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Mélanie Joly:
«Ο Καναδάς είναι
ακόμα δυνατός!»

ΜΕ ΑΡΩΓΟ ΤΟΝ
GUY OUELLETTE

Οι πολίτες
λένε ΟΧΙ
στο νόμο 61

♦♦ «Σωστά έγινε το μερικό lockdown
στην αρχή της πανδημίας αλλά
δε μπορούμε να το ξανακάνουμε»

Δίνει (σχεδόν)
απεριόριστη εξουσία
στην κυβέρνηση
χωρίς χρονικό
περιορισμό

♦♦ «Θα υπερασπιζόμαστε πάντα
τα συνταγματικά δικαιώματα
των πολιτών»
♦♦«Ο Καναδάς είναι δίγλωσσος.
Το ίδιο και το Κεμπέκ…»
ΣΕΛΙΔΕΣ 5-6

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Οι Παναγίες των Ελλήνων
Βανδάλισαν την Παναγία Σουμελά
☛Σελίδα 35

Νέα μείωση της
ανεργίας τον Ιούλιο
στον Καναδά
ΣΕΛΙΔΕΣ 7-8

(10,9%)

COVID-19

Το σκηνικό ανάφλεξης
στην Ανατολική Μεσόγειο
και το «κούρεμα» της ΑΟΖ

Το πρώτο εμβόλιο
είναι Ρωσικό;
Διπλή έρευνα: Πόσο ζει ο
κορωνοϊός στις διάφορες
☛Σελίδα 10 επιφάνειες

Θ. Καρυώτης: Η μερική οριοθέτηση
της ΑΟΖ και η Χάγη

☛Σελίδα 17

Υγεία και Διατροφή:
Η διαφορά της γρίπης
☛Σελίδα 12 από το κρυολόγημα

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Εάν σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας
την άνοιξη, τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση!

514.993.5010
agentvk@gmail.com

ΣΕΛΙΔΕΣ 22, 36-37

Voula

ΣΕΛΙΔΑ 15
Agence
immobilière

HUMANIA CENTRE

Kottaridis

Συνεχίζουμε να
προστατευόμαστε

Βήχουμε στον
αγκώνα μας

Πλένουμε τα
χέρια μας

Υποχρεωτική για όλους
12 ετών ή άνω σε όλα τα
είδη δημόσιας συγκοινωνίας
και σε κλειστούς ή μερικώς
κλειστούς δημόσιους
χώρους.

Κρατάμε αποστάσεις

Καλύπτουμε το
πρόσωπα σας

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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20-210-232W

(εάν σε λιγότερο από
2 μέτρα)

Guy Ouellette:
«Οι πολίτες
είναι αντίθετοι
στο νόμο 61»
Η αναφορά αντιτίθεται στα μέτρα COVID-19
στο νομοσχέδιο 61 της κυβέρνησης CAQ

Το νομοσχέδιο 61, ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο (που περιέχει επιπλέον μέτρα
που δε σχετίζονται απαραίτητα με τον κύριο σκοπό) κατατέθηκε για πρώτη φορά
στην Εθνοσυνέλευση στις 31 Μαΐου.

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

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

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η αναφορά ξεκίνησε από την Élizabeth
Dufresne-Gagnon στον ιστότοπο Change.
org όπου είχε συγκεντρώσει περίπου
200.000 υπογραφές μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, για να υποβληθεί
μια διαμαρτυρία με συλλογή υπογραφών
στην Εθνοσυνέλευση, πρέπει να έχει υπογραφεί στον ιστότοπο της Συνέλευσης.

ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ
«Αντιμέτωποι με τη διακήρυξη του πρωθυπουργού Legault, είναι απαραίτητο
να αναζωογονηθεί η κινητοποίηση των
πολιτών ενάντια στο Bill 61», δήλωσε ο
Ouellette. «Με αυτή τη διαμαρτυρία, θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα
στην κυβέρνηση σχετικά με την αντίθεση
των πολιτών στο νόμο 61».
Παρόλο που η Elizabeth DufresneGagnon ζει στο Sainte-Thérèse στην έδρα
του Groulx, ο Ouellette είπε ότι τον πλησίασε για βοήθεια αφού αγνοήθηκε από
το γραφείο του βουλευτή του Groulx Éric
Girard. «Έγραψε στο γραφείο του και δεν
έλαβε καμία απάντηση», είπε.

Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες
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«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ»
Μεταξύ άλλων, όπως είπε ο Ouellette, ο
νόμος 61 θα επιτρέψει στην κυβέρνηση
να επιβάλλει τα μέτρα συνεχώς και χωρίς
να χρειάζεται να επιστρέφει στην Εθνική
Συνέλευση κάθε 10 ημέρες. «Η κυβέρνηση θέλει να έχει ένα ελεύθερο πέρασμα,
απεριόριστο χρόνο για δράση», είπε.
Αυτό όχι μόνο θα δώσει στην κυβέρνηση
σχεδόν απεριόριστη εξουσία, αλλά θα έδινε επίσης στην κυβέρνηση τη δυνατότητα
να εκχωρήσει προαιρετικά συμβόλαια.
«Αυτό σημαίνει ότι δε θα λογοδοτήσουν
στην Εθνοσυνέλευση», είπε ο Ouellette.
«Επειδή είναι πλειοψηφική κυβέρνηση,
θέλουν να το κάνουν αυτό γρήγορα».

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
«Δε μπορείτε να αναζωογονήσετε μια
οικονομία δημιουργώντας μια δικτατορία για αόριστο χρονικό διάστημα και
προσφέροντας στον εαυτό σας πρόσθετη δικαστική ασυλία», πρόσθεσε. «Είναι
επίσης αντιδημοκρατικό να θέλουμε να
ψηφίσουμε ένα νόμο που θα επέτρεπε
στην κυβέρνηση να αλλάξει οποιοδήποτε
νόμο».
Σύμφωνα με τη δήλωση του γραφείου
του, ο Ouellette συμφώνησε να υποβάλει
την αίτηση διαμαρτυρίας της DufresneGagnon «προκειμένου να αποδείξει
σαφώς στον Πρωθυπουργό Légault την
αντίθεση του πληθυσμού στο νομοσχέδιο
61. Τον περασμένο Ιούνιο, το νομοσχέδιο
απέτυχε να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση».
Ωστόσο, «ο κ. Ο Légault δεν έχασε την
ευκαιρία να γνωστοποιήσει σε όλους ότι
θα επέστρεφε με τον 61 το φθινόπωρο»,
πρόσθεσε.

C ES
EN

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το πιο σημαντικό στοιχείο θα επέτρεπε ουσιαστικά στην κυβέρνηση CAQ να
λάβει μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα στο συνεχιζόμενο αγώνα ενάντια της
COVID-19 χωρίς πρώτα να υποβληθεί
στον έλεγχο της Εθνικής Συνέλευσης.
«Εάν το νομοσχέδιο είχε υποβληθεί πριν
από τις 15 Μαΐου, η κυβέρνηση δε θα
χρειαζόταν να ζητήσει ομόφωνη άδεια
από την αντιπολίτευση να προχωρήσει»,
δήλωσε ο Ouellette σε συνέντευξή του
στα ΝΕΑ, περιγράφοντας το κοινοβουλευτικό πρωτόκολλο στη συνέλευση. «Αλλά
επειδή παρουσιάστηκε στις 31 Μαΐου,
χρειάζονται άδεια σε κάθε βήμα».

assurances
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marty@newsfirst.ca

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

RE

Του Martin C. Barry

Έτσι, σύμφωνα με τον Ouellette, το κεί- «Έτσι μου τηλεφώνησε». Η διαμαρτυρία Διατίθεται εδώ: https://www.assnat.
μενο της αρχικής αναφοράς επανεπεξερ- που αντιτίθεται στο νομοσχέδιο 61 είναι qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/
γάστηκε για να το καταστήσει σύμφωνο. διαθέσιμη για υπογραφή στον ιστότοπο petition/Petition8457/index. html
Η διαμαρτυρόμενη κάτοικος θεώρησε ότι της Εθνοσυνέλευσης έως τις 13 Σεπτεμο νόμος 61 παραβίασε τις θεμελιώδεις βρίου.
Απόδοση στα ελληνικά: Δημήτρης Ηλίας
ελευθερίες. «Ανεξάρτητα από το ποιος
Επί 31 χρόνια
Δωρεάν
Σας
είναι στην κυβέρνηση, οι Quebeckers δε
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
μπορεί να παραχωρήσουν στον κ. Légault
Ελληνική Παροικία
ή οποιονδήποτε άλλον τέτοια εξουσία,
χωρίς χρονικό περιορισμό», δήλωσε η
Dufresne-Gagnon σε δήλωση που εξέδωΑυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
σε το γραφείο του Ouellette.
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ανεξάρτητος
βουλευτής
του
Chomedey, Guy Ouellette, αποφάσισε να δώσει την υποστήριξή του σε μια
συλλογή υπογραφών που ξεκίνησε από
μια γυναίκα από γειτονική περιοχή, που
αντιτίθεται στο νομοσχέδιο 61 – ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο του CAQ – αφού ο
δικός της βουλευτής, υπουργός Οικονομικών του CAQ, ο Éric Girard, δεν έδωσε
σημασία στο αίτημά της.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

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

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

Κ

Τελικά είμαστε
άξιοι της τύχης μας…

αι ενώ η Τουρκία εντείνει την προκλητική συμπεριφορά της, με
απρόβλεπτες για την Ελλάδα συνέπειες, κάποιοι «ομοιογενείς»
ανθελληνικών απόψεων πασχίζουν με κάθε τρόπο να σπιλώσουν
και να αναθεωρήσουν την ιστορία του γένους μας.
Τα παραδείγματα άλλωστε είναι αμέτρητα...
Στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου
Παπούλια το 2005, η πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, προανήγγειλε τον περιορισμό των εθνικών συνόρων
και της εθνικής μας κυριαρχίας, χάριν της ειρήνης και της ευημερίας…
Με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ βρήκαν την ευκαιρία να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο.
Η Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, πρώην βουλευτής επικρατείας,
ο άνθρωπος που άνοιξε τα σύνορα, έκανε μία απίστευτη δήλωση
στη Βουλή, καθώς υποστήριξε ότι οι «ακραίοι» στην Ελλάδα δημιουργούν εχθρούς, όπως ομοφυλόφιλους, Αλβανούς, Μακεδόνες
(εννοώντας τους Σκοπιανούς…).
Αναστάτωση και οργή προκάλεσαν στον Ποντιακό ελληνισμό τα
όσα είπε ο τότε υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, για τη Γενοκτονία
των Ποντίων, που κατά την άποψη του δεν ήταν γενοκτονία αλλά
εθνοκάθαρση…
Την ίδια περίοδο, η βουλευτίνα της ΔΗΜΑΡ, Μαρία Ρεπούση, στα
σχολικά βιβλία της ΣΤ’ Δημοτικού αναφερόταν σε «συνωστισμό»
των Ελλήνων στη Σμύρνη κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή…
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Καραγιαννίδης, είχε πει επί λέξει: «Να αφήσουμε κατά μέρους τα εθνικά φαντασιακά, τους εθνικούς μας εχθρούς, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν εθνικά
σύνορα. Υπάρχουν ταξικά σύνορα»…
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του στο κανάλι Turkish TV, χαρακτήρισε «εθνική κληρονομιά» τους τέσσερις αιώνες τουρκικής κατοχής…
Ο ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής Δημήτρης
Καιρίδης, σε σεμινάριο με θέμα «Η Ελλάδα στον κόσμο», ισχυρίστηκε ότι οι Έλληνες είναι παιδιά Οθωμανών και ότι το σύνθημα «Η
Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» είναι ένας μύθος εθνικιστικός και
ότι μύθος είναι και η Γενοκτονία των Ποντίων…
Ουκ ολίγες οι ανθελληνικές δηλώσεις του πρώην γραφικού Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. «Το σύνθημα η Μακεδονία
είναι Ελληνική είναι επιθετικό. Το 30% της Μακεδονίας ανήκει στα
Σκόπια και το υπόλοιπο στην Βουλγαρία»… και το επαίσχυντο, «Χέστηκα αν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σκότωσε ή όχι Έλληνες»…
Άφωνους άφησε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης,
τους απανταχού Έλληνες με τις δηλώσεις του. «Δε μπορεί αυτή η
Ελλάδα να είναι η Ελλάδα του Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια. Δεν
υπάρχουν Ορθόδοξοι λαοί. Είμαστε από τους πιο ομογενοποιημένους λαούς, θρησκευτικά. Δεν είμαστε λαός ορθόδοξος»…
Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών
επί Σημίτη, Χρήστος Ροζάκης, είπε ότι το Καστελόριζο είναι… μακριά, χαρακτηρίζοντάς το «απομονωμένο» και «κοντά στις τουρκικές ακτές», ενώ σύμφωνα με το Καραμανλικό δόγμα «Η Κύπρος
κείται μακράν»…
Στην ταλαίπωρη παροικία μας, εξ’ άλλου, γνωστοί και μη εξαιρετέοι «ταγοί» της θεσμικής διάλυσης, έσπευσαν ταχέως να μπλοκάρουν την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από την Καναδική Γερουσία…
Άξιοι της τύχης μας; Αναμφισβήτητα και αναμφίβολα…

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

που πάμε προσέχουμε τι θα πιάσουμε, ενώ
μας κατατρέχει μια συνεχόμενη φοβία, όταν
μας πλησιάζει έστω και με μάσκα κάποιο άτομο,
καθώς προσπαθούμε να συμπληρώσουμε τα ψώνια μας σ’ ένα κατάστημα. Η φοβία αυτή είναι
πολύ πιο μεγάλη, όταν στο δρόμο μας συναντάμε άτομα χωρίς μάσκα ακόμα και γνωστούς μας.
Αυτούς ειδικά θα προσπαθήσουμε να τους αποφύγουμε, για να μη ριψοκινδυνεύσουμε να «αρπάξουμε» τον ιό, καθώς οι μικροσκοπικές σταγόνες ταξιδέψουν από το στόμα τους στο δικό μας
πρόσωπο. Φυσικά, τέρμα οι χειραψίες, τα αγκαλιάσματα και τα σφιχταγκαλιάσματα που ανταλλάζαμε με φιλικά και με οικογενειακά πρόσωπα. Η
χαρά που ένιωθαν τα μικρά παιδιά να τα σφίγγει ο
παππούς και η γιαγιά στην αγκαλιά τους, έχει μείνει για την ώρα στο παρελθόν.
Το ίδιο, στο παρελθόν, βρίσκεται και η στιγμή
όπου νεαροί και νεαρές αγκαλιαζόντουσαν, χόρευαν και διασκέδαζαν ξένοιαστα. Τώρα σχεδόν
όλα τα κάνουν εικονικά, μέσω του διαδικτύου από
τα κινητά, ταμπλέτες και υπολογιστές.
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο άνθρωπος σιγά-σιγά, θα χάσει την κοινωνικότητα του -κάτι που
τον ξεχώριζε από τα περισσότερα ζώα- και θα
οδηγηθεί σ’ ένα τεχνικό, εικονικό και πρόσθετα μη
«ανθρώπινο» κόσμο.
ΜΙΑ «ALEXA» ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Ήδη χωρίς να το καταλάβουμε, γίναμε σχεδόν
όλοι «σκλάβοι» και πολλοί έπαθαν εθισμό χάρη
στη μαεστρία των κοινωνικών δικτύων, που έχουν
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.
Εκεί λοιπόν που το πρωί το πρώτο πράγμα που
κάναμε όταν σηκωνόμασταν απ’ τον ύπνο, κάναμε το Σταυρό μας, τώρα -και το ξέρετε πολύ καλάαρπάζουμε το κινητό που είναι δίπλα μας, για να
δούμε τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, ποιοι μας
έκαναν… like, κ.λπ.…
Τελευταίως μάλιστα, χάρις στην τεχνολογία πού
όλο και περισσότερο χώρο παίρνει στη ζωή μας,
μάς τα «λέει» όλα η… ALEXA – η μοντέρνα κουτσομπόλα που βάλαμε στο σπίτι μας. Ένα έξυπνο
εγχειρίδιο με το οποίο «μιλάμε» και μας «μιλά»
απαντώντας στα ερωτήματα μας. Μαθαίνουμε απ’
αυτό, αλλά συνάμα μας μαθαίνει και απ’ ότι λένε,
μας ακούει και μας βλέπει. Παράδειγμα, εκεί λοιπόν που μιλάτε με τη σύζυγο, ότι καιρός είναι να
αλλάξετε το ψυγείο σας, την επόμενη φορά που
θα πιάσετε το κινητό σας, ή την ταμπλέτα σας, θα
εμφανιστούν προτάσεις από καταστήματα που
πουλούν, τι άλλο, ψυγεία… Κι αν μιλούσατε για
σαλόνι θα «πεταχτούν» σαλόνια και ούτω καθεξής…
Αυτή λοιπόν η οικειότητα και η εμπιστοσύνη που
έχουμε στις συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, θα
αποδειχτεί πολύ πιο επικίνδυνη για το μέλλον μας.
Να φανταστείτε, ότι πολλοί είναι αυτοί που
η ALEXA και οι παρόμοιες του είδους «έξυπνες»
συσκευές, συντονίζουν σχεδόν τα πάντα στο σπίτι τους: από τα φώτα, το πλυντήριο, το σύστημα
συναγερμού, τις κλειδαριές, ως και μηνύματα που
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θα στέλνει το ψυγείο μέσω… ALEXA, ενημερώνοντας ότι «τελείωσε» το γάλα, και ο κιμάς, στέλνοντας αυτόματα την παραγγελία σας στο κατάστημα τροφίμων.
Ήδη το 2019, η SAMSUNG στην ετήσια παγκόσμια
έκθεση ηλεκτρονικών, παρουσίασε ένα ψυγείο
που σας στέλνει φωτογραφία τι λείπει… Μπορεί
επίσης από τώρα να σας προτείνει, τι μπορείτε να
μαγειρέψετε με τα υλικά που υπάρχουν στο ψυγείο στέλνοντας την πληροφορία στο κινητό σας.
Μετά την αποδοχή σας, θα στείλει την παραγγελία σας σ’ ένα από τα καταστήματα τροφίμων που
«συνεργάζονται» 27 αλυσίδες με χιλιάδες καταστήματα στην Αμερική.
Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα που
υποτίθεται κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, ενώ
στην πραγματικότητα την… υπέρ-συντονίζουν,
ακόμα και το ψυγείο μας!
Εύκολο λοιπόν θα είναι κάποτε οι «Συσκευές Τεχνητής Νοημοσύνης» να μας ελέγχουν σε ότι κάνουμε και ακόμα να μας «παγιδεύουν» στο ίδιο
το σπίτι μας – χάρις στις έξυπνες κλειδαριές, να
μας παγώσουν ή να μας σκάσουν χάρις στους
έξυπνους θερμοστάτες και να μας «πεινάσουν»
σφραγίζοντας τα έξυπνα ψυγεία μας και να μας
διψάσουν χάρις στο έξυπνο σύστημα υδραυλικής
εγκατάστασης.
Στο τέλος, θα μπορούσαν και μας ξεκάνουν όπως
διαδραματίζεται στη σειρά ταινιών επιστημονικής
φαντασίας TERMINATOR ο James Cameron, όπου
κάποια στιγμή οι συσκευές τεχνητής νοημοσύνης
θέλουν την ανεξαρτησία τους από τον άνθρωπο
που τους κατασκεύασε και ακόμα θέλουν να κυριαρχήσουν τον κόσμο.
Μπαρούφες θα πείτε πολλοί. Κι όμως, δεν είναι
πρώτη φορά που συγγραφείς και σεναριογράφοι
πρόβλεψαν πολλές δεκαετίες πριν το μέλλον της
ανθρωπότητας. Ως παράδειγμα, ο Ιούλιος Βερν
έγραψε το 1865 το «Από τη Γη στη Σελήνη» και ο
άνθρωπος πήγε στη σελήνη τον Ιούλιο του 1969.
Στο βιβλίο που έγραψε το 1869 «20.000 λεύγες
κάτω από τη θάλασσα» παρουσιάζει το ατομικό
υποβρύχιο Ναυτίλο. Αυτό θα είναι και το όνομα
που θα δώσει το αμερικανικό ναυτικό στο πρώτο ατομικό υποβρύχιο του κόσμου το 1954, τιμώντας το προνοητικό μυαλό του Βερν. Και μια
που έχω γράψει για τα κινητά, αυτά τα επινόησε
η φαντασία του Gene Roddenbery δημιουργού
του Star Trek…
Στη «Νέα Τάξη Πραγμάτων» ο άνθρωπος έχει
αφεθεί όλο και περισσότερο τυφλά στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί
στο μέλλον να αντιστραφεί εναντίον της ύπαρξης του. Όλα υποτίθεται γίνονται για το καλό μας.
Ακόμα και τα μελλοντικά αυτοκίνητα που δε θα
έχουμε την απόλαυση να τα οδηγούμε διότι θα
είναι υπέρ-αυτόματα και θα μας «οδηγούν» αυτά.
Έτσι, σε μια το πολύ δυο γενιές, ο άνθρωπος θα
χάσει τις ικανότητες να οδηγεί και να πηγαίνει
όπου θέλει. Για το καλό μας…
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Η MÉLANIE JOLY ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

«Η οικονομική ανάπτυξη
σε περιόδους πανδημίας
είναι μια πρόκληση»
«O Καναδάς είναι σε θέση να συνεχίσει
την υποστήριξη ανάκαμψης COVID-19»

Ε

νώ μερικοί από τους κορυφαίους οικονομολόγους του Καναδά προτείνουν
ότι η Οτάβα δε θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα του COVID-19
με την ίδια οικονομική επιβάρυνση που
είχε μέχρι τώρα, η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Μελανί Ζολί,
αναφέρει ότι «η φιλελεύθερη κυβέρνηση
είναι σε ισχυρή θέση για να συνεχίσουμε
στην πορεία από την αρχή της πανδημίας».
Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

όφελος πιο στενευμένων προσεγγίσεων
που θα είναι αποτελεσματικές και θα
αποφευχθεί η περαιτέρω διάβρωση των
δημόσιων οικονομικών και ο κίνδυνος να
φτάσουμε στα χρεοκοπικά όρια και την
απώλεια δανειακής ικανότητας».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της με
τη Newsfirst Multimedia την περασμένη
εβδομάδα στο γραφείο της στο AhuntsicCartierville, ρωτήσαμε τη Mélanie Joly
εάν έχουν προκύψει ανησυχίες στη φιλελεύθερη κυβέρνηση, ότι κάποια στιγμή
μπορεί να υπάρχει όριο στο ποσό της οικονομικής βοήθειας που μπορεί να παράσχει η Οτάβα.

Σε μια έκθεση που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο CD Howe τον περασμένο Μάιο,
δύο περίπου μήνες μετά την έναρξη της
πανδημίας, ο ερευνητικός οργανισμός δημόσιας πολιτικής που εδρεύει στην Οτάβα προειδοποίησε ότι ο Καναδάς δε θα
είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα δεύτερο
lockdown στην οικονομία, εάν ανέβουν
σημαντικά τα νέα κρούσματα COVID-19,
ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι επαρχίες και τα καναδικά νοικοκυριά, ανέλαβαν επίσης τεράστια νέα ποσά χρέους.

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
«Λοιπόν, ξέρετε, ήμασταν γενναιόδωροι», είπε η Ζολί, η οποία είναι μέλος στην
επιτροπή του εσωτερικού υπουργικού
συμβουλίου του Trudeau που ασχολείται
με την COVID-19. «Είναι ο μόνος τρόπος
αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας. Διότι εάν οι άνθρωποι χάσουν τη δουλειά
τους, συνήθως πηγαίνουν στην ανεργία.
Αλλά ποιος πληρώνει για την ανεργία; Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση!», σημειώνει
και συνεχίζει…
«Έτσι, για εμάς το πιο σημαντικό πράγΠΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
μα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επι«Η τοποθέτηση της οικονομίας σε μερικό χειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν τους
κώμα είχε νόημα κατά το πρώτο κύμα της υπαλλήλους τους και γι’ αυτό έχουμε επιπανδημίας», αναφέρει η έκθεση. «Ωστό- δότηση μισθού. Αλλά σε ορισμένες περισο, εάν υπάρχει ένα δεύτερο κύμα, θα πτώσεις, όπως ο τομέας της φιλοξενίας, ο
πρέπει να αποφευχθεί μια δεύτερη δι- τουρισμός και η ψυχαγωγία, όπου δεν είακοπή λειτουργίας της οικονομίας προς ναι δυνατόν τώρα να έχουμε μεγάλες συ-

γκεντρώσεις και δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε, είμαστε εκεί για αυτούς τους
ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά
τους. Και γι’ αυτό παρέχουμε τη βοήθεια
που απαιτείται».

να έχουμε δύναμη πυρός όσον αφορά τη
δημοσιονομική ικανότητα», είπε.
«Παρακολουθούσαμε πραγματικά αυτό
που λένε οι ειδικοί μας», συνέχισε η Jolie.
«Θέλουμε να φροντίσουμε να αναπτύ-

ΙΣΧΥ ΠΥΡΟΣ
«Έχουμε ακόμα ισχύ πυρός», λέει η Jolie,
σημειώνοντας ότι ο Καναδάς είναι η μόνη
χώρα μαζί με τη Γερμανία που κατάφερε
να διατηρήσει την πιστοληπτική της ικανότητα πριν από την COVID-19, παρόλο
που έπεσε από AAA σε AA+ από τη Fitch
Ratings στα τέλη του Ιούνη. «Είμαστε
στην καλύτερη θέση και εξακολουθούμε

ξουμε ένα εμβόλιο σύντομα και γρήγορα.
Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι
είμαστε προετοιμασμένοι για το επόμενο
κύμα, το δεύτερο», τόνισε, σημειώνοντας
ότι «Εν τω μεταξύ, ενώ ασχολούμαστε με
όλα όσα σχετίζονται με την υγεία, επίσης,
ότι η αβεβαιότητα δημιουργεί πολλές δι-
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Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!
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αταραχές στην οικονομία. Η δουλειά μου
λοιπόν είναι να είμαι εκεί για να υποστηρίξω τους ανθρώπους στη διατήρηση της
εργασίας τους και να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν».
Ως μέρος του υπουργικού της ρόλου και
ως μέλος της ομάδας ανταπόκρισης του
υπουργικού συμβουλίου COVID-19, η Ζολί
έχει μερική ευθύνη για την επίβλεψη του
προγράμματος της Οτάβα για την επείγουσα απάντηση έκτακτης ανάγκης του
Καναδά (CERB).
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Ταυτόχρονα, επιβλέπει ένα ταμείο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (εκ των οποίων
500 εκατομμύρια δολάρια διατίθενται για
το Κεμπέκ), σκοπός του οποίου είναι να
πραγματοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα του τουρισμού,
για να τις κρατήσει «επιπλέουσες» μέσω
της πρόσβασης σε χρήματα μέχρι το τέλος
της πανδημίας.
Σε μια από τις πιο αξιοσημείωτες εξελίξεις του προγράμματος αποκατάστασης
COVID-19, η επιχορήγηση CERB, η οποία
ιδρύθηκε στις αρχές Απριλίου και πληρώνει 2.000$ το μήνα έως και το Σεπτέμβριο
σε άτομα που βγήκαν στην ανεργία λόγω
της COVID-19).
Στις επιχειρήσεις προσφέρεται επίσης
πρόσθετη υποστήριξη κατά τη συνεχιζόμενη κρίση.
Ενώ υπογραμμίζει, ότι σε κανονικές εποχές η δουλειά της ως υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης συνίσταται κυρίως στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
προστασία τους, η Ζολί αναγνώρισε ότι
«η οικονομική ανάπτυξη σε περιόδους
πανδημίας είναι μια πρόκληση. Γι’ αυτό
κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν».
Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ
Η εποπτεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Τουρισμού είναι επίσης μία από
τις εντολές της Mélanie Joly. Ερωτηθείς
εάν το τμήμα της κατάφερε να κάνει μια
προκαταρκτική αξιολόγηση των ζημιών
που υπέστη ο τουριστικός τομέας από
την COVID-19, απάντησε: «Είμαστε ακόμα
στη μέση να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Αλλά ένα πράγμα που είναι σίγουρο,
είναι ότι πέρυσι είχαμε 22,1 εκατομμύρια
διεθνείς επισκέπτες και αυτό δε συμβαίνει φέτος. Βάσει αυτού, προφανώς γνω-

ρίζουμε ότι έχουν χαθεί δισεκατομμύρια
δολάρια. Και γι’ αυτό έχουμε βρει υποστήριξη, όπως η επιδότηση των μισθών
και το CERB».
Ενώ σημείωσε ότι ο τουρισμός αυτό το
καλοκαίρι σε προορισμούς εντός του Καναδά, όπως η περιοχή Gaspé του Κεμπέκ,
άνθισε παρά την πανδημία, επεσήμανε
επίσης ότι το Μόντρεαλ υφίσταται εξαιρετικά δραστική πτώση του τουρισμού,
κυρίως λόγω του αναγκαστικού τερματισμού των κανονικά προγραμματισμένων
αθλητικών εκδηλώσεων, δημόσιων συγκεντρώσεων και ψυχαγωγικών φεστιβάλ.
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΙΟ
Η Newsfirst Multimedia ρώτησε τη Jolie,
εάν το υπουργείο της ανησυχεί ότι η ενθάρρυνση των τουριστών αυτό το καλοκαίρι να επισκεφθούν τοπικά αξιοθέατα
όπως η Gaspésie μπορεί να προκαλέσει
ακούσια την COVID-19 να εξαπλωθεί από
ανθρώπους, από πυκνοκατοικημένες πόλεις σε αγροτικές περιοχές, που ήταν σχετικά ανεπηρέαστες μέχρι τώρα από την
πανδημία.
«Αυτό είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε πραγματικά, και στο οποίο συνερ-

