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

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

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

Υπαρκτές (αλλά σπάνιες)
οι παρενέργειες των
εμβολίων

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

450 978-9999 | www.tanea.ca | info@newsfirst.ca

Μια αποτίμηση
της Συμφωνίας
των Πρεσπών
ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουλειά έξι μήνες
για πληρωμή…
φόρων!

ΤΙ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΆΛΛΑΞΗ ΔΕΛΤΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 5-6

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 15

Ιστορική τελετή
αποφοίτησης

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Π.Ο.Υ.: «Επικίνδυνα
τα πειράματα
στα εργαστήρια!»
ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21,26

Από τον Σάββα
Καλεντερίδη

ΠΡΩΤΑΘΛΉΤΡΙΑ ΧΡΈΟΥΣ
(ΔΥΣΤΥΧΏΣ) Η ΕΛΛΆΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

Διορισμός με
«άρωμα» εκλογών

ΜΑΊΡΗ ΣΆΙΜΟΝ:
Η ΠΡΏΤΗ
ΑΥΤΌΧΘΟΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΆ!
PHOTO: OFFICE OF GOVERNOR
GENERAL OF CANADA

ΣΕΛΙΔΑ 3

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
VOULA

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
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CENT
450.682.2121
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Όλοι θέλουμε να
μάθουμε περισσότερα
για τον εμβολιασμό
κατά της νόσου
COVID-19

Λειτουργία του εμβολίου
έναντι της νόσου
COVID-19

Γιατί να εμβολιαστώ;
Επειδή το εμβόλιο προστατεύει έναντι της νόσου COVID-19 και
θα σας βοηθήσει να μην αρρωστήσετε. Αν και πολλοί άνθρωποι
αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα, ορισμένοι ενδέχεται να
πεθάνουν από τη νόσο COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα
στην καρδιά ή στους πνεύμονες, όπως η πνευμονία. Μπορεί επίσης
να επηρεαστεί και το νευρικό σύστημα.

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε
τους εαυτούς μας!
Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.
2
μέτρα

Καλύπτετε το
πρόσωπό σας

Βήχετε μέσα στο
μανίκι σας

Πλένετε τα
χέρια σας

Québec.ca/vaccinCOVID

20-279-31W

Διατηρείτε τις
αποστάσεις
σας

1 877 644-4545
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ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ INUIT

Η Μαίρη Σάιμον διορίστηκε
Γενικός Κυβερνήτης του Καναδά

» Η πρώτη αυτόχθονη που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα
» Ο διορισμός «ανοίγει» το δρόμο των εκλογών

Ο διορισμός αυτός έρχεται να καλύψει
το κενό των έξι μηνών με την αποχώρηση
της πρώην αστροναύτη Julie Payette από
το αξίωμα της Γενικής Κυβερνήτης του Καναδά. Πολλοί μάλιστα είχαν τότε χαρακτηρίσει (στις 2 Οκτωβρίου 2017) το διορισμό
της Payette ως μεγάλο λάθος, μια και δεν
ήταν μυστικό το πρόβλημα που είχε για να
συγκρατήσει το θυμό της. Επίσης, ο διορισμός της δεν πέρασε ποτέ από τη συμβουλευτική επιτροπή που δημιούργησε
το 2014 ο τότε πρωθυπουργός Stephen
Harper.

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

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

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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BÉ
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Αν και ο ρόλος είναι εθιμοτυπικός, το
άτομο που διορίζεται από την εκάστοτε
καναδική κυβέρνηση για να αντιπροσωπεύσει τη Βασίλισσα στον Καναδά, έχει
ωστόσο ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία
της χώρας αν και εφόσον έχει τη θέληση.
Αν και δε διαχειρίζεται το κράτος, χωρίς
την υπογραφή του ή της Γενικού Κυβερνήτη, οι νόμοι δεν μπορούν να τεθούν σε
ισχύ.
Έχει επίσης την ευθύνη να συγκαλεί,
επεκτείνει και διαλύει το Κοινοβούλιο,
έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο με μια
κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως συμβαίνει
σήμερα με τους Φιλελεύθερους.
Το 2008, η πρώην Γενικός Κυβερνήτης
Michaëlle Jean έσωσε την κυβέρνηση
μειοψηφίας του Stephen Harper συμφωνώντας να κλείσει το Κοινοβούλιο. Αυτό
χάλασε τα σχέδια του συνασπισμού Φιλελεύθερων και Νεοδημοκρατών που σχηματίστηκε για να αντικαταστήσουν τους
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
κυβερνώντες Συντηρητικούς.
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ κα SIMON
Σημειωτέων ότι ο μισθός για αυτό το αξίΑρχικά από το Nunavik, στο βόρειο Κε- ωμα είναι 290.000 δολάρια το χρόνο, ενώ
μπέκ, η νέα εκπρόσωπος της βασίλισσας ο προϋπολογισμός λειτουργίας είναι 45
Ελισάβετ Β› στον Καναδά ήταν πρόεδρος εκατομμύρια δολάρια.
της Εθνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση των Ινουίτ και, πριν από αυτό, πρόεδρος της Inuit Tapiriit Kanatami.
Η Mary Simon είναι Αξιωματικός του Τάγματος του Καναδά και του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ, έχει λάβει μεταξύ άλλων
Στην υπηρεσία
το Χρυσό Τάγμα της Γροιλανδίας, το Εθνικό Βραβείο Επιτεύγματος των Αβορίγινων,
των κατοίκων του
το Χρυσό Μετάλλιο της Βασιλικής ΚαναδιGuy Ouellette
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
κής Γεωγραφικής Εταιρείας, το Μετάλλιο
MNA for Chomedey
Σίμονς και το Βόρειο Βραβείο του Γενικού
4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Κυβερνήτη.
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
Ο καναδός πρωθυπουργός στην ομιλία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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Η ΥΠΟΘΕΣΗ JULIE PAYETTE
Η Γενική Κυβερνήτης του Καναδά Julie
Payette αποχώρησε ξαφνικά από το αξίωμά της στις 21 Ιανουαρίου 2021, μετά
τη δημοσίευση μιας καταστροφικής έκθεσης, σχετικά με το τοξικό κλίμα εργασίας
που δημιούργησε από τότε που ανέλαβε
τα καθήκοντά της. Περιληπτικά, η έκθεση
είχε μαρτυρίες του προσωπικού της ότι η
Payette ήταν οξύθυμη, φώναζε δημόσια
και εξευτέλιζε τους υπαλλήλους της.
Όμως η συμπεριφορά της αυτή ήταν γνωστή, μια και αναγκάστηκε να παραιτηθεί
το 2016 από το Επιστημονικό Κέντρο του
Μόντρεαλ μετά από καταγγελίες εργαζομένων. Λίγο αργότερα αποχώρησε από
την Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου
είχαν ξεκινήσει δύο εσωτερικές έρευνες
σχετικά με ισχυρισμούς λεκτικής παρενόχλησης. Αλλά τα σημαντικότερα γεγονότα διαδραματίστηκαν λίγα χρόνια πριν,
το 2011 συγκεκριμένα, στην πολιτεία του
Μέριλαντ των ΗΠΑ. Τον Ιούλιο του 2011
σκότωσε σε ατύχημα την 55 ετών Theresa
Potts η οποία πέρασε με κόκκινο τη διάβαση πεζών και κτυπήθηκε θανάσιμα από
το όχημα -Volkswagen Touareg- που οδηγούσε η Payette.
Την ίδια χρονιά, στις 24 Νοεμβρίου 2011,
στο Piney Point του Maryland, η Payette
είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για επίθεση δεύτερου βαθμού στον άντρα της
εκείνη την εποχή, πρώην σμηναγό της
Καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας Billie
Flynn. Το φερόμενο αδίκημα αποσύρθηκε
δύο εβδομάδες αργότερα.

λεύθερο κόμμα με 31%. Ακολουθούν το
Συντηρητικό με 17%, το NDP με 13%, οι
Πράσινοι με 3% και το Προοδευτικό Κόμμα του Καναδά επίσης με 3%.
Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλελεύθεροι πιθανότατα θα παραμείνουν στην κυβέρνηση
σε περίπτωση νέων εκλογών το φθινόπωρο αλλά πάλι χωρίς πλειοψηφία. Η δημοσκόπηση βρήκε ότι το 42% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με την κυβέρνηση Τρουντό, ενώ το 53% δεν είναι.
Το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί
το 48% των ερωτηθέντων είναι η οικονομική ανάκαμψη, ενώ το 19% αναφέρει ότι
το πιο σημαντικό είναι η ανοικοδόμηση
του όλου συστήματος υγείας.
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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gg@newsfirst.ca

ΦΗΜΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ο διορισμός της κα Simon «άναψε» τις
φήμες για διεξαγωγή εκλογών το φθινόπωρο. Ωστόσο, η ίδια και ο πρωθυπουργός, υποστήριξαν ότι δεν έχει συζητηθεί
αυτό το θέμα. Πάντως, σύμφωνα με πρόσφατη διαδικτυακή δημοσκόπηση που
έγινε σε 1.518 ψηφοφόρους, οι Φιλελεύθεροι διατηρούν στενό προβάδισμα με
33% έναντι των Συντηρητικών 30%. Ακολουθούν το NDP 19%, το Bloc Québécois
με 7%, οι Πράσινοι με 5% και το Προοδευτικό Κόμμα του Καναδά με 4%.
Στο Κεμπέκ πρώτο έρχεται το Bloc
Québécois με 32% και δεύτερο το Φιλε-

RE

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

του, παρουσιάζοντας την κα Simon, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Έχει μεγάλη
σημασία μετά από 154 χρόνια ύπαρξης,
που η χώρα μας κάνει ένα ιστορικό βήμα
διορίζοντας στη θέση αυτή ένα άτομο
προερχόμενο από αυτόχθονη φυλή. Καθ’
όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είτε
προστατεύοντας την Αρκτική, ως υπέρμαχος των δικαιωμάτων και του πολιτισμού
των Inuit, είτε στα προγράμματα που έκανε στο ραδιόφωνο του CBC, η κα Simon
έχει δείξει πλήρη αφοσίωση», ανέφερε.
«Ξέρω ότι η κα Σάιμον κατέχοντας αυτό
το υψηλό αξίωμα θα δημιουργήσει το
όραμά της για έναν ισχυρότερο Καναδά
για όλους. Από την πολυετή εμπειρία της
μέχρι τις πολλές τιμές που έχει λάβει, η κ.
Σάιμον αγωνίζεται εδώ και καιρό για μια
δίκαιη χώρα για όλους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Τιμώντας τις ρίζες της, τα πρώτα λόγια
της 30ης Γενικής Κυβερνήτη του Καναδά
ειπώθηκαν στη γλώσσα Inuktitut. Συνεχίζοντας την ομιλία της στα αγγλικά, είπε
ότι είναι τιμή της που είναι η πρώτη αυτόχθονη που αναλαμβάνει αυτό το υψηλό
αξίωμα, όπου επιθυμία της είναι να χτίσει
«γέφυρες» στην εναρκτήρια ομιλία της.
Σημειωτέων ότι η κα Simon δεν κατέχει
τη γαλλική γλώσσα επειδή «στερήθηκε
την ευκαιρία να μάθει γαλλικά» κατά τη
διάρκεια των σπουδών της στο Βόρειο Κεμπέκ. Αλλά πρόκειται να παρακολουθήσει
γαλλικά μαθήματα.
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ην αρχηγό των αυτόχθονων Inuit,
Mary Simon (φωτ.), επέλεξε την Τρίτη
6/7 ο πρωθυπουργός του Καναδά, Justin
Trudeau, ως Γενικό Κυβερνήτη Του Καναδά.
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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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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«Καινά κυβερνητικά δαιμόνια»
διαφθείρουν τη νεολαία

Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ

Από το 1974 στο τιμόνι
της Εκκλησίας Καναδά

H

μετανάστευση των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, στον Καναδά υπήρχαν περίπου 300 Έλληνες. Οι πρώτες Ελληνικές Κοινότητες που ιδρύθηκαν
ήσαν στο Μόντρεαλ, στο Toronto και στο Thunder Bay. Πρώτος
Επίσκοπος στον Καναδά διορίστηκε το 1960 ο Μητροπολίτης
Ελαίας Αθηναγόρας. Ακολούθησε ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Τιμόθεος 1963 -1967 και ο Επίσκοπος Αγκώνος Θεοδόσιος 1967-1973.
Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, εξελέγη Επίσκοπος Κωνσταντίας
στις 18 Δεκεμβρίου 1973 και χειροτονήθηκε στις 27 Ιανουαρίου
1974 και από τότε υπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά.
Προήχθη σε Επίσκοπο Τορόντο το 1979. Στις 24 Σεπτεμβρίου1996,
με την αλλαγή του Συντάγματος και την διάσπαση της ενιαίας Αρχιεπισκοπής Αμερικής ανυψώθηκε σε Μητροπολίτη Τορόντο και
Υπέρτιμο και Έξαρχο παντός Καναδά και σε Αρχιεπίσκοπο το 2019.
Υπήρχαν τότε 22 Ελληνικές Ορθόδοξες Κοινότητες. Τώρα έχουν
αυξηθεί σε 77. Σήμερα ο Ελληνισμός είναι περίπου 350.000.
Κατά την Αρχιερατεία του τότε Επισκόπου και νυν Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου, η Ιερά Επισκοπή και Ιερά Αρχιεπισκοπή τώρα, ίδρυσε
τα κάτωθι κοινωφελή ιδρύματα: Ετήσιες Συνελεύσεις Νεολαίας
(1980). Μηνιαία Ελληνορθόδοξη Εφημερίδα «Ορθόδοξη Πορεία»
(1982). Κοινωνικές Υπηρεσίες (1984). Metahomes, δηλαδή στέγες
για τους άστεγους (1984).Την Ελληνική Ορθόδοξη Αδελφότητα του
Καναδά (1987). Εβδομαδιαίο Τηλεοπτικό Πρόγραμμα «Ορθόδοξη
Φωνή» (1990), που μεταδίδεται σε ολόκληρο τον Καναδά. Σχολή
Βυζαντινής Μουσικής (1991). Ιερές Μονές, Πατροκοσμά στο Τορόντο και Παρηγορήτισσας στο Μόντρεαλ (1993). Οργανισμό Ελληνορθόδοξης Παιδείας στο Οντάριο, (1996) «Μεταμόρφωση»,
Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο, «Μεταμόρφωση», Παιδικός
Σταθμός Toronto , «Μεταμόρφωση» (Προ-νηπιαγωγείο Toronto),
«St. Nicholas», Παιδικός Σταθμός-Toronto. Οίκους Ευγηρίας (εννέα Γηροκομεία στις πόλεις, Toronto, Montreal, Laval, Vancouver).
Πενήντα οικίες για οικογένειες με ανάγκες (Thunder Bay). Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο (1998). Θερινές
Κατασκηνώσεις «Μεταμόρφωσης» (1999). Πολιτιστικό Κέντρο της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής (2002). Συγκρότημα θερινών κατοικιών και
κατασκηνώσεων (2012).
Για την ιστορία, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος (Αθανασούλας) γεννήθηκε στα Λεπιανά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Νομού Άρτας στις 19 Φεβρουαρίου 1936. Λαϊκός ακόμη, υπηρέτησε
ως Επιμελητής στη Θεολογική Σχολή στη Βοστόνη. Χειροτονήθηκε
διάκονος στις 17 Ιουλίου 1962 και ιερέας στις 18 Ιουλίου 1962.
Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Εφέτος, σε ηλικία 85 ετών συμπλήρωσε 50 συναπτά έτη στο τιμόνι
της Εκκλησίας Καναδά και 25 χρόνια από την εγκαθίδρυση του ως
Μητροπολίτης στην πρώτη Μητρόπολη Καναδά και εν συνεχεία
Αρχιεπισκοπή. Για το πλούσιο και αξιοζήλευτο έργο του έχει τιμηθεί με το Χρυσό Μετάλλιο του Καναδά, το μετάλλιο για τα «125
χρόνια Καναδάς», το χρυσό Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’
(2002), το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών και το μετάλλιο Jubilee
Diamond της Βασίλισσας Ελισάβετ Β ‘, της πόλεως των Αθηνών και
του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος του Φοίνικα της Ελλάδας.
Η στήλη του εύχεται ειλικρινά υγεία και μακροημέρευση.
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η παράκρουση δωροδοκίας
προς πειθαναγκασμό των νέων,
συνιστά την αίσχιστη μορφή
κατάπτωσης της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, η οποία όχι μόνον υπερκερνά την Συνταγματική έννομη Τάξη,
αλλά και την πληθώρα διακηρύξεων και τελούντων υποτίθεται εν ισχύ διεθνώς, αλλά παράλληλα επιβεβαιώνει ότι το αφήγημα της πανδημίας
έχει καταστεί διά του κτηνώδους απάνθρωπου
και βίαιου τρόπου επιβολής μίας ιατρικής πράξης,
«ξύλοις και ροπάλοις» διά του νόμου επί ποινή
κοινωνικού αποκλεισμού και εξοβελισμού επί του
κοινωνικού γίγνεσθαι, μία δηλαδή στυγνή δικτατορία καθολικού εξανδραποδισμού και καταλυτικής αμαύρωσης του ανθρώπινου προσώπου.
Η σχιζοφρένεια της κυβερνήσεως, να παρεμβαίνει ευθέως και ανήθικα προς την σφαίρα του ιδιωτικού, καταργώντας την ελευθέρα βούληση περί
της εξαναγκαστικού εμβολιασμού και σύμπαντες
οι θεσμοί να συντάσσονται αναφανδόν προς τούτου, με την συναυτουργία των περίπυστων συστημικών εγκάθετων, Συνταγματολόγων, οι οποίοι αίφνης επιδαψιλεύουν περί της Συνταγματικότητας των εγκλεισμών αλλά και του πανηγυρικού
συννόμου των εμβολίων.
Ο κραυγαλέος αυτός παραλογισμός ο οποίος
διοχετεύεται κα αναπαράγεται από τα στρατευμένα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. κατατείνει προς την
συσκότιση της αλήθειας και τη μετατροπή των
ελεύθερων ανθρώπων, σε ανδράποδα, πειραματόζωα, τα οποία, θα άγονται και θα φέρονται από
τις άγνωστες εωσφορικές βουλές της υπερεθνικής
ελίτ, άλλως για ποιο λόγο ενδιαφέρονται μόνον
ως προς τον ιό αυτό εν σχέσει προς την υγεία μας,
ρητορικώς τεθειμένο ερώτημα.
Τρανή απόδειξη τούτου, καθίσταται το γεγονός
ότι ήδη προλειαίνεται το έδαφος, διά μέσου των
εξωνημένων τηλεοπτικών διαύλων, ο επικείμενος, μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών,
αυστηρός εγκλεισμός μας, προς αποσόβηση διασποράς δήθεν των μεταλλάξεων του ιού, ωσαύτως, μας νουθετούν ότι εισέτι και οι ήδη εμβολιασθέντες απαιτείται να μετακινούνται μασκοφορεμένοι, για το γεγονός, ότι παρά το γεγονός ότι
εμβολιάσθηκαν, η μετάλλαξη αυτή καθ’ εαυτή
δύναται να προσβάλλει και τους ιδίους, διότι συνιστά μία καινοφανή εκδοχή του ιού, τα αντισώματα του οποίου δεν προϋπήρχαν στο μείγμα των
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φρενίτιδα περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ιδίως ως προς την απόπειρα εκμαυλισμού της νεολαίας διά της δωροδοκίας
των, έναντι 150 ευρώ, προς εξαγορά, αλλά και
δόλια, αήθη, αξιόμεμπτη υφαρπαγή της άκριτης
και άκρατης, συλλήβδην συναίνεσή τους, προς
την απερίσκεπτη υποβολή τους, προς μία ιατρική
πράξη, όπως ανυπερθέτως καθίστανται τα εμβόλια και δη εις το πειραματικό στάδιο το οποίο
ευρίσκονται εισέτι σήμερον, καθώς και δίχως την
επίσημη ανάληψη ουδεμίας ευθύνης αφενός των
κατασκευαστικών εταιριών αλλά και του κράτους,
περί τυχόν αιτιώδης πρόκλησης βλάβης εις την
υγεία των παίδων αλλά και εν γένει, συνιστά εν
τοις πράγμασι ένα έγκλημα καθοσίωσης.
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σκευασμάτων των μέχρι τούδε, διατειθεμένων
εμβολίων.
Η Νέα Τάξη πραγμάτων ελεαύνει απρόσκοπτα
και η παγκόσμια ελίτ διά των εντεταλμένων έμμισθων φερεφώνων και απανταχού ακροβολισμένων μισθάρνων οργάνων τους, διεγείρουν
τον κόσμο, εις πλήρη υπακοή προς τους παραλογισμούς των απάνθρωπων εξουσιών, καλλιεργώντας και μετά ταύτα χρησιμοποιώντας τεχνηέντως
ως ισχυρό όπλο τον φόβο, περί της απειλής της
ανθρώπινης ζωής.
Ο βιολογικός θάνατος καθίσταται θέλημα Θεού,
πέραν από μία φυσική συνθήκη, ως εκ τούτου,
ουδαμώς δικαιολογείται συγγνωστά κατ’ ουδένα
τρόπον, η πραξικοπηματική εγκαθίδρυση μίας
παγκόσμιας δικτατορίας, υπό της ελίτ ερήμην των
πολιτών, οι οποίοι πλέον δεν θα ορίζουν και την
ίδια τους τη ζωή.
Εν Ελλάδι, «ο κομματάνθρωπος Νεοέλλην», ο
οποίος εθισμένος εις την νοοτροπία της συνδικαλιστικής νοοτροπίας του κοινωνικού μηδενισμού
της παρακμιακής «ντουντούκας» των συλλαλητηρίων, όπου ακκίζεται επαναστάτης άνευ αιτίας
και δη συλλήβδην άκρατα, άκριτα και αόριστα, με
τον όρο «αριστερός», παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνει καίρια θέση εις το Κράτος ως «αγνός»
διαπλεκόμενος της συντηρητικής καθεστωτικής
επαναστατικής του ιδεολογίας, αφενός μεν, πλειοδοτεί σε λιβανωτό προς τον πυρήνα του κατεστημένου και αφετέρου δε, το ίδιο ακριβώς πρόσωπο
διαμαρτύρεται δήθεν απολύτως ελεγχόμενα προς
τους πολιτικούς, προς τέρψη και εξαπάτηση της
μάζας, προσκυνώντας κατ’ ουσίαν ανενδοίαστα
τους βιαστές της συνείδησης του αλλά και του συνόλου της ελλαδικής κοινωνίας, ήτοι των εντολοδόχων μίσθαρνων οργάνων – πολιτικών μας.
Ο εν λόγω Νεοέλλην, φανατισμένος «κομματάνθρωπος» και δη ακραιφνής δήθεν συνδικαλιστής
το πρωί, και το βράδυ θιασώτης της ρυπογόνων
τηλεοπτικών παιγνίων των διαπλεκόμενων «καναλιών», απολαμβάνει την αδιάπτωτη παρακμιακή
αποσύνθεση του, δίχως ίχνος πραγματικής αντίδρασης περί των βιουμένων, του απροκάλυπτου
εμπαιγμού της παγκόσμιας στρατηγικής της ηθικής εξόντωσής μας και της κατ’ επέκταση καθολικής υποταγής μας διά της επί μακρόν πανδημίας.
Εν κατακλείδι, ιδίως εις την Ελλάδα, ο επαναστάτης «κομματάνθρωπος» του εθνομηδενισμού
τείνει να καταστεί «πειραματάνθρωπος», ένα
άβουλο γρανάζι μίας αναδυόμενης παγκόσμιας
δικτατορίας, οι ερπύστριες της οποίας ισοπεδώνουν αυταρχικά την ανθρώπινη αξία, εξοβελίζοντας απλώς παρωχημένες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, εξ αυτού του λόγου τα συμπράττοντα αριστερώνυμα κοινοβουλευτικά υποζύγια των κοσμο
– εξουσιαστών τηρούν σιγή ιχθύς, καθότι «βούς
επί τη γλώσση μέγας βέβηκεν».
Η Πόλις Εάλω διά της Κερκόπορτας.
*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό
Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του,
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό
Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α).
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Η Health Canada αλλάζει
τις ετικέτες εμβολίων Pfizer
– BioNTech και Moderna
COVID-19
Αναγράφονται παρενέργειες
μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας

Η

Health Canada έχει ενημερώσει τις
ετικέτες των εμβολίων COVID-19
των Pfizer-BioNTech και Moderna για να
αναφέρονται πολύ σπάνιες αναφορές
μυοκαρδίτιδας (φλεγμονή του καρδιακού μυός) και περικαρδίτιδα (φλεγμονή
του ιστού που περιβάλλει την καρδιά)
μετά τον εμβολιασμό.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Η υγειονομική αρχή του Καναδά συστήνει στους Καναδούς να ζητούν αμέσως
ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα,
εντός αρκετών ημερών από τον εμβολιασμό: πόνο στο στήθος, δύσπνοια ή
αισθήματα ύπαρξης ταχυκαρδίας και
«φτερουγίσματα» καρδιάς.
Έχουν αναφερθεί κρούσματα μυοκαρδίτιδας και / ή περικαρδίτιδας, μετά από
ανοσοποίηση με εμβόλια COVID-19 σε
μικρό αριθμό ατόμων στον Καναδά και
διεθνώς. Αυτές οι αναφορές είναι πολύ
σπάνιες.
Η Health Canada και άλλοι διεθνείς
ρυθμιστές συνεχίζουν να διερευνούν
την πιθανή σχέση μεταξύ των εμβολίων
COVID-19 και αυτών των σπάνιων συμβάντων. Τα περισσότερα περιστατικά
που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα
παρατηρήθηκαν μετά τον εμβολιασμό
με εμβόλιο mRNA (Pfizer-BioNTech και
Moderna) και, βάσει ανάλυσης διεθνών
περιπτώσεων, έχουν εμφανιστεί συχνότερα μετά τη δεύτερη δόση και σε νεότερους άνδρες ενήλικες και εφήβους.
Τα καναδικά στοιχεία αναμένεται να εξελιχθούν, καθώς εμβολιάζονται περισσότερα άτομα σε αυτούς τους πληθυσμούς.
Τα διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι αυτά
τα συμβάντα ήταν συνήθως ήπια και
θεραπεύσιμα.
Ωστόσο, οι πληροφορίες για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα δεν είναι
ακόμη διαθέσιμες.
Η μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του
καρδιακού μυός, ενώ η περικαρδίτιδα
είναι μια φλεγμονή της επένδυσης γύρω
από την καρδιά. Και οι δύο καταστάσεις
μπορεί να προκύψουν από λοίμωξη
(συμπεριλαμβανομένου του COVID-19),
έκθεση σε τοξική ουσία ή ακτινοβολία
ή άλλα συμβάντα υγείας. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στο
στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών
(αίσθημα ύπαρξης ταχυκαρδίας, «φτερουγίσματος» καρδιάς). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι καταστάσεις είναι
ήπιες και απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου θεραπεία.

