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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Ακραία  Ακραία  
ρητορική  ρητορική  
από τους από τους 

Φιλελεύθερους Φιλελεύθερους 
Anglade προς Legault: Anglade προς Legault: 

«Υποχρεωτικός εμβολιασμός  «Υποχρεωτικός εμβολιασμός  
στους Δημόσιους Υπάλληλους»στους Δημόσιους Υπάλληλους»

ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Διαχωρισμός πολιτών Διαχωρισμός πολιτών 

με διχαστική λογική με διχαστική λογική 
Ποιοι οι περιορισμοί σε Ποιοι οι περιορισμοί σε 

όσους δεν εμβολιάζονταιόσους δεν εμβολιάζονται

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Διχογνωμία για την  Διχογνωμία για την  
33ηη δόση των εμβολίων  δόση των εμβολίων 
Τι αναφέρουν οι μελέτες στις ΗΠΑ  Τι αναφέρουν οι μελέτες στις ΗΠΑ  
και τι πρέπει να κάνει ο Καναδάςκαι τι πρέπει να κάνει ο Καναδάς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

«ΟΧΙ σε LOCKDOWN  «ΟΧΙ σε LOCKDOWN  
και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ»ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ»

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 
Με μάσκες  Με μάσκες  

η επιστροφή  η επιστροφή  
των παιδιών  των παιδιών  
στα σχολείαστα σχολεία

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Η επόμενη μέρα Η επόμενη μέρα 
και οι κινήσεις και οι κινήσεις 
των Ταλιμπάν των Ταλιμπάν 

και της Διεθνούς και της Διεθνούς 
ΚοινότηταςΚοινότητας

ΣΕΛΙΔΑ 5

«Έφυγε» ο Θ. Σεργκάνης «Έφυγε» ο Θ. Σεργκάνης 
Το καμάρι του Τύρναβου που  Το καμάρι του Τύρναβου που  
έμαθε παραδοσιακούς χορούς  έμαθε παραδοσιακούς χορούς  
στους Έλληνες του Μόντρεαλ στους Έλληνες του Μόντρεαλ 

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΕΚΛΟΓΕΣ 

Το NDP "κλείνει το μάτι"  Το NDP "κλείνει το μάτι"  
στους Συντηρητικούς στους Συντηρητικούς 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3

FAYÇAL EL-KHOURY
LAVAL-LES ÎLES

351 boul Samson suite 300, Laval QC H7X 2Z7 
514 396-9366 equipe.elkhoury@gmail.com

ANNIE KOUTRAKIS
VIMY

3870 boul. Notre-Dame, Laval QC H7V 1S1
514 778-5423  a.koutrakis.liberal@gmail.com

Στις 20 Σεπτεμβρίου, επανεκλέξτε
Τον Faycal El Khoury και την Annie Koutrakis

Authorised and paid by the official agents of Fayçal El-Khoury and Annie Koutrakis

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
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0$DOWN0000
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile 
plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any 
down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido related names & logos are trademarks 
used under licence. © 2021 Fido

LIMITED QUANTITIES

$50/mo. $20/mo. after bill credit (taxes extra) for 24 months1. Full price: $1,200.

BACK TO SCHOOL DEALS
on Galaxy S20 FE 5G

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

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier 
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca 
to see all current offers
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Οι απαιτήσεις του Κεμπέκ
Πριν παρουσιάσει τον κατάλογο αι-

τημάτων της κυβέρνησης του, ο 
πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François 
Legault, ύψωσε τη φωνή του, κατηγορώ-
ντας την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι 
μπαίνει στις δικαιοδοσίες της επαρχίας, 
όπως η υγεία και η παιδεία. Υπενθυμί-
ζουμε ότι πρόσφατα, ο φιλελεύθερος 
ηγέτης και πρωθυπουργός του Καναδά, 
Justin Trudeau, υποσχέθηκε να προσλά-
βει 7.500 οικογενειακούς γιατρούς και 
νοσηλευτές σε ολόκληρη τη χώρα, εάν 
επανεκλεγεί στην εξουσία, δαπανώντας 
3 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Παρόλα αυτά, οι απαιτήσεις του Κε-
μπέκ προς τους ηγέτες των ομοσπονδι-
ακών κομμάτων είναι συγκεκριμένες και 
συμπεριλαμβάνουν σημαντική αύξηση 
στη μεταφορά χρημάτων για την υγεία 
για όλες τις επαρχίες, αλλά χωρίς όρους 
και περιορισμούς. Από το Σεπτέμβριο 
του 2020, οι επαρχίες συνεργάζονται για 
να απαιτήσουν αύξηση της συνεισφο-
ράς της Οτάβα στη χρηματοδότηση των 
δαπανών υγείας (η οποία θα αντιπρο-
σώπευε μεταφορά 28 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων στις επαρχίες).

Σημειώνουμε ότι, οι καναδικές επαρ-
χίες, απορροφούν σχεδόν το 80% του 
λογαριασμού υγείας και οι ανάγκες όλο 
αυξάνονται. 

Συνάμα, ο François Legault θέλει να 
παραχωρηθεί στο Κεμπέκ ο πλήρης 
έλεγχος όλων των νομοθεσιών της μετα-
νάστευσης, συμπεριλαμβανομένου της 
οικογενειακής επανένωσης.

Οι παραχωρήσεις αυτές υπάρχουν ως 
γραπτές υποσχέσεις από τον ηγέτη των 
συντηρητικών O’Toole στο συμβόλαιο 
που αποτείνεται σε όλους του Κεμπε-
κιώτες, και το οποίο παρουσιάσαμε στα 
ΝΕΑ την προηγούμενη εβδομάδα. 
Η κύρια όμως μέριμνα του πρωθυπουρ-

γού του Κεμπέκ, είναι η έκκληση για την 
επιβίωση των Γάλλων στη Βόρεια Αμερι-
κή, την οποία συνδέει άμεσα με την ανά-
γκη επιβολής γλωσσικών κριτηρίων, για 
την επιλογή μεταναστών που φθάνουν 
στην επαρχία.
«Το Κεμπέκ δεν μπορεί να λειτουργήσει 

σε ένα καθεστώς πολυπολιτισμού, όπως 
ο υπόλοιπος Καναδάς. Πρέπει απολύτως 
να ενσωματώσουμε τους μετανάστες 
στην πλειοψηφία των γαλλόφωνων. Εί-
ναι μια υπαρξιακή ερώτηση για το έθνος 
του Κεμπέκ. Και, καθώς δεν υπάρχει με-
γαλύτερο καθήκον για έναν πρωθυπουρ-
γό του Κεμπέκ, από το να διασφαλίσει το 
μέλλον των Γάλλων, ζητώ από τους ομο-

σπονδιακούς ηγέτες να δεσμευτούν να 
μεταφέρουν τη διαχείριση της κατηγο-
ρίας των μεταναστών από οικογενειακή 
επανένωση υπό την ευθύνη της κυβέρ-
νησης του Κεμπέκ», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, François Legault. 

Επιπλέον ο πρωθυπουργός  
του Κεμπέκ θέλει:
-Την εφαρμογή του Χάρτη της Γαλλικής 

γλώσσας σε εταιρείες υπό ομοσπονδια-
κή δικαιοδοσία, όπως ψήφισε ομόφωνα 
η Εθνική Συνέλευση του Κεμπέκ το Νο-
έμβριο του 2021. 
-Σεβασμός στην αυτονομία του λαού 

του Κεμπέκ και τις δημοκρατικές επιλο-
γές τους, άνευ οποιασδήποτε νομικής 
αμφισβήτησης.
-Τροποποίηση της δομής των ομοσπον-

διακών πληρωμών, έτσι ώστε να είναι 
συμπληρωματικές των επενδύσεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο υποδομής 
του Κεμπέκ. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ επιθυμεί τη μεταφορά των 
ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο σύνολό 
τους και να προορίζονται -άνευ όρων- 
για έργα προτεραιότητας για το Κεμπέκ. 
-Σεβασμός της δικαιοδοσίας του Κεμπέκ 

στον τομέα της στέγασης, μέσω ομο-
σπονδιακών επενδύσεων, σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες του Κεμπέκ.
-Τροποποίηση του νομοθετικού πλαι-

σίου για περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, 
και πάλι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κεμπέκ.
-Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών του 

Κεμπέκ για την καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής, με μεταφορά των ομο-
σπονδιακών κεφαλαίων ως το 2030.
-Η σύναψη συμφωνίας που αναγνωρίζει 

στο Κεμπέκ άνευ όρων δικαίωμα υπανα-
χώρησης, με πλήρη οικονομική αποζημί-
ωση, για τυχόν ομοσπονδιακές δαπάνες 
στους τομείς δικαιοδοσίας του.
-Η εφαρμογή μιας ενιαίας φορολογικής 

δήλωσης που θα διαχειρίζονται οι αρχές 
του Κεμπέκ. 

Πιθανή συμμαχία NDP με PC
Σε μια εκλογική περίοδο όλα είναι πι-

θανά. Όπως ένα κόμμα, να είναι έτοι-
μο να «πλαγιάσει» μ’ ένα άλλο, έστω κι 
αν υπάρχουν αντίθετες ιδεολογίες μετα-
ξύ των δύο. Οι Έλληνες το έζησαν με το 
«ζευγάρωμα εξουσίας» των ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. 
Μην ξεχνάμε και την παροιμία: «Το χρή-
μα πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς…».
Εάν η κάλπη των καναδικών εκλογών 

στις 20 Σεπτεμβρίου, βγάλει μια Συντη-
ρητική Κυβέρνηση μειοψηφίας υπό την 
ηγεσία του Erin O’Toole, υπάρχει πιθανό-
τητα να στηριχθεί από τον Jagmeet Singh 
και το κόμμα του NDP. 
Τουλάχιστον αυτό έδωσε να διανοηθεί 

ο τελευταίος, όταν σε ερώτηση δημο-
σιογράφων δεν απέρριψε την πιθανή 
στήριξη μιας συντηρητικής κυβέρνησης 
O’Toole. Κάτι που δεν έπραξε με τον 
πρώην ηγέτη των Συντηρητικών Andrew 
Scheer. Οι λόγοι μη υποστήριξης είχαν 

κοινωνικά πλαίσια. Ο Scheer είχε αντίθε-
τες απόψεις από τον Singh για τις αμβλώ-
σεις, τους γάμους μεταξύ ατόμων του 
ίδιου φύλου, τη νομοθεσία για το δικαί-
ωμα ευθανασίας.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ TRUDEAU
Ο Singh, από την αρχή της εκλογικής 

εκστρατείας, υπενθυμίζει ότι αυτός και 
το κόμμα του πίεσαν τη φιλελεύθερη κυ-
βέρνηση μειοψηφίας του Trudeau για να 
δοθούν – λόγω πανδημίας – όλα αυτά τα 
επιδόματα στους Καναδούς και στις επι-
χειρήσεις. Που σημαίνει, ότι αν ξοδεύ-
τηκαν παραπάνω του δέοντος χρήματα 
και ανέβηκε το έλλειμα στα… Ιμαλάια, το 
χρωστάμε στη «γενναιοδωρία» του σοσι-
αλιστικού κόμματος του Singh. 

Φυσικά θα μπορούσε να αρνηθεί κάλ-
λιστα ο πρωθυπουργός Trudeau, αλλά 
θεώρησε πιο σωστό να συναινέσει στις 
δαπανηρές απαιτήσεις του Singh, αντί 

να οδηγήσει πολύ πιο πρόωρα από τώρα 
τους Καναδούς σε εκλογές.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2019
Αυτή τη φορά, οι σφυγμομετρήσεις για 

το σοσιαλιστικό κόμμα NDP που ηγείται 
ο Singh, δείχνουν να εκλέγονται ως και 
40 βουλευτές από τους 24 που είχε στις 
εκλογές του 2019. Αυτό θα δώσει περισ-
σότερο πολιτική δύναμη στον Singh για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις κάνει, 
σε περίπτωση που εκλεγεί κυβέρνηση 
μειοψηφίας. Αλλά την ίδια στιγμή, το 
Συντηρητικό Κόμμα υπό την ηγεσία του 
O’Toole, «χαϊδεύει» τα… μέγιστα τους 
οπαδούς του Singh, ήτοι την εργατική 
τάξη, με πολιτικές που υπάρχουν μόνο 
στο πρόγραμμα του σοσιαλιστικού NDP. 

Ως παράδειγμα, πρόσφατα ο O’Toole 
δήλωσε ότι θα περάσει νομοθεσία, που 
θα εγγυάται τουλάχιστον μία θέση εκ-
πρόσωπου εργαζομένων στα διοικητικά 

συμβούλια, στις ομοσπονδιακά ρυθμιζό-
μενες εταιρείες. Δεσμεύθηκε επίσης να 
αλλάξει τους νόμους περί πτώχευσης, για 
να προστατεύονται οι συνταξιούχοι όταν 
χρεοκοπούν οι εταιρείες. 
Όπως είναι γνωστό, οι Νεοδημοκράτες 

αγωνίστηκαν σκληρά όταν η NORTEL και 
το SEARS έκλεισαν, αφήνοντας χωρίς λε-
φτά τους δικαιούχους συνταξιούχους.

Οι Συντηρητικοί μπορεί να μην έχουν την 
υποστήριξη των ηγετών των συνδικάτων, 
αλλά εργάζονται σκληρά για να αποσπά-
σουν τους ψήφους των συνδικαλιστών.

Αυτό το κοινό σημείο θα διευκολύνει 
πολύ τον Singh και τον O’Toole να κατα-
λήξουν σε κάποια συμφωνία, σε μια υπο-
τιθέμενη κυβέρνηση συνασπισμού NDP 
με το συντηρητικό PC. 
Τι είπατε; Που πήγαν οι κομματικές δι-

καιολογίες; Αυτές ξεχάστε της. Αυτό που 
μετράει είναι τα κοινά συμφέροντα για 
εξουσία…

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

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

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20212021
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

gg@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ»

Παράδειγμα προς μίμηση
Η ελληνόφωνη εκπαίδευση στον Καναδά αποτελούσε ανέκα-

θεν πρώτη προτεραιότητα της οργανωμένης ομογένειας.
Απ άκρου εις άκρον του Καναδά λειτουργούν σήμερα περισσό-

τερα από ογδόντα  Απογευματινά -Σαββατιανά σχολεία και έξι 
Ημερήσια. Ένα από τα πλέον επιτυχημένα από κάθε άποψη εκπαι-
δευτήρια, είναι το Ημερήσιο Σχολείο «Μεταμόρφωση» της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Καναδά που εδρεύει στο Τορόντο.  Άρχισε με δε-
καέξι παιδιά και τώρα έχει περισσότερα από τριακόσια εξήντα και 
τουλάχιστον εξήντα σε λίστα αναμονής. 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής, το Ημε-
ρήσιο Σχολείο «Μεταμόρφωση» έχει άριστα αποτελέσματα, τόσο 
που όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά πολλές φορές 
δεν θέλουν να φύγουν από την τάξη. Το σχολείο δίνει έμφαση στην 
εκπαίδευση των μικρών παιδιών λειτουργώντας μέσα σε ένα περι-
βάλλον που προσφέρει προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Η 
εκπαίδευση οφείλει να είναι μια διαδραστική σχέση μεταξύ φοι-
τητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ένας στόχος που επιτυγχάνεται 
μόνο μέσω της συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας. Το 
ίδρυμα προσφέρει ιδανικές αναλογίες μαθητών-εκπαιδευτικών με 
πολύ έμπειρους και καταρτισμένους δασκάλους και καθηγητές. 
Με την επέκτασή του το 2017, ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εγκα-