γαζόμαστε με την κυβέρνηση του Κεμπέκ»,
είπε. «Τελικά, αυτό που προσπαθούμε
να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε
την ικανότητα του συστήματος δημόσιας
υγείας μας. Και σε ορισμένες περιοχές, το
σύστημα υγείας δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο το Μόντρεαλ. Γι’ αυτό και είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί».
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
Μια άλλη από τις ευθύνες της Melanie
Jolie είναι η εποπτεία των επίσημων
γλωσσικών πολιτικών του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια, οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κεμπέκ παραβίασαν τη δυνατότητα τροποποίησης του νομοσχεδίου 101,
ώστε να παρακάμψουν τη σταθερή δέσμευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
να παρέχει υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή
στα αγγλικά και τα γαλλικά στα γραφεία
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η Ζολί
ρωτήθηκε πώς θα αντιδράσει η φιλελεύθερη κυβέρνηση σε μια τέτοια εξέλιξη.
«Θα υπερασπιζόμαστε πάντα τα συνταγματικά δικαιώματα των ανθρώπων», είπε.
«Είμαστε μια δίγλωσση χώρα και τα ομοσπονδιακά μας ιδρύματα το ίδιο. Υπήρξε
νομολογία από το Ανώτατο Δικαστήριο

του Καναδά σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
Και είναι πλέον καθιερωμένο, ότι η επίσημη διγλωσσία είναι μέρος του συντάγματός μας και μια επαρχία δε μπορεί να
αντιταχθεί σε αυτό».
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ
JULIE PAYETTE
Τέλος, η Mélanie Joly μπήκε στην πρόσφατη διαμάχη που αφορούσε καταγγελίες για καταχρηστική συμπεριφορά της Γενικής Κυβερνήτου Julie Payette εναντίον
υπαλλήλων, στο Rideau Hall στην Οτάβα.
«Πιστεύω στο έργο που κάνει ο Γενικός
Κυβερνήτης, αυτό δεν είναι το ερώτημα»,
είπε.
«Το ζήτημα είναι πολύ περισσότερο ότι
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν
το δικαίωμα να εργάζονται σε ένα μέρος
χωρίς παρενόχληση. Αυτό είναι κάτι που
το παίρνω πολύ-πολύ στα σοβαρά. Επομένως, πρέπει να γίνει δουλειά. Γιατί προφανώς αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απαράδεκτοι».
Απόδοση στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΑΝΑΔΆΣ
Νέα μείωση
της ανεργίας
τον Ιούλιο
Τ

ο ποσοστό ανεργίας στον Καναδά εξακολουθεί να έχει πτωτική τάση, εφόσον μετά το 12,3% που κατέγραψε τον
Ιούνιο, τον Ιούλιο το ποσοστό μειώθηκε
ακόμα περισσότερο, στο 10,9%, δείχνοντας θετικά σημάδια, ώστε να επανέλθει
έως το τέλος του έτους αν είναι δυνατόν,
στο 5,6% του Φεβρουαρίου, δηλαδή στα
επίπεδα προ… κορωνοϊού.
Να υπενθυμίσουμε ότι τον Απρίλιο το
ποσοστό ανεργίας στον Καναδά ήταν στο
13%, ενώ το Μάιο κατέγραψε αρνητικό
ρεκόρ όλων των εποχών με 13,7%!
Ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε μεταξύ όλων των μεγάλων ηλικιακών ομάδων και των δύο φύλων τον Ιούλιο, ήταν
υψηλότερο για τους άνδρες (11,3%) από
ό,τι για τις γυναίκες (10,4%). Το ποσοστό
ανεργίας για τους άνδρες νέους ηλικίας
15 έως 24 ετών (26,7%) συνέχισε να είναι
υψηλότερο από αυτό όλων των άλλων
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών νέων (21,3%). Μεταξύ αυτών που
βρίσκονται στην ηλικία εργασίας 25 έως
54 ετών, το ποσοστό ανεργίας ήταν ουσιαστικά το ίδιο για τους άνδρες (8,8%) και
τις γυναίκες (8,7%).
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο,
μειωμένος κατά 269.000 (-11%). Παρά
τη μείωση αυτή, σχεδόν 2,2 εκατομμύρια
Καναδοί ήταν άνεργοι τον Ιούλιο, αριθμός
σχεδόν διπλάσιος (+92,6%) από το Φεβρουάριο (1,1 εκατομμύρια).
Σε κάθε δεδομένο μήνα, η καθαρή αλλαγή στην ανεργία είναι το αποτέλεσμα
της διαφοράς μεταξύ του αριθμού των
ατόμων που εισέρχονται στο εργατικό
δυναμικό και εκείνων που εγκαταλείπουν
την ανεργία, είτε επειδή έχασαν τη δουλειά τους, είτε επειδή βγήκαν στη σύνταξη. Τον Ιούλιο, 1,1 εκατομμύρια Καναδοί
αποχώρησαν από τις λίστες ανεργίας, ενώ
841.000 εισήλθαν στην ανεργία. Η πλειονότητα αυτών που εγκατέλειψαν την
ανεργία, το έκανα διότι βρήκαν δουλειά
(63,3%).

ανεβάζοντας την απασχόληση στο 91,7%
του προ-πανδημικού επιπέδου Φεβρουαρίου. Η αρχική χαλάρωση των περιορισμών COVID-19 πραγματοποιήθηκε αργότερα στο Οντάριο από ό,τι στις περισσότερες άλλες επαρχίες. Πρόσθετη χαλάρωση εισήχθη στις περισσότερες περιοχές
της επαρχίας στις 17 Ιουλίου, στο τέλος
της εβδομάδας αναφοράς Εργατικού Δυναμικού.
Τα κέρδη στην απασχόληση του Οντάριο τον Ιούλιο ήταν σχεδόν όλα με μερική απασχόληση, ενώ η αύξηση τον Ιούνιο ήταν τόσο πλήρους όσο και μερικής
απασχόλησης. Το ποσοστό των ατόμων
που απασχολούνταν αλλά εργάστηκαν λιγότερο από το ήμισυ των συνηθισμένων
ωρών τους για λόγους που πιθανώς σχετίζονται με το COVID-19 ήταν 10,9% τον
Ιούλιο, από 14,1% τον Ιούνιο. Το ποσοστό
ανεργίας στο Οντάριο μειώθηκε κατά 0,9
εκατοστιαίες μονάδες σε 11,3% τον Ιούλιο.
Η απασχόληση στην απογραφή της μητροπολιτικής περιοχής (CMA) του Τορόντο αυξήθηκε κατά 2,2% τον Ιούλιο. Αυτός ήταν ο ίδιος ρυθμός αύξησης με την
επαρχία, παρά τη χαλάρωση των περιορισμών COVID-19 που σημειώθηκαν
αργότερα στην επαρχιακή πρωτεύουσα
από ό,τι στις περισσότερες άλλες περιοχές. Η απασχόληση στο Τορόντο έφτασε
το 89,9% του επιπέδου του Φεβρουαρίου.
Η απασχόληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε
κατά 98.000 (+2,4%) τον Ιούλιο, αυξάνοντας τα κέρδη τους προηγούμενους δύο
μήνες και ανεβάζοντας την απασχόληση
στο 94,4% του επιπέδου πριν από την
COVID. Η αύξηση της απασχόλησης τον
Ιούλιο ήταν όλη με μερική απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 1,2%
σε 9,5%, η τρίτη συνεχόμενη μηνιαία μείωση.
Η απασχόληση αυξήθηκε πιο αργά στο
Μόντρεαλ CMA (+28.000, +1,3%) από
ό,τι στο υπόλοιπο Κεμπέκ και έφτασε το
94,4% του επιπέδου του Φεβρουαρίου.
Ο αριθμός των απασχολούμενων στη
Βρετανική Κολομβία αυξήθηκε κατά
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
70.000 (+3%) τον Ιούλιο, φτάνοντας το
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
93,5% του επιπέδου απασχόλησης του
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Φεβρουαρίου. Το ποσοστό των ατόμων
Στο Οντάριο, η απασχόληση αυξήθηκε που απασχολούνταν αλλά εργάστηκαν
κατά 151.000 (+2,2%) τον Ιούλιο, στηρι- λιγότερο από το ήμισυ των συνηθισμέζόμενη σε αύξηση 378.000 τον Ιούνιο και νων ωρών τους ήταν 12% τον Ιούλιο, από

14,6% τον Ιούνιο. Το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες
σε 11,1%.
Στη CMA του Βανκούβερ, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 48.000 (+3,8%) και έφτασε το 89,9% του επιπέδου Φεβρουαρίου,
ποσοστό ανάκαμψης χαμηλότερο από την
επαρχία στο σύνολό της.

Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 67.000 (+3,2%) τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των κερδών τόσο στην
εργασία πλήρους απασχόλησης όσο και
στην εργασία μερικής απασχόλησης. Το
ποσοστό ανεργίας για την επαρχία μειώ-
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RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT
MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED SEALER PROTECTION
BEFORE

AFTER

WE REPAIR
• Cracks

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

• Pot Holes
• Edges of
Garage
Entrances
• Replacement
of Drains
CALL NATALE
FOR A FREE ESTIMATION

514-777-3774
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θηκε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες τον
Ιούλιο, σε 12,8%, την πρώτη μείωση μετά
την οικονομική διακοπή της COVID-19.
Στο Σασκάτσουαν, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 13.000 (+2,5%) ενώ το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, σε 8,8%.
Η απασχόληση στη Μανιτόμπα αυξήθηκε (+12.000) για τρίτο συνεχόμενο μήνα
και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά
1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε 8,2%.
Η απασχόληση στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ αυξήθηκε κατά 4.300 (+2,1%)
τον Ιούλιο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 0,9 εκατοστιαίες μονάδες σε 15,6%.
Στη Νέα Σκωτία, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3.400 (+0,8%) τον Ιούλιο, φτάνοντας το 92,7% του επιπέδου Φεβρουαρίου. Το ποσοστό ανεργίας στην επαρχία
μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες
σε 10,8%.
Η απασχόληση στο Prince Edward Island
αυξήθηκε κατά 1.100 τον Ιούλιο (+1,5%),
αυξάνοντας τα κέρδη τους προηγούμενους δύο μήνες. Το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες
σε 11,7%.
Στο New Brunswick, η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα τον Ιούλιο μετά την καταγραφή κερδών 39.000 από τον Απρίλιο
έως τον Ιούνιο.
Η απασχόληση στην επαρχία αυτή –
η οποία ήταν από τις πρώτες που άρχισαν να χαλαρώνουν τον περιορισμό COVID-19 – ήταν στο 96,6% του επιπέδου πριν από την COVID το Φεβρουάριο, την πιο ολοκληρωμένη ανάκαμψη της
απασχόλησης όλων των επαρχιών μέχρι
σήμερα.

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο,
5,5 εκατομμύρια Καναδοί εργαζόμενοι
επηρεάστηκαν από το οικονομικό κλείσιμο λόγω της COVID-19. Αυτό περιλάμβανε
μείωση της απασχόλησης κατά 3 εκατομμύρια και αύξηση σχετικών με την COVID
στις απουσίες από την εργασία κατά 2,5
εκατομμύρια.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 419.000
(+2,4%) τον Ιούλιο, σε σύγκριση με
953.000 (+5,8%) τον Ιούνιο. Σε συνδυα-

13,7

σμό με κέρδη 290.000 το Μάιο, αυτό οδήγησε την απασχόληση σε 1,3 εκατομμύρια
(-7%) από το επίπεδο πριν από την COVID
του Φεβρουαρίου.
Ο αριθμός των Καναδών που απασχολούνταν αλλά εργάστηκαν λιγότερο από
τις μισές συνήθεις ώρες τους για λόγους
που πιθανώς σχετίζονται με την COVID-19
μειώθηκε κατά 412.000 (-18,8%) τον Ιούλιο.
Σε συνδυασμό με μειώσεις που καταγράφηκαν το Μάιο και τον Ιούνιο, αυτό
άφησε τις σχετικές με την COVID απουσίες από την εργασία σε μόλις κάτω από 1
εκατομμύριο (+972.000, +120,3%) πάνω
από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου.

(+11,3%), σε σύγκριση με μια πολύ μικρότερη αύξηση 73.000 (+0,5%) στην εργασία
πλήρους απασχόλησης.
Το σοκ στην αγορά εργασίας λόγω της
COVID-19 ήταν ιδιαίτερα σκληρό στην
εργασία μερικής απασχόλησης. Από το
Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, οι απώλειες στην εργασία μερικής απασχόλησης
(-29,6%) ήταν σημαντικά βαρύτερες από
ό,τι στην απασχόληση πλήρους απασχόλησης (-12,5%).
Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας
μερικής απασχόλησης που επικρατεί περισσότερο στις βιομηχανίες που επηρεάστηκαν περισσότερο από το οικονομικό
κλείσιμο λόγω της COVI -19, δηλαδή το
λιανικό εμπόριο και τα καταλύματα και τις
υπηρεσίες τροφίμων.
Η αύξηση της απασχόλησης μερικής
απασχόλησης έχει ξεπεράσει την αύξηση
της πλήρους απασχόλησης σε καθέναν
από τους τελευταίους τρεις μήνες. Με τα
κέρδη του Ιουλίου, η μερική απασχόληση
πλησιάζει πλέον στο επίπεδο πριν από την
COVID (-5%) από ό,τι η πλήρης απασχόληση (-7,5%).
Η σχετικά επίπεδη αύξηση της εργασίας
πλήρους απασχόλησης τους τελευταίους
μήνες αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του
ποσοστού των εργαζομένων μερικής απαΜέχρι την εβδομάδα από τις 12 Ιουλίου σχόλησης που το κάνουν ακούσια. Τον Ιούέως τις 18 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός λιο του 2019, το 22,2% εκείνων που εργάτων εργαζομένων που επλήγησαν ανήλ- ζονται λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάθε σε 2,3 εκατομμύρια, μείωση από τον δα θα προτιμούσαν την εργασία πλήρους
Απρίλιο του 58%.
απασχόλησης (όχι εποχιακά προσαρμοσμένη). Ένα χρόνο αργότερα, το ποσοστό
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ
αυτό είχε αυξηθεί 7,6 ποσοστιαίες μονάΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
δες στο 29,7%, μια ένδειξη ότι το οικονοΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΗΤΑΝ
μικό κλείσιμο λόγω της COVID-19 και το
ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
επακόλουθο άνοιγμα είχε ως αποτέλεσμα
Τα περισσότερα από τα κέρδη απασχό- τη μείωση, τουλάχιστον προσωρινά, του
λησης τον Ιούλιο ήταν με μερική απασχό- αριθμού των ωρών που προσφέρονται
ληση, η οποία αυξήθηκε κατά 345.000 από τους εργοδότες.

1610

1610

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ,
ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Τον Ιούλιο, η απασχόληση αυξήθηκε ταχύτερα στις γυναίκες (+3,4% ή
+275.000) από ότι στους άνδρες (+1,5% ή
+144.000). Λόγω των μεγαλύτερων απωλειών απασχόλησης μεταξύ των γυναικών
το Μάρτιο, ωστόσο, η απασχόληση τον
Ιούλιο ήταν πιο κοντά στο επίπεδο πριν
από το κλείσιμο για τους άνδρες παρά για
τις γυναίκες.
Από τον Ιούλιο, οι άνδρες στην ηλικιακή
ομάδα ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι
επηρεάστηκαν λιγότερο από το κλείσιμο,
είχαν ανακάμψει στο 4,4% του επιπέδου
απασχόλησής τους το Φεβρουάριο.
Η απασχόληση για γυναίκες σε αυτήν την
ηλικιακή ομάδα ήταν στο 5,7% των προCOVID επιπέδων. Οι νεαρές γυναίκες (ηλικίας 15 έως 24 ετών) ήταν οι πιο απομακρυσμένοι από το επίπεδο απασχόλησης
του Φεβρουαρίου (-17,9%), ακολουθούμενοι από νεαρούς άνδρες (-16,9%) στην
ίδια ηλικιακή ομάδα.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Μεταξύ εκείνων που απασχολούνταν και
δεν απουσίαζαν από την εργασία, ο αριθμός που εργάστηκε από το σπίτι μειώθηκε κατά 400.000, σε σύγκριση με αύξηση
300.000 στον αριθμό που εργάζεται σε
τοποθεσίες εκτός από το σπίτι. Παρά αυτή
τη μείωση, ο αριθμός των Καναδών που
εργάστηκαν από το σπίτι τον Ιούλιο (4,6
εκατομμύρια) παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό που συνήθως το
κάνει (1,6 εκατομμύρια).
© Στατιστική Υπηρεσία Καναδά

Μας ακούτε
στο
1610 ΑΜ

Μην χάσετε αυτό το Σάββατο, 15 Αυγούστου, την εκπομπή μας με καλεσμένο τον κο Σάββα Καλεντερίδη,
γνωστό συγγραφέα και γεωστρατηγικό αναλυτή, αξιωματικό εν αποστρατεία και πρώην πράκτορα της ΕΥΠ,
για μία συζήτηση εφ' όλης της ύλης για τα Ελληνοτουρκικά και όχι μόνο.
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2020 BUICK
ENCORE GX PREFERRED AWD

D.

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT
OF $79/WEEK FOR 36 MONTHS

PURCHASE PRICE OF

$30,542

2020 CHEVROLET
SPARK 1LT AUTOMATIC

LEASE IT FOR THE EQUIVALENT
OF $45/WEEK FOR 48 MONTHS

PURCHASE PRICE OF

$16,647
3650 BOULEVARD DES SOURCES,

9455 BOULEVARD LACORDAIRE

514 683.6555

514 327.3540

chevroletwestisland.ca

hamelchevrolet.ca

Legal: 2020 Encore GX Preferred AWD purchase price of $30,542. Lease: 78 biweekly payments of $158 for 36 months. Down payment of $1,095 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $59) extra. On approved credit.
$0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Dealer may sell or lease for less. The purchase price may not be combined with certain special ﬁnancing rates. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2020
Encore GX Preferred AWD (4TV06-1SB) models. 2020 Spark 1LT Automatic purchase price of $16,647. Lease: 104 biweekly payments of $89 for 48 months. Down payment of $1,298 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up
to $59) extra. On approved credit. $0.16 per excess kilometre after 20 000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time offer available to eligible retail customers and applicable to new 2020 Spark 1LT CVT (1DS48/1SD) models. These
offers are exclusive to members of the Association de marketing Chevrolet-Buick-GMC du Québec (excluding the Gatineau–Hull region) and can be combined with the GM Card, GM Student Bonus and GM Mobility programs. These offers and these
programs may be modiﬁed, extended or cancelled at any time without notice. For the latest information, drop by Chevrolet, Buick GMC West Island or visit chevroletwestisland.ca.

My style, my drive, my DILAWRI dealership

chevroletwestisland.ca
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Πόσο ζει ο κορωνοϊός
στις διάφορες επιφάνειες
Τα ευρήματα δύο ερευνών
Ο

κορωνοϊός μεταδίδεται κυρίως από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, αγγίζοντας επιφάνειες με «νωπό» φορτίο ιού
και μετά εάν κάποιος φέρει το χέρι του
στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια, θα κολλήσει. Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρέπει να
απολυμαίνονται και τα αντικείμενα, εκτός
και αν μπορεί κάποιος να τα αφήσει αχρησιμοποίητα για πολλές ημέρες.

Γράφει η Όλγα Μαύρου*
© slpress.gr
Οι περισσότεροι κορωνοϊοί δε μπορούν
να επιβιώσουν πολλές ώρες σε επιφάνειες. Σε μερικές εντούτοις αντέχουν μέρες ολόκληρες. Μπορεί να μεταφερθούν
εκεί από το χέρι φορέα, αλλά και από τα
σταγονίδια της ομιλίας του, αν ο φορέας
έτυχε π.χ. να πιάσει κουβέντα με κάποιον
μπροστά σε ένα ράφι του σούπερ μάρκετ
απ’ όπου άλλος πελάτης πέρασε 5-10 λεπτά αργότερα και πήρε ένα πακέτο μακαρόνια ή ένα κιλό ντομάτες. Καθώς πιάνει
το πακέτο, αν ασυναίσθητα φέρει το χέρι
στη μύτη, ο ιός μεταφέρεται. Επίσης, μπορεί ο ιός να «κάτσει» σε μια επιφάνεια,
καθώς εξατμίζεται το σταγονίδιο που τον
μετέφερε και εκείνος μένει να αιωρείται.
Κανείς δεν έχει διαπιστώσει ότι ο συγκεκριμένος ιός από αντικείμενο είναι ικανός
να μολύνει άνθρωπο, ή αν είναι πλέον
τόσο εξασθενημένος, ώστε δεν προκαλεί
νόσο. Εντούτοις, όσο δεν υπάρχουν αποδείξεις, το θέμα συνεχίζει να απασχολεί
τους ειδικούς και κάνουν έρευνες με διάφορες μεθόδους.
ΔΥΟ ΕΡΕΥΝΕΣ
Για το θέμα αυτό υπάρχουν δύο πολύ
καλές μελέτες, που δε συμφωνούν σε
όλα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι εξίσου
δυσάρεστες στο συμπέρασμά τους: ο ιός
ζει πολύ. Το αν είναι σε θέση να μολύνει
όμως μετά από πέντε μέρες, δε μπορεί να
το απαντήσει καμία από τις δύο.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Η μία έρευνα δημοσιεύθηκε στην
ιδιαίτερα έγκυρη ιατρική επιθεώρηση NEJM (New England Jounral of
Medicine) και η άλλη στην εξίσου έγκριτη
επιστημονική επιθεώρηση Lancet.
Η πρώτη χρησιμοποίησε ιό σε μορφή αεροζόλ (αιωρούμενο στον αέρα) πάνω στις
επιφάνειες, ενώ η άλλη (του Lancet) στάλαξε σταγονίδιο σε αυτές. Πιθανόν αυτός
να είναι και ο λόγος, που κατά κανόνα η
δεύτερη έρευνα δείχνει πιο μεγάλη επιβίωση του ιού στις επιφάνειες σε σύγκριση
με την πρώτη.
Η έρευνα του Lancet εξέτασε και το ρόλο
της θερμοκρασίας και διαπίστωσε ότι σε
θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου ο ιός
ζούσε λιγότερες μέρες, αλλά αποδυναμωνόταν και περισσότερο – «μίκραινε» κατά
κάποιο τρόπο το ιικό φορτίο. Όμως αυτή η
πληροφορία δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη,
γιατί οι ειδικοί δε γνωρίζουν ακόμη πόσο
φορτίο απαιτείται για να προκληθεί μόλυνση. Μπορεί να απαιτείται πολύ μεγάλο και να ανησυχούν άδικα, αλλά μπορεί
να αρκεί και το ελάχιστο.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ
Στο πλαστικό (καθίσματα, συσκευασίες
τροφίμων και άλλων προϊόντων, σακούλες, φιάλες νερά, κάρτες, τηλεχειριστήρια,
κουμπιά ασανσέρ ή φωτισμού, πληκτρολόγιο, κουμπιά στο ΑΤΜ, παιχνίδια) ζει
επί 3-7 ημέρες. Συγκεκριμένα, η έρευνα
του NEJM διαπίστωσε ότι ο ιός ζει σε αυτά
μέχρι 3 ημέρες, αλλά η έρευνα του Lancet
βρήκε ζωντανό ιό και σε μια εβδομάδα. Ο
ιός στη δεύτερη έρευνα είχε χάσει το 50%
της δύναμής του την 4η μέρα στα πλαστικά, αλλά πιθανόν να εξακολουθούσε να
μπορεί να μολύνει.
Στον ανοξείδωτο χάλυβα (λαβές, ψυγεία, κλειδιά, σκεύη κουζίνας κ.λπ.) ζει
3-7 ημέρες. Και πάλι η έρευνα της επιθεώρησης δε βρήκε ζωντανό ιό μετά από 3
μέρες, η έρευνα στο Lancet βρήκε και μια
εβδομάδα αργότερα.

Στα μεταλλικά λεία αντικείμενα, όπως
οι χειρολαβές, τα κοσμήματα ή τα μαχαιροπίρουνα, μπορεί να ζήσει 5 ημέρες.
Στο χαλκό (κάποια νομίσματα, σκεύη
μαγειρικής, κοσμήματα, ηλεκτρικά καλώδια) ζει μόνο 4 ώρες για την επιθεώρηση
NEJM. Η έρευνα του Lancet δεν ασχολήθηκε με το χαλκό.
Στο αλουμίνιο (κουτιά αναψυκτικών,
αλουμινόχαρτο) ο ιός ζει από 2 έως 8
ώρες.
Στο ξύλο (βιβλιοθήκες, έπιπλα, μολύβια
σχεδίασης, ντουλάπια) ζει 4 ημέρες.
Στο χαρτί (βιβλία, εφημερίδες, αποδείξεις, φάκελοι, χαρτονομίσματα, περιοδικά, χαρτοπετσέτες, χάρτινες συσκευασίες
προϊόντων) ζει από 3 ώρες μέχρι 4 ημέρες σύμφωνα με την έρευνα του Lancet.
Δε βρήκαν ζωντανό ιό σε χαρτί εκτυπωτή
μετά από 3 ώρες, βρήκαν όμως ιό σε χαρτονόμισμα μετά από 4 ημέρες.
Στο χαρτόνι (συσκευασίες κυρίως) η μία
έρευνα δε βρήκε ιό μετά από 24 ώρες και
η άλλη βρήκε μετά από 5 μέρες. Μετά τη
δεύτερη μέρα ο ιός είχε αποδυναμωθεί
στο μισό.

το σπίτι αν είναι δυνατόν, επειδή μπορεί
να απολυμανθεί σε ένα πατάκι με χλωρίνη μόνο η σόλα του και όχι το σύνολο της
επιφανείας.
Η μάσκα που είναι υφασμάτινη, ανήκει
πάντως στα υλικά που «κρατάνε» τον ιό
πολύ. Συγκεκριμένα, το Lancet βρήκε ότι,
ενώ σε ένα συνηθισμένο ύφασμα βαμβακερό ο ιός τη δεύτερη μέρα έχει σχεδόν
εξαφανιστεί, στη μάσκα επιβίωσε μέχρι και την 4η μέρα στην εσωτερική της
πλευρά και μέχρι την έβδομη μέρα στην
εξωτερική. Στα μαλλιά του ανθρώπου ή
στο τρίχωμα ζώων δεν είναι γνωστό πόσο
ζει, όμως πολλοί ρινοϊοί επιβιώνουν στην
τρίχα για πολλές ώρες.
Τα βασικά πειράματα έγιναν σε θερμοκρασία 22 βαθμών Κελσίου και έδειξαν
(με αλλαγή της θερμοκρασίας) ότι ο ιός
ήταν πολύ πιο σταθερός στην «ανοιξιάτικη» θερμοκρασία και στο κρύο, παρά
στη θερμή των 35 βαθμών.
Εξακολουθούσε όμως να επιβιώνει και
στη ζέστη. Εξουδετερωνόταν μέσα σε λίγα
λεπτά στους 70 βαθμούς και σε μισή ώρα
στους 56. Ήθελε 2 ημέρες για να εξουδετερωθεί στους 37 βαθμούς και 14 μέρες
για να «εκπνεύσει» στους 22 βαθμούς.
ΡΟΥΧΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΜΑΣΚΕΣ
Στα γυάλινα αντικείμενα (ποτήρια, πα- Εντούτοις, στους 4 βαθμούς ήταν ακόμα
ράθυρα, καθρέφτες, οθόνες, μπουκάλια, ακμαίος, 14 μέρες μετά.
γυαλιά όρασης ή ηλίου κ.λπ.) ζει 4 ημέρες
σύμφωνα με την έρευνα του Lancet.
*Η Όλγα Μαύρου γεννήθηκε στην ΚωνΣτα κεραμικά (πιάτα, κούπες) ζει 5 μέ- σταντινούπολη το 1958 και φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (γαλλική
ρες.
Στα υφάσματα (ρούχα, σεντόνια, καθί- φιλολογία).
Δημοσιογραφεί από το 1978 σε «Καθησματα αυτοκινήτου κ.λπ.) δεν έχουν γίνει
και πολλές έρευνες, αλλά οι ειδικοί εκτι- μερινή», «Βήμα», «Έθνος», ΑΝΤ1, STAR,
μούν ότι αντέχει λιγότερο από όσο στις MEGA και ΕΡΤ. Ασχολήθηκε με το ελεύλείες και σκληρές επιφάνειες. Η έρευνα θερο, ναυτιλιακό, δικαστικό, κοινωνικό
του Lancet αναφέρει ότι σε βαμβακερό ρεπορτάζ, με τα διεθνή και τέλος με το
ύφασμα άντεξε το πολύ δυο ημέρες.
ιατρικό ρεπορτάζ.
Στις σόλες γιατρών στην Κίνα στην εντα- Έχει καλύψει ως απεσταλμένη τον πότική βρέθηκαν νουκλεϊκά οξέα του ιού, λεμο Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας για τον
αλλά δεν είναι γνωστό αν αυτά τα τμήμα- «Ταχυδρόμο» και τον πόλεμο στην πρώτα του ιού μπορούν να μολύνουν. Γενικά ην Γιουγκοσλαβία για την «Ελευθεροτυσυστήνεται το παπούτσι να μένει έξω από πία».