Ωστόσο, πιο σοβαρές περιπτώσεις
μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη των
καρδιακών μυών.
Η Health Canada έχει ενημερώσει
τις ετικέτες προϊόντων για τα εμβόλια
Pfizer-BioNTech και Moderna COVID-19
για να ενημερώσει τους Καναδούς και
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας γι αυτές τις πιθανές παρενέργειες και
να παράσχει πληροφορίες, σχετικά με τα
σημεία και τα συμπτώματα και πότε να
ζητήσει άμεση ιατρική βοήθεια μετά τον
εμβολιασμό.
Η Health Canada θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κατασκευαστές, καθώς και
με εγχώριους και διεθνείς συνεργάτες,
για να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση
μεταξύ των εμβολίων COVID-19 και αυτών των εκδηλώσεων.
Επιπλέον, η Health Canada και η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά θα
συνεχίσουν να παρακολουθούν τις καναδικές και διεθνείς αναφορές για μυοκαρδίτιδα και / ή περικαρδίτιδα, ιδιαίτερα
καθώς εμβολιάζονται περισσότεροι έφηβοι και νεαροί ενήλικες και χορηγούνται
περισσότερες δεύτερες δόσεις.
Το Τμήμα θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα
εάν εντοπιστούν νέα θέματα ασφάλειας.
Η Health Canada διαβεβαιώνει τους
Καναδούς ότι τα εμβόλια COVID-19 εξακολουθούν να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στην προστασία τους από το
COVID-19.
Τα οφέλη των εμβολίων COVID-19 συνεχίζουν να υπερβαίνουν τους πιθανούς
κινδύνους τους, καθώς επιστημονικά
στοιχεία δείχνουν ότι μειώνουν τους
θανάτους και τις νοσηλείες λόγω του
COVID-19. Η κυβέρνηση του Καναδά ενθαρρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν
και να ολοκληρώσουν τη σειρά εμβολίων
τους μόλις είναι επιλέξιμοι.
Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται εάν
έχουν λάβει τα εμβόλια Pfizer-BioNTech
και Moderna COVID-19 να ζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια, εάν εμφανίσουν
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα εντός αρκετών ημερών από τον εμβολιασμό: πόνο στο στήθος, δύσπνοια,
αισθήματα γρήγορου παλμού, κυματισμός ή έντονος κτύπος στην καρδιά, καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό.
Συστήνεται στους γιατρούς να είναι
προσεκτικοί στα σημεία και τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας όταν άτομα παρουσιάζουν πόνο
στο στήθος, δύσπνοια, αίσθημα παλμών
ή άλλα σημεία και συμπτώματα μετά την
ανοσοποίηση με εμβόλιο COVID-19.
Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.
Θα πρέπει να εξεταστεί η συμβουλευτική για την καρδιολογία για τη διαχείριση
και παρακολούθηση.
Όταν ένας γιατρός αποφασίζει εάν θα
χορηγήσετε το εμβόλιο Pfizer-BioNTech
ή Moderna COVID-19 σε άτομο με ιστορικό μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας,
πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη τις
κλινικές καταστάσεις του ατόμου.
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Μετάλλαξη Δέλτα: 0,69% η θνητότητα
για τους εμβολιασμένους

Τελικά ποιους χτυπά η μετάλλαξη Δέλτα; – Τι δείχνουν τα στοιχεία της Βρετανίας

«Η

μετάλλαξη Δέλτα χτυπά τους νέους
και τους ανεμβολίαστους» σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρόλα αυτά τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης
εκθέτουν πλήρως τους Έλληνες «ειδικούς».
Θάνος Νικηταράς
© pronews.gr
Ήδη, όπως έχει αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν από τον ιστότοπο pronews.
gr, η θνητότητα σε πολίτες κάτω των 50
ετών είναι μόλις... 0,009%! Άρα η μετάλλαξη Δέλτα δε δείχνει να χτυπά τους νέους. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε
νέο άρθρο του pronews.gr, εξετάζεται αν
τελικά η μετάλλαξη Δέλτα χτυπά τους μη
εμβολιασμένους πολίτες, για να εξετάσουμε τουλάχιστον εάν η ελληνική κυβέρνηση
έχει έστω κατά 50% δίκιο. Συγκεκριμένα,
με τα νέα στοιχεία που έδωσε η βρετανική κυβέρνηση και αφορούν την περίοδο

1 Φεβρουαρίου έως 25 Ιουνίου, δείχνουν
πως περισσότεροι που έχουν καταλήξει
από τη μετάλλαξη Δέλτα είναι εμβολιασμένοι. Ειδικότερα, έχουν χάσει τη ζωή τους 70
άτομα (61,5%) που έχουν εμβολιαστεί, ενώ
οι ανεμβολίαστοι που έχουν πεθάνει από
τη «Δ» είναι μόλις 44 άτομα (38,5%).
Όσον αφορά τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, βλέπουμε την αντίστροφη εικό-

να, δηλαδή από τα 81.014 συνολικά κρούσματα τα 53.822 (66,4 %) αφορούν ανεμβολίαστους και τα 27.192 (33,6 %) εμβολιασμένους. Να σημειώσουμε πάντως, πως
οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι
στον πληθυσμό της Βρετανίας είναι περίπου μισοί-μισοί, οπότε οι ανεμβολίαστοι
κολλούν περισσότερο. Όμως, αυτό οφείλεται προφανώς στο ότι οι ανεμβολίαστοι

είναι κατά κανόνα κυρίως νέοι, οικονομικά
ενεργοί και κοινωνικά πιο δραστήριοι, που
κυκλοφορούν πολύ περισσότερο από τους
ηλικιωμένους. Και πράγματι, μια ματιά στο
πινακάκι το πιστοποιεί αυτό, καθώς από
τους 53.822 των ανεμβολίαστων, σχεδόν
όλοι (52.846) είναι κάτω των 50 ετών και
μόνο 976 είναι άνω των 50 ετών.
Και εδώ οφείλεται η μεγάλη διαφορά
και στη θνητότητα, καθώς στους ανεμβολίαστους είναι 0,08% (44 νεκροί στα 53.822
κρούσματα), ενώ στους πλήρως εμβολιασμένους 0,69% (50 νεκροί στα 7.235 κρούσματα). Δηλαδή οι πλήρως εμβολιασμένοι
έχουν θνητότητα περίπου 8,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή των ανεμβολίαστων!
Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως η
θνητότητα – είτε αυτή αφορά ανεμβολίαστους, είτε εμβολιασμένους – είναι
αρκετά χαμηλή. Πιο χαμηλή και από αυτή
της γρίπης! Άρα, σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να τρομοκρατείται κάποιος από
τη μετάλλαξη Δέλτα, καθώς σύμφωνα και
με τους επιστήμονες τα συμπτώματα της
είναι πιο ελαφριά απ’ αυτά του original
κορωνοϊού. Αφού ένας μολυσμένος με τη
μετάλλαξη Δέλτα κάνει κυρίως συνάχι και
έχει δέκατα για λίγες ημέρες, ενώ αντίθετα
με τον κορωνοϊό που ήρθε από την Ουχάν,
ο άρρωστος έκανε υψηλό πυρετό για αρκετές ημέρες.
Παράλληλα, παρατηρούμε πως δεν έχει
μεγάλη διαφορά εάν κάποιος είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος, καθώς και αυτοί που πεθαίνουν κυρίως από τη μετάλλαξη Δέλτα είναι οι ηλικιωμένοι, ακόμα και
αν είναι εμβολιασμένοι.
Οπότε, καλό θα είναι η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει την «τρομοκρατία» με
τη μετάλλαξη Δέλτα.
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Οι «κακοήθειες»
του Κυπριακού
Σε λίγο ίσως θα είναι αργά…

Τ

ο Κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα, δε
δημιουργήθηκε ούτε το 1963 ούτε το
1974. Ξεκίνησε όταν άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελληνοκυπρίων, στον
οποίο δε συμμετείχαν και ήταν προφανώς
αντίθετοι οι Τουρκοκύπριοι.
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου*
© slpress.gr
Ως ιδέα, η διχοτόμηση υπήρχε ήδη από
το 1948 (Χουριέτ), το 1956 (New York
Times, Χάρτης του Αττίλα), το 1956 (Σχέδιο Ανάκτησης της Κύπρου, Νιχάτ Ερίμ και
Γραφείο Ειδικού Πολέμου του Τουρκικού
Στρατού και ΤΜΤ – Τουρκική Αντιστασιακή
Οργάνωση του Ντενκτάς). Το 1956-1964
συζητείτο στο Λονδίνο (Foreign Office),
ενώ ήταν ο στόχος τής τουρκικής εισβολής
το 1974.
Από το Νοέμβριο του 1974 φαίνεται
ότι έγινε δεκτή από την ελληνοκυπριακή
πλευρά η διζωνική – δικοινοτική λύση
(Συμφωνίες 1977 Μακάριου – Ντενκτάς και 1979 Κυπριανού – Ντενκτάς) και
τελικά (αφού μεσολάβησε η ανακήρυξη
του ψευδοκράτους το 1983) το ψήφισμα
694/1990 του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ πρόβαλε τη διζωνική – δικοινοτική
λύση.
Άρα υπήρξε: συνεχής διολίσθηση προς
τις τουρκικές θέσεις που αργά και μεθοδικά οδήγησαν στο σχέδιο του Ανάν το
2003-2004. Είτε λόγω ευσεβών πόθων για
δήθεν καλόπιστη λύση από τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους, είτε λόγω
κόπωσης των Ελληνοκυπρίων και σταδιακής προσαρμογής στα τετελεσμένα της εισβολής – κατοχής, είτε λόγω πίεσης ξένων
δυνάμεων (για προώθηση ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ και παραμονής της στη
Δύση γενικότερα), είτε ακόμη και λόγω
πίεσης των εκτοπισμένων – προσφύγων
Ελληνοκυπρίων.
Είναι θεμελιώδες λάθος να συζητούνται
σχέδια που, αν και με οριακές βελτιώσεις,
έχουν στη βάση τους τη λογική του σχεδίου Ανάν! Δηλαδή ένα κρατικό μόρφωμα
που δεν αρμόζει σε κράτος-μέλος της ΕΕ,
δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι πλήρως
ανεξάρτητο και κυρίαρχο. Η διατήρηση
των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και το
καθεστώς εγγυήσεων και παρεμβατικών
δικαιωμάτων μπορούσε να σταθεί ίσως το
1960 (και τότε μόνο μεταβατικά) όχι όμως
το 2017-2021 (60 χρόνια μετά).
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επιπλέον, η συνέχιση παρουσίας των κατοχικών στρατευμάτων της Τουρκίας αποδεικνύει:
-Την ανυπαρξία βούλησης της Διεθνούς
Κοινότητας (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση,
ΝΑΤΟ) να εφαρμόσουν τη διεθνή νομιμότητα.
-Την απόλυτη άρνηση της Τουρκίας να
επιτρέψει την ελεύθερη και δημοκρατική
εξέλιξη ενός ανεξάρτητου και ακηδεμόνευτου Κυπριακού Κράτους, προφανώς
λόγω των δικών της στρατηγικών συμφερόντων και όχι, δήθεν, για την ασφάλεια

των Τουρκοκυπρίων. Η μόνη απειλή στην
Κύπρο προέρχεται από την Άγκυρα προς
τους Ελληνοκύπριους!
-Η συζήτηση με τους αχυράνθρωπους της
Άγκυρας στην Κύπρο δεν έχει κανένα νόημα. Απλώς βοηθάει την απενοχοποίηση
της Τουρκίας.
-Η διαμορφωθείσα κατάσταση στην Κύπρο και η προωθούμενη λύση, πρέπει να
συγκριθεί με προβλήματα όπως της Βοσνίας και ιδίως του Κοσσυφοπεδίου, για να
καταδειχθούν οι κραυγαλέες αντιφάσεις
(τα διπλά κριτήρια) και η υποκρισία της
διεθνούς διπλωματίας και των ισχυρών
παραγόντων της Διεθνούς Κοινότητας.
Η ελληνοτουρκική πλευρά (πλειοψηφία
80%) καλείται να επιλέξει μη δημοκρατικές λύσεις, δηλαδή μη βιώσιμες προτάσεις διακυβέρνησης, που αργά ή γρήγορα θα προκαλέσουν εμπλοκές και ρήξεις.
Καλείται επίσης να εξισωθεί και ποσοτικά
με τη μειοψηφία και να ανοίξει την πόρτα
της Τουρκίας στους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους του νησιού, αλλά και στα θεσμικά
δικαιώματα που έχει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος.
-Το όφελος, η αντιπαροχή, θα είναι το
πολύ ένα 8% του εδάφους (που υποτίθεται θα προστεθεί στο 67% που ελέγχουν
οι Ελληνοκύπριοι). Χωρίς βέβαια αντίστοιχη αναλογία ακτών (μόνο 50,5%) και
με ανισομερή κατανομή των πόρων και
πλεονεκτημάτων του Κυπριακού εδάφους,
που το πιο πλούσιο, εύφορο, κ.λπ. τμήμα
του ανήκει στα κατεχόμενα.
Αξίζει; Όταν μάλιστα το αντάλλαγμα είναι:
α) Η νομιμοποίηση της εισβολής-κατοχής
(γιατί άραγε να μην το επιχειρήσει ξανά
η Τουρκία;).
β) Η νομιμοποίηση της παράνομης κάρπωσης των Ελληνοκυπριακών ιδιοκτησιών, κ.λπ., επί 47 χρόνια.
γ) Η νομιμοποίηση των περισσοτέρων
εποίκων, που είναι διεθνές έγκλημα,
αλλά ίσως και η μελλοντική είσοδος νέων
εποίκων με αποφάσεις του Τουρκοκυπριακού Ομόσπονδου Κράτους.
δ) Η κατάργηση (και όχι η εσωτερική
μετεξέλιξη) του Κυπριακού κράτους, που
αποτελεί το βασικό διεθνές πλεονέκτημα
των Ελληνοκυπρίων, δηλαδή της νομικής
προσωπικότητας ως διεθνούς υποκειμένου του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους του ΟΗΕ, πολλών
Διεθνών Οργανισμών και βέβαια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική
συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς την
τήρηση των συμφωνηθέντων, ιδίως αν
διατηρήσει, έστω και ως μεταβατικό,
δικαίωμα εγγύησης, με δικαίωμα παρέμβασης με τα κατοχικά στρατεύματα με
πρόσχημα που θα προκαλέσει…!
ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ
Ως Έλληνες γνωρίζουμε καλύτερα παντός
άλλου παγκοσμίως τη στρεψοδικία, την
καταδολιευτική τακτική, την αναξιοπιστία
και ασυνέπεια του κακού μας γείτονα (πονηρού και πλεονέκτη): Τη σταδιακή ανα-

τροπή της Συνθήκης της Λοζάνης, τη μη
εφαρμογή κάθε Συμμαχικής Συμφωνίας
(1930, 1950, κ.λπ.) την τακτική σαλαμοποίησης κ.λπ. (στην Κωνσταντινούπολη,
Ίμβρο, Τένεδο, Αιγαίο, Δυτική Θράκη και
βέβαια στην ίδια την Κύπρο, ιδίως με το
δεύτερο Αττίλα του Αυγούστου του 1974).
Μήπως πρέπει να αναφερθούμε και στο
οθωμανικό παρελθόν, για το οποίο τόσο
υπερήφανοι είναι οι σύγχρονοι Τούρκοι:
Ρωμιοί, Αρμένιοι, Ασσύριοι, Κούρδοι, Αλεβίτες μουσουλμάνοι, γνώρισαν τη βία και
τον αυταρχισμό του Οθωμανικού Σουλτανάτου, από το οποίο μάλλον χειρότεροι είναι οι σημερινοί Τούρκοι ιθύνοντες,
αναλογικά του αιώνα που βρισκόμαστε!
Άλλο πράγμα η συζήτηση για δημιουργία ενός προνομιακού καθεστώτος μειονοτικού, έστω δικοινοτικού, και άλλο η
καθυπόταξη της πλειοψηφίας στη μειοψηφία και στον παράνομο, εκβιαστικό
και δυναστικό γείτονα. Γείτονα που βρίσκεται δυστυχώς πολύ κοντά στα βόρεια
της Κύπρου, έχοντας έτσι ένα φυσικό και
μόνιμο γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Δε

χρειάζεται άλλες προσθήκες για να παραγάγει ασφάλεια για τους Τουρκοκύπριους
από την ύπαρξη στον κυπριακό Βορρά του
τουρκοκυπριακού ομόσπονδου κρατιδίου.
Μία νέα απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων θα είναι περίπατος, ιδίως μάλιστα αν αποστρατιωτικοποιηθεί η νέα
Κύπρος και καταργηθεί η Εθνοφρουρά!
Δυστυχώς, οι εγγυήσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ ή της ΕΕ, θα αργήσουν δραματικά για να σώσουν την κατάσταση! Ας γίνουμε λοιπόν, επιτέλους,
Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι Έλληνες,
Προμηθείς και όχι Επιμηθείς! Πριν να είναι ανεπανόρθωτα αργά!
*Ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου είναι διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις και
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μεταξύ άλλων
βιβλίων έχει συγγράψει τη μοναδική στην Ελλάδα επιστημονική μονογραφία για την ΑΟΖ
600 σελίδων. Διδάσκει, επίσης, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου
Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Συμφωνία των Πρεσπών: Μια αποτίμηση

Ο

ι κ.κ. Τσίπρας και Κοτζιάς αποφάσισαν να υπογράψουν τη
Συμφωνία των Πρεσπών χωρίς
να ενημερώσουν και χωρίς να ρωτήσουν
κανέναν, κανένα κόμμα, καμία επιτροπή της Βουλής, κανένα θεσμικό όργανο
του ελληνικού κράτους. Ο κ. Ζάεφ για να
υπογράψει τη συμφωνία, αισθάνθηκε
την ανάγκη να συγκαλέσει πέντε φορές,
σύμφωνα με δημοσιεύματα, συμβούλιο
αρχηγών.
Σάββας Καλεντερίδης*
© Pontosnews.gr
Ο κ. Τσίπρας για να περάσει τη συμφωνία από τη Βουλή δωροδόκησε με θέσεις
στο κόμμα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή βουλευτές, που είχαν δηλώσει την
αντίθεσή τους. Για την ιστορία, εκείνοι
που ψήφισαν τη συμφωνία – πέραν των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – είναι οι: Κατερίνα Παπακώστα, Έλενα Κουντουρά,
Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Σπύρος
Δανέλλης, Σταύρος Θεοδωράκης, Γιώργος Μαυρωτάς, Σπύρος Λυκούδης και
Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Αυτοί, μαζί με τους 145 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνουν εσαεί έκθετοι στην
Ιστορία, γιατί έδωσαν την ψήφο τους
στην παραχάραξή της και στη νομιμοποίηση από πλευράς τής Ελλάδας ενός ανύπαρκτου και κατασκευασμένου έθνους
και μίας γλώσσας.
Η συμφωνία που δεσμεύει την Ελλάδα
για δεκαετίες, ίσως και αιώνες, πέρασε
από τη Βουλή με 153 ψήφους, ενώ ο νόμος για την ψήφο των αποδήμων με 190
ψήφους δεν πέρασε, γιατί απαιτούνται
τα 2/3 του συνόλου των βουλευτών.
Τα Σκόπια επείγονταν να μπουν στο
ΝΑΤΟ, άρα ήταν η επισπεύδουσα πλευρά. Η Ελλάδα είχε τα «κλειδιά» της εισόδου. Ο Κώστας Καραμανλής στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 δεν
άνοιξε την πόρτα, επισύροντας τη μήνι
όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και της Τουρκίας!
Να ξεκαθαρίσουμε ότι το δικαίωμα της
αρνησικυρίας, του βέτο δηλαδή, καθιε-

ρώθηκε στους διεθνείς οργανισμούς, για
να προστατεύονται τα συμφέροντα των
σχετικά αδύναμων χωρών. Έτσι η Ελλάδα,
έστω και αν ως έσχατη γραμμή υποχώρησης δεχόταν το γεωγραφικό προσδιορισμό, είχε κάθε δικαίωμα και δυνατότητα
να ασκήσει πίεση στα Σκόπια ώστε να
υποχωρήσουν από δύο βασικά ζητήματα:
της μακεδονικής εθνικής ταυτότητας και
γλώσσας.
Και όταν λέμε «να υποχωρήσουν» δε
μιλάμε για παράλογες αξιώσεις της Ελλάδας, μιλάμε για παράλογους ισχυρισμούς
των Σκοπίων. Όλοι γνωρίζουν – ακόμα και
οι δύο πρωταγωνιστές αυτής της προδοτικής συμφωνίας, οι κ.κ. Τσίπρας και Κοτζιάς – ότι μακεδονικό έθνος και γλώσσα
δεν υπάρχουν· παρ’ όλα αυτά, τα αναγνώρισαν με την επαίσχυντη συμφωνία.
Και επειδή δεν έχουν το θάρρος να σηκώσουν το βάρος της πράξης τους, εξαπατούν τον κόσμο μέχρι σήμερα, ότι δεν
αναγνώρισαν μακεδονική εθνική ταυτότητα, αλλά υπηκοότητα (nationality).
Ούτε μακεδονική γλώσσα, αφού στη
συμφωνία αναφέρεται ότι η «μακεδονική γλώσσα» που αναγνωρίζουμε ανήκει
στην οικογένεια των νότιων σλαβικών
γλωσσών.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:
Αφού ανήκει στην οικογένεια των νότιων
σλαβικών γλωσσών, γιατί δεν αναφέρεται στη συμφωνία απ’ ευθείας ως νοτιοσλαβική και ονομάζεται «μακεδονική»;
Άρα, υπάρχει σκοπιμότητα, όπως σκοπιμότητα υπάρχει και με τη μακεδονική
ταυτότητα· «ιθαγένεια», όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανάρτηση του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών.
Δηλαδή, θα πηγαίνουν τα εκατομμύρια
των κατοίκων της FYROM στο εξωτερικό, θα λένε ότι είναι Μακεδόνες με την
υπογραφή της Ελλάδας, και ο κόσμος,
η διεθνής κοινότητα, θα ανατρέχει στη
συμφωνία και θα βλέπει ότι η Ελλάδα
δεν αναγνώρισε «μακεδονική εθνική ταυτότητα».
Δε μιλάμε για τα προϊόντα. Ο ορισμός
του αλαλούμ, με το κράτος που λέγεται
«Βόρεια Μακεδονία» να χρησιμοποιεί
παντού το «μακεδονικός», κάτι που θα
επικρατήσει με τα χρόνια στην πράξη
και στο θέμα της εθνικής ταυτότητας,
και της γλώσσας, και των προϊόντων.
Όσο για τις δικαιολογίες, ότι τη γλώσσα
την αναγνώρισε η Ελλάδα από το 1977,
τίθεται το εξής ερώτημα: Αφού την αναγνώρισε, γιατί τη βάλαμε στη συμφωνία
κατόπιν απαίτησης της άλλης πλευράς,
όπως αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ
στα Σκόπια, Τζίλιαν Μιλοβάνοβιτς, σε
απόρρητο τηλεγράφημα προς την Ουάσιγκτον με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2008
και τίτλο «Μακεδονία/Ελλάδα: Τι χρειά-

ζονται οι Μακεδόνες για την επίλυση του
προβλήματος της ονομασίας».
Η κ. Μιλοβάνοβιτς στην εισαγωγή του
τηλεγραφήματός της, αναφέρει τα στοιχεία της συμφωνίας:
«Η πρεσβεία στα Σκόπια εκτιμά ότι στο
πλαίσιο μιας συμφωνίας που ανοίγει το
δρόμο για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην
ΕΕ η “μακεδονική” κυβέρνηση θα αποδεχόταν τελικά τους ακόλουθους όρους:
»Όνομα: Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
»Εύρος εφαρμογής: Σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και διμερώς με κάθε
χώρα που δε θέλει να κάνει χρήση του
συνταγματικού ονόματος (αν και δεν το
έχουμε συζητήσει ρητώς, πιθανώς οι διεθνείς συμφωνίες να ακολουθούσαν το
ίδιο μοτίβο, με τις πολυμερείς να χρησιμοποιούν το νέο όνομα και στις διμερείς
να αφήνεται η επιλογή).
»Η Μακεδονία θα χρησιμοποιούσε το
συνταγματικό της όνομα αναφερόμενη
στον εαυτό της, σε διαβατήρια, ετικέτες
προϊόντων, στα ΜΜΕ, κτλ.
»Ταυτότητα: Η γλώσσα και η εθνικότητα
θα αποκαλούνταν μακεδονική, αλλά αυτό
θα μπορούσε να γίνει με σιωπηρούς χειρισμούς, ίσως ως ένα συμπληρωματικό
παράρτημα σε ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, ή σε κάποιο εσωτερικό έγγραφο των Ηνωμένων Εθνών που
δε θα χρειάζεται ελληνική έγκριση.
»Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Μακεδονία χρειάζεται διαβεβαίωση ότι η
γλώσσα και η εθνικότητά τους θα εξακολουθούσαν να ονομάζονται μακεδονική
και όχι βορειομακεδονική».
Άρα, το συμπέρασμα που εξάγεται από
το τηλεγράφημα είναι, ότι η Συμφωνία
των Πρεσπών ικανοποιεί επακριβώς τους
όρους που έθεσαν τα Σκόπια και ότι οι
δικαιολογίες που με απίστευτο θράσος
ανάρτησαν και παραμένουν αναρτημένες
στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών είναι δικαιολογίες δειλών ανθρώπων, που δεν έχουν το
θάρρος να ομολογήσουν ότι υπέγραψαν
και ενέκριναν μια συμφωνία που τους
επιβλήθηκε.
Όσο δε για την άλλη δικαιολογία, ότι
«έτσι τους έλεγαν τα περισσότερα κράτη
στον κόσμο», είναι και αυτό αποπροσανατολιστικό. Όλοι γνωρίζουν ότι η υπογραφή της Ελλάδας είναι που δίνει υπόσταση σε όλο αυτό, δηλαδή στην κατασκευή ενός τεχνητού έθνους και γλώσσας.
Όσο για το τι μπορεί να σημαίνουν όλα
αυτά, ας διαβάσουμε τι έγραψε ο Ριζοσπάστης, που κανείς δεν μπορεί αν πει
ότι διαδίδει εθνικιστικές απόψεις:
«Μακεδονικό έθνος δεν υπήρξε ποτέ
στη Βαλκανική, ούτε βέβαια μακεδονική
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γλώσσα. Και μόνο το γεγονός ότι ο όρος
“Μακεδόνας” συνεχίζει να υπάρχει για
τον προσδιορισμό των κατοίκων της συγκεκριμένης χώρας, έστω και με το “μανδύα” της ιθαγένειας, γεννάει πολλά ερωτήματα και ανησυχίες για το πώς μπορεί
να αξιοποιηθεί στο μέλλον. Το ίδιο και οι
αναφορές σε “μακεδονική” γλώσσα.
»Το βέβαιο είναι ότι η χρήση αυτών των
όρων κρατάει ζωντανή τη συζήτηση περί
“μακεδονικού” έθνους και επομένως μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί για διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις σε βάρος
γειτονικών κρατών. Έτσι, από τη μία μπορούν να σηκωθούν ζητήματα αναζήτησης
“ομογενών Μακεδόνων” σε γειτονικά κράτη, ενώ από την άλλη, π.χ. στην Ελλάδα,
να σηκωθούν εθνικιστικές κορόνες με το
εξίσου ανιστόρητο “η Μακεδονία είναι
μία και ελληνική”».
Γιατί επιλέξαμε να αναφερθούμε στο
συγκεκριμένο θέμα; Για δύο λόγους.
Ο ένας είναι γιατί επικαλούνται πολλοί
στρατευμένοι κονδυλοφόροι τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία περνά
μέσα από την εφαρμογή της Συμφωνίας
των Πρεσπών.
Δηλαδή, δε φτάνει που πλήρωσε και
συνεχίζει να πληρώνει η Ελλάδα ακριβό
τίμημα για τη σταθερότητα στην ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με την Κύπρο να είναι
ακόμα σκλαβωμένη κατά 40% από τη…
σύμμαχο Τουρκία, τώρα καλείται να πληρώσει και πάλι τίμημα εθνικού ακρωτηριασμού με μία συμφωνία που έχει μέσα
της, εκτός από μια τεράστια ιστορική
απάτη, και το σπέρμα της αστάθειας.
Ο άλλος είναι, γιατί ο ελληνικός
λαός μετά την κύρωση της συμφωνίας έχει καταληφθεί από το αίσθημα της
ήττας, και αυτό είναι χειρότερο από την
ίδια τη συμφωνία.
Οι Έλληνες που πονάμε και νοιαζόμαστε
αυτόν τον τόπο πρέπει να βρούμε τρόπο
να βάλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών
εκεί που ανήκει και να αναζητήσουμε
τρόπους να συνεννοηθούμε με τους Σλάβους, τους Αλβανούς και τους άλλους
λαούς της γειτονικής χώρας, αν θέλουμε
όντως να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή μας.
Τα άλλα που λένε για σταθερότητα στα
Δυτικά Βαλκάνια να τα πούνε και σε κείνους που μετά το «μακεδονικό» έθνος
ξοδεύουν ασύστολα εκατομμύρια για
να δημιουργήσουν και «βλάχικο» έθνος,
σε εκείνους που περιμένουν έναν άλλον
Τσίπρα και Κοτζιά να το αναγνωρίσουν με
κάποια άλλη συμφωνία της ντροπής.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής.

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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TERRAIN SLE ELEVATION
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LEASE A 2021 SLE ELEVATION AWD FOR THE EQUIVALENT OF
*

$
WEEK

FOR 48 MONTHS
PURCHASE PRICE OF $36,640
INCLUDES AN EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENT OF $2,023

* PURCHASE PRICE OF $36,640. LEASE : 104 BIWEEKLY PAYMENTS OF $178 FOR 48 MONTHS. THE LEASE AND PURCHASE AMOUNTS INCLUDE AN EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENT
OF $2,023. DOWN PAYMENT OF $2,325 OR EQUIVALENT TRADE-IN REQUIRED. RDPRM REGISTRATION RELATED FEE (UP TO $60) 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
2021 GMC TERRAIN SLE ELEVATION AWD (TXB26/3SA) MODELS. THIS OFFER IS EXCLUSIVE TO MEMBERS OF THE ASSOCIATION DE MARKETING CHEVROLET-BUICK-GMC DU
QUÉBEC AND CAN BE COMBINED WITH THE GM CARD, GM STUDENT BONUS AND GM MOBILITY PROGRAMS. THIS OFFER AND THESE PROGRAMS MAY BE MODIFIED,
EXTENDED OR CANCELLED AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. FOR THE LATEST INFORMATION, DROP BY YOUR LOCAL DEALER OR VISIT GMCCANADA.CA.

CHEVROLETWESTISLAND.CA I 833 916-1029 I 3650, BOULEVARD DES SOURCES, DOLLARD-DES-ORMEAUX
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ

Ο πλανήτης καίγεται!

Οι φετινοί καύσωνες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη έρχονται να υπογραμμίσουν
ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και εξελίσσεται σε βέβαιη κλιματική καταστροφή

Γ

ια τις βορειοδυτικές Πολιτείες των
ΗΠΑ, κοντά στον Ειρηνικό Ωκεανό, το
τέλος Ιουνίου σηματοδότησε έναν από
τους χειρότερους καύσωνες στην ιστορία
τους.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
Σε πάρα πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες ανέβηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. Για παράδειγμα, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, τα
θερμόμετρα έδειξαν 46 βαθμούς Κελσίου
στις 28 Ιουνίου, μια θερμοκρασία σχεδόν εξωπραγματική γι’ αυτή την περιοχή.
Λίγο βορειότερα, μια πόλη στον Καναδά
το Λύττον (Lytton, British Columbia) είχε
το οδυνηρό ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που καταμετρήθηκε ποτέ σε
αυτή τη χώρα: 49 βαθμοί Κελσίου.
Μια βάση δεδομένων που καταγράφει
τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είχαν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές,
συγκέντρωσε τον Ιούνιο του 2021 πάνω
4.000 αναφορές για υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία.
Το πρωτοφανές αυτό κύμα καύσωνα είχε
τραγικές επιπτώσεις. Εκατοντάδες θάνατοι στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά
και πολλές δεκάδες στις Βορειοδυτικές
Πολιτείες των ΗΠΑ, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι που πέθαναν από θερμοπληξία.
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
Παρότι η κλιματική αλλαγή υπολογίζεται ως μια μεσοσταθμική αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη, εντούτοις τα
φαινόμενα που σχετίζονται με αυτή είναι
ιδιαίτερα έντονα. Και η εμφάνιση ολοένα
και πιο συχνών μεγάλων καυσώνων είναι
ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.
Το 2019 η Ευρώπη αντιμετώπισε ένα
από ένα μεγαλύτερα κύματα καύσωνα
της ιστορίας. Εκτιμάται ότι σε αυτό οφείλονταν 2.500 νεκροί. Μια μελέτη εκτίμησε ότι η κλιματική αλλαγή έκανε αυτό τον
καύσωνα πέντε φορές πιο πιθανό, σε σύγκριση με την περίπτωση να μην είχαμε
κλιματική αλλαγή.
Τους πρώτους έξι μήνες του 2020 η Σιβηρία αντιμετώπισε μια περίοδο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα,
στις 20 Ιουνίου 2020 στην πόλη Βερκχόγιανσκ, καταγράφηκε το ρεκόρ των 38
βαθμών Κελσίου. Μια μελέτη έδειξε ότι
μια τόσο παρατεταμένη περίοδος τόσο

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

υψηλών θερμοκρασιών ήταν αδύνατη
χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση που
οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί με
ακρίβεια υπολόγισαν, ότι οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες έγιναν τουλάχιστον 600 φορές πιο πιθανές εξαιτίας
της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.
Τα κύματα καύσωνα δε γίνονται μόνο
μεγαλύτερα ή πιο συχνά, αλλά αρχίζουν
και καταγράφονται επίσης σε περιοχές,
όπου οι κάτοικοι δεν είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο για περισσότερα θύματα,
π.χ. γιατί σε τέτοιες περιοχές οι κάτοικοι
δε συνηθίζουν να έχουν κλιματιστικά στα
σπίτια.
Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συσχέτιση ανάμεσα στα κύματα καύσωνα
και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή
γίνεται όλο και πιο έντονη.
Το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα του 2003
(στο οποίο αποδόθηκαν πολλές χιλιάδες
νεκροί) είχε μέση θερμοκρασία υψηλότερη από οποιαδήποτε χρονιά από το 1851.
Μια μελέτη εκτίμησε ότι η παρέμβαση
του ανθρώπου, τουλάχιστον διπλασίασε
τον κίνδυνο ενός τέτοιου καύσωνα. Αντίστοιχο σε σχέση με το κύμα καύσωνα του
2010 στη Ρωσία, επίσης με πολλές χιλιάδες νεκρούς, μια μελέτη υποστήριξε ότι
ο κίνδυνος για έναν τέτοιο καύσωνα είχε
αυξηθεί τουλάχιστον τρεις φορές εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Το 2016 μια μελέτη των Εθνικών Ακαδημιών των ΗΠΑ υποστήριξε, ότι η συσχέτιση ανάμεσα στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή γίνεται
πια άμεση. Τα φαινόμενα πολύ υψηλών
θερμοκρασιών στο Βόρειο Ημισφαίριο
το 2018 και τα οποία αφορούσαν το 22%
των κατοικημένων και καλλιεργημένων
εκτάσεών του, επίσης αποδόθηκαν σε
μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή
που επάγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
ΥΨΗΛΗ ΖΕΣΤΗ, ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΒΙΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Και το πρόβλημα είναι, ότι όσο πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά ακραία
υψηλών θερμοκρασιών, τόσο κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε μια συνθήκη που
θα είναι κυριολεκτικά αβίωτη. Δηλαδή,
μια συνθήκη στην οποία η ανθρώπινη
επιβίωση δε θα είναι εφικτή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό έχει να κάνει επίσης
και με το συνδυασμό ανάμεσα σε υψηλές

θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Τεχνικά, το ανώτατο όριο ορίζεται ως θερμοκρασία σε θερμόμετρο υγρού βολβού 35
βαθμών Κελσίου (θερμόμετρο που υπολογίζει και την εξάτμιση του νερού και
που εξαρτάται και από τη σχετική υγρασία και του οποίου η ένδειξη είναι πάντα
αρκετά πιο κάτω από αυτή ενός «κανονικού θερμόμετρου). Πάνω από αυτό
το όριο ο μηχανισμός της εφίδρωσης δε
λειτουργεί και διαμορφώνεται η δυνάμει
θανατηφόρα συνθήκη της υπερθερμίας.
Αυτό που κάνει πιο εφικτό δυστυχώς να
φτάνουμε σε αυτό το όριο, είναι ότι μηχανισμός της κλιματικής αλλαγής κάνει
πιο πιθανά τα κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών μαζί με υψηλή υγρασία. Και
μια μελέτη εκτίμησε ότι πλέον θα έχουμε
περιοχές που για σημαντικό διάστημα θα
αντιμετωπίζουν ακραία ζέστη και υψηλή
υγρασία κάτι που θα τις κάνει από ένα
σημείο και μετά ακατοίκητες.
Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περιοχής κινδυνεύει να είναι η Τζακομπαμπάντ στο Πακιστάν. Εκεί η θερμοκρασία
στα μέσα του καλοκαιριού μπορεί και να
φτάσει τους 52 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η παραδοσιακά αυτή θερμή περιοχή,
το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντας ακριβώς
εξαιτίας του συνδυασμού ανάμεσα στη
ζέστη και την υγρασία και θεωρείται μία
από τις ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή
στον πλανήτη. Μετρήσεις που έγιναν όχι
με θερμόμετρου ξηρού βολβού, αλλά με
θερμόμετρο υγρού βολβού, διαπίστωσαν
ότι στην Τζακομπαμπάν το όριο των 35
βαθμών υγρού βολβού ξεπεράστηκε τον
Ιούλιο του 1987, τον Ιούνιο του 2010 και
τον Ιούλιο του 2012. Αυτό συνέβη κάθε
φορά για λίγες ώρες, όμως πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός, ότι ο τριήμερος
μέσος όρος 34 βαθμών μέγιστης θερμοκρασίας υγρού βολβού μετρήθηκε τον
Ιούνιο του 2010, τον Ιούνιο του 2001 και
τον Ιούνιο του 2012.