ταστάσεων, νέων τεχνολογιών και άλλων ζωτικών πόρων, ενισχύει 
περαιτέρω την εμπειρία της μάθησης. Στους μαθητές προσφέρεται 
ένα ελκυστικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα με ιδιαίτερη έμφαση στο 
γραμματισμό, την αριθμητική, τις επιστήμες και τις νέες τεχνολο-
γίες. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι οι πτυχιούχοι θα είναι 
πλήρως προετοιμασμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
να μαθαίνουν διαρκώς σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Κατά 
τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου διαμορφώνονται οι στάσεις 
απέναντι στη μάθηση και αναπτύσσονται τα θεμέλια των βασι-
κών δεξιοτήτων και των μαθησιακών συνηθειών που επιτρέπουν 
τη μελλοντική ακαδημαϊκή επιτυχία. Η φιλοσοφία του ημερήσιου 
Σχολείου «Μεταμόρφωση» είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές του 
να προσπαθήσουν να επιτύχουν ακαδημαϊκή αριστεία και να τους 
επιτρέψουν να ωριμάσουν κοινωνικά, συναισθηματικά και πνευ-
ματικά σε ένα αγαπημένο και οικείο περιβάλλον. Είναι ένας τόπος 
όπου οι μαθητές μπορούν να εξελιχθούν αυτόβουλα σε καλλιεργη-
μένους και συμπονετικούς νέους χωρίς το άγχος των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στην σημερινή κοινωνία. Προω-
θείται και ενθαρρύνεται ένα υποστηρικτικό, αγαπημένο και ασφα-
λές θρησκευτικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το ση-
μαντικό ρόλο που παίζουν στη ζωή ενός μαθητή. Μέσω της θετικής 
επιρροής και της καθοδήγησης, οι μαθητές αποκτούν ανεκτίμητες 
γνώσεις που τους συνοδεύουν στο ταξίδι τους στην ενηλικίωση.
Θερμά συγχαρητήρια στην διευθύντρια Άννα Σαραντίδου, το δι-

δακτικό προσωπικό, αλλά και στους γονείς των παιδιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο «Μεταμόρφωση» αποτελεί 

μέρος των πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Καναδά. Σύμφωνα με το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η ακί-
νητη περιουσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά υπολογίζεται στα 
150 εκατομμύρια δολάρια. Η όλη υλική και πνευματική ανάπτυξη 
συντελέσθηκε κατά τα τελευταία 47 χρόνια επί ποιμαντορίας του 
Μητροπολίτου και νυν Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Σωτηρίου.
Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπήρχαν πριν 47 χρόνια 22 κοινότητες-
ενορίες και σήμερα έχουν φτάσει τις 77…

Η ευήθεια των  
ΚΟΣΜΟ-ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΩΝ

Όταν η λογική του παραλόγου έχει κατισχύ-
σει της κοινής λογικής και οι θεσμοί εν Ελ-

λάδι τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί από τη 
«λοιμική» της στυγνής κομματοκρατίας, το Δη-
μοκρατικό εποικοδόμημα πάσχει και κλυδωνίζε-
ται εκ βάθρων.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 

Εξ αφορμής της πανδημίας 
και της εν γένει δημόσιας 
υγείας ή μάλλον κατά τον 
ορθότερο, εις το βωμό της 
δημόσιας υγείας, η Δημο-
κρατία έχει καταλυθεί και 
οι θεμελιώδεις αρχές της 
Συνταγματικής εννόμου τά-
ξεως έχουν ανενδοίαστα πο-
δοπατηθεί, με αποτέλεσμα 
το κοινωνικό κράτος να έχει 

διολισθήσει προς μία ιδιότυπη μορφή δικτατο-
ρίας.
Η αντίφαση της ελληνικής κυβερνήσεως να 

διώκει απηνώς τους πολίτες, οι οποίοι εκδηλώ-
νουν έναν σκεπτικισμό περί της υγείας τους μη 
εμπιστευόμενοι την αποδεδειγμένη απομειωμέ-
νη λυσιτέλεια των εμβολίων ή να διατηρούν μία 
εύλογη καχυποψία, η οποία αιτιωδώς προήλθε 
από τους εσφαλμένους χειρισμούς της ιδίας της 
κυβερνήσεως (ήτοι ακαταδίωκτο λοιμωξιολόγων, 
απόπειρα ενεργητικής δωροδοκίας εις τη νεο-
λαία) με αποτέλεσμα να έχει επέλθει μία δικαιο-
λογημένη αντίδραση.
Παρά ταύτα, η κυβέρνηση αντί να αναλάβει 

την ευθύνη περί της δημόσιας υγείας, όπως 
επιτάσσει η αρχή της ισοτίμου μεταχειρίσεως 
(κράτος δικαίου, ασφυξία κ.λπ.), επιχειρήσει να 
τιμωρήσει εσχάτως τους σκεπτικιστές περί της 
λυσιτέλειας αλλά και της αδιαφάνειας επί της 
παρασκευής του επίμαχου εμβολίου, καθώς και 
δια την ύπαρξη συγκεκριμένου μητρώου κατα-
γραφής παρενεργειών.
Η ανάλγητη και εν γένει ασύδοτη αυτή συμπε-

ριφορά της κυβερνήσεως, να τιμωρεί, με κυνική 
της ομολογία όσους συνειδητά διατηρούν επι-
φύλαξη, ασκώντας νομικά κατοχυρωμένα δικαι-
ώματα περί της υποχρεωτικότητας του εμβολι-
ασμού, συνιστά εν τοις πράγμασι, μια ιδιότυπη 
μορφή δικτατορίας, άνευ προηγουμένου.
Ο ανενδοίαστος αυτός λυσσώδης πόλεμος δι-

χοστασίας επιβολής κοινωνικού «Απαρτχάιντ» 
προς τους πολίτες, όχι μόνον δεν προσιδιάζει 
προς το κεκτημένο του Νομικού Πολιτισμού, εις 
επίρρωσιν απάδει προς πάν ψήγμα λογικής, διό-
τι η εμμονή αυτή καθ’ εαυτή, να τιμωρήσεις τους 
πολίτες μίας χώρας επειδή σκέπτονται διαφορε-
τικά και η αφαίρεση της εργασίας και του εισο-
δήματός τους, αποδεικνύει ότι, πρόκειται περί 
μίας πρωτόγνωρης φασιστικής αντίληψης, δια 
της οποίας, διώκεται ο καθείς ο οποίος δεν συμ-
μορφώνεται με τους επιβεβλημένους παρολογι-
σμούς ενός εμβολίου, δια τις παρενέργειες του 

οποίου ουδείς λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα.
Έτι περαιτέρω, ενόψει Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα 

πρόκειται να διαιρεθεί στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης των μη εμβολιασμένων, οι οποίοι θα 
αντιμετωπίζονται, ρατσιστικά, με διακριτική με-
ταχείριση, δίχως ουδένα δικαίωμα πρόσβασης 
σε ιδιωτικά ή δημόσια μέσα, και οι δήθεν προ-
νομιούχοι εμβολιασμένοι, οι οποίοι, παρά τα 
τρωτά και τα σκοτεινά σημεία αλλά και τις προ-
κληθείσες ασθένειες και θανάτους εκ του εμβο-
λίου, υπήκουσαν την εξουσία και θα εξαρτώνται 
εφόρου ζωής, από αλλεπάλληλες δόσεις, δήθεν 
δια την θωράκιση του οργανισμού τους.

Είναι πρόδηλο, ότι η κυβέρνηση ουδ’ επελάχι-
στον ενδιαφέρεται δια την δημόσια υγεία, όλως 
τουναντίον, εις τον αντίποδα, επιδιώκει να συν-
θλίψει τους Έλληνες, όπως πλειστάκις έχουμε 
επισημάνει, οι αλλοδαποί κυκλοφορούν ανενό-
χλητοι, δίχως να υφίσταται εξάρτηση των λαμβα-
νομένων επιδομάτων των, εκ της υποχρεωτικού 
εμβολιασμού.
Ο παντί τρόπω κραυγαλέος διωγμός των Ελ-

λήνων συνιστά μία απτή πραγματικότητα, την 
οποία δέον όπως συνειδητοποιήσει ο Ελληνικός 
λαός δια να διαγνώσει την φενάκη περί της δη-
μόσιας υγείας και να ερμηνεύσει σφαιρικά και 
ορθά τα γεγονότα δια το τι τεκταίνεται εις την 
Πατρίδα μας.
Η επανεκκίνηση του Κόσμου και η Νέα Τάξη 

πραγμάτων, βαίνει ολοταχώς δια της εγκαθίδρυ-
σης ενός νεοπαγούς Σιδηρούν Παραπετάσματος 
ολοκληρωτικού τύπου, υπό τον ολετήρα του 
οποίου θα κατακρημνιστεί εκκωφαντικά, τούτο 
συντελείται προπαρασκευαστικά μέσω της υγεί-
ας μας.

Ας ευχηθούμε, ότι, δοθέντος τουλάχιστον εν 
Ελλάδι, ουδείς Θεσμός καθίσταται ανεξάρτητος, 
άπαντες, υπό την απειλή απώλειας της εργασί-
ας του, τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία, η εξ 
ουρανή αρωγή του Τριαδικού Θεού, να καταστεί 
καταλυτική προς διάλυση των εωσφορικών σχε-
δίων του συστήματος.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικη-
γόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσι-
ογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό 
του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Δι-
οικητικό, 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 Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμε-
σολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευ-
μένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).
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Η Anglade παροτρύνει τον Legault  
να καταστήσει τον εμβολιασμό… 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Η ηγέτης των Φιλελευθέρων 
Dominique Anglade (φωτ. δεξιά) 

παροτρύνει τον πρωθυπουργό του Κε-
μπέκ F. Legault να καταστήσει τον εμ-
βολιασμό υποχρεωτικό για όλους τους 
υπαλλήλους της Πολιτείας, συμπεριλαμ-
βανομένης της Εθνοσυνέλευσης.

«Ζητώ από τον Πρωθυπουργό να δι-
ατάξει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
όλων των κυβερνητικών υπαλλήλων», 
έγραψε η Ντομινίκ Ανγκλέιντ την Κυρια-
κή 22/8 – στην προσοχή του Φρανσουά 
Λεγκώ στο Facebook – σύμφωνα με το 
Ici Radio Canada. «Αυτό το μέτρο είναι 
πλέον απαραίτητο για να μας επιτρέψει 
να ζήσουμε με τον ιό, να διατηρήσου-
με τις τρέχουσες ελευθερίες μας και να 
ελπίσουμε να επιστρέψουμε σε μια πιο 
φυσιολογική ζωή», σημείωσε η Anglade. 

H αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στην Εθνοσυνέλευση έκανε αυτό 
το αίτημα στον Πρωθυπουργό του Κε-
μπέκ όταν, σύμφωνα με αυτήν, «βρισκό-
μαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. 
Για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώ-
σεις, δεν μπορούμε πλέον να λαμβάνου-
με ημίμετρα ή να αλλάζουμε σχέδια κάθε 
εβδομάδα. Ήρθε η ώρα για περισσότερη 
σταθερότητα», επέμεινε η κα Anglade.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων 
COVID-19 βρίσκεται σε ανοδική πορεία 
στο Κεμπέκ εδώ και αρκετές ημέρες. Η 
κα Anglade θεωρεί ότι το κράτος, όπως 
και κάθε μεγάλος εργοδότης, πρέπει να 
δώσει το παράδειγμα για την επίλυση 
αυτής της κρίσης.

Η κ. Anglade ζητά, επομένως, από τον 
François Legault, να διατάξει τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό για όλους τους 
κρατικούς εργαζόμενους, συμπεριλαμ-
βανομένων εκείνων που ανήκουν στα 
δίκτυα υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, 
εκπαίδευση και υπηρεσιών.

Επιπλέον, η κα Anglade θα ήθελε να 
επεκταθεί η υποχρέωση εμβολιασμού 
σε μέλη και υπαλλήλους της Εθνοσυνέ-
λευσης, καθώς και σε όλους όσους φοι-
τούν σε πανεπιστημιουπόλεις κολλεγίων 
και πανεπιστημίων στο Κεμπέκ. Ωστόσο, 
περιορίζει αυτήν την απαίτηση σε άτομα 
που πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό το 
μέτρο, επειδή έχουν ιατρικούς λόγους.
«Η πλειοψηφία των Κεμπεκιωτών εί-

ναι εμβολιασμένοι αλλά και κουρασμέ-
νοι από την πανδημία, και δε θέλουν να 
ξαναζήσουν τις συνέπειες ενός περιορι-

σμού ή να χάσουν τις ελευθερίες τους 
ξανά μετά από τόσες θυσίες», έγραψε η 
κα Anglade.

Για την αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, η επιστήμη είναι κατηγορη-
ματική. Προτρέπει τον Πρωθυπουργό να 
δράσει αφού ανησυχεί, μόνο το 65,8% 
του πληθυσμού έχει λάβει τις δύο δό-
σεις τους. 

Προσθέτει ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
εφαρμόσει τα απαραίτητα μέσα για να 
επιτύχει τα ποσοστά που ορίζει η δη-
μόσια υγεία και ο καλύτερος τρόπος, 
σύμφωνα με αυτήν, είναι να καταστεί 
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, ο οποίος 
είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για 
να επιτευχθεί αυτό.

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ PARTI QUEBECOIS 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ
Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Parti 

Quebecois, Paul St-Pierre-Plamondon, 
αντέδρασε στο Twitter, υποδεικνύοντας 
ότι θέλει μια νομική και ηθική συζήτηση 
για το θέμα. Για εκείνον, η ώρα δεν είναι 
για την πολιτικοποίηση της συζήτησης, 
η οποία πολώνει ορισμένες ομάδες και 
η οποία ποικίλλει ανάλογα με την κοινή 
γνώμη. Δεν πρόκειται για την αντίθε-
ση της πλειοψηφίας σε μια μειονότητα, 
αλλά για την έναρξη μιας ήρεμης και 
προσεκτικής συζήτησης.
Αφού αρνήθηκε να συζητήσει την επι-

βολή του διαβατηρίου εμβολίου, τώρα 
η κυβέρνηση Legault θέλει να ακούσει, 
από την επόμενη εβδομάδα, εμπειρο-
γνώμονες και κόμματα της αντιπολίτευ-
σης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σύμφωνα με τη Journal du Québec, 

ακόμα κι αν η Δημόσια Υγεία συνιστά 
να υποχρεωθεί το εμβόλιο μόνο στους 
υγειονομικούς εργαζόμενους, σε άμεση 
επαφή με ασθενείς, ο François Legault  
(φωτ. αριστερά) θα ήθελε να εκμεταλ-
λευτεί την ευκαιρία για να συζητήσει τη 
δυνατότητα επέκτασης της υποχρέωσης 
σε άλλα επαγγέλματα, όπως οι εκπαι-
δευτικοί.  
Υπάρχουν ενδείξεις, ότι όσοι εξακολου-

θούν να αρνούνται να εμβολιαστούν 
έως την 1η Οκτωβρίου, να μπουν σε 
διαθεσιμότητα χωρίς αμοιβή, αλλά θα 
διατηρήσουν τη σχέση εργασίας τους με 
το κράτος. Τέλος, έντονη συζήτηση έχει 
ξεσπάσει για το εμβολιακό διαβατήριο 
που προτείνει το CAQ, με τις τελικές 
αποφάσεις να αναμένονται σύντομα.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, 
που θα βρίσκονται σε ισχύ από τις 13 

Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 
του 2022 ανακοίνωσε το μεσημέρι της 
Τρίτης 24/8 ο υπουργός Υγείας της Ελλά-
δας, Βασίλης Κικίλιας. 