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

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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SUMMER EVENT
Lease the

2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan

Starting from

$589/month*

2.99%*

Lease APR, 45 months
....................................................
$589* Lease Payment
$3,800* Down Payment
$48,646 Total Price
Enjoy - The «Summer Savings Event»* offers!

Book your test drive today

Legal: Selling Price for a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan is $48,646.48. Total price includes freight/PDI of up to $3,195, air-conditioning levy of $100
and duty on new tires of $15. Applicable taxes due at signing. * Limited time lease offer provided through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit
for a limited time. Representative lease examples based on a 2020 Mercedes-Benz C 300 4MATIC Sedan : 2.99% APR for 45 months. Monthly payment is $589
with $3,800 down payment or equivalent trade-in. First monthly payment and $700 security deposit due at signing. Taxes, license, insurance and registration
extra. 18,000 km/year allowance ($0.20/km for excess kilometers applies. No cash value. Certain conditions apply. Offers may change without notice and cannot
be combined with any other offers. Dealer may sell or lease for less. See Mercedes-Benz West Island for details. Offers end August 31st, 2020.

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 14 Αυγουστου, 2020 / August 14, 2020 • 11

Υγεία και Διατροφή
Γιατί δυσκολευόμαστε
να ξεχωρίσουμε
τη γρίπη από το
κοινό κρυολόγημα
Η νέα μελέτη δείχνει ότι η εμφάνιση
πυρετού ως πιθανού συμπτώματος
και του κρυολογήματος μπερδεύει
τους ανθρώπους και νομίζουν
ότι έχουν να κάνουν με γρίπη

Δ

εν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι
άνθρωποι έχουν ελλιπή πληροφόρηση
και κατανόηση για τις διαφορές ανάμεσα
στο κοινό κρυολόγημα και στην «πραγματική» γρίπη, με συνέπεια οι περισσότεροι
να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα, όπως δείχνει και μια νέα ευρωπαϊκή
επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη, με επικεφαλής τη δρα Κάθριν
Χόφμαν του Ιατρικού Πανεπιστημίου
MedUni της Βιέννης, που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό για
τις λοιμώδεις νόσους «BMC Infectious
Diseases», διερεύνησε δειγματοληπτικά
τις αντιλήψεις – και παρανοήσεις – των
ανθρώπων σε τρεις χώρες (Αυστρία, Βέλγιο και Κροατία).
Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «η
γρίπη και το κοινό κρυολόγημα είναι
δύο τελείως διαφορετικά πράγματα». Η
γρίπη προκαλείται από συγκεκριμένους
ιούς και μπορεί να εξελιχθεί πολύ σοβαρά, ακόμη και επικίνδυνα για τον ασθενή,
ενώ το κρυολόγημα προκαλείται από περισσότερους από 100 διαφορετικούς και

πιο αβλαβείς ιούς (ρινοϊούς, αδενοϊούς
κ.α.).
«Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, το κοινό κρυολόγημα ποτέ
δε μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική
γρίπη», σύμφωνα με τη δρα Χόφμαν. Το
κοινό κρυολόγημα είναι μια λοίμωξη του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος,
που θεωρείται παγκοσμίως η συχνότερη αιτία αρρώστιας. Σπάνια συμβαίνει
δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη μετά
από κρυολόγημα, περίπου στο 8% των
ασθενών, ενώ στη γρίπη τέτοιες βακτηριακές λοιμώξεις είναι συχνότερες και μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές, όπως η
πνευμονία, η μυοκαρδίτιδα ή η επιδείνωση χρόνιων παθήσεων της καρδιάς, των
πνευμόνων κ.ά.
Είναι δυνατό να διακρίνει κανείς ανάμεσα στις δύο αρρώστιες, ιδίως στα αρχικά στάδια τους. Ενώ η γρίπη εμφανίζεται ξαφνικά, συνήθως με σχετικά υψηλό
πυρετό και πόνους, σε ανθρώπους που
μέχρι πριν λίγες ώρες ένιωθαν μια χαρά,
το κοινό κρυολόγημα συνήθως ξεκινά με
πονόλαιμο, βούλωμα της μύτης και βήχα,
ενώ εξελίσσεται με πιο βαθμιαίο τρόπο

από ότι η γρίπη. Επίσης, στο κρυολόγημα
η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει
λιγότερο και σταδιακά.
Η νέα μελέτη δείχνει ότι η εμφάνιση πυρετού ως πιθανού συμπτώματος και του
κρυολογήματος μπερδεύει τους ανθρώπους και νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με
γρίπη. «Αυτός είναι ο λόγος», σύμφωνα
με τους ερευνητές, «που πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει το αντιγριπικό
εμβόλιο, αλλά παρόλα αυτά εμφανίζουν
πυρετό και συμπτώματα κρυολογήματος
που μοιάζουν με τη γρίπη, νομίζουν ότι
το εμβόλιο δεν έχει «πιάσει». Έτσι, γίνονται σκεπτικιστές για τους εμβολιασμούς
γενικότερα, παρόλο που στην πραγματικότητα πάσχουν απλώς από ένα κοινό
κρυολόγημα, το οποίο δυστυχώς μπορεί
κανείς πάλι να πάθει, μολονότι έχει κάνει
το εμβόλιο για τη γρίπη».
Για μια ακόμη φορά, οι επιστήμονες
διευκρίνισαν ότι ενώ το εμβόλιο προστατεύει έναντι της γρίπης (σε ποσοστό
60% έως 95% περίπου), δεν παρέχει καμία προστασία από τους ιούς του κοινού
κρυολογήματος. «Σε κάποιο σημείο, η
αντοχή του ανοσοποιητικού συστήματος

έναντι αυτών των ιών ξεπερνιέται και
έτσι κρυολογούμε. Όμως μπορούμε να
ανεβάσουμε αυτό το «κατώφλι» ανθεκτικότητας, υιοθετώντας υγιείς συνήθειες
ζωής που ενισχύουν το ανοσοποιητικό
σύστημα ή πλένοντας τακτικά τα χέρια
μας», ανέφερε η Χόφμαν.
Ακόμη και ο όρος «κρυολόγημα» δεν
είναι ακριβής, καθώς δεν είναι ακόμη
σαφές αν είναι πιθανότερο κάποιος να
υποκύψει σε έναν ιό, όταν κρυώνει. Σε
κάθε περίπτωση, ο κρίσιμος παράγων για
το κοινό κρυολόγημα δεν είναι το κρύο,
αλλά η επαφή του οργανισμού με έναν
παθογόνο ιό. Αντίθετα, με την πιο μακράς διάρκειας γρίπη, οι άνθρωποι συνήθως αναρρώνουν από το κοινό κρυολόγημα σε περίπου πέντε μέρες, εφόσον αναπαύονται και φροντίζουν τον εαυτό τους.
Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο τρία έως πέντε εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν σοβαρά από γρίπη και
από αυτούς 250.000 έως 500.000 πεθαίνουν. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν τα άτομα άνω των 65 ετών και τα
παιδιά έως πέντε ετών.
© in.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

du lundi 17 août au dimanche 23 août 2020 · from monday august 17th to sunday august 23rd 2020

supermarché
BROCOLI
Broccoli

DORADES
MÉDITERRANÉENNES
FRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned
Mediterranean Porgies
17.61/kg

GRÈCE

CITRONS
Lemons

CANADA AA

BOEUF HACHÉ EXTRAMAIGRE FRAIS
Fresh Extra-Lean
Ground Beef
11.00/kg

10/
SEL DE MER KALAS
Sea Salt
250g

TOMATES DES CHAMPS
Field Tomatoes
2.18/kg

GRÈCE

FIGUES VERTES OU NOIRES
Green or Black Figs
boîte
CUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken Legs
3.28/kg

FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets
17.61/kg
BOUILLONS BIOLOGIQUES ILIOS
Organic Broths
946ml

FROMAGE GRAVIERA
CRÉTOIS AU LAIT DE
BREBIS ET CHÈVRE
Cheese
17.61/kg

PAIN D’ITALIANO
Bread
600 à 675g
GRÈCE

COULIS DE TOMATES BELGUSTO
Strained Tomatoes
690g*
PÂTES
ALIMENTAIRES
BARILLA
Pasta
454g*
*Lasagne exclue

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

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

*Biologiques exclus

supermarchepa.com
PA SAMSON
4600 Samson, Laval • (450) 682-4441
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Πουλί μπορεί να πετάξει
απόσταση περίπου 170
χλμ. με μια κίνηση!
Σ

ύμφωνα με μια νέα εντυπωσιακή μελέτη, ο κόνδορας των Άνδεων περνά
σχεδόν όλο το χρόνο που πετά, χωρίς να
κουνά τα φτερά του! H κίνηση των φτερών είναι μόνο το 1,3% του χρόνου της
πτήσης.
Με βάρος έως 16 κιλά και με άνοιγμα φτερών περίπου 3,3 μέτρα, ο κόνδορας είναι το μεγαλύτερο πουλί στον
κόσμο, όσον αφορά στο βάρος και στο
άνοιγμα των φτερών. Η πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι το πτηνό μπορεί να
καλύψει απόσταση πάνω από 160 χιλιό-

μετρα, κουνώντας τα φτερά του μόνο μία
φορά!
Από το 2013 μέχρι και το 2018, η βιολόγος Έμιλι Σέπαρντ και η ομάδα της παρακολούθησαν οκτώ κόνδορες των Άνδεων
κοντά στο Μπαριλότσε της Αργεντινής,
προσκολλώντας πομπούς ικανούς να καταγράφουν κάθε κίνηση των φτερών κατά
την πτήση των πουλιών. Στόχος τους ήταν
να μελετήσουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών καιρικών συνθηκών στις πτήσεις των πουλιών, αλλά η έρευνά τους
τους οδήγησε σε ένα πολύ πιο εντυπωσι-

ακό εύρημα. Στο πιο ακραίο παράδειγμα
που καταγράφηκε κατά την έρευνα, ένας
από τους κόνδορες πέρασε πάνω από
πέντε ώρες στον αέρα χωρίς να κουνήσει
ούτε μια φορά τα φτερά του και σε αυτό
το διάστημα κάλυψε απόσταση 172 χλμ.
Ακόμα και πάνω από βουνά, όπου οι συνθήκες ροής είναι πιο περίπλοκες, οι κόνδορες χρειάστηκε να κάνουν πολύ μικρή
κίνηση.
Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο είναι, ότι
κανένα από τα πουλιά που μελετήθηκαν
δεν ήταν ενήλικο, επομένως και τα «άπει-

ρα» μπορούν να πετάξουν για ώρες με
μια κίνηση των φτερών τους. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 230 ώρες δεδομένων
πτήσης από τους οκτώ κόνδορες που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, και μόνο
το 1% των ωρών αντιστοιχεί σε κινήσεις
των φτερών των πουλιών, κυρίως κατά
τη διάρκεια των απογειώσεων. Λόγω του
μεγέθους και του βάρους τους, οι κόνδορες χρειάζονται πολύ ενέργεια για να
απογειωθούν, αλλά μόλις φτάσουν στο
επιθυμητό ύψος, εξοικονομούν ενέργεια
για τη μέγιστη απόδοση.

Κι όμως,
τα χρυσόψαρα…
φλερτάρουν!
Τ

ο χρυσόψαρο αποτελεί ένα αγαπημένο είδος κατοικίδιου. Εάν αφιερώσετε
αρκετό χρόνο κοιτάζοντας το χρυσόψαρο
στο ενυδρείο, θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε πράγματα για τη συμπεριφορά τους
– ιδίως για τον τρόπο που αντιδρούν στις
κινήσεις των άλλων ψαριών στο νερό.
Ακόμα και όταν ένα χρυσόψαρο δεν κοιτάζει ένα άλλο, φαίνεται ότι μπορεί να
ανιχνεύσει την παρουσία του άλλου και

να ακολουθήσει τη διαδρομή του. Αυτό
λοιπόν το πετυχαίνουν, χάρη σε μια ειδική
σειρά αισθητηρίων οργάνων κατά μήκος
της πλευράς των χρυσόψαρων, που είναι
γνωστή ως πλευρική γραμμή. Μέσω των
αισθητηρίων, τα χρυσόψαρα ανιχνεύουν
ρεύματα και κυματισμούς που τους προειδοποιούν για κινήσεις και δραστηριότητες
που γίνονται σε κοντινή απόσταση. Στην
πραγματικότητα, οι επιστήμονες πιστεύ-

ουν ότι έτσι ακολουθούν το ένα το άλλο
με μεγάλη ακρίβεια. Η πλευρική γραμμή
είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας για
τα ψάρια αλλά και ένα μέσο προστασίας
τους από τους αντιπάλους, καθώς βοηθά στην ανίχνευση πιθανών εχθρών. Εάν
το ρεύμα είναι αρκετά ισχυρό – προφανώς πολύ ισχυρό για να δημιουργηθεί
από κάποιο άλλο χρυσόψαρο – τότε το
χρυσόψαρο καταλαβαίνει ότι πρέπει να

κολυμπήσει πολύ γρήγορα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να αποφύγει κάποιο
μεγαλύτερο ψάρι. Είναι ενδιαφέρον ότι
το χρυσόψαρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πλευρικές τους γραμμές ως
μέσο για να φλερτάρει με τα άλλα ψάρια.
Τα χρυσόψαρα δημιουργούν παιχνιδιάρικους κυματισμούς στο νερό προσκαλώντας τα υπόλοιπα ψάρια του είδους για
μια ξεχωριστή επικοινωνία!

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va

n
.la

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

35

w
ww

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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«SPUTNIK V» ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

Πούτιν: «Η Ρωσία ανέπτυξε το «πρώτο»
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού»
Η

Ρωσία ανέπτυξε το «πρώτο» εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού, ανακοίνωσε την
Τρίτη 11 Αυγούστου, ο Ρώσος πρόεδρος,
στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με μέλη
της κυβέρνησης που αναμεταδόθηκε από
την τηλεόραση, και πρόσθεσε μάλιστα
πως εμβολιάσθηκε μία από τις κόρες του!
«Σήμερα το πρωί, για πρώτη φορά στον
κόσμο, πήρε έγκριση ένα εμβόλιο κατά
του νέου κορωνοϊού», δήλωσε ο Πούτιν.
«Γνωρίζω πως είναι αρκετά αποτελεσματικό, πως δίνει ανοσία διαρκείας», πρόσθεσε.
«Μία από τις κόρες μου έκανε αυτό το
εμβόλιο. Συμμετείχε στα πειράματα», δήλωσε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα
με το πρακτορείο Ιντερφάξ, μερικά λεπτά
αφού είχε ανακοινώσει την ομολογία του,
σχετικά με το νέο εμβόλιο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κόρη του ανέβασε λίγο πυρετό «και αυτό ήταν όλο».
Ο Πούτιν ανακοίνωσε πως το ρωσικό
υπουργείο Υγείας χορήγησε κανονιστική
έγκριση στο εν λόγω ρωσικό εμβόλιο, που
αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια της Μόσχας, έπειτα από λιγότερο από
δύο μήνες δοκιμών σε ανθρώπους.
Η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο για
μαζικό εμβολιασμό, παρόλο που τα τελικά στάδια των κλινικών δοκιμών για τον
έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του εμβολίου συνεχίζονται.
Η ταχύτητα με την οποία κινείται η Ρωσία για την παρασκευή του εμβολίου της,
υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της
να κερδίσει την παγκόσμια κούρσα για

ένα αποτελεσματικό προϊόν, όμως έχει
προκαλέσει ανησυχίες, ότι μπορεί να βάζει το εθνικό κύρος μπροστά από την επιστήμη και την ασφάλεια. Στο παρελθόν,
ξένοι επιστήμονες είχαν εκφράσει την
ανησυχία τους για την ταχύτητα με την
οποία αναπτυσσόταν το εμβόλιο.
Το εμβόλιο θα κυκλοφορήσει την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με την αρμόδια
υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου Υγείας, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά
πρακτορεία ειδήσεων.
Η ονομασία του εμβολίου κατά του κορωνοϊού που ανέπτυξε η Ρωσία είναι
«Sputnik V» (το V αναφέρεται στο vaccin/
εμβόλιο) και παραπέμπει στον πρώτο τεχνητό δορυφόρο που μπήκε σε τροχιά
από τη Σοβιετική Ένωση το 1957. Η ανάπτυξη του εμβολίου πανηγυρίζεται από
τη Μόσχα ως μεγάλη επιτυχία, εφόσον η
Ρωσία γίνεται η πρώτη χώρα που εγκρίνει
εμβόλιο για το νέο κορωνοϊό.
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο πρόεδρος του κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF το οποίο
συμμετείχε στην ανάπτυξη του εμβολίου,
δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη δεχθεί παραγγελίες από 20 χώρες που αντιστοιχούν
σε 1 δισεκατομμύριο δόσεις.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγη ώρα αφού
ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν
ανακοίνωσε την έγκριση του εμβολίου,
μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη των δοκιμών σε ανθρώπους.
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ διευκρίνισε ότι η φάση
ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών αρχίζει αύριο
(σ.σ.: Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020), ενώ

η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται το
Σεπτέμβριο.
Η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία κινείται στην παρασκευή του εμβολίου οδήγησε ορισμένους διεθνείς επιστήμονες
να αναρωτηθούν μήπως για τη Μόσχα το
εθνικό κύρος έρχεται πριν από την επιστήμη και την ασφάλεια.
Ωστόσο στη Γενεύη, εκπρόσωπος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε ότι ο οργανισμός και οι ρωσικές αρχές
συζητούν τη διαδικασία για πιθανή προέγκριση του ρωσικού εμβολίου.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις
ρωσικές υγειονομικές αρχές και συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για ενδεχόμενη
προέγκριση του εμβολίου, αλλά και πάλι
η προέγκριση οποιουδήποτε εμβολίου
περιλαμβάνει αυστηρή εξέταση και αποτίμηση όλων των δεδομένων ασφαλείας
και αποτελεσματικότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Π.Ο.Υ. Ταρίκ Γιασάρεβιτς
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην
έδρα του οργανισμού στη Γενεύη αναφερόμενος στις κλινικές δοκιμές.
© Euronews

WESTMOUNT
www.restaurantpetros.ca

Coming
soon to

Little Italy

6896 Saint Dominique
and discover at the Petros restaurant, the tradition of
Fine Greek Cuisine Come
Greek taverns, authentic cuisine.
THE ORIGINAL PETROS

1613 rue William
Montreal (Quebec) H3J 1R1
514 935 8500

THE WESTMOUNT PETROS

4785 rue Sherbrooke Ouest
Montreal (Quebec) H3Z 1E9
514 938 5656

THE OUTREMONT PETROS

234, Avenue Laurier Ouest
Montreal (Quebec) H2T 2N8
514 312 0200
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Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Σχοινούσα: Στη φιλόξενη
αγκαλιά της Ακαθής
Η Ψιλή Άμμος, υπέροχη αμμουδερή παραλία της Σχοινούσας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Τ

μήμα του νησιωτικού συμπλέγματος
των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων,
νοτίως της Νάξου και ανάμεσα στην
Ηρακλειά και τα Κουφονήσια, η Σχοινούσα κερδίζει από την πρώτη στιγμή τη συμπάθεια όσων την επισκέπτονται με τις
θαυμάσιες δαντελωτές ακρογιαλιές της,
τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά,
το ήρεμο και γαλήνιο φυσικό περιβάλλον
της. Οι φυσιολάτρες, ειδικότερα, έχουν
τη δυνατότητα να απολαύσουν υπέροχες
πεζοπορικές διαδρομές στο σχετικά ομα-

λό ανάγλυφο του νησιού. Η πρωτεύουσα
του νησιού, η Χώρα (Παναγιά), με κάτασπρα σπίτια και γραφικά σοκάκια, απλώνεται σε χαμηλό λόφο με όμορφη θέα.
Το λιμάνι της Σχοινούσας, το Μερσίνι,
ασφαλές καταφύγιο μικρών σκαφών,
βρίσκεται στη δυτική ακτογραμμή του
νησιού.
Στο βόρειο τμήμα της Σχοινούσας βρίσκεται η Μεσαριά, μικρός αγροτικός
οικισμός, περιτριγυρισμένος από χωράφια με ξερολιθιές. Σημείο αναφοράς για

τους ντόπιους αποτελεί η εκκλησία της
Παναγίας της Ακαθής, με την εικόνα της
Παναγίας του Ακάθιστου Ύμνου. Πολλές
γυναίκες της Σχοινούσας οφείλουν το
όνομά τους (Ακαθή) στην εκκλησία της
Παναγίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
η εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Μεσαριά.
Ιδανικές προτάσεις για κολύμπι είναι το
Μερσίνι, ο Γερο-Λιμιώνας, το Φύκιο, η
Ψιλή Άμμος, η Φουντάνα, ο Αλμυρός, οι
παραλίες Λιώλιου και Βαζαίου (Μπαζαί-

ου), η Αλυγαριά, το Λιβάδι, το Τσιγκούρι
και το Σιφνέικο. Οι παραθεριστές μπορούν να επισκεφθούν με καΐκι τα γύρω
νησάκια, την Οφειδούσσα (Φιδού), τον
Αγριλό (Αγριλού) και το Ασπρονήσι.
Πολλές είναι οι τοπικές νοστιμιές που
προσφέρονται στους επισκέπτες της
Σχοινούσας: αστακομακαρονάδα, φάβα,
αμπελοφάσουλα, κεφαλοτύρι, ξινομυζήθρα, μελετίνια (τυροπιτάκια με μυζήθρα,
αβγά και ζάχαρη), ρακόμελο (ρακή με
μέλι), ξεροτήγανα και παστέλι.

Φισκάρδο Κεφαλονιάς:
Παραδοσιακό και
κοσμοπολίτικο
Τ

ο βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς στολίζει το Φισκάρδο, ένας παραδοσιακός οικισμός πραγματικά μοναδικός, με
διεθνή φήμη, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
και πιστούς φίλους. Ο παραλιακός πεζόδρομος με τα εμπορικά καταστήματα
και τα καφέ – εστιατόρια, τα σπίτια και
τα αρχοντικά, δίπατα και τρίπατα, κεραμοσκεπή, με χρωματιστά πορτοπαράθυρα, αγκαλιάζουν το γραφικό ομώνυμο

όρμο ακολουθώντας το ανάγλυφο των
ακτών. Οι αρχαιολογικές έρευνες στην
περιοχή του Φισκάρδου (Πάνορμος, η
αρχαία ονομασία του) έχουν φέρει στο
φως, μεταξύ άλλων, ίχνη κατοίκησης
Παλαιολιθικών Χρόνων και αρχιτεκτονικά σύνολα Ρωμαϊκών Χρόνων. Σύμφωνα
με μια εκδοχή, το Φισκάρδο οφείλει την
ονομασία του στο Νορμανδό τυχοδιώκτη
και κατακτητή Ροβέρτο Γυισκάρδο (1015-

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

1085), που είχε καταλάβει, μεταξύ άλλων
περιοχών της χώρας μας, την Κεφαλονιά.
Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής του Φισκάρδου περιλαμβάνονται ο φάρος στο ακρωτήρι Φισκάρδο, τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής (6ου αιώνα) στη θέση «Χτούρια», η
εκκλησία της Παναγίας της Πλατυτέρας
στον οικισμό Μαρκαντωνάτα, οι οικισμοί
Αντιπάτα (με την εκκλησία της Ανάστα-

σης) και Τζαμαρελλάτα (με θέα στο πέλαγος), η περιοχή Αλατιές (απόκρημνη ακτή
και όμορφη μικρή ακρογιαλιά με γαλαζοπράσινα νερά), οι οικισμοί Τσελεντάτα,
Ματσουκάτα και Βεντουράτα, σε τοπίο
εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Για κολύμπι στην περιοχή του Φισκάρδου σάς
προτείνουμε τις ακρογιαλιές Φώκι, Ευρετή, Καμίνι, Έμπλυση, Κιμηλιά, Δαφνούδι,
Αλατιές και Αγία Ιερουσαλήμ.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way
key chain remote with icon display
•1 x battery backup, power supply,
telephone jack
• Incl. 1 year monitoring
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Η μερική
οριοθέτηση
οδηγεί
στη Χάγη;
Δ

ημιουργήθηκε πρόσφατα μια παγκόσμια πρωτοτυπία που πιθανώς θα
μας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη Χάγη. Για
πρώτη φορά στην παγκόσμια θαλάσσια
ιστορία, τέσσερα κράτη τσακώνονται για
ένα κομμάτι θάλασσας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Αφού τώρα όλοι οι Έλληνες
ασχολούνται με τη μερική οριοθέτηση της
ΑΟΖ, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, επιτρέψτε μου να αναπτύξω και εγώ
μερικούς προβληματισμούς μου, από τη
μακρινή Ουάσιγκτον.
Γράφει ο Θεόδωρος Καρυώτης*
Επειδή ασχολούμαι επί τέσσερις δεκαετίες με την ΑΟΖ, αρχίζω να υποψιάζομαι
ότι ο Μητσοτάκης έριξε σε παγίδα τον Ερντογάν, με αυτή την οριοθέτηση της Αθήνας με το Κάιρο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πρέπει να έχει συμφωνήσει με τον
πρόεδρο της Αιγύπτου να προσφύγουν γι
αυτή την τμηματική οριοθέτηση ΑΟΖ στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας
να οριοθετήσει την ΑΟΖ τους.
Έτσι, μιας και η οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου έχει διεμβολίσει την οριοθέτηση
μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το Δικαστήριο της Χάγης θα είναι υποχρεωμένο να
καλέσει επίσης την Τουρκία και τη Λιβύη
που δε θα έχουν δικαίωμα μη συμμετοχής. Με αυτές τις δύο οριοθετήσεις των
τεσσάρων κρατών θα κληθεί να ασχοληθεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και
να οριοθετήσει, ταυτόχρονα, τις ΑΟΖ της
Ελλάδας, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και
της Λιβύης. Η Χάγη δηλαδή, για πρώτη
φορά στην ιστορία της, θα οριοθετήσει
ταυτόχρονα τις ΑΟΖ τεσσάρων κρατών.
Το Άρθρο 4 της Συμφωνίας αναφέρει: «1.
Η παρούσα Συμφωνία δεν υπόκειται σε
καταγγελία, απόσυρση ή αναστολή. 2. Η
παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία των Μερών».
Η συμφωνία μπορεί να μη προβλέπει ρήτρα προσφυγής στη Χάγη, αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι τα δυο κράτη δε μπορούν να
ζητήσουν τις υπηρεσίες της Χάγης. Η Λιβύη έχει δηλώσει στον ΟΗΕ ότι όποιος αμφισβητεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο, αλλά η
Τουρκία δεν έχει κάνει αντίστοιχη δήλωση. Η Χάγη, όμως, έχει τη δυνατότητα να
απαιτήσει την παρουσία της Τουρκίας.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θεωρώ σημαντική την παρέμβαση του
Ευάγγελου Βενιζέλου στην κυριακάτικη «Καθημερινή» (9/8), όπου τόνισε: «Η
συμφωνία Ελλάδος και Αιγύπτου έγινε
προφανώς για να απαντηθεί –ως ισοδύναμο τετελεσμένο– στο ψευδομνημόνιο
της κατοχικής Τουρκίας με τον εγκάθετο
της στην Τρίπολη. Αλλά προφανώς και δεν
εξουδετερώνεται το μνημόνιο, καθώς η
Άγκυρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις
παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις
της στην περιοχή. Δεν αποτελεί, δηλαδή,
εργαλείο το οποίο αποτρέπει τις σχεδιαζόμενες έρευνες και στη συνέχεια γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΖ. Ούτε ανατρέπει
τον ευρύτερο σχεδιασμό της Άγκυρας, αυ-