Το λιώσιμο του παγωμένου υπεδάφους
ενδιαφέρει πρώτα από όλα, γιατί είναι
αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής
αλλά και μπορεί να την επιτείνει. Και
αυτό, γιατί η διαδικασία αυτή απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, που είτε ήταν εγκλωβισμένα στον πάγο είτε παράγονται από
την αποσύνθεση των οργανισμών που
ήταν εγκλωβισμένοι στον πάγο.
Πέραν, όμως, αυτών των επιπτώσεων,
δημιουργούνται και άμεσα προβλήματα
για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές
τις περιοχές. Καθώς το υπέδαφος λιώνει
αλλάζει και η συμπεριφορά του και αυτό
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται
πάνω σε αυτό.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι 65% της έκτασης
της Ρωσίας καλύπτεται από πέρμαφροστ
και πάνω σε αυτό περνάει και μεγάλο
μέρος των 75.000 χιλιομέτρων αγωγών
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ βρίσκονται και πάρα πολλές πόλεις. Το συνολικό δυνητικό κόστος από το λιώσιμο
του μόνιμου παγωμένου υπεδάφους της
Σιβηρίας, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει
και τα 67 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι
το 2050.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ
Ήδη από πέρσι, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι
υπάρχει πιθανότητα 20% η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φτάσει ανάμεσα
στο 2020 και το 2024 την αύξηση 1,5 βαθμού Κελσίου σε σχέση με το μέσο επίπεδο πριν από τη βιομηχανική επανάσταση,
αύξηση που υποτίθεται ότι είναι το όριο
που πρέπει να σταματήσει με βάση τη
συμφωνία του Παρισιού του 2015. Δηλαδή, σύντομα θα είμαστε εκεί ακριβώς
που υποτίθεται ότι θέλουμε να αποφύγουμε να πάμε.
Όλα αυτά δείχνουν πόσο κρίσιμα είναι
τα πράγματα. Η εποχή των γενικόλογων
διακηρύξεων έχει περάσει. Ή θα υπάρξουν άμεσες δράσεις – που σημαίνει
ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΓΩΜΕΝΟ
εκτός των άλλων δραστικές αλλαγές ακόΥΠΕΔΑΦΟΣ ΛΙΩΝΕΙ
Πέραν από το λιώσιμο των πάγων που μη και στην καθημερινότητα των ανθρώτο βλέπουμε να επιταχύνεται διαρκώς, πων στις αναπτυγμένες χώρες (για παράμε επιπτώσεις και ως προς τη στάθμη δειγμα με ριζική μείωση της χρήσης του
της θάλασσας και άρα την επιβίωση πε- ιδιωτικού αυτοκινήτου ή του αεροπλάριοχών, ιδίως νησιωτικών, υπάρχει και νου), ή ο πλανήτης δε θα αντιμετωπίζει
το λιώσιμο του πέρμαφροστ, δηλαδή του απλώς σύντομα ακραία καιρικά φαινόμεμόνιμα παγωμένου υπεδάφους σε περιο- να αλλά κυρίως περιοχές ολόκληρες που
θα είναι κυριολεκτικά αβίωτες.
χές όπως η Αλάσκα ή η Σιβηρία.

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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HIT THE ROAD IN SUMMER STYLE

ENJOY FINANCE RATES FROM

0.99

%

ON SELECT CERTIFIED
PRE-OWNED VEHICLES,
ONLY FOR A LIMITED TIME.

© 2021 Mercedes-Benz Canada Inc. *0.99% financing only available through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Not all customers will qualify.
Available for 24 month finance on model year 2017-2020 Mercedes-Benz Certified Pre-Owned models, excluding AMG (less than 140,000 km). Down payment may be required.
Vehicle license, insurance, registration and sales taxes are extra. Dealer may lease or finance for less. Offer may change without notice and cannot be combined with any other
offers. See your authorized Mercedes-Benz dealer for details or call the Mercedes-Benz Customer Relations Centre at 1-800-387-0100. Offer ends August 1, 2021.

Mercedes-Benz-Westisland.ca I 514-620-5900 I 4525, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux
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Υγεία και Διατροφή
Τι κοινό έχουν η σοκολάτα,
το κρασί και το πράσινο τσάι;
Δ

ιαβάζοντας αυτά τα τρία τρόφιμα στον τίτλο, σίγουρα θα σκεφτήκατε ότι δεν μπορούν να έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Ωστόσο, πρόκειται για συχνό λάθος, αφού το πράσινο τσάι, η σοκολάτα και το κρασί, θεωρούνται όλα
στην πραγματικότητα υπέρ-τροφές, δηλαδή παρέχουν κάποια εκπληκτικά και πολύτιμα οφέλη στην υγεία μας που
άλλα τρόφιμα δεν μπορούν.
Και τώρα, μάλλον θα αναρωτιέστε, πώς γίνεται η σοκολάτα και το κρασί να έχουν μια τόσο σημαντική θετική επίδραση στην υγεία μας. Αλλά είναι αλήθεια… και για να πειστείτε, διαβάσετε την παρακάτω λίστα τροφίμων και
ύστερα θα θέλετε να συμπεριλάβετε αυτά τα 10 σημαντικά συστατικά στη διατροφή σας.
1] ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ: Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Scranton, η κατανάλωση πράσινου τσαγιού μπορεί να εμποδίσει τη σκλήρυνση των αρτηριών, που μακροπρόθεσμα προκαλεί καρδιακά εμφράγματα, εγκεφαλικά και σοβαρές επιπλοκές στους πνεύμονες. Γι’ αυτό, γιατί να μην αντικαταστήσετε
κάποιες φορές το απλό τσάι με το πράσινο; Πρόκειται για ένα υγιεινό ρόφημα και η καρδιά σας θα σας
ευχαριστεί που το επιλέξατε.
2] ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ: Παρά τη διαδεδομένη αρνητική αντίληψη για τη σοκολάτα, η μαύρη σοκολάτα περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να ρίξουν την πίεση, να βελτιώσουν την κυκλοφορία
του αίματος και γενικά να διατηρήσουν υγιή την καρδιά σας. Η σοκολάτα επίσης μας φτιάχνει τη
διάθεση και έτσι είμαστε ταυτόχρονα και υγιείς και κεφάτοι. Επιλέξτε σοκολάτες με 70% περιεκτικότητα σε κακάο και απολαύστε τόσο την τέλεια γεύση της, όσο και τα οφέλη της.
3] ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ: Το κόκκινο κρασί θεωρείται υπέρ-τροφή, αν καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες. Παραδόξως, περιέχει βιταμίνες Α, Κ και G και ένα μικρό ποσοστό σιδήρου και ασβεστίου, κάνοντάς
το αποτελεσματικό στην πρόληψη του κρυολογήματος και στην ισορροπία του βάρους μας. Εκτός από
τις ελληνικές επιλογές σε κόκκινο κρασί, επιλέξτε ποικιλίες από τη Σαρδηνία, τη Χιλή ή τη Γαλλία, που
θεωρείται ότι παράγουν τα πιο υγιεινά σταφύλια.
4] ΜΠΟΚ ΤΣΟΙ ή ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ: Πρόκειται για μια πράσινη υπέρ-τροφή που περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Β, η οποία βοηθά στην ομαλή πέψη, μειώνει το στρες και διατηρεί την επιδερμίδα μας
υγιή. Το μποκ τσόι δεν ωφελεί μόνο το σύνολο του οργανισμού αλλά είναι και εύκολο να προστεθεί στην
καθημερινή μας διατροφή. Συνδυάστε το με ψάρι, κοτόπουλο ή σε σούπα. Επίσης, το βρίσκουμε και ως
συστατικό πολλών πιάτων στα κινέζικα εστιατόρια και περιλαμβάνεται κυρίως σε ψημένα λαχανικά στον
ατμό και σε σούπες.
5] ΓΚΟΤΖΙ ΜΠΕΡΙ: Αυτό το είδος μούρων είναι πλούσια πηγή βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων, περιέχοντας 8 απαραίτητα αμινοξέα, όπως επίσης βιταμίνες Α, C, σίδηρο και αντιοξειδωτικά – πολλά οφέλη
για ένα τόσο μικρό φρούτο! Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωσή τους βελτιώνει το ανοσοποιητικό
μας σύστημα και βοηθά στη διατήρηση μιας συγκεκριμένης δίαιτας, αφού μας παρέχει την απαραίτητη
ενέργεια. Μπορείτε να τα καταναλώσετε σκέτα αλλά και να τα προσθέσετε σε κέικ και muffins.
6] ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: Ο μαϊντανός διαθέτει μια σειρά πλεονεκτημάτων για την υγεία μας που μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Το πιο σημαντικό εξ αυτών είναι η μείωση των φλεγμονών, βοηθώντας έτσι στα
συμπτώματα της αρθρίτιδας. Αυτό οφείλεται σε ένα έλαιο που περιέχει και ονομάζεται ευγενόλη και το οποίο
εμποδίζει το πρήξιμο στις αρθρώσεις. Ο μαϊντανός είναι εύκολο να συμπεριληφθεί στη διατροφή σας, αφού βρίσκεται σε πολλά από τα μεσογειακά, ελληνικά πιάτα.
7] ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Αυτό το φρούτο/λαχανικό συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υπέρ-τροφές που προλαμβάνουν τον καρκίνο. Περιέχει λυκοπένιο, που δρα ενάντια σε καρδιακές παθήσεις, μαζί με βιταμίνες Α, C και Ε, οι οποίες, όπως υποδεικνύουν οι έρευνες, βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου. Οι ντομάτες περιλαμβάνονται σε σχεδόν όλες τις σαλάτες και βέβαια στις σάλτσες
για ζυμαρικά. Γι’ αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να τις συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας διατροφή.
8] ΣΟΛΟΜΟΣ: Το ψάρι γενικά συστήνεται για τα οφέλη που προσφέρουν τα ωμέγα 3 λιπαρά του. Ο σολομός συγκεκριμένα
είναι πλούσιος σε μεταλλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο και βιταμίνες Α και Β. Είναι επίσης γνωστό ότι βελτιώνει τη μνήμη και
κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, βοηθώντας έτσι στο διάβασμα. Για ένα γρήγορο και εύκολο γεύμα, δοκιμάστε να ψήσετε
ένα φιλέτο σολομού με χυμό λεμονιού και γλυκοπατάτες (κατά προτίμηση τηγανητές).
9] ΚΑΛΕ: Εξαιρετικό αντικατάστατο του λάχανου και σίγουρα εύκολο να προστεθεί στην καθημερινή μας διατροφή. Το κάλε
περιέχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C (4 φορές περισσότερη από το σπανάκι), όπως επίσης και μια αξιοσημείωτη ποσότητα βιταμίνης Κ που προλαμβάνει τη θρόμβωση. Μπορεί να προστεθεί ακόμα και σε smoothies.
10] ΚΑΡΥΔΙΑ: Η κατανάλωση μόνο 10 καρυδιών την ημέρα, σας παρέχει μια γενναιόδωρη ποσότητα άλφα-λινολενικού οξέος (διπλάσια μάλιστα απ’ όσο λαμβάνετε από άλλες τροφές την ημέρα). Επιπλέον, περιέχουν
ωμέγα 3 λιπαρά, οπότε, όπως και ο σολομός, βελτιώνουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Μπορείτε να τα
καταναλώσετε σκέτα, να τα βάλετε στα γλυκά και τα κέικ σας αλλά και σε σαλάτες και σάλτσες ζυμαρικών.
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (ENALLAKTIKIDRASI.COM)

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

du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet 2021 · from monday july 12th to sunday july 18th 2021

supermarché
GROS FRUIT

AMARANTE
Amaranth (Vlita)
botte

HUILE VÉGÉTALE UNICO
Vegetable Oil
2L

FIGUES SÉCHÉES DU JARDIN DU
GRAND-PÈRE
Dried Figs
200g

NECTARINES
2.18/kg
MELON D’EAU ENTIER
Whole Watermelon
11 à 13lbs

NOIX DE CAJOU RÔTIES
(SALÉES OU NON-SALÉES)
Cashew Nuts
454g ou 15.41/kg

PANIER DE PÊCHES
Peach Basket
1.5L

GRÈCE

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast
11.00/kg

NOUVELLE-ZÉLANDE

DORADES MÉDITERRANÉENNES
NETTOYÉES
Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg

JARRETS D’AGNEAU
Lamb Shanks
11.00/kg

JUS D’ORANGE SANS PULPE TROPICANA
Orange Juice
1.54L

THON PÂLE ENTIER
DANS L’HUILE ILIOS
Solid Light Tuna in Oil
99g*

GRÈCE

FROMAGE FETA
GREC ÂGÉ EN BARIL
Barrel-Aged Feta Cheese
13.21/kg

YOGOURTS MÉDITERRANÉE
LIBERTÉ
Yogurts
500g

*Huile d’olive exclu

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

PA SAMSON
4600 Samson, Laval
(450) 682-4441

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ

82χρονος έφτιαξε παγκάκι για τη σύζυγό του σε 30 λεπτά
Έφτιαξε το παγκάκι για να ξεκουράζεται η σύζυγός του όταν κάνει περίπατο

Έ

νας 82χρονος στην Ισπανία, ο Μανουέλ Σούτο, έφτιαξε μόνος του
παγκάκι για να ξεκουράζεται η σύζυγός
του κατά τη διάρκεια των καθημερινών
περιπάτων τους, όταν δεν κατάφερε να
πείσει τον δήμο να τοποθετήσει ένα.
Η σύζυγός του, η 79χρονη Μαρία Σούτο, πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, περπατά με μπαστούνι και η πρωινή άσκηση
της είναι ολοένα και πιο δύσκολη.
Όταν απέτυχαν οι προσπάθειές του να
πείσει το δημοτικό συμβούλιο της πόλης
A Estrada να τοποθετήσει παγκάκια στη
διαδρομή που ακολουθούν συνήθως, ο
Μανουέλ Σούτο πήρε το ζήτημα στα χέρια του, κυριολεκτικά.
«Μου πήρε περίπου μισή ώρα να φτιάξω το παγκάκι», δήλωσε στη La Voz de
Galicia. «Αγόρασα ξύλα και είχα ένα
πριόνι στο σπίτι. Απλά έπρεπε να κόψω
και να καρφώσω και το τελείωσα σχεδόν
αμέσως», συμπλήρωσε.
Ένας καταστηματάρχης του επέτρεψε
να βάλει το παγκάκι έξω από το μαγαζί
του και ο 82χρονος το τοποθέτησε κατά

τη διάρκεια της νύχτας, ως έκπληξη για
τη σύζυγό του.
«Όταν το είδε ενθουσιάστηκε. Πήρα
ένα φιλί και μια αγκαλιά», δήλωσε στη
διαδικτυακή εφημερίδα Nius.
Ήδη, το παγκάκι αποδεικνύεται ιδιαίτερα δημοφιλές στην πόλη, αλλά ο Σούτο ελπίζει να το χρησιμοποιούν αυτοί
που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να
πάρουν μία ανάσα. Γι αυτό και έγραψε
πάνω στο ξύλο με μαρκαδόρο ότι αυτό
προορίζεται για τους μεγαλύτερους ανθρώπους.
Ο 82χρονος αστειεύτηκε ότι μπορεί η
πράξη του να έχει συνέπειες. «Αν πάω
στη φυλακή, κάποιος θα πρέπει να μου
φέρει καπνό», δήλωσε. Πάντως, μέχρι
στιγμής η μόνη «συνέπεια» είναι τα αιτήματα που δέχεται και για άλλα παγκάκια.
«Γείτονες μου ζήτησαν να φτιάξω κι
άλλο, αλλά αρνήθηκα. Κατασκεύασα
μόνο αυτό και είναι απλά για τη σύζυγό
μου», δήλωσε.
© e-daily.gr

Αδιανόητο: Κινέζοι ανέγειραν 10ώροφη πολυκατοικία
σε 29 ώρες και πλήρως επιπλωμένη!

Π

Οι μονάδες αυτές, που είχαν το μέγεθος κοντέινερ και ήταν φτιαγμένες από
ανοξείδωτο ατσάλι, μεταφέρθηκαν στη
συνέχεια στο εργοτάξιο με φορτηγά.
Σε μια σκηνή που θυμίζει Jenga, χρησιμοποιήθηκαν γερανοί για να ανυψώσουν τις μονάδες και να τις στοιβάξουν
τη μία πάνω από την άλλη, με τους εργάτες να εργάζονται γρήγορα για να τα
βιδώσουν όλα στη θέση τους.
Κι ενώ κάποιοι ένοικοι μπορεί να φοβούνται ότι η κατασκευή αυτή θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι γείτονες στον
πάνω όροφο θα μπορούσαν να πέσουν
-κυριολεκτικά- πάνω στο κεφάλι τους, η
Broad Group επιμένει ότι τα δάπεδα είναι 100 φορές ισχυρότερα από τα συμβατικά, καθώς είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτες πλάκες.

όσος χρόνος απαιτείται για να χτιστεί μια πολυκατοικία 10 ορόφων;
Πολλοί μήνες, εκτός κι αν είστε Κινέζοι,
που την έχτισαν μέσα σε μόλις 29 ώρες!
Κι ενώ η ανέγερση του κτιρίου στην κεντρική πόλη Τσανγκσά χαιρετίστηκε από
τους κατασκευαστές ως «η πιο σύντομη
χρονική περίοδος κατασκευής στον κόσμο», οι νέοι ένοικοι των διαμερισμάτων μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτικοί
για την ταχύτητα κατασκευής.
Το timelapse βίντεο της κατασκευής
δείχνει μια μεγάλη ομάδα εργατών οικοδομών και τρεις γερανούς να ολοκληρώνουν το πολυώροφο κτίριο, το οποίο
ονομάστηκε Living Building, σε μόλις 28
ώρες και 45 λεπτά. Κατάφεραν το φαινομενικά αδύνατο επίτευγμα, συναρμολογώντας μικρές αυτόνομες αρθρωτές μονάδες, που είχαν κατασκευαστεί εκ των
προτέρων σε ένα εργοστάσιο.

© e-radio.gr

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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ULC - LISTED

BURGLARY
FIRE
FINANCIAL
Shared Certificate Listing

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Μια ιστορική τελετή αποφοίτησης

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Πρόκειται για την πρώτη τάξη που αποφοιτεί από το ολοήμερο Γυμνάσιο Σωκράτης-Δημοσθένης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.
Σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ, ο Γενικός
Διευθυντής των σχολείων της ΕΚΜΜ Χρήστος Αδαμόπουλος δήλωσε, ότι τα παιδιά
και οι γονείς αισθάνθηκαν μεγάλη περηφάνεια.
«Η φωτογραφία αυτής της ιστορικής
πρώτης τάξης πρέπει να μπει στη βιβλιοθήκη εις ανάμνηση του Γυμνασίου της
ΕΚΜΜ που εδραιώθηκε μετά από πολύ
μόχθο».
Αφού πέρασαν πέντε εξαιρετικά χρόνια
που δεν ήταν εύκολο, μετά από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς σε ένα περίπλοκο
πλαίσιο, όπου έδωσαν στον εαυτό τους
σώμα και ψυχή, οι μαθητές της ιστορικής
πρώτης τάξης της σχολικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σωκράτης – Δημοσθένης άξια κατέκτησαν το δικαίωμα για μια
τελετή αποφοίτησης.
Στην τελετή παρευρέθηκε η γραμματέας Παιδείας της ΕΚΜΜ, Τασία Τσαούση,
ο γενικός διευθυντής Χρήστος Αδαμόπουλος, ο Χάρης Μπαμπαρούτσης και ο

Ηλίας Χονδρονικόλας, από το διοικητικό
συμβούλιο της ΕΚΜΜ.
Ο πρώην πρόεδρος Νικόλαος Τ. Παγώνης ήταν επίσης παρών.
Το γυμνάσιο εδραιώθηκε κάτω από μεγάλες αντιξοότητες και με αντιδράσεις
και από μέσα και από έξω από την ΕΚΜΜ.
Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στους 30
μαθητές με 8 καινούργιες εγγραφές για
τον καινούργιο χρόνο παρά τις δυσκολίες
της πανδημίας. «Θα έλεγα ότι μία από τις
μεγαλύτερες δυσκολίες να προσελκύσουμε μαθητές είναι ότι το γυμνάσιο είναι
θύμα της επιτυχίας του δημοτικού σχολείου Σωκράτης – Δημοσθένης. Όταν τα παιδιά αποφοιτούν από την έκτη δημοτικού
και γίνονται δεκτά σε συντριπτική πλειοψηφία στα πιο καταξιωμένα ιδιωτικά γυμνάσια του Κεμπέκ, πώς να πείσεις τους
γονείς να τα φέρουν στο γυμνάσιό μας;»
είπε ο κος Αδαμόπουλος.
Παρόλες τις δυσκολίες το γυμνάσιο κρατάει σταθερά ανοδική πορεία. Όλο και
περισσότερα παιδιά από το Λαβάλ γεμίζουν τις τάξεις, καθώς τους παρέχεται και
σχολικό λεωφορείο. Οι μικρές τάξεις και η
προσοχή που δίνεται στους μαθητές από
τους καθηγητές τους εξαιτίας των μικρών
τάξεων είναι σημαντικά πλεονεκτήματα.
«Η αναγνώριση και η εδραίωση της φήμης του γυμνασίου θα έρθει με τον καιρό.
Περάσαμε την πανδημία χωρίς απρόοπτα
και τώρα αφοσιωνόμαστε στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Δεν ξεχνώ ποτέ
τις άοκνες προσπάθειες όλων μας όταν
ξεκινήσαμε το γυμνάσιο. Στο πλευρό μας
τότε, ήταν ο Γενικός Πρόξενος Θάνος Καφόπουλος και ο βουλευτής μας Γεράσιμος
Σκλαβούνος, οι οποίοι μαζί με όλους μας

Problems with pests,
insects or rodents???

Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

• Free Estimate
• Written Guarantee
• Residential
• Commercial
• Industrial

S.D

www.sdextermination.com

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

έσπρωξαν το γυμνάσιο. Ήταν δύσκολα
αλλά κάπου έπρεπε να γίνει η αρχή» πρόσθεσε ο Γενικός Διευθυντής.
Κατά τη διάρκεια της τελετής δόθηκαν
και τα πρώτα βραβεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του γυμνασίου.
Το Βραβείο αριστείας στα γαλλικά δόθηκε από τον James Hutchison, Πρόεδρο της
AHEPA Montreal και τον Δημήτρη Χρήστου, Αντιπρόεδρο της AHEPA, στην Έλεν
Πλέσσα.
Από το Ίδρυμα Τσιώλη δόθηκε τιμητικό
βραβείο προσπάθειας στα ελληνικά στην
Ιωάννα Μπουτοπούλου η οποία απέσπασε επίσης και το βραβείο προσπάθειας
στα Αγγλικά από την επιτροπή γονέων
(δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Στον Αδάμ Δαλκιριάδη δόθηκε το Βρα-

βείο Αριστείας στα Μαθηματικά από τον
Χρήστο Σύρο και την Πέγκυ Σηφάκη από
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σωκράτης.
Ο Μιχάλης Μαστρονικόλας από το
Charisma Realties και ο Jimmy Nikolidakis,
πρόεδρος του ομίλου Miron, αποκλειστικός διανομέας στα προϊόντα 7 Days στον
Καναδά, έδωσαν το Βραβείο φυσικής
αγωγής στους Γεώργιο Κολοκυθιά και Παναγιώτη Καμίτση.
Η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ
απένειμε το Βραβείο Προσωπικότητας
στον Αδάμ Δαλκιριάδη ενώ το Βραβείο
αριστείας για την επιμονή δόθηκε από τον
κ. Νικόλαο Τ. Παγώνη στην Αλέξις Σίλες.
Τέλος, η Ελένη Πλέσσα απέσπασε το
Βραβείο Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας του Μείζονος Μόντρεαλ.

NEW ON THE MARKET!

$749,000

BUYING OR
SELLING?

232-236 Rue Leduc
Sainte-Thérèse, Qc
Semi-detachedl cottage
Great condition!

232-236 Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec

Call us for all your Real Estate needs

We will get you RESULTS!
$

226-230 RUE LEDUC

JU
1, ST
79 S
0, OL
00 D
0!

ια τους περισσότερους νέους που
αποφοιτούν από το γυμνάσιο, η τελετή και ο χορός που ακολουθεί αποτελούν
σημαδιακή μέρα ενηλικίωσης.
Γι’ αυτό και εδώ στη Β. Αμερική γιορτάζονται με λαμπρότητα. Τι σημαίνει όμως
μια τέτοια τελετή αποφοίτησης για 6 νέους που αποτελούν την πρώτη γενιά ενός
καινούργιου Γυμνάσιου;

JU
27ST
0, SO
00 LD
0 !

Γ

Η σεμνή αλλά ιστορική τελετή έγινε στο γυμναστήριο του σχολείου.

JU
74ST L
9, IST
00 E
0 D!

Η πρώτη τάξη του Γυμνασίου Σωκράτης – Δημοσθένης
αποφοιτεί παρουσία των καθηγητών τους.

$

$

4093 RUE DE LA SEINE #4

5929-5933 HUTCHISON

EMMANUEL REVELAKIS

Certified Real Estate Broker
514 995-3115 | revel@sympatico.ca

STAVROS REVELAKIS B.A.

Real Estate Broker
514 572-2681 | stavrosrevelakis@gmail.com

WWW.REVELAKIS.COM
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Αλόννησος: Ο Άγιος Δημήτριος
και η Περιστέρα
Το τοπίο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου είναι ιδιαίτερο, με μια γλώσσα στεριάς να εισχωρεί
στη θάλασσα, τα νερά διαυγή και πεντακάθαρα, η αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας αξεπέραστη

Σ

την
ανατολική
ακτογραμμή
της Αλοννήσου, του νησιού των Βορείων Σποράδων που προσφέρεται
όσο λίγοι άλλοι ταξιδιωτικοί προορισμοί της χώρας μας για περιπατητικές
διαδρομές και θαλάσσιες περιηγήσεις,
βρίσκεται ο Άγιος Δημήτριος.
Ο μικρός οικισμός απλώνεται στην
περιοχή της ομώνυμης παραλίας με τα
χαρακτηριστικά λευκά βότσαλα, που
σχηματίζεται στο στενό μεταξύ της

Αλοννήσου και του αντικρινού νησιού,
της Περιστέρας.
Το τοπίο είναι ιδιαίτερο, με μια γλώσσα στεριάς να εισχωρεί στη θάλασσα,
τα νερά διαυγή και πεντακάθαρα, η
αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας αξεπέραστη.
Η οργανωμένη παραλία, η καντίνα και
η ταβέρνα προσφέρουν στους παραθεριστές όλα όσα τους είναι απαραίτητα για την πολύωρη απόλαυση του

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

υπέροχου φυσικού περιβάλλοντος,
το οποίο στολίζει και μια λιμνούλα –
υγρότοπος με οικολογικό ενδιαφέρον.
Η Περιστέρα (γνωστή και ως Άσπρο ή
Ξερό), ανατολικά της Αλοννήσου, αποτελείται από δύο τμήματα, που ενώνονται μεταξύ τους με ένα στενό λαιμό.
Το νησί, στο οποίο έχουν εντοπιστεί
προϊστορικά λείψανα και αρχαίοι τάφοι, αποτελεί ιδανικό τόπο για θαλάσσιες εκδρομές, χάρη στις δαντε-

λωτές ακρογιαλιές του και το δίαυλο
που σχηματίζεται στον εκεί θαλάσσιο
χώρο. Για ελλιμενισμό προσφέρονται
οι όρμοι Βασιλικό, Κοκκαλιάς και Περιστέρι.
Βορειοανατολικά της Περιστέρας βρίσκεται η βραχονησίδα Λεχούσα (Λυκόρεμα), νότια δε οι Αδελφοί, συστάδα
βραχονησίδων – μεγαλύτερες είναι το
Αδέλφι (Μεγάλο Αδέλφι) και το Αδελφόπουλο (Μικρό Αδέλφι).

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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Strawberry

Smoothies
made from

real fruit purée
Also available in
other fruit
flavors

We’re
Hiring
• Customer Service / Order Desk
• Accounts Payable
• Factory / Warehouse
• Delivery Driver
• Service Technicians

Please submit your resume to: cv@neocafe.ca

1-888-833-4209 | 514-322-2625 | www.neocafe.ca
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Ελλάδα: Πρωταθλήτρια
χρέους στην Ε.Ε.
Τρίτη στον πλανήτη!
» Τζάμπα τα Μνημόνια και οι θυσίες του λαού μας!
» Η Ελλάδα χρωστάει σε ξένους πιστωτές
τα περισσότερα χρήματα…

Χ

ρυσό μετάλλιο στην Ευρώπη, χάλκινο στον υπόλοιπο πλανήτη, για την
Ελλάδα! Όχι για κάποιο άθλημα που μας
έκανε υπερήφανους, αλλά δυστυχώς στο
δημόσιο χρέος!

