεία. Οι ασθενείς στην ουσία 
είναι ανίκανοι να κινηθούν, μετά βίας 
μπορούν να ξυπνήσουν, με την ποιότητα 
ζωής τους να υποβαθμίζεται εντελώς.
Ο δρ Σακκάς, λόγω της διεθνούς φήμης 

του σε θέματα κόπωσης χρονίως πασχό-
ντων και θεραπευτικής άσκησης, είναι 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρω-
παϊκή κοινοπραξία EUROMENE, η οποία 
δημιουργήθηκε από ερευνητές από διά-
φορες ευρωπαϊκές χώρες.
Αποτελεί ένα δίκτυο ερευνητών και 

επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται 
με το σύνδρομο ΜΕ/ΣΧΚ, με σκοπό την 
προαγωγή τής έρευνας, ώστε να βελτι-
ωθούν τα διαγνωστικά εργαλεία, αλλά 
και η θεραπεία του συνδρόμου. Τα πρώ-
τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο 
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό PLoS 
One, ενώ είναι προγραμματισμένες και 
οι επόμενες δημοσιεύσεις. Το έργο χρη-
ματοδοτείται από το χρηματοδοτικό ορ-
γανισμό COST Action, που υποστηρίζει 

την ερευνητική συνεργασία μεταξύ ευ-
ρωπαϊκών χωρών και έχει προγραμματι-
στεί να διαρκέσει πέντε χρόνια.
Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για 

τη Μυαλγική Εγκεφαλομυελίτιδα (ME) 
ή Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (ΣΧΚ), πιο 
αναλυτικά σημειώνει: «Το σύνδρομο ΜΕ/
ΣΧΚ, επίσης γνωστό ως Μετα-ιογενές/
μετα-μολυσματικό Σύνδρομο Κόπωσης ή 
Συστηματική Νόσος Κόπωσης και Έλλει-
ψης Υπομονής (SEID), είναι μια σοβαρή 
και σύνθετη πολυσυστηματική ασθένεια 
με άγνωστη αιτιολογία και παθογένεια, 
που επηρεάζει άτομα από όλες τις φυλές 
και τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. 
Χαρακτηρίζεται από έντονη κόπωση, 
δυσκολίες σκέψης, πνευματική και ψυ-
χολογική κούραση, διαταραχές ύπνου, 
συνεχόμενο πόνο, έντονη δυσφορία και 
δυσανεξία μετά από δραστηριότητα κ.ά. 
Τα συμπτώματα ποικίλλουν σε αριθμό, 
είδος και σοβαρότητα από άτομο σε 
άτομο, και η πορεία της νόσου μπορεί 
να είναι επίμονη ή υποτροπιάζουσα. Τα 
συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά πιο συχνά στις 
ηλικίες μεταξύ 30-50 ετών (μέσος όρος 
33 έτη). Εκτιμάται ότι περίπου 1 έως 4 
ανά 1.000 ενηλίκους του γενικού πληθυ-
σμού πάσχει από αυτήν την ασθένεια».
Δυστυχώς, προσθέτει ο κ. Σακκάς, πολ-

λοί από τους επαγγελματίες υγείας εξα-
κολουθούν να μη γνωρίζουν αρκετά γι’ 
αυτή την ασθένεια, ενώ πολύ συχνά η 
νόσος υποτιμάται ή παρερμηνεύεται ως 

κάποια ψυχική νόσος. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις 
στη διάγνωση, με συνεπακόλουθη τη συ-
νταγογράφηση λανθασμένης φαρμακευ-
τικής αγωγής, που μπορεί να οδηγήσει 
σε επιδείνωση των συμπτωμάτων.
Η δυσκολία να λάβει κάποιος ασθενής 

άμεση και σωστή διάγνωση και συνεπώς 
την κατάλληλη θεραπεία, συμβάλλει και 
αυτή σημαντικά στο μεγάλο φορτίο της 
ασθένειας, και επιφέρει πρόσθετες δα-
πάνες για τους ασθενείς και τα δημόσια 
ταμεία.
Η διάγνωση είναι βασισμένη στα κλινι-

κά χαρακτηριστικά και συνήθως απαιτεί 
τον αποκλεισμό ενός πάνελ διαφόρων 
καταστάσεων που μπορεί να προκαλέ-
σουν τη χρόνια κόπωση, δεν παραλείπει 
επίσης να τονίσει.
Για να καταλήξει τονίζοντας: «Η πρό-

γνωση δεν είναι ξεκάθαρη, κάποιοι 
ασθενείς μπορεί να συνέλθουν ή του-
λάχιστον να έχουν σημαντική βελτίωση 
των συμπτωμάτων, ενώ άλλοι μπορεί να 
χειροτερέψουν. Οι περισσότεροι βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με διαδοχικές φάσεις 
ύφεσης και υποτροπών, ενώ άλλοι πα-
ραμένουν σταθεροί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Πολλοί αναγκάζονται να μει-
ώσουν ή να εγκαταλείψουν την εργασία 
τους ή τις σπουδές τους, με συνέπεια την 
κοινωνική απομόνωση. Μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχει καμία θεραπεία για τη βελ-
τίωση των συμπτωμάτων ή της πρόγνω-
σης».|                                     © ΑΠΕ – ΜΠΕ 

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: 
Μια πραγματική ασθένεια Μια πραγματική ασθένεια 
χωρίς αποτελεσματική χωρίς αποτελεσματική 
θεραπείαθεραπεία 
Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης μπορεί να επηρεάσει ασθενείς Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης μπορεί να επηρεάσει ασθενείς 
οποιασδήποτε ηλικίας, ειδικά γυναίκες, αφήνοντάς τους οποιασδήποτε ηλικίας, ειδικά γυναίκες, αφήνοντάς τους 
κλινήρεις επί πολλές εβδομάδες ή μήνες, ενώ βιώνουν μια κλινήρεις επί πολλές εβδομάδες ή μήνες, ενώ βιώνουν μια 
εξουθενωτική μορφή ψυχικής και σωματικής κόπωσηςεξουθενωτική μορφή ψυχικής και σωματικής κόπωσης

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 29 août au dimanche 4 septembre 2022 · from monday august 29th to sunday september 4th 2022

AMANDESAMANDES
(BAR-B-Q, TAMARI, CITRON OU (BAR-B-Q, TAMARI, CITRON OU 
FUMÉES)FUMÉES)
AlmondsAlmonds
454g ou 15.41/kg454g ou 15.41/kg

PISSENLITPISSENLIT
DandelionsDandelions
bottebotte

FIGUES VERTESFIGUES VERTES
OU NOIRESOU NOIRES
Green or Black FigsGreen or Black Figs
boîteboîte

GRÈCE

GRÈCE

SPANAKOPITA OU TIROPITA SPANAKOPITA OU TIROPITA 

FROMAGE AU FROMAGE AU 
LAIT DE BREBIS LAIT DE BREBIS 

ET CHÈVRE ET CHÈVRE 
KEFALOGRAVIERAKEFALOGRAVIERA

CheeseCheese

COCKTAILS ALLEN’SCOCKTAILS ALLEN’S
8x200ml8x200ml

MINI-GAUFRETTES MINI-GAUFRETTES 
ENROBÉES DE ENROBÉES DE 

CHOCOLAT CHOCOLAT 
SERENATASERENATA

Chocolate Covered Chocolate Covered 
Mini WafersMini Wafers

180g180g

LENTILLES LENTILLES 
ESTON,LAIRD ESTON,LAIRD 

VERTES, BRUNES VERTES, BRUNES 
OU ROUGES OU ROUGES 

CEDARCEDAR
LentilsLentils

907g907g

COEURS D’ARTICHAUTS MARINÉS EMMA COEURS D’ARTICHAUTS MARINÉS EMMA 
Marinated Artichoke Hearts Marinated Artichoke Hearts 

170ml170ml

VIVANEAU ROUGE FRAIS NETTOYÉVIVANEAU ROUGE FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Red SnapperFresh Cleaned Red Snapper
24.23/kg24.23/kg

YOGOURTS BALKAN YOGOURTS BALKAN 
6% OU 0 à 3% ASTRO6% OU 0 à 3% ASTRO

YogurtsYogurts
750g750g

CRÈME GLACÉE CRÈME GLACÉE 
CHAPMAN’S CHAPMAN’S 
COLLECTIONCOLLECTION
Ice CreamIce Cream
8x55ml8x55ml

BIFTECK TOMAHAWK FRAISBIFTECK TOMAHAWK FRAIS
Fresh Tomahawk SteakFresh Tomahawk Steak
26.43/kg26.43/kg

CANADA AA

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets
22.02/kg22.02/kg

PILONS DE POULET FRAIS PILONS DE POULET FRAIS 
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
3.28/kg3.28/kg

AUBERGINESAUBERGINES
EggplantsEggplants

1.74/kg1.74/kg

POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉSPOIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse PeppersMixed Greenhouse Peppers
pqt de 4pqt de 4
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Καναδάς: Οργή για την απόλυση παρουσιάστριας,  
η οποία σταμάτησε να βάφει τα γκρίζα μαλλιά της
Έπειτα από 35 χρόνια στο CTV

Οι ισχυρισμοί ότι δημοφιλής παρουσιάστρια 
ειδήσεων στον Καναδά έχασε τη δουλειά της, 

επειδή σταμάτησε να βάφει τα γκρίζα μαλλιά της, 
έχουν προκαλέσει οργή και δυσπιστία, ενώ επα-
νέφεραν στην επικαιρότητα τη συζήτηση για τις 
σκληρές προσδοκίες με τις οποίες είναι αντιμέτω-
πες οι εργαζόμενες γυναίκες.
Με βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, η Λίσα Λα-

Φλαμ ανακοίνωσε ότι απολύθηκε από τη θέση της 
παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων του CTV, μια 
από τις βραδινές εκπομπές με τη μεγαλύτερη τηλε-
θέαση στον Καναδά.
Η δημοσιογράφος ανέφερε στο βίντεο ότι αιφνι-

διάστηκε με την απόφαση του σταθμού να τερμα-
τίσει το συμβόλαιό της. «Είμαι ακόμη σοκαρισμένη 
και στεναχωρημένη. Στα 58 μου, πίστευα ότι θα είχα 
πολύ περισσότερο χρόνο να λέω κάποιες από τις 
ιστορίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας», 
επεσήμανε. Η ΛαΦλαμ, που παρουσίαζε το δελτίο 
από το 2011, είναι μία από τις γυναίκες που σταμά-
τησαν να βάφουν τα μαλλιά τους κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και τα άφησε στο φυσικό χρώμα 
τους. Μια απόφαση που η ίδια είχε χαρακτηρίσει 
«απελευθερωτική» και είχε πει ότι ευχόταν να την 
είχε πάρει νωρίτερα.
Όμως, σύμφωνα με την Globe and Mail, ο Μάικλ 

Μέλινγκ – υψηλόβαθμο στέλεχος του CTV – «ρώτη-
σε ποιος ενέκρινε την απόφαση να επιτραπεί» στη 
Λίσα ΛαΦλαμ να αφήσει τα μαλλιά της να γκριζά-
ρουν. Ο Μέλινγκ και η παρουσιάστρια συγκρούστη-
καν και για δημοσιογραφικά ζητήματα, προτού τελι-
κά το στέλεχος την ενημερώσει ότι το συμβόλαιό της 
τερματίστηκε, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.
Η 58χρονη εργαζόταν στο CTV τα τελευταία 35 χρό-

νια, κάνοντας ρεπορτάζ από εμπόλεμες ζώνες και 
περιοχές που είχαν πληγεί από φυσικές καταστρο-
φές. Πρόσφατα βραβεύθηκε ως καλύτερη παρουσι-
άστρια ειδήσεων του Καναδά.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η μητρική εταιρεία 

του καναλιού, Bell Media, ανέφερε ότι η απομά-
κρυνση της ΛαΦλαμ ήταν μια απάντηση στην «αλ-
λαγή των συνηθειών των τηλεθεατών». Η εταιρεία 
δεν απάντησε σε αίτημα του Guardian να σχολιάσει 
τους ισχυρισμούς, ότι το χρώμα μαλλιών τής δημο-
σιογράφου έπαιξε ρόλο στην απόλυσή της.
Σε μια τεταμένη συνεδρίαση, την Πέμπτη 18 Αυ-

γούστου 2022, στελέχη της εταιρείας αρνήθηκαν ότι 
ο τερματισμός του συμβολαίου της έχει σχέση με 
την ηλικία ή το φύλο της. «Είμαι γυναίκα, είμαι εδώ 
25 χρόνια. Πιστεύετε πραγματικά ότι θα απέλυα κά-
ποια επειδή είναι γυναίκα;», αντέδρασε η αντιπρό-
εδρος της Bell Media, Καρίν Μόουζες, έπειτα από 
ερωτήσεις για την απομάκρυνση της ΛαΦλαμ.
Ακόμη, η εταιρεία ανέφερε ότι παίρνει «πολύ 

σοβαρά» τους ισχυρισμούς για διακρίσεις και ότι 
«λυπάται» τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχεί-
ριση της αποχώρησης της δημοσιογράφου από το 
CTV, καθώς «μπορεί να άφησε τους τηλεθεατές με 
τη λανθασμένη εντύπωση» ότι δεν εκτιμήθηκαν οι 
τρεις δεκαετίες της καριέρας της.

Η οργή για την απομάκρυνση της ΛαΦλαμ αναδει-
κνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά οι γυναίκες, ακόμη και εκείνες που είναι στην 
κορυφή του κλάδου τους, επεσήμανε η Αμάντα 
Γουάτσον, κοινωνιολόγος του πανεπιστημίου Simon 
Fraser.
«Όπως πολλοί από εμάς, είμαι σοκαρισμένη, αλλά 

όχι έκπληκτη. Έχω μια υποψία ότι δεν μπορεί να 
έχασε τη δουλειά της επειδή γκρίζαραν τα μαλλιά 
της. Και την ίδια ώρα, νιώθω ότι φυσικά αυτό συνέ-
βη… Κάθε φορά που κοιτάζω τον καθρέφτη αυτές τις 
ημέρες αναρωτιέμαι γιατί βάφω τα μαλλιά μου. Δε 
χρειάζεται, είμαι καθηγήτρια!», τόνισε.
Η απόφαση του δικτύου, σχολίασε, έχει μια αίσθη-

ση μισογυνισμού και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για 
τις κοινωνικές προσδοκίες από άλλες γυναίκες. 
Άλλοι επεσήμαναν, τα προφανή δύο μέτρα και δύο 

σταθμά, που επιτρέπουν στους άνδρες να δείχνουν 
την ηλικία τους και να συνεχίσουν να εργάζονται. 
Κορυφαίοι Καναδοί παρουσιαστές, όπως ο Πίτερ 

Μάνσμπριτζ και ο Λόιντ Ρόμπερτσον – τον οποίο η 
ΛαΦλαμ αντικατέστησε όταν συνταξιοδοτήθηκε στα 
77 του χρόνια – απόλαυσαν πολύ μακροβιότερες 
καριέρες και η αποχώρησή τους έγινε με προσοχή.
«Δεν είναι απλά ότι δεν ανεχόμαστε να γερνά κά-

ποιος δημοσίως σε μια τέτοια θέση. Είναι ότι προ-
φανώς δε θέλουμε να κοιτάζουμε τις γυναίκες που 
μεγαλώνουν. Ακόμη εμπιστευόμαστε την εξουσία 
και την οικειότητα των ανδρών που μεγαλώνουν. 
Είναι ένα κλισέ και είναι εκνευριστικό», σχολίασε η 
Γουάτσον.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ GUARDIAN / LIFO / PEXELS

Νύφη ακύρωσε το γάμο γιατί 
ο γαμπρός έβγαλε από το 

μενού τις… vegan επιλογές!

Viral έγινε μια υποψήφια νύφη, η οποία ακύρωσε το 
γάμο της, επειδή ο σύντροφός της έβγαλε από το μενού 

όλες τις επιλογές για vegan άτομα και μάλιστα κρυφά από 
την ίδια!
Όπως έγραψε η 25χρονη γυναίκα στο Reddit, ο 31χρονος αρ-

ραβωνιαστικός της διαφωνούσε μαζί της για το γεύμα του γά-
μου, ως «σκληροπυρηνικός κρεατοφάγος» και ήρθε σε ρήξη με 
την ίδια, η οποία είναι αυστηρά χορτοφάγος.
«Ο αρραβωνιαστικός μου και εγώ θα παντρευτούμε σύντομα. 

Δε διαφωνήσαμε σε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του 
προγραμματισμού του γάμου, εκτός από το φαγητό. Εγώ και η 
οικογένειά μου είμαστε vegans και υπάρχουν τόσοι πολλοί λό-
γοι για τους οποίους επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο ζωής και ένας 
από αυτούς είναι ότι έχουμε ιστορικό προβλημάτων υγείας. Ο 
αρραβωνιαστικός μου και η οικογένειά του είναι το εντελώς 
αντίθετο. Είναι σκληροπυρηνικοί κρεατοφάγοι, κάτι που είναι 
εντάξει από εμένα προφανώς», έγραψε η γυναίκα.
Η ίδια, μάλιστα, εξήγησε ότι ήθελε να προσθέσει τέσσερις ή 

πέντε επιλογές για vegan στο μενού, αλλά ο αρραβωνιαστικός 
της αντιτάχθηκε λέγοντας ότι ήταν «σπατάλη χρημάτων» και 
πως «δεν είναι πραγματικό φαγητό».
«Αρνήθηκα να διαφωνήσω, γι’ αυτό και είπα ότι ήταν οριστι-

κό», έγραψε. «Τις προάλλες, ανακάλυψα ότι είχε ακυρώσει 
όλες τις επιλογές για vegan και τις έβγαλε εντελώς από το με-
νού και πίσω από την πλάτη μου. Έβραζα. Του τηλεφώνησα 
στη δουλειά, αλλά με έκλεινε. Πήγα κατευθείαν στο χώρο ερ-
γασίας του και τον αντιμετώπισα εκεί. Έμεινε άναυδος που με 
είδε. Στην αρχή είπε ότι ήταν ιδέα της μαμάς του και μετά μου 
είπε να πάω σπίτι γιατί έκανα σκηνή στο γραφείο».
Η γυναίκα περιέγραψε πώς ο καβγάς συνεχίστηκε στο σπίτι, 

όπου ο αρραβωνιαστικός της υπερασπίστηκε τον εαυτό του, 
λέγοντας ότι τον ανάγκασε η ίδια να το κάνει αυτό.
«Αλλά υπήρχαν πολλές επιλογές κρέατος. Γιατί δεν μπορώ να 

έχω τέσσερις ή πέντε επιλογές για vegan; Φώναξε ότι ήταν και 
δικός του γάμος, όχι (μόνο) της οικογένειάς μου», έγραψε.
Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, είπε ότι η μητέρα του της 

έστειλε μήνυμα για να υπερασπιστεί την απόφαση του γιου 
της, λέγοντας ότι είναι υπεύθυνος να κάνει αυτή την κίνηση 
λόγω της συνεχούς άρνησης της υποψήφιας νύφης να δει πώς 
«αυτά τα πράγματα είναι σπατάλη χρημάτων».
Όπως γράφει η New York Post, μετά τα παραπάνω η μέλλου-

σα νύφη επέστρεψε στο φόρουμ με νέα ανάρτηση, για να πει 
ότι η συζήτησή τους «δεν πήγε καλά» και ο γάμος ακυρώθηκε.
«Το να συνειδητοποιήσω ότι ο ίδιος ο σύντροφός μου πιστεύ-

ει ότι είναι εντάξει να δίνει προτεραιότητα στους άλλους και 
τις απόψεις τους σε σχέση με εμένα, ήταν πραγματικά κάτι 
που με αναστάτωσε και όχι κάτι που θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί παρελθόν. Του έδωσα πίσω το δαχτυλίδι και ακύρωσα 
τα πάντα. Απλώς, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου 
να ζω πια έτσι», τόνισε.|                                                  © News247

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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Participatory budgeting   

Have Your  
Say on City  
Projects.  

   repensonslaval.ca/budget-participatif

Vote online  
or in libraries. 