Όπως είπε ο υπουργός, κατά το παραπά-
νω διάστημα:
-Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδι-

ωτικό και δημόσιο τομέα θα κάνουν ένα 
εργαστηριακό rapid test την εβδομάδα με 
κόστος 10 ευρώ. 
-Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και ερ-
γαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεο-
πτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές 
παραγωγές θα κάνουν δύο τεστ την εβδο-
μάδα.
-Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν 

δύο δωρεάν self test την εβδομάδα.
-Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν 

δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με 
δαπάνη του φοιτητή (10 ευρώ).
-Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες άνω των 12 

ετών θα κάνουν ένα εργαστηριακό rapid 
τεστ 48 ώρες πριν το ταξίδι, ενώ τα παιδιά 
5 έως 12 ετών θα κάνουν self test.
-Από 13 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να 
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ σε δημό-
σιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και όσοι 
έχουν συμπτώματα.
-Στους κλειστούς χώρους καταστημάτων 

εστίασης και κέντρων διασκέδασης, θα ει-
σέρχονται μόνον όσοι έχουν εμβολιαστεί 
ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης.
-Τα γήπεδα (κλειστά και ανοιχτά) θα λει-

τουργούν μόνο για εμβολιασμένους και 
νοσήσαντες.
-Θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία: Θα 
μπορούν να εισέρχονται και ανεμβολία-
στοι με rapid test 48 ωρών. Οι επιχειρή-
σεις αυτές θα μπορούν να επιλέξουν αν 
θα είναι αμιγείς (με 100% χωρητικότητα) 
ή μεικτές.

-Κλειστά γυμναστήρια: Λειτουργία για 
εμβολιασμένους, νοσήσαντες και ανεμβο-
λίαστους, με αρνητικό rapid test 48 ωρών.
-Σε κλειστούς χώρους εργασίας, ο εργο-

δότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίωμα 
να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι είναι εμβο-
λιασμένοι.
-Χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς 
χώρους και σε ανοιχτούς, όπου υπάρχουν 
συναθροίσεις.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ακόμη, ότι θα τηρηθεί 
χωρίς καμία παράταση το μέτρο αναστο-
λής εργασίας για υγειονομικούς που δεν 
έχουν εμβολιαστεί έως τις 1 Σεπτεμβρίου 
με τουλάχιστον μία δόση ή δε διαθέτουν 
πιστοποιητικό νόσησης. Ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός αφορά και ιδιώτες γιατρούς 
και φαρμακοποιούς, συμπλήρωσε.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Υποχρεωτικά θα είναι τα τεστ από 

τις 13 Σεπτεμβρίου για τους ανεμβολί-
αστους εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, 
μαθητές και φοιτητές.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο 

υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας:
-Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν 

δύο δωρεάν self test την εβδομάδα.
-Οι ανεμβολίαστοι φοιτητές θα κάνουν 

δύο εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με 
δαπάνη του φοιτητή (10 ευρώ).
-Ίδια πρόβλεψη, δηλαδή δύο εργαστη-
ριακά τεστ την εβδομάδα, θεσπίζεται και 
για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς 
και ακαδημαϊκούς, επίσης με δαπάνη των 
ιδίων, όπως και για τους εργαζόμενους 
σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινη-
ματογραφικές και θεατρικές παραγωγές.
Σημειώνεται ότι τα τεστ θα διενεργού-

νται υποχρεωτικά σε ιδιωτικές δομές 
υγείας, καθώς στις δημόσιες δομές θα 

έχουν δικαίωμα για τεστ μόνο οι εμβολι-
ασμένοι.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΘΕΑΤΡΑ,  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους 
εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, τα-
βέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης), θα 
λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους 
και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διά-
γνωση). Θα διενεργείται έλεγχος βεβαίω-
σης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχεί-
ρησης, με την εφαρμογή Covid free app. 
Ως προς τους κλειστούς χώρους σε θέ-

ατρα, κινηματογράφους, μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, θα λειτουργούν 
για εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 
μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολία-
στους που έχουν πραγματοποιήσει ερ-
γαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 
ώρες πριν. 
Θα διενεργείται έλεγχος βεβαίωσης εμ-

βολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και 
έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της 
επιχείρησης, με την εφαρμογή covid free 
app. 
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιχειρή-

σεις θα μπορούν βάσει νόμου να επιλέ-
γουν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς χώ-
ροι με εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
με πληρότητα 100%.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους σε όλο 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως 
ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας, θα υποβάλλο-
νται σε ένα εργαστηριακό rapid test την 
εβδομάδα, το οποίο θα πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστι-
κά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 

10 ευρώ ανά τεστ. Αποδεικνύεται με ψη-
φιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το 
gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την 
εφαρμογή COVID Free App από τον εργο-
δότη.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ,  

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, 
τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρι-
κές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές 
θα πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά 
rapid tests την εβδομάδα, τα οποία θα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδι-
ωτικά διαγνωστικά κέντρα, με δαπάνη 
του εργαζόμενου 10 ευρώ ανά τεστ. 

Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση 
αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχε-
ται υποχρεωτικά με την εφαρμογή COVID 
Free App από τον εργοδότη.
Σημειώνεται ότι ο εργοδότης διατηρεί 

βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει αν 
οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του εί-
ναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να 
ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης 
αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους 
εργαζόμενους, αναλόγως της συχνότητας 
διάγνωσης που έχει οριστεί για την κατη-
γορία δραστηριότητας.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «ΜΕΤΡΑ ΔΙΧΑΣΜΟΥ»

Ιδιαίτερη σκληρή ανακοίνωση από τον 
ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα περιοριστικά μέτρα 

που ανακοίνωση η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, με αιχμή τον αποκλεισμό και την οι-
κονομική αφαίμαξη των ανεμβολίαστων 
πολιτών, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυ-
πουργός τιμωρεί έναν στους δύο πολίτες 
για να διαχειριστεί την αποτυχία του.

ΕΛΛΑΔΑ | ΤΑ  ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ | ΤΑ  ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 

Πολίτες δύο ταχυτήτωνΠολίτες δύο ταχυτήτων
•Ποιοι οι περιορισμοί  •Ποιοι οι περιορισμοί  
στους ανεμβολίαστουςστους ανεμβολίαστους
•Τι θα ισχύει για εργασία,  •Τι θα ισχύει για εργασία,  
εκπαίδευση, εστίαση και τεστ εκπαίδευση, εστίαση και τεστ 
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Καμία αδειοδότηση για την τρίτη δόση!
«Έχουν καταργήσει τις νόμιμες διαδικασίες χορήγησης φαρμάκων» καταγγέλλει 
στη «δημοκρατία» ο ιατρός Κων. Φαρσαλινός

Τρίτη δόση εμβολίου για τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού της Ελλάδας, 

ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας 23/8, η 
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών, Μ. Θεοδωρίδου.

Όπως σημείωσε, στις αρχές Σεπτεμβρίου 
θα ανοίξει η πλατφόρμα για το κλείσιμο 
των ραντεβού γι’ αυτούς που «λόγω των 
προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, 
φαίνεται ότι οι δύο δόσεις δεν ήταν αρκετές 
για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα αντι-
σώματα που θα τους προστατέψουν από 
τον κορωνοϊό».

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «η τρίτη δόση 
του εμβολίου θα πρέπει να γίνει τουλάχι-
στον τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλή-
ρωση της δεύτερης δόσης των εμβολίων, 
όπως και του μονοδοσικού».
Το μείζον ερώτημα που εγείρεται, στο 

οποίο παρέλειψε να αναφερθεί η κ. Θεοδω-
ρίδου, είναι ποια ρυθμιστική Αρχή έχει δώ-
σει την άδεια για τη χορήγηση της τρίτης 
δόσης των εμβολίων;

Και αυτό, καθώς η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών προχωρά σε συστάσεις, και όχι σε 
αδειοδοτήσεις φαρμακευτικών σκευασμά-
των. Στις ανακοινώσεις του ΕΟΦ, αρμόδιου 
για την αδειοδότηση, δεν αναφέρεται άδεια 
χορήγησης τρίτης δόσης. Επίσης ο ΕΜΑ, ο 
αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός, δεν 
έχει προβεί -ως οφείλει- σε αδειοδότηση 
της τρίτης δόσης, παρά τις ανακοινώσεις 
διάφορων κρατών ότι θα προχωρήσουν 
στη χορήγησή της. Στην άδεια κυκλοφορί-
ας οποιουδήποτε σκευάσματος, υπογραμ-
μίζονται με αυστηρότητα οι δοσολογίες χο-
ρήγησής τους.

Επομένως, πώς είναι δυνατόν να παρακά-
μπτεται η συγκεκριμένη δοσολογία, όπως 
αυτή περιγράφεται στις επίσημες οδηγίες 
του SPC (οδηγίες χρήσης του φαρμάκου); 

«Έχουν καταργήσει 
όλες τις νόμιμες δια-
δικασίες χορήγησης 
φαρμάκων» σημειώ-
νει με οργή στη «δη-
μοκρατία» ο ιατρός 

– ερευνητής του Παν. 
Πατρών, Κωνστα-
ντίνος Φαρσαλινός 
(φωτ.).
«Με ποια επιστημο-

νικά δεδομένα ασφαλείας και αποτελεσμα-
τικότητας ανακοινώνεται η χορήγηση της 
τρίτης δόσης, χωρίς να γνωρίζουμε αν και 
από ποιον έχει δοθεί άδεια;» συμπληρώνει. 
«Ποιος είναι νομικά και ηθικά υπεύθυνος 
για την τρίτη δόση, εφόσον προκύψουν στο 
χορηγούμενο ιατρικά προβλήματα;». 

Σίγουρα, όχι αυτοί που έχουν περιβληθεί 
με την ασπίδα του ακαταδίωκτου, θα προ-
σθέταμε εμείς.

ΣΥΣΤΑΣΗ
Ο ΕΜΑ στη σύστασή του, για χορήγηση 

άδειας κυκλοφορίας υπό όρους, αναφέρει 
(για το σκεύασμα της Pfizer – Comirnaty) ότι 
χορηγείται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 
τριών εβδομάδων.

Συγκεκριμένα ορίζεται, πως «το Comirnaty 
ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίη-
ση για την πρόληψη της Covid-19 σε άτομα 
ηλικίας 12 ετών και άνω. Η χρήση αυτού του 
εμβολίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 
επίσημες συστάσεις». Και ότι «χορηγείται 
ενδομυϊκά μετά από αραίωση ως κύκλος 
δύο δόσεων (0,3 ml η καθεμία), ενώ η δεύ-
τερη δόση χορηγείται τρεις εβδομάδες μετά 
την πρώτη. Τα άτομα που έχουν λάβει πρώ-
τη δόση πρέπει να λάβουν μια δεύτερη για 
να ολοκληρώσουν τον κύκλο». Αναφέρεται 
πουθενά στη χορήγηση τρίτης δόσης;

Μάλιστα, ο κ. Φαρσαλινός αντιπαραβάλ-
λει το παράδειγμα του εγκεκριμένου εμβο-
λίου Infanrix Hexa, για διφθερίτιδα, τέτανο, 
κοκκύτη, ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα και 
αιμόφιλο, όπου αναφέρεται με σαφήνεια 
το δοσολογικό σχήμα, όπως και οι κλινικές 

μελέτες: «Η χρήση του Infanrix Hexa πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις επίσημες συστά-
σεις… Η ανοσογονικότητά του αξιολογήθηκε 
σε κλινικές μελέτες σε βρέφη από την ηλικία 
των έξι εβδομάδων σε σχήμα αρχικού εμβο-
λιασμού δύο και τριών δόσεων… Τα αποτε-
λέσματα των κλινικών μελετών κατέδειξαν 
μετά το ένα αρχικό σχήμα εμβολιασμού 
τριών δόσεων ότι τουλάχιστον το 95,7% 
των βρεφών ανέπτυξε οροπροστατευτικά ή 
οροθετικά επίπεδα αντισωμάτων έναντι κα-
θενός από τα αντιγόνα του εμβολίου. Μετά 
από αναμνηστικό εμβολιασμό (μετά τη δόση 
4) τουλάχιστον το 98,4% των παιδιών ανέ-
πτυξε οροπροστατευτικά ή οροθετικά επί-
πεδα αντισωμάτων».

ΕΛΛΙΠΗ ΕΩΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ιατρός – ερευνητής κ. Φαρσαλινός, στις 
16 Αυγούστου απέστειλε στον ΕΜΑ σει-
ρά ερωτημάτων ως προς την επέκταση της 
άδειας για τρίτη δόση του εμβολίου της 
Pfizer, που δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής, κα-
θώς και για τα δεδομένα που παραμένουν 
ελλιπή -έως ανύπαρκτα- σε σχέση με την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυ-
τής της τρίτης δόσης.

Χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, πως η σύ-
σταση και η επακόλουθη έγκριση αφορά 
τη χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου, 
που βασίστηκαν σε δύο κλινικές μελέτες, 
οι οποίες περιλάμβαναν 22.875 συμμετέ-
χοντες (21.744 ηλικίας 16 ετών και άνω και 
1.131 εφήβους ηλικίας 12 έως 15) που έλα-
βαν τουλάχιστον μία δόση…

Η σύσταση του ΕΜΑ και η άδεια κυκλοφο-
ρίας υπό όρους καλύπτει και τη χορήγηση 
τρίτης ή οποιασδήποτε επόμενης δόσης του 
εμβολίου; Προτίθεται ο ΕΜΑ να προχωρή-

σει σε εκ νέου αξιολόγηση, προκειμένου να 
επικαιροποιήσει τη σύσταση για τη χρήση 
του εμβολίου;

Έχει λάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός αίτη-
μα από τον κατασκευαστή – φαρμακευτική 
εταιρία για διεύρυνση της τρέχουσας σύ-
στασης, προκειμένου να συμπεριληφθεί η 
τρίτη δόση του εμβολίου;

Απαιτείται κάτι τέτοιο από τον κατασκευα-
στή, προκειμένου ο Οργανισμός να προβεί 
σε αξιολόγηση και εκ νέου σύσταση για τη 
χορήγηση τρίτης δόσης; 
Ο ΕΜΑ προβαίνει σε αξιολόγηση κλινικών 

μελετών για την ασφάλεια της τρίτης δό-
σης αλλά και για την αποτελεσματικότητά 
της στη μόλυνση και την πρόληψη της νό-
σου; Κλινικές μελέτες που μετρούν μόνο 
τους τίτλους αντισωμάτων θεωρούνται 
επαρκείς ως προς την αποτελεσματικότητα 
της τρίτης δόσης; 

Μάλιστα, ως προς το τελευταίο ερώτη-
μα προσθέτει, πως οι εν λόγω μελέτες που 
αφορούν τους τίτλους αντισωμάτων περι-
λαμβάνουν συνήθως περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων. Επομένως διερωτάται, εάν 
ο ΕΜΑ κρίνει τις μελέτες αυτές ως επαρκή 
απόδειξη για την ασφάλεια χορήγησης της 
τρίτης δόσης.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Φαρσαλινός: «Η αύ-
ξηση των αντισωμάτων είναι εργαστηριακό 
εύρημα και όχι κλινικό αποτέλεσμα. Και στη 
μελέτη της φάσης 3 του εμβολίου δε με-
τρούσαν τα αντισώματα. Αυτό που ενδιαφέ-
ρει είναι το κλινικό αποτέλεσμα».
Τέλος, να σημειώσουμε πως ο FDA παρείχε 

έκτακτη άδεια για τρίτη δόση σε ανοσοκα-
τασταλμένους, ενώ η κανονική άδεια αφο-
ρά τις δύο δόσεις και για ηλικίες 16 ετών και 
άνω.
                                                             © Newsbreak.gr
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Πολίτες δύο ταχυτήτωνΠολίτες δύο ταχυτήτων
•Ποιοι οι περιορισμοί  •Ποιοι οι περιορισμοί  
στους ανεμβολίαστουςστους ανεμβολίαστους
•Τι θα ισχύει για εργασία,  •Τι θα ισχύει για εργασία,  
εκπαίδευση, εστίαση και τεστ εκπαίδευση, εστίαση και τεστ 