νία (257%). Όσο για την Ευρώπη; Είμαστε…
απλησίαστα πρώτοι. Δεύτερη και «καταϊδρωμένη» ακολουθεί η Ιταλία με μόλις
157% του ΑΕΠ.
Η οικονομική ιστοσελίδα Howmuch.net
δημοσιεύει την κατάταξη των 10 πιο υπερΜιχάλης Ψύλος
χρεωμένων χωρών του κόσμου, με βάση
© dimokratianews.gr
τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου. Στην τέταρτη θέση στον κόσμο
Μόλις τρεις χώρες στον κόσμο έχουν βρίσκεται η Ερυθραία με 176% και ακοχρέος πάνω από το 200% του ΑΕΠ: Και η λουθούν το Σουρινάμ (157%), τα νησιά
Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο δείκτη Μπαρμπέιντος (157%), η Ιταλία (157%), οι
χρέους ως προς το ΑΕΠ στον κόσμο. Με Μαλδίβες (140%), το Πράσινο Ακρωτήρι
210% η χώρα μας βρίσκεται μια ανάσα (138%) και το Μπελίζ με 135%.
πίσω από το… Σουδάν (212%) και φυσικά
«Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι όσο
πολύ πίσω από την πρωταθλήτρια Ιαπω- υψηλότερος είναι ο λόγος χρέους προς το

Residential and
commercial asphalt

BEFORE

AFTER

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED
SEALER PROTECTION
We repair:
• Cracks
• Pot holes
• Edges of garage
entrances and
foundations
• Replacement
of drains

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

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

ΑΕΠ μιας χώρας τόσο μεγαλύτερος είναι ο
κίνδυνος χρεοκοπίας. Παρόλο που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μειώσουν την
αναλογία χρέους προς ΑΕΠ, αυτό μπορεί
να είναι δύσκολο, ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως ο αντίκτυπος της
πανδημίας του κορωνοϊού» γράφει η οικονομική ιστοσελίδα.
Η έκδοση νέου δημόσιου χρέους είναι
αναγκαία σήμερα για να αποφευχθεί μια
σκληρότερη συρρίκνωση της οικονομίας
και μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας.
Στην έκθεση «Fiscal Monitor» το ΔΝΤ
υπολογίζει σε 14 τρισεκατομμύρια δολάρια τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης στα
οποία έχουν ως τώρα προβεί οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο για να αντιμετωπίσουν την κρίση της πανδημίας. Το γεγονός
αυτό όμως με τη σειρά του εκτίναξε το παγκόσμιο χρέος στο 98% του παγκόσμιου
ΑΕΠ στα τέλη του 2020 από 84% που ήταν
πριν από την πανδημία. Παράλληλα, τα
δημοσιονομικά ελλείμματα ως αναλογία
του ΑΕΠ ανήλθαν πέρυσι στο 13,3% για
τις αναπτυγμένες οικονομίες, στο 10,3%
για τις αναδυόμενες και στο 5,7% για τις
χώρες χαμηλού εισοδήματος.
Φυσικά, όλες οι υπερχρεωμένες χώρες
δεν είναι ίσα κι όμοια: Η Ιαπωνία μπορεί
να έχει πολύ υψηλό χρέος, αλλά μπορεί
να αντιμετωπιστεί, καθώς αυτό κατέχεται
κυρίως από τους πολίτες της, αλλά και
λόγω του γεγονότος ότι είναι μια πολύ
ισχυρή βιομηχανική δύναμη. Το ίδιο και
η Ιταλία βέβαια, η οποία διαθέτει ισχυρή
παραγωγική βάση. Όσο για τις υπόλοιπες
εξωτικές υπερχρεωμένες χώρες; Δε νοιάζονται και πολύ! Μια ζωή αποικίες ήταν,
τι κι αν σήμερα είναι «αποικίες χρέους»!
Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για
την Ελλάδα, που οφείλει τα χρέη της κυρίως σε ξένους πιστωτές. Προς το παρόν
δε φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος, για δύο
λόγους:
Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε
κάνει μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση για την
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ως το
2032.
Και δεύτερον, γιατί σήμερα τα επιτόκια
είναι πάρα πολύ χαμηλά και το μεγαλύτερο μέρος του νέου δημόσιου χρέους,
λόγω της πανδημίας, έχει αγοραστεί από
την ΕΚΤ μέσω του εξαιρετικού προγράμματος Pepp, που αποτρέπει τις κερδοσκοπικές επιθέσεις.
Τουλάχιστον έως ότου ληφθεί απόφαση
για διακοπή σχεδίων ποσοτικής χαλάρωσης και επιστροφής στο «ζουρλομανδύα»
του Συμφώνου Σταθερότητας. Όσο κι αν
πληθαίνουν οι φωνές στην Ευρώπη για τη
χαλάρωσή του…

Οι Γερμανοί και τα άλλα βόρεια «γεράκια» της λιτότητας καραδοκούν και ήδη
κραυγάζουν άναρθρα και λυσσασμένα…
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και ο υποψήφιος καγκελάριος του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Άρμιν Λάσετ,
αξιώνουν μετά την πανδημία «να επιστρέψουν γρήγορα οι δημοσιονομικοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας». Και
αν αλλάξουν -όπως λέει η Κομισιόν- να μη
γίνουν πιο ευέλικτοι!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ταχθεί επίσης υπέρ της μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε να αυξηθούν τα
ανώτατα όρια του ελλείμματος και του
χρέους, τα οποία έχουν πλέον ξεπεραστεί
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του
τεράστιου κόστους της πανδημίας. Την
ιδέα αυτή, που προσκρούει στο… γερμανικό τοίχο, ιδίως από το συντηρητικό κόμμα της Άνγκελα Μέρκελ, υποστηρίζουν
η Γαλλία, η Ιταλία και άλλες χώρες του
Νότου. Η χώρα μας κατόρθωσε πάντως
τα τελευταία χρόνια να δανείζεται φτηνά,
φουσκώνοντας βέβαια το δημόσιο χρέος.
Όχι ότι αυτό αποτελεί κυβερνητικό επίτευγμα. Αποτέλεσμα της συγκυρίας λόγω
της πανδημίας είναι και των αγορών, που
υποχρεώθηκαν να αλλάξουν στάση, όταν
η ΕΚΤ και η Κριστίν Λαγκάρντ άρχισαν να
αγοράζουν μαζικά και τα ελληνικά ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά.
«Η πολιτική χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ
είναι ευλογία για τους εθνικούς προϋπολογισμούς» γράφει το Bloomberg, που
τονίζει ότι «πολλές χώρες της ζώνης του
ευρώ έχουν ανακουφιστεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος».
Ο Ιβάν Μλίναριτς, διευθύνων σύμβουλος της Quant. Capital Management
GmbH, σημειώνει μάλιστα ότι «το μέσο
επιτόκιο των ομολόγων που θα πληρωθούν από την Ελλάδα, για παράδειγμα,
μειώθηκαν από περισσότερο από πέντε
σε περίπου 3%. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι
οποίες βεβαιώνουν ότι η χώρα είναι σε
χαμηλότερο κίνδυνο. Αλλά μετριάζεται
επίσης και η επιβάρυνση του εθνικού χρέους, για το οποίο θα καταβάλλονται λιγότεροι τόκοι κάθε χρόνο».
Χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και
η Πορτογαλία, κατέγραψαν επίσης παρόμοια πτώση. Αλλά το εκπληκτικό είναι
ότι «οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι δεν είναι
οι πρώην χώρες της κρίσης, αλλά η Γερμανία» δήλωσε ο Μλίναριτς. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του Bloomberg, το
μέσο επιτόκιο των γερμανικών κρατικών
ομολόγων μειώθηκε από περίπου 4% το
2009 σε 1,3% σήμερα.

18 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 9 Ιουλιου, 2021 / July 9, 2021

ΕΛΛΑΔΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο
για να πληρώνουν τους φόρους!
Λ

ίγο λιγότερες από τις μισές ημέρες
του χρόνου πρέπει να δουλεύουν οι
Έλληνες προκειμένου να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα
του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών
«Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕΦίΜ), οι πολίτες της Ελλάδας που θέλουν να είναι
«ελεύθεροι φορολογικά» πρέπει να εργαστούν 179 ημέρες από τις 365.
Συγκεκριμένα, το 2021 ο μέσος Έλληνας
χρειάστηκε να δουλέψει 75 ημέρες για
την πληρωμή έμμεσων φόρων, 60 ημέρες
για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 43 ημέρες για την πληρωμή άμεσων
φόρων και μία ημέρα για την πληρωμή
των φόρων κεφαλαίου. Κάπως έτσι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας φέτος ήταν
η 29η Ιουνίου.
Από την ημέρα αυτή οι φορολογούμενοι είναι «ελεύθεροι» να αποφασίσουν
οι ίδιοι πώς θα δαπανήσουν το εισόδημά
τους, αν περισσεύει κάτι μετά την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών διαβίωσης.
Μέχρι τότε, δούλευαν μόνο για την εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Ωστόσο, εάν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2021,
το οποίο αντιπροσωπεύει μελλοντικούς
φόρους, τότε η εικόνα αλλάζει. Η Ημέρα
Φορολογικής Ελευθερίας για το 2021 θα
έρθει τη 10η Αυγούστου.
Μάλιστα, όπως προκύπτει από την
έρευνα, η Ελλάδα καταγράφει μία από
τις επτά υψηλότερες επιβαρύνσεις από
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για
το 2019 (12 ημέρες πάνω από το μέσο
όρο) και χαμηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση σε σχέση με το μέσο
όρο για το 2020 (11 ποσοστιαίες μονάδες
κάτω από το μέσο όρο) ανάμεσα στις 23

ευρωπαϊκές χώρες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και για τους δύο
δείκτες. Μαζί με την Ελλάδα, στην ομάδα με τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη στην
κυβέρνηση και τις περισσότερες ημέρες
εργασίας για το κράτος βρίσκονται η Σλοβενία, η Τσεχία, η Ιταλία, το Βέλγιο και
η Γαλλία. Στις χώρες με την υψηλότερη
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις λιγότερες ημέρες εργασίας για το κράτος, βρίσκονται η Ιρλανδία και η Ελβετία.
Στα χρόνια των μνημονίων, η υπέρ-φορολόγηση γονάτισε τα νοικοκυριά. Από
τις 147 ημέρες εργασίας που έπρεπε να
εργαστεί το 2009 ο μέσος Έλληνας για να
πληρώσει φόρους και εισφορές, το 2018
έπρεπε να εργαστεί 186 ημέρες για να
πληρώσει το κράτος.
Οι 186 ημέρες εργασίας του 2018 μειώθηκαν στις 175 το 2020 και στις 179 το
2021. Ωστόσο, η μείωση αυτή οφείλεται
στη χαμηλή είσπραξη φορολογικών εσό-

δων και όχι στον περιορισμό των κρατικών δαπανών.
Τα συνεχόμενα lockdown μείωσαν τα φορολογικά έσοδα, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις με αποτέλεσμα,
εάν συμπεριληφθεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, το 2021 να προβλέπεται
το έτος με τις περισσότερες ημέρες εργασίας για το κράτος (221) μετά το 2013.
Η έρευνα του ΚΕΦίΜ δείχνει τα εξής:
Η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και ασφαλιστικές
εισφορές το 2021 ανέρχεται σε 71,9 δισ.
και είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό (44
δις) που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για
την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.
Την εικοσαετία από το 1999 έως το 2018
προστέθηκαν 47 παραπάνω ημέρες εργασίας για τις υποχρεώσεις προς το κράτος. Το 1999 οι Έλληνες εργάστηκαν 139
ημέρες, το 2012 174 ημέρες, ενώ το 2018
έφτασαν τις 186 ημέρες εργασίας για να

Ο συμπάροικος Νίκος Καταληφός τιμήθηκε με
το Μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ.

πληρωθούν οι φόροι και οι εισφορές.
Το διάστημα 2019-2020 καταγράφεται η
πρώτη σημαντική πτώση της τελευταίας
εικοσαετίας, κατά 11 ημέρες, και το 2021
αύξηση τεσσάρων ημερών.
«Όπως καταδεικνύει ο συνυπολογισμός
των ελλειμμάτων, που φέτος για πρώτη φορά εντάσσεται στη μεθοδολογία
της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας, οι
έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας είναι ένα
δεδομένο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη, στη χάραξη της οικονομικής πολιτικής των επόμενων ετών. Άλλωστε, όπως
επανειλημμένα και οδυνηρά έχει αποδειχθεί στην πράξη, όταν τα ελλείμματα
δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή, το κόστος που εντέλει θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν οι πολίτες θα είναι
δυσβάστακτο» υπογραμμίζει ο πρόεδρος
του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας.
© zougla.gr
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MLS: 16511476

215 65E AVENUE , LAVAL
(CHOMEDEY), QC, H7V2J7
Office space available which could
be divided. Easy quick occupancy.
Flexible lease. Close to all amenities,
shopping, transit and highways. 2 car
parking available included. New floors
new lighting, and A/C. Easy to visit!

Στο Ελληνικό πανηγύρι του Λαβάλ, ο βουλευτής του Chomedey, Guy Ouellette,
απένειμε στο συμπάροικο κ. Νίκο Καταληφό, το Μετάλλιο Της Εθνοσυνέλευσης
του Κεμπέκ για τον ηγετικό και αποτελεσματικό ρόλο του ως πρόεδρος του ειδικού
σχολείου GIANT STEPS για παιδιά με αυτισμό, καθώς και για την πολυετή εκπαιδευτική καριέρα του ως διευθυντής. Πρόσφατα ο κ. Καταληφός διορίστηκε Γενικός
Διευθυντής του Αγγλικού Εκπαιδευτικού Συστήματος του Μόντρεαλ.
Από αριστερά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέας
Κριλής, ο κ. Νίκος Καταληφός και ο βουλευτής του Chomedey, Guy Ouellette.
(Φωτογραφία: Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia)

All inclusions are the responsibility
of the lessee to maintain and repair if
needed.
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Ο Π.Ο.Υ. σε απάντησή του
αποκλειστικά στο ertnews.gr
απαντά ότι δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται
τα αμφιλεγόμενα πειράματα
«κέρδους – λειτουργίας»
με επικίνδυνα παθογόνα

Π

ερισσότερο φως στα αμφιλεγόμενα πειράματα κέρδους – λειτουργίας, γνωστά στην επιστημονική κοινότητα ως «Gain of Function» με τα οποία
παγκοσμίως διαφοροποιούνται ή μετατρέπονται γενετικά μέσω πειραμάτων σε
τουλάχιστον 13 εργαστήρια ανά τον κόσμο επιπέδου BLS 4, επικίνδυνα παθογόνα και μολυσματικοί ιοί, όπως φέρεται να
γινόταν και στο εργαστήριο της κινεζικής
Γουχάν, με στόχο την εύρεση νέων θεραπειών ή εμβολίων ενάντια σε αναδυόμενους επικίνδυνους ιούς, ρίχνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, απαντώντας
αποκλειστικά σε ερωτήσεις του ertnews.
gr, σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών των
πειραμάτων.
Έρευνα-Επιμέλεια: Κώστας Δαβάνης
© ertnews.gr
Ο Π.Ο.Υ. τονίζει με έμφαση πως «λόγω
των προφανών σοβαρών κινδύνων που
ενδέχεται να ενέχουν τα πειράματα αυτά,
συνιστάται ιδιαίτερα, να μην πραγματοποιούνται, εκτός και εάν υπάρχουν σαφώς επιτακτικοί λόγοι, καθώς και αυστηρή εποπτεία ασφάλειας».
Η δήλωση αυτή του οργανισμού επιβεβαιώνει κατ’ ουσίαν τη συνεχιζόμενη διεξαγωγή τέτοιων πειραμάτων με επικίνδυνα παθογόνα από επιστήμονες σε πολλές
χώρες, σε επίπεδα ασφάλειας που ποικίλουν μεταξύ τους.
Τέτοια πειράματα φέρεται να διεξήγαγαν
με κορωνoϊούς και οι επιστήμονες στο Ιολογικό εργαστήριο της Γουχάν, στα οποία
σύμφωνα με επίσημα έγγραφα αλλά και
πρόσφατα βίντεο από το ίδιο το εργαστήριο, φαίνεται ότι δεν τηρούνταν σε πολλές
των περιπτώσεων τα προβλεπόμενα επίπεδα βιοασφάλειας.
Αυτό το γεγονός ενισχύει όλο και περισσότερο τα σενάρια ενός πιθανού ατυχήματος είτε μέσω μόλυνσης των συνεργατών του εργαστηρίου το Νοέμβριο του
2019 όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, είτε

μέσω διαφυγής του ιού στο περιβάλλον,
προκαλώντας την πανδημία.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπροστά ακριβώς στους κινδύνους που ενέχουν τέτοιου είδους πειράματα, υπογράμμισε στην ΕΡΤ, ότι ήδη από το 2010
είχε δημοσιεύσει σχετική οδηγία με τίτλο
«Υπεύθυνη Έρευνα για τις Επιστήμες της
Ζωής για την Παγκόσμια Ασφάλεια Υγείας» ως έγγραφο καθοδήγησης, στο οποίο
εξετάζονταν οι τύποι έρευνας στον τομέα
των βιοεπιστημών που μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία, αναφέροντας μάλιστα και παραδείγματα.
Το έγγραφο περιγράφει μια σειρά συμπληρωματικών επιλογών πολιτικής καθοδήγησης για τη διαχείριση τέτοιων πιθανών κινδύνων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν προορίζονται
να είναι αμοιβαία αποκλειστικοί, όπως οι
μηχανισμοί εποπτείας της έρευνας, τις
πολιτικές για τη χρηματοδότηση των οργανισμών και ερευνητών, τους νόμους και
κανονισμούς, τους κώδικες δεοντολογίας,
καθώς και τα ζητήματα που αφορούν την
ευαισθητοποίηση και τις εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες σε επιστημονικές κοινότητες, και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό. Προτείνει επίσης ένα
πλαίσιο διαχείρισης βιολογικών κινδύνων
και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για όσους πραγματοποιούν έρευνα
για τις βιοεπιστήμες, που θα μπορούσαν
δυνητικά να την καταχραστούν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνολογιών
συνθετικής βιολογίας.
Το 2021, ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο
ertnews.gr, επανήλθε στο θέμα και προχώρησε στην αναθεώρηση της ορολογίας
γύρω από τους κανόνες που πρέπει να
διέπουν την υπεύθυνη έρευνα στις βιοεπιστήμες και στις έρευνες διπλού σκοπού
(έρευνες κέρδους – λειτουργίας) με στόχο
την ενημέρωση της καθοδήγησης σε αυτόν τον τομέα εργασίας, ιδίως υπό το φως
των βιοϊατρικών εξελίξεων από το 2010.

Κυκλοφόρησε γι αυτό το λόγο το Δεκέμβριο του 2020 την 4η έκδοση του εγχειριδίου βιοασφάλειας εργαστηρίων.
Αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα σε όλα τα επίπεδα εργαστηρίων κλινικής και δημόσιας υγείας,
καθώς και άλλων βιοϊατρικών τομέων παγκοσμίως, χρησιμεύοντας ως ένα de facto
παγκόσμιο πρότυπο που παρουσιάζει τις
βέλτιστες πρακτικές και θέτει κανόνες στη
βιοασφάλεια.

γονιδιώματος), η οποία, εάν διεξαχθεί
υπεύθυνα, με ασφάλεια, μπορεί να βελτιώσει την παγκόσμια ασφάλεια της υγείας
και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στοιχεία – ενημερωμένη χάραξη πολιτικής και εμπιστοσύνη του κοινού στην
επιστήμη.
Ωστόσο, οι χώρες, τα εργαστήρια και οι
επιστήμονες πρέπει, όπως υπογραμμίζει
στην ΕΡΤ, ο Π.Ο.Υ, να λάβουν επίσης υπόψη τους κινδύνους που ενέχουν τα πειράματα αυτά ή και η πιθανή εσκεμμένη
Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ Π.Ο.Υ.
κατάχρηση της έρευνας στις βιοεπιστήμες
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
και να επιλέξουν κατάλληλα μέτρα ελέγΜάλιστα, η επιτροπή Βιοασφάλειας Ερ- χου για να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους
γαστηρίων του Π.Ο.Υ. ενθαρρύνει τις χώ- κινδύνους προκειμένου να διεξαχθεί απαρες να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν ραίτητη και ωφέλιμη έρευνα.
βασικούς κανόνες στη βιοασφάλεια και
να αναπτύξουν εθνικούς κώδικες πρακτι- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ
κής, για τον ασφαλή χειρισμό βιολογικών ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
παραγόντων και παθογόνων σε εργαστή- Η παραδοχή αυτή του Π.Ο.Υ. στο ertnews.
ρια εντός των γεωγραφικών τους συνό- gr, αλλά και οι ενέργειες στις οποίες έχει
ρων.
προβεί, από τις οποίες διαφαίνεται ότι
Ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει επιπλέον, ότι μια έχουν όντως προκύψει ζητήματα ασφάτεκμηριωμένη και διαφανής εκτίμηση των λειας σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχεται σε
κινδύνων επιτρέπει να εξισορροπούνται μια στιγμή κατά την οποία ανεξάρτητα
τα μέτρα ασφάλειας με τον πραγματικό από την έρευνα για την προέλευση του
κίνδυνο ενασχόλησης με βιολογικούς πα- SARS-CoV-2, συζητείται έντονα η βιοαράγοντες και παθογόνα κατά περίπτωση σφάλεια των εργαστηρίων η οποία αξίζει
και ότι αυτή η νέα προσέγγιση βάσει απο- περισσότερη προσοχή.
δεικτικών στοιχείων και βάσει κινδύνου
Σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό The
θα επιτρέπουν βελτιστοποιημένη χρήση Conversation που βασίζεται σε μια διάλεπόρων και βιώσιμα εργαστηριακά επίπε- ξη για την επιστήμη και τη διεθνή ασφάδα βιοασφάλειας και πολιτικές ασφάλει- λεια από τον Φίλιππα Λέντζος καθηγητή
ας αλλά και πρακτικές, που σχετίζονται στο King’s College London και του Γκρέμε τις ιδιαίτερες περιστάσεις και προτε- γκορι Κόμπλεντζ καθηγητή και διευθυραιότητές τους, επιτρέποντας δίκαιη πρό- ντή του μεταπτυχιακού προγράμματος
σβαση σε εργαστηριακές δοκιμές κλινικής βιοάμυνας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζ
και δημόσιας υγείας και ευκαιρίες βιοϊα- Μάσον, υπάρχουν 59 εργαστήρια BSL-4
τρικής έρευνας χωρίς να διακυβεύεται η σε 23 χώρες, από τα οποία μόνο το ένα τέασφάλεια.
ταρτο πετυχαίνει υψηλή βαθμολογία στον
Η συνθετική βιολογία αναγνωρίζεται Παγκόσμιο Δείκτη Ασφάλειας Υγείας.
μάλιστα ως μια αναδυόμενη τεχνολογία
Ο δείκτης εκτιμάται από την Πρωτο(παράλληλα με την έρευνα στους γενετικά βουλία Πυρηνικής Απειλής και το Κέντρο
τροποποιημένους μικροοργανισμούς, τις Johns Hopkins για την Ασφάλεια Υγείας
έρευνες κέρδους-λειτουργίας, την έρευνα
► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21
βλαστικών κυττάρων και την επεξεργασία

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
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Τυπώστε τις επιταγές σας
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όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999

20 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 9 Ιουλιου, 2021 / July 9, 2021

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ERTNEWS.GR

«Αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα»
τα πειράματα στα εργαστήρια
της Γουχάν, λέει ο Π.Ο.Υ.
ΤΙ ΖΗΤΆ

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 20
και μετρά την ικανότητα μιας χώρας να
προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε
κρούσματα ασθενειών και άλλες απειλές
για τη βιοασφάλεια.
«Αυτό υποδηλώνει άφθονο περιθώριο
βελτίωσης για τις χώρες να αναπτύξουν
ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης
βιολογικών κινδύνων», τονίζουν οι Λέντζος και Κόμπλεντς.
Η Ευρώπη φιλοξενεί τα περισσότερα εργαστήρια BSL-4 στον κόσμο, με 25, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική με
14 και την Ασία με 13.
Η Αυστραλία φιλοξενεί τέσσερα και η
Αφρική έχει τρία.
Μόνο το 40% των χωρών που φιλοξενούν εργαστήριο BSL-4 είναι μέλη της Διεθνούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη
Βιοασφάλεια, η οποία εργάζεται για την
ενίσχυση της διεθνούς Βιοασφάλειας.
Και παρόλο που ο μη κυβερνητικός Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για τη διαχείριση του
βιολογικού κινδύνου, κανένα από τα εργαστήρια BSL-4 σε όλο τον κόσμο δεν το
έχει υπογράψει.
Επιπλέον, μόνο λίγες από τις χώρες που
φιλοξενούν εργαστήρια BSL-4 ρυθμίζουν
την έρευνα διπλής χρήσης, η οποία διεξάγεται για ευεργετικούς λόγους που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή
έρευνα των πειραμάτων Gain of Function,
τα οποία περιλαμβάνουν την τροποποίηση μικροοργανισμών για να γίνουν πιο
μολυσματικοί ή θανατηφόροι.
«Ενώ η πανδημία COVID-19 έχει χρησιμεύσει ως έντονη υπενθύμιση των κινδύνων που προκαλούν οι μολυσματικές
ασθένειες και η σημασία μιας ισχυρής βιοϊατρικής ερευνητικής επιχείρησης για τη
διάσωση ζωών, πρέπει επίσης να έχουμε
κατά νου ότι μια τέτοια έρευνα μπορεί να
φέρει δικούς της κινδύνους» καταλήγουν
οι δύο ερευνητές.

ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝOΪΟΥΣ
Παράλληλα με τη δήλωση του Π.Ο.Υ. στο
ertnews.gr, αποκαλύπτεται και ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο το οποίο έρχεται
να ανατρέψει την άρνηση των κινεζικών
αρχών ότι στο εργαστήριο της Γουχάν δε
διεξαγόταν πειράματα με νυχτερίδες και
κορωνoϊούς σε επίπεδα βιοασφάλειας
επιπέδου 2 και 3, όταν οι διεθνείς κανονισμοί ορίζουν επίπεδο 4.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ένα
επίσημο διαφημιστικό βίντεο για το εργαστήριο της Γουχάν στην ιστοσελίδα της
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS) του
2017, η οποία εποπτεύει και το εργαστήριο της Γουχάν, το οποίο δείχνει ζωντανές
νυχτερίδες σε κλουβιά μέσα στο εργαστήριο και ένας ερευνητής φορώντας απλά
μπλε χειρουργικά γάντια να ταΐζει μια νυχτερίδα με ένα σκουλήκι.
Το βίντεο, που δημιουργήθηκε, αφού το
ερευνητικό ινστιτούτο έλαβε την υψηλότερη ταξινόμηση βιοασφάλειας BLS4 την
άνοιξη του 2017, δείχνει και άλλες νυχτερίδες μέσα στο εργαστήριο με τους ερευνητές του εργαστηρίου Γουχάν να δηλώνουν ότι έχουν συλλέξει περισσότερα από
15.000 δείγματα νυχτερίδων από διάφορα μέρη της Κίνας και της Αφρικής.
Επιπλέον, στην περιγραφή του Ινστιτούτου της Γουχάν στην ιστοσελίδα του Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών αναφέρεται
πως αυτό διαθέτει τρεις «εγκαταστάσεις»
φιλοξενίας ζώων εργαστηρίου συνολικού
ύψους εμβαδού 13.100 τετραγωνικών
μέτρων, στα οποία υπάρχουν 12 κλουβιά νυχτερίδων. Μάλιστα, η παραδοχή
αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε
υποστηρίξει ο αμερικανικός ζωολόγος Πίτερ Ντάσντακ, ο ειδικός του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας που συμμετείχε στην
αποστολή του Π.Ο.Υ. στην Κίνα, αναφέροντας σε ανύποπτο χρόνο με ένα Τweet
τον περασμένο Δεκέμβριο που έκτοτε έχει
διαγράψει, πως το άρθρο της εφημερίδας The Independent ότι «δείγματα από

τις νυχτερίδες στάλθηκαν στο εργαστήριο Γουχάν για γενετικές αναλύσεις των
ιών», δεν ήταν αληθή, καθώς καμία νυχτερίδα δε στάλθηκε στο εργαστήριο της
Γουχάν για γενετικές αναλύσεις ιών που
συλλέχθηκαν στο πεδίο». Δήλωσε επίσης
ότι το άρθρο της εφημερίδας περιγράφει
την εργασία στην οποία είναι επικεφαλής
ο ίδιος, καθώς και τα εργαστήρια με τα
οποία συνεργάστηκε για 15 χρόνια. «Αυτά
δεν έχουν ζωντανές ή νεκρές νυχτερίδες.
Δεν υπάρχουν αποδείξεις πουθενά ότι συνέβη αυτό. Είναι ένα λάθος που ελπίζω να
διορθωθεί», σημείωσε.
Ο Πίτερ Ντάσντακ είναι επικεφαλής της
ΜΚΟ EcoHealth Alliance, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εδρεύει στη
Νέα Υόρκη και διεξάγει παγκόσμια έρευνα που σχετίζεται με την υγεία, η οποία
βοήθησε να διοχετευθούν περισσότερα
από 800.000 δολάρια από ομοσπονδιακές
επιχορηγήσεις των ΗΠΑ στο εργαστήριο
της Γουχάν για να μελετηθούν κορωνοϊοί
νυχτερίδας, σύμφωνα με πρόσφατα εσωτερικά έγγραφα.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ
Παράλληλα, μια ακόμη σκηνή από το
ίδιο διαφημιστικό βίντεο δείχνει μια νυχτερίδα να κρέμεται από το καπέλο ενός
ερευνητή, ο οποίος φορούσε μόνο ένα
ζευγάρι γυαλιά και μια χειρουργική μάσκα, ενώ συλλέγει δείγματα νυχτερίδων
στην άγρια φύση, και έχει δημιουργήσει
περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο.
Στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν επίσης
από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV
έδειξαν το χέρι ενός ερευνητή του εργαστηρίου της Γουχάν να είναι πρησμένο,
εξαιτίας δαγκώματος από νυχτερίδα κατά
τη διάρκεια της μελέτης του ιού SARS. Οι
νυχτερίδες «μπορούσαν να δαγκώσουν
τα χέρια μέσα από το γάντι», δήλωσε ο
ερευνητής, Δρ. Κιου Τζι στο CCTV. Περιέγραψε το αίσθημα δαγκώματος παρόμοιο

με το «τρύπημα από βελόνα». Σε άλλα
πλάνα, με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου χωρίς να αναφέρεται το έτος, φαίνεται ένας
άλλος ερευνητής να κρατά μια νυχτερίδα
σε εξωτερικούς χώρους με εκτεθειμένα τα
δύο χέρια.
Αυτό οδήγησε όπως έχει αναφερθεί από
την ΕΡΤ πριν λίγες ημέρες, το 2018, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επισκέφτηκαν
την ερευνητική εγκατάσταση να στείλουν
επείγουσες αναφορές στην Ουάσιγκτον,
προειδοποιώντας για τα αδύναμα πρότυπα ασφάλειας στο εργαστήριο. Οι δύο
αξιωματούχοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ
δήλωσαν ότι το εργαστήριο παρουσίαζε
«σοβαρή έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων τεχνικών και ερευνητών που χρειάζονται, ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια
αυτό το εργαστήριο υψηλής ασφάλειας».
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΧΑΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Αξίζει επίσης να αναφερθεί εδώ, πως το
εργαστήριο της Γουχάν ξεκίνησε ως έργο
συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Γαλλίας το
2004 για τη μελέτη αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών μετά την επιδημία
του SARS, η οποία εξαπλώθηκε από την
Κίνα σε περισσότερες από 24 χώρες.
Η κατασκευή του εργαστηρίου επιπέδου
BLS4 ολοκληρώθηκε το 2015 με χρηματοδότηση της Γαλλίας και μάλιστα το 2017,
ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας έκοψε την κορδέλα στην τελετή εγκαινίων. Το
σχέδιο συνεργασίας προέβλεπε 50 Γάλλοι
ερευνητές να συμμετέχουν στο εργαστήριο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό
όμως δε συνέβη ποτέ. Η γαλλο-κινεζική
επιτροπή για τις αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες, μια ομάδα που δημιουργήθηκε για συνεργασία μεταξύ των δύο
πλευρών, σταμάτησε να πραγματοποιεί
συναντήσεις από το 2016, σύμφωνα με το
γαλλικό κανάλι Bleu.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η μάχη της Αγγλίας
έδειξε στον Χίτλερ
τα όριά του
81

χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου
1940, ξεκίνησε μια πολύμηνη
μάχη, καλύτερα μια αερομαχία, μεταξύ του τρίτου Ράιχ και της Αγγλίας του
Τσόρτσιλ, που έμεινε γνωστή στην ιστορία με τη φράση «Η Μάχη Της Αγγλίας».
Με τον όρο «Μάχη της Αγγλίας» έγινε
γνωστή η προσπάθεια της αεροπορίας
της ναζιστικής Γερμανίας, της Λουφτβάφε, να καταβάλει τη Βρετανική Βασιλική
Αεροπορία (RAF) για να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί η «Επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων», που προέβλεπε την απόβαση των γερμανικών δυνάμεων στα βρετανικά νησιά.
Ο όρος προέρχεται από ομιλία του Βρετανού Πρωθυπουργού Ουίνστων Τσόρτσιλ στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 18
Ιουνίου 1940, στην οποία ανέφερε: «...Η
Μάχη της Γαλλίας, όπως την αποκάλεσε
ο Στρατηγός Βεϋγκάν, τελείωσε. Επίκειται η έναρξη της Μάχης της Αγγλίας».
Το καλύτερο καταδιωκτικό που διέθετε
η Λουφτβάφε, ήταν το Μέσερσμιτ Bf109. Ανώτερο σε ταχύτητα και ευχέρεια
χειρισμών από το Χάρικεϊν και ανταγωνιζόμενο ευθέως το Σπίτφαϊρ, είχε ένα
μεγάλο μειονέκτημα: Την περιορισμένη ακτίνα δράσης του, που ανέρχεται
μόνο σε 360 μίλια (600 km). Αυτό έχει
ως συνέπεια να μπορεί να παραμένει,
το μέγιστο, περίπου 20 λεπτά πέρα από
τη Μάγχη. Η RAF, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γερμανικής πλευράς, διέθετε
περίπου 300 καταδιωκτικά αεροσκάφη. Η εκτίμηση ήταν λανθασμένη. Είναι
αλήθεια ότι η καταδιωκτική αεροπορία
της Βρετανίας είχε υποστεί σημαντικές
απώλειες κατά τη διάρκεια απεμπλοκής
των βρετανικών δυνάμεων από το γαλλικό έδαφος στη Δουνκέρκη. Ο Τσόρτσιλ, όμως, είχε επιβάλει ως υπουργός
αεροπορικών εξοπλισμών, τον καναδικής καταγωγής, Μαξ Έικεν, γνωστότερο
ως Λόρδο Μπίβεμπρουκ, μεγιστάνα του

Suggested presentation.