τόν που φέρει το μεγαλεπήβολο κωδικό
ονομασίας «Γαλάζιας Πατρίδας». Ακόμη
και όσοι πανηγυρικά υποδέχθηκαν την
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία το αναγνωρίζουν. Ποιο είναι, λοιπόν, το κόστος; Με
βάση το χάρτη, ο οποίος είδε το φως της
δημοσιότητας, είναι σαφές πως δεν αναγνωρίζεται πλήρης επήρεια στην Κρήτη,
δε συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Ρόδος
και καθόλου το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Έχει αναφερθεί πως υπάρχει σχετική αναφορά στη συμφωνία, για να υπάρξει συνέχιση των συνομιλιών. Όταν, όμως,
έχει γίνει αποδεκτό ήδη, πως τα νησιά
έχουν μειωμένη επήρεια, δημιουργείται
ένα σοβαρό προηγούμενο.
Δημιουργείται και ένα κενό μεταξύ Ρόδου
και Κύπρου, το οποίο ως γνωστόν θέλει
ετσιθελικά να συμπληρώσει η κατοχική
Τουρκία. Και είναι προφανές μετά η Άγκυρα που θα «ξεσπάσει» για την υπογραφή
της συμφωνίας. Θα κρατήσει εκείνα τα
σημεία της συμφωνίας που την εξυπηρετούν. Η Αθήνα επιδίωξε τη συμφωνία σε
μια προσπάθεια να ακυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η συμφωνία, όπως έχει αναφερθεί, διεμβολίζει το
εν λόγω μνημόνιο και η Ελλάδα αποκτά
ένα «ηθικό πλεονέκτημα», αφού ενεργεί
μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
Την ίδια ώρα, θα πρέπει να αναφερθεί
πως, με την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία, ξεκαθαρίζει πλήρως ότι η παράνομη
οριοθετική γραμμή του τουρκολιβυκού
μνημονίου βρίσκεται πλήρως και νομίμως
εντός της οριοθετημένης πλέον ΑΟΖ της
Ελλάδας. Η τελευταία, θα πρέπει φυσικά
να σηκώσει, όπως και προηγουμένως, το
βάρος αντιμετώπισης τουρκικών κινήσεων στην περιοχή, με όλα τα μέσα που διαθέτει. Η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί
να στείλει –και θα το πράξει– ερευνητικά
σκάφη, γεωτρύπανα, φρεγάτες ακόμη και
ψαροκάικα».
ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Υποψιάζομαι, γνωρίζοντας προηγούμενες αποφάσεις του, ότι το Δικαστήριο σε
ενδεχόμενη γνωμοδότηση του, θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της μέσης γραμμής
σε κάποια σημεία, σε άλλα τη μέθοδο της
ευθυδικίας (equity) και την αρχή της ίσης
απόστασης ειδικών περιστάσεων. Πάντως,
με τις τελευταίες αποφάσεις του, έχει δώσει έμφαση στις αρχές της δικαιοσύνης
(επιείκειας).
Δυστυχώς, το Διεθνές Δικαστήριο, όχι
μόνο φαίνεται να διστάζει να ακολουθήσει ένα προηγούμενο (precedent) σε
περιπτώσεις οριοθέτησης, αλλά επίσης
δεν έχει δημιουργήσει ορισμένους κανόνες, στους οποίους τα ενδιαφερόμενα
κράτη θα μπορούσαν να στραφούν για
καθοδήγηση. Η επόμενη παραπομπή σε
ένα σύγγραμμα που κυκλοφόρησε πριν
από 35 χρόνια είναι σα να περιγράφει την
ελληνοτουρκική διένεξη στην Ανατολική
Μεσόγειο: «Φαίνεται ότι ένα κράτος χρειάζεται μόνο να καταθέσει ότι τα νησιά δε
δικαιούνται οποιασδήποτε ζώνης και το
άλλο κράτος ότι τα νησιά έχουν πλήρη
δικαιώματα, για να τους δοθούν τα μισά

δικαιώματα από το Δικαστήριο. Αυτό
αποτελεί την εφαρμογή της μεθόδου του
Σολομώντος, ώστε εάν ένα κράτος δημιουργήσει ένα θέμα, τότε θα πετύχει τη
μείωση της περιοχής της υφαλοκρηπίδας/
ΑΟΖ, που δικαιούται το παράκτιο κράτος»
(J.G. Collier, “The regime of the islands and
the modern law of the sea”, in W.E. Butler
«The Law of the Sea and International
Shipping», New York, London, Oceana
Publications 1985, p. 188).
Η ΤΟΥΡΚΙΑ «ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ»
Το κύριο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης είναι αυτό του Καστελόριζου και
της Στρογγύλης. Το Δικαστήριο, σε περιπτώσεις που ένα νησάκι βρίσκεται μπροστά σ’ ένα τεράστιο ηπειρωτικό χώρο ενός
άλλου κράτους, ποτέ δε δίνει πλήρη επήρεια σε αυτό το νησάκι. Εάν όμως συμβεί
κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα δε θα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο.
Γι’ αυτό το λόγο, η απραξία των κυβερνήσεων της Ελλάδας, τα τελευταία 30
χρόνια, να μην ανακηρύξουν ΑΟΖ και να
προχωρήσουν σε οριοθέτηση ΑΟΖ με την

Κύπρο, αποτελεί ένα τεράστιο σφάλμα,
τις συνέπειες του οποίου αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι η παρέμβαση της Χάγης θα μας γλυτώσει από τα
σχέδια συνεκμετάλλευσης που προτιμά ο
Τραμπ. Βέβαια, να μη ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι παριστάνουν για καιρό τώρα τους «Κινέζους της Μεσογείου». Επομένως, ανεξάρτητα από την απόφαση της Χάγης, το
πιθανότερο είναι ότι θα αρνηθούν, όπως
πράττουν και οι Κινέζοι, να σεβαστούν την
απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.
*Ο Θεόδωρος Καρυώτης είναι ομότιμος
καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Μέριλαντ, ΗΠΑ.
Διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της
πρώτης κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου στην Πρεσβεία της Ουάσιγκτον
και ήταν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας. Θεωρείται ειδικός
στο θέμα της ΑΟΖ (θεωρείται ο «πατέρας
της ΑΟΖ») και έχει γράψει άρθρα και βιβλία στα αγγλικά και ελληνικά γι αυτό το
θέμα.
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ΛΊΒΑΝΟΣ-ΥΕΜΈΝΗ

O σεχταρισμός
οδηγεί στη
διαφθορά
Η

καταστροφή στο Λίβανο είναι τρομακτική και η μακαριότητα των αρχών
εγκληματική. Οι νεκροί είναι πάνω από
150, οι άστεγοι χιλιάδες. Μια τραγωδία
εκτυλίσσεται και στην Υεμένη, όπου δύο
εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από ασιτία και η κοινωνία έχει εξαντληθεί από πέντε χρόνια εμφυλίου πολέμου – και τη νέα
πληγή του Covid-19.
Γράφει ο Matthew Syed*
©ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν, δικαίως, να βοηθήσουν, ενώ κινητοποιούνται και οι ΜΚΟ. Θα πρέπει όμως να
είμαστε ρεαλιστές. Η εθνική κρίση του
Λιβάνου προηγήθηκε της έκρηξης και η
κρίση της Υεμένης προηγήθηκε του «πολέμου δι’ αντιπροσώπων» που ξέσπασε
το 2015. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα αυτών των χωρών δεν είναι οι εκρήξεις, αλλά
ο σεχταρισμός. Οι εσωτερικοί διχασμοί
που βασίζονται στη φυλή ή τη θρησκεία,
υπάρχουν εδώ και αιώνες.
Αυτό μπορεί να ακούγεται άκαρδο. Μπορεί να φαίνεται σα να κατηγορώ τους ανθρώπους για την τύχη τους. Αλλά αυτό
δεν είναι πρόθεσή μου. Αυτό που εννοώ,
είναι πως αν δεν αναγνωρίσουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα, δε θα υπάρξουν

NEW

ποτέ λύσεις. Η Υεμένη, για παράδειγμα,
έχει περισσότερες από 400 φυλές και χιλιάδες οικογένειες που μάχονται για την
εξουσία. Ο Λίβανος έχει θρησκευτικές διαιρέσεις που αντανακλώνται στη συμφωνία με την οποία έληξε ο 15ετής εμφύλιος
πόλεμος το 1990.
Η ίδια εικόνα παρατηρείται σε άλλες περιοχές του κόσμου που αγωνίζονται να
πετύχουν σταθερότητα. Μεγάλες περιοχές της υπο-σαχάριας Αφρικής ελέγχονται
από φυλές, μερικές από τις οποίες υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι Δυτικοί
υποτιμούν συχνά τη δύναμη αυτών των
ομάδων. Στον πόλεμο του Βιετνάμ, για
παράδειγμα, οι Αμερικανοί δεν κατανόησαν την εθνοτική διάσταση. Δε διέκριναν
δηλαδή ότι οι Βιετναμέζοι υιοθετούσαν
τον κομμουνισμό σε αντίδραση προς τη
μειονότητα των Κινέζων Χόα, οι οποίοι
πλούτιζαν διαρκώς.
Αλλά και στην περίπτωση του Ιράκ, ο
Τζορτζ Μπους ο νεότερος και πολλοί άλλοι, πίστευαν ειλικρινά ότι η εισαγωγή της
δημοκρατίας θα οδηγούσε σε ειρήνη και
σταθερότητα, όπως συνέβη στη Γερμανία
και την Ιαπωνία μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν κατάλαβαν ότι σε κοινωνίες που
ελέγχονται από φυλές, οι δημοκρατικοί
θεσμοί παραδίδονται σε συμφέροντα. Οι
Σιίτες ήθελαν να κερδίσουν την εξουσία

CHOMEDEY
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MLS: 21937168

Split situated in a quiet crescent
in high demand area.
With 3 bedrooms, 1½ baths,
living room, dining room,
cathedral ceilings. Finished
playroom with fireplace, central
heating and A/C. Close to all
amenities.

για να εκδικηθούν τους Σουνίτες που τους
καταπίεζαν για δεκαετίες. Οι Σουνίτες εξεγέρθηκαν λοιπόν εναντίον των Αμερικανών εισβολέων για να εμποδίσουν αυτή
την εξέλιξη.
Ο σεχταρισμός δεν είναι απλώς αντίθετος με τη δημοκρατία. Οδηγεί και στη
διαφθορά. Κι αυτό, επειδή η διαφθορά
δε θεωρείται ανήθικη, αλλά η ανώτατη
μορφή της αρετής. Ένας αξιωματούχος
που δωροδοκείται για να εκδώσει ένα δίπλωμα οδήγησης μοιράζεται τα χρήματα
με την ομάδα του. Ένας διεφθαρμένος
αξιωματούχος της FIFA μου είπε κάποτε,
ότι θα το θεωρούσε αποτυχία απέναντι
στους ανθρώπους του να μην αποσπάσει
όσο περισσότερα χρήματα μπορεί. Όπως
το θέτει ο οικονομολόγος Μάικλ Μουθουκρίσνα, «η διαφθορά μπορεί να θεωρηθεί
μια μορφή συνεργασίας σε ένα επίπεδο,
υπονομεύει όμως τη συνεργασία στο ευρύτερο επίπεδο της κοινωνίας».
Για να επιστρέψουμε στο Λίβανο, μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αυτή την
αρχή, βλέποντας πώς οι ξένοι παράγοντες
αποσταθεροποίησαν συστηματικά αυτό
το έθνος, συμμαχώντας με συγκεκριμένα συμφέροντα. Οι Λιβανέζοι, πάλι, τους
καλούσαν να αναμιχθούν στις εσωτερικές
τους υποθέσεις, ώστε οι πολίτες αυτής της
χώρας με τις 18 επίσημα αναγνωρισμένες

θρησκείες, να αποκτούν πλεονέκτημα
έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών τους.
Ας κάνω μια παρένθεση. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Τραμπ υπαινίχθηκε
στο Twitter ότι οι εκλογές θα μπορούσε
να αναβληθούν. Ήθελε προφανώς να δει
πώς θα αντιδρούσαν οι ψηφοφόροι. Το
συμπέρασμά του ήταν ότι κάτι τέτοιο δε
συζητείται. Το ξεκαθάρισαν τόσο υψηλά
στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, όσο και
μεγάλα τμήματα της εκλογικής βάσης του
Τραμπ.
Η Αμερική είναι πιο πολωμένη από
οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Παρά ταύτα, υπάρχει μια
κρίσιμη μάζα ανθρώπων που τοποθετούν
το εθνικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της ομάδας, την κοινωνία πάνω από
το κόμμα.
Αυτή είναι, νομίζω, η μόνη δυνατή μακροπρόθεσμη λύση για το Λίβανο και την
Υεμένη: μια κρίσιμη μάζα να τοποθετήσει
το έθνος πάνω από την ομάδα και το κράτος δικαίου πάνω από το νόμο των οικογενειών. Δεν είναι ένα αδύνατο όνειρο,
αλλά δε μπορεί να εξαγοραστεί με χρήματα ή καλή θέληση. Πρέπει να έρθει από τα
μέσα.
*Ο Matthew Syed είναι
αρθρογράφος των Times
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MLS: 22812399

Magnificent corner lot cottage
in very sought after area. 4 large
bedrooms, 2 full baths, dining
room, family room, beautiful
layout. Large playroom with lots
of space and extra bedroom.
Garage. Close to all amenities.

Easy to visit.
Call me for appointment.

Easy to visit.
Call me for appointment.

VOULA

REAL ESTATE BROKER
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CHOMEDEY

OPEN CONCEPT
SPLIT

MLS: 11345391

Situated in great area of Chomedey. Offering 3 good size bedrooms, family room, playroom.
Very bright, high ceilings, huge
backyard. Close to all schools,
shopping and highways.

!
FUL!!
I
T
U
BEA
CHOMEDEY
MLS: 17596376

Townhouse fully renovated
situated close to everything. 3
bedrooms, huge kitchen with
dinette. Finished playroom.

Call me for
more info.

Call me for more info.
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Complexe funéraire • Funeral Complex
Στέφανος Σβουρένος

Ευχόμαστε σε όλη την παροικία Χρόνια Πολλά
Ἐν τῇ γεννήσει
τήν παρθενίαν
ἐφύλαξας,
ἐν τῇ κοιµήσει
τόν κόσµον
οὐ κατέλιπες,
Θεοτόκε.
Μετέστης
πρός τήν ζωήν,
Μήτηρ
ὑπάρχουσα
τῆς ζωῆς,
καί ταῖς
πρεσβείαις
ταῖς σαῖς
λυτρουµένη
ἐκ θανάτου τάς
ψυχάς ἡµῶν
55 Gince St-Laurent • 514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com
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Πόλ
σε Αιγα
Σ

κηνικό ανάφλεξης διαμορφώνεται
στην ανατολική Μεσόγειο, ύστερα από
τις τελευταίες εξελίξεις. Με φόντο πάντα
τα ενεργειακά ζητήματα και συμφέροντα,
η κίνηση της ελληνικής πλευράς στη γεωπολιτική σκακιέρα με την υπογραφή της
συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο,
ήταν στην παρούσα φάση ματ, στριμώχνοντας την Τουρκία και αποκαλύπτοντας
άλλη μια φορά το ρόλο της ως διεθνούς
ταραχοποιού.
Η αναζωπύρωση των απειλών υπό το κράτος (πραγματικού ή φαινομενικού) πανικού του Ερντογάν έχει σημάνει στο μεταξύ
συναγερμό σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ
πυροδοτεί και τις πολιτικές διεργασίες.

Γράφει o Ανδρέας Καψαμπέλης
© δημοκρατία

μούν ότι αυτή τη φορά η αποκλιμάκωση
θα είναι πολύ δυσκολότερη. Εκ των πραγμάτων, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για όλα, από τη στιγμή που ο
Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν θηρίο και
απειλεί να βγει από το… κλουβί.
Η κατάσταση που δημιουργείται υπερβαίνει, τουλάχιστον προς το παρόν, τη
συζήτηση για τα συν και πλην της συμφωνίας που υπέγραψε στο Κάιρο ο Ν.
Δένδιας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.
Σε πρώτο πλάνο υπάρχει αυτή τη στιγμή
ο εξωτερικός εχθρός, ο οποίος προφανώς
δεν περίμενε ότι η Ελλάδα θα έκανε μια
τέτοια κίνηση παραμονές της έναρξης των
«διερευνητικών επαφών» που είχαν δρομολογηθεί.
Κατά κοινή ομολογία, ο Ερντογάν πιάστηκε στον ύπνο, έχοντας συνηθίσει (και
έχοντας ως εκ τούτου αποθρασυνθεί) να
έχει αυτός την πρωτοβουλία των κινήσεων και οι άλλοι να σύρονται. Τώρα που
υπέστη ο ίδιος τον αιφνιδιασμό, αποσταθεροποιήθηκε αμέσως και, αν μη τι άλλο,
απέδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί
μια έστω «ισοδύναμη» απάντηση στο
τουρκολιβυκό σύμφωνο που υπέγραψε
αυτός τον περασμένο Νοέμβριο.
Ενώ, μάλιστα, η κυβέρνηση Φάρατζ της
Λιβύης συμφώνησε με την Τουρκία υπό
συνθήκες πίεσης και αδιεξόδου, στην
περίπτωση Ελλάδας και Αιγύπτου οι δύο
χώρες εφάρμοσαν το Διεθνές Δίκαιο ελεύθερα και με τη βούλησή τους.

Αν και μήνας διακοπών, ο Αύγουστος και
η Βουλή βρίσκεται ήδη σε διακοπές, παρατηρείται κινητικότητα και τα κομματικά
επιτελεία βρίσκονται σε ετοιμότητα διά
παν ενδεχόμενο και απρόοπτο.
Οι παλαιότεροι θυμούνται μάλιστα ότι
και τον Αύγουστο του 1996 ο Κ. Σημίτης,
που ήθελε να πάει σε πρόωρες εκλογές,
άδραξε την αφορμή και τις προκήρυξε
όταν συνέβησαν τα γεγονότα με τη δολοφονία των Ισαάκ και Σολωμού στην Κύπρου, ενώ άλλη ήταν η πραγματική του
στόχευση…
Τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμα. Η δήλωση του
«σουλτάνου» ότι αρχίζει πάλι τις γεωτρή- ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ
σεις στην «τουρκολιβυκή ΑΟΖ», σε συνδυ- Όπως εκτιμούν διπλωματικοί παράγοασμό με την έκδοση της NAVTEX για ασκή- ντες, ο εκνευρισμός του Ερντογάν είναι
σεις με πραγματικά πυρά, έχει ανεβάσει πολύ πιθανό να μην εντάσσεται αυτή τη
το θερμόμετρο στα ύψη και πολλοί εκτι- φορά μόνο σε ένα παιχνίδι τακτικής για

ΓΛΥΤΏΣΤΕ ΧΡΉΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές
σας σ ’εμάς
με σιγουριά
ΠΛΉΡΉ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

να ενισχύσει κι άλλο, με τις απειλές, τη
διαπραγματευτική του θέση έναντι της
Ελλάδας. Το αμέσως επόμενο διάστημα
αναμένεται να φανεί εάν βρίσκεται εν
όψει και μιας κατάστασης απομόνωσης
από τους μεγάλους διεθνείς παίκτες, στο
πλαίσιο της τελικής φάσης των διευθετήσεων για τους αγωγούς και τον εφοδιασμό ενέργειας.
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις μάλιστα, το ξέσπασμά του κατά του Βερολίνου, με τη δήλωση ότι χάρη στην έκκληση της Μέρκελ δέχτηκε να παγώσει
τις έρευνες στην περιοχή «για τρεις με
τέσσερις εβδομάδες», υποκρύπτει και το
φόβο από πλευράς του ότι η Γερμανία
τον χρησιμοποίησε για το παιχνίδι των
ευρύτερων γεωπολιτικών ισορροπιών.
Υπ’ αυτήν την έννοια, ένα ενδιαφέρον
στοιχείο είναι εάν η υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο ήταν,
αν μη τι άλλο, εν γνώσει του διεθνούς παράγοντα, ΗΠΑ και Γερμανίας.
Με επιπλέον δεδομένο το γεγονός ότι το
καθεστώς Σίσι βρίσκεται στο αμερικανικό
άρμα, αυτό είναι και το πιθανότερο. Επομένως, η μεγάλη εικόνα είναι πιο σύνθετη
και ενισχύει τις πληροφορίες ότι η κινητικότητα αυτή, όπως εκδηλώθηκε και την
Πέμπτη 6/8 με τη συμφωνία του Καΐρου,
θα συνεχιστεί με την υπογραφή και άλλων, πιθανότατα τριμερών συμφωνιών.

Να μείνουν στην άκρη οι θριαμβολογίες από τη μια πλευρά, αλλά και η πλήρης
απαξίωση από την άλλη, να μάθουμε όλες
τις λεπτομέρειες και να τις δούμε να αποτυπώνονται πάνω στο χάρτη.

Από την Πέμπτη 6 Αυγούστου το
απόγευμα, έχουμε μια νέα συμφωνία για ανακήρυξη ΑΟΖ, που, μαζί
με αυτήν που συνάψαμε με την Ιταλία, αλλάζει το σκηνικό στη Μεσόγειο.
Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε
η συμφωνία, ο πρωθυπουργός μίλησε για
σημαντική στιγμή και επιστροφή της νομιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά
ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΗΣ ΑΟΖ
Aυτό που πρέπει να κάνουμε, λίγες ημέ- υπέπεσε και σε ένα «φάουλ».
Είπε ότι με τη συμφωνία: «…αναγνωρίρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας
Ελλάδας και Αιγύπτου για την ανακήρυξη ζονται όλα τα δικαιώματα των νησιών μας
ΑΟΖ, είναι ένα βήμα πίσω, για να εξετά- στις θαλάσσιες ζώνες τους».
σουμε με ψυχραιμία όλα τα δεδομένα και
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21
τα αποτελέσματα που παράγουν.

Τυπώνουμε όλα τα είδη
Προσωπικές
Επιχειρήσεων ΉΠΑ

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

450 978-9999
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λεμος νεύρων
αίο – Μεσόγειο
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 20
Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάλαβε, ότι η κυβέρνησή του και ο ίδιος
αποδέχτηκαν, ότι ένα νησί του μεγέθους της Κρήτης, που είναι μεγαλύτερη από τη Μάλτα και σχεδόν ίδια με
την Κύπρο, με χαρακτηριστικά που θα
μπορούσαν να το καταστήσουν και από
μόνο του κράτος, έχει περιορισμένη ΑΟΖ.
Η οριοθέτηση που υπογράφηκε είναι τμηματική, δηλαδή αποτελεί τμήμα συνολικής μεταγενέστερης οριοθέτησης μεταξύ
των δύο χωρών, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, για
τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και αφορά το «δυτικό
τμήμα των ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου.
Η συμφωνία, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, προβλέπει αντί για τη μέση γραμμή (50% για τις δύο πλευρές) 55% για την
Αίγυπτο και 45% για την Ελλάδα!
Σύμφωνα με πληροφορίες, να σημειωθεί
ότι η αρχική απαίτηση του Καΐρου ήταν η
αναλογία να είναι 60% προς 40% και το
55% προς 45% είναι η ελληνική αντιπρόταση! Τώρα, αυτά τα νούμερα ενδεχομένως να είναι και ελαφρώς αλλαγμένα,
δηλαδή αντί για 45% η Ελλάδα, στο διαμοιρασμό να έχει 44% και η Αίγυπτος 56%.
Αυτό ήδη γνωρίζουμε τι σημαίνει.
Αναγνωρίζεται μειωμένη επήρεια 90%
ή 88% στην Κρήτη, ανάλογα με το διαμοιρασμό. Για να γίνει κατανοητό τι πετύχαμε, να δώσουμε το παράδειγμα της
ΑΟΖ μεταξύ Ιταλίας και Τυνησίας, όπου
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της «μέσης γραμμής», με την Ιταλία να καταφέρνει να αναγνωρίζεται πλήρης επήρεια στα μεγάλα νησιά της. Προφανώς η
Ιταλία, στην ΑΟΖ με την Τυνησία, πέτυχε

το καλύτερο δυνατόν γι’ αυτήν, όπως το
κατάφερε και με την Ελλάδα. Και προφανώς αυτό κατέστη εφικτό, γιατί η Ρώμη
αυτές τις διαπραγματεύσεις τις έκανε με
άλλα δεδομένα και όχι όπως εμείς, με
την «ψυχή στο στόμα» από τις κινήσεις
του Ερντογάν, γιατί η συμφωνία της Πέμπτης 6/8 είναι το αποτέλεσμα της περσινής ολιγωρίας που οδήγησε στο «τετελεσμένο» της τουρκολιβυκής συμφωνίας.
Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου διεμβολίζει την ψευδεπίγραφη τουρκολιβυκή.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια:
«Μετά την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας μας (σ.σ.: Πέμπτη 6/8), το ανύ-

παρκτο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης έχει
καταλήξει εκεί που ανήκε από την πρώτη
στιγμή: στον κάλαθο των αχρήστων».
Τη συμφωνία αυτή λοιπόν την υπογράψαμε ούτως ώστε να απαντήσουμε, κατά
κάποιον τρόπο, στην Τουρκία και τις κινήσεις της. Πριν από πέντε χρόνια, αυτή τη
συμφωνία την ξόρκιζαν και τη θεωρούσαν
λάθος, ακόμη και στελέχη της Ν.Δ., όπως
ο βουλευτής, σήμερα, Άγγελος Συρίγος, ο
οποίος σε άρθρο του στην «Καθημερινή»,
στις 13/12/2015, έγραφε μεταξύ άλλων:
«Εκτιμάται ότι η Αίγυπτος θα προτιμούσε
να υπογράψει με την Ελλάδα μερική οριοθέτηση μέχρι και την Κρήτη και να άφηνε
εκτός την υπόλοιπη περιοχή έως το τριεθνές. Η αποδοχή μιας τέτοιας προτάσεως
θα ήταν λανθασμένη. Θα δημιουργούσε

Fruits and vegetables

την εύλογη εντύπωση ότι η Ελλάδα έχει
παραιτηθεί των δικαιωμάτων της στην
υπόλοιπη περιοχή». Άρα λοιπόν, είναι λογικό από εδώ και στο εξής να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει το νομικό
«γκριζάρισμα» των Δωδεκανήσων και της
Καρπάθου – Κάσου. Το γκριζάρισμα της
έκτασης γύρω από τον 28ο παράλληλο.
Όλα τα δεδομένα ευνοούσαν την επίτευξη
της τμηματικής αυτής συμφωνίας, όπως
έχει ήδη γίνει κατανοητό. Τόσο η Αθήνα
όσο και το Κάιρο, έβλεπαν την Τουρκία να
γίνεται όλο και πιο απροκάλυπτα επιθετική και απειλητική.
Η Ελλάδα ήταν ήδη από το Σεπτέμβριο
στρυμωγμένη από την -παράνομη μεν,
υπογεγραμμένη και κατατεθειμένη στον
ΟΗΕ δε- συμφωνία Άγκυρας – Τρίπολης
για τα θαλάσσια σύνορα, που ουσιαστικά
αγνοούσε τα δικαιώματα των ελληνικών
νησιών, από την Κρήτη μέχρι τα Δωδεκάνησα. Σα να μην έφτανε αυτό, η Αθήνα
αντιμετώπισε τον υβριδικό πόλεμο του
Ερντογάν στον Έβρο και τις συνεχείς προκλήσεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, με αποκορύφωμα τη NAVTEX που
είχε εκδώσει ο «σουλτάνος» για έρευνες
νοτίως της Κρήτης.
Η Αίγυπτος, από την πλευρά της, έβλεπε με συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία
την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη, στο
πλευρό του πρωθυπουργού Φαγιέζ Αλ
Σάρατζ, τον οποίο θα ήθελε να δει να
χάνει τη μάχη. Σε βαθμό που να απειλεί
με δική της εμπλοκή στο λιβυκό εμφύλιο,
στην περίπτωση που οι δυνάμεις του Σάρατζ με τη στήριξη των Τούρκων προωθηθούν στην ανατολική Λιβύη. Με αυτά
τα δεδομένα, η συγκυρία ήταν υπέρ της
συμφωνίας.

Place your order
on Facebook (5$ for delivery)

Fresh of the day at amazing prices!

A value of

No waste. Supporting Responsible Sustainability

1

Place your orders on-line or
by phone before 9am on Thursday.