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μέ-
τρα διχασμού, οικονομικής εξαθλίωσης, 
κατάρρευσης του ΕΣΥ και νέας έξαρσης 
της πανδημίας. 
«Αντί να πείσει στοχευμένα τους πολί-

τες που διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις 
από τις κυβερνητικές αντιφάσεις και 
παλινωδίες για την ανάγκη εμβολια-
σμού όλων, με μόλις το 50% των πο-
λιτών πλήρως εμβολιασμένο, παρά τα 
δεκάδες εκατομμύρια σε ΜΜΕ για κα-
μπάνια ενημέρωσης, στοχοποιεί τους 
ανεμβολίαστους και ποντάρει τα πάντα 
στο διχασμό για να επιβιώσει πολιτικά».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
«Από τους πανηγυρισμούς για τη δή-

θεν επιτυχία του εμβολιασμού, σε ακό-
μη μία ομολογία παταγώδους αποτυ-
χίας του κ. Μητσοτάκη. Τα μέτρα που 
ανακοίνωσε ο κ. Κικίλιας – χωρίς ίχνος 
αυτοκριτικής – είναι τόσο λάθος, που 
θέτουν τις βάσεις για τον πιο βαθύ κοι-
νωνικό διχασμό, οικονομική εξαθλίωση 
των πολιτών, κατάρρευση του ΕΣΥ και 
νέα έξαρση της πανδημίας.
-Αντί να πείσει στοχευμένα τους πολί-

τες που διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις 
από τις κυβερνητικές αντιφάσεις και 
παλινωδίες για την ανάγκη εμβολια-
σμού όλων, με μόλις το 50% των πο-
λιτών πλήρως εμβολιασμένο, παρά τα 
δεκάδες εκατομμύρια σε ΜΜΕ για κα-
μπάνια ενημέρωσης, στοχοποιεί τους 
ανεμβολίαστους και ποντάρει τα πάντα 
στο διχασμό για να επιβιώσει πολιτικά.
-Αντί να φροντίσει για μαζικό δωρεάν 

τέστινγκ – ειδικά των ανεμβολίαστων – 
και ιχνηλάτηση, τα ρίχνει όλα πάλι στην 
ατομική ευθύνη και βάζει χαράτσι 80 
ευρώ το μήνα σε δεκάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενους και φοιτητές, προς όφελος 
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, την 
ώρα μάλιστα που η πρωτοφανής έξαρ-
ση της ακρίβειας έχει ήδη μειώσει δρα-
ματικά το εισόδημά τους. Και φυσικά, 
ούτε κουβέντα για μέτρα αποσυμφό-
ρησης στα ΜΜΜ.
-Αντί να πάρει επιτέλους μέτρα για το 

ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, ετοι-
μάζεται να στοιβάξει 27 μαθητές ανά 
τμήμα.
-Αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ με μόνιμες 
προσλήψεις – μετά τις συζητήσεις για 
κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομεί-
ων – εγκληματεί, πετώντας εκτός εργα-
ζόμενους με κίνδυνο κατάρρευσής του, 
εν μέσω μεγάλης αναζωπύρωσης της 
πανδημίας.
Περιμένουμε τέλος από κάποιον να 

εξηγήσει, με ποια επιστημονικά δεδο-
μένα, από όλα τα περιοριστικά μέτρα 
για την πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, 
εξαιρούνται οι χώροι θρησκευτικής λα-
τρείας. Δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι 
πρόκειται για ανεύθυνη μικροπολιτική 
της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης τιμωρεί έναν 
στους δύο Έλληνες για να διαχειριστεί 
την αποτυχία του».

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6

ΣΥΡΙΖΑ:  
"Διχάζεται  
η Κοινωνία"
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Θέμα πρώτης γραμμής  
το μεταναστευτικό
Τρομάζει το Αφγανιστάν
Το μεταναστευτικό, υπό το πρίσμα και 

των απειλών για νέες ροές προς τη 
Δύση, λόγω των εξελίξεων στο Αφγανι-
στάν, αντιμετωπίζεται ως θέμα πρώτης 
προτεραιότητας από τον έλληνα πρωθυ-
πουργό, ο οποίος επανέλαβε την ανάγκη 
προστασίας των ελληνικών συνόρων και 
στη συνάντηση που είχε με την αντιπρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την 
ίδια ώρα ωστόσο, συνεχίζεται η κριτική 
από κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο 
για τη μεταναστευτική πολιτική όσο και 
για την επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντο-
γάν.

Βαγγέλης Σαρακινός* 
© slpress.gr

Υποδεχόμενος τη Δευτέρα 23/8, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, την Α’ αντιπρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρ-
τα Μετσόλα (φωτ.), ο πρωθυπουργός 
τόνισε ότι «διανύουμε μια περίοδο με 
σημαντικές προκλήσεις, ειδικά στο μέτω-
πο του μεταναστευτικού», συμπληρώνο-
ντας ότι πιστεύει πως η ελληνική κυβέρ-
νηση κάνει το καθήκον της, «προστατεύ-
οντας τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι 
επίσης και σύνορα της Ευρώπης». 
«Πάντα με απόλυτο σεβασμό στα αν-

θρώπινα δικαιώματα», όπως διευκρίνι-
σε.

Αναφερόμενος στις νέες προκλήσεις 
που συνδέονται με την κατάσταση στο 
Αφγανιστάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
υπογράμμισε ότι αυτό που επιχειρή-
θηκε στο παρελθόν, δηλαδή μια μαζική 
εισροή μεταναστών και προσφύγων, θα 
αποτραπεί, όπως και τότε. «Καταφέραμε 
να το αποτρέψουμε και θα συνεχίσουμε 
με την ίδια πολιτική και στο μέλλον» είπε 
χαρακτηριστικά, καθιστώντας σαφές ότι 
η κυβέρνησή του δε θα επιτρέψει παρα-
βίαση των συνόρων από μεταναστευτι-
κές ροές.

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ  
ΥΠΟ ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ 

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης, πως 
είναι «σημαντικό» η ΕΕ να στηρίξει τις 
χώρες που βρίσκονται κοντά στο Αφ-
γανιστάν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
συγκρατήσουν κύματα μεταναστών που 
ενδεχομένως θα κινηθούν προς τη Δύση. 
Πρόκειται για την ίδια θέση που διατυ-

πώθηκε και κατά την πρόσφατη επικοι-
νωνία του με τον Ερντογάν, η οποία επι-
κρίθηκε από κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, όπως και η επιθεώρηση που έκαναν 
στον Έβρο οι υπουργοί Προστασίας του 
Πολίτη και Άμυνας, κ.κ. Χρυσοχοΐδης και 
Παναγιωτόπουλος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε 

πάντως σε αυτήν την επικοινωνία και 
κατά τη συνάντησή του με την κα Μετσό-
λα, στην οποία μετέφερε χαρακτηριστι-
κά: «Μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν 
και πιστεύω ότι έχουμε κοινό συμφέρον 
να διασφαλίσουμε ότι οι μεταναστευτι-
κές ροές θα περιοριστούν όσο το δυνα-
τόν πιο κοντά στο Αφγανιστάν». Την ίδια 
άποψη, η οποία αποτελεί ουσιαστικά 
πρόταση του Αυστριακού καγκελάριου 
Κουρτς, έχουν διατυπώσει τόσο η Μέρ-
κελ όσο και ο Μακρόν. Πρόκειται, ωστό-
σο, για μια θέση που έχει τις δυσκολίες 
της ως προς την εφαρμογή της.

Προβληματισμό, αλλά και σχόλια από 
κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε 
ωστόσο, ο συνδυασμός της επικοινωνί-
ας Μητσοτάκη – Ερντογάν με τις δηλώ-
σεις που έκανε την Κυριακή 22/8 από 
την Ιερουσαλήμ, ο Νίκος Δένδιας, μετά 
την ολοκλήρωση της τριμερούς συνά-
ντησης υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας 
– Κύπρου και Ισραήλ. Ο Ελληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών μίλησε, μεταξύ άλλων, 
για «θρησκευτικό φανατισμό» και «τρο-
μοκρατία», καθώς και για «ένα “τόξο 
φονταμενταλισμού” που εκτείνεται από 
τη Βόρεια Αφρική στην Ανατολική Μεσό-
γειο και φτάνει μέχρι την Κεντρική Ασία 
και το Αφγανιστάν».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Πρόσθεσε δε στη συνέχεια, ότι «οι Τα-
λιμπάν θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο», 
ότι «έκαναν σαφή δήλωση ότι η Τουρκία 
είναι μια φιλική χώρα» και ότι «η Χαμάς 
συνεχάρη τους Ταλιμπάν». Με αφορμή 
τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με την 
επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν, η 
Ελληνική Λύση επανήλθε στο θέμα (σ.σ.: 
Τρίτη 24/8), κάνοντας λόγο για «υποκρι-
τικές δηλώσεις του κ. Δένδια κατά της 
Τουρκίας». Συμπέρανε μάλιστα ότι «συ-
νεπώς, η Ν.Δ. επιδιώκει και “εκλιπαρεί” 
για διάλογο, μία χώρα-τρομοκράτη», εν-
νοώντας την Τουρκία, για να επαναλάβει 

τη θέση της, ότι δεν είναι δυνατός κανέ-
νας διάλογος με την Άγκυρα και καμία 
παραχώρηση.
Στην επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντο-

γάν αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, ο οποίος απαντώντας σε 
ερώτηση αν έγινε συζήτηση και για συ-
νεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε 
ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μετανα-
στευτικών ροών, ανέφερε απλώς ότι πα-
ρατηρήθηκε «συναντίληψη» και ότι έγι-
νε «ξεκάθαρο, πως η Ελλάδα φυλάει τα 
σύνορά της με ασφάλεια, επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα που έχουμε δει σε 
όλες τις πύλες».

Ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε και για το 
αν η Ελλάδα κάνει διαχωρισμό προσφύ-
γων και μεταναστών, όπως και για το αν 
ο φράκτης του Έβρου αφορά και τους 
πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Απά-
ντησε βέβαια ότι «η χώρα θα κάνει αυτά 
που θα συμφωνήσει σε επίπεδο ΕΕ» και 
ότι «σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις που 
έχει υπογράψει». Ξεκαθάρισε, ωστόσο 
ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δε θα χειριστεί 
το θέμα «με τρόπο που θα φέρει μπρο-
στά στα μάτια μας περιστατικά που ζή-
σαμε το 2015».
Τη θέση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γί-

νει “χώρα πρώτης υποδοχής” Αφγανών 
προσφύγων επανέλαβε και ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών. Ο Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι «η Ελλάδα δε 
συνορεύει με το Αφγανιστάν για να είναι 
η χώρα στην οποία θέλουνε να καταφύ-
γουνε Αφγανοί», αλλά και ότι η κυβέρνη-

ση «δεν πρόκειται να υιοθετήσει πρακτι-
κές του παρελθόντος “ανοίξαμε και σας 
περιμένουμε”» (σ.σ.: Real FM). Πρόσθε-
σε τέλος, ότι στη χώρα μας βρίσκονται 
δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί με καθεστώς 
ασύλου.

Σχολιάζοντας τα μέτρα στον Έβρο, το 
ΜέΡΑ25 εξαπολύει βαριές κατηγορίες 
κατά της κυβέρνησης για τη μεταναστευ-
τική πολιτική της, ιδιαίτερα απέναντι 
στο πρόβλημα των προσφύγων από το 
Αφγανιστάν. Στην ανακοίνωσή του κάνει 
λόγο για «απάντηση που είναι αποκαρ-
διωτική για το επίπεδο ανθρωπισμού και 
πολιτισμού της χώρας».
Σημειώνει δε ότι «αυτοί που βαφτί-

ζονται ως στρατιά από αιμοσταγείς ει-
σβολείς, είναι οι απελπισμένοι άνθρω-
ποι που βλέπουμε στις οθόνες μας να 
συντρίβονται από ρόδες μεταγωγικών 
αεροπλάνων στην προσπάθειά τους να 
φύγουν από την κόλαση που οι Δυτικοί 
μετέτρεψαν τη χώρα τους». 
Η κυβέρνηση πάντως, όπως και η ΝΔ 

διά του  εκπροσώπου Τύπου της Τάσου 
Γαϊτάνη (σ.σ.: Παραπολιτικά 90,1) επι-
μένουν ότι πρόκειται για πολιτικές που 
αποσκοπούν «στην καλύτερη φύλαξη 
των συνόρων και στην καλύτερη διαχεί-
ριση, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δί-
καιο».

*Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι 
επαγγελματίας δημοσιογράφος  

με μακρά θητεία στον Τύπο  
και στα ηλεκτρονικά Μέσα
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* PURCHASE PRICE OF $18,258. LEASE: 104 BIWEEKLY PAYMENTS OF $98 FOR 48 MONTHS. DOWN PAYMENT OF $1,650 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 CHEVROLET SPARK 1LT CVT (1DS48/1SD) 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 CHEVROLET.CA. ELIGIBLE STUDENTS OR RECENT GRADUATES RECEIVE A STUDENT BONUS CREDIT OF $750 (TAX INCLUSIVE) TO USE TOWARDS THE PURCHASE OR LEASE OF A 2021 CHEVROLET 

SPARK 1LT CVT (1DS48/1SD) VEHICLE DELIVERED BETWEEN JANUARY 5, 2021 – JANUARY 4, 2022. VEHICLE MUST BE REGISTERED SOLELY IN NAME OF APPLICANT (BUT CONTRACTS MAY BE CO-SIGNED) FOR A MINIMUM 

OF SIX MONTHS AND 12,000 KILOMETRES. LIMIT OF ONE VEHICLE PURCHASE, FINANCE OR LEASE PER ELIGIBLE INDIVIDUAL IN HIS/HER LIFETIME; OFFER NOT AVAILABLE TO RECIPIENTS OF ANY PREVIOUS GM STUDENT/

GRADUATE OFFER. LIMITED TIME OFFER, WHICH REPLACES CERTAIN PRIOR GM OFFERS AND MAY NOT BE COMBINED WITH CERTAIN CURRENT GM OFFERS. VOID WHERE PROHIBITED BY LAW. GENERAL MOTORS OF 

CANADA COMPANY MAY MODIFY, EXTEND OR TERMINATE THIS OFFER IN WHOLE OR IN PART AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. FOR FULL PROGRAM DETAILS, INCLUDING PARTICIPANT AND VEHICLE ELIGIBILITY, 

PLEASE VISIT YOUR LOCAL DEALER OR CALL 1-800-GM-DRIVE. FOR GRADUATES, THE 4-YEAR ELIGIBILITY PERIOD WILL BE MEASURED FROM THE DATE SHOWN ON THE GRADUATE’S DIPLOMA. PART-TIME STUDENT: 

WORKING TOWARDS A DEGREE OR DIPLOMA FOR A PROGRAM CONSISTING OF THE EQUIVALENT OF TWO YEARS OR 16 MONTHS OF STUDY. NOTE: A STUDENT IS ELIGIBLE ONLY ONCE IN HIS/HER LIFETIME.