Τύπου. Ο Λόρδος ήταν άσχετος περί τα
εξοπλιστικά και ολόκληρη η RAF εξεγέρθηκε κατά του διορισμού του. Ωστόσο,
η μεγάλη του ενεργητικότητα ήταν αδιαμφισβήτητη και αποδείχθηκε και στην
πράξη: Το Μάιο το Υπουργείο ανακοίνωσε στη RAF την παράδοση 325 νέων
αεροσκαφών, αντί των προβλεπόμενων
261. Η αύξηση της παραγωγής δε σταμάτησε, ακόμη και κατά τους μήνες που η
Βρετανία δοκιμαζόταν σκληρά από τους
βομβαρδισμούς.
Επικεφαλής της βρετανικής Διοίκησης
Καταδίωξης (Fighter Command) ήταν ο
Στρατάρχης Σερ Χιου Ντάουντινγκ. Παλαιός πιλότος ο ίδιος, υποστήριξε εξ
αρχής τη δημιουργία 55 σμηνών καταδιωκτικών, ως ελάχιστο όριο ασφαλείας
των Βρετανικών Νήσων. Δύο τύποι αεροσκαφών (εκτός των παλαιών Μπλένχαϊμ) επρόκειτο να απαρτίσουν αυτά
τα σμήνη: Το Χάρικεϊν (Hurricane) και το
Σπίτφαϊρ. Στην πράξη, το Σπίτφαϊρ αποδείχθηκε καλύτερο και ο Ντάουντινγκ
πίεσε με όλες του τις δυνάμεις για τη
στροφή της παραγωγής προς αυτό. Με
όλες αυτές τις συγκυρίες, η Διοίκηση Καταδίωξης διέθετε περίπου 700 καταδιωκτικά αεροσκάφη, από τα οποία πάνω
από 600 είναι των δύο αυτών τύπων, διπλάσιο, δηλαδή, αριθμό από αυτόν που
υπολόγιζαν οι Γερμανοί κατά την έναρξη
της Μάχης της Αγγλίας.
Σημαντικό πλεονέκτημα της άμυνας
της Μεγάλης Βρετανίας ήταν, η έγκαιρη
ανάπτυξη από τη Διοίκηση Αντιαεροπορικών 1.204 βαρέων και 581 ελαφρών
πυροβόλων και 4.000 προβολέων. Ένα
πλήθος αεροστάτων, αγκυροβολημένων
με χαλύβδινα καλώδια μέχρι τα 1.500
μέτρα ύψος, κρατούσε μακριά από σημαντικούς στόχους τα βομβαρδιστικά
καθέτου εφορμήσεως.
Οι Γερμανοί αγνοούσαν, επίσης, το
βασικό αμυντικό όπλο των Βρετανών,

το σύστημα έγκαιρης επισήμανσης των
αεροσκαφών τους με τη βοήθεια του συστήματος που αρχικά ονομάστηκε RDF
(Radio Detection Finding, Ραδιοεντοπισμός) και, αργότερα, μετονομάστηκε
σε ραντάρ. Ήταν επινόηση του Σερ Ρόμπερτ Ουάτσον – Ουάτ, επικεφαλής
του Εθνικού Ινστιτούτου Φυσικής. Το
δίκτυο των σταθμών ραντάρ έφερε το
όνομα «Chain Home» και συνοδευόταν
από ένα ακόμη επικουρικό δίκτυο, για
την ανίχνευση αεροσκαφών που πετούν
χαμηλά, το οποίο επονομάστηκε «Chain
Home Low – Flying».
Χάρη στο ραντάρ, που το 1940 η Βρετανία ήταν η μόνη χώρα στον κόσμο που
το διέθετε, οι Βρετανοί μπορούσαν να
ανιχνεύουν την τακτική των αντιπάλων
και να αναπτύσσουν κατάλληλα τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπισή τους.
Παρά την ύπαρξη του ραντάρ, οι Βρετανοί δεν παραμέλησαν και το Σώμα των
Παρατηρητών (Observer Corps), επειδή
το ραντάρ κατοπτεύει μεν τις ακτές, δεν
μπορεί όμως (ακόμη) να κάνει το ίδιο και
με τα ενδότερα της χώρας
ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
Η τελική επικράτηση της RAF απέναντι
σε μια αεροπορία κατά πολύ υπέρτερη
σε αριθμό ανέδειξε, κατά μερικούς ιστορικούς, τον ερασιτεχνισμό και την αδυναμία των ανωτάτων παραγόντων του
ναζιστικού καθεστώτος: Ο Χίτλερ απέδειξε ότι δε διέθετε αξιόλογο στρατηγικό νου και ήλπιζε ότι απλά και μόνο οι
τρομοκρατικοί βομβαρδισμοί κατά του
Λονδίνου θα φόβιζαν τόσο πολύ τους
Άγγλους, ώστε αυτοί θα εκλιπαρούσαν
για συνθηκολόγηση.
Επίσης, αγνοήθηκε η ύπαρξη του αγγλικού στόλου που, κι αν ακόμα θεωρηθεί
ότι η Λουφτβάφε επιτύγχανε την απόλυτη κυριαρχία στον αέρα, ο στόλος αυτός θα αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο

για οποιαδήποτε μέτριας – από άποψη
ναυτικών δυνάμεων – αξίας αποβατική
δύναμη, όπως αυτή που διέθετε τότε η
Γερμανία.
Τεχνικά ο Γκέρινγκ δεν έδειξε να συλλαμβάνει τις αδυναμίες της ίδιας του
της δύναμης. Τα βομβαρδιστικά του δεν
ήταν ακόμη σε θέση να εξοντώσουν τεράστιας έκτασης πόλεις και πολλούς άλλους διεσπαρμένους στόχους, από όπου
η Αγγλία τροφοδοτούσε την πολεμική
της μηχανή.
Τα βομβαρδιστικά κάθετης εφόρμησης
«Στούκα» (Junkers JU87) ήταν κατάλληλα μόνο στις χώρες χωρίς σημαντική
αντίπαλη αεροπορία και με αδύναμη
αντιαεροπορική άμυνα, αλλά αποδείχτηκαν πολύ ευάλωτα μπροστά στα νεότερα βρετανικά καταδιωκτικά και σε μια
αντιαεροπορική άμυνα «που δε χάνει
την ψυχραιμία της» και αποτραβήχτηκαν
σε άλλα, πιο ασφαλή, μέτωπα. Τα καταδιωκτικά του, αν και αποδείχτηκαν πολύ
καλά για την εποχή 1939-40, είχαν πολύ
περιορισμένη ακτίνα δράσης και δεν
μπορούσαν να προστατεύσουν επαρκώς
τα βομβαρδιστικά τους.
Επέδειξε δε, στη συνέχεια, αδιαφορία
για την εξέλιξη της αεροπορίας του. Ενδεικτικά, όταν ένας από τους καλύτερους Γερμανούς πιλότους, ο Άντολφ Γκάλαντ, διαμαρτυρήθηκε στο Στρατάρχη
του Ράιχ για τις κατηγορίες που εκείνος
είχε εκτοξεύσει κατά των πιλότων των
καταδιωκτικών, ο Γκέρινγκ τον ρώτησε:
«Και τι θα έπρεπε να σας δώσουμε για
να είστε ευχαριστημένος;».
Ο Γκάλαντ του απάντησε με θάρρος:
«Να μου δώσετε Σπίτφαϊρ!».
Η απώλεια της Μάχης της Αγγλίας και
η μη πραγματοποίηση του «Θαλάσσιου
Λέοντα» είχαν αποφασιστική σημασία
στην έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
© www.euroletter.gr
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Η ΡΩΣΊΑ ΚΑΊ Η
Ελληνική Επανάσταση

Η Ναυμαχία στο Ναβαρίνο όπως την απεικόνισε ο Ρώσος
ζωγράφος Ιβάν Κονσταντίνοβιτς Αϊβαζόφσκι το 1846
|Μουσείο της Ναυτικής Σχολής (Αγία Πετρούπολη)

Ο

ρόλος της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση είναι αρκετά
γνωστός. Ξεκινά με την ίδρυση της
Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό και
καταλήγει στη συμμετοχή των Ρώσων στη ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Αριστείδης Χατζής*
© Protagon.gr
Όταν μιλάμε ή γράφουμε γι’ αυτό το
ρόλο, έχουμε συνήθως στο μυαλό μας
μια πολύ σχηματική εικόνα. Όμως ο ρόλος της Ρωσίας είναι πολύ πιο καίριος
από αυτόν που γνωρίζουμε και θεωρούμε δεδομένο. Θα προσπαθήσω να το εκφράσω με δόση υπερβολής αλλά μετά θα
επιχειρήσω να δικαιολογήσω τον ισχυρισμό μου: χωρίς τη Ρωσία η Ελληνική Επανάσταση δε θα είχε ξεκινήσει το 1821 ή
θα ήταν πολύ διαφορετική από την Επανάσταση που γνωρίζουμε.
Για να καταλάβετε τι εννοώ ας πάμε
μερικά χρόνια πίσω, στο Νοέμβριο του
1813. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος επιστρέφει
στην Οδησσό μετά από ένα μεγάλο επαγγελματικό ταξίδι. Στη διάρκεια αυτού του
ταξιδιού έχει μυηθεί στον ελευθεροτεκτονισμό στη Λευκάδα και έχει αρχίσει
να σκέφτεται ότι αυτό το μοντέλο μυστικής εταιρείας θα μπορούσε να υιοθετηθεί για μια ανάλογη εθνική εταιρεία, που
θα έχει ως σκοπό την απελευθέρωση της
Ελλάδας.
Εκείνον το Νοέμβριο θα συνομιλήσει
με το Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο
Τσακάλωφ, που έχουν κι αυτοί παρόμοιες εμπειρίες (αλλά σε φιλελεύθερες
μυστικές εταιρείες) και παρόμοιες φιλοδοξίες. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο
θα έχουν συμφωνήσει στην ίδρυση της
Φιλικής Εταιρείας που θα οργανώσει την
Ελληνική Επανάσταση.
Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό στην Οδησσό και όχι στην Τεργέστη, στη Βιέννη ή
στο Παρίσι; Διότι η Οδησσός είναι μια
πόλη γεμάτη οικονομικά ισχυρούς Έλληνες και επιπλέον μια μυστική οργάνωση

Ελλήνων νιώθει πολύ πιο ασφαλής στη
Ρωσία παρά στην Αυστρία (κανείς δεν
ξεχνά τι συνέβη στον Ρήγα) ή στη Γαλλία
της Παλινόρθωσης.
Η Ρωσία δεν είναι μια τυχαία χώρα στην
οποία ζουν Έλληνες εμιγκρέδες. Είναι η
μεγάλη Ορθόδοξη αυτοκρατορία, έχει
μια συγκρουσιακή σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (διότι η Ρωσία παραμένει από τις αρχές του 18ου αιώνα αναθεωρητική δύναμη) και έχει ήδη ξεσηκώσει τους Έλληνες για να δημιουργήσει
αντιπερισπασμό, στη διάρκεια όλων των
πρόσφατων Ρωσοτουρκικών πολέμων.
Αλλά δεν είναι μονό αυτά, τα γνωστά.
Είναι και κάτι άλλο, που νομίζω έχει μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε. Πολλοί Έλληνες θεωρούν τη Ρωσία δεύτερη
πατρίδα τους. Όχι μόνο γιατί τους περιέθαλψε και τους έδωσε ευκαιρίες, οικονομικές και κοινωνικές, όχι απλώς γιατί
τους χρησιμοποίησε ως μισθοφόρους,
πράκτορες και γραμματείς σε προξενεία,
ενώ ο Τσάρος χρηματοδοτεί τα σχολεία
τους, αλλά γιατί είναι η μόνη χώρα στην
Ευρώπη που έχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον
για τους Έλληνες. Ο συνδετικός κρίκος
είναι η Ορθοδοξία αλλά και μια μεταφυσική αίσθηση κοινής μοίρας, που στον
Ελληνικό χώρο ενισχύουν οι λαϊκές προφητείες και τα χιλιαστικά κείμενα, με κυριότερο τον «Αγαθάγγελο». Σ’ αυτήν την
παράδοση, όσο προχωράμε στο 18ο αιώνα τόσο διακρίνουμε την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του
«μαρμαρωμένου βασιλιά», από το Ρώσο
Αυτοκράτορα και το «ξανθό γένος».
Δεν πρόκειται, όμως, για φαντασιώσεις
των Ελλήνων ή φρούδες ελπίδες. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι το λεγόμενο «Ελληνικό
Σχέδιο» είχε κυριαρχήσει απολύτως στη
ρωσική εξωτερική πολιτική από την εποχή της Μεγάλης Αικατερίνης, αν και τα
θεμέλιά του είχαν μπει από το Μεγάλο
Πέτρο. Οι Ρώσοι έβλεπαν τα πάντα με τα
«ελληνικά γυαλιά», όπως εύστοχα παρατηρούσε ο Μέτερνιχ στην ιδιωτική του
αλληλογραφία.

Οι βρετανοί πρεσβευτές το είχαν αντιληφθεί αυτό και στην υπηρεσιακή τους
αλληλογραφία τόνιζαν τη σημασία που
είχε το «Ελληνικό Σχέδιο» για τη Μεγάλη
Αικατερίνη, έτσι όπως το διαμόρφωσε ο
Γκριγκόρι Ποτέμκιν. Ο James Harris, μάλιστα, γράφει σε προσωπική, ανεπίσημη, επιστολή του, που συνόδευσε την
υπηρεσιακή έκθεσή του προς τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, στις 4 Ιουνίου
1779, ότι αν η Βρετανία θέλει να ασκήσει
επιρροή στη Ρωσία θα πρέπει να δείξει
ότι αποδέχεται και βοηθά στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου.
Αλλά τι περιέχει αυτό το σχέδιο; Προφανώς τη λύση του Ανατολικού Ζητήματος
προς όφελος της Ρωσίας. Ιδανικά, μια
κοινή επίθεση Αυστριακών και Ρώσων
θα εκδιώξει τους Οθωμανούς από την
Ευρώπη. Όμως οι δύο αυτοκρατορίες
δε θα μοιρασθούν τα εδάφη της (πλην
ορισμένων στρατηγικών σημείων) αλλά
θα συστήσουν μια «Ελληνική [Ορθόδοξη] Αυτοκρατορία», υπό την επιρροή της
Ρωσίας βέβαια. Η Αικατερίνη προετοίμασε και το μελλοντικό αυτοκράτορα των
Ελλήνων, τον εγγονό της που επίτηδες
βάφτισε Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος
έμαθε Ελληνικά από μικρός, είχε Ελληνίδα τροφό και προετοιμάστηκε μεθοδικά
για το ρόλο του. Ακόμα και ο Βολτέρος
ήταν ενθουσιασμένος με το «Ελληνικό
Σχέδιο». Γράφει στην Αικατερίνη:
«Φανταστείτε μια μεγαλειώδη Ελληνική
Ακαδημία στην Κωνσταντινούπολη που
θα φέρει το δικό σας όνομα. Η Αθήνα θα
μπορούσε να προστεθεί στις πρωτεύουσές σας. Η Ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να γίνει παγκόσμια».
Το πρώτο πλήγμα στο Ελληνικό Σχέδιο
ήταν η αλλαγή της αυστριακής πολιτικής
μετά το θάνατο του Ιωσήφ Β΄. Το δεύτερο πλήγμα έφερε η σταδιακή ανατροπή
όλων των δεδομένων μετά τη Γαλλική
Επανάσταση, κυρίως κατά τη διάρκεια
των Ναπολεόντειων Πολέμων. Το τρίτο
όμως πλήγμα ήταν η μεταστροφή της ρωσικής πολιτικής μετά το 1815.

Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Α’, ο μεγάλος αδελφός του Κωνσταντίνου, δε φαινόταν να έχει πρόθεση να ακολουθήσει
το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Αικατερίνης.
Από την άλλη όμως, υπήρχε μια μεγάλη
ευκαιρία.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Αλέξανδρου ήταν Έλληνας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας είχε ένα σοβαρό,
μακροχρόνιο, καλά επεξεργασμένο σχέδιο για την εθνική παλιγγενεσία.
Με δύο λόγια: οι Έλληνες έπρεπε καταρχάς να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι, να
ετοιμαστούν για τον ιστορικό τους ρόλο
και να εκπαιδευθεί μια ελίτ διανοούμενων, που θα αναλάβει την ηγεσία τους.
Κυρίως όμως θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της πανίσχυρης συμμάχου τους, της Ρωσίας – η οποία θα είχε,
βέβαια, και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτή θα αποφάσιζε το πότε και το
πώς.
Με τον Καποδίστρια συμφωνούσαν λίγο
ως πολύ όλες οι σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνισμού, όπως ο Ιγνάτιος
Ουγγροβλαχίας, ακόμα και οι φιλελεύθεροι, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής.
Στον κύκλο του Τσάρου υπήρχαν πολλοί άλλοι Έλληνες, όπως ο Στούρτζας και
ο Υψηλάντης. Ο Αλέξανδρος επιζητούσε
να γνωρίσει και να συναναστραφεί γενναίους Έλληνες, όπως ο Γιωργάκης Ολύμπιος. Όλοι αυτοί τον τριβέλιζαν με τον
καημό τους – και ο Τσάρος τους έδινε
αβέβαιες γενικές υποσχέσεις.
|Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
*Ο Αριστείδης Χατζής είναι καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας
Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ). Το παρόν
κείμενο βασίζεται στο 8ο κεφάλαιο του
βιβλίου του με τίτλο «The Noblest Cause:
The 1821 Greek War of Independence»
που στις ΗΠΑ και σε ελληνική μετάφραση από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε
αληθινούς ήρωες και πατριώτες,
που διέθεσαν την ψυχή τους
και τη ζωή τους για την Ελλάδα.
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
7171 boul. Thimens, Saint-Laurent
• Tel.: 514-745-1153
• info@rosehillfoods.com
• www.rosehillfoods.com
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«KNIVES OUT 2»

Πρώτη σκηνή στις Σπέτσες

1,2,3,

σκηνή πρώτη... Η
Κέιτ Χάντσον εντυπωσιακή στα γυρίσματα που μόλις
ξεκίνησαν στις Σπέτσες για την ταινία «Knives Out 2» μαζί με το συμπρωταγωνιστή της Ντάνιελ Κρεγκ.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων,
το ταλαντούχο δίδυμο περπατούσε
μαζί στην αποβάθρα, με την Κέιτ
Χάντσον να φοράει μία εντυπωσιακή μεταξωτή μπορντό τουαλέτα και
ένα μεγάλο λευκό καπέλο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail.
Μαζί της ο ιδιοφυής ντετέκτιβ
«Μπενουά Μπλάνκ» που ενσαρκώνει ο Ντάνιελ Κρεγκ με ένα λινό
εκρού κοστούμι, γαλάζιο φουλάρι
και ροζ πουκάμισο.

Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα μέλη του συνεργείου, καθώς και όταν οι ηθοποιοί περιμένουν να ξεκινήσουν οι λήψεις, φορούν μάσκες προστασίας.
Ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον έδωσε το σύνθημα της έναρξης των
γυρισμάτων στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Ιnstagram με φόντο την καταγάλανη θάλασσα των
Σπετσών και σχολίασε:
«Ευχαριστώ όλους τους υπέροχους υπομονετικούς ανθρώπους
εδώ στην Ελλάδα που μας επέτρεψαν να κάνουμε ένα φονικό στις
ήρεμες ακτές τους».
Όλοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας βρίσκονται στο Πόρτο Χέλι.

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει
η Demi Moore μαζί με μια κόρη της

Μ

ετά τη σύντομη παραμονή της στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε και με γνωστούς Έλληνες fashin designers,
η χολιγουντιανή σταρ Demi Moore, συνεχίζει τις διακοπές
της στα ελληνικά νησιά και πρόσφατα βρέθηκε στη Σαντορίνη.
Η 58χρονη Demi, που έχει αποκτήσει 3 κόρες από τον
πρώην γάμο της με τον επίσης πασίγνωστο χολιγουντιανό
σταρ Bruce Willis, σε αυτό το ταξίδι της στις Κυκλάδες, έχει
πλάι της την 32χρονη Rummer Willis, τη μια από τις κόρες
της που επίσης είναι ηθοποιός.
Μάλιστα η Rummer πριν φτιάξει βαλίτσες για Ελλάδα, είχε δεχτεί αρνητικά σχόλια για τα
κιλά της και η ίδια πλέον ανεβάζει διαρκώς πόζες της από τις Κυκλάδες, δείχνοντας άφοβα το
κορμί της με μαγιό και διαφημίζοντας σε όλους το πόσο τέλεια περνάει με τη μαμά της.

David – Victoria Beckham: Έτσι γιόρτασαν
την 22η επέτειο του γάμου τους!

Ο

David και η Victoria Beckham συμπλήρωσαν προ ημερών 22 χρόνια έγγαμου βίου και παραμένουν αγαπημένοι όπως στην αρχή. Το διάσημο ζευγάρι με αφορμή αυτή την
ημέρα έκανε τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram.
Το πρώην Spice Girl που εξελίχθηκε σε επιτυχημένη σχεδιάστρια, ανάρτησε ένα βίντεο που ξεκινά από την αρχή του δεσμού τους, μέχρι τις πρόσφατες στιγμές με τα τέσσερα παιδιά
τους. «Σ’ αγαπώ, David. Χρόνια μας πολλά», έγραψε στη λεζάντα. Εκείνος, από την πλευρά του, ανάρτησε τις πιο stylish
στιγμές τους. «Χρόνια μας πολλά, σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τα υπέροχα παιδιά μας, ώστε να μπορούμε όλοι να ντυνόμαστε το ίδιο», έγραψε.

Στον Ολυμπιακό η ομορφότερη
αθλήτρια του βόλεϊ!

Μ

ία από τις ομορφότερες αθλήτριες στον κόσμο απέκτησε
το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού!
Πρόκειται για τη Βραζιλιάνα Μαριάννα Αντράντε Κόστα,
κατά κόσμον Μαρί Παράιμπα, η οποία εκτός από τις πολλές
διακρίσεις στην καριέρα της, είναι και «εκτυφλωτικά» όμορφη!
Η Μαρί είναι 35 ετών, έχει ύψος 1.81 και εκτός από τα πολλά
τρόπαια που έχει κατακτήσει εντός του παρκέ και του… φιλέ,
έχει και πολλές «διακρίσεις» εκτός αγωνιστικών χώρων, όπως
η φωτογράφηση που είχε κάνει στο πλέι-μπόι το 2012
σε ηλικία 26 ετών, όταν είχε σταματήσει το βόλεϊ για να
κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Στη συνέχεια όμως
επέστρεψε στο μπιτς βόλεϊ αρχικά και αργότερα
και στο βόλεϊ στο παρκέ.
Όσο για το «μέγεθος» της ομορφιάς της
είναι οφθαλμοφανές στις φωτογραφίες…