From August 22  
to September 30

ΚΥΠΡΟΣ

Ποσότητα φυσικού αερίου  
2,5 τρισ. κυβικών ποδών 
Εντός του τεμαχίου 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση  
του υπ. Ενέργειας

Την ανακάλυψη ποσότητας φυσικού 
αερίου, η οποία σύμφωνα με τις 

προκαταρκτικές εκτιμήσεις ανέρχεται 
σε 2,5 τρισ. κυβικά πόδια (Tcf) στο τεμά-
χιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουρ-

γείου Ενέργειας, έχουν ολοκληρωθεί 
με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες 
της ερευνητικής γεώτρησης «Cronos-1», 
εντός του τεμαχίου 6 της Αποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία των 
Εni Cyprus Limited και TotalEnergies EP 
Cyprus B.V.

Η γεώτρηση, σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση, η οποία διενεργήθηκε από το 
πλοίο-γεωτρύπανο «Tungsten Explorer» 
σε βάθος νερού 2.287 μέτρων, κατέδει-
ξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού 
αερίου 260 μέτρων. Στη βάση δε της 
εκτεταμένης ανάλυσης των δεδομένων 
που προέκυψαν, ο ταμιευτήρας που 
ανακαλύφθηκε έχει χαρακτηριστικά κα-
λής μέχρι και εξαιρετικής ποιότητας και 
διαθέτει, σύμφωνα με τις προκαταρκτι-
κές εκτιμήσεις, συνολική ποσότητα φυ-
σικού αερίου 2,5 τρισ. κυβικών ποδών 
(Tcf).
Με την κοινοπραξία και το υπουργείο 

Ενέργειας να επεξεργάζονται ήδη τρό-
πους για επίσπευση και βέλτιστη αξι-
οποίηση της νέας αυτής ανακάλυψης 
στην ΑΟΖ της Κύπρου, μεταξύ άλλων, 
συμβάλλοντας και στις προσπάθειες της 
Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής 
της ασφάλειας, το «Tungsten Explorer» 
έχει μεταβεί πλέον στο στόχο «Zeus-1» 
για μια νέα ερευνητική γεώτρηση στο 
τεμάχιο 6, προκειμένου να εκτιμηθούν 
με μεγαλύτερη ακρίβεια οι ποσότητες 
φυσικού αερίου στο εν λόγω τεμάχιο, κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΑΝΑΔΑΣ
Αντίκτυπος του Covid-19  
στην ψυχολογία των Καναδών
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά, 
η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά πολλούς 
Καναδούς και ένας στους τρεις Καναδούς ανέφερε ότι η 
ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας

Η πανδημία του COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των 
Καναδών, αλλά ο αντίκτυπος ήταν χειρότερος για τα άτομα με προβλή-

ματα ψυχικής υγείας, ανακοίνωσε την Πέμπτη 18/8 η Στατιστική Υπηρεσία του 
Καναδά. 
Σε σύγκριση με άτομα χωρίς προβλήματα ψυχικής υγείας, τα άτομα με χαμηλές 

έως μέτριες και σοβαρές δυσκολίες ψυχικής υγείας, είχαν περισσότερες πιθανό-
τητες να αντιμετωπίσουν αρνητικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, όπως συναι-
σθηματική δυσφορία, δυσκολίες κάλυψης οικονομικών υποχρεώσεων ή βασικών 
αναγκών, απώλεια εργασίας ή εισόδημα, μοναξιά ή απομόνωση και προβλήμα-
τα σωματικής υγείας, ανέφερε η εθνική στατιστική υπηρεσία, επικαλούμενη ένα 
αποτέλεσμα έρευνας.

Η Ερευνα του 2020 και του 2021 για τον COVID-19 και την Ψυχική Υγεία ταξινό-
μησε 22.721 ενήλικες συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες, με βάση τις βαθμολογί-
ες άγχους, κατάθλιψης και ψυχολογικής δυσφορίας που αναφέρθηκαν από τους 
ίδιους. 

Καμία δυσκολία ψυχικής υγείας αντιπροσώπευε το 65,7 τοις εκατό, χαμηλές 
έως μέτριες δυσκολίες ψυχικής υγείας το 25,52 τοις εκατό και σοβαρές δυσκολί-
ες ψυχικής υγείας το 8,78 τοις εκατό. 
Σύμφωνα με την έρευνα, άτομα με χαμηλές έως μέτριες ή σοβαρές δυσκολίες 

ψυχικής υγείας, είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτοκτο-
νικό ιδεασμό σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η μελέτη είναι από τις πρώτες που χρησιμοποίησε εθνικά αντιπροσωπευτικά 
δεδομένα για τον εντοπισμό διαφορετικών προφίλ ψυχικής υγείας Καναδών ενη-
λίκων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ανέφερε ο οργανισμός, προ-
σθέτοντας ότι με τον εντοπισμό όσων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, αυτά τα 
προφίλ ψυχικής υγείας θα βοηθήσουν στην ενημέρωση στοχευμένων παρεμβά-
σεων, πρωτοβουλίες και συνεργασίες που απαιτούνται, για την υποστήριξη και 
την προώθηση της ευημερίας όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

© www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2022008/article/00002-eng.htm
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ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): 
«Υποδεχόμαστε στην Κοινότητα Μείζονος 
Μόντρεαλ τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ο κύριος 
Ανδρουλάκης είναι ένας νέος και 
δυναμικός πολιτικός. Έχει εμπειρία και 
ως ευρωβουλευτής και έχει πολλά να 
προσφέρει στην πατρίδα μας».

ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ): 
«Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω 
μερικά λόγια για την Κοινότητά μας. 
Εξυπηρετεί τους περίπου εκατό χιλιάδες 
απόδημους Έλληνες της περιοχής. Είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και 
ιδρύθηκε το 1906, οπότε έχει αρκετή 
ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός 
οργανισμός σε όλο τον κόσμο, εκτός 
Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό; Δε μιλάμε 
μόνο για τις υποδομές και τις ακίνητες 
περιουσίες αλλά και για το πλούσιο 
προσωπικό και τους δασκάλους, και 
στο σύστημα που έχουμε δημιουργήσει 
υπάγονται δύο ημερήσια τρίγλωσσα 
σχολεία στο Μόντρεαλ, με την κοινή 
επωνυμία σχολείο «Σωκράτης – 
Δημοσθένης» που λειτουργεί σε έξι 
παραρτήματα σε όλη την ευρύτερη 
περιοχή του Μόντρεαλ, και επίσης 
έχουμε και τρεις τάξεις ελληνομάθειας 
με μαθήματα ελληνικής γλώσσας και 
για ανήλικους. Το σχολικό σύστημά μας, 
όντως είναι κάτι πολύ μοναδικό σε όλο 
το κόσμο. Μας επιτρέπει τη διατήρηση 
και την ανάπτυξη της γλώσσας και των 
πολιτιστικών μας αξιών. Πάρτε εμένα 
ως παράδειγμα. Απόφοιτος από αυτά 
τα σχολεία, μη έχοντας ζήσει ποτέ στην 
Ελλάδα, αλλά με μεγάλη αγάπη για τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό μας. 
Επιπλέον, η Κοινότητα μας διατηρεί και 
συνεχίζει την ελληνική Ορθόδοξη πίστη 
και παράδοση. Έχουμε έξι εκκλησίες, εκ 
των οποίων μία είναι Καθεδρικός ναός. 
Από θρησκευτικής πλευράς, υπάγονται 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή 
του Καναδά. Οι εκκλησίες μάς ενώνουν, 
εκκλησιαζόμαστε και παρακολουθούμε 
τα μυστήρια που γίνονται στη γλώσσα 
μας. Όπως είδατε χθες το βράδυ στην 
Κοιμήση της Θεοτόκου. Εκτός από 
εκπαίδευση και θρησκεία, η κοινότητά 
μας προσφέρει πολιτιστική παράδοση 
και καλλιτεχνικές οργανώσεις, χορευτικά 
συγκροτήματα, μουσική, θέατρο και 
πολλές άλλες εκδηλώσεις. Μάλιστα, η 
οικοδόμηση του κοινοτικού κέντρου που 
παραβρισκόμαστε σήμερα με σχολείο, 

βιβλιοθήκη, καφετέρια, γυμναστήριο 
και αίθουσες δεξιώσεων, επίσημα 
εγκαινιάστηκε το 1987 από την Υπουργό 
Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, υπό την 
κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τέλος, λένε πολλοί εδώ στο Μόντρεαλ, ότι 
η Κοινότητα είναι δίπλα στον ελληνισμό 
της παροικίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής. Από τη γέννηση έως το θάνατο και 
όντως έχουν δίκιο. Έχουμε πολλαπλούς 
παιδικούς σταθμούς για μικρά βρέφη. 
Έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες που 
γίνονται σχετικά με την τακτοποίηση και 
κατάσταση ηλικιωμένων και αναπήρων, 
και υπάρχει και μια σοβαρή προσπάθεια 
τώρα για τη δημιουργία ιδρύματος τρίτης 
ηλικίας. 
Κύριε Ανδρουλάκη, ο κόσμος έχει αλλάξει. 
Έχουμε πανδημίες, έχουμε τεχνολογία και 
έχουμε και μια διαφορετική νοοτροπία. 
Όπως κάνετε εσείς για το κόμμα σας 
και εμείς στην Ελληνική Κοινότητα 
του Μόντρεαλ δουλεύουμε προς μία 
αναβάθμιση και μία εξέλιξη στη νέα 
πραγματικότητα και εύχομαι να έχουμε 
την υποστήριξή σας. Ευχαριστούμε και 
πάλι που είστε εδώ μαζί μας και πάντα 
θα σας υποδεχόμαστε με χαρά και τιμή. 
Θα ήθελα να πω κλείνοντας μια κρητική 
μαντινάδα, εφόσον υπάρχει και έντονη 
Κρητική παρουσία εδώ στην παροικία 
μας. «Στην ξενιτιά με έστειλες για να σε 
λησμονήσω, μα πιο πολύ σ’ αγάπησα και 
ας μη γυρίσω πίσω».

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Λοιπόν, εγώ σε 
ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ 
σήμερα. Όσα χρόνια είμαι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, παραδοσιακά πήγαινα κάθε 
χρόνο με συναδέλφους ή μόνος μου σε 
μια ελληνική κοινότητα, σε όλο τον κόσμο. 
Εσείς εδώ πέρα είστε από τις πιο 
οργανωμένες. Η Ελλάδα στον Καναδά έχει 
μια πολύ ισχυρή παρουσία, με τους 
καλύτερους πρεσβευτές της, του 
πολιτισμού, της ιστορίας και της 
κουλτούρας μας. Όμως, πρέπει να δούμε 
τα πράγματα κάπως δυναμικά. Δηλαδή, 
δεν υπάρχει μόνο Έλληνας. Εμείς τη λέξη 
μετανάστευση την είχαμε ξεχάσει για 
περίπου σαράντα χρόνια της 
μεταπολίτευσης. Οι περισσότεροι δεν 
έφυγαν αλλά επέστρεφαν. Όμως, η 
οικονομική κρίση του 2009 τη 
δημιούργησε πάλι στην πατρίδα, με 
αποτέλεσμα να έχουν φύγει εκατοντάδες 
χιλιάδες νέα παιδιά. Πολλά από αυτά 
είναι και στον Καναδά. Έχω πολλούς 

προσωπικούς φίλους, οι οποίοι έφυγαν 
και πλέον είναι στα πανεπιστήμια ή στον 
ιδιωτικό τομέα και έχουν κάνει οικογένειες. 
Πρέπει λοιπόν να δούμε, ποια είναι τα 
θέματα της ομογένειας, με ένα σύγχρονο 
χαρακτήρα. Το πιο κρίσιμο θέμα είναι η 
εκπαίδευση. Η παιδεία, η γλώσσα. Όπου 
πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από 
αυτά που γίνονται σήμερα και με 
σύγχρονο τρόπο, διότι ίσως μπορεί εδώ 
ως οργανωμένοι να έχετε σχολεία και να 
θέλετε δασκάλους, αλλά σε κάποια μέρη 
του κόσμου δεν έχουν σχολεία, άρα δε θα 
έχουν και δασκάλους. Οπότε, πρέπει με 
έναν απλό τρόπο τεχνολογικά συμβατό με 
τα δεδομένα της εποχής, να μπορεί ένας 
Έλληνας, τα παιδιά του, να μάθουν την 
ελληνική γλώσσα είτε είναι στην Κίνα, είτε 
είναι σε μια χώρα της Αφρικής. Στη 
Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν οι 
δυνατότητες παροχής τέτοιων υπηρεσιών. 
Άρα, πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα 
από μια άλλη οπτική, όσον αφορά την 
ελληνική ομογένεια της εποχής. Το 
δεύτερο που θέλω να σας πω, είναι το 
εξής. Η χώρα μας, η πατρίδα μας, όπως 
εσείς, την έχετε ανάγκη, σας έχει κι αυτή 
πολύ μεγάλη ανάγκη. Κι εσείς που 
μπορείτε να προσφέρετε που κατοικείτε 
σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ σημαντικές 
υποδομές και υπηρεσίες – που πρέπει 
επιτέλους να αποκτήσει και η Ελλάδα, 
όπως και θεσμούς – να γίνεται ένας 
συγκρητισμός, ώστε να είστε ένας ιμάντας, 
που θα μπορεί να στέλνει ιδέες με έναν 
επίσημο τρόπο στη χώρα, για να 
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της για τους 
πολίτες που ζουν στη χώρα αυτή. Το τρίτο 
θέμα έχει να κάνει με τον πληθυσμό της 
χώρας μας. Όπως φαίνεται και στις 
τελευταίες έρευνες, ο πληθυσμός 
μειώνεται. Ο Ελληνισμός μειώνεται σε μια 
μικρή Ελλάδα. Μια αδύναμη Ελλάδα. 
Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε 
το δημογραφικό θέμα της χώρας. Για μένα, 
αυτό είναι το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα 
της εποχής. Η οικονομία θα φτιάξει, αλλά 
με μικρό πληθυσμό, πάλι θα χαλάσει η 
οικονομία. Διότι είναι ένα βασικό στοιχείο 
ανάπτυξης μιας χώρας, να έχει εργατικό 
δυναμικό. Θα σας φέρω δύο 
παραδείγματα. Μόνο φέτος, από τα 
επαγγέλματα των τουριστικών κλάδων, 
λείπουν περίπου 60 χιλιάδες εργαζόμενοι. 
Πριν έρθω στον Καναδά, την προηγούμενη 
εβδομάδα ήμουν στην Κρήτη. Θα 
υπάρχουν αγροτικές περιοχές της Ελλάδας 
που δεν μπορούν να συλλέξουν τους 

καρπούς, από τα δέντρα κλπ. διότι δεν 
υπάρχουν χέρια εργατών γης. Το 
πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι λοιπόν 
πολύ σοβαρό το δημογραφικό της χώρας, 
αλλά και την πολιτική μετανάστευσης που 
πρέπει να κάνει η χώρα. Διότι εσείς εδώ, 
εμπειρία έχετε. Εδώ υπήρξαν εποχές από 
τα κράτη αυτά σύγχρονων 
μεταναστευτικών δομών. Πρέπει και η 
Ελλάδα να αποκτήσει τέτοιες δομές και 
τις πολιτικές ενσωμάτωσης. Εγώ 
καταλαβαίνω, ότι μετά το 2015 αυτή η 
συζήτηση είναι μια συζήτηση ταμπού, 
αλλά πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση. 
Αλλιώς, η χώρα θα έχει τεράστια 
προβλήματα σε επίπεδο πληθυσμού και 
για την ανάπτυξη της οικονομίας της τα 
επόμενα χρόνια. Τώρα υπάρχουν και άλλα 
ζητήματα, τα οποία δε σας αφορούν 
άμεσα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. 
Όπως έχουν να κάνουν με την οικονομία 
της χώρας. Η χώρα πέρασε μια πολύ 
μεγάλη περιπέτεια. Ξέρετε πάρα πολύ 
καλά, γιατί έχετε όλοι συγγενείς στην 
Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. 
Οικογένειες ολόκληρες που ήταν 
δεσμευμένες στις τράπεζες, είδαν να 
καταστρέφεται η ζωή τους και τα παιδιά 
τους να φεύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει 
να γίνουν πολλά πράγματα και εγώ ένας 
λόγος που έθεσα υποψηφιότητα στο 
κίνημά μας και εκλέχθηκα πρόεδρος, ενώ 
ήμουν ευρωβουλευτής, είναι, ότι πιστεύω 
ότι η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα 
πολύ ισχυρό δημοκρατικό κόμμα της 
κεντροαριστεράς. Ώστε όλες αυτές οι 
δυνάμεις του λαϊκισμού, που αξιοποιούν 
εθνικά θέματα και διχάζουν τον κόσμο, να 
πάνε στο περιθώριο ή αξιοποιούν 
κοινωνικά αδιέξοδα και να γίνουν 
ηγεμονικές δυνάμεις που μιλάνε το λόγο, 
τον ορθό λόγο, το λόγο της αλήθειας, το 
λόγο της προόδου, το λόγο που δε 
χειραγωγεί τα εθνικά θέματα. Είναι πολύ 
κρίσιμο αυτό που σας λέω. Δυστυχώς, τα 
είδαμε τα τελευταία χρόνια και μιλώ 
αντικειμενικά. Διότι η Ελλάδα δεν είναι 
Δανία, ούτε Ολλανδία. Μπορεί να είναι 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ναι, σε ένα 
πλέγμα ασφαλείας. Διότι είμαστε σε ένα 
πολύ μεγάλο κλαμπ ισχυρών χωρών του 
κόσμου. Ότι σημαίνει αυτό για το εμπόριο, 
για τις συμφωνίες που γίνονται δεδομένα 
της ΕΤΠ και άλλες συμφωνίες. 
Πλεονάσματα που μπορεί να έχει η 
Ελλάδα από την παρουσία της Ευρωπαϊκής 

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ
Στα πλαίσια της επίσκεψης του στο Μόντρεαλ, στις 15 Αυγούστου το βράδυ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, 
παρέθεσε ομιλία του στη μικρή βουλή της ΕΚΜΜ. Τον κ. Ανδρουλάκη καλωσόρισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου Δρ. Μιχάλης Τσούκας. ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δημοσιεύουν σήμερα σε απομαγνητοφώνηση τη συνάντηση της 
15ης Αυγούστου.