$49
*

LEASE THE 2021 SPARK 1LT AUTOMATIC FOR THE EQUIVALENT OF

/ WEEK

CHEVROLETWESTISLAND.CA  I  833 916-1029  I  3650 BOULEVARD DES SOURCES, DOLLARD-DES-ORMEAUX

FOR 48 MONTHS

PURCHASE PRICE OF $18,258

STUDENTS GET
A BONUS OF

$750
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΥΓΕΙΑΚΑΝΑΔΑΣ | ΥΓΕΙΑ  

Δύσκολο να δικαιολογηθεί  Δύσκολο να δικαιολογηθεί  
η παροχή αναμνηστικών η παροχή αναμνηστικών 

εμβολίωνεμβολίων
Τα αντικρουόμενα δεδομένα από  Τα αντικρουόμενα δεδομένα από  

όλο τον κόσμο δημιουργούν διχοτόμηση  όλο τον κόσμο δημιουργούν διχοτόμηση  
για το ποιος θα πάρει 3η ενισχυτική δόσηγια το ποιος θα πάρει 3η ενισχυτική δόση

Παρά τις ανησυχίες που εγείρονται 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-

ας και τους διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι 
χώρες προχωρούν με σχέδια για επιπλέον 
δόσεις εμβολίων COVID-19, συμπεριλαμ-
βανομένων τμημάτων του Καναδά.

Η αναδυόμενη έρευνα από όλο τον κό-
σμο έχει προκαλέσει νέους φόβους για 
τη φθίνουσα προστασία που παρέχουν 
τα εμβόλια COVID-19 με την πάροδο του 
χρόνου, έναντι της μόλυνσης από την 
εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα, 
ωθώντας ορισμένες χώρες να κινηθούν 
επιθετικά προς αναμνηστικές λήψεις.
Αλλά η έρευνα που βασίζονται σε αυ-

τές τις αποφάσεις δεν είναι οριστική και 
σύμφωνα με το CBC αρκετοί Καναδοί και 
διεθνείς εμπειρογνώμονες εξέφρασαν 
ανησυχίες με την αμφιλεγόμενη κίνηση 
να κυκλοφορήσουν ευρέως οι τρίτες δό-
σεις προτού διατεθούν περισσότερα δε-
δομένα.
«Σχεδιάζουμε να μοιράσουμε επιπλέον 

σωσίβια σε άτομα που έχουν ήδη σωσίβια, 
ενώ αφήνουμε άλλους ανθρώπους να πνι-
γούν χωρίς ούτε ένα σωσίβιο», δήλωσε ο 
Δρ Μάικ Ράιαν, κορυφαίος ειδικός έκτα-
κτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας.

Ο Π.Ο.Υ. ζήτησε πρόσφατα ένα μορατόρι-
ουμ στα ενισχυτικά εμβόλια, μέχρι τουλά-
χιστον το τέλος Σεπτεμβρίου. Αλλά παρά 
τις ανησυχίες που εγείρονται από τους 
υπαλλήλους υγείας και άλλους ειδικούς, 
οι χώρες προχωρούν με σχέδια για πρό-
σθετες δόσεις τώρα – συμπεριλαμβανο-
μένων τμημάτων του Καναδά.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Το Ισραήλ επέκτεινε τις ενισχυτικές λή-

ψεις σε όλους άνω των 40 ετών, ενώ η 
Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, έχουν ανακοινώσει τρίτες δόσεις 
μόνο για ευάλωτους πληθυσμούς, με αυ-
ξημένο κίνδυνο μείωσης της ασυλίας του 
COVID-19.
Οι ΗΠΑ προχώρησαν ένα τεράστιο βήμα 

περαιτέρω αυτή την εβδομάδα, ανακοι-
νώνοντας τρίτες δόσεις για όλους τους 
Αμερικανούς από τον επόμενο μήνα, για 
να ενισχύσουν την ανοσία έναντι της πολύ 
πιο μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, εν 
μέσω πρώιμων ενδείξεων ότι η αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων θα μπορούσε 
να μειωθεί.

Στον Καναδά, το Οντάριο θα προσφέρει 
τρίτες δόσεις σε ευάλωτους πληθυσμούς, 
όπως εκείνους που βρίσκονται σε μακρο-
χρόνια περίθαλψη, καταλύματα ηλικιω-
μένων First Nations και οίκους ευγηρίας 
«υψηλότερου κινδύνου», καθώς και για 
λήπτες μεταμοσχεύσεων, ορισμένους 
ασθενείς με καρκίνο και άλλα ανοσοκατε-
σταλμένα άτομα.

Η θέληση πολλών χωρών να προχωρή-
σουν στην 3η δόση, βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε αντικρουόμενα αναδυόμενα 
δεδομένα, από χώρες με υψηλά εμβόλια 
σε όλο τον κόσμο, που σηματοδοτούν 
πιθανή πτώση της ανοσολογικής προ-
στασίας στον πληθυσμό με την πάροδο 
του χρόνου, εν μέσω αυξήσεων σε περι-
πτώσεις που οφείλονται στην παραλλαγή 
Δέλτα. Αλλά τα δεδομένα είναι κάθε άλλο 
παρά ξεκάθαρα. 
«Τα δεδομένα για την αποτελεσματικό-

τητα του εμβολίου που λαμβάνουμε είναι 
παντού», δήλωσε η Deepta Bhattacharya, 
ανοσολόγος στο Πανεπιστήμιο της Αριζό-
να. 
«Είναι πραγματικά δύσκολο να γνωρίζου-

με τι να κάνουμε με όλα αυτά, εν μέρει 
επειδή όλα αυτά υπολογίζονται εκτός του 
πλαισίου μιας κλινικής δοκιμής όπου έχε-
τε πολύ έλεγχο… Τώρα είναι ένα χάος». 

Και οι Καναδοί ερευνητές δημοσίευσαν 
στοιχεία τον περασμένο μήνα, που δια-
πίστωσαν ότι δύο δόσεις του εμβολίου 
Pfizer-BioNTech ήταν 87% αποτελεσματι-
κές κατά του Δέλτα, παρόμοιες με εκείνες 
της Άλφα παραλλαγής, στο 89%, και της 
παραλλαγής Βήτα, στο 84%.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Προσθέτοντας τη σύγχυση, τα Κέντρα 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
ΗΠΑ (CDC) δημοσίευσαν τρεις νέες μελέ-
τες αυτήν την εβδομάδα, που χρησιμοποι-
ήθηκαν από ομοσπονδιακούς αξιωματού-
χους, ως αιτιολόγηση για ενισχυτές mRNA 
για όλους τους Αμερικανούς τις επόμενες 
εβδομάδες. 

Μια μελέτη ανέλυσε χιλιάδες γηροκο-
μεία στις ΗΠΑ μεταξύ Μαρτίου και Αυγού-
στου – καλύπτοντας ένα χρονικό πλαίσιο 
τόσο πριν από την εμφάνιση του Δέλτα 
όσο και όταν έγινε κυρίαρχο στέλεχος – 
και διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου στην πρόληψη των λοιμώξε-
ων μειώθηκε από το 75 στο 53%.

Μια άλλη μελέτη επικεντρώθηκε στην 
πολιτεία της Νέας Υόρκης από τις αρχές 
Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου, καθώς το Δέλ-
τα αυξήθηκε σε περισσότερα από τα τρία 
τέταρτα των νέων περιπτώσεων, διαπι-
στώνοντας μείωση της αποτελεσματικό-
τητας του εμβολίου από 91% σε 79%. 

Μια τρίτη μελέτη που δημοσιεύτηκε από 
το CDC εξέτασε τη σοβαρότητα της νόσου 
στις ΗΠΑ, ένα βασικό ποσοστό που λείπει 
από άλλες έρευνες και διαπίστωσε ότι τα 
εμβόλια mRNA ήταν συνολικά 90% αποτε-
λεσματικά στην πρόληψη νοσηλείας – και 
μόνο ελαφρώς χαμηλότερα σε ανοσοκα-
τεσταλμένους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ
Δεδομένης της αντικρουόμενης, αντιφα-

τικής και απολύτως συγκεχυμένης φύσης 
των αναδυόμενων δεδομένων, σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα του εμβολίου τις 
τελευταίες εβδομάδες, το ερώτημα παρα-
μένει: 
Τι πρέπει να κάνει ο Καναδάς όταν πρό-

κειται για ενισχυτές εν μέσω ενός τέταρ-
του κύματος με Δέλτα; 

Σύμφωνα με έρευνα του CBC, οι Καναδοί 
ερευνητές στο University Health Network 
(UHN) στο Τορόντο δημοσίευσαν πρόσφα-
τα μια αλληλογραφία στο New England 
Journal of Medicine που έδειξε στοιχεία 
για «σημαντικά υψηλότερη ανοσογονι-
κότητα» σε μεταμοσχευμένους ασθενείς 
μετά από τρίτη δόση. 
Και μια πρόσφατη δημοσίευση από το 

Ινστιτούτο Lunenfeld-Tanenbaum στο 
Sinai Health στο Τορόντο, ανέλυσε 119 
κατοίκους μακροχρόνιας περίθαλψης του 
Οντάριο και 78 άτομα προσωπικό σε διά-
στημα τεσσάρων μηνών, βρίσκοντας πολύ 
χαμηλότερα επίπεδα εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων σε ηλικιωμένους ασθενείς 
– υποδηλώνοντας μια πιθανή ανάγκη για 
τρίτη δόση και σε αυτήν την ομάδα.
«Είναι πολύ σαφές ότι οι ηλικιωμένοι 

ενήλικες, και ιδίως οι αδύναμοι ηλικιωμέ-
νοι, δεν έχουν την ίδια ανοσολογική απά-
ντηση που έχουν οι νεότεροι ενήλικες», 
δήλωσε ο Δρ Allison McGeer, επικεφαλής 
συγγραφέας μελέτης και ιατρός μικροβιο-
λόγος και ειδικός λοιμώξεων στο νοσοκο-
μείο Mount Sinai.
«Και ενώ αυτό δεν είναι απροσδόκητο, 

θέτει το ζήτημα αν αυτά τα επίπεδα είναι 
τώρα αρκετά χαμηλά για να μειώσουν την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου».

Δεδομένης αυτής της έρευνας και του κα-
ταπληκτικού αριθμού άλλων δεδομένων 
από όλο τον κόσμο, η κίνηση του Οντάριο 
να προσφέρει τρίτες δόσεις σε παλαιότε-
ρες, ευάλωτες ομάδες, έχει νόημα και για 
τον υπόλοιπο Καναδά. 

Όμως, οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να 
προχωρήσουμε ακόμη με αναμνηστικές 
δόσεις στο ευρύ κοινό.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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HIT THE ROAD IN SUMMER STYLE

 © 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 31, 2021. 

Mercedes-Benz-Westisland.ca  I  514-620-5900  I  4525, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

ENJOY FINANCE RATES FROM

0.99% ON SELECT CERTIFIED 
PRE-OWNED VEHICLES, 
ONLY FOR A LIMITED TIME.
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Υγεία και Διατροφή
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε 
την ισορροπία μας με απλούς την ισορροπία μας με απλούς 
καθημερινούς τρόπουςκαθημερινούς τρόπους
ΜΜπορείς να σταθείς όρθιος στο ένα πόδι, να περπατήσεις πάνω σε έναν κορμό δέντρου ή να μείνεις πορείς να σταθείς όρθιος στο ένα πόδι, να περπατήσεις πάνω σε έναν κορμό δέντρου ή να μείνεις 

πάνω σε μία μεγάλη μπάλα, χωρίς να πέσεις; Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να σας φαίνονται παιδικά πάνω σε μία μεγάλη μπάλα, χωρίς να πέσεις; Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να σας φαίνονται παιδικά 
παιχνίδια, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για ασκήσεις που μαρτυρούν το επίπεδο της σωματικής μας παιχνίδια, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για ασκήσεις που μαρτυρούν το επίπεδο της σωματικής μας 
ισορροπίας – απαραίτητη δεξιότητα στην ενήλικη ζωή και όσο μεγαλώνουμε.ισορροπίας – απαραίτητη δεξιότητα στην ενήλικη ζωή και όσο μεγαλώνουμε.

Η ισορροπία είναι μια όμορφη δεξιότητα, συχνά χαρακτηρίζεται από αρμονία ανάμεσα στον εγκέφαλο και Η ισορροπία είναι μια όμορφη δεξιότητα, συχνά χαρακτηρίζεται από αρμονία ανάμεσα στον εγκέφαλο και 
τους μύες μας. Μας κρατά δυνατούς κατά τη διάρκεια της άσκησης και των καθημερινών δραστηριοτήτων, τους μύες μας. Μας κρατά δυνατούς κατά τη διάρκεια της άσκησης και των καθημερινών δραστηριοτήτων, 
ενώ μας προστατεύει από επικίνδυνες πτώσεις. Πώς μπορούμε να την εξασκήσουμε και να τη βελτιώσουμε;ενώ μας προστατεύει από επικίνδυνες πτώσεις. Πώς μπορούμε να την εξασκήσουμε και να τη βελτιώσουμε;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΑΣ
Το χτίσιμο ισορροπίας είναι σα να μαθαίνουμε να παίζουμε ένα όργανο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε Το χτίσιμο ισορροπίας είναι σα να μαθαίνουμε να παίζουμε ένα όργανο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε 

απαραίτητες νευρομυϊκές συνδέσεις και στη συνέχεια να τις διατηρήσουμε. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι απαραίτητες νευρομυϊκές συνδέσεις και στη συνέχεια να τις διατηρήσουμε. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 
συχνά δεν έχουν ανεπτυγμένη ισορροπία, επειδή κάνουν καθιστική ζωή. Τα παιδιά, αντιθέτως, έχουν συχνά δεν έχουν ανεπτυγμένη ισορροπία, επειδή κάνουν καθιστική ζωή. Τα παιδιά, αντιθέτως, έχουν 
αξιοθαύμαστη ισορροπία, επειδή προπονούνται καθημερινά: πειραματίζονται με ασταθείς θέσεις και το κάνουν αξιοθαύμαστη ισορροπία, επειδή προπονούνται καθημερινά: πειραματίζονται με ασταθείς θέσεις και το κάνουν 
με διασκεδαστικό τρόπο. Ευτυχώς, οι ενήλικες μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή για με διασκεδαστικό τρόπο. Ευτυχώς, οι ενήλικες μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή για 
να ενδυναμώσουμε τον κορμό μας και τα αντανακλαστικά μας, χτίζοντας καλύτερη ισορροπία.να ενδυναμώσουμε τον κορμό μας και τα αντανακλαστικά μας, χτίζοντας καλύτερη ισορροπία.

6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ  
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΑΣ
Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας:Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας: Προσπαθήστε να σταθείτε στο ένα πόδι σας καθ’ όλη τη διάρκεια της  Προσπαθήστε να σταθείτε στο ένα πόδι σας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Αλλάξτε πλευρά κάθε μέρα.διαδικασίας. Αλλάξτε πλευρά κάθε μέρα.

Όταν περπατάμε:Όταν περπατάμε: Αν βρίσκεστε σε έναν ήσυχο δρόμο χωρίς αυτοκίνητα, προσπαθήστε να περπατήσετε στο  Αν βρίσκεστε σε έναν ήσυχο δρόμο χωρίς αυτοκίνητα, προσπαθήστε να περπατήσετε στο 
σημείο ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και στην άσφαλτο. Μπορείτε επίσης να εξασκηθείτε στο σπίτι, για παράδειγμα, σημείο ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και στην άσφαλτο. Μπορείτε επίσης να εξασκηθείτε στο σπίτι, για παράδειγμα, 
περπατώντας σε μια ίσια γραμμή που σχηματίζουν τα πλακάκια.περπατώντας σε μια ίσια γραμμή που σχηματίζουν τα πλακάκια.

Όταν μας πέφτει ένα μικρό αντικείμενο:Όταν μας πέφτει ένα μικρό αντικείμενο: Σηκώστε το κρατώντας το ένα πόδι ψηλά πίσω σας. Καθώς  Σηκώστε το κρατώντας το ένα πόδι ψηλά πίσω σας. Καθώς 
βελτιώνεστε, δυσκολέψτε τον εαυτό σας, σηκώνοντας το πίσω πόδι ακόμα ψηλότερα.βελτιώνεστε, δυσκολέψτε τον εαυτό σας, σηκώνοντας το πίσω πόδι ακόμα ψηλότερα.