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

Ερμιόνη.
Μ-Καλημέρα
Αλέκα
μου.σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
είπα κι εγώ…
Α-Για λέγε.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Σου άρεσε το
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
οπανηγύρι;
Λάμπης;
Α-Άλλες
προφυλάξεις.
Κι εδώ,
καισαν
στο και
ταξίδι.
Μ-Λοιπόν,
η Ερμιόνη
είναι
μένα.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Μ-Καμία σύγκριση με τα προηγούμενα… Δε θέλει να κάνει ακόμα το εμβόλιο. Αλλά
Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
Α-Έπρεπε να το περιμέναμε μια και έγινε ο άνδρας της έχει κάνει και τις δύο δόσεις.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
με πολύ Πότε
αρνητικές
συνθήκες.
Α-Και καλά
έκανε…
Α-Ωραία.
μας φεύγεις;
Α-Φυσικά.
Πρώτα
απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ-Θα προτιμούσα να πηγαίναμε, να
Μ-Ναι αλλά μια και οι δυο είναι ξεροκέΜΤην άλληταεβδομάδα.
λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
παίρναμε
σουβλάκια μας βοηθώντας τα θα
φαλοι, το θέμα του εμβολιασμού δημιούρwww.hermesoverseas.com
έσοδα νωρίς;
και μετά να πηγαίναμε σπίτι σας να γράμματα
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
γησε σοβαρά
στο ζεύγος.
Α-Τόσο
από προβλήματα
το γραμματοκιβώτιο
για να μη
HERMES
OVERSEAS
INC.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
τα απολαμβάναμε με πιο άνεση.
Α-Δηλαδή;
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Τι
να
κάνουμε
χρυσή
μου,
φέτος
τα
εισιτήρια
φαίνεται
ότι
λείπεις.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Α-Είδες, δεν το σκεφτήκαμε, ούτε εγώ,
Μ-Εκτός από τις γκρίνιες, ο λεγάμενος
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
ούτε εσύ.
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
πήγε και
τα… έφτιαξε με μια σουρλουλού.
φεύγουν
λες
και
είναι
ζεστά
ψωμιά
του
φούρνου.
Μ-Δίκιο
έχεις!
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
Μ-Εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια εμπειTél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Αλλά πλήρως εμβολιασμένη…
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
γιακατάλαβες;
καλό και για κακό, σου συνιστώ να
Α-Έχεις
ρία… δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Μ-Που το
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Α-Τι θέλεις να πεις;
Α-Φωςτοφανάρι.
Και πωςτουτονερού.
έμαθε η ΕρμιTél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
γενικό διακόπτη
Ελλάδα.
Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να κλείσεις
Μ-Απλά. Κόσμο δεν είχανε…
όνη;
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Λίγα πράγματα…
Μ-Καλό
κι αυτό, το έβγαινε
σημειώνω.συχνά
Και το τάχα
ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά και άλλα.
Μ-Τελευταίως
να
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Μ-Περισσότεροι ήταν οι επίσημοι σε σύ- πάει να δει το χόκεϊ με τους εμβολιασμέ- info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
το μεγαλύτερο δίκτυο
γκριση με τον κόσμο.
νους φίλους του. Μόνο που6692
οι φίλοι…Avenue du Parc,
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,
Α-Αυτό
έπρεπε και
να επιτήδειες,
το περιμέναμε.
το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να
κάποιοι
επιτήδειοι
που υποτίθεται Α-Όχι.
Α-ΉτανΓιαφίλη.
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Ακριβώς. Υποπτεύτηκε που λες η Ερτο λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες
γνωρίζουν
τις πανηγύρια
διαδικασίες καιείναι
ότανκαικάνουν
λάθη, αγοράσεις
Α-Διότι τα
ευκαιρία
σεβόμαστε το όνομά μας.
μιόνη και πήρε έναν από τους φίλους που
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
για τους τα
πολιτικούς
να και
δουν
χαιρετίυποτίθεται
έβλεπαν
μαζίκαιτο
χόκεϊ και
έμααυτούς που
ανοίγουν
κλείνουν
τα φώτα
υψώνουν
χεριά ψηλά,
τα και
βάρηναμαζί
με τα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
τα πράγματά σας...
σουν τον κόσμο που θα τους ψηφίσει…
θε ότι έχουν να το δουν από την ημέρα που
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
Μ-Ή θα τους «μαυρίσει».
σεβόμαστε
το όνομά μας.
το Μόντρεαλ προκρίθηκε για το
κύπελλο.
Α-Και αυτό. Μην ξεχνάς το Νοέμβριο Και ξέρεις πόσους αγώνες έπαιξε το ΜόΕν
τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
έχουμε δημοτικές εκλογές και μπορεί και ντρεαλ;
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
τοντηΟκτώβριο
να έχουμε
και εκλογές στον δεΑ-Αν
γίνεται
λείατέλος…
για τους κλέφτες που
για
δουλειά που…
δεν έκαναν.
και εύκολη
έχασε στο
σεβόμαστε το όνομά μας.
Καναδά.
Μ-Ναι αλλά τώρα λέμε για το κέρατο που
καιροφυλακτούν.
Α-Τι
μου
λες;
Μ-Παρόλο την πανδημία;
έφαγε η Ερμιόνη…
Α-Αφού
κάθε εβδομάδα
που Μ-Και
το Αλάρμ
από τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Και
πουξέρεις
είσαιότιακόμα.
Υπάρχει τέτοια
ΜΌΝΌ
Α-Λόγω
του «χόκεϊ»!
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
περνάει, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και
Μ-Λοιπόν,
ο
κύριος
προφανώς «είδε» 22
ανεξάρτητα
από
το
βάρος
και
χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
βοηθάει
που
έχω
σπίτι;
ανευθυνότητα,
που
αν
μπλεχτείς
σε
τέτοιες
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
έχουν μειώσει τα περιοριστικά μέτρα.
αγώνες, αλλά όπως καταλαβαίνεις σε άλλο
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Μ-Για
ορισμένους,
όχι
για
όλους.
Α-Βεβαίως
βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
«άθλημα» και
επιμελούνταν…
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Α-Και όταν το έμαθε η Ερμιόνη του τά
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
συναγερμός
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Α-Έπρεπε
οι
κυβερνητικές
αρχές
τις
Ελλάδας
να
Μ-Θα το κάνω πιο λιανά. Λοιπόν μπορού- ‘ψάλε;
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης με
ναπιο
πάμε
όσοι θέλουμε
εκκλησίες;
210
πράγματα. Αν
όμως
νομίζουν
ότι τοδεσπίτι
ήταν
συνεργάσιμες
με τιςστις
προξενικές
αρχές ταΜ-Βεβαίως.
Αλλά
ο κύριος
όχι μόνο
ζήμειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Α-Όχι, διότι περιορίζουν τον αριθμό ατότησε συγνώμη αλλά της έκανε αντεπίθεση
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
μων.
κατοικείται,
τότε
δε
θα
προσπαθήσουν
να
σε
εδώ.
λέγοντας ότι φταίει αυτή για όλα.
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
Μ-Επιτρέπονται οι γάμοι και τα βαφτίσια;
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Α-Γιατί;
κλέψουν.
Μ-Έχεις
δίκιο,
αν
ήταν
έτσι
τα
πράγματα,
δε
θα
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Ναι αλλά μόνο για 25 άτομα σε εσωτεinfo@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Μ-Διότι δεν έκανε το εμβόλιο, και ανατοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
ρικούς χώρους πολλοί
και 50 από
σε εξωτερικούς.
Σας
ότι ναέχωπαίξει
την με
πιο κάποια
έξυπνη
αναγκαζόμασταν
εμάς να πάμε στην Μ-Αλέκα,
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρ
γκάστηκετοναέλεγα
«πάει»
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
Μ-Ενώ στο χόκεϊ υπήρχαν 3.500 θεατές
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης που ήταν πλήρως εμβολιασμένη.
Ελλάδα.
μέσα στην αρένα. Που βλέπεις λοιπόν το φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ωραία δικαιολογία. Και τώρα τι κάνουν;μειώνουμε το
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
δίκιο;αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες
Α-Ναι
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Μ-Απ’ ότι έμαθα πάνε για διαζύγιο. Γι
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
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βάρους,
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μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
αυτό
σου
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ότι
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κατάσταση
αυτή
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το
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από
Καναδά
στην
Ελλάδα
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από
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Ελλάδα
Καναδ
ότι
θα
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Ελλάδα
για
να
ξέρουν
ότι
θα
κάνεις
έστω
για
διεκπεραιώσεις,
τη
βοηθούμε
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό
σας
στηνστον
Ελλάδα
μπέκ περισσότερες ελαφρύνσεις.
διαχωρίσει τον κόσμο, φίλους
συγγενείς
από το
Μόντρεαλ στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.
Μ-Σαν
τι;
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Α-Από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Ιουλίου ακόμα και ζευγάρια.
Α-Μπορεί,
που
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
τραπέζηςαλλά
έχουνξέροντας
κώδικα
μειστορίες
5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι
να σου
πω.απόσταση
Αλλά μάλλον
δίκιο έχεις. κάρτες
από δύο
μέτρα
θα μπορούμε
τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
μου είχες πει για το ίδιοΕίναι
ζευγάρι,ένας
δεν ήταν
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
ένα μέτρο.
θα
δουλεύουν
στο
εξωτερικό.
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πρέπει
να
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Έστω
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απ’
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που
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που
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της
«έπαιζε»
στην
Ελλάδα
που
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σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
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πατρίδα
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Μ-Σιγά τα λάχανα. Παρακάτω.
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
αλλού.
Που
σημαίνει
ότι
τα
ζευγάρια
που
Α-Δε θα
περιορισμός
στον αριθστην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
σε τέσσερα.
Ελλάδα,
δευπάρχει
θα πήγαιναν
αν θα μπορούσαν
να αλλάξεις
είδη είχαν προβλήματα πριν τον ιό έχουν
μό πελατών στα καταστήματα.
Για μεταφορές
από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
προβλήματα -μπορεί μεγαλύτεραμε τον
τακτοποιήσουν
τις δουλειές
τους να
απόείμαι
εδώ. στην Μ-Άλλο;
Μ-Καιρός ήταν.
Βαρέθηκα
ιό.
το
αυτοκίνητό
σας
από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
ουράδεγια
και περιμένω
πιο σημαντικό,
σου Τώρα
συνιστούσα
να
A-Και
μουναλες,ψωνίσω,
τώρα που λες
θα φύγεις,
τι θα κάνω Α-Το
Μ-Μπορεί
να έχειςθα
δίκιο.
πόσο νοGeorge
Tellides
συσσίτιο. Άλλο;
Soula
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
μίζεις που
μπήκαν
μέσα;
και μια
ασφάλεια
υγείας.
Μη τυχόν και τιμές, 514-927-3721
εγώ
χωρίς
νέατέλη
σου; Αυγούστου θα ανακοι- πάρεις
Α-Α,
ναι,ταστα
514-258-1829
514-258-8845
Α-Ποιοι και πού;
νώσουν καιόπως
άλλες
αυξήσεις
στον
αριθμό
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
σου
χρειαστεί
σε
περίπτωση
ανάγκης.
Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
κι’
εγώ.
Αλλά
έχω
κι
ένα
άλλο
Μ-Μα…
η
Κοινότητα
στο
πανηγύρι.
ατόμων που θα επιτρέπεται σε εσωτεριΤαξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Α-Που να ξέρω;
είμαστε.
πρόβλημα
για το ταξίδι. χώρους.
κούς και υπαίθριους
μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Μ- Σίγουρα μπήκαν με Σας
τα τσαρούχια…
NDG Bright corner unit with huge windows
Μ-Ωραία.
Ideally situated!
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Α-Ποιο;
allowing
full
natural light
dawn Ελλάδα
to dusk.
Α-Γιατί
το
λες
αυτό;
Και
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό
σαςfrom
στην
Α-Ναι, αλλά αυτό που δε σου είπα είναι,
Ideally situated between Monkland Village and
Μ-Διότι
έκαναν
έξοδα
για
φαγώσιμα,
τέότι προβλέπεται αρχές Σεπτεμβρίου η πιστωτική μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές
της10αγοράς.
Hampstead.
min walk from Monkland cafes
δημιουργία «διαβατηρίου εμβολιασμού» ντες κλπ. ενώ όπως είδες κι εσύ δεν είχαν
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk
καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου
Α-Τι
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66,
κόσμο.
πουφοβάσαι;
θα δίδεται στα πλήρες εμβολιασμένα Α-Το
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro,
Α-Αν
έχασαν
λεφτά,
θα
μας
το
δείξει
ο
άτομα,
στα οποία
σε περίπτωση
και αυξη- καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο,
τις βαλίτσες,
το ταξίδι…
accessible family friendly neighborhood!
θούν τα κρούσματα και τα συμβάντα, θα απολογισμός, όταν τον βγάλουν.
αφούτοτο λες,
λες. Τίποτε
άλλο;
Α-Δε
σε καταλαβαίνω.
Μ-Όπως
όταν το
βγάλουν…
μπορούν
να επωφεληθούν περισσότερες Μ-Οκ,
Α-Να σου πω, το μόνο ενδιαφέρον που
ελευθερίες
απ’
ότι
θα
έχουν
τα
μη
εμβολικρατάς τσάντα που θα μπορούν να την
Μ-Με
τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου. Α-Μην
είχε το φετινό πανηγύρι ήταν η απονομή
ασμένα άτομα.
New Bordeaux for rent Beautiful 2 bedroom
Available immediately!
του
μεταλλίου
του Κεμπέκ
στον Νίκο Καcondo for rent in an excellent location, large living
με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν οι τσαντάκηδες
Μ-Κατάλαβα…
room, 2 good size bedrooms, new counter tops
Α-Τι κατάλαβες; Ότι εσύ που είσαι πλή- ταληφό.
and backsplash in kitchen, freshly painted, very
Μ-Καλά
λες. Μην ξεχνάς εκτός από το
μέσο
μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Συμφωνώ.
ρως εμβολιασμένη θα έχεις περισσότερες
clean and well maintained building. Includes 1
νέο
διορισμό
του
ως
Γενικός
Διευθυντής
indoor parking spot. Available immediately!!!
ελευθερίες
εμένα που
Μ-Δε
ξέρω τικίνησης
λένε οι από
στατιστικές
αλλά δεν
εγώ Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
του Αγγλικού Σχολικού Συστήματος, χρόέχω ούτε τη μία δόση…
Μ-Αν
όλα παν
πιστεύωγιαμέσα
Αυγούστου.
φοβάμαι
και με τους τρομοκράτες.
νια τώρα
έχεικαλά,
εργαστεί
καλύτερες
μέΑ-Ακριβώς.
ρες
για
τα
παιδιά
που
έχουν
αυτισμό
Μ-Και το βρίσκεις σωστό αυτό; Με αυτό Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα στο
πας
Α-Ανοησίες.
Pierrefonds Large 6 1/2 for rent
newer
Excellent Location!
τον τρόπο διαχωρίζουν περισσότερο τον ειδικό σχολείο GIANT STEPS.
construction (2004) available immediately
Μ-Δεν
Α-Ξέρω τι λες, διότι η γειτόνισσά μου
κόσμο.είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
excellent location just steps from Pierrefonds
στέλνει
το παιδί της
σε αυτό
το σχολείο.
Α-Δε
θα
ήθελα
να
απαντήσω
διότι δε Α-Λέει
Blvd renovated kitchen with granite countertops
ο
Μενέλαος
να
πάμε
Καλιφόρνια.
Δεν
είδες
τι
έγινε
στην
Αμερική
που
μαχαιρώθηκε
parquet floors master bedroom with ensuite
Μ-Πω πω θα μου καεί το φαΐ. Σ’ αφήνω!
θέλω να τσακωθούμε, μια και έχουμε και
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1
Μ-Πολύ
αστυνομικός;
εδώ αντίθετη γνώμη σε αυτό το θέμα.
Α-Δεν ωραία.
είπαμε για τις διακοπές!
powder/laundry room in basement 2 car garage
Μ-Εντάξει, δε θα το συνεχίσω. Αλλά θα
Μ-Σ’ αφήνω, τα λέμε την άλλη εβδομάand 2 car exterior parking included
Α-Εγώ
όμως
θέλω
θάλασσα,
μπάνιο,
αμμουδιά.
Α-Το
είδα,
αλλά
τι
σχέση
έχει
αυτό
που
θα
πας
πρέπει να σου πω για μια γνωστή μου, την δα…
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Ως λόγος αναφέρεται στο βίντεο του εργαστηρίου της Γουχάν το 2017, στο οποίο
γίνεται μια σύντομη αναφορά στην κινεζο-γαλλική συνεργασία, ότι οι δύο πλευρές είχαν «περισσότερο από μια δεκαετία
έντονων συγκρούσεων λόγω διαφορών
στο πολιτιστικό υπόβαθρο και την ιδεολογία» προσέθετε δε ότι το εργαστήριο
P4 «θα συμβάλει σίγουρα στη σωματική
υγεία του κοινού και της παγκόσμιας ειρήνης» και θα χρησιμεύσει ως «μεγάλης
κλίμακας κέντρο διανομής τεχνολογίας
παγκόσμιας κλάσης».
Τα ερευνητικά δεδομένα όμως του εργαστηρίου παραμένουν μη προσβάσιμα
στον Π.Ο.Υ. και σε άλλους διεθνείς εμπειρογνώμονες, παρόλο που το Σεπτέμβριο
του 2019, το εργαστήριο ανακοίνωσε ότι
Στη συνέχεια το Ινστιτούτο ιολογίας
διαθέτει βάση δεδομένων δειγμάτων και Wuhan έλαβε 73.375 ευρώ το 2015 και
ιογενών ακολουθιών, τη μεγαλύτερη της 88.436 ευρώ το 2019 ως επιχορηγήσεις
Ασίας από το 2018.
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για συμμετοχή σε δύο ερευνητικά προγράμματα
ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
«Ορίζοντας 2020» σε σχέση με το ΕυρωΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
παϊκό Αρχείο ιών.
ΣΤΗ ΓΟΥΧΑΝ
Το Ινστιτούτο ιολογίας ανήκει στην ΚινεΕν μεταξύ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού ζική Ακαδημία Επιστημών, η οποία διοιΚοινοβουλίου πληθαίνουν οι ερωτήσεις κείται από το Κρατικό Συμβούλιο της Λαϊπρος την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς κής Δημοκρατίας της Κίνας.
τη χρηματοδότηση του εργαστηρίου αλλά
Ο Σάρλι Βάιμερς ρωτά, αν η Ευρωπαϊκή
και τη διεξαγωγή των πειραμάτων κέρ- Επιτροπή έχει ολοκληρώσει και δημοσιδους λειτουργίας. Έτσι, μόλις προ ολίγων εύσει την ενδιάμεση έκθεση που ζήτησε
ημερών, ο Ευρωβουλευτής Σάρλι Βάιμερς ο ίδιος σε σχέση με τη δεύτερη επιχορήτης πολιτικής ομάδας των συντηρητικών γηση, μετά από «έλλειψη επικοινωνίας
επανέρχεται με νέα ερώτηση για τα τε- με τη Γουχάν που παρατηρήθηκε κατά
κταινόμενα του εργαστηρίου, τα πειράμα- την περίοδο από το Φεβρουάριο έως τον
τα «Gain-of-function» και τη σχέση της ΕΕ Οκτώβριο 2020» και, εάν όχι, πότε θα το
με το Ινστιτούτο ιολογίας Wuhan.
πράξει, ενώ λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα
Συγκεκριμένα τονίζει, πως σε απάντηση τα κεφάλαια είναι ευμετάβλητα και υπάρστην προηγούμενη γραπτή ερώτηση του, χει αδιαφανής χαρακτήρας των κομμουνιη Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Ινστιτούτο στικών καθεστώτων, πόσο βέβαιο είναι η
ιολογίας της Γουχάν – από όπου αναφέρε- Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καμία χρηματοται ότι προέρχεται ο ιός COVID-19 – ωφε- δότηση από τους φορολογούμενους της
λήθηκε από κοινοτική χρηματοδότηση το ΕΕ δε συνέβαλε στη χρηματοδότηση της
2015 και το 2019, ενώ μια αντιπροσωπεία λεγόμενης έρευνας «κέρδος-λειτουργίας»
της ΕΕ επισκέφθηκε το εργαστήριο ιολογί- στην Κίνα και κυρίως στο πρώτο εργαστήας για την έναρξη της «ερευνητικής εγκα- ριο επιπέδου BSL-4.
τάστασης υψηλού κινδύνου για τη βιοα- Σύμφωνα με κύκλους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αναμένονται να κατατεσφάλεια» το 2015.

θούν το επόμενο διάστημα ακόμη περισσότερες ερωτήσεις, με στόχο να αποκαλυφθούν ενέργειες με τις οποίες εμπλέκονται ευρωπαϊκοί θεσμοί στη χρηματοδότηση και συνεργασία με το Ιολογικό
εργαστήριο της Γουχάν.
ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΟΥΧΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
Εξάλλου, ένα ενημερωτικό δελτίο του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό την κυβέρνηση
Τραμπ, ανέφερε όμως ότι οι ερευνητές της
Γουχάν είχαν αρχίσει να διεξάγουν πειράματα με τον κορωνοϊό RaTG13, ο οποίος
αναγνωρίστηκε ότι έχει τη στενότερη γενετική ομοιότητα με τον ιό COVID-19, από
το 2016. Το Ινστιτούτο συμμετέχει λοιπόν
σε πειράματα «κέρδους – λειτουργίας»
για τη δημιουργία χιμαιρικών ιών, ενώ
νωρίτερα είχε συμμετάσχει σε πειράματα με ζώα με το κινεζικό στρατό τουλάχιστον από το 2017, με την τότε έρευνα να
περιλαμβάνει πειράματα κέρδους – λειτουργίας με τη δημιουργία τεχνητών ιών,
στους οποίους δημιουργούνταν νέες ή
βελτιωμένες δυνατότητες για να μελετηθεί ποια νέα παθογόνα θα μπορούσαν να
προκύψουν και πώς να προστατευθούν
από αυτούς.

STUDIOS

Τέλος, στο διάστημα από το 2015 έως και
πέρυσι, το Ιολογικό Ινστιτούτο της Γουχάν
κατέθεσε τουλάχιστον δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την αναπαραγωγή
νυχτερίδων.
Το πρώτο, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο
του 2018 και εγκρίθηκε περίπου μισό χρόνο αργότερα, περιγράφει κλουβιά εκτροφής νυχτερίδων με γυάλινη μπροστινή
πόρτα, κρεμάστρα, άνοιγμα τροφής και
σωλήνα πόσιμου νερού, σχεδιασμένο για
να επιτρέπει στις νυχτερίδες «υγιή ανάπτυξη και αναπαραγωγή υπό τεχνητή κατάσταση».
Το δεύτερο δίπλωμα, που κατατέθηκε
τον περασμένο Οκτώβριο, δίνει οδηγίες
στους ερευνητές για το πώς να μεγαλώσουν άγριες νυχτερίδες για να βελτιώσουν το ποσοστό αναπαραγωγής και επιβίωσης τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι
νέες έρευνες του Π.Ο.Υ. – αφού πρώτα
αξιολογηθούν οι μελέτες που απαιτούνται
στη νέα αποστολή – θα περιλαμβάνουν
ερωτήσεις για όλα τα στοιχεία που έχουν
ήδη αποκαλυφθεί είτε από την επιστημονική ή τη δημοσιογραφική έρευνα.
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Εν τω μεταξύ, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κεντ ανέτρεψαν με νέα μελέτη
την κινεζική εκδοχή της πρώτης χρονικά
προσδιορισμένης εμφάνισης κρουσμάτων της πανδημίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το παθογόνο είναι πιθανό
να εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τις
αρχές Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου
2019, αναφέροντας τη 17η Νοεμβρίου ως
την πιο πιθανή ημερομηνία.
Αυτό υποδηλώνει, ότι το παθογόνο μπορεί να βρισκόταν σε κυκλοφορία, πριν
φτάσει στην αγορά της Γουχάν, μέσω σποραδικών λοιμώξεων πριν από το μεγάλο
ξέσπασμα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς, οι πρώτες λοιμώξεις
εκτός Κίνας θα μπορούσαν να είχαν σημειωθεί στην Ιαπωνία γύρω στις 3 Ιανουαρίου, στην Ισπανία στις 12 Ιανουαρίου
και στις ΗΠΑ περίπου στις 16 Ιανουαρίου.

• SINGING and PIANO
LESSONS
• PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for
SOCIAL MEDIA
• ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS
in collboration with:

Info: 514-616-6919 dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons | Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS
Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.
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ΚΕΜΠΕΚ – ΥΓΕΙΑ

Αποδεικτικά εμβολιασμών
στο Κεμπέκ: Η διαδικτυακή
υπηρεσία δε δουλεύει πάντα
-Οι γονείς σας δεν έχουν εγγραφεί στο
RAMQ.
-Άτομα που είναι 14 ετών και κάτω δε θα
μπορούν να κατεβάσουν την απόδειξή τους
μέσω της πύλης.
Σύμφωνα με το υπουργείο, συνεχίζονται
οι εργασίες για να καταστεί διαθέσιμη μια
ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού σε όλα τα
άτομα που έχουν εμβολιαστεί.

Γ

ια τους πολίτες του Κεμπέκ που έχουν
κάνει την πλήρη σειρά των εμβολιασμών, τίποτα δε φαίνεται πιο σημαντικό
από την επίσημη πιστοποίηση του υπουργείου ότι το άτομο εμβολιάστηκε.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Ιδίως για τους Κεμπεκιότες Ελληνικής καταγωγής που θέλουν να ταξιδέψουν, αυτή
η ηλεκτρονική πιστοποίηση είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Ωστόσο, η πύλη στο διαδίκτυο
δε λειτουργεί πάντα. Οι πιστοποιήσεις που
δίνουν τα φαρμακεία δεν είναι ίδιες από
φαρμακείο σε φαρμακείο και πολλές από
αυτές δεν είναι αποδεκτές σε διεθνή αεροδρόμια, όπως διαπίστωσα μετά λύπης μου
στη Φρανκφούρτη.
Αυτή τη στιγμή, αν λάβετε κάποιο κωδικό
λάθους από την επίσημη αρχή που εκδίδει τα QR codes πρέπει να πάτε σε κέντρα
μαζικών εμβολιασμών, όχι στο φαρμακείο,
προκειμένου να βρεθούν τα λάθη στο σύστημα για το φάκελό σας, ούτως ώστε να
δουλέψει το σύστημα και να προχωρήσει
σε έκδοση του κωδικού QR.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Η απόδειξη λαμβάνετε επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος την ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού,
εάν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες
όταν κάνατε ηλεκτρονικό ραντεβού (Clic
Santé):
-Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν έγκυρο αριθμό κινητού
τηλεφώνου;
-Τον αριθμό ασφάλισης υγείας σας.
Στη συνέχεια, θα λάβετε αυτόματα, εντός
λίγων ημερών από το ραντεβού σας, ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα
μήνυμα κειμένου που θα σας ειδοποιεί ότι
η ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού σας είναι διαθέσιμη. Οδηγίες για τη λήψη θα παρέχονται στο μήνυμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Η ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού είναι
ένα έγγραφο PDF που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας
τηλέφωνο. Το έγγραφο περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, το εμβόλιο που λάβατε
και έναν κωδικό QR που περιέχει αυτές τις
πληροφορίες. Ο κωδικός QR είναι ένας δισδιάστατος κώδικας, που αποτελείται από
μια σειρά παύλων, τετραγώνων, κουκκίδων, πολυγώνων και άλλων γεωμετρικών
σχημάτων, που χρησιμοποιούνται για την
παροχή πληροφοριών. Η χρήση κάμερας
smartphone και εφαρμογής ανάγνωσης κωδικών QR καθιστά δυνατή τη σάρωση του
κωδικού QR και την αποκάλυψη αυτών των
πληροφοριών.
Ο κωδικός QR που περιλαμβάνεται στην
ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού δεν είναι
προς το παρόν αποκωδικοποιήσιμος.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ;
Σύμφωνα με το Santé Québec, όταν εμβολιάζεστε, σας δίνεται ένα έντυπο αντίγραφο
της απόδειξης εμβολιασμού. Αυτό ισχύει
για όλα τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων
Για να αποφύγετε τυχόν απάτη με τα
των εμβολίων COVID-19. Εάν δεν έχετε λάβει αυτήν την απόδειξη εμβολιασμού, πρέ- προσωπικά σας στοιχεία:
πει να πάτε στο μέρος όπου εμβολιαστήκα- -Κρατήστε την απόδειξη εμβολιασμού στον
τε. Μια ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού εαυτό σας, συμπεριλαμβανομένου του μοείναι επίσης διαθέσιμη, αφού λάβετε τον ναδικού συνδέσμου που λάβατε μέσω eεμβολιασμό COVID-19. Η εφαρμογή και η mail ή γραπτού μηνύματος.
χρήση αυτής της ψηφιακής απόδειξης στο -Δε συνιστάται να μοιράζεστε μια φωτοΚεμπέκ δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Ακόμα γραφία της απόδειξης εμβολιασμού σας
κι αν υπάρχει ψηφιακή απόδειξη, συνιστά- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ται να διατηρείτε το έντυπο αντίγραφο της
απόδειξης εμβολιασμού που λάβατε μετά ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
τον εμβολιασμό σας.
Εάν το έντυπο ή το ψηφιακό αντίγραφο
Στη συνέχεια μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης
σάς επιτρέπει να κατεβάσετε την ψηφιακή της απόδειξης εμβολιασμού σας περιέσας απόδειξη εμβολιασμού. Μόλις αποκτή- χει λανθασμένες πληροφορίες, πρέπει να
σετε πρόσβαση στην πύλη, θα σας ζητηθεί κλείσετε ραντεβού με ένα κέντρο εμβολιανα παράσχετε στοιχεία αναγνώρισης, όπως: σμού χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Clic
Santé (ανατρέξτε στην ενότητα «Εμβόλιο
-Όνομα και επώνυμο
COVID-19 / Αντιμετώπιση προβλημάτων»)
-Ημερομηνία γέννησης
-Ημερομηνία του πρώτου σας εμβολιασμού για να επικυρώσετε και διορθώστε τις πληροφορίες σας.
COVID- 19
-Επωνυμία του πρώτου σας εμβολίου
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ
COVID-19
-Και ο Αριθμός ασφάλισης υγείας ΑΠΟ ΤΟ COVID-19
Η ψηφιακή απόδειξη εμβολιασμού έχει
(medicaire)
Μόλις επαληθευτούν αυτές οι πληρο- σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες
φορίες, θα μπορείτε να κατεβάσετε την σχετικά με το εμβόλιο που λάβατε. Έχουν
ψηφιακή σας απόδειξη εμβολιασμού. Εάν ξεκινήσει εργασίες για να θεωρηθούν όσοι
εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, δε θα έχουν προσβληθεί από το COVID-19 και
μπορείτε να κατεβάσετε την απόδειξη εμ- όσοι έλαβαν μια δόση του εμβολίου ως
επαρκώς εμβολιασμένοι. Επομένως, δε
βολιασμού. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν:
-Ορισμένες από τις πληροφορίες δεν ται- χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια
ριάζουν με αυτές στο Québec Vaccination με τα κέντρα δοκιμών ή να καλέσετε στο
1 877 644-4545.
Registry ή στο μητρώο RAMQ.

Καλημέρα
Πατρίδα
Το ημερήσιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα της παροικίας μας
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κυριακή: 7:30 το πρωί και 9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:30 το πρωί
Τρίτη: 8:30 το πρωί
Τετάρτη: 5:30 το πρωί
Πέμπτη: 7:30 το πρωί
Παρασκευή: 3:00 το πρωί και 8:30 το πρωί
Σάββατο: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή: 3:30 το πρωί

Αυτή την Κυριακή 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
"Η ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ"

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "Η ΦΙΛΙΑ" ΜΕΡΟΣ Β'

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

«Εκτόξευση»
με 2Χ2 νίκες!
Μ

ε δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, σε διάστημα 4
ημερών, η ομάδα του Μόντρεαλ «σκαρφάλωσε»
στην 4η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS από
την 9η θέση που ήταν πριν.
Ειδικότερα, οι Μοντρεάλερς το Σάββατο 3/7 υποδέχτηκαν στο Saputo Stadium την ομάδα Inter Miami, την
οποία νίκησαν με 1-0 χάρη στο τέρμα του Choiniere στο
41ο λεπτό της αναμέτρησης.
Τέσσερις ημέρες αργότερα (7/7) και πάλι στο Saputo
Stadium οι γηπεδούχοι του Μόντρεαλ αντιμετώπισαν τη
Νέα Υόρκη FC, από την οποία αιφνιδιάστηκαν στο 29΄με
το τέρμα του Παρκς, κόντρα στη ροή του αγώνα.
Όμως στο 43΄ ισοφάρισαν με πέναλτι του Τόγιε (ανατροπή του Μιχαήλοβιτς από τον Ιμπεάγκα). Στην επανάληψη πέτυχαν την ανατροπή, όταν ο Κιότο στο 73΄ από
κάθετη πάσα του Μιχαήλοβιτς πέρασε στο τετ α τετ τον
γκολκίπερ Μπαράζα και ακόμα έναν αμυντικό που προσπάθησε να αποσοβήσει το... μοιραίο για τη ΝΥ, πλασάροντας στην κενή εστία και δίνοντας με 2-1 τη 2η συνεχόμενη νίκη για το Μόντρεαλ σε διάστημα 4 ημερών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ: Austin FC-Portland Timbers 4-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Columbus-New England 2-2,
DC United-Toronto FC 7-1, Montreal-Inter Miami 1-0,

Orlando-NY Red Bulls 1-2, Chicago-Atlanta 3-0, Minnesota-San Jose 2-2, Nashville SC-Philadelphia Union 1-0,
Houston-FC Cincinnati 1-1, Real Salt Lake-Los Angeles FC
0-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ: FC Dallas-Vancouver 2-2, Colorado-Seattle 1-1, LA Galaxy-Sporting KC 0-2
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: New England-Toronto 2-3, Montreal-NY City 2-1, Chicago-Orlando 3-1, Austin FC-Los Angeles FC 0-2, Colorado-Minnesota 2-0, Seattle-Houston
2-0, Vancouver-Real Salt Lake 0-4, LA Galaxy-FC Dallas
3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(13 αγώνες)
WESTERN CONFERENCE
1] SEATTLE SOUNDERS 29β. [23-8]
2] SPORTING KANSAS CITY 26β. [24-15]
3] LA GALAXY (12 αγ.) 24β. [20-18]
4] COLORADO RAPIDS (11αγ.) 20β. [18-12]
5] LOS ANGELES FC (12αγ.) 18β. [15-12]
6] REAL SALT LAKE (11αγ.) 16β. [18-12]
7] MINNESOTA UNITED (12αγ.) 15β. [12-16]
8] HOUSTON DYNAMO 15β. [16-19]
9] PORTLAND TIMBERS (11αγ.) 13β. [14-19]

10] AUSTIN FC 13β. [10-14]
11] SAN JOSE (12αγ.) 11β. [14-22]
12] FC DALLAS (12αγ.) 11β. [14-20]
13] VANCOUVER (12αγ.) 9β. [12-22]
EASTERN CONFERENCE
1] NEW ENGLAND 24β. [22-18]
2] ORLANDO CITY (12αγ.) 21β. [20-12]
3] PHILADELPHIA UNION (12αγ.) 19β. [15-11]
4] CLUB DE MONTREAL (12αγ.) 19β. [14-11]
5] NASHVILLE SC (11αγ.) 18β. [14-11]
6] NEW YORK CITY (11αγ.) 17β. [19-13]
7] DC UNITED (12αγ.) 16β. [17-14]
8] NY RED BULLS (11αγ.) 16β. [16-14]
9] COLUMBUS CREW (11αγ.) 16β. [11-9]
10] ATLANTA UTD (11αγ.) 12β. [11-13]
11] CHICAGO FIRE (12αγ.) 11β. [13-18]
12] FC CINCINNATI (10αγ.) 11β. [10-18]
13] INTER MIAMI (11αγ.) 8β. [9-17]
14] TORONTO FC (12αγ.) 8β. [16-29]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: New York Red Bulls-Philadelphia
Union, Nashville SC-Atlanta Utd
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ: FC Cincinnati-Columbus Crew

Euro 2020: Αγγλία – Ιταλία
στον τελικό του «Γουέμπλεϊ»

ΤΊ ΛΈΈΊ Η
ΠΡΟΪΣΤΟΡΊΑ

Η

Αγγλία από το βράδυ της Τετάρτης
7/7 ζει ένα όνειρο.
Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και τα… λιοντάρια
του μετά τη νίκη με 2-1 επί της Δανίας
στα ημιτελικά του Euro 2020 αύξησαν
αισθητά τις πιθανότητες το σύνθημα
«το ποδόσφαιρο έρχεται σπίτι» να γίνει
πραγματικότητα.
Αν και ο τελικός θα διεξαχθεί στο… σπίτι
της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, το «Γουέμπλεϊ», οι Ιταλοί δείχνουν διατεθειμένοι να το «φέρουν στη Ρώμη».
Άλλωστε όταν νίκησαν την Ισπανία με
4-2 στα πέναλτι και έκλεισαν θέση για
τον τελικό της Κυριακής 11/7, παράφρασαν το σύνθημα των Άγγλων «it’s coming
home» σε «it’s coming to Rome».
Η προϊστορία είναι με το μέρος της
Σκουάντρα Ατζούρα. Αυτή θα είναι η τρίτη… συνάντηση των δύο ομάδων σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος,
με τους «ατζούρι» να είναι αήττητοι στα
δύο προηγούμενα παιχνίδια.
Πρώτη φορά είχαν κοντραριστεί το
1980, με τους Ιταλούς να επικρατούν 1-0
για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων χάρη σε γκολ του Ταρντέλι.
Εντέλει, είχαν τερματίσει 2οι και είχαν
πάρει το εισιτήριο για το μικρό τελικό,
με τους Άγγλους από την άλλη να μένουν
τρίτοι στο γκρουπ.
Πέρασαν 32 χρόνια για να συναντηθούν
ξανά, με το Euro του 2012 να φέρνει αντιμέτωπους Άγγλους και Ιταλούς στα προημιτελικά. Σκορ δεν υπήρξε σε 120 λεπτά,
με το ματς να οδηγείται στα πέναλτι και

την «σκουάντρα ατζούρα» να επικρατεί
4-2, στην πορεία της για τον (χαμένο) τελικό με τους Ισπανούς.
Μέχρι όμως την Κυριακή 11 Ιουλίου (3
μ.μ. ώρα Καναδά), η Αγγλία θα θυμίζει
μεθυσμένη πολιτεία.

Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα
με τη Δανία – και την πρόκριση σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης μετά από
55 χρόνια και συγκεκριμένα μετά τον
τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του
1966, όπου κατέκτησε το μοναδικό με-

γάλο της τίτλο στο ίδιο γήπεδο που θα
παίξει και την Κυριακή – από το Λονδίνο,
ως το Μπέρμπιγχαμ και το Νότιγχαμ, οι
οπαδοί των «Τριών Λιονταριών» πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία της εθνικής
τους ομάδας.
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Super League: «Ναυάγιο» με την προκήρυξη
του νέου πρωταθλήματος

Η

έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης 8/7 στη
Super League (μέσω τηλεδιάσκεψης) πραγματοποιήθηκε για να εγκριθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος της περιόδου 2021-22, όμως αυτό δεν
κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί.
Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης ως προς τα τηλεοπτικά, που υφίσταται τη δεδομένη στιγμή, έφερε την αρνητική τοποθέτηση των δέκα από τους δεκατέσσερις
συλλόγους της ανώτατης ελληνικής επαγγελματικής
κατηγορίας.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η διοργάνωση δεν
μπορεί να ξεκινήσει, αν δεν ψηφιστεί η προκήρυξη
τουλάχιστον από τα 3/4 των μελών του συνεταιρισμού. Οι περισσότερες από τις ομάδες δεν έχουν τη-

Τόκιο: Οριστικά χωρίς θεατές
οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών
λόγω της έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού

Ε

ίναι πλέον επίσημο: οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία κόσμου στις εξέδρες, αφού ο
κορωνοϊός έχει… επιστρέψει για τα καλά, η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και υπήρξε κίνδυνος ακόμα και νέας
ακύρωσης των Αγώνων, όπως συνέβη πέρσι το καλοκαίρι.
Τις τελευταίες μέρες στο Τόκιο επικρατεί μεγάλη ανησυχία, με
τους διοργανωτές των Αγώνων να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα,
προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην υπάρχουν προβλήματα με τους αθλητές. Και τις τελευταίες ώρες ολοένα και
περισσότερο φαινόταν ορατό το ενδεχόμενο να αποφασίσουν να
μην ταξιδέψει κανείς στο Τόκιο. Με αποτέλεσμα μεγάλοι χορηγοί
να ακυρώνουν τα περίπτερα και τις εκδηλώσεις που σκόπευαν να
έχουν στην πόλη.
Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων, Ταμάγιου Μαρουκάβα, στο Kyodonews, ο οποίος ανακοίνωσε πως
τίθεται σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ιαπωνία.
«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που έπρεπε να ληφθεί για το
καλό των θεατών» ήταν τα λόγια του εκπροσώπου της ΔΟΕ, Τόμας
Μπαχ, τη στιγμή που ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής,
Σέικο Χασιμότο, σχολίασε σχετικά: «Είχαμε αναλάβει την ευθύνη από την πρώτη ημέρα που αναβλήθηκαν αγώνες το 2020. Θα
στηρίξουμε οποιαδήποτε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ασφαλείς
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες για τους Ιάπωνες πολίτες και όλους τους αθλητές».

Suggested presentation.

λεοπτικό συμβόλαιο για τη νέα σεζόν κι ως εκ τούτου
τοποθετήθηκαν αρνητικά, ενώ το θέμα της κεντρικής
διαχείρισης δεν προχωράει, προς το παρόν τουλάχιστον.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως Ατρόμητος, ΠΑΣ
Γιάννινα (έχουν συμβόλαιο και φέτος με τη NOVA) και
Ολυμπιακός ψήφισαν υπέρ της έγκρισης της προκήρυξης, ενώ ο Άρης, που επίσης έχει συμβόλαιο, επέλεξε να δηλώσει «παρών».
Το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων έχει πάντως
δρόμο ακόμη, καθώς στο «παιχνίδι» για την απόκτησή τους, εκτός από τη NOVA έχει εισέλθει πια δυνατά
και η Cosmote TV.
© iefimerida.gr

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΟΚ

Τα «βαριά χαρτιά»!

1,7 εκ.€ το χρόνο ο Λουτσέσκου | 1,2 εκ.€ ο Μαρτίνς

Τ

η στιγμή που μπαίνουμε
στην πιο κρίσιμη καμπή σε
ό,τι αφορά το μεταγραφικό παζλ
των ελληνικών ομάδων, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ήδη στον
ορίζοντα μία δυναμική που εκπέμπουν οι σύλλογοι, οι οποίοι
κατά τα φαινόμενα θα διεκδικήσουν και τους φετινούς τίτλους.
Με αφορμή το γεγονός ότι μετράμε ήδη αντίστροφα για τις
πρώτες επίσημες υποχρεώσεις
των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ψάξαμε
και βρήκαμε τα υψηλότερα
συμβόλαια των δύο… πλουσιότερων ομάδων της χώρας: του
Πρωταθλητή Ολυμπιακού και
του Κυπελλούχου ΠΑΟΚ. Με
την υποσημείωση ότι επίκεινται
προσθαφαιρέσεις στη διάρκεια
του καλοκαιριού στα ρόστερ και
των δύο ομάδων.
Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό
παρατηρούμε ότι μέχρι στιγμής
οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει
τη σημαντικότερη κίνησή τους
με την ένταξη του Τικίνιο Σοάρες. Με τον Βραζιλιάνο φορ να
υπογράφει συμβόλαιο 2+1 έτους
και τις ετήσιες απολαβές του να
φτάνουν το 1,2 εκ.€.
Από εκεί και έπειτα, τα υψηλότερα συμβόλαια που κοσμούν το
έμψυχο υλικό των Πρωταθλητών
είναι αυτά του Γιουσέφ Ελ Αραμπί και του Κώστα Φορτούνη,
τα οποία αγγίζουν το 1,5 εκ.€ το
χρόνο.
Στο ίδιο ποσό κοστολογείται και

ο Ζοσέ Σα αλλά ο Πορτογάλος
πορτιέρο είναι έτοιμος να πουληθεί σε άλλη ομάδα.
Όσον αφορά τον Πέδρο Μαρτίνς, ο Πορτογάλος τεχνικός διανύει ήδη τον 3ο χρόνο του συμβολαίου επέκτασης που υπέγραψε
το Μάιο του 2019 και ανέρχεται
στις 900.000 € και με τα μπόνους
επίτευξης στόχων να φτάνουν το
1,2 εκ.€.
Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, το εγχείρημα επιστροφής του Ραζβάν
Λουτσέσκου στον πάγκο ύστερα
από μία διετία και με τελευταία
ανάμνηση την κατάκτηση του

νταμπλ, ανάγκασε τη διοίκηση
του Ιβάν Σαββίδη να καταβάλλει πλουσιοπάροχο «κλειστό»
τριετές συμβόλαιο στο Ρουμάνο προπονητή, ύψους 5,1 εκ.€.
Με τον Λουτσέσκου να γίνεται ο
πλουσιότερος τεχνικός της Super
Leagueμε απολαβές 1,7 εκ.€.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα βαριά
συμβόλαια
ποδοσφαιριστών,
το ακριβότερο είναι αυτό του
Άντριγια Ζίβκοβιτς με απολαβές
1,2 εκ.€ και ακολουθούν αυτά
των Ίνγκι Ίνγκασον και Ομάρ Ελ
Καντουρί (που ανανέωσε πρόσφατα) με 1 εκ.€ ετησίως.

barbiesgrill.com
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Οι «γαλαζοαίματοι»
που συνέφαγαν με
τους... Μητσοτάκη
στην Αντίπαρο

Σ

την καρδιά των Κυκλάδων και συγκεκριμένα στην Αντίπαρο, βρέθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός και η σύζυγος του. Όχι, δεν
έχουν ακόμα αρχίσει τις καλοκαιρινές τους
διακοπές. Ούτε περιορίστηκαν σε βόλτες
στα γραφικά σοκάκια του νησιού. Ήταν
καλεσμένοι σε ένα δείπνο, που εκτός από
πεντανόστιμο φαγητό διέθετε και κάποιες
από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες
της ανθρωπότητας, που επέλεξαν την Ελλάδα για τις φετινές τους διακοπές.

λάμβαναν ένα ήσυχο βράδυ του Ιουλίου.
Αν και στο ευρύ κοινό είναι πιο γνωστή
η σύζυγός του, σχεδιάστρια μόδας Νταιάν,
ο Μπάρι Ντίλερ, οικοδεσπότης της διάσημης παρέας, παίζει στα δάχτυλά του το
Χόλυγουντ, τη Γουόλ Στρίτ και τη Σίλικον
Βάλεϊ. Δηλαδή, την ψυχαγωγία, την οικονομία και την τεχνολογία. Τους βασικούς
πυλώνες του παγκόσμιου οικοσυστήματος.
Ο 79χρονος άνδρας ίδρυσε στη δεκαετία
του 1990 την εταιρεία IAC, έναν τεχνολογικό κολοσσό πολυμέσων. Κάτω από την
ομπρέλα της βρίσκονται πλατφόρμες ταινιών, διαδικτυακών παιχνιδιών και λογισμικών, όπως η Vimeo που πλέον αγγίζει
τα 10 δισ.$.
Πριν δοκιμάσει την τύχη του, θεωρείτο
ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του
τηλεοπτικού δικτύου ABC και FOX, έχοντας δημιουργήσει σειρές όπως το Cheers
και τους Simpsons. Η διαδρομή του στην
τηλεόραση αποδείχθηκε απλά προθέρμανση. Ανέλαβε το κινηματογραφικό
στούντιο Paramount, ανακαλύπτοντας
ταλέντα και εγκρίνοντας οσκαρικές ταινίες. Πλέον, διευθύνει δεκάδες δικές του
εταιρείες, μεταξύ των οποίων το Expedia
και την κορυφαία διαδικτυακή εφαρμογή
γνωριμιών.

Νεφέλη Λυγερού*
© slpress.gr
Συνδαιτημόνες του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν, μεταξύ άλλων, ο πλουσιότερος
άνθρωπος του κόσμου, o Τζεφ Μπέζος, το
ζεύγος των ηθοποιών Τομ Χανκς και Ρίτα
Γουίλσον, ο δημοσιογράφος Άντερσον
Κούπερ, η σχεδιάστρια μόδας Ντάιαν Φον
Φύρστενμπεργκ και ο παραγωγός του Χόλυγουντ  Μπάρι Ντίλερ.
Η Ελλάδα, οι απεριόριστες δυνατότητες
της που υπερβαίνουν τα όρια του τουρισμού, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις, ήταν
κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν
την ομήγυρη, που για ένα αμύητο μάτι δε
διέφερε από τις τόσες και τόσες που απο-

Professional Auto Body
Repair & Painting
Insurance Work Accepted
Expert Color Matching
Import Car Specialists

|
|
|

All Work Guaranteed
Factory Genuine Parts
Major & Minor Repairs
1385, Boul. des Laurentides
local 103, Vimont, Laval, Qc.

514 476-4565

Η δυσθεώρητη περιουσία, η ενασχόληση
με τους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας και η εμπειρία, τον έχουν μετατρέψει
σε ένα είδος γκουρού, στη θέα του οποίου
σιωπά ακόμα και ο ιδρυτής του Facebook.
Η επιρροή του Ντίλερ είναι τέτοια, που
όταν εξέφρασε την αντιπάθεια του για τον
τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
ο τελευταίος αφιέρωσε δεκάδες φαρμακερές αναρτήσεις στο Twitter εναντίον
του, ενώ η δημοτικότητα του έπεσε 4%.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΗΣΙ
Έχει στενούς δεσμούς με το ζεύγος Κλίντον, το οποίο εναπόθεσε στα χέρια του
και το μέλλον της κόρης τους Τσέλσι, της
οποίας υπήρξε μέντορας. Αυτός είναι που
την τοποθέτησε στα Διοικητικά Συμβούλια κάποιων εταιρειών του. Στους στενούς
του φίλους συγκαταλέγονται κάποια από
τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλυγουντ,
καθώς είναι παραγωγός ταινιών και ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει την καριέρα κάποιων εκ των δημοφιλέστερων σταρ.
Κερασάκι στην τούρτα της καριέρας του
είναι η δημιουργία του δικού του προσωπικού νησιού έξω από το Μανχάταν και
ένα θεματικό πάρκο 250 εκατομμυρίων
στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Σε αντίθεση
με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, αυτός έχει τη
φήμη ενός ευγενή άνδρα, αφοσιωμένου
στη δουλειά, στη σύζυγο και στους φίλους
του. Αυτούς καλεί κάθε καλοκαίρι στο γιοτ
του, ένα από τα πλέον πολυτελή στον κόσμο. Το EOS, αξίας 160 εκατ. δολαρίων,
φιλοξενεί καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και
πολιτικούς. Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ένας
από τους στενότερους του φίλους.
Η σύζυγος του από το 2001 μέχρι σήμερα
και μέλος της παρέας της Αντιπάρου, είναι -όπως ήδη αναφέραμε- η σχεδιάστρια
ρούχων Ντάιαν Φον Φύρστενμπεργκ. Ο
πρώτος της σύζυγος ήταν ο γερμανικής καταγωγής Πρίγκιπας Egon von Furstenberg,
ένας από τους κληρονόμους της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat και μέλος της ιταλικής
αριστοκρατίας.
Η Ντάιαν πάλευε για την ανεξαρτησία
της. Η αγάπη της για τη μόδα τη μετέτρεψε σε ένα από τα πιο γνωστά φεμινιστικά
είδωλα της εποχής μας. Επί δεκαετίες ντύνει τις γυναίκες σε κάθε γωνία του πλανήτη. Μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει  το
θρυλικό wrap φόρεμα που θεωρείται η
επιτομή της μοντέρνας θηλυκότητας.
Το ζεύγος Μπιλ και Ντάιαν επέλεξαν φέτος την Ελλάδα για τις διακοπές τους και
δε θα μπορούσαν παρά να πλαισιώνονται
από τους φίλους τους. Ένας από αυτούς
είναι ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Δημιούργησε
την Amazon, η οποία τον εκτόξευσε στην
κορυφή των πιο πλούσιων ανθρώπων του
κόσμου.

Αυτό το καλοκαίρι ο Μπέζος παραδίδει
τον έλεγχο της εταιρείας του στο δεξί του
χέρι, βάζοντας πλώρη για νέα καινοτόμα
και κερδοφόρα μονοπάτια, όπως τη διαστημική του εταιρεία και την εφημερίδα
Washington Post που πλέον βρίσκεται στα
χέρια του.
Ο Άντερσον Κούπερ είναι για μια ακόμα
χρονιά καλεσμένος του ζεύγους Ντίλερ.
Από τα τέλη Ιουνίου γυρνάει μαζί τους τα
ελληνικά νησιά. Έχει, άλλωστε, εκφράσει
πολλές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα. Ο Κούπερ είναι ο βασικός παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου CNN. Εδώ
και χρόνια αναδεικνύεται ο πιο δημοφιλής δημοσιογράφος των ΗΠΑ.
Στο παρελθόν έχει καλύψει τα σημαντικότερα γεγονότα, ενώ είχε διατελέσει και
πολεμικός ανταποκριτής, παίρνοντας τα
σκήπτρα από τη συνάδελφο και φίλη του
Κριστιάν Αμανπούρ. Πλέον, κάθε βράδυ,
καλωσορίζει τους τηλεθεατές του ενημερωτικού κολοσσού στην εκπομπή του με
τίτλο «Anderson Cooper 360». Εκεί σχολιάζει τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας.

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ
Μία ώρα αργότερα, αναλαμβάνει το
ρόλο του οικοδεσπότη ενός πάνελ που περιλαμβάνει οικονομολόγους, πολιτικούς
αναλυτές και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Εκτός από την τηλεοπτική του
παρουσία, έχει εκατομμύρια ακόλουθους
στους προσωπικούς του λογαριασμούς
στα σόσιαλ μίντια, κερδίζοντας επάξια τον
τίτλο του δημοσιογράφου με τη μεγαλύτερη επιρροή.
Ο ετήσιος μισθός του υπερβαίνει τα 10
εκατ. δολάρια. Τα χρήματα, όμως, δεν
ήταν ποτέ κάτι που τον απασχολούσε ιδιαίτερα. Κατάγεται από μία οικογένεια που
περιλαμβάνει αριστοκράτες, δαιμόνιους
επιχειρηματίες και εκκεντρικούς καλλιτέχνες. H μητέρα του Γκλόρια Βάντερμπιλτ
ήταν μία από αυτούς.
Ήταν κληρονόμος του Νεοϋορκέζου εφοπλιστή Κορνήλιους Βάντερμπιλτ.
Η καριέρα του δαιμόνιου επιχειρηματία
είχε αρχίσει με μία χειροκίνητη βάρκα,
με την οποία μετέφερε μετανάστες από
το Staten Island στο Μανχάταν. Η βάρκα
εκείνη έγινε ατμόπλοιο και το ατμόπλοιο
ολόκληρος στόλος.
Στην επίλεκτη αυτή παρέα προστέθηκαν
και ο Τομ Χανκς με τη σύζυγο του Ρίτα. Αν
και παραμένουν δραστήριοι, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες στο Χόλυγουντ, περνούν όλο τους το καλοκαίρι στην Ελλάδα,
η οποία είναι πλέον η πατρίδα τους.
Ο Χανκς δηλώνει Έλληνας και η Αντίπαρος είναι το προσωπικό ησυχαστήριο της
οικογένειας. Όταν βαρεθεί να κερδίζει
Όσκαρ και να σαρώνει τα βραβεία αλλά
και τα ταμεία, σκοπεύει να αποσυρθεί
Ο ΜΠΕΖΟΣ ΚΑΙ Η AMAZON
Η Amazon ξεκίνησε ως ένα διαδικτυα- στην Ελλάδα.
κό  κατάστημα λιανικής. Για την ακρίβεια *Η Νεφέλη Λυγερού είναι δημοσιογράφος.
ένα ιντερνετικό βιβλιοπωλείο και μετε- Εκτός από το SLpress.gr εργάζεται στο Πρώτράπη σε έναν από τους μεγαλύτερους το Θέμα και στην ΕΡΤ. Στο παρελθόν έχει
διαδικτυακούς ομίλους. Η επιχείρηση που εργαστεί στην εφημερίδα Επενδυτή, στο περιοδικό Επίκαιρα, στο περιοδικό Κάπα της
άρχισε πριν από 27 χρόνια ως online βι- Καθημερινής και στον Real FM. Πτυχίο κοιβλιοπωλείο είναι πλέον μια από τις εται- νωνιολογίας από το Πάντειο πανεπιστήμιο.
ρείες με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο.
Δύο μεταπτυχιακά από το πανεπιστήμιο του
Λίγες ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε πω- Λονδίνου και από το πανεπιστήμιο Columbia
λήσεις τριμήνου άνω των 100 δισ. δολαρί- της Νέας Υόρκης στην Επικοινωνία, στη Δημοσιογραφία και σε Film and TV Studies.
ων για πρώτη φορά.
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Facebook.com/TheHCGM

YouTube.com/user/TheHCGM

Instagram: @thehcgm

hcgm.org

info@hcgm.org



Τα πανηγύρια του καλοκαιριού
Τ

α πανηγύρια και οι διάφορες εκδηλώσεις του
καλοκαιριού αποτελούν πάντα πόλο έλξης για
την παροικία μας, αφού μας δίνουν την ευκαιρία να συναντήσουμε και να διασκεδάσουμε με
τα μέλη της οικογενείας μας και τους αγαπημένους
μας φίλους, γείτονες, συγγενείς και συνεργάτες.
Η πανδημία, πέρυσι, μας υποχρέωσε να μεταφέρουμε τις εκδηλώσεις online, με διαδικτυακά πανηγύρια και διανομή φαγητού με τηλεφωνική προπαραγγελία. Η νέα, πρωτόγνωρη πραγματικότητα μας
ανάγκασε να προσαρμοστούμε σε μια καινούργια
καθημερινότητα. Φέτος, με τη μερική χαλάρωση
των υγειονομικών μέτρων, η ΕΚΜΜ, σεβόμενη
πάντα τις κυβερνητικές αποφάσεις, παρουσίασε τα
δύο ελληνικά πανηγύρια, τα πρώτα που σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού: Το πανηγύρι του
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στη Νότια Ακτή και το
πανηγύρι του Λαβάλ.
Όπως κάθε χρόνο, οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις
ξεκίνησαν με το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής, με τη συμμετοχή των κυριών του Γυναικείου Τμήματος, της νεολαίας Met Youth και πολλών εθελοντών. Η τριήμερη εκδήλωση ήταν σεμνή, χωρίς μουσική και χορό,
όμως πάντα με την ίδια φλόγα και την ελληνική ζωντάνια και αγάπη, που μας χαρακτηρίζουν ως λαό.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής Αφροδίτη Σταθοπούλου ευχαριστεί θερμά τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σωτήριο,
τις Ομοσπονδιακές Βουλευτές Alexandra Mendez
και Sherry Romanado, καθώς και τον Πρόεδρο
της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή που τίμησαν το πανηγύρι με την παρουσία τους. Επίσης, τους Salon
Funeraire Darche, KRB Law, Adonis, Nick Flouris
Accounting, Genesis Floors, Evangelia Tsotsis, Dr.
Caroline Ibrahim, Vanessa Sotos Realties, Minos
Bekeridis Avenue Realties, Helen Tsalamandris,
Notary, Dimitrios Retalis Pharmacy, Spiros Marinis,
Pharmacy, Barbies, Lanvac, Lafrenaie, K-Litho,
Alpha Meats, Kefi Fit, Zoume Montréal, Garderie
Chateau De Reve, Carol Engle, Financial Advisor,
Gyro Boutique, Arahova, PA Supermarché, Miron,
Pain Olympia, Québéc Donor, Salamina, Mr. Puffs
Dix Trente, St. Julie, Kidon, Labelle Province
Taschereau για την υποστήριξή τους. Επίσης, ένα
ιδιαίτερο ευχαριστώ στους ακούραστους εθελοντές
και στο κοινό που τίμησε την τριήμερη εκδήλωση με
την παρουσία του.
Το πανηγύρι του Λαβάλ διοργανώθηκε από το
Περιφερειακό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ Λαβάλ, στον
προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, όπου
είχαν τοποθετηθεί τραπέζια και καρέκλες -τηρώντας, ασφαλώς τις αποστάσεις- για όσους ήθελαν
να δειπνήσουν ή να απολαύσουν τον καφέ τους εκεί.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ
Διονύσης Μαρίνος ευχαριστεί θερμά τον Γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο, τους Ομοσπονδιακούς Βουλευτές Faycal El Khoury και Άννυ Κουτράκη, τον
Επαρχιακό Βουλευτή Guy Ouellette, ο οποίος απένειμε το Μετάλλιο Τιμής της Εθνοσυνέλευσης του
Κεμπέκ στον Νίκο Καταλιφό. Επίσης, την Επαρχιακή Βουλευτή Monique Sauve, τον Stéphane Boyer,
που εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Marc Demers,
τους Δημοτικούς Συμβούλους Aline Dib, Βασίλειο
Καρυδόγιαννη, Αγλαΐα Ρεβελάκη, Sandra El Helou
και Μαίρη Ντέρος, καθώς και τον υποψήφιο βουλευτή Σπυρίδωνα Πέττα, που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους. Επίσης, τον Πρόεδρο της
ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή, την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο
και Γραμματέα Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα Καρβελά,
την Ταμία Βούλα Νεοφώτιστου, τον Γραμματέα
Πολιτιστικών Υποθέσεων Γιώργο Λάλο, την Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής
Αφροδίτη Σταθοπούλου, τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτη
Τσόκανο και Ηλιά Χονδρονικόλα για την συμμετοχή και βοήθειά τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ
στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ και
τους εθελοντές για το πολύτιμο έργο που προσέφεραν στη διοργάνωση του πανηγυριού και ασφαλώς
σε όλο τον ελληνισμό που έδωσε το παρών σε αυτή
την προσπάθεια.

Στη Νότια Ακτή...

Στο Λαβάλ...

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
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
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Μετά –την
περσινή επιτυχία της ζωντανής διαδικτυακής
Η ΑΔΕΛ
Κ
Ι
παρακολούθησης (live streaming) από την Επίδαυρο, με την παΛ «Πέρσες»
Ε
ράσταση
του Εθνικού Θεάτρου, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 100.000 θεατές από όλο τον κόσμο, το Φεστιβάλ
Γ Επιδαύρου
Ο
Αθηνών
δίνει φέτος την ευκαιρία στο κοινό εκτός ΕλΚ
Α
λάδας Ανα
παρακολουθήσει
ζωντανά από το Αρχαίο Θέατρο ΕπιΝΑΔ
δαύρου ένα από τα γνωστότερα έργα της αρχαίας κωμωδίας.
Αγαπητά μέλη και φίλοι
της
Λακωνικής
Αδελφότητος
Καναδά οι «Βάτραχοι»
Το Σάββατο, 10 Ιουλίου, θα μεταδοθούν
μέσω live streaming
Σας
προσκαλούμε
συνεστίαση
που θα πραγματοποιηθεί
του
Αριστοφάνη,
τουςστην
οποίους
έχει σκηνοθετήσει
η Αργυρώ Χιώτη.
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το
Η μετάδοση
θα γίνει
στιςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
21:00 (ώρα Ελλάδας)
με αγγλικούς
Σάββατο
17 Οκτωβρίου
2015, στις
7:00 υπότιτμ.μ.
λους,
με
την
υποστήριξη
του
Υπουργείου
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού,
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
σε
με την
Google
Greece. Η προβολή,
συνολικής διάρκειας
το συνεργασία
Καλώς Ήλθατε
από
τις καλοκαιρινές
διακοπές.
1 ώρας
και
45 λεπτών,
θα
γίνει
μέσα
από τοκαι
[ https://www.livefromepiΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα
πλούσιο
νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
της Ελληνικής
daurus.gr/
|
https://www.livefromepidaurus.gr/
]
και
το
Κανάλι
του
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Φεστιβάλ στο YouTube, [ https://www.livefromepidaurus.gr/ | Athens
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία
σχολείου
είναι έναςκατοίκους
από τους
πιο
.
Epidaurus
Festival ] , καιτου
θα αφορά
αποκλειστικά
εξωτερικού
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361

την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Για
και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
Κυριακή
27εγγραφές
Ιουνίου, 2021
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Σε συνδυασμό με τον εορτασμό των 200 χρόνων της επανάστασης

του 1821 για την Ελληνική
ανεξαρτησία, ο Σύνδεσμος Κυπρίων και
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά και
καλοκαιρινές
διακοπές
το Διοικητικό
συμβούλιομεμετην
ιδιαίτερη
χαρά και
Φίλων
τηςτιςΚύπρου
στον
Καναδά,
σε συνεργασία
Εξοχότητά

μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην

του Ύπατου Αρμοστή
της Κυπριακής
αίθουσα
του συλλόγου,Δημοκρατίας
937α St-Roch, στον Καναδά,

κ. Βασίλειου Φιλίππου, και της Επίτιμης Προξένου της Κυπριακής

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ

Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κα Βίβιαν Κυριακόπουλου, σας

Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,

προσκαλούν
παραβρεθείτε
επιμνημόσυνη
δέησημεπου
θα
αναψυκτικών,να
κρασί
και μπύρα. Όληστην
την βραδιά
θα διασκεδάσουμε
διαλεχτή
μουσική και χορότην
σεΚυριακή
μια ευχάριστη
οικογενειακή
και στον
φιλικήΕλληνικό
ατμόσφαιρα.
πραγματοποιηθεί
11 Ιουλίου
2021

Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
Ορθόδοξο
Καθεδρικό
Ναό
Αγίου
Γεωργίου
(2455
de la
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ Chemin
ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20 QC
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
Côte-Sainte-Catherine,
Montréal
H3Tεκδηλώσεων.
1A8) προς
τιμή του
παρόμοιων
και μεγαλύτερων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ
εθνικομάρτυρα
Αρχιεπισκόπου
Κύπρου
ΚυπριανούΜΑΡΗΣ»
και όλων
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά
για
τα γενέθλια
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S
2V7
σου Δάφνη Σφακιανάκη.
εκείνων των ηρώων που σφαγιάστηκαν στις 9 Ιουλίου 1821 και των
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες
θα ανοίξουν
στη 7:00μ.μ γιαγια
το σερβίρισμα
του γεύματος
ημερών
και
μηνών
πουσυμπατριωτών
ακολούθησαν
τη συμμετοχή
τους
στον
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
μας,
οργανώνει
και
πάλι την
διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
αγώνα για ανεξαρτησία από 400 χρόνια σκλαβιας κατω απο τον
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Οθωμανικό
ζυγό.σου, ο αδελφος
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
Η διδασκαλία
θαπληροφορίες
είναι
δωρεάν
και
προσφορά του συλλόγου
στην
νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
Για
περαιτέρω
επικοινωνήστε
μαζί μαςμαςστο
(514)
262οι γιαγιάδες
και
οι νονοί
σου.

www.newsﬁrst.ca

ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

Η μόνη
υποχρέωση
είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
1908
ή στο
acfcc08@gmail.com.
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.