► 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

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ
Ένωσης. Αλλά εμείς έχουμε και ένα ρόλο 
σε μια πολύ δύσκολη περιοχή που είναι τα 
Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος. Και 
βλέπετε, ότι δυστυχώς στην περιοχή μας 
έχουν ανοίξει πια νέα ζητήματα. Στα 
Βαλκάνια είδαμε πρόσφατα τις 
αντιπαραθέσεις με το Κόσοβο και σε 
θέματα που αφορούν την Τουρκία, 
Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα πρέπει να 
αποκτήσει μια πολύ συγκροτημένη και 
σταθερή εξωτερική πολιτική. Δεν μπορεί η 
εξωτερική πολιτική να εργαλειοποιείται, 
με κομματικά κριτήρια. Έχουμε πάθει 
πολύ μεγάλη ζημιά από αυτό που λέω. 
Διότι φέτος, είναι η πιο θλιβερή επέτειος 
του ελληνικού έθνους. Φέτος είναι. Σε 
μερικές μέρες από σήμερα θα είναι τα 
εκατό χρόνια από τη μικρασιατική 
καταστροφή. Και πρέπει αυτή η επέτειος 
να κάνει τον ελληνισμό και εντός της 
Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας να θυμηθεί 
και να ανασυγκροτηθεί. Και να δει γιατί 
πάθαμε αυτή την καταστροφή. Διότι σε 
μια πολύ κρίσιμη καμπή του έθνους, αντί 
να είμαστε ενωμένοι, κάποιοι δίχασαν το 
έθνος και βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη 
κατάσταση, εκτεθειμένοι, με αποτέλεσμα 
να το πληρώσουν εκατομμύρια Έλληνες 
και να χαθεί ο πιο παλιός Ελληνισμός, οι 
πιο παλιές ρίζες του Ελληνισμού. Εκατό 
χρόνια μετά λοιπόν, πρέπει να δούμε τα 
λάθη τού τότε και αυτά τα λάθη να 
σταματήσουμε, διότι ακόμη και σήμερα 
υπάρχουν. Και δυστυχώς, για κάποιες 
δεκαετίες, θα είχαμε ξεχάσει τη 
μεταπολίτευση. Είχαν ηρεμήσει τα 
πράγματα. Μέσα στην οικονομική κρίση, 
είδαμε και νεοναζιστικά κόμματα στην 
Ελλάδα, είδαμε και άλλα παρατράγουδα 
στην Ελλάδα, πρέπει να σοβαρευτούμε. 
Εμένα η προσπάθειά μου είναι αυτή. Όχι 
να διχάζουμε τον κόσμο. Να τον ενώσουμε 
με μετριοπάθεια και με σοβαρότητα. 
Είμαστε ένας μικρός λαός, αλλά έχουμε 
αποδείξει ότι όπου πάμε ενωμένοι 
μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά 
πράγματα. Γι’ αυτό άλλωστε και σε όλο 
τον κόσμο υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι 
επιστήμονες. Πολλοί επιτυχημένοι 
Έλληνες. Διότι την Ελλάδα δεν πρέπει να 
την απαξιώνουμε, αλλά πρέπει να 
διορθώνουμε τα λάθη και να κοιτάμε 
αισιόδοξα το μέλλον. Και κάτι τελευταίο 
που έχω να σας πω. Η εποχή και στην 
Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ τα 
ζω πάρα πολύ κοντά από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
έχει διχάσει την Ευρώπη. Θα πάμε σε ένα 
πολύ δύσκολο χειμώνα. Εσείς είστε 
τυχεροί. Η χώρα αυτή έχει κάποιες 
ενεργειακές πηγές και δε θα ζήσετε τα 
προβλήματα που θα ζήσουμε εμείς. Διότι 
εμείς είμαστε στο Μάτι του Κυκλώνα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και η προσπάθεια 
που κάνω εκεί είναι να επιταχύνουμε τα 
βήματα της ενοποίησης. Είναι πολύ 
κρίσιμο για την ανθρωπότητα, όχι μόνο 
για την Ελλάδα. Για την ανθρωπότητα, 
ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι 
ένας φάρος, των παλαιών αξιών του 
ουμανισμού. Διότι αν αποτύχει το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα, δυστυχώς ο 
κόσμος θα μπει σε μια πολύ μεγάλη 
περιπέτεια. Κι αυτό απεδείχθη περίτρανα 
με την εκλογή του Τραμπ, όπου ξαφνικά 
ένα από τα πιο προηγμένα έθνη του 
κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
έκαναν ότι δεν ήξεραν την κλιματική 
αλλαγή. Έκαναν ότι δεν ήξεραν την 
Ατλαντική συνεννόηση. Ποιος ανθρώπινος 
παράγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση; Άρα 
εμείς πρέπει να επενδύσουμε. Όχι μόνο 
εμείς, ως Ευρωπαίοι και Έλληνες. Η 
ανθρωπότητα να επενδύσει αυτό το 
εγχείρημα που ένωσε λαούς μετά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να 
προοδεύσει, να είναι μια SOFT POWER, 
που θα επιβάλει το σεβασμό στο διεθνές 
δίκαιο. Γι’αυτό άλλωστε και στο θέμα της 
Ουκρανίας, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε 
το λαό της Ουκρανίας, ώστε να στείλουμε 
ένα μήνυμα. Ότι δε θέλουμε να 
επιτρέψουμε να μπει ο κόσμος σε μια 
περίοδο, όπου η σειρά από αυταρχικά 
καθεστώτα θα μπορούν να αναθεωρήσουν 

τον τρόπο της ιστορίας και να αλλάξουν τα 
σύνορα. Και το κάνουμε αυτό, διότι πέρα 
ότι εμείς ως Έλληνες έχουμε και την 
εμπειρία του Αττίλα, που είναι ακριβώς 
ένα ανάλογο παράδειγμα. Και μάλιστα με 
ανάλογα επιχειρήματα. Βλέπουμε ότι η 
παγκόσμια κοινότητα έχει πάει σε μια νέα 
περίοδο, που μπορούμε να την 
περιγράψουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος 
τρόπος είναι ότι υπάρχει μια φθίνουσα 
πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, είναι πολύ 
περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε 
αυταρχικά καθεστώτα από αυτούς που 
ζούσαν πριν. Να πω περισσότερα 
αυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο, από 
ότι είκοσι χρόνια πριν. Αυτό είναι ένα 
πολύ μεγάλο ψήφισμα για την 
ανθρωπότητα. Και το δεύτερο είναι, ότι 
αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα δε δίνουν 
κανένα σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δε 
δίνουν κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Με αποτέλεσμα να αρχίσει 
να διαμορφώνεται μία άποψη 
συγκρητισμού, ότι αυτές οι οικονομίες 
πάνε καλά. Οι δικές μας οικονομίες έχουν 
μια στασιμότητα, οπότε ακούμε συχνά το 
εξής επιχείρημα. Μήπως τελικά αυτοί, 
που δεν έχουν δημοκρατικούς θεσμούς, 
αυτό τους βοηθάει να αναπτύσσονται 
γρηγορότερα οι οικονομίες τους; 
Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν επιβληθεί ως 

κεντρικό αφήγημα στην ανθρωπότητα, 
θα είναι καταστροφικό για το είδος μας. 
Εμένα, αυτές είναι οι αγωνίες μου, και 
ως πολιτικού και ως ανθρώπου και ως 
πατέρα. Και πιστεύω η προοπτική, οι 
άνθρωποι και ο ελληνισμός που ήταν 
πάντα ένας ΛΑΟΣ που είχε ανοιχτά τα 
πανιά του και λόγω του ότι ήταν κινητικός 
ο λαός μας για πάρα πολλούς αιώνες από 
την αρχαιότητα, είχε μέσα στο DNA του 
την πρόοδο και την αλλαγή. Εμείς πιστεύω 
ότι πρέπει να είμαστε στη σωστή πλευρά 
της ιστορίας και να υπηρετούμε αυτές τις 
πολύ μεγάλες αξίες που θα βοηθήσουν 
την ανθρωπότητα να ξεπεράσει δυσκολίες, 
και να ζήσουν εμείς και τα παιδιά μας 
και τα εγγόνια μας σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας και ευημερίας. Αυτά είχα να 
σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 
τη σημερινή σας παρουσία και οτιδήποτε 
προκύψει στο μέλλον, εγώ να ξέρετε 
θέλω να είμαι στο πλευρό σας και δεν 
το λέω έτσι, πολιτικά, το λέω ως Έλληνας 
που εκτιμά πάρα πολύ τις αγωνίες, τους 
αγώνες σας και τις προσπάθειες που έχετε 
κάνει για να στεριώσετε και σε αυτό τον 
τόπο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Να’ στε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που 
ήρθατε».
Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης 
απάντησε σε ερωτήσεις που δέχτηκε από 
τους παρευρισκόμενους.

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Θέλω να σας πω το 
εξής. Εμείς αυτή τη στιγμή, είμαστε σε 
μια περίοδο που πρέπει να τρέξουμε 
γρηγορότερα. Πάμε πάρα πολύ αργά. 
Περάσαμε τη δύσκολη εμπειρία των 
τελευταίων δέκα ετών και αυτό δημιουργεί 
μια αίσθηση ότι παρά τη φθίνουσα πορεία, 
ας πούμε στασιμότητα. Η στασιμότητα 
θα είναι καταστροφική. Δηλαδή εμένα 
αυτό με φοβίζει στην Ελλάδα, ότι υπάρχει 
ένα δίλημμα, μην πάμε πάλι πίσω. Να 
μη μείνουμε στάσιμοι. Δεν επιτρέπει η 
εποχή στασιμότητα. Δεν επιτρέπει. Εγώ 
δεν ξέρω αν ποτέ ξανά η Ευρώπη θα 
δώσει 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
για να κάνουμε πράσινη μετάβαση στην 
Ελλάδα. Δηλαδή μια χώρα με τον ήλιο, 
με τη δυνατότητα της Ελλάδας, να πάει 
να βάζει στο μείγμα της μια τεράστια 
εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Κανένα 
στρατηγικό πλάνο. Δηλαδή, πρέπει πια να 
επιταχύνουμε. Και εμένα με φοβίζει ότι 
τα διλήμματα που φτιάχνουν και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές και 
τα κόμματα, είναι διλήμματα καθηλωτικά 
για τις οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις 
στο μέλλον. Γι αυτό επαναλαμβάνω, ότι 
πρέπει να κάνουμε συγκρητισμό. 

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  16
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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο  
του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΜΜ Δρ. Μιχάλη Τσούκα  (ΦΩΤ.: ΕΚΜΜ-ΠΑΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥ)
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Κάλυμνος: Ιστορίες από τη θάλασσα
Το νησί των σφουγγαράδων κρατάει χαμηλούς τόνους αλλά προσφέρει δυνατές συγκινήσεις
H Πόθια είναι το λιμάνι και η πρωτεύ-

ουσα. Πολύχρωμη και ζωηρή, γεμάτη 
ουζερί και καφετέριες, με καΐκια και σκά-
φη που παρατάσσονται στην προκυμαία, 
απλά, νησιωτικά σπίτια, αλλά και νεο-
κλασικά δίπατα από την εποχή της ακμής, 
το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν 
καπεταναίοι και έμποροι πλούτιζαν και 
έστελναν χρήματα στον τόπο. 

ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περπατήστε στα ξασπρισμένα σοκάκια 
της Χώρας (λέγεται και Χωριό), της παλιάς 
πρωτεύουσας, που ουσιαστικά έχει ενωθεί 
με την Πόθια. 

Δείτε το ιπποτικό καστράκι της Χρυσοχε-
ριάς με την υπέροχη θέα, ανηφορίστε στις 
παλιές γειτονιές στα βόρεια και εντοπίστε 
το λιθόστρωτο μονοπάτι προς το κάστρο. 
Χτισμένο από τους ιππότες στα τέλη του 
15ου αιώνα, εποπτεύει την Πόθια και τη θά-
λασσα. 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Τη μεγάλη σφουγγαράδικη ιστορία της 

Καλύμνου θα μάθετε στο Καλύμνικο Σπί-
τι (τηλ. 22430-51635) στην Πόθια, όπου η 
κ. Φανερωμένη Σκυλλά – Χαλκιδιού, κόρη 
σφουγγαρά, και η κόρη της, θα μοιραστούν 
μαζί σας συγκινητικές ιστορίες για το επάγ-
γελμα, από τη σκοπιά των γυναικών που 
έμεναν πίσω.

Κάντε μια στάση στο δρόμο από τη Χώρα 
προς τον Πάνορμο, για να δείτε την πα-
λαιοχριστιανική βασιλική του Χριστού της 
Ιερουσαλήμ. Εδώ συνυπάρχουν σπαράγ-
ματα από το κέντρο της αρχαίας πόλης και 
τους ναούς του Δηλίου Απόλλωνα και του 
Ασκληπιού, ψηφιδωτά και η αψίδα του ιε-
ρού από τη βασιλική του 5ου αιώνα, αλλά 
και το νεότερο εκκλησάκι της Υπακοής.

ΤΑ «ΔΩΡΑ» ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στην Ιχθυόσκαλα, στην Πόθια, στο κτίριο 

της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρη-
σης Καλύμνου (τηλ. 22430-50560), θα αγο-
ράσετε τους εκλεκτούς θαλασσομεζέδες 
που φτιάχνουν εδώ οι Καλύμνιες: άσπρο 
τόνο καπνιστό με θυμάρι, θρούμπι και ρί-
γανη, πάστα χταποδιού, αυγοτάραχο ξιφία 
κ.ά. Ψωνίστε σφουγγάρια από τα εργαστή-
ρια της Πόθιας. 

Οι Μακρυλλός (τηλ. 22430-24032) και Χα-
ραμής (τηλ. 22430-51349) είναι πρόθυμοι 
να σας εξηγήσουν τα πάντα.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΩΡΑ
Η Κάλυμνος είναι ένας από τους καλύτε-

ρους αναρριχητικούς προορισμούς του κό-
σμου, με πάνω από 70 διαδρομές και 3500 
πεδία και δεκάδες σχολές εκμάθησης. 

Οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι το Μα-
σούρι και ο Αρμεός, στα δυτικά. Πολύ χρή-
σιμα είναι τα βιβλία του Άρη Θεοδωρόπου-
λου, πρωτεργάτη της αναρρίχησης στο νησί 
(climbkalymnos.com). 

Ακόμα και αν δεν σκαρφαλώσετε, πάντως, 
εδώ θα βρείτε μερικές από τις πιο δημοφι-
λείς παραλίες και ένα μεγαλειώδες ηλιοβα-
σίλεμα.

ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Ακολουθήστε την ορεινή διαδρομή που 

ξεκινά λίγο μετά το χωριό Σκάλια. Στα μισά 
της ξεκινά το μονοπάτι 30 λεπτών για την 
ερημική αμμουδιά Συκάτη, ενώ στην κατά-
ληξή της (5 χλμ.) βρίσκεται η Παλιόνησος, 
σε έναν κλειστό κόλπο με αρμυρίκια και 
πράσινα νερά. 

Ο ιδανικός επίλογος στη μέρα σας είναι το 
κατσικάκι μουούρι ή σε άλλες συνταγές, κα-

τόπιν παραγγελίας, στην ταβέρνα του Μα-
καρούνα (τηλ. 22430-29453). 

Φτάστε στο λιμανάκι της Ρήνας. Περπα-
τήστε στο πλακόστρωτο, ρίξτε βουτιές από 
τις προβλήτες ή εντοπίστε τα βυζαντινά εκ-
κλησάκια γύρω του. Η ωραιότερη εμπειρία 
εδώ είναι να πλεύσετε με καγιάκ στο εντυ-
πωσιακό φιόρδ (Kalymnos kayak center, 
τηλ. 6971-820715). 

Καταπληκτικό μονοπάτι είναι εκείνο που 
οδηγεί στο υπόσκαφο μοναστήρι της Πανα-
γιάς Κυρα-Ψηλής. Η ανηφορική διαδρομή 
διαρκεί περίπου 30 λεπτά και είναι αγα-
πημένη των ντόπιων – το πανηγύρι που 
γίνεται εδώ τον Δεκαπενταύγουστο είναι 
μνημειώδες. Ωραία διαδρομή, 45 λεπτών, 
είναι και αυτή που οδηγεί από την παραλία 
Καντούνι, στα δυτικά, στο νεόκτιστο ξωκλή-
σι του Αγίου Φώτη, παράλληλα με τη θά-
λασσα.

ΚΑΛΥΜΝΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Δοκιμάστε τα must πιάτα της Καλύμνου, 

τα φύλλα (κληματόφυλλα με γέμιση από 
κιμά και ρύζι) και το μουούρι (ντόπιο κα-

τσικάκι γεμιστό με ρύζι και εντόσθια, που 
ψήνεται για ώρες σε σφραγισμένο πήλινο 
σκεύος). Επίσης, το καλύμνικο μιρμιζέλι 
(σαλάτα που μοιάζει με τον κρητικό ντάκο).

Χταπόδι βουτηγμένο στο ούζο, 
η ωραιότερη καλύμνικη συνήθεια 

(Φωτογραφία: ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ)

Βουτιές από την προβλήτα  
στο φιόρδ της Ρήνας 

(Φωτογραφία: ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ)

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 28 Αυγούστου: 

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

Δευτέρα 29 Αυγούστου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 30 Αυγούστου: 8:30 το πρωί

Τετάρτη 31 Αυγούστου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου: 7:30 το πρωί

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου: 4:30  το απόγευμα

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου: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 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Καλημέρα 
Πατρίδα

• ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΤΗΣ CHROMA MUSICA 

• ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

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

Τέλος η ενισχυμένη εποπτεία  
της ΕΕ για την Ελλάδα

Η Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια 
εξήλθε πλέον από το καθεστώς ενι-

σχυμένης εποπτείας της ΕΕ, καθώς υλο-
ποίησε τον κύριο όγκο των δεσμεύσεων 
πολιτικής που είχε αναλάβει έναντι της 
ζώνης του ευρώ και αυτό παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες που προκάλεσαν η υγειο-
νομική και η γεωπολιτική κρίση.

Αθανάσιος Κουκάκης
© Newsbomb.gr
  
Η έξοδος της χώρας από την ενισχυμένη 

εποπτεία έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς 
ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, 
παρέχει πρόσθετη ώθηση στην αναπτυξι-
ακή δυναμική της και στην προσέλκυση 
επενδύσεων, προσδίδει βαθμούς ελευθε-
ρίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, 
στο πλαίσιο βέβαια των υφιστάμενων κα-
νόνων που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά 
κράτη-μέλη και φέρνει πιο κοντά την επί-
τευξη και του τελευταίου στόχου, αυτού 
της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Και η επανάκτηση της επενδυτικής βαθ-
μίδας από τους οίκους αξιολόγησης το 
2023 είναι ο μεγάλος πλέον στόχος. Γιατί; 
Το ελληνικό αξιόχρεο είχε υποβαθμιστεί 
από τους οίκους αξιολόγησης το 2010 με 
αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «σκουπί-
δι». Από τότε έως σήμερα, οι οίκοι έχουν 

μεν αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία, 
όμως δεν έχει φτάσει ακόμα στο πολυπό-
θητο, πρώτο σκαλοπάτι.

Η Ελλάδα παράλληλα έχει δεσμευθεί 
ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια στα-
θερή και συνετή δημοσιονομική πολιτι-
κή, θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες, ενώ επίσης δεσμεύεται να 
εφαρμόσει τις εναπομείνασες εκκρεμότη-
τες στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Το πλέον σημαντικό είναι πως οι Ευρω-

παίοι δεν αφήνουν στον «αυτόματο» το 
θέμα του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα 
και η Κομισιόν αναθεώρησαν από κοινού 
τη συμφωνία του Eurogroup του Ιουλίου 
2018, η οποία προέβλεπε πως η Ελλά-
δα θα πρέπει να πετύχει κατά μέσο όρο 
πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 2,2% του 
ΑΕΠ έως το 2060, ώστε το χρέος της να 
παραμείνει σε βιώσιμη τροχιά. 
Ο ήδη φιλόδοξος αυτός στόχος, που από 

κάποιους είχε χαρακτηριστεί τότε ως «δη-
μοσιονομικός ζουρλομανδύας», αναθεω-
ρήθηκε στο 2,6% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 
0,4% υψηλότερα. Αυτό σε βάθος 37 ετών 
αυξάνει τη δημοσιονομική προσπάθεια 
– προσαρμογή κατά 30 δισ. ευρώ σε τρέ-
χουσες αξίες!
Αυτές οι πολιτικές δεσμεύσεις θα επι-

τηρούνται στο πλαίσιο της τακτικής με-
τα-προγραμματικής παρακολούθησης 
και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμή-
νου.

Αυτό σημαίνει, πως η παρακολούθηση 
της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας (ESM) δε σταματά τε-
λείως και θα συνεχιστεί, μέχρι η Ελλάδα 
να εξοφλήσει το 75% της χρηματοδοτικής 
συνδρομής, ήτοι έως περίπου το 2059. 

Στη βάση αυτή θα πραγματοποιείται 
στη χώρα μας μία αξιολόγηση ανά εξάμη-
νο (αντί ανά τρίμηνο που ίσχυε σήμερα), 
όπως και στις Ισπανία, Πορτογαλία, Κύ-
προ και Ιρλανδία.