Όταν βλέπουμε τηλεόραση:Όταν βλέπουμε τηλεόραση: Καθίστε σε μια μπάλα πιλάτες, αντί στον καναπέ. Μπορείτε να κάνετε μπρος – πίσω  Καθίστε σε μια μπάλα πιλάτες, αντί στον καναπέ. Μπορείτε να κάνετε μπρος – πίσω 
και δεξιά – αριστερά για να δουλέψετε λίγο τους μύες, που προσπαθούν να σας κρατήσουν στο ίδιο σημείο.και δεξιά – αριστερά για να δουλέψετε λίγο τους μύες, που προσπαθούν να σας κρατήσουν στο ίδιο σημείο.

Όταν καταναλώνουμε ένα γεύμα:Όταν καταναλώνουμε ένα γεύμα: Κρατήστε την καρέκλα σας όσο πιο κοντά γίνεται στο τραπέζι, ώστε να  Κρατήστε την καρέκλα σας όσο πιο κοντά γίνεται στο τραπέζι, ώστε να 
αναγκάζετε την πλάτη σας να μένει ίσια και στο κέντρο. Στην αρχή θα δυσκολεύεστε να μην καμπουριάζετε, αλλά το αναγκάζετε την πλάτη σας να μένει ίσια και στο κέντρο. Στην αρχή θα δυσκολεύεστε να μην καμπουριάζετε, αλλά το 
σώμα σας θα συνηθίσει.σώμα σας θα συνηθίσει.

Όταν βρισκόμαστε στο τρένο:Όταν βρισκόμαστε στο τρένο: Ανοίξτε τα πόδια σας στο άνοιγμα της λεκάνης σας περίπου και λυγίστε λίγο ελαφρά  Ανοίξτε τα πόδια σας στο άνοιγμα της λεκάνης σας περίπου και λυγίστε λίγο ελαφρά 
τα γόνατά σας, χωρίς να κρατιέστε. Όλοι σας οι μύες θα ενεργοποιηθούν για να μπορέσετε να μείνετε στο ίδιο σημείο. τα γόνατά σας, χωρίς να κρατιέστε. Όλοι σας οι μύες θα ενεργοποιηθούν για να μπορέσετε να μείνετε στο ίδιο σημείο. 
Φροντίστε βέβαια να μην πέσετε πάνω σε συνεπιβάτες και να έχετε κοντά σας ένα στήριγμα σε περίπτωση που χάσετε Φροντίστε βέβαια να μην πέσετε πάνω σε συνεπιβάτες και να έχετε κοντά σας ένα στήριγμα σε περίπτωση που χάσετε 
 την ισορροπία σας. την ισορροπία σας.

© Εναλλακτική Δράση
Μετάφραση – Επιμέλεια: Στεφανία Βαρούχου

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 30 août au dimanche 5 septembre 2021 · from monday august 30th to sunday september 5th 2021

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal

(514) 343-0777

PA SAMSON
4600 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall

(514) 273-8782

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11pm every day

CANTALOUPS CANTALOUPS 
DU QUÉBECDU QUÉBEC
CantaloupesCantaloupes

GROS FRUIT

JUMBO

YOGOURTSYOGOURTS
ASTROASTRO
YogurtsYogurts

175g175g

MIEL DE FLEURS SAUVAGES CEDARMIEL DE FLEURS SAUVAGES CEDAR
Wild Flower HoneyWild Flower Honey
1kg1kg

HUILE D’OLIVES DE GRIGNON HERMESHUILE D’OLIVES DE GRIGNON HERMES
Pomace Olive OilPomace Olive Oil
1L1L

BIFTECK D’ENTRECÔTEBIFTECK D’ENTRECÔTE
DE BOEUF FRAISDE BOEUF FRAIS

Fresh Beef Rib SteakFresh Beef Rib Steak
33.05/kg33.05/kg

ÂGÉ
45 

JOURS

ANGUS

MORTADELLE MORTADELLE 
13.21/kg13.21/kg

FROMAGE DE BREBIS ET FROMAGE DE BREBIS ET 
CHÈVRE KASSERI CHÈVRE KASSERI 

CheeseCheese
19.82/kg19.82/kgGRÈCE

CÔTELETTES DE PORC FRAISCÔTELETTES DE PORC FRAIS
Fresh Pork ChopsFresh Pork Chops

7.69/kg7.69/kg

THON LISTAOTHON LISTAO
CLOVER LEAFCLOVER LEAF

TunaTuna
170g 170g 

POULET ENTIER FRAIS BIOLOGIQUEPOULET ENTIER FRAIS BIOLOGIQUE
Fresh Whole Organic ChickenFresh Whole Organic Chicken
6.59/kg6.59/kg

POIVRONS JAUNES, ORANGE POIVRONS JAUNES, ORANGE 
OU ROUGESOU ROUGES

Yellow, Orange or Red PeppersYellow, Orange or Red Peppers
2.18/kg2.18/kg

MELON D’EAU ENTIERMELON D’EAU ENTIER
Whole WatermelonWhole Watermelon
approx. 18lbsapprox. 18lbs

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

SAUMON FUMÉ ADARSAUMON FUMÉ ADAR
Smoked SalmonSmoked Salmon
250g250g
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ο υπολογιστής των 2.000 ετών  
που «δε θα έπρεπε να υπάρχει»
Πώς ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων άλλαξε  
τα όσα ξέραμε για την ιστορία της τεχνολογίας

Πριν από 120 χρόνια, δύτες ανακάλυ-
ψαν ένα ναυάγιο στα Αντικύθηρα. 

Μέσα στους θησαυρούς του ήταν και μία 
αρχαία μηχανή, που αρχικά δεν τράβηξε 
πολύ το ενδιαφέρον. Επρόκειτο όμως να 
ξαναγράψει την ανθρώπινη Ιστορία.
Ο μυστηριώδης Μηχανισμός των Αντι-

κυθήρων γοητεύει έκτοτε αρχαιολόγους, 
μαθηματικούς και επιστήμονες. Αν και 
έχουμε κάποια στοιχεία για το πώς λει-
τουργούσε και τι πληροφορίες έδινε, 
οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη ξεκλειδώσει 
πολλά μυστικά του και το πλήρες εύ-
ρος των δυνατοτήτων του. Ευελπιστούν 
τώρα ότι θα το πετύχουν χρησιμοποιώ-
ντας τους πιο προηγμένους μηχανισμούς 
ακτίνων 3D. Με αφορμή τις νέες μελέτες, 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, το BBC πα-
ρουσιάζει σε βίντεό του τα μυστικά του 
αρχαιότερου υπολογιστή στον κόσμο.
«Όταν κοιτάξαμε τα αποτελέσματα 

ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Αναγκα-
στήκαμε να αναθεωρήσουμε πλήρως 
τα όσα γνωρίζαμε για την ιστορία της 

τεχνολογίας» λέει στο BBC o Βρετανός 
καθηγητής Τόνι Φριθ και εξηγεί: Ήταν 
ένας τόσο προηγμένος, έξυπνος μηχανι-
σμός, που ήταν εντελώς σοκαριστικό το 
γεγονός ότι είχε εφευρεθεί στην αρχαία 
Ελλάδα. Όταν ήρθε για πρώτη φορά στο 
φως από τους δύτες, ήταν απλώς ένας 
«σκουριασμένος» δίσκος. Η αξία του 
δεν είχε γίνει αντιληπτή έως και το 1902 
όταν ανακαλύφθηκε ότι περιλαμβάνει 
γρανάζια και μάλιστα γρανάζια εκπλη-
κτικής ακριβείας. 
«Αυτό ήταν το πρώτο σοκ. Γιατί οτιδή-

ποτε προερχόταν από την αρχαία Ελλά-
δα, πολύ απλά δεν μπορούσε να έχει 
γρανάζια, δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι 
τέτοιο με βάση τα όσα γνωρίζαμε έως 
τότε» λέει ο Φριθ.
Είναι κατασκευασμένος από μπρούντζο 

και βρισκόταν εγκιβωτισμένος σε ξύλινο 
πλαίσιο. Έχει προβληματίσει και συναρ-
πάσει πολλούς ιστορικούς της επιστήμης 
και της τεχνολογίας αφότου ανακαλύ-
φθηκε. 

Ήταν ένας 
αναλογικός 
και ψηφια-
κός υπολο-
γιστής, σχε-
διασμένος 
για να υπο-
λογίζει και 
απεικονίζει 
τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, τις 
εκλείψεις ηλίου και σελήνης, καθώς και 
φάσεις αυτής. Επίσης, προσδιόριζε την 
ημερομηνία τέλεσης αρχαίων αγώνων 
στην Ελλάδα (Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, 
Νέμεα, κ.α.).
Από τις πρόσφατες έρευνες, καταρρί-

φθηκε η θεωρία ότι εμπεριέχει ένα δια-
φορικό γρανάζι, όμως ο μηχανισμός της 
κίνησης της Σελήνης είναι ακόμα εντυ-
πωσιακότερος, καθώς δίνει τη δυνατό-
τητα μεταβλητής γωνιακής ταχύτητας 
στον άξονα που κινεί τη Σελήνη (δεύτε-
ρος Νόμος Κέπλερ).
Μπορούσες να το ρυθμίσεις 10 χρό-

νια μπροστά και να μάθεις πού θα εί-
ναι η θέση της Σελήνης, του Ήλιου και 
των πλανητών. «Ήταν ένα εντυπωσιακό 
άλμα για την τεχνολογία» τονίζει ο Βρε-
τανός καθηγητής. Και ενώ θεωρούσαμε 
εν πολλοίς δεδομένο, ότι η τεχνολογία 
συνεχώς εξελίσσεται και προοδεύει, ο 
αρχαίος αυτός υπολογιστής αποκαλύ-
πτει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
έτσι. Υπάρχουν στην ανθρώπινη ιστορία 
περίοδοι στην οποία η τεχνολογία έφτα-
σε σε κάποια κορυφή, για να τη χάσει 
στη συνέχεια και να την κατακτήσει και 
πάλι ύστερα από εκατοντάδες χρόνια.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μεσαιωνικοί ιππότες αγωνίζονται  
μέχρι τελικής πτώσης στο Σέντραλ Παρκ

Mονομάχοι μιας άλλης εποχής, φορώντας μεσαι-
ωνικές πανοπλίες και κραδαίνοντας ατσάλινα 

σπαθιά και τσεκούρια, κραυγάζουν απέναντι στους 
αντιπάλους τους. Δεν πρόκεiται για ταινία αλλά για 
αναπαράσταση που πραγματοποιείται ένα Σάββατο 
το μήνα, στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης.
Σε αγώνες ένας προς έναν, τα μέλη του Gladiators 

NYC φορούν κράνη, και πλήρη πανοπλία βάρους έως 
100 κιλών. 
Χτυπάνε ο ένας τον άλλον στο κεφάλι με πραγματι-

κά όπλα και κλωτσούν, γρονθοκοπούν και ρίχνονται 
ο ένας πάνω στον άλλον στο χώμα, χρησιμοποιώντας 
τεχνικές μικτής πολεμικής τέχνης με επαφή, σε τρεις 
γύρους του ενός λεπτού. Στους αγώνες πολέμου, έως 
και τέσσερις ιππότες παλεύουν μέχρι το τέλος, έως 
ότου ο ένας μείνει όρθιος.
Το Gladiators NYC είναι πρόγραμμα για δωρεάν πο-

λεμικές τέχνες και γυμναστική, τού μη κερδοσκοπι-
κής οργάνωσης Santa’s Knights, που ιδρύθηκε από 
τον 40χρονο Ντέιμιον ΝτιΓκράτσια πριν από οκτώ 
χρόνια.
Η πορεία του ΝτιΓκράτσια που ασχολείται με τη δι-

δασκαλία πολεμικών τεχνών σε παιδιά και επίδοξους 
ιππότες είναι ασυνήθιστη. Έχοντας περάσει από την 
Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο της 
Κολούμπια, κάνοντας μεταπτυχιακό στα οικονομικά 
στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στη συνέχεια έγινε 
σύμβουλος διαχείρισης στη Morgan Stanley.
«Ήταν πραγματικά σα να είχα φτάσει στο τέλος», 

λέει, όρθιος έξω από τον πρώην χώρο εργασίας του, 
μια δύσκολη ημέρα του Αυγούστου.
Αλλά καθώς καθόταν εκεί έξω από το μεγάλο γυά-

λινο πύργο, συνειδητοποίησε ότι έλειπε το ενδιαφέ-
ρον του για τα χρήματα – το κίνητρο πίσω από την 
εργασία σε μία από τις τρεις κορυφαίες επενδυτικές 
τράπεζες στον κόσμο.
«Εάν τα χρήματα δε σας δίνουν κίνητρο, τότε τι 

κάνω, αναρωτιόμουν. Σκεφτόμουν: «Τι με παρακινεί; 
Η βοήθεια στους ανθρώπους, μου αρέσει να βοηθάω 
τους ανθρώπους. Η στάση μου στη ζωή είναι ο αλ-
τρουισμός και οτιδήποτε με απομακρύνει από αυτόν 
το δρόμο, πληγώνει την ψυχή μου», λέει.
Για τον ΝτιΓκράτσια, ο τρόπος που βοήθησε τους αν-

θρώπους ήταν να ιδρύσει μια μη κερδοσκοπική οργά-
νωση που προσφέρει δωρεάν μαθήματα πολεμικών 
τεχνών και γυμναστικής σε όλους όσοι τις αναζητούν.
«Στόχος μας να είμαστε υγιείς, να αθλούμασττε. Και 

όταν αρχίζεις να προσέχεις τη φυσική κατάσταση, 
τρως πιο υγιεινά. Αλλάζεις τον τρόπο ζωής σου. Και 
έτσι τώρα σώζουμε ζωές», τονίζει χαρακτηριστικά.

© Naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Την επανεμφάνιση του έκανε ο κο-
ρυφαίος καθηγητής Επιδημιολογίας, 

Γιάννης Ιωαννίδης. 
Ο καθηγητής μίλησε τόσο για τους υπο-

χρεωτικούς εμβολιασμούς και τα μέτρα 
που ανακοίνωσε την Τρίτη 24/8 η ελληνι-
κή κυβέρνηση, για την τρίτη δόση, για τον 
εμβολιασμό των παιδιών, αλλά και για τις 
φωτιές.

Ο καθηγητής Ιωαννίδης τάχθηκε κατά της 
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το-
νίζοντας πως πρέπει να εμβολιαστούν οι 
ευπαθείς και οι ηλικιωμένοι, αλλά η υπο-
χρεωτικότητα ουσιαστικά θα έχει αρνητι-
κά αποτελέσματα. 
«Είναι η σωστή κίνηση να εμβολιάζε-

ται κάποιος που εργάζεται σε υπηρεσί-
ες υγείας. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν επιχειρήματα. Είναι λάθος να τους 
διώξουμε από το σύστημα υγείας. Εάν 
χάσουμε ένα 20-30% θα βρεθούμε ακό-
μα σε πιο δύσκολη θέση».
Και συνέχισε αναφορικά με το τι προ-

σφέρει το εμβόλιο: «Το εμβόλιο δεν είναι 
πανάκεια για τη διάδοση και τον περι-
ορισμό της διάδοσης του επιδημικού 
κύματος. Ενώ διατηρεί πολύ καλή απο-
τελεσματικότητα για ζητήματα διασωλή-
νωσης, νοσηλείας και θανάτου, η απο-
τελεσματικότητα στο να περιορίζει τη 
μεταδοτικότητα είναι περιορισμένη. Το 
εμβόλιο από μόνο του δε θα σταματήσει 
το επιδημικό κύμα» πρόσθεσε. 