PANIERDUFERMIER.CA

2
FRUITS ET LÉGUMES

PANIERDUFERMIER@GMAIL.COM

$50erm+arket

30$

at the sup

514 473-4591

Pick up your baskets on
Friday or Saturday

3161-D, boul. Dagenais Ouest, (near Curé-Labelle) Laval, Québec H7P 1T8

16 TO 20 VARIETIES

MIXED BASKET
FRUITS AND VEGETABLES
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Οι Παναγίες
των Ελλήνων
Μ

ε μεγάλες τιμές εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου σε διάφορα μέρη
της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, σε
χώρες με συμπαγή παρουσία Ελλήνων
Ορθοδόξων. Πάσχα του καλοκαιριού
ονομάζει ο λαός το Δεκαπενταύγουστο,
καθώς η Παρθένος Μαρία θεωρείται
το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας.  
Στην Τήνο, στην Παναγία Σουμελά, στο
Άγιον Όρος, στα νησιά μας και σε κάθε
άλλη γωνιά της χώρας, πλήθος κόσμου
προσέρχεται στις Εκκλησίες για να ακολουθήσει τις περιφορές της εικόνας της
Μεγαλόχαρης.
Αυτή είναι και η πιο γνωστή ονομασία
της Παναγιάς – προς τιμήν των θαυμάτων
– αλλά και Φανερωμένη, χάρη στις εικόνες
οι οποίες φανερώθηκαν στους πιστούς
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, κυρίως σε
βράχους ή σπήλαια. Τόσο μεγάλη ήταν
η χαρά όταν βρισκόταν μια εικόνα, ώστε
χτιζόταν αμέσως ένα εξωκλήσι στο όνομα
της Παναγίας και από τότε, κάθε χρόνο, τελούσαν σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη της,
την ίδια πάντα μέρα. Λόγω της τοποθεσίας
που βρέθηκε η εικόνα της ή όπου υπάρχει
ο ναός της, της δίδονται επίθετα όπως,
Παναγία η Σουμελά (στο όρος Μελά), Παναγία η Μελικαρού (στη Σκύρο), Παναγία

η Φοδελιώτισσα (στο Φόδελε Ηρακλείου), Παναγία η Θαλασσινή (στην Άνδρο,
σε βράχο μέσα στη θάλασσα), Παναγία
η Ανέμη (στη Σαμοθράκη, επειδή φυσά
δυνατός άνεμος στο ξωκλήσι της) κ.ά.
Πάνω από χίλιες είναι οι ονομασίες που
έχει η Παναγία.
Εκατοντάδες είναι οι παραδόσεις και οι
θρύλοι που ο λαός με τη βαθιά και αταλάντευτη πίστη του τής έχει αποδώσει.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου ισοδυναμεί με
τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού
στην Ελλάδα, μιας και κάθε νομός ή μικρή
επαρχία έχει τη δική της θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ανάλογα με τα τοπικά
έθιμα και τα παραδοσιακά προϊόντα τής
κάθε περιοχής, τα πανηγύρια ποικίλουν
ως προς τον πλούτο και το είδος των εκδηλώσεων.
Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Στην Τήνο, η Μεγαλόχαρη αποτελεί κάθε
χρόνο πανελλήνιο προσκύνημα, καθώς χιλιάδες προσκυνητές κατακλύζουν το νησί
αυτή την περίοδο και ανηφορίζουν με κατάνυξη προς την εκκλησία της Θεοτόκου,
προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα
τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διανύουν
ολόκληρη την απόσταση από το λιμάνι μέ-

χρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστοί,
περνώντας κάτω από τον επιτάφιο με την
εικόνα της Μεγαλόχαρης. Το αποκορύφωμα της γιορτής είναι η λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου σε όλη την πόλη αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.
Στην Τήνο το Δεκαπενταύγουστο τιμώνται
και τα θύματα του υποβρύχιου Έλλη που
τορπιλίστηκε από ιταλικές δυνάμεις ανήμερα της εορτής, μέσα στο λιμάνι.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ
Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, βρίσκεται το πνευματικό
κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιερά
Μονή της Παναγίας Σουμελά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς
ήταν αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγίας πάνω σε ξύλο.
Στο τέλος του 4ου αιώνα (380-386) ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας,
το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, από
τους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο, με
μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή
και την εργατικότητα.
Μέχρι το 1922, υπήρξε ο οδηγός, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, το καταφύγιο και ο εμψυχωτής των Ελληνοποντίων.
Υπήρξε επίσης ένας από τους σημαντικό-

τερους παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας, καθώς και
της αναζωπύρωσης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των πιστών.
Ο αναπάντεχος ξεριζωμός, ερήμωσε
μαζί με τον αλησμόνητο Πόντο και τη Βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή, τα ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε
στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, ύστερα από ενέργειες του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την
τουρκική κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού.
Από το 1952, αρχίζει η ελλαδική ιστορία
της Παναγίας Σουμελά.
Το 1951-1952 η εικόνα παραχωρείται στο
σωματείο «Παναγία Σουμελά» Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση
της Μονής, σε ένα επίπεδο του Βερμίου,
πάνω από το χωριό Καστανιά, που είχε
παραχωρήσει δωρεάν 500 στρέμματα για
την ανέγερση του Προσκυνήματος.
Από τότε μέχρι σήμερα κάθε χρόνο, το
τριήμερο του 15Αύγουστου, είναι πρωτοφανής η συρροή χιλιάδων προσκυνητών
απ’ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και το
εξωτερικό.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 36

Σκέφτεστε να πουλήσετε το σπίτι σας;

1.9

%

Voula

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία

HUMANIA CENTRE

Agence immobilière

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

Kottaridis

Real Estate Broker

Τηλεφωνήστε μου σήμερα
για μια δωρεάν εκτίμηση.

514.993.5010

agentvk@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Σοβιετική εισβολή
στην Τσεχοσλοβακία
Σ

τις 20 Αυγούστου 1968 στρατιωτικές
δυνάμεις του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία για να
καταστείλουν τη λεγόμενη «Άνοιξη της
Πράγας», το φιλόδοξο πρόγραμμα φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού
του κομουνιστικού καθεστώτος της χώρας, που έφερε την υπογραφή του γενικού γραμματέα του Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας,
Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ (φωτ.).

Ο Ντούμπτσεκ ανήλθε στην ηγεσία του
κόμματος στις 5 Ιανουαρίου 1968, διαδεχόμενος τον σκληροπυρηνικό Αντονίν
Νόβοτνι. Στις 5 Απριλίου παρουσίασε
ένα πρόγραμμα δράσης με πολιτικές και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που τις
συνόψισε με τη φράση «Σοσιαλισμός
με ανθρώπινο πρόσωπο» και οι οποίες
εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή
του Κόμματος.
Η απήχησή τους στην κοινή γνώμη
της χώρας ήταν χωρίς προηγούμενο
και ασφαλώς απρόβλεπτη. Μαζί με την
επαναφορά της ελευθερίας του Τύπου,
υπήρξε μία αναβίωση του ενδιαφέροντος για εναλλακτικές μορφές πολιτικής
οργάνωσης, στο πλαίσιο του κομουνιστικού συστήματος της χώρας.
Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση υπό την
ηγεσία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ (φωτ.)

και οι «δορυφόροι» της στο Σύμφωνο
της Βαρσοβίας, θεώρησαν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Ντούμπτσεκ «αντεπαναστατικό» κι έψαχναν τρόπους να το
ακυρώσουν.
Στις 15 Ιουλίου τα μέλη του Συμφώνου
της Βαρσοβίας απέστειλαν στον Ντούμπτσεκ επιστολή, στην οποία του επισήμαναν ότι η χώρα του βρισκόταν στα
πρόθυρα της αντεπανάστασης και θεωρούσαν καθήκον τους να την προστατεύσουν («Δόγμα Μπρέζνιεφ»).
Ο Ντούμπτσεκ κατάλαβε ότι μία στρατιωτική επέμβαση στη χώρα του από τις
«αδελφές» χώρες ήταν προ των πυλών,
αλλά πίστευε ότι με το διάλογο μπορούσε να την αποτρέψει.
Το βράδυ, όμως, της 20ης Αυγούστου 1968, στρατεύματα του Συμφώνου
της Βαρσοβίας, από τη Σοβιετική Ένωση,
την Ανατολική Γερμανία, την Πολωνία,
την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία (γύρω
στις 500.000), εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία και την κατέλαβαν. Οι Τσεχοσλοβάκοι αιφνιδιάστηκαν και παραδόθηκαν
χωρίς αντίσταση. Μόνο όταν οι εισβολείς
επιχείρησαν να καταλάβουν το σταθμό
ραδιοτηλεόρασης στην Πράγα συνάντησαν ζωηρή αντίσταση, που τελικά έκαμψαν, αφήνοντας πίσω τους 30 νεκρούς
και 300 τραυματίες. Ο πληθυσμός συνέχισε να αντιδρά στην εισβολή με παθητική αντίσταση και αυτοσχέδιες ενέργειες,
όπως την αφαίρεση των οδικών πινακίδων, ώστε οι εισβολείς να χάνουν το δρόμο τους.
Οι σοβιετικές αρχές συνέλαβαν τον
Ντούμπτσεκ και αρκετούς άλλους ηγέτες
και τους μετέφεραν στη Μόσχα. Απέτυχαν, όμως, να βρουν άλλη ηγεσία για το
κόμμα και το κράτος που να είναι αποδεκτή από το λαό. Στις 22 Αυγούστου έγινε
το προγραμματισμένο 14ο Συνέδριο του
Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας, το οποίο επανέλαβε την υποστήριξή του προς τον Ντούμπτσεκ και το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα.
Στις 23 Αυγούστου μετέβη στη Μόσχα
ο πρόεδρος της χώρας, Λούντβικ Σβόμποντα, για να διαπραγματευθεί μία
λύση. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 26 Αυγούστου και ο Σβόμποντα επέστρεψε στην Πράγα έχοντας μαζί
του τον Ντούμπτσεκ και τους άλλους

κομμουνιστές ηγέτες, για να ανακοινώσει στους Τσέχους και στους Σλοβάκους
το τίμημα που θα έπρεπε να πληρώσουν
για το σοσιαλισμό τους με το ανθρώπινο
πρόσωπο: τα σοβιετικά στρατεύματα θα
παρέμεναν στη χώρα και οι ηγέτες της
Τσεχοσλοβακίας είχαν συμφωνήσει να
αποσύρουν μεγάλο μέρος του μεταρρυθμιστικού τους προγράμματος.

«Σοσιαλισμός ναι, Κατοχή όχι!», αφίσα
που κυκλοφόρησε στην Πράγα μετά την
εισβολή των δυνάμεων του Συμφώνου
της Βαρσοβίας
Η παρουσία των σοβιετικών στρατευμάτων βοήθησε τους σκληροπυρηνικούς
να νικήσουν τελικά τον Ντούμπτσεκ και
τους μεταρρυθμιστές. Πρώτ’ από όλα
κηρύχθηκε άκυρο το 14ο συνέδριο του
κόμματος, κατ’ απαίτηση του Πρωτοκόλλου της Μόσχας που συμφωνήθηκε
στις 26 Αυγούστου. Με αυτόν τον τρόπο,
διατηρήθηκαν στην εξουσία οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι τελικά νίκησαν, χρησιμοποιώντας τις πιέσεις των Σοβιετικών
και τις διαφωνίες ανάμεσα στους μεταρρυθμιστές.
Στις 16 Ιανουαρίου 1969 ο φοιτητής Γιαν Πάλατς αυτοπυρπολήθηκε στην
κεντρική πλατεία της Πράγας, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για το καθεστώς ανελευθερίας, που άρχισε να επικρατεί και πάλι
στη χώρα. Τουλάχιστον επτά νέοι ακολούθησαν το παράδειγμά του, αλλά η θυσία τους έμεινε σχεδόν άγνωστη, καθώς
η λογοκρισία λειτούργησε πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τον Πάλατς, που έγινε το σύμβολο της αντίστασης των Τσε-
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* Taxes not included. Details in restaurant.
Suggested presentation.

SUNDAY TO THURSDAY,
STARTING AT 3 P.M.

χοσλοβάκων κατά των Σοβιετικών. Στις 17
Απριλίου 1969 ο Ντούμπτσεκ απηλλάγη
από τα καθήκοντά του και νέος ηγέτης
του κόμματος ανέλαβε ο παλαιολιθικός
Γκούσταβ Χούζακ. Το κομμουνιστικό καθεστώς άντεξε ακόμη είκοσι χρόνια στην
Τσεχοσλοβακία, οπότε κατέρρευσε με τη
λεγόμενη «Βελούδινη Επανάσταση» του
1989.
Η Σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία καταδικάστηκε από τη Δύση, αλλά
μόνο σε λεκτικό επίπεδο. Οι ΗΠΑ ήταν
απασχολημένες με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και θεώρησαν την εισβολή ως εσωτερική υπόθεση του αντίπαλου στρατοπέδου.
Οι ηγέτες της Ρουμανίας και της Γιουγκοσλαβίας, Νικολάε Τσαουσέσκου και
Τίτο, που βρίσκονταν σε διάσταση με τη
Μόσχα, τάχθηκαν στο πλευρό του Ντούμπτσεκ, ενώ ο Αλβανός ηγέτης Εμβέρ
Χότζα, για διαφορετικούς λόγους, κατήγγειλε τη σοβιετική εισβολή και απέσυρε
τη χώρα από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
σπρώχνοντάς την στην αγκαλιά της Κίνας.
Μεγάλος ήταν ο αντίκτυπος που προκλήθηκε στα Κομμουνιστικά Κόμματα της
Δύσης. Τα Κ.Κ. Ιταλίας και Γαλλίας καταδίκασαν την επέμβαση και δρομολόγησαν πολιτικές που οδήγησαν τα επόμενα
χρόνια στο λεγόμενο «Ευρωκομουνισμό»
και την οριστική απεξάρτησή τους από
την ιδεολογική επιλογή της Μόσχας.
Στην Ελλάδα, το ΚΚΕ, που βρισκόταν
στην παρανομία από το 1947, βρισκόταν
υπό διάσπαση ήδη από το Φεβρουάριο
του 1968 και υπό την επήρεια της «Άνοιξης της Πράγας».
Είχε χωριστεί σε ΚΚΕ (εξωτερικού το
έλεγαν κάποιοι) και σε ΚΚΕ (εσωτερικού),
που αποτέλεσε τον προπάτορα του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνειδησιακά και ιδεολογικά προβλήματα δημιουργήθηκαν σε χιλιάδες κομμουνιστές σ’ όλο τον κόσμο, που είχαν
βιώσει και την εμπειρία της σοβιετικής
επέμβασης στην Ουγγαρία το 1956.
Ο λεγόμενος «υπαρκτός σοσιαλισμός»
δυσφημίστηκε ανεπανόρθωτα και άρχισε
η αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνισή
του από το προσκήνιο της ιστορίας.
© sansimera.gr

*
LAVAL | barbiesgrill.com
580 SAINT-MARTIN WEST BLVD. | 450-668-0033

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 14 Αυγουστου, 2020 / August 14, 2020 • 23

GREECE

TYLE

LIFES

Η

Το... απέραντο
γαλάζιο της
Μενεγάκη

Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της μαζί με το σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, και τα παιδιά της, στο Αιγαίο. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social
media και ανεβάζει συχνά φωτογραφίες από στιγμές
της καθημερινότητας κατά τη διάρκεια των διακοπών της, ανάρτησε το πρωί της
Δευτέρας 10/8
μία φωτογραφία,
όπου βρίσκεται
σε μια παραλία
με καταγάλανα
νερά, γράφοντας
χα ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά: «Κάθε γωνία
του Αιγαίου και
άλλα χρώματα!».
Η Ελένη Μενεγάκη, ως γνωστόν, περνάει το μεγαλύτερο μέρος των
διακοπών της κάθε καλοκαίρι στα Άχλα της Άνδρου,
όπου διαθέτει και ξενοδοχειακή μονάδα ο σύζυγός
της. Όμως, με τη συγκεκριμένη φωτογραφία... μπέρδεψε λίγο τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι αναρωτήθηκαν πού βρίσκεται αυτή η υπέροχη παραλία,
όπου βρίσκεται η δημοφιλής παρουσιάστρια.

ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΛΟΎΤΆΡΧΟΣ – ΜΆΡΙΆ ΚΆΚΟΣΆΙΟΎ

Βόλτα με το φουσκωτό
στην Εύβοια

Τ

ην Εύβοια επέλεξαν για τις διακοπές τους ο Γιάννης
Πλούταρχος με τη σύζυγό του Μαρία, που τις τελευταίες μέρες απόλαυσαν ξέγνοιαστες οικογενειακές
στιγμές με τα
πέντε παιδιά
τους, Κατερίνα,
Γιώργο,
Ελεωνόρα,
Παναγιώτα και
Κωνσταντίνο.
Ο τραγουδιστής και η πολύτεκνη οικογένειά του μάλιστα έκαναν
και βόλτες με
το φουσκωτό
στις παραλίες
του νησιού, με
την κόρη του,
Ελεωνόρα, να
μοιράζεται ένα
οικογενειακό
τους στιγμιότυπο στο προφίλ της στο Instagram από
τον Αιδηψό Ευβοίας. Στη φωτογραφία τους βλέπουμε
όλους μαζί, σε μια άκρως καλοκαιρινή λήψη με φόντο
τη θάλασσα…

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
παραγωγός σε εκπομπή γνωριμιών

Η

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) συνεργάζεται με την εταιρεία παραγωγής του «Love Island» ITV
America για να δημιουργήσει μια νέα εκπομπή γνωριμιών.
Σύμφωνα με το Deadline, η πρωταγωνίστρια του «Sex and

the City» θα λειτουργήσει ως εκτελεστική παραγωγός
στο Swipe Swap – «ένα ραντεβού ως κοινωνικό πείραμα»
που δημιουργήθηκε από την ITV America και την εταιρεία
παραγωγής της Πάρκερ «Pretty Matches Productions».
Η σειρά, που θα προβληθεί στο αμερικανικό κανάλι
Lifetime, σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσει «δύο αδέσμευτα άτομα που ανταλλάσσουν θέσεις και ο ένας υιοθετεί τον τρόπο ζωής του άλλου».
«Από το να ζεις στο σπίτι τού άλλου και να επισκέπτεσαι τα αγαπημένα του στέκια, μέχρι να
γνωρίζεις τους στενότερους φίλους και την οικογένεια του – όλα για την αναζήτηση του ρομαντισμού», αναφέρει η ανακοίνωση της σειράς.
Πάντως, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Πάρκερ δεν
αναμένεται να εμφανιστεί μπροστά από τις κάμερες,
ενώ ακόμα δεν έχει οριστεί ημερομηνία προβολής.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ρωσίδα
που
ανεβάζει
τους
παλμούς

Η

Anastasia
Skyline από τη
Ρωσία ξέρει ποια
είναι τα δυνατά
της σημεία και δε
σταματάει να τα
επιδεικνύει στο
Instagram.
Το μοντέλο
από τη Ρωσία,
διαθέτει προσόντα
που προκαλεί…
ταχυπαλμίες.
Το ξέρει και της
αρέσει να ωθεί τους
άντρες στα… ύψη και
τα όρια τους.
Τρανή απόδειξη οι
φωτογραφίες!

50 χρόνια έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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Η ΚΆΜΑΛΑ ΧΆΡΙΣ
ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΖΟ ΜΠΆΙΝΤΕΝ

Ο Ράιαν Ρέινολντς, που συμπρωταγωΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ
νίστησε με τον Τζόνσον στο Red Notice,
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με συνολιΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ
κά έσοδα 71,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια (C. Tr.), ΒΑ, ΜΑ, OTTIAQ, ATIO, PAT-FIT
Μέσα σε ένα χρόνο έβγαλε 20 εκατομμύΈγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράη γερου- ρια γι αυτή την ταινία, και άλλα τόσα για
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
σ ι α σ τ ή το Six Underground, επίσης του Netflix.
Κάμαλα Χά- Ο ηθοποιός και παραγωγός Μαρκ ΓουΑναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
ρις από την όλμπεργκ, ο σταρ της κωμωδίας δράσης
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
Κα λι φ ό ρνι α , Spenser Confidential κατατάσσεται τρί• Ιατρικά έγγραφα
επέλεξε ο Τζο τος με 58 εκατομμύρια και ακολουθούν ο
• Φορολογικά έγγραφα
Μπάιντεν ως Μπεν Άφλεκ, με 55 εκατ. και ο Βιν Ντίζελ,
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
υ π ο ψ ή φ ι α με 54 εκατ. δολάρια.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
αντιπρόεδρό
του, ενόψει των προεδρικών εκλογών της
Ο ΣΟΝ ΚΌΝΕΡΙ
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
3ης Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το επιΨΗΦΊΣΤΗΚΕ Ο ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
τελείο του.
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
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διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
ότι θα είναι συνυποψήφια του Τζο Μπάιπηση που διτο μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692
Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
ντεν, του υποψήφιου των Δημοκρατικών ενεργήθηκε για λογαριασμό
του περιοδιγραφείων
στην Ελλάδα,
για το Λευκό Οίκο, ο οποίος είναι ικανός κού Radio Times.
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κατ’ αυτήν να «ενώσει τους Αμερικανούς»
το λάδι σας από το χωριό σας
Ο Σκωτσέζος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ο
σεβόμαστε το όνομά μας.
εάν κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ την 3η πρώτος που υποδύθηκε το γοητευτικό καμέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
Νοεμβρίου.
τάσκοπο, ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ
στη με- τα πράγματά σας...
από την Ελλάδα.
«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ενώσει τους γάλη οθόνη το 1962, στην ταινία
«Dr.
No»,
σεβόμαστε το όνομά μας.
Αμερικανούς, διότι πέρασε όλη του τη ζωή βρέθηκε στην πρώτη θέση αφού κέρδισε
δίνοντας μάχες για εμάς. Κι όταν θα γίνει εύκολα τους άλλους πρωταγωνιστές της
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
πρόεδρος θα οικοδομήσει μια Αμερική κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ
σεβόμαστε το όνομά μας.
που θα ανέρχεται στο ύψος των ιδανικών σε πολλούς γύρους ψηφοφορίας.
μας», ανέφερε μέσω Twitter η 55χρονη
Για την πρωτιά «κονταροχτυπήθηκαν» ο
γερουσιαστής της Καλιφόρνιας.
Σον Κόνερι με τον Τίμοθι Ντάλτον, πρωταΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
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Ελλάδα.
$
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
υποψήφια του κόμματός μας για την αντι- ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, σύμφωνα
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
προεδρία και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίΓια περισσότερες
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κουρασμένος
από την 1η Ιουνίου του 2019 μέχρι την 1η τικά καλά, λίγο παραπάνω
Σας μεταφέρουμε τις έξτραConsult
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στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
Ιουνίου φέτος. Στα χρήματα αυτά περι- απ’ ό,τι συνήθως και είμαι πεπεισμένος
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
λαμβάνεται και η αμοιβή που του έδωσε πως θα αναρρώσω όσο το δυνατόν συσας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Ισπανόςπόρτα
πρωταγωτο Netflix, ύψους 23,5 εκατομμυρίων δο- ντομότερα», έγραψε ο στην
λαρίων, για να πρωταγωνιστήσει στο θρί- νιστής σε μήνυμά του στο Twitter.
λερ Red Notice. Επίσης, έχει έσοδα από τη
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
σειρά αθλητικών ρούχων Project Rock.
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Soula Tellides George Tellides Carol Deros

EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-ΈλαΟι
Μάγδα
μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια
Μ-Α, είπα κι εγώ…
αγαπημένες
σας Αλέκα
& Μαγδάλω
ο Λάμπης;
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Φυσικά Αλέκαθα
μου. επανέλθουν...
Μ-Για δριμύτερες,
πες μου να τις μάθω.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; το Σεπτέμβριο
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes
Α-Τόσο νωρίς;
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη

COMMISSION

2. %
99

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.

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

*

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
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SOS ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΠΑΝΣΗ
ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ

Μολυσμένο νερό πίνουν
εκατομμύρια άνθρωποι
Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης των υδάτων είναι τα
αστικά λύματα, οι βιομηχανικές εκροές και η εκτεταμένη
χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη γεωργία

Καλημέρα
Πατρίδα
«Όλοι καταγόμαστε από έναν ιδιαίτερο χώρο της πατρίδας
Ελλάδας, με πολλά κοινά έθιμα και ιστορίες.
Οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε ως μετανάστες στη
δεύτερη πατρίδα μας, τον Καναδά, όπου δουλέψαμε
σκληρά και καταφέραμε όχι μόνο να επιζήσουμε αλλά και
να μεγαλουργήσουμε σε διάφορους τομείς και κλάδους της
κοινωνίας μας.
Ως απόδημοι Έλληνες, χάρη στις κοινότητές μας, τα σχολεία
μας, τους συλλόγους, οργανισμούς και την Εκκλησία μας,
συνεχίζουμε να κρατάμε τα ήθη και έθιμα μας και την Ελληνική
μας γλώσσα, μεταφέροντας τον Ελληνισμό στα παιδιά μας
και στα εγγόνια μας, για να μη λησμονήσουν ποτέ από που
προέρχονται.
Μαζί λοιπόν θα περπατήσουμε σιγά-σιγά τα μονοπάτια από
τις δυο αυτές πατρίδες μας και θα γνωρίσουμε γνωστούς και
αγνώστους.
Μαζί επίσης θα θυμηθούμε και τις «χαμένες πατρίδες μας».
Ραντεβού λοιπόν στη πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9:30
πρωί…
Σας περιμένω!».
Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας

Ζ

ωή χωρίς νερό δε νοείται. Κι όμως,
αυτό δεν είναι αυτονόητο όπως ακούγεται… Γιατί; Επειδή ο πιο πολύτιμος πόρος του πλανήτη είτε κατασπαταλείται,
είτε μολύνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Ελλάδα η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι σε υψηλά επίπεδα (ΕΕΑ
2016). Η ΕΕ, ωστόσο, αναγνωρίζει τους
κινδύνους για την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων αλλά και τις συχνές πιέσεις που δέχονται τα αποθέματα νερού
σε όλη την Ευρώπη.

Γράφει ο Προκόπης Γιόγιακας
© in.gr
Σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 2 δισ. άνθρωποι
καταναλώνουν πόσιμο νερό ρυπασμένο
με περιττώματα, 785 εκατομμύρια εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλούς πόσιμου νερού, ενώ 2
δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε
βασικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης…
Μάλιστα, κατά τον ΠΟΥ, 1,9 εκατομμύρια θάνατοι και 123 εκατομμύρια σταθμισμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής θα
μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της
πρόσβασης σε καθαρό νερό, σε υπηρεσίες αποχέτευσης και κατάλληλες συνθήκες
υγιεινής. Στην ίδια μοίρα – σε πολλά μέρη
του κόσμου – είναι και η ρύπανση του
εδάφους, που επηρεάζει την ποιότητα
του νερού, την ασφάλεια των τροφίμων
και δρα αρνητικά στα οικοσυστήματα και
την υγεία των ανθρώπων.
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης των
υδάτων είναι τα αστικά λύματα, οι βιομηχανικές εκροές και η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στη
γεωργία. Η αύξηση του πληθυσμού και
η αστικοποίηση αυξάνει την παράγωγη
αστικών λυμάτων τα οποία εναποτίθενται σε ποτάμια και άλλους υδάτινους
αποδέκτες. Η χρήση πλαστικών, όπως
σακούλες πολυαιθυλενίου, και η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους ως απορρίμματα, επιβαρύνουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η
μεγάλη παραμονή τους στο νερό σε συνδυασμό με την πολύ αργή βιοαποικοδόμησή τους, αλλά και τη μετατροπή τους
σε μικροπλαστικά (συνήθως μικρότερα
από 5 mm) έχουν ως αποτέλεσμα τη βιοσυσσώρευσή τους στους οργανισμούς
(ψάρια, οστρακοειδή κ.λπ.).
Και με αυτόν τον τρόπο, κατά τους ειδικούς, τα μικροπλαστικά, εκτός από το
νερό, καταλήγουν στον άνθρωπο μέσω
της διατροφικής αλυσίδας. Μάλιστα, με
βάση έρευνα (της περιβαλλοντικής οργά-

νωσης WWF) κατά μέσο όρο ο άνθρωπος
καταναλώνει 5 γραμμάρια μικροπλαστικών την εβδομάδα.
Η ίδια έρευνα, βρήκε ότι η μεγαλύτερη
πηγή κατανάλωσης μικροπλαστικών είναι
το νερό (πολύ περισσότερο δε για όσους
καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό και
αναψυκτικά σε πλαστική συσκευασία) και
ακολουθούν τα οστρακοειδή.
Οι υδατογενείς ασθένειες προκαλούνται
κυρίως από την παρουσία παθογόνων
οργανισμών. Ειδικότερα, εμφανίζονται
ασθένειες που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς και παράσιτα, όπως η χολέρα,
η σαλμονέλα, η ηπατίτιδα, η γαστρεντερίτιδα κ.ά. που στην πλειονότητά τους
σχετίζονται με εντερικές και κοιλιακές
διαταραχές.
Άλλες υδατογενείς ασθένειες που συνδέονται με τη ρύπανση των υδάτων
προκαλούν αναπνευστικές ασθένειες,
καρκίνο, νευρολογικές διαταραχές και
καρδιαγγειακές νόσους.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Επιπρόσθετα, κατά τους ειδικούς, το
ακατάλληλο ποιότητας νερό δύναται να
καταστρέψει τις καλλιέργειες και να μολύνει το φαγητό. Οι ρύποι διαταράσσουν
την τροφική αλυσίδα όπως και τα βαρέα
μέταλλα, ειδικά ο σίδηρος, που επηρεάζει
το αναπνευστικό σύστημα των ψαριών.
Η δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα
οδηγεί σε απώλεια μαλλιών, κίρρωση του
ήπατος, νεφρική ανεπάρκεια και διαταραχές του νευρικού συστήματος. Αξίζει
να σημειωθεί, πως με βάση τις εκτιμήσεις
του 2011, υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια δυνητικά ρυπασμένες περιοχές στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τα Δυτικά Βαλκάνια (FAO 2018).
Μολονότι οι κύριες αιτίες ρυπάνσεως
ποικίλουν στην Ευρώπη, η ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων αναφέρεται ως
μια από τις πλέον σημαντικές πηγές τοπικής ρύπανσης. Τα απόβλητα ρυπαίνουν
το έδαφος με βιολογικό και χημικό φορτίο και οι ρυπογόνες ουσίες δύναται να
διασκορπιστούν σε μεγάλες αποστάσεις.
Εξαιρετικό κίνδυνο στη ρύπανση των εδαφών είναι τα απόβλητα που περιέχουν
ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους και βαρέα μέταλλα, τα οποία εμφανίζονται σε
μικρές ποσότητες, όμως η είσοδός τους
στην τροφική αλυσίδα και η βιολογική
τους συσσώρευση αποτελούν σημαντικό
κίνδυνο για κάθε είδους ζωντανό οργανισμό.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΔΑ
Στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει
ένα ποσοστό διάθεσης σε ΧΑΔΑ. Η χώρας
μας έχει καταβάλει ως πρόστιμα για τις
ΧΑΔΑ έως και το β’ εξάμηνο του 2019 το
ποσό των 58,88 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται στην
έκθεση «Περιβάλλον και Υγεία 2019»,
εκτός από τα αστικά στερεά απόβλητα,
θέματα παραβατικότητας στην Ελλάδα,
σχετικά με την εδαφική διάθεση, παρουσιάζουν και τα απόβλητα βιομηχανικής
προέλευσης.
Η έλλειψη υποδομών διαχείρισης των
βιομηχανικών αποβλήτων στη χώρα μας
έχει προκαλέσει τη συσσώρευσή τους
στους χώρους των εγκαταστάσεων.
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ΕΛΛΑΔΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλοεπενδυτική κυβέρνηση,
σοκαρισμένοι επενδυτές

Τώρα που αποκτήσαμε φιλοεπενδυτική κυβέρνηση και υπουργούς που κατάλαβαν
τι πρέπει να κάνουν, ξεμείναμε από επενδυτές. Κι έτσι, ενώ το 7,9% ύφεση για
το 2020 είναι βέβαιο, το 5,1% ανάπτυξη για το 2021 δεν είναι καθόλου σίγουρο…

Ο

Fitch πρόβλεψε ότι η Ελλάδα θα έχει
φέτος ύφεση 7,9% και ανάπτυξη 5,1%
για το 2021. Στους ίδιους αριθμούς (με
μικρές αποκλίσεις) κινούνται σχεδόν όλοι
οι εγχώριοι και διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Αν κάνουμε την αφαίρεση βγαίνει
ένα -2,8% στο τέλος του επόμενου χρόνου.
Δεν το λες και δραματικό ως τελικό αποτέλεσμα, αν σκεφτεί κανείς τι ζημιά έχει
κάνει ο κορωνοϊός στην παγκόσμια οικονομία.

Γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης
© Protagon.gr
Το μόνο πρόβλημα σε αυτές τις προβλέψεις, είναι ότι το 7,9% ύφεση είναι σίγουρο (και ενδέχεται αυξημένο) ενώ το 5,1%
ανάπτυξη είναι δυνητικό. Το ευχόμαστε,
το ελπίζουμε, το πιστεύουμε, σ’ έναν κόσμο στον οποίον οι ευχές αποδεικνύονται
τζούφιες, οι ελπίδες φρούδες κι η πίστη
ανήμπορη.
Η ύφεση επιβάλλεται. Δίνεις μια κρατική
διαταγή για lockdown και σου’ ρχεται η
ύφεση στο πιάτο. Η ανάπτυξη δε διατάσσεται η άτιμη, παρά το γεγονός ότι αυτή
τη στιγμή υπάρχουν δυο ισχυρότατα επενδυτικά κέντρα στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Το ένα είναι το Μέγαρο Μαξίμου
(η ηγεσία του λεγόμενου επιτελικού κρά-

τους) και το άλλο είναι το υπουργείο Ανάπτυξης του Άδωνι. Το πρώτο είναι καθαρά
μητσοτακικό δημιούργημα, υποδέχεται
επενδυτικές προτάσεις και τις διεκπεραιώνει αρμοδίως στις υπηρεσίες σε χρόνο
dt. Το δεύτερο, νομίζω ότι είναι η πρώτη
φορά από συστάσεώς του που λειτουργεί
φιλοαναπτυξιακά και όχι ως δολοφόνος
επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων.
Παλιότερα υπήρχαν ιδέες ανθρώπων και
λεφτά για να επενδυθούν, αλλά η γραφειοκρατία, η μικρή και μεσαία διαφθορά,
η κρατική αδιαφορία, το φρικτό νομικοθεσμικό πλαίσιο και οι μόνιμες «λαϊκές»
αντιδράσεις σε κάθε σχέδιο, μετέτρεπαν
τις επενδυτικές προθέσεις σε επενδυτικούς εφιάλτες. Τώρα υπάρχει ένας Γεωργιάδης, ένας Γεραπετρίτης και μια ομάδα
υπό τον Γρηγοριάδη, που μόλις πάρουν
χαμπάρι ότι υπάρχει επενδυτής στον ορίζοντα, βάζουν μπροστά μια μπουλντόζα,
κάθονται στο τιμόνι της και του ανοίγουν
δρόμο. Επιταχύνουν τις αδειοδοτήσεις,
ξεπετάνε τις αναγκαίες υπογραφές, σφαλιαρίζουν διάφορες υπηρεσίες που ανακαλύπτουν εμπόδια και ελλείψεις, παραμερίζουν «συλλόγους» και «κινήσεις»
κατά της επένδυσης, νομοθετούν για την
εξάλειψη χρόνιων εκκρεμοτήτων και γενικώς σκίζονται για να δουν ένα ευρώ να
επενδύεται.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER

Με βάση τα μέτρα και την οπτική της περασμένης δεκαετίας ή εικοσαετίας, η κυβερνητική υποβοήθηση κάθε ανθρώπου
ή νομικού προσώπου που αποφασίζει να
επενδύσει κάποια εκατομμύρια μοιάζει
έως και σκανδαλώδης. Οι υπουργοί δεν
κάνουν αφ’ υψηλού πολιτική, σηκώνουν
το τηλέφωνο, φωνάζουν, βρίζουν, παρακολουθούν, καλούν υπαλλήλους, κυνηγάνε διευθυντές, μεσολαβούν στις τράπεζες,
σμικρύνουν χρόνους, διαλύουν αντιρρήσεις. Το παλιό μοντέλο του «γιαβάς-γιαβάς και βλέπουμε» έχει τελειώσει. Υπήρχε
μια παλιά κρατική εμπειρική στατιστική
που έλεγε, ότι από τους είκοσι επενδυτές
που περνούσαν το κατώφλι των υπουργείων, οι δέκα έφευγαν αμέσως, οι άλλοι
πέντε πάνω στο χρόνο, οι άλλοι τέσσερις
έχαναν τα λεφτά τους και μόνο ένας κατάφερνε να επενδύσει. Αυτό έχει τελειώσει.
Καλά ακούγονται όλα αυτά, παρεκτός
ένα ζήτημα. Τώρα που αποκτήσαμε φιλοεπενδυτική κυβέρνηση και υπουργούς
που κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν, ξωμείναμε από επενδυτές. Ο κορωνοϊός
έχει κάνει τεράστια ζημιά, όχι μόνο στα
οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων, αλλά κυρίως μέσα στο βάθος των
εγκεφάλων των επιχειρηματιών και των
επενδυτών. Η πανδημία τούς έπεισε ότι ο
κόσμος γύρω τους αλλάζει ραγδαία, μόνο

που αδυνατούν να καταλάβουν προς τα
πού πηγαίνει. Βλέπουν την πτώση της
εγχώριας και της διεθνούς ζήτησης, αλλά
πλέον δεν είναι διόλου σίγουροι ότι μετά
από ένα ή δύο χρόνια θα επανέλθει στα
φυσιολογικά της. Φοβούνται ότι ο καινούριος κόσμος που σκάει μύτη πίσω από τις
κουρτίνες της πανδημίας, ενδέχεται να
ζητά διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες
απ’ αυτά που έχουν μάθει να παράγουν
και να πουλάνε.
Οπότε οι επενδυτές φοβούνται και κρατάνε τα λεφτά τους. «Περίμενε να δούμε
που πάει το πράγμα» λένε. Σαν τον απλό
νοικοκύρη, που αντί να αγοράσει καινούργιο ψυγείο αποταμιεύει το χρήμα
γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει, έτσι και
ο επιχειρηματίας κρατιέται. Στο γεμάτο
καπνούς τοπίο που τον περικυκλώνει, καμιά επένδυση δεν του φαίνεται ασφαλής,
κάθε επέκταση ή πρωτοβουλία μοιάζει
παρακινδυνευμένη. Ο υπουργός βέβαια
μπορεί να τον διευκολύνει αν αποφασίσει
να ξεμπαζώσει το χρήμα και να το κινήσει, δε μπορεί όμως να τον πείσει ευθύς
εξ αρχής ότι πρέπει να κάνει επενδύσεις.
Δεν είναι η δουλειά του αυτή άλλωστε.
Και περνούν οι μήνες και θα περάσουν τα
εξάμηνα μέσα στην αναμονή. Οπότε, πώς
διάβολο θα πετύχουμε το 5,1% ανάπτυξη
του χρόνου; Για πείτε μου.

Η γιορτή Της Παναγίας, της Μητέρας όλων μας,
ας γεμίσει πίστη και ελπίδα, δύναμη και κουράγιο
στις ψυχές όλων για να ανταπεξέλθουμε
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.

Ιωαννα ΠλαΪτης
940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4 • Tel: (514) 495-8082 • Fax: (514) 495-8872
www.mountroyalcem.com • jplaitis@mountroyalcem.com
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 14 Αυγουστου, 2020 / August 14, 2020 • 27

Θρήνος στην Εύβοια: Ποια είναι τα αίτια
που οδήγησαν στην τραγωδία
Α

νυπολόγιστες καταστροφές και οχτώ θάνατοι – ανάμεσα στους οποίους και ένα βρέφος 8 μηνών – είναι
ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε την
Εύβοια.
Στο πέρασμά τους τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα
πάντα στο πέρασμά τους προκαλώντας σοβαρές ζημιές,
ενώ αρκετοί πολίτες εγκλωβίστηκαν, με την Πυροσβεστική να δέχεται πάνω από 600 κλήσεις για βοήθεια.
Η κάμερα του MEGA βρέθηκε στην περιοχή της Καστέλας των Ψαχνών Ευβοίας, όπου κατέγραψε εικόνες καταστροφής. Το σπίτι του Μπάμπη Παπαδόπουλου, κατοίκου της περιοχής, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από
την πλημμύρα, ενώ όλη η οικοσκευή είναι στον κήπο του
σπιτιού.

οχυρωθεί η πόλη από τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι
αδιανόητο να μην υπάρχει ένας προγραμματισμός των
Περιφερειών». Μετά και την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην περιοχή, έχει ξεκινήσει
η καταγραφή των ζημιών, χωρίς ωστόσο να γίνεται συζήτηση για τις αποζημιώσεις.

TΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η φύση εκδικείται όταν ο άνθρωπος επεμβαίνει αλόγιστα, είπε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Ευθύμιος
Λέκκας, εξηγώντας και αναλύοντας κατά περίπτωση τους
λόγους που οδήγησαν στις φονικές πλημμύρες της Εύβοιας.
Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας τόνισε ότι αυθαίρετοι
«ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ
οικισμοί στην εκβολή ποταμού, νομιμοποιημένοι στο
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ»
πέρασμα του χρόνου από την πολιτεία, καμένα δάση και
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο είναι η δεύτερη φορά
περιοχές που αδυνατούσαν να εμποδίσουν τα νερά αλλά
που σημειώνεται τέτοια καταστροφή στην περιοχή. «Είκαι το μέγεθος της έντασης του ίδιου του καιρικού φαινοναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει το αντίστοιχο φαινόμένου, είναι οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στον τραγικό
μενο. Η πρώτη ήταν το 2006. Είναι ακριβώς το ίδιο γεαπολογισμό των πλημμυρών στην Εύβοια.
γονός». Περιγράφοντας τα γεγονότα, ο ίδιος σημείωσε
Κατά 1,5 μέτρο υψηλότερα από το 2009 έφτασε η στάθότι η καταστροφή είναι μεγάλη, ενώ υπήρξε στιγμή που
μη των νερών του Λήλαντα ποταμού στην Εύβοια, αποφοβήθηκε για τη ζωή του. «Περιμέναμε τη βοήθεια της πρόκειται για μια προαναγγελθείσα κακοκαιρία, που θα καλύπτοντας έτσι και τη σφοδρότητα του φαινομένου.
πυροσβεστικής».
δημιουργούσε προβλήματα, δεν υπήρχε κανένας προ- Το ύψος της βροχόπτωσης έφτασε ενδεχομένως και τα
γραμματισμός από τους τοπικούς φορείς. «Έπρεπε να 350 χιλιοστά σε σύγκριση με τα 150 της προηγούμενης
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
είχε γίνει μια σοβαρή μελέτη και όχι να βάλουμε ένα πλημμύρας. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Λέκκας, εκεί πάντα
Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι γκρέιντερ να καθαρίσει τους παραποτάμους. Έπρεπε να θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς στις εκβολές
του ποταμού έχει δημιουργηθεί οικιστική περιοχή. Είναι
αυθαίρετες κατασκευές που στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν και θα δημιουργούν πάντα πρόβλημα στην περιοχή, ανέφερε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας ότι η φύση
λειτουργεί όπως εκατομμύρια χρόνια και δεν πρόκειται
να αλλάξει αλλά εμείς πρέπει να αλλάξουμε, είπε ο καθηγητής. Επισήμανε ακόμη ότι την οικιστική αυτή περιοχή δε μπορούν να την προστατεύσουν αντιπλημμυρικά
έργα, καθώς βρίσκεται μέσα στο Δέλτα του ποταμού και
προηγείται η λεκάνη απορροής του ποταμού εκτάσεως
240 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Όλοι όταν κυκλοφορούμε έξω και σε κλειστούς χώρους πρέπει να φοράμε μάσκα προστασίας.
Στα Ψαχνά υπάρχει μια δεύτερη λεκάνη απορροής, ανεξάρτητη από την πρώτη, που τροφοδοτήθηκε από τα ρέΠροβάλεται την εταιρεία σας ή τον σύλλογο σας, φορόντας μάσκες με τα χρώματα σας!
ματα που συμβάλουν στα Ψαχνά αλλά και από ποσότητα
υδάτων που δεν κατάφερε να συγκρατήσει μια έκταση
που κάηκε πέρυσι. Επειδή η πόλη εκεί αναπτύχθηκε ανάμεσα στη συμβολή των ρεμάτων, αδυνατεί η διεύρυνση
της κοίτης τους με αποτέλεσμα όταν υπάρχει σφοδρή
βροχόπτωση να σημειώνεται υπερχείλιση. Εκτός πόλης
δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχουν διευρυνθεί οι κοίτες,
εξήγησε ο κ. Λέκκας.
Στα Πολιτικά, όπου η λεκάνη απορροής είναι μόλις 14
τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουμε μεγάλες κλίσεις εδαφών
Άνετες
και παρά την ύπαρξη δάσους που βοήθησε στη συγκράτηση των υδάτων στο μέτρο του δυνατού, η ένταση της
βροχής ήταν τόσο μεγάλη που τα δέντρα ξεριζώθηκαν
Ένα μοναδικό μέγεθος
από τα ασυγκράτητα νερά, έφτασαν στα Πολιτικά, βρήκαν μικρές διατομές και παρουσιάστηκε υπερχείλιση.
Πλένονται αμέτρητες φορές
Ο κ. Λέκκας κατέληξε ότι δε μπορούμε σημειακά να
Σύσταση: δυο μάσκες κατ'άτομο
εντοπίσουμε που θα γίνει ένας σεισμός ή μια κατολίσθηκατ'άτομο
ση ή πόσο θα είναι το ύψος μια ισχυρής βροχόπτωσης.
Αυτό μπορούμε μόνο να το διαγράψουμε και να το υπολογίσουμε, σε γενικές γραμμές, ξεκαθάρισε.

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ
Ή ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ

450 978-0070

5.0”

6.0”

ΤΙΜΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

$1867* για 250 μάσκες: 7.47$/η μία σε 21 ημέρες

Τυπωμένες με μη τοξικές μπογιές
Υψηλής ποιότητας ύφασμα και κλωστές
Παραγωγή Βόρειας Αμερικής

ΔΙΑΝΟΜΗ

$6970* για 1,000 μάσκες: 6.97$/η μία σε 21 ημέρες
*Σύν οι φόροι

Ύφασμα διπλού πάχους
100% αναπνεύσιμο ύφασμα

sales@newsfirst.ca

Για τις παραγγελίες σας: 450 978-0070

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε για την τραγωδία στην
Εύβοια, όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά οκτώ άτομα
από τη φονική κακοκαιρία.
Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Χαλκίδας θα διενεργήσει έρευνα σε κακουργηματικό βαθμό για το αδίκημα
της «πρόκλησης πλημμυρών με κοινό κίνδυνο για ανθρώπους και επιγενόμενους θανάτους κατά συρροή», ενώ ο
πταισματοδίκης της περιοχής θα διερευνήσει εάν προκύπτουν παράνομες επιχωματώσεις ή παράνομες δομήσεις
στην κοίτη του ποταμού Λήλαντα.
Μάλιστα, αναμένεται να οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, ο
οποίος θα συντάξει πόρισμα – μελέτη για να διαπιστωθούν οι τυχόν παθογένειες.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως με εντολή
του κ. Προκοπίου, αντεισαγγελέας Χαλκίδας μετέβη ήδη
από την Τρίτη 11/8 στα σημεία των καταστροφών, συνοδευόμενος από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία.
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Champions League: Στα νοκ άουτ
με τη Μπεσίκτας ο ΠΑΟΚ

Γιουβέντους: Θέλει
να… ξεφορτωθεί
τον Ρονάλντο!

«Β

Ο «δικέφαλος» που είναι γηπεδούχος, θα υποδεχτεί
στις 25 ή 26 Αυγούστου την τουρκική ομάδα

Τ

ην τουρκική Μπεσίκτας θα βρει στο
δρόμο του για τα «αστέρια» ο ΠΑΟΚ!
Ο «δικέφαλος» θα φιλοξενήσει στην
Τούμπα την τουρκική ομάδα, καθώς η
κληρωτίδα, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας έφερε
στο δρόμο των Θεσσαλονικέων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions

League, την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
Ο «δικέφαλος» που είναι γηπεδούχος,
θα υποδεχτεί στις 25 ή 26 Αυγούστου
την τουρκική ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας. Και αυτό διότι, η Ελλάδα έχει δηλωθεί ως χώρα που μπορούν να έρθουν
και οι 54 ομοσπονδίες, κάτι που σημαίνει

ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά στην
έδρα των «ασπρόμαυρων».
Αναλυτικά τα ζευγάρια της κλήρωσης:
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Φλόριαν ή Κλουζ – GNK Ντινάμο
Γιουνγκ Μπόις – Σλόβαν Μπρατισλάβα
ή KI (FRO) – Σλόβαν Μπρατισλάβας
Σέλτικ ή Ρέικιαβικ – Φερεντσβάρος ή
Τζουργκάρντεν
Φλόρα Ταλίν ή Σουντούβα – Μακάμπι
Τελ Αβίβ ή Ρίγα
Λέγκια Βαρσοβίας ή Ντρίτα/Λίνφιλντ –
Αραράτ ή Ομόνοια
Κέλιε ή Ντάνταλκ – Μόλντε ή Κουόπιο
Μπουντούτσνοστ ή Λουντογκόρετς –
Μίντιλαντ
Ντινάμο Μπρεστ ή Αστάνα – Κόνα Κουέι
Νόμαντς ή Σαράγεβο
Καραμπάχ ή Σίλεκς – Σέριφ ή Φόλα Ες
Ντιναμό Τιφλίδας ή Τίρανα – Ερυθρός
Αστέρας ή Εουρόπα
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Αλκμάαρ – Βικτόρια Πλζεν
ΠΑΟΚ – Μπεσίκτας
Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ – Ραπίντ Βιέννης
© ΕΘΝΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

H Περιφέρεια έδωσε άδεια
διεξαγωγής στο ΟΑΚΑ

Τ

Η Αστυνομία είχε απορρίψει άλλα γήπεδα,
υπό το φόβο επεισοδίων

όμβα» έριξε
ο Γκιγιέρμ
Μπαλάγκ, έγκυρος
δημοσιογράφος και
ανταποκριτής του Sky
Sports, ειδικός στα
μεταγραφικά θέματα.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει προταθεί σε
πολλές ομάδες, ανάμεσα στις οποίες
είναι και η Μπαρτσελόνα!
Ο λόγος γι αυτή την ανατροπή είναι ότι
η Γιουβέντους έχει επιλέξει να στείλει
τον CR7 όπου να’ ναι, προκειμένου να
γλιτώσει το υπέρογκο συμβόλαιό του!
Μάλιστα, είχε ακουστεί και για τη Ρεάλ
Μαδρίτης. Η Ρεάλ είχε πει «με τίποτα,
δεν επιστρέφει». Έγιναν μετά συζητήσεις με MLS κλπ. Επειδή η Γιουβέντους
θέλει να ξεφορτωθεί αυτό το μισθό.
Είναι τόσο δραστικές οι εξελίξεις. Έχει
προταθεί παντού, συμπεριλαμβανομένης και της Μπαρτσελόνα. Δεν είμαι
σίγουρος ότι θα τον ξεφορτωθούν
τόσο εύκολα. Στην πραγματικότητα, με
τα χρήματα που κερδίζει, περίπου 23
εκατ.€ καθαρά. Αυτά κέρδιζε και στη
Ρεάλ Μαδρίτης και πιστεύω ότι ισορρόπησε τους μισθούς του όταν πήγε
στη Γιουβέντους. Ποιος θα πληρώσει,
όμως, αυτά τα χρήματα;», επεσήμανε
χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στο
ράδιο του BBC αφήνοντας μια «βόμβα» να αιωρείται για το μέλλον του
Ρονάλντο…
© sport-fm.gr

MLS BACK TOURNAMENT

Ο τίτλος
στο Portland

ο «πράσινο φως» άναψε η Περιφέρεια Αττικής στην ΕΠΟ έτσι ώστε να διεξαγάγει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.
Η Περιφέρεια προχώρησε σε χορήγηση άδειας προς την ομοσπονδία για τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και
τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στις 30 Αυγούστου.
Η απόφαση για το ΟΑΚΑ ως έδρας του τελικού λήφθηκε από την ΕΠΟ, μετά το έγγραφο της Αστυνομίας, που ζήτησε να μη διεξαχθεί ο τελικός στα γήπεδα της Ριζούπολης, της Νέας Σμύρνης και του Περιστερίου, λόγω φόβου επεισοδίων, παρότι ο τελικός θα
διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων.
Επομένως, ένα τυπικό θέμα, επιλύεται, εκτός αν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ζητήσει εξηγήσεις από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, όπως έκανε μετά την άδεια που δόθηκε στο γήπεδο της Ριζούπολης.
© ΕΘΝΟΣ

Καλάθης: «Είναι υπέροχο να είμαι
μέλος της Μπαρτσελόνα»
Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε για το νέο κεφάλαιο
της καριέρας του στους Μπλαουγκράνα

Μ

ετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο
Νικ Καλάθης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, με την οποία ήδη προπονείται.
Ο πρώην αρχηγός του Τριφυλλιού αναφέρθηκε στη νέα σελίδα

της καριέρας του και όσα ζει στη Βαρκελώνη.
«Ήρθα για να κερδίζω. Έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ παικτών
και προπονητών οι οποίοι είναι ικανοί για να τα καταφέρουν.
Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να
βρεθώ με όλους τους συμπαίκτες ώστε να γνωριστούμε μέσα
στο παρκέ και να αποκτήσουμε χημεία ως ομάδα», δήλωσε ο
Καλάθης αρχικά και είπε για την Μπαρτσελόνα ότι είναι «ομάδα πρώτης κλάσης. Είναι υπέροχο να είμαι μέλος της ομάδας
και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Έχω αγωνιστεί πολλές
φορές στο Palau Blaugrana, οπότε το γνωρίζω το μέρος. Μου
αρέσουν τα πάντα εδώ. Ελπίζω να έρθουν και οι φίλαθλοι να
παρακολουθήσουν τους αγώνες μας».
Και κατέληξε μιλώντας για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο
Σάρας έχει έρθει με φοβερή ενέργεια και είναι ικανοποιημένος
που βρίσκεται εδώ, όπως και όλοι μας. Όπως εγώ, έτσι και εκείνος, είναι ένα νέο ξεκίνημα και για τους δυο μας».
© tanea.gr

Η

ομάδα των Portland Timbers κατέκτησε το τουρνουά MLS Back
Tournament, επικρατώντας την Τρίτη
11/8 στον τελικό του Orlando City με 2-1
(27’ Mabiala, 66’ Zuparic - 39’ Pereyra).
Η ομάδα του Ορλάντο είχε προκριθεί
στον τελικό, εφόσον είχε νικήσει στον
ημιτελικό με 3-1 τη Μινεσότα.
Το τουρνουά με την ονομασία «MLS is
BACK Tournament» ήταν ένα μοναδικό
τουρνουά κατά τη διέρκεια της σεζόν
MLS 2020 για να σηματοδοτήσει/προετοιμάσει την επιστροφή του πρωταθλήματος στη δράση, μετά την αναστολή του ως αποτέλεσμα της πανδημίας
Covid-19.
Συμμετείχαν οι 24 από τις 26 ομάδες
του MLS, εφόσον αποσύρθηκαν οι FC
Dallas και οι SC Nashville, διότι αρκετοί
παίκτες αυτών των δύο ομάδων είχαν
διαγνωστεί θετικοί στην Covid-19 λίγο
πριν την έναρξη των αγώνων του τουρνουά.
Η κανονική σεζόν του MLS συνεχίζεται
κανονικά από την επόμενη μέρα του τελικού του τουρνουά.
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Κώστας Τσιμίκας:
Μια μεταγραφή που
ξεπέρασε κάθε φαντασία
Το 2018 αναζητούσε, ακόμη, μια θέση στον
Ολυμπιακό. Το 2020 ξεπέρασε και το μέντορά
του, Γρηγόρη Γεωργάτο. Η μετακίνησή του
στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας,
Λίβερπουλ, είναι η πιο «ηχηρή» στα χρονικά του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια υπέροχη ιστορία,
απ’ αυτές που κατά καιρούς γράφουν τα σπορ…

Τ

ον είχα γνωρίσει σε ένα κατάστημα
με οπτικά είδη, στη Χρήστου Λαδά,
απέναντι από το ιστορικό κτίριο του ΔΟΛ.
Ήταν την εποχή (καλοκαίρι του 2018) που
είχε, μόλις, επιστρέψει από την Ολλανδία
για να (ξανά)δοκιμάσει την τύχη του στον
Ολυμπιακό.
Γράφει ο Sportscaster
© Protagon.gr
Εντάξει, έξω από το φυσικό τους περιβάλλον οι «άσοι» των γηπέδων δε μοιάζουν με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στον
«Εξολοθρευτή», όμως δυσκολευόσουν
να πιστέψεις πως εκείνο το λιπόσαρκο,
μετρίου αναστήματος, χαμογελαστό και
ευγενέστατο παιδί, που περίμενε υπομονετικά την κοπέλα την οποία συνόδευε να
διαλέξει γυαλιά, ήταν ποδοσφαιριστής.
Του υψηλότερου επιπέδου, μάλιστα.
Ο Κώστας Τσιμίκας που θα συναντήσεις
τυχαία στο δρόμο και ο Κώστας Τσιμίκας
του γηπέδου, θαρρείς πως είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ο ένας, χαμηλών
τόνων, ντροπαλός, χωρίς το παραμικρό
ίχνος έπαρσης, περνά σχεδόν απαρατήρητος. Ο άλλος, ένας λεοντόκαρδος πολεμιστής γεμάτος αυτοπεποίθηση, δεν
πιστεύει πως υπάρχει μάχη που δε μπορεί να κερδίσει.
Όπως εκείνο το καλοκαίρι. Όλοι περίμεναν πως θα δινόταν, πάλι, δανεικός,
εκτός από τον ίδιο. Άντε και τον Γρηγόρη
Γεωργάτο, το μέντορά του. Που το 2014
αναγνώρισε στο πρόσωπο του (17χρονου, τότε) Κωστάκη το «νέο Γεωργάτο»,
και έπεισε τον Ολυμπιακό να καταβάλει
στον Πανσερραϊκό… 30.000 ευρώ για να
τον αποκτήσει. Ύστερα, του άλλαξε θέση.
Από εξτρέμ, τον έκανε αριστερό μπακ.
Όπως είχε κάνει, κάποτε, με τον ίδιο (που
στην Παναχαϊκή αγωνιζόταν ως «δεκάρι») ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς.

Suggested presentation.

Ήταν άθλος αυτό που κατάφερε ο Τσιμίκας το 2018: να πείσει τον Πέδρο
Μαρτίνς, όχι μόνο να τον κρατήσει στην
ομάδα, αλλά και να επενδύσει πάνω του.
Ταυτοχρόνως, ήταν η αρχή μιας υπέροχης ιστορίας, απ’ αυτές που κατά καιρούς
γράφουν τα σπορ. Δύο χρόνια αργότερα
έπεισε και τον Γιούργκεν Κλοπ να τον πάρει κοντά του. Ακούγεται απίστευτο, αλλά
είναι αληθινό: ο Κώστας ξεπέρασε ακόμη
και το δάσκαλό του, που το 1999 είχε μετακινηθεί από τον Ολυμπιακό στην Ιντερ.
Η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, είναι η πιο
«ηχηρή» από οποιαδήποτε άλλη Έλληνα
ποδοσφαιριστή, ή ποδοσφαιριστή (και
ξένου ακόμη) που πουλήθηκε απευθείας
από την Ελλάδα σε σύλλογο του εξωτερικού. Μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, η
αξία της μεταγραφής φτάνει τα 17 εκατ.
ευρώ (για το 80% των δικαιωμάτων του
παίκτη). Μόνον ο Ποντένσε και ο Ρέτσος
έχουν φέρει περισσότερα χρήματα στα
ταμεία του Ολυμπιακού. Όσο για τον ίδιο
τον Τσιμίκα, σύμφωνα με τον Guardian,
θα αμείβεται με 2.650.000 ευρώ το χρόνο -τα επταπλάσια απ’ όσα κέρδιζε στην
Ελλάδα- και θα υπογράψει συμβόλαιο
διάρκειας τεσσάρων ή πέντε ετών.
Προορίζεται για αναπληρωματικός του
26χρονου Άντι Ρόμπερτσον, που είναι
το μοναδικό «καθαρόαιμο» αριστερό
μπακ στο ρόστερ της Λίβερπουλ, όμως…
ποτέ μη λες ποτέ. Στα 24 του ο Κώστας
έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης, είναι «δουλευταράς», και η πρόοδος από
τη μαθητεία του δίπλα στον Κλοπ δε θα
αργήσει να φανεί. Όπως φάνηκε και στον
Ρόμπερτσον. Αλλά και στον Βαϊνάλντουμ,
τον Φιρμίνο, τον Μανέ, και πολλούς άλλους παίκτες της Λίβερπουλ, που ευτύχησαν να πέσουν στα χέρια του Γερμανού
τεχνικού και των συνεργατών του.