Eurostat: Στο 11,3%  
ο πληθωρισμός τον Ιούλιο  
στην Ελλάδα
Στην ευρωζώνη έφτασε στο 8,9%,  
από 2,2% το αντίστοιχο διάστημα πέρσι

Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρι-
σμός στην ευρωζώνη. Σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο κα-
τέγραψε νέο ρεκόρ, φτάνοντας το 8,9%, 
ποσοστό τετραπλάσιο από τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021, κατά τον οποίο 
δεν ξεπερνούσε το 2,2%! 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται πάνω 
από το μέσο όρο της ευρωζώνης, παρά 
το γεγονός ότι τον Ιούλιο κατέγραψε 
οριακή μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο. 
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Eurostat 
προσδιορίζουν τον ελληνικό πληθωρι-
σμό του Ιουλίου στο 11,3%, έναντι 11,6% 
τον προηγούμενο μήνα, ποσοστό που 
κατατάσσει τη χώρα μας στη 15η θέση 
μεταξύ των «27» της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο ετήσι-
ος πληθωρισμός μειώθηκε σε έξι κράτη-
μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και 
αυξήθηκε σε 18. Όσον αφορά τον ετήσιο 
πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
από 9,6% τον Ιούνιο σκαρφάλωσε στο 
9,8% τον Ιούλιο, ενώ ένα χρόνο νωρί-
τερα ήταν μόλις στο 2,5%. Βασικότερη 
αιτία για την εκρηκτική άνοδο του πλη-
θωρισμού στη ζώνη του ευρώ θεωρείται 

η ενέργεια, που συνέβαλε με 4,2 ποσο-
στιαίες μονάδες, ενώ ακολουθούν τα 
τρόφιμα, το αλκοόλ, ο καπνός (+2,08%), 
οι υπηρεσίες (+1,60%) και τα μη ενεργει-
ακά βιομηχανικά αγαθά (+1,16%).
Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά κατα-

γράφηκαν στην Εσθονία με 23,2%, στη 
Λετονία με 21,3% και στη Λιθουανία με 
20,9%. Ακολουθούν η Τσεχία με 17,3%, 
η Βουλγαρία με 14,9%, η Ουγγαρία με 
14,7%, η Πολωνία με 14,2%, η Ρουμανία 
με 13%, η Σλοβακία με 12,8%, η Κροατία 
με 12,7%, η Σλοβενία με 11,7%, η Ολ-
λανδία με 11,6%, η Ελλάδα με 11,3%, η 
Ισπανία με 10,7%, η Κύπρος με 10,6%, το 
Βέλγιο με 10,4%, η Ιρλανδία και η Δανία 
με 9,6%, η Πορτογαλία και η Αυστρία με 
9,4% και το Λουξεμβούργο με 9,3%.
Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα ποσοστά 

ετήσιου πληθωρισμού καταγράφουν οι 
Γαλλία και Μάλτα, με 6,8%, ενώ έπονται 
η Φινλανδία με 8%, η Σουηδία με 8,3%, 
η Ιταλία με 8,4% και η Γερμανία με 8,5%. 
Οι έξι αυτές χώρες είναι οι μοναδικές 
που κινούνται κάτω από το μέσο όρο της 
ευρωζώνης.

© dimokratia.gr
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Οι πληθωρικές 
καμπύλες  

της Lyna Perez 
Η μελαχρινή καλλονή Lyna Perez, κα-

τάγεται από το Μαϊάμι και ξεκίνη-
σε να εργάζεται ως μοντέλο στα 18 της, 
ωστόσο γρήγορα απογοητεύτηκε και τα 
παράτησε. 
Μετά από μερικά χρόνια είδε τη δυ-

ναμική του Instagram και αποφάσισε 
να γίνει γνωστή και να βγάλει χρήματα 
μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δι-
κτύωσης, αναρτώντας σέξι φωτογραφί-
ες που άφηναν ελάχιστα στη φαντασία. 
Τελικά τα κατάφερε, καθώς διαθέτει 

ένα χυμώδες μπούστο και σφριγηλά 
οπίσθια, τα οποία επιδεικνύει με τον 
καλύτερο τρόπο. 
H 29χρονη Lyna με ύψος 1,65 μ. δη-

λώνει πως στην ουσία ζει μέσα σε ένα… 
μπικίνι, κάτι που θα διαπιστώσετε κι 
εσείς βλέποντας τις φωτογραφίες…

Τάμτα: Στην παραλία  
με neon μπικίνι  
που αναδεικνύει  
το μαύρισμά της

Οι neon αποχρώσεις 
ανανεώνουν την 

εμφάνισή μας το καλο-
καίρι. Τα φωσφοριζέ 
χρώματα, επανήλθαν 
στο προσκήνιο, αποτε-
λώντας το hot trend.
Τα neon χρώματα τη 

δεκαετία του ’80, υπήρ-
ξαν μία πανίσχυρη τάση 
που υιοθέτησαν με χαρά 
οι γυναίκες, καθώς προ-
σέφεραν φως και νότες 
δυναμισμού στις στυλι-
στικές επιλογές τους. Το 
ίδιο φαίνεται να πιστεύ-
ει και η Τάμτα, η οποία 
σε πρόσφατη εξόρμησή 
της επέλεξε ένα φλούο 
μπικίνι.
Τα έντονα χρώματα 

κυριαρχούν το φετι-
νό καλοκαίρι και δε θα 
μπορούσε να λείπει ένα 
τέτοιο μαγιό από τη βα-
λίτσα των διακοπών της. 

Σε μια σειρά από φωτογραφίες που μοιράστηκε η Τάμτα 
(φωτ.) από τις βουτιές της έγραψε με χιούμορ: «Θα μπο-
ρούσες να με δεις από το διάστημα».

Demi Moore: Οι νέες 
φωτογραφίες από  
τις διακοπές της  

στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα για ολι-

γοήμερες διακο-
πές βρίσκεται η Demi 
Moore, η οποία επισκέ-
φτηκε τα ελληνικά νη-
σιά με ιδιωτικό γιοτ και 
φίλους της.
Κατά την παραμονή 

της στη χώρα μας, η χο-
λυγουντιανή ηθοποιός 
μοιράζεται συχνά φω-
τογραφίες με τους εκα-
τομμύρια θαυμαστές 
της από τις διακοπές 
της στα ελληνικά νησιά. 
Αυτή τη φορά, η 

Demi Moore δημοσί-
ευσε στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο 
Instagram, δύο στιγμιό-
τυπα, που δείχνουν την 
ίδια, αλλά και τον τε-
τράποδο φίλο της πάνω 
στο πολυτελές γιοτ, που 
φιλοξενεί εκείνη και την 
παρέα της.

Jennifer Lopez 
– Ben Affleck: 
Παντρευτήκαν 
δεύτερη φορά 
στη Τζόρτζια 

με θρησκευτικό 
γάμο

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck πα-
ντρεύτηκαν ξανά, αυτή τη φορά ενώ-

πιον φίλων και συγγενών, στο κτήμα 87 
στρεμμάτων του ηθοποιού στη Τζόρτζια. 
Η αγαπημένη pop σταρ φορούσε ένα 

υπέροχο λευκό νυφικό γνωστού οίκου 
με πέπλο και ουρά 6 μέτρων, ενώ ο Ben 
Affleck σμόκιν με λευκό σακάκι και μαύρο 
παντελόνι. Tο ερωτευμένο ζευγάρι, λίγες 
εβδομάδες μετά τον πολιτικό του γάμο στο 
Las Vegas, θέλησε να ανταλλάξει όρκους αι-
ώνιας πίστης και αγάπης μπροστά στις οι-
κογένειες, αλλά και τους φίλους του. Σύμ-
φωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφτασε στο 
χώρο της γαμήλιας δεξίωσης με βάρκα και 
στη συνέχεια χαιρέτησε τους λαμπερούς 
καλεσμένους του. Από το γάμο απουσίαζε 
ο αδερφός του Ben Affleck, ο οποίος είχε 
δηλώσει ότι δε θα μπορούσε να είναι πα-
ρών, λόγω γονικών υποχρεώσεων.

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

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

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

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

Ινδία: Τώρα μας παρουσιάζουν  
και τη «γρίπη της ντομάτας»

• Νέος μεταδοτικός ιός απειλεί τα παιδιά 
• Τα επώδυνα συμπτώματα

Σε συναγερμό βρίσκονται οι γιατροί 
στην Ινδία, εξαιτίας μιας «άκρως 

μεταδοτικής» ασθένειας που εξαπλώ-
νεται ταχύτατα. Ο νέος ιός, γνωστός 
ως «η γρίπη της ντομάτας» εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά το Μάιο και έχει μολύ-
νει τουλάχιστον 82 παιδιά κάτω των 5 
ετών.
Ο συγκεκριμένος ιός έχει ονομαστεί 

έτσι λόγω των χαρακτηριστικών κόκκι-
νων, επώδυνων εξανθημάτων που προ-
καλεί, τα οποία προσομοιάζουν εκείνα 
της ευλογιάς των πιθήκων και μπορούν 
να φτάσουν το μέγεθος μίας ντομάτας.

Ο ιός έχει περιοριστεί στην περιοχή 
Κολάμ της Ινδίας, με τις αρχές να λαμβά-
νουν προληπτικά μέτρα για να διασφαλί-
σουν ότι δε θα εξαπλωθεί.

Μέχρι στιγμής, τα παιδιά που έχουν 
βρεθεί θετικά στη «γρίπη της ντομάτας» 
δεν έχουν αρρωστήσει βαριά, με τους 
γιατρούς να αναφέρουν πως τα υπόλοι-
πα συμπτώματα – πέραν των εξανθη-
μάτων – είναι παρεμφερή με εκείνα του 
κοινού κρυολογήματος.

Η «γρίπη της ντομάτας» εντοπίστη-
κε για πρώτη φορά το Μάιο του 2022 
και προς το παρόν φαίνεται να απειλεί 
κυρίως τα παιδιά, ωστόσο οι επιστήμο-
νες σε σχετική τους έκθεση στο ιατρικό 
περιοδικό «The Lancet» προειδοποιούν, 
ότι πρόκειται για έναν «πολύ μεταδοτικό 
ιό», ενώ προσθέτουν ότι υπάρχει και ο 
κίνδυνος να εξαπλωθεί και στους ενήλι-
κες.

Προς το παρόν, είναι άγνωστο το κατά 
πόσο είναι πιθανό η ασθένεια αυτή να 
εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες του κό-
σμου αναφέρει η Daily Mirror.

ΓΡΙΠΗ ΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η έκθεση που δημοσιεύτηκε στο «The 

Lancet», με συγγραφείς τρεις επιστή-
μονες, εκ των οποίων η μία είναι ελλη-
νικής καταγωγής, αναφέρονται στα πιο 
χαρακτηριστικά συμπτώματα του ιού, τα 
οποία είναι τα παρακάτω:

Κόπωση, Ναυτία, Εμετοί, Πυρετός, 
Αφυδάτωση, Διάρροια, Οίδημα (πρήξι-
μο) στις αρθρώσεις, Άλγος (πόνοι) στο 
σώμα, Εξανθήματα (κόκκινα στο χρώμα 
που μοιάζουν με φουσκάλες).
Το Lancet ανέφερει:«Η γρίπη της ντομά-

τας πήρε το όνομά της, καθώς προκαλεί 
την «έκρηξη» κόκκινων επώδυνων εξαν-
θημάτων σε όλο το σώμα, τα οποία στα-
διακά φτάνουν στο μέγεθος μιας ντομά-
τας», αναφέρεται στην έκθεση.

Όπως συμπληρώνουν οι επιστήμο-
νες «η σπάνια ιϊκή μόλυνση είναι σε 
ενδημική φάση και δε θεωρείται απει-
λητική για τη ζωή. Εντούτοις, λόγω της 
άσχημης εμπειρίας με την πανδημία του 
κορωνοϊού, απαιτείται η πολύ προσεκτι-
κή διαχείριση, προκειμένου να αποφευ-
χθούν περεταίρω ξεσπάσματα».
Οι ειδικοί προσθέτουν, πως τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκ-
θεσης στη γρίπη της ντομάτας, καθώς οι 
ιώσεις είναι πιο συχνές σε αυτές τις ηλι-
κιακές ομάδες, ενώ η μετάδοση εικάζε-
ται πως γίνεται μέσω της στενής επαφής.

Οι γιατροί, επίσης, αναφέρουν ότι τα 
συμπτώματα του εν λόγω ιού είναι πα-
ρόμοια με εκείνα του δάγκειου πυρε-
τού και της νόσου Chikungunya. Πρό-
κειται για δύο ιούς που εντοπίζονται σε 
διάφορες χώρες και μεταδίδονται μέσω 
των κουνουπιών, ενώ οι ειδικοί θεωρούν 
πως ίσως η γρίπη της ντομάτας αποτελεί 
κάποιου είδους επακόλουθο των ιών αυ-
τών.
Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες πιστεύουν 

ότι η γρίπη της ντομάτας ενδέχεται να 
είναι μια νέα μετάλλαξη της ίωσης που 
είναι γνωστή ως «νόσος χεριών, ποδιών 
και στόματος», η οποία είναι κοινή στα 
παιδιά αλλά ορισμένες φορές προσβάλ-
λει και τους ενήλικες, σύμφωνα με το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετα-
νίας.

© primenews.press/india-tora-mas-
parousiazoun-kai-tin-gripi-tis-ntomatas/
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Montreal: Στο... κυνήγι της κορυφής με 4άρα 
Τη 2η συνεχόμενη νίκη του σημείωσε 

το Μόντρεαλ, μάλιστα με το 
εντυπωσιακό 4-0 επί του New England, 
γεγονός που επιτρέπει στην ομάδα του 
κόουτς Γουίλφριντ Νάνσι να βρίσκεται 
στη 2η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας 
και στο... κυνήγι της πρωτοπόρου 
Φιλαδέλφεια.
Οι Μοντρεαλίτες εξάλλου παρέμειναν 

αήττητοι για 7ο συνεχόμενο παιχνίδι, 
έχοντας 5 νίκες και 2 ισοπαλίες!
Στα του αγώνα, οι γηπεδούχοι 

"καθάρισαν" στα πρώτα 55 λεπτά τη 
νίκη, εφόσον πρώτα στο 26΄ο Καμαρά 
και στη συνέχεια στο 39΄ο Κιότο, έδωσαν 
"καθαρό" προβάδισμα στο Μόντρεαλ, 
ενώ στο 55' και πάλι ο Κιότο με το 3-0 
ουσιαστικά "τελείωσε" το παιχνίδι. 
Τον επίλογο "υπέγραψε" ο Μίλιεβιτς 

στο 91' με πέναλτι, που είχε περάσει ως 
αλλαγή στο 77' στη θέση του Καμαρά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμολογία 

και το πρόγραμμα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
LA GALAXY-SEATTLE SOUNDERS 3-3 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
NY RED BULLS-CINCINNATI 1-1 
CF MONTREAL-NEW ENGLAND 4-0 
DC UNITED-PHILADELPHIA UNION 0-6 
INTER MIAMI-TORONTO FC 2-1 
MINNESOTA UNITED-AUSTIN FC 2-1 
COLORADO-HOUSTON 1-1  

REAL SALT LAKE-VANCOUVER 1-1 
SAN JOSE-LAFC 2-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
COLUMBUS CREW-ATLANTA UTD 2-2 
CHICAGO FIRE-NY CITY 0-2 
CHARLOTTE-ORLANDO CITY 1-2 
KANSAS CITY-PORTLAND TIMBERS 4-1 
NASHVILLE SC-FC DALLAS 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

01] PHILADELPHIA 51 (51-20) 
02] MONTREAL 46 (47-41) 
03] NEW YORK CITY 45 (48-30) 
04] NY RED BULLS 41 (41-33) 
05] ORLANDO CITY 36 (30-37) 
06] INTER MIAMI 36 (34-42) 
07] COLUMBUS CREW 35 (34-29) 
08] NEW ENGLAND 34 (38-40) 
09] FC CINCINNATI 34 (43-46) 
10] CHARLOTTE 32 (34-42) 
11] TORONTO FC 30 (40-47) 
12] CHICAGO FIRE 30 (28-36) 
13] ATLANTA UTD 30 (36-40) 
14] DC UNITED 22 (28-55)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 57 (55-26)  
02] AUSTIN 48 (55-36) 
03] FC DALLAS 42 (39-32) 
04] MINNESOTA 41 (42-36) 
05] REAL SALT LAKE 38 (34-35) 
06] NASHVILLE 36 (38-36) 
07] LA GALAXY 34 (40-37) 
08] VANCOUVER 34 (32-46) 
09] SEATTLE 33 (35-34) 

10] PORTLAND 33 (43-44) 
11] COLORADO 32 (37-40) 
12] SAN JOSE 27 (42-54) 
13] HOUSTON 26 (32-43) 
14] KANSAS CITY 26 (30-49)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
AUSTIN FC-LAFC 
PORTLAND-SEATTLE 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
MINNESOTA-HOUSTON 
CHARLOTTE-TORONTO 
NY RED BULLS-INTER MIAMI 
CINCINNATI-COLUMBUS 
PHILADELPHIA-COLORADO 
CHICAGO-MONTREAL 
KANSAS CITY-SAN JOSE 
DALLAS-SALT LAKE 
VANCOUVER-NASHVILLE
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ATLANTA-DC UNITED 
ORLANDO-NY CITY 
NEW ENGLAND-LA GALAXY
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
PHILADELPHIA-ATLANTA
MONTREAL-NY RED BULLS 
COLUMBUS-INTER MIAMI 
NEW ENGLAND-CHICAGO 
ORLANDO-SEATTLE 
TORONTO-LA GALAXY 
NY CITY-DC UNITED 
HOUSTON-LAFC 
NASHVILLE-COLORADO 
AUSTIN-PORTLAND 
SALT LAKE-MINNESOTA 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ

Auf Wiedersehen της Ελλάδας  Auf Wiedersehen της Ελλάδας  
με πέντε μετάλλιαμε πέντε μετάλλια

Η απαστράπτουσα παρουσία της ελ-
ληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊ-

κό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου 
ολοκληρώθηκε με απολογισμό πέντε 
μεταλλίων (4 χρυσά, 1 ασημένιο) και τη 
χώρα μας στην τέταρτη θέση του τελι-
κού πίνακα μεταλλίων. 
Το φινάλε του Ευρωπαϊκού βρήκε τη 

«γαλανόλευκη» αποστολή να επιβεβαι-
ώνει την... προϊστορία, που τη θέλει να 
κερδίζει πάνω της τα βλέματα όταν αγω-
νίζεται επί γερμανικού εδάφους. Η χώρα 
μας ολοκλήρωσε τις προσπάθειές της με 
τέσσερα χρυσά στο Μόναχο, όσα είχε 
κακακτήσει το 2002 (που ήταν και τα πε-
ρισσότερα μέχρι σήμερα) στην ίδια πόλη, 
με τις κορυφές που είχαν καταλάβει στο 
βάθρο οι Κώστας Κεντέρης, Κατερίνα 
Βόγγολη, Κατερίνα Θάνου και Μιρέλα 
Μανιάνι. Παράλληλα, η φετινή συγκο-
μιδή των πέντε μεταλλίων (4 χρυσά, 1 
ασημένιο) ήταν η δεύτερη καλύτερη της 
Ελλάδας, μετά τα έξι που είχε κατακτήσει 
στο Μόναχο το 2002 και τα ισάριθμα στο 
Βερολίνο το 2018!
Το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) παρουσιάζει τις 
πλουσιότερες συγκομιδές μεταλλίων της 
Ελλάδας σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 
Στίβου, οι οποίες είχαν σημειωθεί όπως 
και φέτος επί γερμανικού εδάφους. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2002 – ΜΟΝΑΧΟ 
(ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 4 ΧΡΥΣΑ, 2 ΧΑΛΚΙΝΑ)
• Κώστας Κεντέρης (200μ.) ΧΡΥΣΟ 
• Κατερίνα Βόγγολη (δισκοβολία) ΧΡΥΣΟ  

• Κατερίνα Θάνου (100μ.) ΧΡΥΣΟ 
• Μιρέλα Μανιάνι (ακοντισμός) ΧΡΥΣΟ  
• Αλέξανδρος Παπαδημητρίου  
 (σφυροβολία) ΧΑΛΚΙΝΟ 
• Αναστασία Κελεσίδου  
 (δισκοβολία) ΧΑΛΚΙΝΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2018 – ΒΕΡΟΛΙΝΟ
(ΕΞΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 3 ΧΡΥΣΑ, 2 ΑΣΗΜΕΝΙΑ, 
1 ΧΑΛΚΙΝΟ) 
• Μίλτος Τεντόγλου (άλμα σε μήκος) 
ΧΡΥΣΟ 
• Βούλα Παπαχρήστου (τριπλούν) ΧΡΥΣΟ 
• Κατερίνα Στεφανίδη (επί κοντώ) ΧΡΥΣΟ 
• Νικόλ Κυριακοπούλου (επί κοντώ)  
 ΑΣΗΜΕΝΙΟ 
• Μαρία Μπελιμπασάκη (400μ.)  