Δάφνη

514-271-3969

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

Αντώνης
Νεοκλέους
Για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
τηλ
450
688-9358.
στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
Πρόεδρος
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937by ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE
α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»
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
ΟΗ
Οργανισμός
Τρίτης
ηλικίαςκαι
ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
θα υποδεχθεί
μέλη του την
για
πανδημία του
COVID-19
το άγχος
να τα
επηρεάζουν
σκοπό συνεχίζουν
τηνΓια
καινούργια
θαπροσφορές
γίνει
και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
ζωή
όλων
και και
ιδίως
των
ατόμων
της
Τρίτης
Ηλικίας. ΜΕΙΖΟΝΟΣ
μελών
για
το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
.Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑΤρίτης
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
948
3021
Για αυτό τον
λόγο, ο (ΕΟργανισμός
Ηλικίας ηΤΙΣ
«ΦΙΛΙΑ»
συνεχίζει το
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
έργοΜόντρεαλ
που άρχισε για να προσφέρει
βοήθεια, που έχει γίνει πιο απαραίτητη
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε
μέχρι
αλλά
και εκπροσώπους
την
Πέμπτη
7 όσο
Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και
12:00
το ημεσημέρι
στην
περνάει ο καιρός
και ώρα
δεν
βρίσκεται
λύση παροικιακών
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές, αφού
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
Ogilvy
Aveκορονοϊού.
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να Outremont)
θαυμάσουμε
τα για
στην821
διασπορά
του
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα
χρώματα
του Φθινοπώρου
Είναι
υποχρέωση
όλων μας
να συνεχίσουμε
να σκεφτόμαστε και να
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
νοιαζόμαστε
για
τους
ηλικιωμένους
και
τους
οικονομικά
αδύναμους.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00 τονα
μεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
συνέχεια
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
Χρειάζονται
την
υποστήριξη
όλων
μας.
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν
Οποιος μεσημεριανό.
χρειάζεται
βοήθεια για ψώνια,
φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης ή
Την Πέμπτη
22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε
όποιος
θέλει
νατόσο
βοηθήσει
με τονθα
δικό
του
τρόπο
τους
μας,
Μετά
καλοκαιρινές
είναι
μια
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτιςλεωφορείο
θα
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τουδιακοπές
ονόμματος
του
Οργανισμού
σας, συμπατριώτες
όσο
και
του τόπου
μπορεί
να
επικοινωνήσει
μαζί
μας
στο
τηλέφωνο
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
514-948-3021.
ακόμη χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
10:00
Δεχόμαστε
τα
τηλεφωνήματά
σαςτο &
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από
Λαβάλ.
απο τις 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ»
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και
Στην επιτυχίαΤρίτης
της εκδήλωσης
και
στην ενίσχυση
των σχολείων
μας σε
Ο Οργανισμός
ηλικίας
ηγια
«Φιλία»
ενδιαφέρεται
να έρθει
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
να παίξετε
στο καζίνο.
2007
– 2017,
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
Η επόμενη
συνάντησή
μας
πραγματοποιείται
την
Δευτέρα,
16
Νοεμβρίου
στις 7:00
επικοινωνία
διαθέσιμες
κυρίες για γι
να αυτό
βοηθήσουν
ηλικιωμένα
άτομα.
Οι
θέσειςμε
ειναι
περιορισμένες
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ. στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
Για περισσότερεςτο
πληροφορίες,
πάρτε μας τηλέφωνο
συντομώτερο.
Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 ή Σωματείων,
στο
514-948-3021
στοτηλεφωνήστε
514-814-6890.
Για περισσότερες
πληροφορίες
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,
Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948
3021.
Για πληροφορίες και προσφορές
τηλεφωνήστε
στο (514) 948
3021

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ogilvy Ave. Montréal

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 ).

–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙ ΩΝ
Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΒΑΛ
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH
LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY
Καλούμε
τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
_____________________________________________________________________________

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

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 προσφέρει
δύο
(2) υποτροφίες
ΓΕΥΜΑ
ΠΡΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗτων $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ »

σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
Ένα
ποσό
από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
__________________________________________________________
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
διατεθεί για την βοήθεια των
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που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
Η Φιλόπτωχος
Αδελφότης
του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, διοργανώνει την
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
Κυριακή, 11 με
Ιουλίου,
γεύμα σε πακέτο
προς την
συνεργασία
τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες
τηςενίσχυση του Μοναστηριού μας.
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Αισθανόμεθα
υποχρέωση
πρός την
Μονή
της Παναγίας.
Πρέπει με αγάπη να
Park
Extension
θα προσφέρει
καιΙερά
παλι
το πρόγραμμα
PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
βοηθήσουμε
με
αυτό
το άνω
γεύμα.
για
άτομα
60
ετών
και
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
και την βελτίωση
της τους,
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.
Η διανομή
θα γίνει στην
αίθουσα
της Εκκλησιάς
του Ιερού Ναού Αγίου
απαραιτήτως
από
καθηγητή
μέσω
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
Νικολάου
αποέκθεση
τις 11:30
εώς τις
1:00οποία
μ.μ. θα περιγράφουν τον
• μία
250π.μ.
λέξεων
στην

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
ΤαΤιμή
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
πακέτου:
$20. έχει
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
To γεύμα
θα περιλαμβάνει:
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

¼ κοτόπουλο
gravy,
coleslaw, Δρ.
ρύζι,Νικόλαο
πατάτες φούρνου,
ψωμί και
γλυκό
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Αμπατζόγλου,
στην
Το
πρόγραμμα
θ’BBQ,
αρχίσει
την
Τρίτη 19
Σεπτεμβρίου
2017.

κάτωθη διεύθυνση:
Οι παραγγελίες θα γίνουν δια τηλεφώνου στους αριθμούς –
Για
περισσότερες
πληροφορίες
και
εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
(450)
973-9331
ή (450)
681-8287Committee
μέχρι
και την Τετάρτη
7 Ιουλίου.
AHEPA
Education

στο (514) 948
3021 Montreal
AHEPA
κερδίσετε 2 εισιτήρια
Η Παναγία
βοήθειά
μας αφήστε
και ευχαριστούμε
την φορές).
αγάπηνα
σας.
Εαν
δεν απαντήσουμε
μήνυμα.για
( Ευκαιρία
δύο
5777 Wilderton
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Λαβάλ
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org

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

Ανακοινώσεις
του
Ιερού
Ναού
Αγίας
της
του
Θεού
Σοφίας
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Ανακοίνωση
Επιτροπής
του Ιερού Ναού
Αγίας της του Ανοικοδόμησης
Θεού Σοφίας
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Του Ιερού Ναού Αγίας της ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ
τουΑΓΑΠΗΤΟΙ
Θεού
Σοφίας
ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:

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

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ
ΦΟ

*

Γ
ΚΑ

Ο

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

*

ΛΑΚΩ
Ν

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

ΝΑΔΑ

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

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

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.
Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία του
σχολείου είναι ένας από τους πιο
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς στόχους
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
την
και την
ΕλληνικήΑδελφότητας
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού Πίστη
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

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
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν. Η
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με το
μικρό ανθρώπινο
δυναμικό, δόθηκε
η ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

δωρεάν μεσημεριανό.
Την Πέμπτη

22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε

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

Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
γραφείο
της Κοινότητος
514-684-6462
Ξυπολιτάκης
Για μια ακόμα
φορά θέλουμε
να εκφράσουμε
τα θερμά μας ευχαριστήριαΤάσσος
σε όλη
την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας σκέπτονται και
Αγαπητοί
αγαπητοί
εν Χριστώ
αδελφοί,
Γιασυμπάροικοι,
εγγραφές και
πληροφορίες
τηλεφωνείστε
στο

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Πρόσκληση σε
ΑΧΕΠΑ
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θα περπατήσουμε
μέχρι το Πάρκο
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο
το πρόθυμο προσωπικό
τους. Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
Αγαπητοί
συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτήςασκήσεις
μας,
της
δεύτερης
Ανοικτής
Επιστολής, απευθυνόμαστε
και
θα
επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
Θέλουμε
να
ευχαριστήσουμε
όλους
τους
Παροικιακούς
συλλόγους,
και
τα
Διοικητικά
τους
Συμβούλια
που
πρόθυμα
μαςαυτοκίνητο.
συμπαραστάθηκαν
προςμεράκι
εσάςοργανώνει
για νατην
σας
ενημερώσουμε
και
πάλι σχετικά
με τα
όσα σχετίζονται
τον υπόμεανοικοδόμηση
Ιερό
Ναό Αγίας της
Για όσους δενμεπερπατάνε
ευκολία θα υπάρχει
πρώτη
εκδήλωση της νέας
περιόδου,
μια συνεστίαση
στην
. συλλόγου,
μας συμπαραστέκονται
τουκαι
Θεού
Σοφίας που
βρίσκεται
στο 898
Saint - Roch γωνία Wiseman,
στοAHEPA
Park Extension.
αίθουσα
του
937α St-Roch,
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμέςΚαλούμε
που διερχόμεθα
τις οικογένειες
& άτομα που έχουν ηλικιωμένους,

το Σάββατο
17αγάπη
Οκτωβρίου
7:00
Βασιζόμενοι
πάντα στην
όλων όσωνστις
θέλουν
ναμ.μ
δούν την τελειοποίηση
του
Ιερού
μας
Ναού, και
επαναλειτουργία
ταηΜέλη
και υποστηρικτές
της την
“ΦΙΛΙΑΣ”,
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή
πληγήμας,
τηςφίλους
πανδημίας
που ταλαιπωρεί
την ανθρωπότητα να
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ
μας για να δείξουν την
του, σας
προσκαλούμε
την Κυριακή
11 Ιουνίου
2017,
από
τις 12:00να
ως
τις
6:00
μ.μ.για
σεμια
μιαβραδιά
εκδήλωση
Σας
προσκαλούμε
Θα απολαύσουμε
ένα εξαιρετικό
δείπνο με πλήρες
φαγητό, με
ποικιλία
ποτών,
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
περάσει.
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
«Γεύματος
με Μακαρονάδα,»
$15.00.
αναψυκτικών,
κρασί και μπύρα. Όλημε
τηντιμή
βραδιάεισιτηρίου
θα διασκεδάσουμε
με διαλεχτή
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σε
πανεπιστήμια
της. επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Οι δωρεές
το περίσσευμα
της αγάπης
σαςκαιέφτασαν
τις $7.000 (επτά)Για
χιλιάδες
πληροφορίες
προσφορές
(514) 948-3021
μουσικήαπό
και χορό
σε μια ευχάριστη
οικογενειακή
φιλική ατμόσφαιρα.
Ένα
ποσόδολάρια
από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
για την βοήθειασας,
των είναι απαραίτητα για να
διατεθεί
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή μεγάλη οικονομική
συμπαράστασή

Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν Χριστώ αδελφοί,
22
Η εκδήλωση
θα γίνει
στην
αίθουσα
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίωςτου
στηνΣυλλόγου
ανταπόκρισηΜεσσηνίων
των ρουμελιωτών7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος,

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
μαςολοκληρώσουμε
πρόσφερε
καιτην
πάλι
δωρεάν
και
ωςμέσω
ευχαριστούμε
την
Διοίκηση
του
Συλλόγου.
αλλά και των φίλων
τουΕκκλησία
συλλόγου
μας,
ώστε
ναεκ
μαςτούτου
ενθαρρύνει
στην οργάνωση το
μας
και
αυτής
να
συνεχίσουμε
πνευματικό
μας
έργο,
όπως
επί
τόσα
χρόνια
παρείχε
ο Ιερός
Ναός
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
παρόμοιων και μεγαλύτερων
εκδηλώσεων.
Παράλληλα
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
λόγω
του
ότι
οι
ανάγκες
για
την
ολοκλήρωση
του
έργου
είναι
πολύ
μεγάλες,
σας
συνεργασία
με
τις
Κοινωνικές
Υπηρεσίες
της
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά
για
τα γενέθλια
προτρέπουμε
να συμμετάσχετε
στον
έρανο καταθέτοντας
την δωρεά
σας,
στους
δύοτοειδικούς
λογαριασμούς
• τοκατ΄ευθείαν
βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι
πρόγραμμα
PIED
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
.
Ως εκ τούτου,
οι
προσπάθειές
μας
συνεχίζονται
Ouzeri
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S
2V7
www.newsﬁrst.ca
•
έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε
πανεπιστήμιο
με
τους
βαθμούς τους
Δάφνη
Τραπεζώνσου
που
έχουνΣφακιανάκη.
ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
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
Γι’Τοαυτό,
σας
υπενθυμίζουμε
ότιστην
μπορείτε
και
εσείς
να3E5
ενισχύσετε
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα
και
open
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
ανταποκρινόμενο
από
πεσίματα
και τηνAccount
βελτίωση
της τους,
ισορροπίας
*CIBC
1254
Ave
Beaumont
Mont-Royal
Qc.
H3Pbar
Branch: Transit
number
00601
Number
12-01514.
Έχεις
φέρει
απέραντη
χαρά
Στης
5:00
μ.μ.
απαραιτήτως
από καθηγητή
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
μέσω
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
και
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και
πάλι
την
διδασκαλία
• ste
μία
έκθεση Ville
250
λέξεων
στην
οποία
θαnumber
περιγράφουν
τονAccount
*Είτε
καταθέτοντας
την
προσφορά
σας στον
λογαριασμό
SCOTIABANK,
Shopping
Centre,
Branch
Transit
62851
ζωή
όλων
μας. ΣεScotia,
αγαπάμε
πολύ.
*The
Bank
of Nova
Rockland
Shopping
Cent,τής
2305
Rockland Rockland
Road,
1830,
Mont
Royal,
QC
H3P 3E9,
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και
πώς
η
Ελληνική
τους
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
Transit
no
62851,
account
no
0005215.
Number
0005215,
που
ανοίχτηκε
ειδικά
για τονθασκοπό
αυτόν,
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
πολύ$3,000
αγάπη
και
στα
ελληνόπουλα
του
Μόντρεαλ.
Το
μικρό
χορευτικό
αποτελούν
παιδιά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
1ο Με
βραβείο:
2ευχές,
ο βραβείο:
$1,000
3το
ο βραβείο:
$500
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο
William
Hingston
419
Saint
Αναφέροντας
τους
αριθμούς,
μπορείτε
επίσης
να
πάτε
σε
οποιοδήποτε
άλλο
υποκατάστημα
της
CIBC,
ή
της
ScotiaBank
σας
των
επανγελματικών
τους
στόχων.
οι
γονέις
σου,
ο
αδελφος
ηληκίας
6
έως
12
χρόνων.
:
*ΕίτεΓιαστέλνοντας
προσφορά
σας στην
διεύθυνση
περισσότερες την
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με την
Επιτροπή Εράνου
της ΕΚΜΜ
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο
SS-21, κάθεσας
Τρίτη
και διεύθυνση:
Παρασκευή.
σου Γιάννης,
παππούδες
και εσωτ. 114,
διευκολύνει
και ναοικάνετε
την κατάθεσή
σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε
την προσφορά
στην
στο 514-738-2421,
Οι
συμπληρωμένες
αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
Η διδασκαλία
θα
είναι
δωρεάν
και
προσφορά
του
συλλόγου
μας
στην
νέα
γενειά
EGLISE
STE-SOPHIE
DE
DIEU
C.P.
73
BP
SAINT-DOMINIQUE,
MONTREAL
QC.
H2S
3K6
με
email
στο
fundraisingcommittee@hcgm.org
γιαγιάδεςή και
οικ.νονοί
σου.
EGLISEοιSTE-SOPHIE
DIEU
C.P.στο73514-944-5445
BP DU PARC, MONTREAL
QC.
H2S
3K6.
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
με τον DE
Γιώργο
Κουφάλη
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman,
στο Park Extension.
*Είτε
μέσω
e-transfer
δωρεές
στο:στο
agiasofiamontreal@gmail.com
Η μόνη
υποχρέωση
είναι για
η εγγραφή
μέλους
σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ

κάτωθη διεύθυνση:

τωνότι
γονέων,
με την
ετήσιαενίσχυσης
συνδρομή των
20προσπάθειάς
δολ.
: 514-744-4576
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
Για κάθε
πληροφορία,
ή τον
τρόπο
της
τηλεφωνήστε
στον
αριθμό
ζητείστε
την
κα Δήμητρα
Φυσικά
λόγω
του
έχουμε
άδεια
έκδοσης
αποδείξεων
γιαμας,
φορολογικές
απαλλαγές
(Registration
No:και790776124
RC0001)
θα .
AHEPA
Education
Committee
στο
(514)
948
3021
Δάφνη σας
514-271-3969 απόδειξη. Η συμμετοχή
AHEPA Montreal
σαςΟιστείλουμε
και την
σχετική
στοτις«Γεύμα της Μακαρονάδας»
ή η ενίσχυσή
σας μεναοποιονδήποτε
κερδίσετε 2 εισιτήρια
εγγραφές άρχισαν
και για
την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να
κάνετε
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για
να
δείτε
Βιτάλη,
Νταλάρας
άλλον
τρόπο
μπορείτε,
θα
μας
χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και
θα
ενθαρρύνει
την
προσπάθειά
μας
για
την
ολοκλήρωση
του
εγγραφές
τωνκαι
παιδιών
σας η τωντου
εγγονιών
σας το συντομότερο.
Montreal, QC
Με αγάπη
Χριστού
τις ευλογίες
π. Βίκτωρος
Τσέκερη
και
Γλυκερία
στις
26
Νοεμβρίου
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας.
θέλετε
μπορείτε να
H3S 2V7περισσότερες
Από τονΑν
Οργανισμό
Τρίτης ηλικίας ηπληροφορίες
«Φιλία»
Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
Από
την Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
τηλεφωνείτε
στην
κακονΔήμητρα
στον αριθμό:
514-744-4576
τηλ 450 688-9358.
στον
Ξενοφών Νικολόπουλο
514 270
4107 ή την Κυριακή στα

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του,
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου
2017,
από
τις
12:00
ως
Mπορείτε
να
βρήτε
την
αίτηση
και
να
λάβεται
περισσότερες
πληροφορίες
celebrations@newsfirst.ca
Send
your
photos
Του
Ιερού
Ναού
Αγίας της του Θεού Σοφίας
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
(514)
948 3021
γραφεία
του
συλλόγου
937
ST-Roch
τηλ.
514
270
4858
στην ιστοσελίδα
μας
: www.ahepamontreal.org
OF CHARGE
τιςFREE
6:00
μ.μ. σε μια
εκδήλωση
«Γεύματος
με
Μακαρονάδα,»
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
με τιμή εισιτηρίου
$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
α

Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ
(από Σκοτεινή Αργολίδας)

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Διετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΥ
(από Πικέρνι Αρκαδίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 απεβίωσε στο Μόντρεαλ
ο αείμνηστος πατέρας και παππούς

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΗΣ

ΠΟΛΥΖΩΗ
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ

(ετών 83, από Παγκράτι Καλαβρύτων)

Η σορός του θα εκτεθεί
στο Νεκροπομπείο
AETERNA, 55 Gince, Montreal.
Επισκεπτήριο: 11 Ιουλίου / 5-9 μ.μ.

(από Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η νεκρώσιμος ακολουθία
θα τελεστεί τη Δευτέρα
12 Ιουλίου στον Ιερό Ναό τού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)

Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

Η σύζυγος:
Βασιλική

ΑΛΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ

Τα παιδιά:
Ιωάννης, Αναστασία, Γεωργία

(από Καλαμάτα)

Τα εγγόνια:
Χριστόφορος, Αλεξία, Μελίνα
Τα αδέλφια:
Γεωργία και Ιωάννα Κόρβης,
Ευαγγελία Τσιώλη,
Αγγελική Δημητρίου,
Χριστίνα Μιχαλάκου, Σμαράγδω
και Δημήτρης Κωστόπουλος

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Κάπως έτσι φεύγουν οι Άνθρωποι από τη ζωή ετούτη, ξαφνικά και γρήγορα,
και μένει ένας μεγάλος πόνος. Ο πόνος του θανάτου.
Καλό ταξίδι και Καλό Παράδεισο!

ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
(από Νεστάνη Αρκαδίας)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Τη Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

στον Ιερό Ναού του Αγίου ΝικοΛάου 3780 Souvenir Chomedey H7V 1Υ3,
στις 12 μ.μ. τελούμε Διετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού αδελφού και θείου

ΠΑΝΤΕΛΉ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ετών 92, από Μεθώνη Μεσσηνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
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ΠΑΝΤΕΛΉ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ετών 92, από Μεθώνη Μεσσηνίας)

Πολυαγαπημένη σύζυγος: Ειρήνη Καλογεροπούλου (το γένος Δικτάκης)
Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου - Γιώργος Γκιούσμας,
Σοφία - Σπύρος Χρηστόπουλος, Κώστας - Μαρία Καλογεροπούλου
Τα εγγόνια: Ηλίας Μάντης - Julia Barone, Αγγελική Μάντης - Andrew Abraham,
Ειρήνη Μάντης - Τάσσος Μανιάκας, Γιώργος και Ειρήνη Χρηστοπούλου,
Παντελής, Εύα και Ειρήνη Καλογεροπούλου
Τα δισέγγονα: Εύα, Λαβίνα, Θεόδωρος και Αλέξανδρος
Ο αδελφός: Παναγιώτης Καλογερόπουλος
Οι κουνιάδοι: Γιώργος Δικτάκης και Δαββίδης Δικτάκης
Η κουνιάδα: Κατερίνα Δικτάκη
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

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 12/7/2021 – 18/ 7/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1816: Η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία
της από την Ισπανία.
1821: Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχονίζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι
πρόκριτοι του νησιού.
1877: Αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή
φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Γκραν Σλαμ.
1956: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με
αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο
και περισσότεροι από 100 να τραυματισθούν.
Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.
1959: Αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για «αδικήματα
στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους».
Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση
πέντε ετών.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
805

Αν νιώσετε ερωτικά σκιρτήματα για κάποιον/α, πείτε κάτι, κάντε μια
φιλοφρόνηση, είναι το μήνυμα που σας
στέλνει η Αφροδίτη στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας ως τις 22 Ιουλίου. Έχετε
τώρα τη δύναμη και το θάρρος να πάρετε την πρωτοβουλία να πλησιάσετε
το αντικείμενο του πόθου σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Ξαναζείτε το πάθος και τη ζωή!
Μέχρι τις 22 Ιουλίου η Αφροδίτη θα βρίσκεται στο ζώδιό σας χαρίζοντάς σας μια
ενθουσιώδη, περιπετειώδη και εξωστρεφή ενέργεια, φλερτάρετε και διασκεδάζετε, κάνετε οτιδήποτε ευχαριστεί τον
εαυτό σας. Αυτές οι εβδομάδες είναι επίσημα αφιερωμένες μόνο σε εσάς. Βάλτε
πρώτα τις δικές σας ανάγκες.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Η Αφροδίτη ως τις 22 Ιουλίου κινείται στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού
και της οικογένειας, χαρίζοντάς σας μια
τρυφερή, ενσυναισθητική ενέργεια που
καταπραΰνει την ψυχή σας. Λαχταράτε
τους πιο στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους οικείους σας τώρα, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών και των
παιδιών σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Δε χρειάζεται να είστε κολλημένοι στο παρελθόν, ξεφύγετε από αυτό
για να δείτε το φως της αγάπης και της
ζωής. Η Αφροδίτη μέχρι τις 22 Ιουλίου
θα βρίσκεται στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, κάνοντάς σας περισσότερο
ευαίσθητους και νοσταλγικούς, πάτε
πίσω στο παρελθόν και σκέφτεστε πολύ.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Μέχρι τις 22 Ιουλίου, η Αφροδίτη θα κινείται στον επικοινωνιακό και
κοινωνικό τρίτο οίκο σας και είστε στο
στοιχείο σας. Το κινητό σας χτυπάει συνεχώς, λαμβάνετε πολλές κοινωνικές
προσκλήσεις, είστε δημοφιλείς, καθώς
η πειθώ και η διπλωματία σας εντυπωσιάζουν τους γύρω σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Όλα ή τίποτα! Η Αφροδίτη κινείται στον όγδοο οίκο σας, της οικειότητας
και των κοινών οικονομικών πόρων, κάνοντάς σας να αναζητάτε μια βαθύτερη
συναισθηματική σύνδεση με τον αγαπημένο σας και αγωνίζεστε για την μακροχρόνια οικονομική σας ασφάλεια. Ενδιαφέρεστε για έναν ερωτικό σύντροφο με
ψυχή και για τις αποταμιεύσεις σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Κοινωνικοποιηθείτε και κάντε
νέους φίλους. Η Αφροδίτη μέχρι τις 22
Ιουλίου θα κινείται στο φιλικό και κοινωνικό ενδέκατο οίκο σας γεμίζοντας τη
ζωή σας με άφθονη διασκέδαση με τους
φίλους σας, νέες συνεργασίες και γνωριμίες στο διαδίκτυο. Ξεκινά ένα τολμηρό
εξάμηνο κεφάλαιο για την καριέρα σας!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Ώρα να απολαύσετε μια πολυτελή ζωή, να ξοδέψετε για τη διασκέδασή
σας και την αγάπη, χάρη στην Αφροδίτη
στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, η
οποία θα βρίσκεται σε αυτόν τον τομέα
του χάρτη σας ως τις 22 Ιουλίου. Για τους
επιχειρηματίες, είναι η κατάλληλη στιγμή
να βελτιώσετε την επωνυμία της επιχείρησής σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Ζήστε τη ζωή στο έπακρο! Μέχρι τις 22 του μήνα η Αφροδίτη κινείται
στον περιπετειώδη και ενθουσιώδη
ένατο οίκο σας, κάνοντας ανάλαφρη
την ατμόσφαιρα γύρω σας, είστε έτοιμοι να ξεφύγετε από τη ρουτίνα σας
και την πλήξη σας, ίσως ακόμα κάνετε
ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

Έχετε διάθεση για συμβιβασμό
και υποχώρηση, καθώς η Αφροδίτη θα
κινείται ως τις 22 του μήνα στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων. Φανταστείτε
τον εαυτό σας σε ένα καταφύγιο αγκαλιά με τον αγαπημένο σας συζητώντας
το μέλλον της σχέσης σας. Μια απόδραση σαν κι αυτή, θα σας μείνει αξέχαστη.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Στρέψτε το βλέμμα σας στις
πιο μεγάλες φιλοδοξίες σας, στη βελτίωση της σταδιοδρομίας σας. Η Αφροδίτη μέχρι τις 22 Ιουλίου θα κινείται στο
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, και γίνεστε
πιο οργανωτικοί και πιο πειθαρχημένοι,
πράγμα το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στο πιο ψηλό βάθρο
της εργασίας σας.

Προτού χαθείτε στην ονειροπόληση, το σύμπαν σας καλεί να επιστρέψετε στη Γη, καθώς η Αφροδίτη
μέχρι τις 22 του μήνα θα βρίσκεται στον
έκτο οίκο σας, της καθημερινότητας και
της υγείας. Βάλτε τη λογική σας και το
αναλυτικό μυαλό σας για να αποπερατώσετε ένα επαγγελματικό έργο.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 804

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ο ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
Τρέχει χαρούμενος ο άνδρας να ανακοινώσει
στη γυναίκα του τα… νέα:
– Χαρίκλεια τα έμαθες; Βγήκαν… ολυμπιακά προφυλακτικά!
– Καλά Κώστα μου, σοβαρά μιλάς; Και τι το ιδιαίτερο
έχουν δηλαδή;
– Είναι σαν τα μετάλλια, Χαρίκλεια, βγαίνουν σε χρυσό,
ασημένιο και χάλκινο.
– Αλήθεια; Πήρες Κώστα μου εσύ; Πήρες;
– Εμ, βέβαια Χαρίκλεια, έτσι θα σ’ άφηνα;
Πάμε γρήγορα να το «δοκιμάσουμε».
– Και ποιο από τα τρία πήρες καλέ μου;
– Μα ποιο άλλο; Το χρυσό βέβαια!
– Ουφ… χάθηκε βρε αγάπη μου να πάρεις το ασημένιο,
μήπως και τελειώσεις κι εσύ μια φορά… δεύτερος;

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
1] Ο φιλόσοφος Στίλπωνας κλήθηκε στον Άρειο Πάγο
για να βεβαιώσει, αν πραγματικά είπε ότι η Αθηνά δεν
είναι θεός… «Και βέβαια δεν είναι θεός, θεά είναι,
αφού είναι γυναίκα», είπε. Όταν το άκουσε ο Θεόδωρος, ο λεγόμενος «άθεος», τον ειρωνεύτηκε λέγοντας:
«Από πού το γνώριζε ο Στίλπωνας; Ή μήπως σήκωσε
το χιτώνα της Αθηνάς και είδε τον κήπο της;».
2] Παρακινούσαν το Βασιλιά Φίλιππο το Μακεδόνα
να εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε: «Δεν είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω
να με κακολογεί και σ’ άλλα μέρη;».
3] Έδειξαν στο Διαγόρα τον «άθεο» τα πολλά αφιερώματα ανθρώπων που είχαν σωθεί από ναυάγια με
τη βοήθεια των θεών. Ο Διαγόρας απάντησε: «Αν οι
θεοί φρόντιζαν να σώσουν και όσους πνίγηκαν, τότε
θα βλέπατε πολύ περισσότερα αφιερώματα».

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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Something for everyone | De tout pour tous
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com
PALACE
514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7
www.palacereception.com

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

514-800-0666

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

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

COMMERCIAL

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

514.731.6391

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210
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.

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ

H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

Παραγωγής και Συσκευασίας
της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό μας στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας.

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent
Qc, Canada H4S 2A2
www.rosehillfoods.com
514 745-1153

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

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

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

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

Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις
παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και
επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε η
ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το
ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS ιδρύθηκε το 1983
και έχει την έδρα της στο Ville SaintLaurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς
εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα
εταιρεία τροφίμων στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά
υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για
να εργαστούν στην γραμμή

Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων
στον Καναδά.

RESIDENTIAL

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση
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Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

www.lazaros.ca
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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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
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295,500

$

MLS: 11170098

1-1289 RUE JASMIN, LAVAL
(CHOMEDEY), QC, H7W 3V9
Beautiful and bright open concept
condo close to everything. Situated
in quiet area of Chomedey close to
schools, shopping and transport. 2
bedrooms with huge bath/shower
& laundry. 1 parking and 1 storage.
MUST SEE!!

CALL ME FOR MORE INFO.

VOULA

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
1
0
5
.
3
9
9
4
1
5
M
AGENTVK@GMAIL.CO

SULTS
CEPTIONAL RE
|
EX
E
IC
RV
SE
T
EN
EXCELL

Delays and
als
Withdraw

ments
Special assesships
rs
ne
w
-o
co
for
Legal
Assistance

RimEmobilière
ence
AgT
N
E
C
IA
N
A
M
U
E
H
TR
N
450.682.2121
HUMANIA CE

Latent
Defects