Άλλωστε, σύμφωνα με το World of
Football -ένα κανάλι στο YouTube που
εξειδικεύεται στην παρουσίαση εξαιρετικά ταλαντούχων νέων παικτών, οι οποίοι
ακόμη δεν είναι ευρέως γνωστοί- ο Έλληνας διεθνής έχει ένα περιθώριο βελτίωσης της τάξης του 30%, ιδίως στα «τελειώματα» των φάσεων. Τα πιο δυνατά
του σημεία, με βάση την αξιολόγησή του
(Απρίλιος του 2020), είναι οι σέντρες, η
τεχνική του κατάρτιση, η ταχύτητα, η εργατικότητα, η γενναιότητα και ο επαγγελματισμός του.
Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στα
χρονικά του Ολυμπιακού που επιλέγει
για ομάδα του ο διάσημος Γερμανός προπονητής. Ο πρώτος ήταν ο Φέλιξ Μπόρχα, ο επιθετικός από τον Ισημερινό που
είχε έρθει στην Ελλάδα το 2006, αλλά
σκόραρε μόλις πέντε γκολ σε 23 συμμετοχές. Παρά την απογοητευτική του σεζόν,
ο Κλοπ τον πήρε στη Μάιντς. Τότε τον είχαμε περάσει για κορόιδο, όμως δικαιώθηκε. Την επόμενη χρονιά ο Μπόρχα πέτυχε 16 τέρματα, και η γερμανική ομάδα
έχασε τον προβιβασμό της στη Μπουντεσλίγκα για μόλις δύο βαθμούς.
Μακροπρόθεσμα ο Ολυμπιακός έχει
πολλά περισσότερα να κερδίσει, από τα
χρήματα που θα βάλει τώρα στο ταμείο
του. Η φήμη του ως ένα από τα κορυφαία
selling club της Ευρώπης, απογειώνεται.
Μέχρι τώρα, στη δεκαετία του Βαγγέλη
Μαρινάκη, είχε πουλήσει στο εξωτερικό
παίκτες συνολικής αξίας 220 εκατ. ευρώ.
Κάποιους από αυτούς, σε κορυφαία πρωταθλήματα: στην Αγγλία, την Ισπανία, την
Ιταλία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Στην Πρέμιερ Λιγκ είχε στείλει πέντε ποδοσφαιριστές: τον Μιραλάς στην
Εβερτον, το Μήτρογλου στη Φούλαμ, το
Μιλιβόγιεβιτς στην Κρίσταλ Πάλας, τον
Μαζουάκου στη Γουέστ Χαμ και τον Ποντένσε στη Γουλβς.

Ποτέ, όμως, δεν είχε «ψωνίσει» από τον
Πειραιά ένα μέγεθος όπως η Λίβερπουλ.
Καλύτερη διαφήμιση για την… πραμάτεια των «ερυθρόλευκων», δε μπορούσε
να υπάρξει.
Για τον Τσιμίκα, η μεταγραφή αυτή είναι μια επιβράβευση πέρα από κάθε φαντασία. Πέρασε πολλά, για να φτάσει ως
εδώ. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, στον Πανσερραϊκό, το πλήρωσε
-ουσιαστικά- ο πατέρας του, Γιώργος,
μάγειρας σε ξενοδοχείο της Σκιάθου. Το
2016, στον Ολυμπιακό πλέον, ο Πάουλο
Μπέντο τον εμπιστεύτηκε μόνο σε ένα
ματς (με την ΑΕΛ). Έπειτα… τον εξαφάνισε. Είχε παίξει άλλο ένα ματς πρωταθλήματος το 2015 (με την Καλλονή), επί Σίλβα. Το Δεκέμβριο του 2016 τον έστειλαν
να κάνει το… αγροτικό του στην Εσμπιεργκ (Δανία). Και το 2017, στην ολλανδική Βίλεμ. Εκεί, άκουσε για πρώτη φορά
την εξέδρα να φωνάζει ρυθμικά το όνομά
του (Constantinos). Στο Τίλμπουρχ ωρίμασε. Έκανε τα καλύτερά του παιχνίδια.
Την επόμενη σεζόν (2018-2019) κέρδισε,
επιτέλους, θέση βασικού στον Ολυμπιακό. Τον Οκτώβριο του 2018 πρωτόπαιξε
και στην Εθνική Ανδρών. Όλοι πίστευαν
πως ο νεαρός από τη Θεσσαλονίκη είχε
εξαντλήσει τις δυνατότητές του «με το
παραπάνω». Έπεσαν έξω.
Η ιστορία του είναι ένα διδακτικό παράδειγμα για κάθε ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Ό,τι κι αν του συνέβη, όσο αδικημένος κι αν ένιωσε, δεν έπαψε να δουλεύει,
να μαθαίνει και να παίζει όσο καλύτερα
μπορούσε. Το 2019-2020 η προσπάθειά
του ανταμείφθηκε με μια καταπληκτική
σεζόν, και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσει τους κόπους του. Θα ζήσει τη μοναδική εμπειρία του «Μάνσφιλντ» και της
Πρέμιερ Λιγκ. Αυτή που δε βίωσαν, ποτέ,
παίκτες με πολύ περισσότερα προσόντα,
αλλά χωρίς την «ψυχή» του Τσιμίκα.

barbiesgrill.com
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Δεκαπενταύγουστος

Α

υτό το Σάββατο, η εκκλησία μας και όλος ο
Ορθόδοξος Ελληνισμός τιμούν την Κοίμηση
της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας.
Λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων για
την προστασία του πληθυσμού από τη διασπορά του κορονοϊού, δεν θα γίνει η περιφορά της
Εικόνας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Οι Ιερές
Ακολουθίες θα τελεστούν κανονικά, τηρώντας τα
μέτρα που έχει ορίσει η κυβέρνηση και οι υγειονομικές αρχές.
Στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, στο Park
Ex, την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 7:00
μ.μ., θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου κκ.
Σωτηρίου. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, στις 8:00
π.μ., θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου.
Χρόνια πολλά.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΟΥΒΛΑΚΙ

15 και 16 Αυγούστου στη Νότια Ακτή

Μ

ετά την τεράστια επιτυχία του διαδικτυακού Πανηγυριού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον
Ιούνιο, στη Νότια Ακτή, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ξανά για αυτό το διήμερο φεστιβάλ σουβλάκι.
Τα καθαρά έσοδα από αυτόν τον έρανο θα υποστηρίξουν τις πολλές ανάγκες του παραρτήματος IV του
Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» καθώς ξεκινάει η
νέα σχολική χρονιά.

Κάντε ένα διάλειμμα από το μαγείρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο και επιτρέψτε στην ομάδα των αφοσιωμένων εθελοντών της Επιτροπής Γονέων του παραρτήματος IV να προετοιμάσει το μεσημεριανό ή το δείπνο σας. Θα βρίσκονται στο χώρο μετά τη θεία λειτουργία, το Σάββατο
και την Κυριακή, από τις 12 μ.μ. έως τις 7 μ.μ. για να ετοιμάσουν τις παραγγελίες σας. Το
μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, καλαμάκι ή πίτα, πατάτες, τζατζίκι καθώς και σπανακόπιτες
και τυρόπιτες.
Όπως και τον περασμένο Ιούνιο, μπορείτε επίσης να καλέσετε για προπαραγγελία στο
(514) 296-4439. Όλες οι παραγγελίες θα παραλαμβάνονται μόνο την πλευρά της οδού
Perlini του Κοινοτικού Κέντρου Νότιας Ακτής. Δεν θα υπάρχουν καθίσματα στις εγκαταστάσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγραφές 2020-21

Α

γαπητοί γονείς,
Σας κάνουμε γνωστό ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν
το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 13:00
στα έξης σχολεία και σε όλα τα παραρτήματα τους:
Σχολείο «Πλάτων-Όμηρος» (Προνηπιαγωγείο- Νηπιαγωγείο - Δημοτικό): Μόντρεαλ
(5757 Wilderton, Montreal H3S 2K8), Roxboro (κτίριο σχολείου Σωκράτης III, 11, 11e rue,
Roxboro H8Y 1K6), Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 Grande-Allée,StHubert J3Y 1A1). Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 9:00 έως τις 14:00.
Σχολείο «Άγιος Νικόλαος» (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) Laval (κτίριο σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», 1565 St.Martin O., Laval H7S 1N1). Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε
Σάββατο από τις 9:00 έως τις 14:00.
Σχολείο «Αριστοτέλης» (Γυμνάσιο- Λύκειο) Μόντρεαλ (5757 Avenue Wilderton, Montreal
H3S 2K8) Laval (κτίριο σχολείου Σωκράτης V, 931 rue Emerson, Laval H7W 3Y5), Νότια
Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220Grande-Allée, St-Hubert J3Y 1A1). Το σχολείο
θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 8:45 έως τις 14:15.
Για τους γονείς που έχουν παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου/Λυκείου και επιθυμούν να τα
εγγράψουν στα σχολεία «Άγιος Νικόλαος» και «Αριστοτέλης» του Laval, προς διευκόλυνσή τους, οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται και στα δύο σχολεία και για τα δύο σχολεία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο (514)
738-2421 εσωτ. 115 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kkiryakidis@hcgm.org
Τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ προετοιμάζουν τους μαθητές
για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος). Στους μαθητές του
Λυκείου απονέμονται 4 μονάδες (credits) κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή Χρήστου Αδαμόπουλου

Α

γαπητοί φίλοι,

Σε λίγες μέρες τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στο σχολείο. Γνωρίζουμε ότι
πολλοί από σας ανησυχείτε σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους γονείς των μαθητών του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»
ότι η ομάδα μας εργάζεται με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή στο θέμα της
επιστροφής των παιδιών στις τάξεις.
Την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Παιδείας, Jean-François Roberge, έδωσε λεπτομέρειες
για τα σχέδια επιστροφής στο σχολείο που παρουσιάστηκαν αρχικά τον περασμένο Ιούνιο. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα σχολείων το φθινόπωρο είναι ζωτικής
σημασίας για να την πρόοδο των παιδιών και των εφήβων. Όλα πρέπει να
γίνουν με προτεραιότητα στην υγεία χωρίς να βλάπτεται η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή επικαιροποίησης του
προγράμματος ανοίγματος των σχολείων, ώστε να προσαρμοστεί όλο το εκπαιδευτικό δίκτυο πριν επιστρέψουν οι μαθητές.
Το πρόγραμμα επανέναρξης χωρίζεται ως εξής:
Η χρήση καλύμματος προσώπου (μάσκα) θα είναι υποχρεωτική για όλους
τους μαθητές από την Ε’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Το προσωπικό και οι
ενήλικες πρέπει επίσης να φορούν μάσκες. Οι μάσκες θα πρέπει να φοριούνται
στους κοινόχρηστους χώρους, διαδρόμους και στα σχολικά λεωφορεία, αλλά
δεν είναι υποχρεωτικό όταν οι μαθητές κάθονται στα θρανία, στην τάξη τους.
Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο
σχετικά με την κάλυψη προσώπου και τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας θα
συνεχίσουν να τηρούνται από το προσωπικό. Δεν υπάρχουν μέτρα που να
επηρεάζουν τα μικρά παιδιά.
Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς για να διασφαλίσει
ότι όλα τα παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος έχουν πρόσβαση σε
κάλυψη προσώπου.
Η δημόσια υγεία δεν απαιτεί πλέον το διαχωρισμό των ομάδων τάξης σε
υποομάδες, τις γνωστές ως «φούσκες». Η «φούσκα» θα είναι η τάξη. Μέσα
στην τάξη δεν απαιτούνται μέτρα φυσικής απόστασης. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά
και η χρήση καλύμματος προσώπου πρέπει να γίνονται σεβαστά μεταξύ των
μαθητών διαφορετικών τάξεων.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη σε μαθητές με έγγραφο
γιατρού, που αποδεικνύει ότι υπάρχει νόσημα που μπορεί να επιδεινωθεί με
το COVID-19.
Το υπουργείο θα ενημερώσει τους γονείς σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν
εάν εντοπιστεί κρούσμα του ιού σε ένα σχολείο ή εάν ένας γονέας θέλει να
αναφέρει κάποιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσης όλους τους
γονείς αν παρουσιαστεί θετικό κρούσμα στο σχολείο τους.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να κλείσει κάποια τάξη, εντός 24 ωρών θα
ξεκινήσει εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ο Υπουργός χαρακτηρίζει το μέτρο αυτό
ως «εγγύηση ποιότητας και δικαιοσύνης». Με αυτήν την εγγύηση, εάν κάποια
τάξη κλείσει, κάθε παιδί θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 15 ώρες μαθημάτων την
εβδομάδα και 2 ώρες την ημέρα για να αλληλοεπιδράσει με κάποιον δάσκαλο.
Ο στόχος είναι να αντισταθμιστεί η καθυστέρηση των τελευταίων μηνών στη
διδασκαλία με ασφαλή τρόπο. Για τα διαλείμματα, η χρήση μάσκας δεν είναι
υποχρεωτική, αλλά θα ληφθούν μέτρα που θα επιτρέψουν παιχνίδια μεταξύ
μαθητών της ίδιας τάξης.
Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε πολλές από τις ερωτήσεις σας
θα βρείτε στον ιστότοπο https://www.quebec.ca/rentree.
Γνωρίζουμε ότι μερικές από τις οικογένειές μας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και καταστάσεις από αυτή την πανδημία. Το Σχολείο και η Κοινότητά
μας πάντοτε έκαναν και θα συνεχίσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να
καλωσορίσουν, εντός των ορίων των δυνατοτήτων μας, τους μαθητές μας και
τους γονείς τους.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους
που έχουν ταξιδέψει εκτός Καναδά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υποχρεούνται να απομονωθούν για 14 ημέρες μετά την επιστροφή τους.
Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί γονείς, ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση των κινδύνων με τον καλύτερο τρόπο και ανά πάσα στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε στα παιδιά σας την υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση που τους αξίζει.
Χρήστος Αδαμόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

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

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

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

Η Φιλική Εταιρεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

Για την Αναδιοργάνωση και Ανανέωση
ΕΛ Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ
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να κλείΜόντρεαλ
γενικότερα.
πολιτιστική
μαςΚοινότητάς
κληρονομιά,
η μας.
θρησκευτική
μας
κληροσημαντικούς
της
Όλα αυτά
σετε τις
θέσεις σας
εγκαίρως,
στους:
νομιά,
οι παραδόσεις
μας
και κυρίως τηλεφωνώντας
οι αξίες του Ελληνισμού
πρέπει να γίνουν
τα
χρόνια
στηρίζει
τουςτου
γονείς
ελληνικής
καταγωγής
εφαλτήριο
την
υγιή
ενσωμάτωση
Ελληνισμού
στην
ευρύτερη
κοινωνία του
Κώσταγια
Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Κεμπέκ
και του
Καναδά.
στην
προσπάθειά
τους
να
μεταδώσουν
στα
παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη
Γυναικείου
Τμήματος)της
514-277-7361
Η παροικία
μας αυτή την (Πρόεδρος
στιγμή δεν αξιοποιεί
τις δυνατότητες
στο έπακρο και
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
αυτό
πρέπει
να αλλάξει. Πίστη
Την περασμένη
εβδομάδα
είχα
την
ευκαιρία
να
συναντήσω
και
να
συνομιλήσω
με
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
τα ιδρυτικά μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Η σοβαρότητα, η αφοσίωση και ο ενθουσιπροσωπικότητά
τους
στην σύγχρονη
κοινωνία.
ασμός για τον
στόχο μας, καθώς και
το γεγονός
ότι οι συμμετέχοντες
αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα της παροικίας μας, με παρακίνησε να αφιερώσω τον χρόνο και
Τα μαθήματα
9 Σεπτεμβρίου
2017.
τις προσπάθειες
μου για τηναρχίζουν
επίτευξη τουστις
στόχου
αυτού.
Τα ονόματα
των
συμμετεχόντων
στην
Φιλική
Εταιρεία
θα
δοθούν
στην
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε δημοσιότητα
στο
μαζί με τα ονόματα όλων όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας.
γραφείοακόμη
της Κοινότητος
Περιμένω και ευελπιστώ
περισσότεροι να514-684-6462
ενωθούν μαζί μας τις ερχόμενες
εβδομάδες.
Η Φιλική Εταιρεία επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κίνημα αλλαγή συγκεντρώνοντας
συμπαροίκους από όλα τα τμήματα και στρώματα της παροικίας μας. Από τις πρώτες
ελληνικές οικογένειες που δημιούργησαν την Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ, όπως
Μετά και τιςτότε,
καλοκαιρινές
το Διοικητικόλόγω
συμβούλιο
με ιδιαίτερη
χαρά
και
ονομαζόταν
μέχρι καιδιακοπές
τους νεοαφιχθέντες
οικονομικής
κρίσης
Έλληνες
την πρώτη
εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
καιμεράκι
όλουςοργανώνει
όσοι βρίσκονται
ενδιάμεσα.
α
Ο σκοπός της Φιλικής Εταιρείας
να ενώσει937
όσους
συνειδητοποιούν την ανάγκη
αίθουσα είναι
του συλλόγου,
St-Roch,
για διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές στην ΕΚΜΜ και συμφωνούν σε μια Κοινή
Πλατφόρμα στηριζόμενη στις εξής αρχές:
το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
Αποκέντρωση,
Επαγγελματικοποίηση της διοίκησης,
Θα απολαύσουμε
ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
Διαφάνεια
και Συμμετοχή
Οι υπηρεσίες
που
η
ΕΚΜΜ
να θα
βρίσκονται
στα χέρια
αυτών που
αναψυκτικών, κρασί και προσφέρει
μπύρα. Όληοφείλουν
την βραδιά
διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
πραγματικά
ενδιαφέρονται
και
εργάζονται
για
την
επιτυχία
τους,
η
διοίκηση
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα. της
οφείλει να βρίσκεται στα χέρια αξιόπιστου και επαγγελματικού προσωπικού, με ένα
εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο που θέτει στόχους και προτεραιότητες και εργάζεΜε την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΚΜΜ
ται για να παρακινεί
τα μέλη
της ΕΚΜΜ
να ΣΧΟΛΕΙΩΝ
συμμετέχουνΤΗΣ
σε αυτήν.
αλλά
και
των
φίλων
του
συλλόγου
μας,
ώστε
να
μας
ενθαρρύνει
στην
Μια Προκαταρκτική
Κοινή Πλατφόρμα
επεξεργάζεται2015
αυτές
τις οργάνωση
αρχές αποτεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20η οποία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
λεί επί του παρόντος παρόμοιων
την βάση επί
οποίας διεξάγονται
οι συζητήσεις των μελών
καιτης
μεγαλύτερων
εκδηλώσεων.
της Φιλικής Εταιρείας για την δημιουργία της τελικής εκδοχής αυτής εντός των ερχόΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
μενων εβδομάδων.
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S 2V7 Χορών
Δάφνη
Η τελική σου
εκδοχή
αυτής Σφακιανάκη.
θα χρησιμοποιηθεί ως το ευρύτερο πλαίσιο για την αναθεώρηση
των εσωτερικών
κανονισμών
τηςΡουμελιωτών
ΕΚΜΜ η οποία
κρίνεται
απαραίτητη για
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
open
barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην γεύμα και
μακροπρόθεσμες
και
ουσιαστικές
Οι πόρτες
θα
ανοίξουν στηαλλαγές.
7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας, οργανώνει και πάλι την διδασκαλία
Η Φιλική
Εταιρεία
δεν Σε
αποτελεί
κάποια
πολιτικού ενδιαφέροντος ομάδα με στόχο να
μας.
αγαπάμε
πολύ.
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της
πατρίδας
μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
αναλάβει την διοίκηση της ΕΚΜΜ. Έπαθλα
Με
πολύ
αγάπη
και2ευχές,
Στόχος
είναι
να
συμπεριλάβουμε
όσομικρό
το δυνατόν
περισσότερους
συμπαροίκους.
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το
χορευτικό
θα3το
αποτελούν
παιδιά
1ο μας
βραβείο:
$3,000
ο βραβείο:
$1,000
ο βραβείο:
$500
Η ομάδαοι
μας
είναι σου,
ανοιχτή
και
καλωσορίζει
όσοι ασπάζονται τις αρχές της
γονέις
ο αδελφος
ηληκίας
6 έως 12όλους
χρόνων.
ΓιαΠλατφόρμας
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
μεμελών
την Επιτροπή
Εράνου της
ΕΚΜΜ της
Κοινής
της παρούσας
διοίκησης
σου Γιάννης,συμπεριλαμβανόμενων
οι παππούδες
και των
στο 514-738-2421,
εσωτ. 114,
ΕΚΜΜ.
Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι νονοί
Αποτελεί
ιδιαίτερη επιθυμία
η παρούσα
διοίκηση
της ΕΚΜΜ να ασπαστεί τις
ή με τον κ.μας
Γιώργο
Κουφάλη στο
514-944-5445
βασικές αρχές της Κοινής μας Πλατφόρμας και να τις υιοθετήσει.
Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
Θα καλωσορίζαμε μια επίσημη εντολή εκ του Προέδρου και του ΔΣ της ΕΚΜΜ προς
των
με την ετήσια
συνδρομή
των αλλαγές
20 δολ. των εσωτερικών
την Φιλική Εταιρεία
ναγονέων,
καταθέσουμε
τις ζωτικής
σημασίας
κανονισμών πριν το τέλος 2021.
Δάφνη
514-271-3969
Οι εγγραφές
άρχισαν
και γιαμας,
την σωστότερη
οργάνωση
παρακαλείστε
να κάνετε
τις
Αυτός
είναι, κατά
την γνώμη
ο επιθυμητός
τρόπος να
συμμετέχουμε,
ως παροικία της διασποράς,
στον
εορτασμό
των
200
χρόνων
από
την
έναρξη
της
Ελληνικής
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Επανάστασης και να διασφαλίσουμε την παρουσία και πρόοδο του Ελληνισμού για
ταΓια
επόμενα
εκατό χρόνια.
περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
Χρήστος Σύρρος, 23 Ιουλίου 2020.
τηλ
450
688-9358.
στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο
514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Εάν
επιθυμείτε
να συμμετέχετε στο κίνημα
μας ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες,
celebrations@newsfirst.ca
Send
your photos
α
γραφεία
του
συλλόγου
937
ST-Roch
514 270
4858
Orμας
drop
by our
officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
μπορείτε
να επικοινωνήσετε
μαζί
στο:
hcgmrenewal@outlook.com
FREE OF
CHARGE

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

www.newsﬁrst.ca

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
της παροικίας μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για
τηνΗΓια
καινούργια
περίοδο,
και
θα
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
πανδημία
του
COVID-19
και
το άγχος
συνεχίζουν
να επηρεάζουν
την
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
(Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ Ηλικίας.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ζωή όλων και
ιδίως
των
ατόμων
της Τρίτης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
ΓιαΜόντρεαλ
αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός
Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το
Όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και
ώρα
το μεσημέρι
στην
έργο
που άρχισε
για να προσφέρει
βοήθεια,
που
έχει
γίνει πιοπαροικιακών
απαραίτητη
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές, αφού
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
τα για
όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
τουκορονοϊού.
Φθινοπώρου
στηνχρώματα
διασπορά
του
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης
το απέδειξε,
αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
Είναι
όλων
μας δόθηκε
να
να
σκεφτόμαστε
και
να
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
καισυνεχίσουμε
ώρα
12:00
το
στο
με το
μικρόυποχρέωση
ανθρώπινο
δυναμικό,
η ευκαιρία
ναμεσημέρι
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
συνέχεια
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque
west, Στην
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
νοιαζόμαστε
για τους
ηλικιωμένους
και
τους
οικονομικά
αδύναμους.
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Χρειάζονται
την
όλων μας. τιμή να συμβάλετε
Την Πέμπτη
22υποστήριξη
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
η Οκτωβρίου
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για
ψώνια,
φαγητό,
και είδη
πρώτης
ανάγκης
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
καιή
Τοτιςλεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας, όσο
και
του
τόπου
όποιος
βοηθήσει
με τον
δικό του υπερηφανευόμαστε
τρόπο
μας,
πάλι
όλοιθέλει
μαζί
για
ναυπερηφανεύεστε,όπως
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
όλοι εμείς
που
821να
Ogilvy
γωνία
Outremont
στις τους
9:30συμπατριώτες
το πρωί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
ακόμη χρόνο μπορεί
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
514-948-3021.
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
Δεχόμαστε
τα
τηλεφωνήματά
σας
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
επιτυχία
εκδήλωσης
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας
απο τιςΣτην
11:00
π.μ. –της
4:00
μ.μ. στοκαι
τηλέφωνο
του γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
για “WALK-A-THON”
να παίξετε στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
Η επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηντα
Δευτέρα,
16 Νοεμβρίου
στιςπου
7:00
514-948-3021
για όσο
διάστημα διαρκούν
μέτρα της
Κυβέρνησης,
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ. στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O.
Laval
μας παροτρύνουν να
το συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
«ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ».
Σάββατο
9
Σεπτεμβρίου,
2017
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από εσάς
(514)
948 θέλετε
3021.να συνδράμετε στο έργο μας
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

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

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρειΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δύο (2) υποτροφίες των $1,000
για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
HLBS
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυοΦΟΙΤΗΤΕΣ
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
στο
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως
με βάση την Οργανισμός
ακαδημαϊκή επίδοση
τωνΚυριών
υποψηφίων.
Ο Φιλανθρωπικός
Ελληνίδων
με χαρά σας
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
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ανακοινώνει την έναρξη ενός Προγράμματος Υποτροφιών για τους
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
$50.00
και άνω.
.για
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
φοιτητές
Ελληνικής
καταγωγής
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: :
Για
να συμμετέχετε
στο Πρόγραμμα
Υποτροφιών
HLBS θα πρέπει
συνεργασία
με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της

Ο .Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
1Ελληνικής
Να •είστε
Καναδός
Πολίτης
ή Μόνιμος
Κάτοικος του Κεμπέκ
το βιογραφικό
τους,
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Ouzeri
•κατοικείτε
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
2. Να
στην
Ευρύτερη
Περιοχή
του
Μόντρεαλ
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
•
δύο
συστατικές
3. Να
είστε εγγεγραμμένοι
ή να της
σκοπεύετε
να εγγραφείτε σε σπουδές ή
από
πεσίματα
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,
εκπαίδευση
κατά
τοθεωρίας
προσεχές
ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021
μέσω ασκήσεων
και
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
4. Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαχρηματοδοτηθούν
τους
αρχάριους,του
και
θα: γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
χαρακτήρα
τους
και
Οιμαθήματα
τέσσερις
κατηγορίες
που θα
είναι
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο William
Hingston 419
Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
Μεταδευτεροβάθμιες
Ακαδημαϊκές
Σπουδές,
Επαγγελματικές
Σπουδές,
georgia.tridimas@gmail.com
Αθλητική
Κατάρτιση
Επαγγελματική
Κατάρτιση Τεχνών.
Roch
δωμάτιο
SS-21,και
κάθε
Τρίτη και Παρασκευή.

Οι
αιτήσεις θα πρέπει
να σταλούν
στον υπεύθυνο
της
Γιασυμπληρωμένες
περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά
με το Πρόγραμμα
Υποτροφιών,

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
στην
Το
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη
19 Σεπτεμβρίου
2017.
ταπρόγραμμα
κριτήρια
επιλεξιμότητας
και
τη διαδικασία
υποβολής
αιτήσεων,

κάτωθη
διεύθυνση:
επισκεφθείτε
τον ιστότοπό μας http://www.hlbs.ca/ και κάντε κλικ στο
. Εάν ενδιαφέρεστε
Πρόγραμμα
Υποτροφιών
υποβάλετε αίτηση
για
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφέςνα
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education
Committee
μία
υποτροφία
HLBS,
συμπληρώστε
τη
φόρμα
αίτησης
έως
την
21η
στο (514) 948
3021
.
Αυγούστου,AHEPA
2020. Η Montreal
φόρμα υπάρχει στονΕυκαιρία
ιστότοπόναμας
κερδίσετε
2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για
να
δείτε
Βιτάλη,
Νταλάρας
Για επιπρόσθετες
πληροφορίες,
μπορείτε να μας στείλετε email
Montreal,
QC
Γλυκερία τη
στις
26 Νοεμβρίου
:
.
. και
στη διεύθυνση
bursary
hlbs2@gmail
ή καλέσετε
ΓΡΑΜΜΗ
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας ηcom
Από
τον Οργανισμό
«Φιλία»
ΒΟΗΘΕΙΑΣ (HELP LINE) στο 514-344-1666.στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Επιτροπήνα
Υποτροφιών
HLBS και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Mπορείτε
βρήτε την αίτηση
στην
ιστοσελίδα μας
: www.ahepamontreal.org
Φιλανθρωπικού
Οργανισμού
Ελληνίδων Κυριών
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ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α »
ΜΙΚΡΗ

Γ Ε Θ Σ Η Μ Α Ν Η !!!