Ενώ έκανε αναφορά στην περίπτωση του 
Ισραήλ, εκεί που τουλάχιστον το 50% των 
διασωληνωμένων είναι εμβολιασμένοι. 
«Είμαι υπέρ του εμβολιασμού, ειδικά 

σε ευπαθή άτομα, αλλά δεν εφησυχα-
ζόμαστε ότι δε θα κολλήσουμε εμείς ή 
κάποιον άλλον, όταν υπάρχει ένα πολύ 
ενεργό επιδημικό κύμα».

«ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΟΛΛΑΝΕ  
ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ»

Ο κ. Ιωαννίδης υποστήριξε, ότι υπάρχει 
ο κίνδυνος οι εμβολιασμένοι να μεταδί-
δουν τον ιό και να κολλούν τους ανεμβο-
λίαστους.

«Αν το εμβόλιο σε προστατεύει 50% 
πάνω – κάτω από την πιθανότητα να 
μολυνθείς, αν αυξήσεις τις εκθέσεις σου 
10 φορές, αυτό το 50% πάει περίπα-
το. Μπορεί να φτάσουμε στην περίπτω-
ση, να είναι οι εμβολιασμένοι αυτοί που 
θα διακινούν την πανδημία και θα την 
πληρώσουν περισσότερο οι ανεμβολία-
στοι. Μπορεί να καταλήξουμε στην πε-
ρίπτωση, οι εμβολιασμένοι να μολύνουν 
τους ανεμβολίαστους και κάποιους από 
αυτούς να τους σκοτώνουν».

«ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΑ LOCKDOWN»
«Υπάρχει ένα ενεργό επιδημικό κύμα 

το οποίο δε θα σταματήσει σύντομα. 
Πολύ απίθανο να σταματήσει μέσα στον 
επόμενο μήνα» δήλωσε στην «Κοινωνία 
Ώρα MEGA» ο καθηγητής Επιδημιολο-
γίας, Γιάννης Ιωαννίδης, εκτιμώντας ότι 
μέχρι την επόμενη άνοιξη «θα φτάσουμε 
και ίσως ξεπεράσουμε τους 20.000 νε-
κρούς» από την πανδημία του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, «υπάρχει 

ακόμα η δυναμική του επιδημικού κύ-
ματος. Μπορούμε να το αποτρέψουμε 
αν το αντιμετωπίσουμε σοβαρά, με ηπι-
ότητα, κοινωνική συναίνεση και με μέ-
τρα που θα αποφύγουν τα lockdown τα 
οποία ήταν καταστροφικά». 
Ο κ. Ιωαννίδης χαρακτήρισε «ακραία 

λύση τα lockdown» και ζήτησε τη 
λήψη «ήπιων και στοχευμένων μέ-
τρων» που δε θα διαταράσσουν την κοι-
νωνική ζωή. 
«Να συνεχίσουμε να ζούμε λογικά μέ-

χρι το επιδημικό κύμα να δαμαστεί».

ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ 
Σχετικά με την τρίτη δόση εμβολιασμού, 

έκανε λόγο για «ερώτημα που θα έπρεπε 
να έχει απαντηθεί με αυστηρές και ελεγ-
χόμενες μελέτες», δηλώνοντας επιφυλα-
κτικός. 
«Αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος 

πληθυσμός ανά τον κόσμο, ευάλωτοι, 
δεν έχουν εμβολιασθεί σε φτωχές χώ-
ρες. Η πανδημία ανατροφοδοτείται από 

αυτόν τον πληθυσμό και πρέπει να την 
ελέγξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα 
υπάρχει προτεραιότητα να εμβολιαστεί 
το ευπαθές κομμάτι του πληθυσμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο, παρά να δώσουμε 
προτεραιότητα στην τρίτη δόση».
Όσον αφορά τις πιέσεις προς τους ανεμ-

βολίαστους υποστήριξε «φοβάμαι ότι 
αυτό δεν πετυχαίνει και πολλά, ή μάλλον 
πετυχαίνει αρνητικά αποτελέσματα».
Σε ότι αφορά στον εμβολιασμό στην 

Ελλάδα, είπε ότι «αν είχαμε καλύτερη 
κάλυψη σε ηλικιωμένους και ευπαθείς, 
ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων θα 
ήταν πολύ μικρότερος. Η Ελλάδα βρί-
σκεται στην κορυφή της θνησιμότητας. 
Έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε τις 
επιδόσεις μας».

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Σχετικά με τον εμβολιασμό των ανηλίκων, 

είπε ότι είναι εξαιρετικά μικρός ο κίνδυ-
νος του κορωνοϊού για τα παιδιά. 
«Όπως και ο κίνδυνος από το εμβόλιο 

είναι εξαιρετικά μικρός» δήλωσε, χαρα-
κτηρίζοντας «προσωπική απόφαση» των 

γονιών ή των πολύ νέων ανθρώπων τι 
πρέπει να κάνουν.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Τέλος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των 

πυρκαγιών στην υγεία του πληθυσμού.
«Η τραγωδία με τις πυρκαγιές είχε ση-

μαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Την 
εβδομάδα των πυρκαγιών 2 με 8 Αυγού-
στου, όπου επιβαρύνθηκε και η ατμό-
σφαιρα, είχαμε τη μεγαλύτερη θνησιμό-
τητα (σε απόκλιση) από το τι περιμένου-
με συνήθως. Χάσαμε 1.000 συμπολίτες 
παραπάνω μέσα σε μια εβδομάδα. Όλο 
αυτό το πανδαιμόνιο της καταστροφής 
με τις πυρκαγιές μαζί με την πανδημία 
δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα».

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

Residential and  
commercial asphalt  

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γ. Ιωαννίδης: Η φωνή  Γ. Ιωαννίδης: Η φωνή  
της λογικήςτης λογικής 
• «Οι εμβολιασμένοι θα διακινούν την πανδημία  
    και θα μολύνουν ανεμβολίαστους» 
• «Θα φτάσουμε 20.000 νεκρούς»
• «Καταστροφικά τα lockdown» 
• «Δεν είναι πανάκεια τα εμβόλια»
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Επιμέλεια: Βαγγέλης  Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Στεργιόπουλος (in.gr)Πύργος Τήνου: Το μάρμαρο και η σμίλη 

Μαρμαρόστρωτοι δρόμοι, τέμπλα 
και άμβωνες στις εκκλησίες, θυ-

ρώματα και υπέρθυρα, κρήνες και επι-
τύμβια μνημεία, που έφτιαξαν με μερά-
κι και αξεπέραστη τεχνική ντόπιοι μαρ-
μαρογλύπτες, στολίζουν κάθε γωνιά του 
Πύργου, ενός από τα ωραιότερα χωριά 
της Τήνου. 
Ο οικισμός, ο οποίος οφείλει την ονο-

μασία του σε ένα βενετσιάνικο πύργο 
που αναφέρεται σε έγγραφα του 16ου 
αιώνα, γνώρισε οικονομική και καλλιτε-
χνική ακμή κατά το 18ο, το 19ο και τις 
αρχές του 20ού αιώνα, χάρη στη ναυτι-
λία, το εμπόριο και, κυρίως, την αξιοποί-
ηση των μαρμάρων της περιοχής.
Από τη σμίλη και το χρωστήρα των 

ξακουστών καλλιτεχνών του Πύργου 
(ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Δημήτριος 
Φιλιππότης, ο Γιαννούλης Xαλεπάς και 
ο Nικηφόρος Λύτρας) προήλθαν έργα 
υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής 
αξίας. 
Την προσοχή των επισκεπτών του Πύρ-

γου προσελκύουν η πλατεία με το υπε-
ραιωνόβιο πλατάνι και την εντυπωσιακή 
βρύση του 1778, η οικία του σπουδαίου 
γλύπτη της νεότερης Ελλάδας, Γιαννού-
λη Χαλεπά (1851-1938), το Μουσείο Τη-
νίων Καλλιτεχνών, οι εκκλησίες του Αγί-
ου Νικολάου και του Αγίου Δημητρίου 
με την πλούσια μαρμάρινη διακόσμηση, 
καθώς και η μαρμάρινη στάση λεωφο-
ρείου, στην είσοδο του χωριού. 

Στον Πύργο λειτουργεί Σχολή Kαλών 
Tεχνών, για όσους επιθυμούν να μυη-
θούν στην καλλιτεχνική μαρμαροτεχνία 
και να συνεχίσουν τη θαυμαστή καλλιτε-
χνική παράδοση της περιοχής. 
Συνυφασμένο με την τοπική κοινωνία, 

την ιστορία και τον πολιτισμό της, εί-
ναι το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, που 

λειτουργεί με τη φροντίδα του Πολι-
τιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) και αποσκοπεί στη διάσωση και 
την προβολή της τέχνης του μαρμάρου. 
Το Μουσείο παρουσιάζει με ολοκλη-

ρωμένο τρόπο την τεχνολογική διαδρο-
μή του μαρμάρου, τα στάδια της μετα-
μόρφωσης του σκληρού κρυσταλλικού 
πετρώματος σε έργο τέχνης. 
Παράλληλα, αναδεικνύει το κοινωνι-

κό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο 
αναπτύχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια.  
Εκτίθενται ποικίλα έργα σε μάρμαρο 
(κοσμικά, εκκλησιαστικά, επιτύμβια και 
καθημερινής χρήσης), πήλινα προπλά-
σματα και γύψινα αντίγραφα, εργαλεία 
λατόμησης και μαρμαροτεχνίας, μηχα-
νολογικός εξοπλισμός, αρχειακό υλικό, 
σχέδια παλαιών μαρμαρογλυπτών. 
Τα εκθέματα πλαισιώνονται από ανα-

παραστάσεις λατομείου και εργαστηρί-
ου μαρμαροτεχνίας, ενώ το οπτικοακου-
στικό υλικό της έκθεσης αναβιώνει τις 

παραδοσιακές μεθόδους εργασίας του 
λατόμου και του μαρμαρογλύπτη. 
Πλούσιο εποπτικό υλικό και πρωτότυ-

πα αντικείμενα καθιστούν δυνατή την 
ανάδειξη της κοινωνικής και οικονομι-
κής διάστασης της μαρμαροτεχνίας, των 
προϊόντων της, της ιστορικής διαδρο-
μής της μαρμαρογλυπτικής στην Τήνο, 
καθώς και της συμβολής των τηνιακών 
μαρμαράδων στην οικοδόμηση της Αθή-
νας και άλλων πόλεων κατά το 19ο αι-
ώνα. 
Η προβολή εκπαιδευτικών ταινιών 

αναφορικά με τη μαρμαρογλυπτική, 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα με παι-
χνίδια και δραστηριότητες, καθώς και 
οι επιδείξεις επεξεργασίας μαρμάρου 
από ντόπιους τεχνίτες, δίνουν στους 
πολυπληθείς επισκέπτες του Μουσείου 
Μαρμαροτεχνίας μιαν ολοκληρωμένη 
εικόνα για τη διαδικασία που μεσολαβεί 
ανάμεσα στην πρώτη ύλη και το ολοκλη-
ρωμένο έργο. 

Πύργος Τήνου, το χωριό με τις Πύργος Τήνου, το χωριό με τις 
μοναδικές μαρμάρινες δημιουργίες μοναδικές μαρμάρινες δημιουργίες 
(πηγή: Γιάννης Τούντας)(πηγή: Γιάννης Τούντας)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!

ΚΕΜΠΕΚ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο 2021

Λόγω της αύξησης του αριθμού των 
κρουσμάτων COVID-19 που προ-

κλήθηκαν από το τρέχον τέταρτο κύμα 
και της έντονης παρουσίας της παραλλα-
γής Delta στον πληθυσμό, η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ ανακοίνωσε την εφαρμογή 
διάφορων μέτρων υγείας για την έναρ-
ξη του σχολικού έτους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών, 
σύμφωνα με το σχέδιο Επιστροφή στο 
Σχολείο. 

Αυτό είναι ένα προληπτικό μέτρο που 
μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με 
την επιδημιολογική κατάσταση.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Έτσι, μετά από σύσταση των αρχών 

δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγεί-
ας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Υπουρ-
γός Παιδείας, κ. Jean-François Roberge, 
και η Υπουργός Παιδείας και Υπουργός 
υπεύθυνη για το καθεστώς των γυναι-
κών, κ. Isabelle Charest, ανακοίνωσαν τη 
Δευτέρα 23/8, ότι η χρήση μάσκας στους 
χώρους και στις τάξεις των δημοτικών 
και δευτεροβάθμιων σχολείων θα είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ανά πάσα στιγμή στις 
ακόλουθες εννέα περιοχές: Centre-du-
Québec, Estrie, Lanaudière, Laurentides, 
Laval, Mauricie , Montérégie, Montreal 
και Outaouais.
Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική 

μέσα στο σχολείο, είτε στην τάξη, στον 
παιδικό σταθμό, στους κοινόχρηστους 
χώρους και όταν οι μαθητές ταξιδεύ-
ουν, καθώς και στα σχολικά μέσα μετα-
φοράς. Αυτή η υποχρέωση δε θα ισχύει 
για μαθητές προσχολικής ηλικίας και δεν 
αφορά περιοχές του Κεμπέκ, όπου η επι-
δημιολογική κατάσταση δείχνει σταθερό 
επίπεδο κρουσμάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Σε περίπτωση παρουσίας κρούσματος 

COVID-19 σε σχολείο ή εστία, η Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 
οικείας επικράτειας θα πραγματοποιεί 
συστηματικά επιδημιολογικές έρευνες 
και θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση 
οδηγιών, σχετικά με την απόσυρση μα-
θητών και το προσωπικό που είχε επαφή 
με το θετικό άτομο.
Σε περιοχές όπου η χρήση μάσκας θα 

είναι υποχρεωτική στο μάθημα, ένας 
μαθητής δημοτικού ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που έχει έρθει σε επαφή 
με κρούσμα COVID-19 σε σχολικό πε-
ριβάλλον, δε θα χρειαστεί να διακόψει 
προσωρινά το σχολείο και τις εξωσχολι-
κές του δραστηριότητες.
Διάφορα μέτρα θα ληφθούν από σχο-

λικά κέντρα εξυπηρέτησης, σχολικές 
επιτροπές και ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, για να διασφαλιστεί η συνέ-
χεια των υπηρεσιών για μαθητές που θα 
αναγκαστούν να αποσυρθούν προσωρι-
νά από το περιβάλλον. 

Τα ελάχιστα όρια θα ισχύουν όταν οι 
μαθητές είναι απομονωμένοι ή μια τάξη 
είναι κλειστή, σύμφωνα με το πρωτόκολ-
λο έκτακτης ανάγκης του σχολείου, για 
να δοθεί σε όλους η ευκαιρία να συνεχί-
σουν τη μάθησή τους.

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο δημοτικό σχολείο, συνεχίζονται οι 

εξωσχολικές, σωματικές και αθλητικές 
δραστηριότητες. Ωστόσο, οι μαθητές 
μπορεί να χρειαστεί να αποσυρθούν 
προσωρινά από τις εξωσχολικές τους 
δραστηριότητες, ειδικά εάν έχουν έρθει 
σε επαφή με ένα κρούσμα COVID-19 
στο σχολείο. Στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, το διαβατήριο εμβολιασμού θα 
απαιτείται για την άσκηση ορισμένων 
σωματικών και αθλητικών δραστηριο-
τήτων, ως μέρος του εξωσχολικού προ-
γράμματος. Το διαβατήριο εμβολιασμού 
θα απαιτείται επίσης για συμμετοχή σε 
αγώνες ή στην περίπτωση ειδικών αθλη-
τικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
αθλητικών σπουδών. Έξω, οι φυσικές ή 
αθλητικές δραστηριότητες για τις οποίες 
θα χρειαστεί διαβατήριο εμβολιασμού 
είναι αυτές που περιλαμβάνουν συχνές 
ή παρατεταμένες επαφές. Επιπλέον, 
όλες οι εσωτερικές σωματικές ή αθλητι-
κές δραστηριότητες καλύπτονται από το 
διαβατήριο εμβολιασμού. 