 ΑΣΗΜΕΝΙΟ  
• Δημήτρης Τσιάμης (τριπλούν)  
 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 2022 – ΜΟΝΑΧΟ
(ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ: 4 ΧΡΥΣΑ,  
1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ) 
• Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (25χλμ. βάδην) 
ΧΡΥΣΟ
• Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20χλμ. βάδην) 
ΧΡΥΣΟ 
• Μίλτος Τεντόγλου (άλμα σε μήκος) 
ΧΡΥΣΟ
• Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός) XΡYΣO
• Κατερίνα Στεφανίδη (επί κοντώ)  
 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

EUROPA LEAGUE

Χαμογέλασε στο 
θρίλερ με ήρωα 
τον Βατσλίκ και 
παίζει Europa  
ο Ολυμπιακός!
Ο Ολυμπιακός λύγισε τον Απόλλωνα 
Λεμεσού με 3-1 στα πέναλτι (1-1 
κ.δ., 1-1 παράταση) και MVP τον 
Βατσλίκ, κερδίζοντας πάλι στη… 
ρώσικη ρουλέτα και εξασφάλισε 
παρουσία στους ομίλους του Europa

Πήρε τον Ολυμπιακό απ’ το χέρι 
και τον έστειλε στους ομίλους του 

Europa League ο Βατσλίκ. 
Οι Πειραιώτες λύγισαν τον Απόλλωνα 

Λεμεσού στα πέναλτι (1-1 κ.δ., 1-1 πα-
ράταση), όπου επικράτησε 3-1, χάρη 
στον Τσέχο τερματοφύλακα, ο οποίος 
είχε τρεις αποκρούσεις στην ψυχοφθό-
ρο διαδικασία.
Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ότι με το 

γρήγορο γκολ του Μασούρα (2΄) θα… 
ξεμπερδέψουν εύκολα με την υπόθεση 
– πρόκριση, όμως ο Απόλλων ισορρόπη-
σε το παιχνίδι, ξεπερνώντας το σοκ του 
γρήγορου τέρματος που δέχτηκε και 
«κρατήθηκε» μέχρι το τέλος στο παιχνί-
δι, γλιτώνοντας από το 2-0 σε κάποιες 
περιπτώσεις.
Τελικά στο 90’ ο Πίττας έστειλε το παι-

χνίδι στην παράταση, όπου τίποτα δεν 
άλλαξε, για να φτάσουμε στα πέναλτι, 
με τον Βατσλίκ να αποκρούει τρία κτυ-
πήματα των Κύπριων και να στέλνει τον 
Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa 
League.

Ολυμπιακός (Κ. Κορμπεράν): Βατσλίκ 
– Άβιλα, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ –  
Κούντε (84’ Αγκ. Καμαρά), Εμβιλά – 
Μασούρας (84’ Ντε Λα Φουέντε),  
Χουάνγκ (79’ Βαλμπουενά),  
Ζινκερνάγκελ (55’ Ραντζέλοβιτς) –  
Ελ Αραμπί (102’ Μανωλάς) 
Στον πάγκο: Τζολάκης, Μπουχαλάκης, 
Χασάν, Ανδρούτσος, Βρουσάι,  
Κούτρης, Ροντρίγκες 

Απόλλων Λεμεσού (Ντ. Καταλά):  
Α. Γιοβάνοβιτς – Μαυρίας, Πεϊμπερνές, 
Ρομπέρζ, Καμάς – Σαχάρ (67’ Μπα), Κολ 
(81’ Κυριάκου), Φέλιξ (67’ Ονγκεντά), 
Πίττας – Ντιγκινί (81’ Γιάνγκα,  
97’ Καμπράλ), Χέντι (57’ Ζραντί) 
Στον πάγκο: Λοΐζου, Δημητρίου,  
Β. Γιοβάνοβιτς, Αρτυματάς,  
Παναγιώτου, Πινακάς 

Διαιτητής: Σάντρο Σάρερ (Ελβετία) 
Βοηθοί: Γιόνας Έρνι, Γιαν Κόμπελ  
(Ελβετία) 
4ος: Φεντάι Σαν (Ελβετία)
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1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3-3 
33’ Φαν Βέερτ, 56΄Φερνάντες,  
65’ Ντέλετιτς - 28’ Μπενίτο,  
68’ Τιλίκα, 98’ Μπαράλες 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΦΗ 3-1 
39΄Τζαβίδας, 45+3’ Μουνίθ,  
73’ Κιάρτανσον - 34’ Νέϊρα 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΕΚ 0-3 
35’, 65’ Αραούχο, 73’ Πινέδα 
ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0
7’ Τόμας 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 1-0 
45+3’ Αϊτόρ (πέν.) 
ΑΡΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3-0 
12’, 45+1’ Μαντσίνι, 68’ Γκρέϊ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0 
57’ Βαλμπουενά, 74’ Ραντζέλοβιτς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 1 αγώνα)

01] ΑΕΚ 3 (3-0) 
02] ΑΡΗΣ 3 (3-0) 
03] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3 (3-1) 
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 (2-0) 
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 (1-0) 
06] ΠΑΟΚ 3 (1-0) 
07] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 (3-3) 
08] ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3 (3-3) 
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0 (0-1) 
10] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 (0-1) 
11] ΟΦΗ 0 (1-3) 
12] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0 (0-2) 
13] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0 (0-3) 
14] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0 (0-3) 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

14:30 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

13:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
14:30 ΑΕΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
12:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
14:00 ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
14:45 ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
12:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ  
1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

-Από το 2019-2020 που στο πρωτά-
θλημα της Super League συμμετέχουν 
14 ομάδες, δεν είχαν σημειωθεί περισ-
σότερα από 16 γκολ σε πρεμιέρα και 
αυτή τη σεζόν η μπάλα ταρακούνησε 
τα δίχτυα 20 φορές. Τα περισσότερα 
σημειώθηκαν στο Βόλος – Αστέρας 
Τρίπολης 3-3. Στην πρεμιέρα του 2019-
2020 ήταν 16 τέρματα, το 2020-2021 
ήταν 15 και το 2021-2022 ήταν 13.

-Για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα 14 
ομάδων υπήρξαν νίκες και των πέντε 
μεγάλων, αφού τις τρεις προηγούμε-
νες σεζόν δεν είχαν καταφέρει όλοι 
να ξεκινήσουν με τρίποντο. Τελευταία 
φορά που επικράτησαν και οι πέντε 
στην πρεμιέρα ήταν την 1η αγωνιστική 
της σεζόν 2018-19.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Super League: Η πιο αμφίρροπη των τελευταίων ετών 
«Παραδοσιακά» το ελληνικό πρωτάθλημα είναι από τα τελευταία που εκκινούν,  
αλλά τουλάχιστον φέτος «υπόσχεται» ότι θα είναι ιδιαίτερα αμφίρροπο 

Βαγγέλης Πάτας
© Newsbomb.gr

Ακόμα και σε μια ιδιαίτερη σεζόν, 
λόγω της διεξαγωγής του Μουντιάλ 

2022, η Super League είναι από τα τελευ-
ταία πρωταθλήματα που ξεκινούν. 

Είναι κάτι που «πληρώνουν» οι ομάδες 
που αγωνίζονται στην Ευρώπη, κάτι που 
φάνηκε και φέτος, καθώς μόνο ο Ολυμπι-
ακός συνεχίζει εκτός συνόρων. ΠΑΟΚ, Πα-
ναθηναϊκός και Άρης αποχαιρέτησαν νωρίς. 
Τουλάχιστον η φετινή Super League αφήνει 
υποσχέσεις, ότι θα είναι ένα από τα πιο αμ-
φίρροπα πρωταθλήματα των τελευταίων 
ετών.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός, την περασμένη αγωνιστική 

περίοδο, εκμεταλλεύτηκε κυρίως το γεγο-
νός ότι δεν είχε αντίπαλο και πήρε στο «ρε-
λαντί» το τρίτο συνεχόμενο και 47ο πρωτά-
θλημα της ιστορίας του. 

Φέτος, η σεζόν ξεκίνησε με τη φυγή 
του Πέδρο Μαρτίνς, μετά από τέσσερις 
σεζόν, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, με 
τον Κάρλος Κορμπεράν στην τεχνική ηγε-
σία. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλά ερω-
τηματικά και προβληματική εικόνα αυτή τη 
στιγμή, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει πολλά 
θέματα να λύσει. 

Εν κατακλείδι, μοιάζει πιο πιθανό από 
ποτέ να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του τα 
τελευταία τρία χρόνια.

ΜΕ ΤΟΝ «ΑΕΡΑ»  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ τερμάτισε πέμπτη και… καταϊδρω-
μένη πέρσι, απογοητεύοντας με την εικόνα 
της. Το γεγονός ότι έμεινε εκτός Ευρώπης 
τής έδωσε το χρόνο για να «χτιστεί» ενόψει 
μιας σεζόν, όπου θα μπει στο νέο της γήπε-
δο, μετά από 19 χρόνια. 

Όπως είναι φυσικό, υπάρχει μεγάλη ανυ-
πομονησία. Η έλευση του Ματίας Αλμέιδα, 
οι καλές κινήσεις που έγιναν, αλλά και η θε-
τική εικόνα στα φιλικά, έχουν γεμίσει προσ-
δοκίες τους «κιτρινόμαυρους».

«ΔΥΝΑΜΩΣΑΝ»  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΗΣ, 
«ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ» Ο ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε πέρσι το Κύ-
πελλο Ελλάδας (πρώτος τίτλος μετά από 
οκτώ χρόνια) και το καλοκαίρι πραγματο-
ποίησε εξαιρετικές κινήσεις. 

Το «τριφύλλι» δείχνει ότι μετά από αρκετά 
χρόνια θα είναι και πάλι στους διεκδικητές 
του πρωταθλήματος.

Έναν τίτλο ονειρεύεται κι ο Άρης, ο οποίος 
πραγματοποίησε μεταγραφές από το πάνω 
ράφι! Οι «κίτρινοι» στοχεύουν κυρίως 
στο Κύπελλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη τριάδα.

Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε με 
ένα «βαρύ» αποκλεισμό από τη Λέφσκι και 
δείχνει ότι αν δεν ενισχυθεί, δύσκολα θα 
μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. 

Βέβαια, έχει χρόνο για να αλλάξει την κα-
τάσταση, καθώς να θυμίσουμε ότι φέτος η 
μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 
15 Σεπτεμβρίου.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΔΑ!
Ο ΠΑΣ Γιάννινα βρέθηκε πέρσι στα playoffs 

και μάλιστα είχε ένα άκρως ανταγωνιστικό 
πρόσωπο. 

Το καλοκαίρι, όμως, έχασε τον Ηρακλή Με-
ταξά, αλλά και πολλούς σημαντικούς παί-
κτες, όπως οι Σάλιακας, Πίρσμαν και Πε-
ρέα. 

Δύσκολα θα επαναλάβει το επίτευγμα της 
εξάδας και κυρίως, θα ψάξει μια «ήρεμη» 
σεζόν, χωρίς μπελάδες.

Το πρώτο φαβορί για τα playoffs μοιάζει 
να είναι αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Τρίπο-
λης. Η έλευση του Ηρακλή Μεταξά, αλλά 
και η απόκτηση ορισμένων καλών παικτών 
μπροστά, τον φέρνουν ένα βήμα μπροστά. 

Στους διεκδικητές θα είναι φυσικά κι 
ο ΟΦΗ, ο οποίος έχασε πέρσι στο… νήμα τα 
playoffs. Το γεγονός, βέβαια, ότι καθυστέ-
ρησε ο σχεδιασμός, κάνει πιο δύσκολη την 
αποστολή, αλλά ποιότητα σίγουρα υπάρ-
χει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η κρητική ομά-
δα έχει και άκρως απαιτητικούς οπαδούς.

Πέρσι απέτυχε παταγωδώς, αλλά φέτος 
δείχνει έτοιμος να επιστρέψει στις γνωστές 
καλές πορείες του. 

Ο λόγος φυσικά για τον Ατρόμητο, ο οποί-
ος διατήρησε τον Κρις Κόουλμαν στην τε-
χνική ηγεσία κι έκανε ποιοτικές προσθήκες.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Η ευχάριστη έκπληξη της περασμένης σε-

ζόν, ο Ιωνικός, ευελπιστεί και φέτος σε μια 
«εύκολη» παραμονή, ενώ ο Βόλος προχώ-
ρησε σε 14 μεταγραφές. 

Επί της ουσίας «έχτισε» μια νέα ομάδα, 
που θα χρειαστεί χρόνο, αν «δέσει», όμως, 
δεν αποκλείεται να αποτελέσει αουτσάι-
ντερ ακόμα και για την εξάδα. Σε διαφορε-
τική περίπτωση, θα παλέψει για να αποφύ-
γει τα «χαμηλά».

Από εκεί και πέρα, ο Παναιτωλικός με 
τον Γιάννη Αναστασίου θα επιδιώξει να πα-
ρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο και να δώσει 
μάχη για την παραμονή του. 

Το παν για να αποφύγει τον υποβιβασμό 
θα κάνει η Λαμία, η οποία σώθηκε πέρσι 
στα μπαράζ. Φέτος, πήρε «μπαρουτοκα-
πνισμένους» παίκτες, ποντάροντας στην 
εμπειρία. 

Τέλος, ο Λεβαδειακός, ο οποίος επέστρε-
ψε μετά από τρεις σεζόν στη «μεγάλη» 
κατηγορία, δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο 
από την παραμονή και θα πρέπει να παλέ-
ψει αρκετά για να τα καταφέρει.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ, 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Μολονότι η προκήρυξη του πρωταθλήμα-
τος έκανε λόγο για υποβιβασμό μιας ομά-
δας και την προτελευταία να παίζει μπαράζ, 
η ΕΠΟ έφερε ανατροπή δεδομένων. Συγκε-
κριμένα, αποφάσισε την κατάργηση των 
αγώνων ανόδου/παραμονής και τον απευ-
θείας υποβιβασμό των δύο τελευταίων στα 
play outs. Επίσης, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 
αυξήθηκαν σε πέντε, από τέσσερα που 
ήταν τη σεζόν 2021/22. Ο πρωταθλητής 
και ο δεύτερος των playoffs θα παίξουν 
στο 2ο προκριματικό γύρο του Champions 
League. Οι ομάδες που θα τερματίσουν 
στην 3η και 4η θέση θα παίξουν στα προκρι-
ματικά του Europa Conference League, ενώ 
σε περίπτωση που ο Κυπελλούχος είναι 
ομάδα της πρώτης τετράδας, τότε ευρωπα-
ϊκό εισιτήριο θα εξασφαλίσει και ο πέμπτος 
των playoffs.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΤΗΣ SUPER 
LEAGUE: 13 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕ 86 ΗΜΕΡΕΣ!
Το σύστημα διεξαγωγής παραμένει ίδιο 

για τέταρτη διαδοχική σεζόν. Οι ομάδες 
παρέμειναν 14, με τη regular season να πε-
ριλαμβάνει 26 αγωνιστικές. Στα playoffs θα 
προκριθούν οι έξι πρώτες, ενώ στα playouts 
θα αγωνιστούν οι υπόλοιπες. Στο «μίνι» 
πρωτάθλημα 1-6 θα γίνουν 10 αγωνιστικές, 
ενώ οι οκτώ ομάδες για τις θέσεις 7-14 θα 
δώσουν εφτά ματς (ένα γύρο).

Η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 
βέβαια, φέρνει μια μεγάλη διακοπή και κά-
νει ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα. 

Το νέο πρωτάθλημα ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 19/8, με τον πρώτο γύρο να ολοκλη-
ρώνεται στις 13 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει 
ότι σε διάστημα 86 ημερών θα διεξαχθούν 
13 αγωνιστικές. Στη συνέχεια θα υπάρξει 
μια μεγάλη διακοπή λόγω Μουντιάλ, με το 
δεύτερο γύρο να ξεκινά στις 21 Δεκεμβρί-
ου, ήτοι τρεις ημέρες μετά τη διεξαγωγή 
του τελικού στο Κατάρ. Η regular season 
είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί 
στις 12 Μαρτίου και μια εβδομάδα αρ-
γότερα (18/3) θα ξεκινήσουν τα playoffs 
/ playouts. Όσο για την ολοκλήρωση της 
αγωνιστικής περιόδου, αυτή θα γίνει 
στις 14 Μαΐου.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΔΙΑΙΤΗΤΗ
Πέρα από τις αλλαγές στους πάγκους, στα 

ευρωπαϊκά εισιτήρια και τις ομάδες που 
«πέφτουν», αλλαγή υπήρξε και στη θέση 
του Αρχιδιαιτητή. Ο Αγγλος, Στιβ Μπέ-
νετ, διαδέχθηκε το συμπατριώτη του, Μαρκ 
Κλάτενμπεργκ, ο οποίος, πάντως, παραμέ-
νει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μολονότι 
υπήρξε αντίθετη άποψη από ομάδες της 
Super League, ανέλαβε το ρόλο του Τεχνι-
κού Συμβούλου και Εκπαιδευτή Διαιτησίας.

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
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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 

Σαββατιανά:Σαββατιανά:
Τα σχολείαΤα σχολεία  

Συμπληρωματικής ΕκπαίδευσηςΣυμπληρωματικής Εκπαίδευσης
ξεκινούν ανανεωμέναξεκινούν ανανεωμένα

Τα Ελληνικά Σχολεία της Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευ-

σης της ΕΚΜΜ  ανοίγουν σε 
λίγες μέρες, και πάλι, τις πύλες 
τους, έτοιμα να υποδεχθούν πα-
λιούς και νέους μαθητές για μια 
νέα δημιουργική σχολική χρονιά. 

Κύριος στόχος των σχολείων μας 
είναι η εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας - γραπτή και προφορι-
κή έκφραση - καθώς και η επαφή 
των μαθητών με τα ήθη, τα έθιμα 
και τις παραδόσεις της Ελλάδας. 

Όλα τα τμήματα και οι τάξεις 
στελεχώνονται από έμπειρους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσαρμόζονται στις 
αλλαγές και στις νέες προκλήσεις κάθε σχολικής 
χρονιάς. Η ένταξη και χρήση των εποπτικών μέ-
σων διδασκαλίας κατά τη διδακτική πράξη (υπο-
λογιστές, διαδραστικοί πίνακες), η οποία ξεκίνησε 
πειραματικά την προηγούμενη σχολική χρονιά, 
τίθεται φέτος σε πλήρη εφαρμογή, προκαλώντας 
έτσι ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των μα-
θητών καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης.