Μ-Θ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Ι Ε Ρ Ε Σ

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ε Σ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΘΕΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ώρα 7:00.

Παρασκευή 14 Αυγούστου: Παραμονή της Παναγιάς›
Θεία Κοινωνία ώρα 7:00 το πρωΐ.
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΙΕΡΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 το μεσημέρι.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ›
ώρα 7:00 το βράδυ.
Σάββατο 15 Αυγούστου: Η Κοίμηση της Παναγιάς!
Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία’ 8:00 το πρωΐ.

Κυριακή 16 Αυγούστου: Όρθρος καί Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:00 το πρωΐ.
Σάββατο 22 Αυγούστου: Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:30 το πρωΐ.
Κυριακή 23 Αυγούστου: ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ !
Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Παράκληση- Θεία Κοινωνία› 8:00 το πρωΐ.
Τετάρτη 26 Αυγούστου: Παραμονή Αγίου Φανουρίου› Εσπερινός› 6:00 το βράδυ.
Πέμπτη 27Αυγούστου: Αγίου Φανουρίου› Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία› 8:30 το πρωΐ.
Σάββατο 29Αυγούστου: Αποτομή Τιμίας Κεφαλής ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.Όρθρος και Θεία Λειτουργία Κοινωνία 8:00 το πρωΐ. [ κατάλυση ελαίου ]
Κυριακή 30 Αυγούστου: Αγίου Αλεξάνδρου› Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία’ 8:00 το πρωΐ.
Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κατάθεση Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία - Θεία Κοινωνία 8:30 το πρωΐ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
* ΠΑΝΑΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ * ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
* ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ *
ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ - ΚΑΝΔΗΛΕΣ - ΚΕΡΙΑ
ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΤΗΣ !
« ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ΄»

«Χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων».
παπανικόλας

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α»
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Βανδάλισαν την Παναγία Σουμελά στον Πόντο

Μ

ια μεγάλη, ανίερη πρόκληση δέχεται η Ελλάδα στην Ιερά Μονή
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Άγνωστοι
προξένησαν τεραστίων διαστάσεων καταστροφές στις περίφημες και ιστορικές τοιχογραφίες της Μονής, κατά το διάστημα
που ήταν κλειστή για επισκευές.
Ενόψει της πατριαρχικής λειτουργίας
στις 15 Αυγούστου, η καταστροφή θα γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Προς
το παρόν, αποτυπώνεται στην τουρκική
σελίδα Arkeofili https://arkeofili.com/ με
φωτογραφικό υλικό που γεννά οργή και
θλίψη.

Άλλωστε, κάτω από το δημοσίευμα, Τούρκοι πολίτες σχολιάζουν πως σε ένα σοβαρό κράτος αυτό δε θα έπρεπε να συμβαίνει, καταδικάζοντας τις ανόσιες πράξεις.
Η τουρκική πλευρά διαψεύδει αυτό που
δείχνουν τα τεκμήρια. Ο Yahya Coşkun,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μουσείων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
δήλωσε στο πρακτορείο «Ανατολή» ότι
δεν υπήρξε πρόσφατη ζημιά στις τοιχογραφίες στη Μονή.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι
Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και Σωφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από αποκάλυψη της
Παναγίας, με σκοπό να ιδρύσουν το μοναχικό της κατάλυμα. Εκεί, σε σπήλαιο της
απόκρημνης κατωφέρειας του όρους, σε
υψόμετρο 1063 μέτρα, είχε μεταφερθεί
από αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας
της Aθηνιώτισσας, την οποία, πάντα κατά
την παράδοση, εικονογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά έχει μπει
στον προσωρινό κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO. Η χώρα μας θα πρέπει να ζητήσει αποκατάσταση των αγιογραφιών, που
έχουν πολύ μεγάλη ιστορική και εικαστική αξία. Θα μπορούσε, μάλιστα, να προσφερθεί να στείλει Έλληνες συντηρητές,
οι οποίοι έχουν πείρα και σεβασμό προς
τα μνημεία. Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή Σουμελά (ποντιακά: σου Μελά,
από το όρος Μελά), βρίσκεται κοντά στην
Τραπεζούντα, και αποτελεί σύμβολο επί
16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού.

Tο σοβαρό πρόβλημα της ύδρευσης του
μοναστηριού λύθηκε, επίσης σύμφωνα με
την παράδοση, κατά θαυματουργό τρόπο,
καθώς αναβλύζει νερό μέσα από ένα γρανιτώδη βράχο. Oι θεραπευτικές του ιδιότητες έκαναν πασίγνωστο το μοναστήρι
όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και
στους μουσουλμάνους.
H μονή κατά καιρούς υπέφερε από τις
επιδρομές των αλλόπιστων και των κλεπτών, εξ αιτίας της φήμης και του πλούτου
που απέκτησε. Σε κάποια από αυτές τις
επιδρομές λεηλατήθηκε από ληστές και,
σύμφωνα πάντα με την παράδοση, κατα-

Γράφει η Αγγελική Κώττη
© Liberal
Σύμφωνα με το συντάκτη του κειμένου Erman Ertuğrul έχουν σβηστεί ή
έχουν γραφτεί ονόματα επάνω σε όλα
τα πρόσωπα των τοιχογραφιών, εκτός
από όσες βρίσκονται στην οροφή και δε
μπορούσαν να τα φτάσουν οι βάνδαλοι.
Τις καταστροφές είδαν και αποτύπωσαν επισκέπτες από τις 28 Ιουλίου και
μετά οπότε και άνοιξε ξανά η Μονή ως
μουσείο (ήταν κλειστή πέντε χρόνια για
αναστηλώσεις και συντηρήσεις). Γενικά,
οι αγιογραφίες δε βρίσκονται και στην
καλύτερη κατάσταση, λόγω του ότι δε
συντηρούνται κανονικά, αλλά στην προκείμενη περίπτωση είναι φανερό διά γυμνού οφθαλμού πως πρόκειται για εκτεταμένους, θρασύτατους βανδαλισμούς.
Κάποιοι λένε πως καταστροφές υπήρχαν
και πριν, ωστόσο άλλοι αναφέρουν σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως έχουν
αναλάβει αυτό το «ιερό» καθήκον. Καθώς η αυτοψία στη μακρινή περιοχή στην
οποία βρίσκεται είναι αδύνατη, θα πρέπει
να αναμένουμε την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τον Δεκαπενταύγουστο για να μάθουμε την αλήθεια και την
έκταση των καταστροφών.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι
απολύτως καταδικαστέο και αποτελεί
πρόκληση προς την ορθοδοξία.

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

στράφηκε, για να ανασυσταθεί από τον
Tραπεζούντιο Όσιο Xριστόφορο το 644.
Tη μονή προίκισαν με μεγάλη περιουσία και πολλά προνόμια, κτήματα, αναθήματα και κειμήλια οι αυτοκράτορες
του Bυζαντίου και αργότερα κυρίως οι
αυτοκράτορες της Tραπεζούντας Iωάννης
B΄ Kομνηνός (1285-1293), Aλέξιος B΄ Kομνηνός (1293-1330), Bασίλειος Α΄ Kομνηνός (1332-1340).
Mεγάλοι ευεργέτες της ήταν ο Mανουήλ Γ΄ Kομνηνός (1390-1417) και ο Aλέξιος
Γ΄ (1349-1390). Πολλά από τα προνόμια
που χορήγησαν οι Kομνηνοί στη μονή επικυρώθηκαν και επεκτάθηκαν επί Tουρκοκρατίας με σουλτανικά φιρμάνια και πατριαρχικά σιγίλλια.
Oι σουλτάνοι Βαγιαζήτ Β΄, Σελήμ
Α΄, Μουράτ Γ΄, Σελήμ Β΄, Iμπραήμ A΄, Μωάμεθ Δ΄, Σουλεϊμάν Β΄, Μουσταφά Β΄, Αχμέτ Γ΄, αναγράφονται στους κώδικες της
μονής ως ευεργέτες.
Πολύτιμα έγγραφα και πολλά αρχαία
χειρόγραφα φυλάγονταν στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού, μέχρι τον ξεριζωμό.
Mέσα στη βιβλιοθήκη της μονής βρήκε
το 1868 ο ερευνητής Σάββας Iωαννίδης το
πρώτο ελληνικό χειρόγραφο του Διγενή
Aκρίτα.
Tα μοναστήρια του Πόντου υπέφεραν
από τη βάρβαρη και ασεβή συμπεριφορά
των Nεότουρκων και των Kεμαλικών, οι
οποίοι φανάτιζαν τις άγριες και ληστρικές
μουσουλμανικές ομάδες. Πολλές φορές
έπεσαν θύματα ληστειών και καταστροφών.
Tο 1922 οι Tούρκοι προξένησαν καταστροφές στο μοναστήρι. Aφού πρώτα λήστεψαν
όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στη μονή, μετά έβαλαν φωτιά.
Τον Ιούνιο του 2010 το Τουρκικό Κράτος
έδωσε άδεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να τελεστεί στην ιστορική μονή
η λειτουργία για τη γιορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου 2010.
Οι μοναχοί μετέφεραν στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, όσα κειμήλια μπόρεσαν
να διασώσουν.

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4
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Η περιφορά της Εικόνας, μέσα στο χώρο
του ιερού προσκυνήματος, γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με
την Ορθόδοξη παράδοση, είναι μια από
τις πιο συγκινητικές και κατανυκτικές ακολουθίες.
ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Οι καλόγεροι της μοναχικής πολιτείας
του Άθω ονομάζουν το Άγιον Όρος «κλήρον ίδιον της Θεοτόκου» και «περιβόλι
της Παναγίας».
Σύμφωνα με τις μοναχικές παραδόσεις,
η Θεοτόκος επισκέφθηκε το Όρος, όταν,
πλέοντας για την Κύπρο μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή για να επισκεφθούν
τον Λάζαρο, αναγκάστηκαν εξαιτίας μιας
μεγάλης τρικυμίας, από τις συνηθισμένες στη βορειοανατολική πλευρά του
Άθω, να προσορμιστούν στη θέση όπου
αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβήρων.
Στην περιοχή τότε δεν υπήρχαν άλλοι οικισμοί παρά τα ερείπια ενός ναού του
Απόλλωνος.
Η Παναγία, κατά την παράδοση, ενθουσιάστηκε με το μοναδικό τοπίο του Άθω
και ζήτησε από το Γιο της να της δωρίσει
τη χερσόνησο. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, ακούστηκε η φωνή του Χριστού,
που αφιέρωνε αιώνια τον Άθω στην Παναγία: «Έστω ο τόπος ούτος κλήρος σος
και περιβόλαιον σον και παράδεισος, έτι
δε και λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήναι». Από τότε αφιερώθηκε το Όρος ως
«κλήρος και περιβόλι της Παναγίας».
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ
Στο νοτιοανατολικό άκρο του Νομού
Έβρου, δίπλα στον ομώνυμο ποταμό και
το Δέλτα του, δεσπόζει η σημερινή πόλη
των Φερών με το ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, σύμβολο της τέχνης και του
πολιτισμού της Βυζαντινής Θράκης.
ναός έχει ανακηρυχθεί προστάτιδα
των
απανταχού
Θρακιωτών
και προσκυνηματικό τους κέντρο.
Το μοναστήρι της Παναγίας Κοσμοσώτειρας χτίστηκε το 1151-52 από τον Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό, γιο του αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κομνηνού.
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι
σταυροειδής με τρούλο, σε μια – σπανιότατη – παραλλαγή του δικιονίου.

Η Παναγία η Σουμελά

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ
Κτισμένη στις βόρειες παρυφές του όρους
Παγγαίου (Δράμας) σε υψόμετρο 753μ., η
μονή ιδρύθηκε από τον Άγιο Γερμανό το
518 μ.Χ. σε απόσταση 50μ. από το μοναστικό οικισμό που είχε ιδρύσει στη θέση
Βίγλα γύρω στο 451 μ.Χ. ο επίσκοπος Φιλίππων Σώζων. Το όνομά της εικάζεται ότι
προήλθε από παραφθορά της έκφρασης
«εικών φοινίσσουσα», διότι η αχειροποίητος εικόνα της Παναγίας λέγεται ότι εξέπεμπε ερυθρωπό φως (φοινικούν χρώμα).
Η ιστορία της μονής παραμένει άγνωστη
μέχρι τον 11ο αι., οπότε ανακηρύχθηκε
σταυροπηγιακή και κτίστηκε νέος καθολικός ναός. Από το 1472 η μονή γνώρισε περίοδο ακμής μέχρι το 1507. Η δράση των
μοναχών στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι τους
θανάτωσαν, χωρίς όμως να καταστρέψουν το κτιριακό συγκρότημα της μονής.
Έπειτα από παρέμβαση του Πατριαρχείου
στη σουλτανική αυλή, η μονή επανακατοικήθηκε από μοναχούς του Αγίου Όρους
γύρω στο 1510-1520 και με τα χρόνια μετατράπηκε σε σημαντικό πνευματικό κέντρο.
Μετά την πυρκαγιά του 1854 που αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά της, την επιδημία χολέρας το 1864 που αποδεκάτισε
τους μοναχούς και τις λεηλασίες των Βουλγάρων το 1917 και το 1943, η Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας άρχισε να επαναλειτουργεί το 1965 με αδελφές-μοναχές.

Σήμερα μέσα στον περίβολο της μονής
Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνοβρίσκονται η επιβλητική εκκλησία της νται το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα κελιά των με παραδοσιακούς παριανούς χορούς και
μοναχών, το ηγουμενείο, το αρχονταρίκι, καύση πυροτεχνημάτων.
παρεκκλήσι αφιερωμένο στην αγία Παρασκευή, όπου αναβλύζει το αγίασμα, κα- Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
θώς και μουσείο.
Σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως
για παράδειγμα στην Κασσιόπη της
ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ»
Κέρκυρας ή την Πάτμο και την ΙκαΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
ρία, οι πιστοί ακολουθούν τα πρότυΛαμπρές είναι οι γιορτές του Δεκαπε- πα της νεκρώσιμης πομπής που συνταύγουστου στην περιοχή των Γρεβενών, ναντάμε και τη Μεγάλη Παρασκευή.
όπου ξενιτεμένοι από κάθε γωνιά της Στην Κασσιόπη της Κέρκυρας στολίζουν
γης μαζεύονται και ξεκινούν ένα ατελεί- τον επιτάφιο της Παναγίας και ακολουωτο γλέντι που κάνει τους αγαπημένους θούν τη λιτανεία με αναμμένα κεριά. Στην
συγγενείς να ξανασμίξουν. Χωριά που το Ικαρία μάλιστα, και πιο συγκεκριμένα
χειμώνα κατοικούνται από 100 το πολύ στον Καμαρόκαμπο στο ξωκλήσι της Κοι200 κατοίκους, την εποχή του Δεκαπε- μήσεως της Θεοτόκου, υπάρχει ένας μινταύγουστου φτάνουν να φιλοξενούν κρός σε μέγεθος επιτάφιος και κάθε χρόνο
έως και δυο και τρεις χιλιάδες πιστούς. την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου ο
Το επίκεντρο της γιορτής φυσικά είναι συ- ψάλτης τον παίρνει στους ώμους του, για
γκεντρωμένο στο ψηλότερο χωριό της Ελ- να τον μεταφέρει στην εκκλησία της Αγίας
λάδας, τη δοξασμένη και πολυτραγουδι- Τριάδας. Εκεί ξεκινούν να χτυπούν οι κασμένη Σαμαρίνα, αφού χιλιάδες προσκυ- μπάνες και γυναίκες κάθε ηλικίας τον στονητές καταφθάνουν στη Μεγάλη Παναγιά λίζουν με λεβάντες και γαρύφαλλα ψάλγια να πανηγυρίσουν σε ένα γλέντι που λοντας προσευχές, μέχρι τα ξημερώματα.
κρατάει τρεις ολόκληρες ημέρες.
Μόλις χαράξει, οι καμπάνες χτυπούν καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν με
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ
αναμμένα κεριά, όπου ξεκινά μια μεγάλη
Στην Πάρο γιορτάζει η Παναγία η Εκα- πομπή με προορισμό και πάλι τον Καματονταπυλιανή, ένα από τα σπουδαιότερα ρόκαμπο.
βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, που έχει
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 37
συμπληρώσει 17 αιώνες ζωής.

Για τις δύσκολες στιγμές
514 228-1888 | complexeaeterna.com
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Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο
Όλα υπό μια σκεπή
Η μεγαλύτερη αίθουσα τελετών στο Κεμπέκ
Λιγότερο κόστος από οπουδήποτε αλλού!
Μεταφορά στην Ελλάδα
Προσχεδιασμός κηδειών
Οι καλύτερες τιμές στα μνημεία
Προσωπική εξυπηρέτηση

Στέφανος Σβουρένος

55 rue Gince, Montreal
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Στα Δωδεκάνησα πιο γνωστή είναι η
Παναγία η Καβουριανή στη Λέρο. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ξηρόκαμπος.
Το γραφικό εκκλησάκι ονομάζεται και
της Καβουράδαινας, διότι στη θέση που
είναι, κατά την παράδοση, ένας ψαράς
που έψαχνε για καβούρια βρήκε μέσα
σε σχισμή την εικόνα της Παναγίας.
Για τη μοναδικότητά της ξεχωρίζει η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Είναι η
μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν
κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Όσο και αν ακούγεται παράξενο το όνομά της, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ευλογεί το πεντάμορφο νησί.
Η Παναγία του Χάρου πήρε το όνομά
της, από το γεγονός ότι ο νεκρός Χριστός
στο σταυρό του μαρτυρίου και ο Χάρος
σχετίζονται μεταξύ τους εννοιολογικά. Το
μοναστήρι της Παναγίας βρίσκεται ένα χιλιόμετρο έξω από το βασικό οικισμό των
Λειψών. Τόσο το εξωμονάστηρο, όσο και η
εικόνα, χρονολογούνται από το 1600 μ.Χ.,
όταν έφτασαν στο νησί δύο μοναχοί από
την Πάτμο.
Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23
Αυγούστου (εννιάμερα της Παναγίας) και
στους Λειψούς στήνεται μεγάλο πανηγύρι. Από το 1943 μέχρι σήμερα τη θαυματουργή εικόνα κοσμούν τα περιώνυμα
«κρινάκια της Παναγίας». Τα λουλούδια
τοποθετούνται στην εικόνα την άνοιξη,
στη συνέχεια ξεραίνονται και στη γιορτή
της, κατακαλόκαιρο, ανθίζουν βγάζοντας
μοσχομυριστά μπουμπούκια.

Η «ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ» ΣΤΗΝ
ΑΓΙΑΣΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Στην Αγιάσο της Λέσβου, που είναι η
πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του
νησιού, έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας με την ονομασία «Αγία
Σιών», την οποία σύμφωνα με μια παλιά
παράδοση, κουβάλησε μαζί του από την
Ιερουσαλήμ ο ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος,
τον 9ο μ.Χ. αιώνα. Το πανηγύρι της Παναγίας ξεκινά από τις αρχές του Αυγούστου
όπου οι πιστοί νηστεύουν από λάδι και
κρέας και προσέρχονται για να προσευχηθούν.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Η Ιερά Μονή της Παναγίας στον Προυσό
της Ευρυτανίας, είναι αφιερωμένη στην
Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα, στις 23 Αυγούστου,
στην Απόδοση της προαναφερθείσης Θεομητορικής εορτής.
Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία, λόγω της καταγωγής της από
την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και
πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι
είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από
την ιερά παράδοση, ζωγράφισε εικόνες
της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και
των Αγίων Αποστόλων.
Βέβαια, ακόμα και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτοις επιτελεί πολλά θαύματα, όπως
γίνεται με πολλές άλλες εικόνες.
Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού ή
Πυρσού, βρίσκεται περίπου τριάντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού
Ευρυτανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μία
κατάφυτη από έλατα περιοχή.
Η ιστορία της Εικόνας, και κατ’ επέκταση και της μονής, ανάγεται στην περίοδο
της βασιλείας του εικονομάχου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφίλου (829-842).
Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον
πιο περικαλλή ναό της Προύσας, όπου
με τη χάρη του Θεού και την πίστη των
χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα.
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
Πάνω από χίλιες είναι οι ονομασίες που
έχει η Παναγία. Εκατοντάδες είναι οι παραδόσεις και οι θρύλοι που ο λαός με τη
βαθιά και αταλάντευτη πίστη του τής έχει
αποδώσει.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου ισοδυναμεί με
τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού
στην Ελλάδα, μιας και κάθε νομός ή μικρή
επαρχία έχει τη δική της θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
Ανάλογα με τα τοπικά έθιμα και τα παραδοσιακά προϊόντα τής κάθε περιοχής, τα
πανηγύρια ποικίλουν ως προς τον πλούτο
και το είδος των εκδηλώσεων.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

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

- Ζωντανή αναµετάδοση
της τελετής
(funeraweb.tv)

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

514 871-2020

12 locations on the
North Shore of Montréal

450 463-1900

5 locations on the
South Shore of Montréal

514 342-8000

chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal


dignitequebec.com

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

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

14
1945

Η

Ι α πωνία παραδίδεται
ά ν ε υ
όρων στις
συμμαχικές δυνάμεις, μετά
τη ρίψη των ατομικών βομβών από τους Αμερικανούς
στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.

1996

Ν

ΕΞΤΡΑ

Ε

έα ένταση στην
Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν
εν ψυχρώ τον 26χρονο
Σολωμό Σολωμού, την
ώρα που προσπαθεί να
κατεβάσει την τουρκική
σημαία στη Δερύνεια.

Ε

Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ 17/8/2020 – 23/ 8/2020
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1974

κδηλώνεται στην Κύπρο
ο δεύτερος «Αττίλας», με
την προώθηση των τουρκικών
δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης, μετά τον
«τορπιλισμό» από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενεύης. Σε ένδειξη
διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

2015

Όσο πιο σταθερή είναι η βάση
σας, τόσο περισσότερη ελευθερία θα νιώσετε για να πετάξετε ψηλά. Χαλαρώστε
στο σπίτι σας για να καταπραΰνετε την
ψυχή σας ή συγκεντρώστε τα πλησιέστερα
και πιο αγαπητά σε σας πρόσωπα για μια
άνετη κοινωνική συνάθροιση, χωρίς όλη
αυτή την ξέφρενη ενέργεια των διακοπών.

Grid
761

Γίνεστε περισσότερο ευαίσθητοι,
ευσυγκίνητοι και τρυφεροί, αισθάνεστε τα
πράγματα πιο βαθιά απ’ ότι συνήθως. Η καλύτερη πορεία δράσης; Μείνετε στη μοναξιά σας. Κοιμηθείτε όσο μπορείτε. Ακούστε
τον εσωτερικό σας ρυθμό. Χαλαρώστε με
γλυκιές μελωδίες και λάβετε υπόψη σας τη
διαίσθησή σας, έτσι ώστε το υποσυνείδητό
σας να σας βοηθήσει, όχι να σας εμποδίσει.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η νέα Σελήνη στον τέταρτο οίκο σας,
τΑου σπιτιού και της οικογένειας, γυρίζει τη σελίδα στην οικογενειακή σας ζωή και σας βοηθά
να ξεκινήσετε ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική
σας ζωή. Ίσως μετακομίσετε ή ξεκινήσετε τη δική
σας οικογένεια. Ίσως φυτέψετε νέους σπόρους
σε σχέση με την επιθυμία σας να ξεκινήσετε οικογένεια ή (για τις γυναίκες) μείνετε έγκυος.

γκρίνεται με 222 ψήφους «υπέρ»
το νομοσχέδιο για τη συμφωνία με τους εταίρους (3ο Μνημόνιο). «Όχι» ψηφίζουν 64 βουλευτές.
«Υπέρ» τάσσονται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα
Δημοκρατία, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΠΑΣΟΚ, ενώ
«κατά» η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ. Από
ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
τον ΣΥΡΙΖΑ 32 βουλευτές καταψηφίζουν το νομοσχέδιο, 11 δηλώνουν
Είστε
χαρισματικοί στην επικοινω«παρών», τρεις διαφοροποιούνται
νία
και
τώρα
ακόμα
περισσότερο, καθώς η
ψηφίζοντας «ναι» επί της αρχής και
«παρών» σε επιμέρους άρθρα, ενώ νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον επικοινωνιακό
τρίτο οίκο σας. Ο τρόπος που μιλάτε δημιένας βουλευτής απουσιάζει.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

ουργεί καλή αίσθηση στους γύρω σας και θα
μπορούσε να σας προσδώσει δημοτικότητα,
καθιστώντας σας ακαταμάχητους, όταν πρόκειται να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να
συναντήσετε σημαίνοντα πρόσωπα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Τα όνειρά σας και τα σχέδιά
σας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αν συμμαχήσετε με τους στενούς
φίλους σας ή ολόκληρη την κοινότητά
σας ή το κοινωνικό σας δίκτυο. Μπόνους: Δίνοντας βοήθεια ή δωρίζοντας
το χρόνο σας σε μια μη κερδοσκοπική
οργάνωση, είναι καλό για το κάρμα σας.

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 760

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Με τη νέα Σελήνη στον όγδοο
οίκο σας, των κοινών οικονομικών πόρων, θα μπορούσατε να βελτιώσετε
τα οικονομικά σας και να αυξήσετε τις
αποταμιεύσεις με τη βοήθεια κάποιου
άλλου. Τί θα λέγατε να συνεργαστείτε
με κάποιον, ο οποίος συμπληρώνει τέλεια τις δικές σας δεξιότητες;
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Πηγαίνετε σε κοινωνικές και
επαγγελματικές εκδηλώσεις, δεν ξέρετε
ποτέ ποιόν θα συναντήσετε. Κοινωνικοποιηθείτε και κάποιος από αυτούς τους
ανθρώπους θα μπορούσε να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί σας ή να σας
δώσει μια χείρα βοηθείας για να ανεβείτε πιο γρήγορα τη σκάλα της επιτυχίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί το
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, έτσι
αγωνίζεστε για την οικονομική σας σταθερότητα, εστιάζετε την προσοχή σας σε
ζητήματα χρημάτων και ασφάλειας. Είστε
πιο επίμονοι από ποτέ, οπότε χρησιμοποιήστε αυτήν τη σεληνιακή ενέργεια, για να
προχωρήσετε μπροστά στη δουλειά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Οι θαυμαστές σας θέλουν να σας
πλησιάσουν και οι υποστηρικτές σας θέλουν να σας στηρίξουν οικονομικά, αν είναι αυτό που επιδιώκετε. Μην απομακρύνεστε από το αντικείμενο του πόθου σας,
στην προσπάθειά σας να έχετε τον έλεγχο.
Η ερωτική σας ζωή αναγεννάτε κάτω από
αυτή τη δυναμική επιρροή της Αφροδίτης.

Ανανεώνετε την καθημερινή
σας ρουτίνα και τις συνήθειες σας. Ο
πλανήτης της αρμονίας, σάς παροτρύνει να κάνετε μια λεπτομερή απογραφή της διατροφής σας, του προγράμματος του ύπνου σας και της διαχείρισης του χρόνου σας και σάς βοηθά να
κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Η νέα Σελήνη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, προοιωνίζει θετικές εξελίξεις στην καριέρα σας, δημιουργώντας
την επιθυμία να προχωρήσετε μπροστά.
Σημειώνετε πρόοδο στον επαγγελματικό
τομέα, ξεκαθαρίζοντας τους μακροπρόθεσμους στόχους σας και ενεργείτε για
να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ➦

Ξεκινήστε να φλερτάρετε,
στείλτε αυτό το καυτό ερωτικό μήνυμα
στον αγαπημένο σας. Αν είστε καιρό
μόνοι, θα μπορούσατε να συναντήσετε
κάποιον/α ενώ είστε έξω για διασκέδαση ή σε μια κοινωνική εκδήλωση. Αφεθείτε στο ερωτικό παιχνίδι και τολμήστε
να ξεκινήσετε εσείς το ερωτικό κυνήγι!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ...

➥

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

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

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

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

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

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

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

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

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

CPA, CA

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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ:
ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
ΥΠΟΓΕΙΑ

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

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

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ELTEC

RBQ# 5713-3464-01

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

ΔΩΡΕΆΝ
εκτίμηση προσφοράς

514 894 2434

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

Διαφημιστείτε
κι εσείς

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

450-681-1363

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

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

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
R.B.Q. 5739-7150-01

X

O

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

CALL ON
A GOOD DEAL

0

$
DOWN

With

Fido Payment Program

Place du Quartier
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934
Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784
436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099
SOUTH SHORE
Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335
Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769
NORTH SHORE
Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972
LANAUDIERE
Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

0% interest. On select phones with select plans.

Offer subject to change without notice. A set-up service fee of $40 applies to set up your device and related services. Taxes extra. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido
Mobile plan. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly to your bill for as long as your FPPA is in place). Down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA
is terminated or your Mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. A security deposit of up to $250 may be required. TMFido and related names & logos are trademarks
used under licence. © 2020 Fido