Με εκτυπωμένα βιβλία για όλες τις σχολικές βαθ-
μίδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο) - συ-
μπεριλαμβανομένης και αυτής του Λυκείου από τη 
φετινή σχολική χρονιά - τα παιδιά διδάσκονται τα 
απαραίτητα γραμματικά και συντακτικά φαινόμε-
να, που τους επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικα-
νοτήτων της γραπτής και προφορικής έκφρασης. 
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, η 
διδασκαλία της Ιστορίας, των Θρησκευτικών και 
της Γεωγραφίας καθώς και η εκμάθηση ελληνι-
κών παραδοσιακών χορών. Ιδιαίτερη μνεία αξί-
ζει να γίνει στην προετοιμασία των μαθητών μας 

για τις εξετάσεις απόκτησης των 
πιστοποιητικών Ελληνομάθειας, 
το οποίο και αποτελεί ξεχωριστό 
μάθημα μέσα στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα. 

Τέλος, μεγάλη σημασία προσδίδε-
ται στην εκμάθηση του ελληνικού 
πολιτισμού και των παραδόσεων 
μας. Για το λόγο αυτό, διοργανώ-
νουμε κάθε χρόνο εκδηλώσεις για 
να τιμήσουμε τις εθνικές μας εορ-
τές και συμμετέχουμε ενεργά στην 
ετήσια παρέλαση για τον εορ-
τασμό της εθνικής επετείου της 
25ης Μαρτίου 1821. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

πραγματοποιούμε και άλλες ιδιαίτερες δραστηριό-
τητες, που σχετίζονται με τη διάδοση και το μεγα-
λείο της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, 
όπως είναι, για παράδειγμα, ο εορτασμός για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής γλώσσας.

Οι εγγραφές στα σχολεία μας θα πραγματοποιη-
θούν τα Σάββατα, 10 και 17 Σεπτεμβρίου, από τις 
9.00 π.μ. μέχρι και τις 2.00 μ.μ. Τα μαθήματα θα 
ξεκινήσουν κανονικά το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρί-
ου.

Κλείνοντας να τονίσω ότι είμαστε πολύ περήφανοι 
και καμαρώνουμε τα παιδιά σας, που είναι και δικά 
μας παιδιά, να αναπτύσσονται, να σταδιοδρομούν 
και να διακρίνονται, αποφοιτώντας από τα σχολεία 
μας. 

Kaiti Kiryakidis
General Director 
Supplementary Education  HCGM
Aristotelis, Platon- Omeros, St. Nicholas Schools 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο 
Πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου «La flamme 

hellénique», που διοργανώθηκε από το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ, από την Πα-
ρασκευή, 19 μέχρι την Κυριακή, 21 Αυγούστου στο 
Park Extension.

Την τριήμερη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Σωτήριος, ο Θε-
οφιλέστατος Επίσκοπος Ιάκωβος, πολιτικοί από όλα 
τα κυβερνητικά επίπεδα, αξιωματούχοι οργανισμών 
και συλλόγων και χιλιάδες κόσμου. Ανάμεσά τους 
ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών μη ελληνικής 
καταγωγής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από κοντά την ελληνική φιλοξενία μας, τους χο-
ρούς μας και ασφαλώς τις ελληνικές νοστιμιές.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε στους ακού-
ραστους εθελοντές για την προσφορά τους, στους 
χορηγούς για την υποστήριξη τους, στα χορευτικά 
συγκροτήματα για το κέφι τους, στα μέσα ενημέρω-
σης για την προβολή και ασφαλώς, στο πλήθος των 
επισκεπτών για την συμμετοχή τους.

Και του χρόνου! 

Ο παιδικός σταθμός “Τα παιδάκια” (C.P.E Hellenique 
Ta Pedakia) δέχεται εγγραφές για τη νέα χρο-

νιά, Σεπτέμβριος 2022, για παιδιά 4 χρονών, για το 
προ-νηπιαγωγείο.

Οι γονείς θα πρέπει να εγγράψουν τα παιδιά τους στην 
ιστοσελίδα laplace0-5.com. Για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα 
Γεωργία Χαλούλου, Γενική Διευθύντρια, στο τηλέφωνο 
(514) 940-2421 εσωτ. 142 ή στο info@cpehellenique.com.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στον παιδικό σταθμό «Τα παιδάκια» 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
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Η "Ελληνική Φλόγα"  ζέστανε το Παρκ-Εξτένσιον
Κάποτε ζέστανε όλο το Μόντρεαλ και τους τουρίστες του...

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος: "Η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ είναι η 
μέγιστη Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
στον Καναδά και τους συγχαίρω"

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. 
Μιχάλης Τσούκας με την πρόεδρο 
του περιφερειακού της Νότιας Ακτής 
Αφροδίτη Σταθοπούλου, που ήρθε με την 
ομάδα της να βοηθήσουν στο πανηγύρι 
του Μόντρεαλ.

Από αριστερά, ο δημοτικός σύμβουλος Aref Salem (Saint-Laurent) , ο δήμαρχος της 
δημοτικής περιφέρειας St-Laurent Alan Desousa, η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Ντέρου 
(Park Extension) και η δημοτική σύμβουλος Έφη Γιάννου-Καρμίρη (Ahuntsic-Cartieville).

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Κάθε καλοκαίρι τα διάφορα φεστι-
βάλ που διοργάνονται, είναι μέρος 

του τρόπου ζωής μας στο Μόντρεαλ. 
Το περασμένο Σάββατο, 20 Αυγούστου, 

μετά από δύο χρόνια διακοπή λόγω της 
επιδημίας, οι συμπάροικοι απ όλο το 
Μόντρεαλ και τα περίχωρα, έδωσαν 
το παρόν στο καθιερωμένο επί χρόνια 
τώρα πανηγύρι της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ που ονόμαστηκε στις 
αρχές του 2000, επί διοίκηση Βασίλη 
Κατσαμπάνη "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ".
Για την ιστορία, τότε το πανηγύρι ήταν 

μεγαλειώδες και ο χώρος που το διορ-
γάνωναν, δεν ήταν άλλος από το λιμάνι 
του Μόντρεαλ όπου πολλοί τουρίστες το 
επισκεπτόντουσαν.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  
ΤΗΣ "ΦΛΟΓΑΣ"

Εφόσον λοιπόν το πανηγύρι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΛΟΓΑ ήταν στο λιμάνι του Μόντρεαλ 
ήτοι στην παλιά πόλη, αυτό έγινε και 
πόλος έλξης για τους διάφορους του-
ρίστες που βρισκόντουσαν σ' εκείνο το 
χώρο. Περιείχε δε, εκτός από τα σημερινά 
γνωστά... περίπτερα ελληνικών εταιρει-
ών προϊόντων, περίπτερα εταιρειών που 
ήθελαν να αυξήσουν την ελληνική πελα-
τεία τους, διάφορα εκθέματα, διάφορα 
περίπτερα ελληνικής μαγειρικής κλπ... 
Φυσικά συμμετείχαν όλα τα χορευτικά 
της παροικίας, οι ελληνικές ορχήστρες 
και ως μποναμά υπήρχε και καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από την Ελλάδα. 
Λόγω του χώρου και των θεμάτων που 

πρόσφερε η "ΦΛΟΓΑ" η τότε διοίκηση 
Κατσαμπάνη κατάφερε να έχει διάφορα 
ως κύριους χορηγούς παραρτήματα της 
Κυβέρνησης του Κεμπέκ, μεταξύ άλλων 
LOTO QUEBEC και TOURISME QUEBEC με 
ποσά από $50.000 δολλάρια και άνω. Η 
ΦΛΟΓΑ παρέμεινε στο λιμάνι ως το 2007 
επί διοίκησης Γιάννη Θεοδοσόπουλου.
Το 2008 η μόλις εκλεγείσα διοίκη-

ση του Βασίλη Μπαλαμπάνου μετέφε-
ρε την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΛΟΓΑ» στο πάρκο 
Jean Drapeau, που βρίσκεται στο Νησί 
της Αγίας Ελένης. Εκεί η συμμετοχή του 
κόσμου  ήταν  μικρή. Σε αυτό έπαιξε ρόλο 
τ' ότι ήταν δύσκολο να το βρεις, μια και 
ήταν απόμερο.
Τα κουνούπια όμως είχαν πολύ μεγάλη 

"συμμετοχή" και μπόλικο υλικό για τσί-
μπημα...
Τα επόμενα χρόνια το πανηγύρι μετα-

φέρθηκε επί της οδού Saint-Roch έξω από 
την εκκλησία του Ευαγγελισμού.
 Πιστεύω ότι με λίγη καλή οργάνωση, 

που πρέπει να αρχίσει από τον ερχόμε-
νο μήνα Σεπτέμβριο, μπορούμε κάλλι-
στα να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε 
τη "ΦΛΟΓΑ" όταν ήταν στο λιμανι του 
Μόντρεαλ.

Η "ΦΛΟΓΑ" ΤΟΥ 2022
Η φετινή "ΦΛΟΓΑ" λοιπόν, έγινε και πάλι 

στο ίδιο μέρος, ήτοι στη γωνία των λεω-
φόρων Outremont και Saint Roch St. στην 
καρδιά του Park Extension.
Ήταν το δεύτερο πανηγύρι που διορ-

γανώθηκε από τη νέα διοίκηση της 
Ελληνικής Κοινότητας και ειδικότερα από 
τους συμβούλους που εξέλεξε η ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΑΞΙΣ. Υπενθυμίζω ότι στο Λαβάλ εδώ 
και ένα μήνα και παρόλο έλλειψη χρο-
νικών περιθωρίων για προετοιμασία, η 
εκεί τοπική διοίκηση υπό την προεδρία 
της κας Άννας Γεωργαντάς είχε τεράστια 
επιτυχία.
Το τριήμερο φεστιβάλ που ξεκίνησε την 

Παρασκευή 19 Αυγούστου και ολοκληρώ-
θηκε την Κυριακή 21 Αυγούστου, προετοι-
μάστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο 
του Μόντρεαλ υπό την προεδρία του κ. 
Δημήτρη Κατσαούνη. Κάθε βράδυ εκατο-
ντάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών, ιδιαί-
τερα νέοι, σχημάτιζαν κύκλους και χόρευαν 
μέχρι αργά υπό τους DJs της Technosonic. 

«Το φεστιβάλ μας είναι και πάλι σε καλό 
δρόμο», είπε ο Δημήτρης Κατσαούνης 
(φωτογραφία πάνω), περιφερειακός 
πρόεδρος του Μόντρεαλ, της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (HCGM), 
προσθέτοντας ότι όλοι περίμεναν να γίνει 
αυτό το φεστιβάλ μετά από δύο χρόνια 
διακοπής λόγω της κατάστασης Covid-19. 
Όπως κάθε χρόνο, η πρόκληση για τους 
διοργανωτές ήταν να βρουν αρκετούς 
εθελοντές. Αλλά όπως σχολίασε ο κ. 
Κατσαούνης «στο τέλος πάντα τα κατα-
φέρνουμε».

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Ντέρος, 

παρακολουθεί κάθε χρόνο, κάθε τοπικό 
ελληνικό φεστιβάλ από το 1969, όταν ήρθε 
να ζήσει στο Park Extension. Θυμάται όταν 
η εκδήλωση διαρκούσε δύο εβδομάδες 
αντί για λίγες μέρες όπως συμβαίνει τώρα. 

«Συνήθιζα το μπλοκάρισμα από την  Saint 
Roch, από το de l'Épée ως εδώ με όλα τα 
είδη παιχνιδιών για τις οικογένειες και τα 
παιδιά τους – μια πραγματική απόλαυση 
ενός φεστιβάλ», είπε, σημειώνοντας ότι 
η εκδήλωση δεν αποτυγχάνει ποτέ να 
προσελκύσει τη νεολαία που επιθυμεί να 
επανασυνδεθεί με την κληρονομιά τους 
και να απολαύσουν τον πολιτισμό των 
προγόνων τους. 

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ
Μεταξύ των επισήμων που παραβρέ-

θηκαν στο φετινό πανηγύρι ήταν: Ο 
Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ. Σωτήριος, ο 
Επίσκοπος Ιάκωβος, ο βουλευτής Laurier-
Dorion MNA Andrés Fontecilla, η δήμαρ-
χος της τοπικής διοίκησης Lawrence 
Lavigne Lalonde, ο δήμαρχος της δημοτι-
κής περιφέρειας St-Laurent Alan Desousa, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Έφη Γιάννου-
Καρμίρη (Ahuntsic-Cartieville), Aref Salem 
City (Saint-Laurent) και Μαίρη Ντέρου 
(Park Extension). 

Τον πρωθυπουργό του Καναδά Justin 
Trudeau εκπροσώπησε η υπεύθυνη του 
βουλευτικού του γραφειου κα Σταυρούλα 
Ντακλαρά, η οποία διάβασε το μήνυμα 
του πρωθυπουργού.
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Δηλαδή, εγώ φέρνω απλό παράδειγμα, 
έτσι; Στο COVID, τα λάθη που γίνανε, εγώ 
προσπαθώ πάντα να βλέπω τι γίνεται 
σε άλλες χώρες με τα εμβολιαστικά 
προγράμματα, γιατί σ’ εμάς δεν πήγε 
καλά; Ο ρόλος της εκκλησίας, ο ρόλος 
της παιδείας. Όλα αυτά πρέπει να τα 
κουβεντιάζουμε, χωρίς ταμπού. Δεν 
υπάρχουν πια ταμπού. 
Να τα κουβεντιάζουμε και να 
οργανωνόμαστε σωστά και να βρίσκουμε 
την καλύτερη περπατησιά. Δε γίνεται 
όμως αυτή η συζήτηση. Σε πολλά θέματα 
κρυβόμαστε ή τα κρύβουμε κάτω από 
το χαλί. Όπως τώρα με την Τουρκία, δεν 
είναι μια σοβαρή συζήτηση. Τι πρέπει 
να κάνουμε με την Τουρκία; Ακούω 
συνθήματα του 1980 που τα έλεγε ο 
ιδρυτής μας. Άλλη η Τουρκία του 1980 άλλη 
η Τουρκία του 2022. Άλλες δυνατότητες 
τότε, άλλες τώρα. Άλλη Ελλάδα τότε, 
άλλη τώρα. Εδώ πρέπει να πάμε στη 
νέα αυτή εποχή, να δούμε τι κάνουμε. 
Με το Κυπριακό. Τι θέλουμε εμείς από 
τους εταίρους μας; Ποιες πολιτικές; Από 
τη διεθνή κοινότητα τι θέλουμε; Όλα 
αυτά να είναι συγκροτημένα και πολύ 
σταθερά για να είναι και ισχυρά. Κάτι 
που δεν είναι σταθερό, δεν είναι ισχυρό, 
στο να πείσεις αυτούς που πρέπει να 
πείσεις, για να ασκηθούν οι ανάλογες 
πιέσεις στον Ερντογάν και στην Τουρκία. 
Άρα είναι πολύ κρίσιμο, εμείς να μιλάμε 
χωρίς το φόβο του πολιτικού κόστους. 
Δεν υπάρχει πια αυτή η πολυτέλεια 
τώρα. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης. Και 
εδώ σ’ αυτές τις χώρες, ας πούμε όπως 
στον Καναδά, που είχε τις παροχές χωρίς 
να το λένε σοσιαλδημοκρατία, έχει τις 
παροχές. Δηλαδή το ότι εδώ ας πούμε 
υπάρχει αυτή η κουλτούρα, η γαλλική 
κουλτούρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, 
για τις παροχές, σοσιαλδημοκρατία, είναι 
στην πραγματικότητα. Ότι πληρώνεις έναν 
αυξημένο φόρο, αλλά ξέρεις ότι θα κάνεις 
μια οικογένεια που θα έχει δυνατότητες 
να αναπτυχθεί σε ένα υγιές περιβάλλον 
υψηλών υπηρεσιών δημόσιας υγείας, 
δημόσιας παιδείας. Αυτό είναι το 
αντίδωρο. Εμένα αυτή είναι η ιδεολογία 
μου, αλλά εγώ τη λέω, που δεν ήρθα εδώ 
να κάνω μια συζήτηση ιδεολογική. 
Λέω όμως ότι η Ευρώπη. Γι αυτό το 
λόγο ο ουμανισμός, που αν πάμε σε 
ένα μουσείο της Ευρώπης θα δούμε. 
Αρχαία Ελλάδα, Χριστιανοσύνη και 
αρχαίο ρωμαϊκό πολιτισμό. Αυτά είναι 
τα τρία στοιχεία της Ευρώπης. Αλλά αν 
μιλήσουμε στη σημερινή εποχή, αυτό 
το οποίο μένει είναι ο σεβασμός στον 
άνθρωπο. Τι σημαίνει σεβασμός στον 
άνθρωπο σήμερα; Βιώσιμη ανάπτυξη. 
Αυτό σημαίνει σεβασμό στον άνθρωπο 
σήμερα. Αναπτύσσω την οικονομία μου 
με έναν τρόπο που κοινωνικά μειώνει τις 
ανισότητες και σέβεται το περιβάλλον. 
Αυτό πρέπει να είναι η Ευρώπη. Διότι αν 
πάμε σε μια περίοδο, όπου θα έχουμε 
μια συνεχή αντιπαράθεση ανταγωνισμού 
με χώρες όπως είναι η Κίνα, ιδιαίτερα η 
Κίνα και η Ρωσία, δεν έχει παραγωγική 
βάση. Είναι μόνο οι ορυκτοί, είναι μόνο 
οι φυσικοί πόροι. Αλλά αν πάμε σε μια 
αντιπαράθεση, τι θα κάνουμε; Θα λέμε ότι 
επειδή ο κύριος δουλεύει φτηνά, πρέπει 
κι εμείς να δουλεύουμε φθηνότερα; 
Πρέπει να πάμε σε ένα νέο επίπεδο. Ας 
το πρακτικοποιήσω αυτό που λέω, ήπιου 
προστατευτισμού. Ως τα προϊόντα που 
έρχονται από χώρες που δε σέβονται το 
περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα 
του ανθρώπου και τα δικαιώματα του, 
θα μπαίνουν με δασμολόγηση, εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών που 
έχουν ανάλογο πλαίσιο κοινωνικό. Ώστε, 
αντί αυτοί να μας σπρώχνουν στα δικά 
τους μοντέλα, εμείς να τους σπρώχνουμε 
στα δικά μας μοντέλα. Γι’ αυτό θεωρώ 
καταστροφικό το πάγωμα της συζήτησης 

για την κλιματική αλλαγή. Διότι η κλιματική 
αλλαγή είναι το πεδίο συζήτησης να 
φτιάξουμε αυτό το πλαίσιο και αυτές 
τις χώρες να πάρουν χρήματα, ώστε να 
πάνε σε μια μετάβαση, αλλά και εμείς 
να φτιάξουμε έναν ήπιο προστατευτισμό, 
ώστε να αντέξει το κοινωνικό μας μοντέλο. 
Αλλιώς δε θα αντέξει το κοινωνικό αυτό 
μοντέλο. Θα είναι καταστροφή για την 
Ευρώπη και για άλλες χώρες, όπως ο 
Καναδάς και άλλες χώρες». 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Εάν στο παγκόσμιο 
οικονομικό παιχνίδι δεν μπούνε κριτήρια, 
όπως κλίμα και φορολογία, δηλαδή ας 
πούμε ένα παράδειγμα της Ευρώπης. 
Δίνουμε επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις 
παίρνουνε και μεγάλες πολυεθνικές 
που έχουν έδρες σε φορολογικούς 
παραδείσους. Θα ήταν μια πολύ καλή 
νομοθεσία να πούμε, ότι όσοι λειτουργούν 
με offshore εταιρείες δεν παίρνουν 
επιδοτήσεις. Ώστε να πιέσουμε να υπάρχει 
μία αν θέλετε φορολογική δικαιοσύνη, για 
να έχουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε 
για να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική. 
Δίνω μια ιδέα. Μπορείς να πεις, ότι αν μια 
εταιρεία καταναλώνει πράσινη ενέργεια, 
αυτή η εταιρεία έχει μια προτεραιότητα 
στο να παίρνει επιδοτήσεις. Να φτιαχτεί 
ένα πλαίσιο, μια κανονικοποίηση των 
σημερινών αναγκών του ανθρώπου. Και 
το λέω αυτό, διότι είμαστε ενεργοβόρες 
οικονομίες, υπάρχουν όμως και περιοχές 
του κόσμου, που δεν είναι ενεργοβόρες 
οικονομίες και έχουν επιταχυνθεί. 
Παράδειγμα, της Ρουάντα. Η Ρουάντα, 
το 75% παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν 
είναι ενεργοβόρος οικονομία. Δηλαδή, 
μπορούν να γίνουν πράγματα, αρκεί να 
υπάρχει στρατηγική. Και επειδή εγώ δε 
νιώθω ασφάλεια με το παρόν πολιτικό 
σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, γι’ 
αυτό είμαι βαθιά φιλοευρωπαϊστής. 
Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει αύριο, 
μεθαύριο. Εμείς, πρέπει η Ευρώπη να 
είναι προετοιμασμένη για το χειρότερο 
σενάριο. Δηλαδή μια ηγεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δε θα 
ασπάζεται αυτές τις μεγάλες προκλήσεις 
για την ανθρωπότητα. Γι αυτό πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι και αν υπάρχει μια 
ηγεσία που θα συνεργάζεται μαζί μας και 
να προχωράμε όλοι μαζί. Μακάρι να γίνει 
αυτό, θα είναι καλό για όλο τον κόσμο. 
Αν δεν υπάρχει, να έχουμε ένα πλαίσιο 
αυτονομίας. Γι’ αυτό είμαι και μεγάλος 
θιασώτης. Ως Αντιπρόεδρος Επιτροπής 
Άμυνας και ασφάλειας του ευρωστρατού. 
Εγώ δε θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να 
εγκλωβιστεί στο ΝΑΤΟ. Καλό το ΝΑΤΟ να 
υπάρχει, αλλά… Αν έχεις μια ηγεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών συνεννοήσιμη. Αν 
δεν έχεις, τι θα κάνεις; Δεν πρέπει να έχεις 
τις δικές του δομές ασφαλείας. Το εθνικό 
μας παράδειγμα, και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ 
είναι. Τι θα κάνουμε αν έχεις μια ηγεσία 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η 
οποία κάνει συνέχεια τον Πόντιο Πιλάτο 
μεταξύ του Ερντογάν και της Ελλάδας; 
Γι αυτό θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε 
μια πολιτική και στην Ευρώπη και του 
Ευρωστρατού και των κοινών εξοπλιστικών 
προγραμμάτων και των κοινών κανόνων 
εξαγωγής στρατιωτικού υλικού. Τι 
σημαίνει αυτό; Ότι όταν αποστέλλουν 
στρατιωτικό υλικό σε μια χώρα θα ξέρουμε 
αυτή η χώρα πώς το χρησιμοποιεί. Δεν 
μπορώ εγώ να αγοράζω όπλα από τους 
Γάλλους και να στέλνουν οι Γερμανοί 
όπλα στους Τούρκους που αξιοποιούν 
εναντίον της Ελλάδας, που είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Άρα αυτό βάζω, 
ας πούμε στον καμβά. Το τι πρέπει να 
γίνει. Τον ουμανισμό της, σέβεται και 
τους Ευρωπαίους στον πυρήνα της 
εσωτερικής αλληλεγγύης, αλλά και τους 

ανθρώπους, διότι όταν εμείς υπηρετούμε 
το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ, το σεβασμό στους πρόσφυγες και 
στους μετανάστες, κι έχουμε ένα στοιχείο 
ενότητας και εξαγωγής αυτών των ιδεών, 
χωρίς να το κάνουμε με έναν επιθετικό 
τρόπο, ιμπεριαλιστικό, εγώ πιστεύω 
ότι αυτή η Ένωση μπορεί να δώσει μια 
πνοή στην ανθρωπότητα, η οποία την 
έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Θέλω να το 
υπογραμμίσετε αυτό, γιατί ο πλούτος 
παγκοσμίως δεν είναι πια στα χέρια 
Δυτικών φιλελεύθερων δημοκρατιών. 
Ο πλούτος, παγκόσμιος πια, φεύγει 
από τα χέρια Δυτικών φιλελεύθερων 
δημοκρατιών, ακόμη και σε κάποιες που 
φθίνουν με τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά 
τους και πάει στα χέρια απολυταρχιών, 
που δεν έχουν τις δικές μας αντιλήψεις. 
Οπότε, μια ανθρωπότητα που οι πιο 
πλούσιες χώρες θαναι αυταρχικές 
χώρες, θάναι χώρες που δε σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα είναι οι 
χώρες που δε σέβονται το διεθνές δίκαιο. 
Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό 
για το μέλλον του ανθρώπου. Γι αυτό 
βάζω τον ουμανισμό στον πυρήνα».

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτοί που ήρθαν το 2015, 
η πλειοψηφία δεν ήρθαν για να μείνουν 
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ουσιαστικά 
ήταν μια πρώτη χώρα εισδοχής. Γι αυτό 
εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια 
να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο, ώστε οι 
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία κυρίως, 
και μετά η Ισπανία. Ελλάδα και Ιταλία 
κυρίως, να μη σηκώνουν το φορτίο της 
πρώτης χώρας, όπως λέει το Δουβλίνο, 
αλλά να υπάρχει μια πολιτική δύναμη 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν 
έχει γίνει συζήτηση στην Επιτροπή και 
το Συμβούλιο, όταν μπαίνει κάποιος 
στην Ευρώπη να μην καταθέτει αίτημα 
στο άσυλο στην πρώτη χώρα, αλλά στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ώστε να 
υπάρχει ένα μόνιμο relocation που όταν 
πάρει το θετικό, αν το πάρει, να γίνεται 
απευθείας η κατανομή βάσει πληθυσμού 
οικονομικών δυνατοτήτων και αναγκών 
κάθε χώρας. Μια χώρα μπορεί να μην 
έχει ανάγκες να πει αλλά κάποιες άλλες 
έχουν ανάγκες. Αν πάμε σε ένα χωριό 
στην Κρήτη; Ας πούμε έχει τριάντα Ινδούς, 
να τους πούμε να φύγουνε; Οι άνθρωποι 
θα καταστραφούν. Η λάθος πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά, δεν 
υπάρχουν σύνορα. Ήταν λάθος πολιτική 
και βέβαια έχουμε σύνορα, ελέγχουμε 
τα σύνορά μας αλλά θέλουμε και νόμιμη 
μετανάστευση, την έχει ανάγκη η 
οικονομία μας. Από το ένα άκρο, πήγαμε 
τώρα στο άλλο άκρο. Δεν είναι μια 
συζήτηση να πούμε, ναι έχουμε σύνορα, 
ναι ελέγχουμε τα σύνορα, αλλά έχουμε 
ανάγκη μεταναστευτική πολιτική, διότι 
οι ανάγκες της χώρας στην οικονομία της 
είναι τεράστιες. 
Επίσης, αποτυπώνονται σε πολύ 
συγκεκριμένους και σημαντικούς κλάδους 
για το ΑΕΠ μας. Τώρα, αν η Ευρώπη 
βοήθησε στην οικονομία της Ελλάδας. Έχω 
δύο-τρία συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Αγροτικός τομέας; Η Ελλάδα που πήρε 
επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα, είναι 
τεράστιες. Άλλο πώς τις αξιοποίησε η 
Ελλάδα… Αν η Ελλάδα δεν αξιοποίησε 
σωστά τις δυνατότητες που της έδωσε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κακό της… κεφαλής 
της. Δισεκατομμύρια επιδοτήσεις πήραν 
οι αγρότες μας. Άλλοι τις αξιοποίησαν 
σωστά, άλλοι τις αξιοποίησαν λάθος. Αν 
δεν έφτανε η οικονομική κρίση του 2010, 
ακόμη το λάδι μας το έπαιρναν οι Ιταλοί να 
το πουλάνε. Η περιπέτεια της οικονομικής 
κρίσης, έκανε στην Κρήτη εκατοντάδες 
παιδιά να πάνε να κάνουν μεταποίηση και 
να τυποποιούν το λάδι του πατέρα, του 
παππού, το δικό τους και να το πουλάνε 
τώρα στις διεθνείς αγορές. Άρα, η κρίση 

μάς έκανε λίγο να συνειδητοποιήσουμε 
κάποια πράγματα, που τα είχαμε παλιά 
κρεμασμένα στον… κόκορα. Μπορεί να 
έχουμε προβλήματα ως Ευρώπη, είμαστε 
μια ανολοκλήρωτη οικονομία με ένα 
νόμισμα. Και με πολλές διαφορετικές 
δημοσιονομικές και φορολογικές 
πολιτικές, αυτό πρέπει να αλλάξει. 
Πρέπει να φύγει, να το πω. Το ξέρετε, να 
αλλάξουν φορολογικά πράγματα. Υπάρχει 
ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εγώ αυτό το 
λέω πολλές φορές, ότι η ομοφωνία είναι 
καταστροφή για την Ευρώπη, διότι αν μια 
χώρα όπως η Μάλτα, που το έχει κάνει 
τώρα. Και η Κύπρος, η Μάλτα κυρίως 
το έχει κάνει φάμπρικα τα φορολογικά. 
Πρέπει αυτό να αλλάξει, αν θέλουμε 
να έχουμε, ας πούμε, ένα πλαίσιο πιο 
συνεκτικό φορολογικό. Όμως ακόμα και οι 
οδικοί άξονες που έχουμε, που είναι μια 
πολύ προηγμένη στην Ελλάδα, πάρα πολύ 
θα ήταν μη βιώσιμη αν δεν υπήρχαν τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι δεν έχουμε τις 
ροές που χρειάζεται ένας πολύ σύγχρονος 
και μεγάλης διάκρισης οδικός άξονας. Σας 
το λέω αυτό, γιατί η Ευρώπη έχει κάνει 
λάθη, τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν 
με την επιτάχυνση αποφάσεων έλλειψης 
αρχιτεκτονικής. Δηλαδή πολιτικής 
ενοποίησης, για να το πω λαϊκά. Αλλά 
η Ελλάδα, τα λάθη που έκανε κυρίως, 
είναι εσωτερικού περιεχομένου. Δε θα 
μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει 
καλύτερα τα χρήματα που έχουμε πάρει. 
Και όχι με λανθασμένο τρόπο, που 
πολλές φορές είναι κατανάλωση και όχι 
υποδομές. Και τώρα, μια αγωνία μου είναι 
αυτά τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Φοβάμαι μη γίνουν με λάθος τρόπο στην 
Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 
Διευρυμένο ΕΣΠΑ, δηλαδή μικρά Εργάκια, 
τα οποία δε θα αποτυπώσουν κάτι πολύ 
δυνατό και ισχυρό στην οικονομία, σε 
θέματα που είναι η ενέργεια, δηλαδή 
ένα μεγάλο θαύμα της Ελλάδας, που εδώ 
στον Καναδά δεν το έχετε ή ας πούμε τα 
δίκτυα, τα ενεργειακά μας, είναι κακό το 
δίκτυο χαμηλής συνδεσιμότητας. Τα ίδια 
να βάζεις πολλά ΑΠΕ μέσα μικρά έργα 
,πρέπει να φτιάξεις το δίκτυο. Πρέπει 
να ενώσεις τα νησιά σου. Εμείς τώρα 
είμαστε στην Κρήτη. Δηλαδή τα χρήματα 
του Ταμείου Ανάπτυξης μπορούν να 
πάνε ακόμη και στην υγεία. Τα πράγματα 
με την υγεία στην Ελλάδα, που καμία 
σχέση δεν έχουν, όπως ήταν πριν δέκα, 
δεκαπέντε χρόνια. Ναι, κάποτε ήμασταν 
σε πολύ καλό σημείο. Εμείς κάναμε το 
ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας), το ΠΑΣΟΚ 
έκανε το ΕΣΥ. Τώρα το ΕΣΥ καταρρέει. Και 
αντί να πάρουμε χρήματα του Ταμείου 
Ανάκαμψης, να δώσουμε στο ΕΣΥ, οι 
περισσότεροι γιατροί φεύγουν και πάνε 
Γερμανία. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τους 
γιατρούς στην Ελλάδα. Είναι πολύ λίγα τα 
χρήματα που παίρνει ένας γιατρός στην 
Ελλάδα για να πάει στο ΕΣΥ. Τα νησιά μας 
δεν έχουν ειδικότητες. Ήμουν στην Τήνο 
προχθές, που είχα πάει με το γιο μου και 
μου λέγανε ότι δεν έχουν γιατρούς, ένα 
τεράστιο πρόβλημα παντού και σε όλα τα 
νησιά. Δεν έχουν γιατρούς, γιατί δε δίνουμε 
κίνητρα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
μπορούσε η Ελλάδα να πάρει, όπως οι 
Πορτογάλοι πήραν το δέκα τα εκατό. 
Εμείς πήραμε μόνο 2 με 2,5 τοις εκατό για 
την υγεία. Άρα, πρέπει να αξιοποιήσουμε 
περισσότερο τα ευρωπαϊκά χρήματα, για 
να φτιάξουμε και υποδομές αναπτυξιακές, 
που είναι κυρίως τα ενεργειακά ζητήματα 
που έχουμε θέματα, αλλά και θέματα 
κοινωνικών υπηρεσιών, που κυρίως είναι 
η υγεία και η παιδεία, διότι και στα δύο, 
αυτά τα χρόνια της κρίσης η Ελλάδα πήγε 
πολύ πίσω. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν 
το 2010 και στην υγεία και στην παιδεία».
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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 (Λούι) 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
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΣΤΑΣΊΝΗΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Πύλο Μεσσηνίας) 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΝΤΏΝΑΣ 

(από Μαλώνα Ρόδου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΣΠΥΡΊΔΏΝ 
ΜΟΝΤΖΈΝΊΓΟΣ 

(από Κέρκυρα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΘΈΟΔΏΡΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Τρίπολη)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΈΏΡΓΊΟΥ ΒΟΥΤΣΈΛΑ
(από Μανθυρέα [Καπαρέλι], Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΑΡΓΥΡΗ 
ΒΟΥΤΣΈΛΑ

(από Μόντρεαλ)
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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...

Η σωρός του βρίσκεται 
στο νεκροπομπείο

ΑΕΤΕRΝΑ (55 Gince, Montreal) 

Ώρες επισκέψεων
Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

(από τις 4:00 μ.μ. ως 9:00 μ.μ.) 
Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

(από τις 9:00 ως 10:30 το πρωί)

Η κηδεία του θα γίνει 
τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 

στις 11:00 το πρωί
από τον Ιερό Ναό 

Της Κοίμησης Της Θεοτόκου
7700 Av. de l'Épée, Montréal, QC. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και φίλοι όπως παραβρεθούν

Η σύζυγος: 
Χριστίνα Μαστοροπούλου 

(το γένος Παξινού)

Τα παιδιά: 
Βασίλειος, Αντώνης, Κωνσταντίνος, 

Δημήτριος, Γεώργιος

Τα εγγόνια:  Διονύσης, Νίκος,  
Χρήστος, Μιχάλης, Γεράσιμος  

και Κυριάκος

Οι αδελφές: Ντίνα και Αντωνία

Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί 
συγγενείς και φίλοι.

 
 

Στις 22 Αυγούστου 2022 απεβίωσε ο αείμνηστος 
σύζυγός, πατέρας, αδελφός, παππούς και θείος

Διονύσιος Μαστορόπουλος
(ετών 85, από Καλαμάτα Μεσσηνίας)

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΟΔΥΣΣΈΑ ΔΡΟΣΟΥ 
(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΜΑΡΊΑΣ ΓΈΏΡΓΑΡΟΥ 
(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ 
ΡΑΛΛΗ 

(από Ελληνικό Γορτυνίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Μάχη των Πλαταιών

Τον Αύγουστο του 479 π.Χ. οι Έλλη-
νες νικούν τους Πέρσες στην πε-

διάδα των Πλαταιών και εξαφανίζουν 
οριστικά την περσική απειλή από τον 
ελλαδικό χώρο.
Ο Περσικός στρατός υπό τον Μαρδό-

νιο, αφού ξεχειμώνιασε στη Θεσσαλία, 
ετοιμάσθηκε την άνοιξη του 479 π.X. 
να επιτεθεί εκ νέου κατά της Αθήνας. 
Προτού όμως ξεκινήσει, ο Μαρδόνιος 
έστειλε στην Αθήνα το σύμμαχό του και 
υποτελή βασιλέα της Μακεδονίας, Αλέ-
ξανδρο Α’, με συγκεκριμένες προτάσεις 
ειρήνης. Πρότεινε στους Αθηναίους να 
γίνουν σύμμαχοί του κι αυτός θα ανα-
λάμβανε όχι μόνο να ανοικοδομήσει την 
κατεστραμμένη πόλη και τους ναούς της, 
αλλά θα τους καθιστούσε ηγεμόνες της 
Ελλάδας.
Η θέση των Αθηναίων, που επιστρέφο-

ντας από τη Σαλαμίνα μετά την περίφη-
μη ναυμαχία (480 π.Χ.) βρήκαν την πόλη 
και τους ναούς τους ερείπια, ήταν απελ-
πιστική. Εξ άλλου, οι Σπαρτιάτες, φοβού-
μενοι μήπως οι Αθηναίοι δελεασθούν 
από τις προτάσεις του Μαρδονίου και 
υποκύψουν, έστειλαν κι αυτοί πρέσβεις 
στην Αθήνα, με εντολή ν’ αποτρέψουν 
την παραδοχή των προτάσεων του Μαρ-
δονίου από τους Αθηναίους.
Οι Αθηναίοι τότε αναδείχθηκαν άξιοι 

των περιστάσεων. Ανέθεσαν στον Αρι-
στείδη να δώσει την πρέπουσα απάντη-
ση και στις δύο αντιπροσωπείες. Στο μεν 
Αλέξανδρο είπε: «Όσο ο ήλιος εξακολου-
θεί το δρόμο του, οι Αθηναίοι δεν πρό-
κειται να γίνουν σύμμαχοι των Περσών. 
Κι επειδή έχουν τις ελπίδες στους θεούς, 
που τα ιερά και τα αγάλματά τους εμό-
λυναν και κατέστρεψαν οι Πέρσες, θα 
εξακολουθήσουν να πολεμούν για την 
ελευθερία τους». 
Στους δε Σπαρτιάτες απάντησε: «Ούτε 

τόσο χρυσάφι υπάρχει στη γη, ούτε χώ-
ρες τόσο πλούσιες, για να δεχθούμε να 
προδώσουμε την πατρίδα μας και να γί-
νουμε φίλοι των Περσών. Βιαστείτε μόνο 
να στείλετε βοήθεια, γιατί ο Μαρδόνιος 
γρήγορα θα έλθει εναντίον μας».
Όταν ο Μαρδόνιος πληροφορήθηκε την 

απόρριψη των προτάσεών του, ξεκίνησε 
αμέσως από τη Θεσσαλία, εισέβαλε στην 
Αττική, που την κατέλαβε και τη λεηλά-
τησε. Έπειτα, αφού προχώρησε ως την 
Αθήνα, που τη βρήκε πάλι έρημη από κό-

σμο, κατάστρεψε ό,τι είχε απομείνει από 
την πρώτη καταστροφή κι επέστρεψε και 
στρατοπέδευσε στη Βοιωτία.
Οι Έλληνες, με αρχηγό το βασιλιά της 

Σπάρτης Παυσανία και με την καθορι-
στική συμμετοχή των Αθηναίων υπό τον 
Αριστείδη, στην αρχή φοβήθηκαν και πα-
ρατάχθηκαν στις υπώρειες του Κιθαιρώ-
να. Ο Μαρδόνιος έστειλε εναντίον τους 
το Ιππικό του, αλλά οι Έλληνες απέκρου-
σαν την επίθεσή του και σκότωσαν τον 
αρχηγό του Μασίστιο. Το γεγονός αυτό 
τούς έδωσε θάρρος, κατέβηκαν στην πε-
διάδα κοντά στις Πλαταιές και στρατοπέ-
δευσαν απέναντι από τους Πέρσες.
Πολύτιμες πληροφορίες για τις πολεμι-

κές προετοιμασίες των Περσών, έδωσε ο 
βασιλιάς της Μακεδονίας, Αλέξανδρος 
Α’, σε μυστική του συνάντηση με τους 
Αθηναίους στρατηγούς, τις παραμονές 
της μεγάλης μάχης. Σύμφωνα με τον 
Ηρόδοτο, αφού διακήρυξε ότι είναι Έλ-
ληνας από παλιά γενιά, τους είπε ότι δε 
θέλει να δει την πατρίδα του να πέφτει 
από τη λευτεριά της στη δουλεία.
Στην πεδιάδα των Πλαταιών έγινε 

μάχη φοβερή (στις 27 Αυγούστου 479 
π.Χ. κατά μία εκδοχή), στην οποία οι 
Πέρσες έπαθαν μεγάλη καταστροφή. 
Όλος ο στρατός του Μαρδονίου κατανι-
κήθηκε και διαλύθηκε και ο ίδιος σκοτώ-
θηκε από πέτρα, που του πέταξε ο Σπαρ-
τιάτης Αρίμνηστος και τον χτύπησε στο 
κεφάλι. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, από 
τις 300.000 των Περσών και των Ελλήνων 
συμμάχων τους μόνο 40.000 γλίτωσαν 
και εγκατέλειψαν τον ελλαδικό χώρο 
με επικεφαλής τον Αρτάβαζο. Από τους 
110.000 Έλληνες, έπεσαν στο πεδίο της 
μάχης 1.360 στρατιώτες, που τάφηκαν 
επί τόπου με μεγάλες τιμές.
Τα άφθονα λάφυρα που κυρίευσαν οι 

Έλληνες στις Πλαταιές, τα μοιράσθηκαν 
μεταξύ τους, αφού αφιέρωσαν μεγάλο 
μέρος από αυτά στους θεούς. Μετά τη 
νίκη τους, οι Έλληνες τιμώρησαν τους 
Θηβαίους, που είχαν συμμαχήσει με 
τους Πέρσες και διέλυσαν τη Βοιωτική 
Ομοσπονδία, στην οποία η Θήβα είχε 
ηγετική θέση.
Η απόκρουση και η εκμηδένιση και της 

δεύτερης περσικής εισβολής (480-479 
π.Χ.) είναι ένα γεγονός με πολύ μεγάλη 
σημασία για τον ελληνικό κόσμο, αλλά 
και για τον κόσμο ολόκληρο. Οι ελληνι-
κές πόλεις εξασφάλισαν την ελευθερία 
τους, δηλαδή την απαραίτητη προϋπό-
θεση για την οικονομική, πολιτική, και 
πολιτιστική τους ανάπτυξη. Μπόρεσαν, 
έτσι, στα χρόνια που ακολούθησαν, να 
δημιουργήσουν ένα λαμπρό πολιτισμό, 
τα επιτεύγματα του οποίου έγιναν κτήμα 
ολόκληρης της ανθρωπότητας.
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Η Ναυμαχία του Γέροντα
Μία από τις σημαντικότερες ναυτι-

κές επιχειρήσεις της Επανάστα-
σης του 1821, που τελείωσε νικηφόρα 
για τα ελληνικά όπλα. Διεξήχθη στις 29 
Αυγούστου 1824 στ’ ανοιχτά του ακρω-
τηρίου Ποσείδιο ή Γέροντας της Μικράς 
Ασίας (νυν Didim Τουρκίας), απέναντι 
από τα νησιά Λειψοί και Λέρος της Δω-
δεκανήσου. 

Αντιμέτωποι τέθηκαν ο ελληνικός στόλος 
υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, που αριθμού-
σε γύρω στα 70 πλοία και ο υπέρτερος 
(τεχνολογικά και ποσοτικά) τουρκο-αιγυ-
πτιακός στόλος, υπό τους πασάδες Χοσ-
ρέφ και Ιμπραήμ, με πάνω από 250 πλοία.

Μετά την καταστροφή της Κάσου (29 
Μαΐου 1824) και των Ψαρών (21 Ιουνί-
ου 1824), το ηθικό του ελληνικού ναυτι-
κού είχε καταπέσει. Η βοήθεια που παρεί-
χε ο χεβίδης της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι 
στο Σουλτάνο Μαχμούτ έθετε σε κίνδυνο 
την Ελληνική Επανάσταση. Στόχος του 
Μοχάμετ Άλι ήταν να συντρίψει το ελλη-
νικό ναυτικό για να μπορέσει ο γιος του 
Ιμπραήμ Πασάς να αποβιβασθεί με τη με-
γαλύτερη δυνατή ασφάλεια στην Πελο-
πόννησο και να καταστείλει την ελληνική 
επανάσταση. Άλλωστε, το έπαθλο για τον 
πανέξυπνο Αλβανό εκ Καβάλας ήταν με-
γάλο. Αν επιτύγχανε το στόχο του, ο σουλ-
τάνος θα τον επιβράβευε με την παραχώ-
ρηση της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο του κοινού τουρκο-αιγυπτι-
ακού σχεδίου, ο Τούρκος ναύαρχος Χοσ-
ρέφ Πασάς επιχείρησε στις αρχές Αυγού-
στου του 1824 να καταλάβει τη Σάμο. Ο 
ελληνικός στόλος, που αποτελείτο από 
υδραίικα, σπετσιώτικα και λίγα ψαριανά 
πλοία, τον εμπόδισε να πλησιάσει το νησί 
με μια σειρά συγκρούσεων, που κράτη-
σαν περίπου μία εβδομάδα. Ο Χοσρέφ 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταφύ-
γει με το στόλο του ανάμεσα στην Κω και 
την Αλικαρνασσό και να περιμένει ενισχύ-
σεις από το στόλο του Ιμπραήμ, που κατέ-
φθασε στην περιοχή στις 19 Αυγούστου.

Πέντε ημέρες αργότερα έγιναν οι πρώ-
τες αψιμαχίες μεταξύ των δύο στόλων, 
οι οποίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες 
ημέρες. Η αποφασιστική ναυμαχία δόθη-
κε στις 29 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή. 
Τα εχθρικά πλοία προσπάθησαν να κυ-
κλώσουν τα ελληνικά, αλλά ο Μιαούλης 
με εννέα πλοία και δύο πυρπολικά, προ-
χώρησε προς τον κόλπο του Γέροντα. 

Τα αιγυπτιακά πλοία, που κάλυπταν το 
δεξιό άκρο του εχθρικού στόλου, απο-
φάσισαν να τα χτυπήσουν, καθώς ήταν 
απομονωμένα. Ο Παπανικολής προσπά-
θησε να τα εμποδίσει να πλησιάσουν τα 
πλοία του Μιαούλη, αλλά δέχθηκε ομαδι-
κό πυρ και αναγκάστηκε να υποχωρήσει, 
αφού έκαψε πρώτα το πυρπολικό του. Η 
νηνεμία που επικρατούσε στη θάλασσα 

δεν επέτρεψε τη δράση των πυρπολικών 
του Ματρόζου, του Πιπίνου και του Νικό-
δημου. Η κατάσταση μεταβλήθηκε γύρω 
στο μεσημέρι, όταν ο άνεμος έγινε ευνοϊ-
κός για τον ελληνικό στόλο. 

Τα ελληνικά πλοία διείσδυσαν ανάμεσα 
στα εχθρικά, με αποτέλεσμα να μην πρό-
κειται πλέον για ναυμαχία εκ παρατάξεως 
(θα ήταν χαμένη υπόθεση για τον ελληνι-
κό στόλο, λόγω της ποιοτικής και ποσοτι-
κής υπεροχής του εχθρού), αλλά για μια 
σύγκρουση, όπου όλα μαζί τα πλοία μά-
χονταν ανακατεμένα. Η κίνηση τακτικής 
του Μιαούλη ευνοούσε τα πυρπολικά, 
που ανέλαβαν δράση, κρίνοντας την έκ-
βαση της ναυμαχίας.

Ο σπετσιώτης μπουρλοτιέρης, Λάζαρος 
Μουσούς, κατόρθωσε να προσκολλή-
σει το πυρπολικό του σ’ ένα αιγυπτιακό 
μπρίκι. Έντρομοι οι 300 άνδρες που απο-
τελούσαν το πλήρωμά του έπεσαν στη 
θάλασσα και το μπρίκι ακυβέρνητο παρα-
σύρθηκε από το ρεύμα και λίγο πιο κάτω 
ανατινάχθηκε. 

Δύο πυρπολικά υπό τους Παπαντώνη και 
Βατικιώτη κατόρθωσαν να κολλήσουν σε 
μια μεγάλη αιγυπτιακή φρεγάτα με 44 κα-
νόνια, η οποία κάηκε μέσα σε λίγα λεπτά, 
παρασύροντας στο βυθό τούς περισσότε-
ρους από τους 1.100 άνδρες του πληρώ-
ματός της. 

Μετά τη δυσμενή γι’ αυτόν εξέλιξη, ο 
τουρκο-αιγυπτιακός στόλος άρχισε να 
υποχωρεί προς την Κω, ενώ ο ελληνικός 
αγκυροβόλησε και πάλι στο Γέροντα. Η 
επιτυχία αυτή του ελληνικού ναυτικού 
αναπτέρωσε το ηθικό των ανδρών του, δι-
έσωσε τη Σάμο και καθυστέρησε την από-
βαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.

Η ναυμαχία του Γέροντα είναι μία από 
τις λαμπρότερες σελίδες της Επανάστα-
σης του 1821. Οι αντίπαλες δυνάμεις 
ήταν τόσο πολύ άνισες, που η θετική 
έκβαση της ναυμαχίας για τους Έλληνες 
προκάλεσε το θαυμασμό των ξένων. 

Ο Γάλλος ναύαρχος, Εντμόν Ζιριέν ντε 
λα Γκραβιέρ (1812-1892), αναφερόμενος 
στη ναυμαχία του Γέροντα, παρατηρεί: 
«Η ναυτική ιστορία ίσως να μην έχει σε-
λίδα περισσότερο ενδιαφέρουσα από αυ-
τήν για ένα ναυτικό».

© sansimera.gr

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



30  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  26 Αυγουστου, 2022 / August 26, 2022

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
855

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 854

Ο Σεπτέμβριος σε βρίσκει ανα-
νεωμένο. Θέλεις επιτέλους να πιάσεις τη 
ζωή από τα μαλλιά και να ζήσεις ό,τι δεν 
έζησες. Θα προσπαθήσεις να διευρύνεις 
τους πνευματικούς σου ορίζοντες με σκο-
πό να αποκατασταθείς επαγγελματικά και 
να έχεις παραπάνω γνώσεις. Θα αναζητή-
σεις μία δουλειά με περισσότερη σταθε-
ρότητα και μεγαλύτερο μισθό.

Το Σεπτέμβριο θα περάσεις δύσκο-
λες καταστάσεις. Διλήμματα, παρανομίες, 
ψέματα που θα βγουν στο φως, θα σε φέ-
ρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Θα απο-
γοητευτείς πολύ από τους ανθρώπους που 
διάλεξες να έχεις στο πλάι σου. Όσον αφορά 
τον επαγγελματικό τομέα, θα ξεκινήσεις να 
διευρύνεις τους κοινωνικούς σου ορίζοντες, 
με σκοπό να ανέβεις επαγγελματικά.

Φαίνεται πως τα λάθη του πα-
ρελθόντος σε κυνηγούν και ήρθε η στιγ-
μή να κλείσεις τις πόρτες τους παρελθό-
ντος και να προχωρήσεις τη ζωή σου. Οι 
πόρτες του παρελθόντος δε θα ανοίξουν 
για σένα και ίσως είναι για καλό, αφού 
αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη στη 
ζωή σου, είναι μία ολοκληρωτικά και-
νούρια αρχή.

Η συμπεριφορά σου θα γίνει 
απρόβλεπτη στη δουλειά, στις ερωτικές 
αλλά και στις φιλικές σχέσεις. Αυτό θα 
φέρει περισσότερη ένταση στη ζωή σου. 
Θα πρέπει να ανοίγεσαι περισσότερο, 
έτσι ώστε να μπορούν να σε βοηθήσουν. 
Θα αναθεωρήσεις για τους ανθρώπους 
που είχες τόσα χρόνια δίπλα σου. 

Θα χρειαστεί να γίνεις στήριγ-
μα για τους δικούς σου ανθρώπους. 
Κάτι που σ’ αρέσει, αφού ξέρουμε 
πόσο προτιμάς να έχει τον τελευταίο 
λόγο και να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο 
των καταστάσεων. Το άλλο σου μισό θα 
χρειαστεί την καθοδήγησή σου σε πολ-
λές στιγμές της ζωής του. 

Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει ο 
Σεπτέμβριος για σένα, καθώς αρχίζεις να 
πειραματίζεσαι και να παίζεις με πράγ-
ματα χωρίς να φοβάσαι τα λάθη. Είναι 
σημαντικό να θυμάσαι πως τα λάθη εί-
ναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Η νέα 
Σελήνη στις αρχές του μήνα σε κάνει να 
σπάσεις τα όρια και να επιτρέψεις στον 
εαυτό σου να μεγαλώσει.

Ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας 
μήνας αλλαγών για σένα. Μία νέα επαγ-
γελματική πρόταση σου χτυπάει την πόρ-
τα κι εσύ δεν ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να 
κάνεις με αυτήν την ιδέα στα χέρια σου. 
Από την άλλη θέλεις να ανεβάσεις τα 
έσοδά σου, από την άλλη δε σου αρέ-
σουν οι αλλαγές και αυτό σε δυσκολεύει.

Θα πρέπει να ξεκινήσεις σιγά 
σιγά την οικονομία. Φαίνεται πως τον τε-
λευταίο καιρό δε σταματάς να ξοδεύεις 
και ο Σεπτέμβριος είναι πολύ ριψοκίν-
δυνος μήνας, όσον αφορά τα οικονομικά 
σου, ειδικά μετά τις καλοκαιρινές σου 
διακοπές. Οι φιλικές σου σχέσεις έχουν 
ανάγκη ένα παραπάνω ενδιαφέρον από 
σένα, που συνήθως τις παραμελείς.

Η περίοδος της Παρθένου 
είναι μια στιγμή για να ρίξεις μια σο-
βαρή ματιά, στο πως διαχειρίζεσαι τα 
πράγματα και τη ζωή σου γενικότερα. 
Σηματοδοτεί μια εποχή κατά την οποία 
θα πρέπει να γίνεις λίγο πιο αυστηρή 
με τον εαυτό σου και να διεκδικήσεις 
δυναμικότερα τους στόχους σου.

Ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μή-
νας που κάτι νέο σε περιμένει στη γω-
νία. Νέες φιλίες και νέες γνωριμίες που 
θα σου ταράξουν τα νερά και θα σε κά-
νουν να νιώσεις και πάλι σαν έφηβος ή 
έφηβη. Είναι σίγουρα μία καλή ευκαιρία 
να ξεγνοιάσεις, μετά από ένα τόσο δύ-
σκολο και μέσα στις ταραχές καλοκαίρι.

Μία νέα αρχή ξεκινά στη ζωή 
σου, κάτι που δε θα σου αρέσει ιδιαίτε-
ρα, όμως είναι αναγκαία. Θα πρέπει να 
βάλεις μερικά πράγματα στη θέση τους. 
Σταμάτα να ασχολείσαι με ανθρώπους 
που δεν αξίζουν στον ερωτικό τομέα και 
ξεκίνα να δίνεις την απαραίτητη προσοχή 
σε αυτούς που πραγματικά έχουν πράγ-
ματα να δώσουν.

Ίσως με το ξεκίνημα του μήνα 
να νιώσεις στρυμωγμένη. Υπάρχει γύρω 
σου ένας αέρας μυστηρίου, ο οποίος πι-
θανά να σε οδηγήσει σε κάποια σύγχυση 
και μελαγχολία. Οι γύρω σου μπορεί να 
σου δημιουργούν την αίσθηση ότι δεν 
καλύπτεις τις προσδοκίες τους, όμως 
μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό 
σου χωρίς να έρθεις σε ρήξη μαζί τους.

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

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

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

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

1071: Η Μάχη στο Μαντζικέρτ. Ο σουλτάνος των 
Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζα-
ντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δ’ ο Διογέ-
νης. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το 
πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της 
Μικράς Ασίας.

1346: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι 
σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου 
Γ’, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του 
γάλλου βασιλιά Φίλιππου ΣΤ’ στη Μάχη του Κλεσί.

1959: Η British Motor Corporation παρουσιάζει 
το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελλη-
νικής καταγωγής βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.

1968: Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude», το 
πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφι-
κή εταιρία Apple.

1983: Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της ελληνι-
κής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.

1998: Η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα Χρημα-
τιστήρια, ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής 
και οικονομικής αναταραχής, επηρεάζει και τη 
δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά 
συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοι-
χίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 
1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

26 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
Η ΧΕΛΏΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

Μια χελώνα 
περπατούσε σε 

ένα δρόμο, όταν ξαφ-
νικά πετάγονται από 
ένα θάμνο τρία σαλι-
γκάρια και αρχίζουν 
να την πλησιάζουν με 
απειλητικές διαθέ-
σεις. Τρομοκρατημέ-
νη η χελώνα, αρχίζει 
να επιταχύνει το 
βήμα της, με τα σα-
λιγκάρια να την παίρ-
νουν στο… κυνήγι. 
Η χελώνα τρέχει όσο 
πιο γρήγορα μπορεί 

για να ξεφύγει, αλλά 
ύστερα από μιας 
ώρας καταδίωξη, τα 
σαλιγκάρια καταφέρ-
νουν και τη φτάνουν. 
Τότε τα δύο από αυτά 
την αρχίζουν στα χα-
στούκια και το τρίτο 
σαλιγκάρι της κλέβει 
το πορτοφόλι.
Στη συνέχεια την 

παρατάνε και φεύ-
γουν, ενώ η χελώνα 
σε κατάσταση σοκ, 
κατευθύνεται προς το 
πλησιέστερο αστυνο-

μικό τμήμα. Έξαλλη 
και τρομοκρατημένη, 
λέει στους αστυνομι-
κούς: 
-Θα ήθελα να καταγ-
γείλω μια επίθεση 
και ληστεία! 
-Ηρεμήστε κυρία 
μου, πείτε μας τι 
συνέβη! Πως ήταν οι 
δράστες; 
-Τι να σας πω; Δεν 
πρόλαβα να τους δω, 
επειδή έγιναν όλα 
τόσο γρήγορα!

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πάει μια μέρα ένας σε έναν παπά για να 

εξομολογηθεί. Του λέει λοιπόν:
- «Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον πόλεμο του 

1940 έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου». 
- «Τέκνο μου, αυτό δεν είναι αμαρτία, βοήθη-
σες ένα συνάνθρωπό σου!», του λέει ο παπάς. 
Τότε ο τύπος του ξαναλέει: 
- «Ναι, όμως πάτερ μου, του έπαιρνα  
και 20 χιλιάδες το μήνα…». 
Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει: 
- «Α! παιδί μου, αυτό είναι βέβαια αμαρτία, 
αλλά μπορώ να στο συγχωρήσω…». 
Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει δειλά: 
- «Πάτερ μου… να του πω ότι…  
τελείωσε ο πόλεμος;».

  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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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999
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ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

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
Ζητούνται υπάλληλοι 
για προετοιμασία φαγητού
  -  Καλές συνθήκες εργασίας
  -  Ικανοποιητικός μισθός
  -  Eργασία Πέντε μέρες την εβδομάδα 
 
Eπικοινωνήστε με την Κουζίνα Νιάτα 
στο  514-892-9592 ή στο 514-446-1821 



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Για να αγαπήσουν και 

που τόσο αγαπήσαμε 