RAPID TEST
Ο υπουργός Roberge διευκρίνισε επί-

σης, ότι οι αρχές δημόσιας υγείας σχε-
διάζουν να αναπτύξουν ταχεία τεστ σε 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχές όπου 
η επιδημιολογική κατάσταση είναι πιο 
ανησυχητική. Αυτή η προσφορά θα ήταν 
επιπλέον της τρέχουσας προσφοράς 
προβολής.
«Απώτερος στόχος μας είναι να κρα-

τήσουμε τους μαθητές στα θρανία στο 
ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον. Αυτό 
είναι ένα προληπτικό μέτρο, για να δι-
ασφαλιστεί η επιτυχής επανένταξη. Θα 
παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη 
της κατάστασης σε όλες τις περιοχές, σε 
συνεργασία με τις περιφερειακές διευ-
θύνσεις δημόσιας υγείας, για να διασφα-
λίσουμε ότι οι νέοι μας θα παραμείνουν 
υγιείς, αλλά και με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
με την παραλλαγή Delta, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο εμβολιασμός δεν είναι ακό-
μη δυνατός για τους νέους στο δημοτικό 
σχολείο. Προσκαλώ επίσης όλους τους 
νέους ηλικίας 12 ετών και άνω, που μπο-
ρούν να το κάνουν, να πάρουν τις δύο 
δόσεις του εμβολίου. Αυτό είναι το κλει-
δί για την επιστροφή στην κανονικότητα 
το συντομότερο δυνατό. Αυτά τα μέτρα 
δεν πρέπει να θεωρούνται μόνιμα. Μό-
λις η κατάσταση βελτιωθεί αρκετά, θα 
τα προσαρμόσουμε προς ανακούφιση 
των παιδιών», είπε ο Υπουργός Παιδείας, 
Jean-François Roberge.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάποιες φορές δε μετρούν τόσο αυτά 
που λέγονται, όσο αυτά που δε λέ-

γονται. Και το γεγονός ότι ο πρόεδρος 
Μπάιντεν μιλώντας την Παρασκευή 20 

Αυγούστου για την κατάσταση στην Κα-
μπούλ, απέφυγε να κάνει ιδιαίτερα επι-
κριτικές αναφορές στους Ταλιμπάν, σε 
συνδυασμό με τη δήλωση των ίδιων των 
Ταλιμπάν, ότι γύρω από το αεροδρόμιο 
της Καμπούλ υπάρχει συνεννόηση με τις 
αμερικανικές δυνάμεις για τη διαχείριση 
της κατάστασης, αποτυπώνει ότι όλες 
οι πλευρές προσανατολίζονται στην πα-
ραδοχή, ότι η επόμενη μέρα στο Αφγα-

νιστάν θα περιλαμβάνει τους Ταλιμπάν 
σε κυρίαρχο ρόλο και άρα θα πρέπει να 
αναζητηθεί μια διευθέτηση των πραγμά-
των στη βάση αυτής της παραδοχής.

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αυτή τη στιγμή, το Αφγανιστάν δε διαθέ-
τει μια συγκροτημένη κυβερνητική δομή, 
μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης 
Γάνι και την είσοδο των Ταλιμπάν στην 
Καμπούλ. 
Η διαμόρφωση μιας συγκροτημένης κυ-

βερνητικής δομής είναι αναγκαία και για 
να αποφευχθεί το χάος αλλά και για να 

υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυβέρ-
νησης, που θα επιτρέψει και την αποδέ-
σμευση της όποιας οικονομικής βοήθειας 
υπάρχει για τη χώρα, αλλά και την ένταξή 

της σε ένα πλαίσιο διεθνών σχέσεων και 
συναλλαγών.

Ως προς τη μορφή της κυβέρνησης, ήδη 
Ρωσία και Κίνα έχουν κάνει σαφές ότι τη 
θέλουν «συμπεριληπτική», φράση που 
χρησιμοποιούν και οι Ταλιμπάν, στοιχείο 
που δείχνει ότι υπάρχουν διάφορες συ-
νεννοήσεις σε διάφορα επίπεδα. 

Η έννοια της «συμπεριληπτικής κυβέρ-
νησης» παραπέμπει περισσότερο σε εκ-

προσώπηση περισσότερων παρατάξεων, 
αλλά με παραδοχή του «ισλαμικού χαρα-
κτήρα» που επιδιώκουν οι Ταλιμπάν και 
όχι απαραίτητα σε «δημοκρατική διαδικα-
σία». Με έναν τρόπο, τόσο οι ΗΠΑ όσο και 
οι υπόλοιπες δυτικές χώρες, δείχνουν να 
αποδέχονται αυτόν το μόνο εφικτό ορίζο-
ντα, σε συνδυασμό με κάποιες εγγυήσεις 
δικαίου και δικαιωμάτων.
Φυσικά, η βασική εγγύηση που όλες οι 

δυνάμεις ζητούν από τους Ταλιμπάν είναι, 
ότι δε θα αποτελέσει το Αφγανιστάν το 
έδαφος για τη δράση ένοπλων οργανώ-
σεων που θα στρέφονται εναντίον ξένων 
χωρών, εγγύηση που σε αυτή τη φάση 
τουλάχιστον οι Ταλιμπάν είναι διατεθει-
μένοι να δώσουν.
Οι ίδιες τώρα οι διαπραγματεύσεις συ-

νεχίζονται στην Καμπούλ, όπου έχουν με-
ταβεί και ανώτατα στελέχη των Ταλιμπάν, 
ενώ στην προσπάθεια να αποκατασταθεί 
η λειτουργία κάποιων θεσμών ανακοινώ-
θηκε, ότι χρέη επικεφαλής της κεντρικής 
τράπεζας του Αφγανιστάν θα εκτελεί ο 
Χατζί Μοχαμάντ Ιντρίς. 

ΤΑ OΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤAΣΕΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠAΝ

Ως προς τις αντιστάσεις στους Ταλιμπάν, 
η κατάσταση δείχνει ότι προς το παρόν 
δεν κινδυνεύουν από κάποια δύναμη 
που θα μπορούσε να τους αμφισβητήσει 
πραγματικά. Η πορεία τους προς την Κα-
μπούλ και ο τρόπος που μπόρεσαν σταδι-
ακά να καταλάβουν όλη τη χώρα, δείχνει 
ότι δεν υπάρχει κάποιος αποτελεσματικός 
αντίπαλος. 

Αυτό δεν αναιρεί την επιφύλαξη (έως 
και εχθρότητα) με την οποία μπορούν να 
αντιμετωπίζονται από τμήματα της αφγα-
νικής κοινωνίας, αλλά δείχνει τα όρια των 
όποιων αντιστάσεων και κυρίως το γεγο-
νός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα 
συνασπισμός δυνάμεων ανάλογος π.χ. 
της «Βόρειας Συμμαχίας» που θα μπορού-
σε να τους αμφισβητήσει.

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

Η δύσκολη επόμενη μέρα  Η δύσκολη επόμενη μέρα  
για το Αφγανιστάν  για το Αφγανιστάν  
και οι κινήσεις των Ταλιμπάν  και οι κινήσεις των Ταλιμπάν  
και της διεθνούς κοινότηταςκαι της διεθνούς κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Αυτό σημαίνει, ότι για παράδειγμα 
τα όσα συμβαίνουν στην κοιλάδα Πα-
ντσίρ, όπου ένοπλες ομάδες διεκδικούν 
το ρόλο της «Αντίστασης», δύσκολα μπο-
ρούν να ανατρέψουν το συνολικό συσχε-
τισμό, ιδίως χωρίς ξένη υποστήριξη. 

Και μπορεί ο Αμρουλά Σάλεχ να είναι 
παλαιός γνώριμος των αμερικανών και 
της CIA (άλλωστε υπήρξε βασικός συνερ-
γάτης τους), όμως χωρίς την υποστήριξη 
των ΗΠΑ δεν μπορεί να αποτελέσει κά-
ποιον πόλο εξουσίας. Επιπλέον, δεν είναι 
δεδομένο πόσο θα αντέξει αυτός ο θύλα-
κας αντίστασης.

Η ΔYΣΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΚEΝΩΣΗΣ

Σε αυτή τη φάση, οι δυτικές χώρες προ-
σπαθούν να διαχειριστούν τη διαδικασία 
της εκκένωσης. Αυτό αφορά και το ζήτη-
μα της κατάστασης στο αεροδρόμιο της 
Καμπούλ και της προσπάθειας να απομα-
κρυνθούν και οι ξένοι πολίτες που ακόμη 
βρίσκονται εκεί, και οι Αφγανοί πολίτες 
που συνδέονται με τις ξένες αποστολές 
ή το μηχανισμό των διεθνών οργανισμών, 
την ώρα που το αεροδρόμιο της Καμπούλ 
φαίνεται να είναι η μόνη διέξοδος διαφυ-
γής για αρκετούς Αφγανούς πολίτες.
Η ολοκλήρωση αυτής της αποχώρησης 

είναι αυτή τη στιγμή ασαφές πότε θα γί-
νει, κάτι που εξηγεί γιατί οι ΗΠΑ έχουν 
υποστηρίξει ότι μπορεί να διατηρήσουν 
στρατεύματα στο αεροδρόμιο και μετά το 
χρονικό όριο της 31ης Αυγούστου, παρότι 
οι Ταλιμπάν προφανώς θα ήθελαν την τα-
χύτερη δυνατή ολοκλήρωση της αποχώ-
ρησης των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. 
Για την ακρίβεια, οι Ταλιμπάν θα προτι-

μούσαν η αποχώρηση των ξένων στρατευ-
μάτων να γίνει ακόμη και πριν τη συγκρό-
τηση της νέας κυβέρνησης, για τον προ-
φανή λόγο ότι εξακολουθούν να βλέπουν 
τα ξένα στρατεύματα ως δυνητική απειλή.

Παράλληλα, υπάρχουν όλα τα πιο συ-
νολικά ερωτήματα για το νέο τοπίο, τις 

ανατροπές σε γεωπολιτικές ισορροπίες, 
τη συμπεριφορά και τις ενδεχόμενες συμ-
μαχίες των Ταλιμπάν και τι συνεπάγονται 
όλα αυτά. 

ΟΙ G7 ΣΤΡEΦΟΝΤΑΙ  
ΣΕ ΡΩΣIΑ ΚΑΙ ΚIΝΑ
Αυτά συζητήθηκαν και στην έκτακτη συ-

ζήτηση των G7 στις 23 Αυγούστου, όμως 
αναγκαστικά θα περάσουν και μέσα από 
τη συνεννόηση με τη Ρωσία και την Κίνα. 

Η συνεννόηση αυτή έχει και πρακτικές 

πλευρές, καθώς διαφορετικά δεν μπορεί 
να υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, αλλά και ουσιαστικές, γιατί 
αυτή τη στιγμή η Ρωσία και η Κίνα, που 
διατηρούν διπλωματικές αποστολές στην 
Καμπούλ, είναι οι δύο βασικές δυνάμεις 
(μαζί με το Πακιστάν) που συνομιλούν με 
τους Ταλιμπάν και μπορούν να ασκήσουν 
και ως ένα βαθμό πίεση. Πάντως, τόσο η 
Ρωσία όσο και η Κίνα, έχουν κάνει σαφές 
ότι αυτό που περιμένουν από τους Ταλι-
μπάν είναι μια κυβέρνηση που να περι-
λαμβάνει και άλλους πολιτικούς χώρους, 
τις αναγκαίες εγγυήσεις για την τρομο-
κρατία και μια εύρυθμη κρατική λειτουρ-

γία και υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι σε 
σημαντικό βαθμό ο τρόπος που κινούνται 
οι Ταλιμπάν παραπέμπει στη διάθεσή 
τους να καλύψουν σε σημαντικό βαθμό 
αυτές τις απαιτήσεις.
Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, έχουν επί-

σης κάνει σαφές ότι θεωρούν ότι απέτυ-
χε η «δυτική» λογική της «ένοπλης εξα-
γωγής» δημοκρατικών θεσμών και ότι η 
όποια πολιτική λύση στο Αφγανιστάν θα 
πρέπει να ακολουθεί τη δική του ιστορία 
και παράδοση.

Όπως τόνισε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά 
τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση 
με την Άνγκελα Μέρκελ στις 20 Αυγού-
στου: «Είναι επιτακτικό να βάλουν τέλος 
στην ανεύθυνη πολιτική της επιβολής αξι-
ών σε άλλους απ’ έξω, στην επιθυμία να 
οικοδομούμε δημοκρατίες σε άλλες χώρες 
στη βάση των «προτύπων» άλλων εθνών 
χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις ιστορι-
κές, εθνικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότη-
τες και αγνοώντας πλήρως τις παραδόσεις 
άλλων εθνών. Γνωρίζουμε το Αφγανιστάν 
και […] είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε 
από πρώτο χέρι πόσο αντιπαραγωγική 
είναι η προσπάθεια να επιβληθούν ασυ-

νήθιστες μορφές διακυβέρνησης ή κοινω-
νικής ζωής».

Πάντως, σε αυτή τη φάση τόσο η Κίνα 
όσο και η Ρωσία, δείχνουν πιο έτοιμες να 
συνυπάρξουν με τους Ταλιμπάν σε σχέση 
με τις ΗΠΑ και τη Δύση, όπου η αμηχανία 
για την κατάρρευση, όπως και το βάρος 
από την επίγνωση ότι καταγράφηκε μια 
μείζων στρατηγική αποτυχία, δεν επιτρέ-
πει ακόμη τη ρητή μετατόπιση σε μια πιο 
«πραγματιστική στροφή». 

Επιπλέον, ιδίως η Κίνα, τόσο με τη στρα-
τηγική «Μία ζώνη – ένας δρόμος», όσο 
και με το ενδιαφέρον της για τον ορυκτό 
πλούτο του Αφγανιστάν, δείχνει πιο έτοι-
μη να δώσει και οικονομικό ορίζοντα στην 
προοπτική των σχέσεών της με το Αφγα-
νιστάν. 

Η ΔYΣΚΟΛΗ ΠΑΡAΤΑΣΗ ΤΗΣ  
ΠΑΡΟΥΣIΑΣ ΞEΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜAΤΩΝ
Παρότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει αναφορές σε 

πιθανή παράταση της παρουσίας στρα-
τευμάτων στο αεροδρόμιο και μετά το 
όριο της 31ης Αυγούστου, αυτό δε θα εί-
ναι και τόσο εύκολο. Οι Ταλιμπάν δε θα 
επιθυμούσαν η όποια νέα κυβέρνηση να 
συνυπάρχει με ξένα στρατεύματα, που 
πάντα θα εκπροσωπούν και μια δυνητική 
απειλή. Από την άλλη, οι ΗΠΑ γνωρίζουν 
ότι δύσκολα μπορούν αυτή τη στιγμή να 
αλλάξουν πορεία και να δοκιμάσουν ένο-
πλα να επηρεάσουν τις εξελίξεις, άλλωστε 
αυτός ήταν και ο πυρήνας της επιλογής 
του Μπάιντεν να προχωρήσουν τώρα 
στην πλήρη αποχώρηση.

Άλλωστε, είναι σαφές ότι είναι μια περί-
οδος όπου στις ΗΠΑ υπάρχει μια συνολι-
κότερη επανεξέταση του τοπίου σε σχέση 
με τις ένοπλες επεμβάσεις, ακόμη και με 
κριτήρια ανθρωπιστικά. 

Και παρότι υπάρχουν αρκετές φωνές 
που επιμένουν ότι χρειάζονται τέτοιες 
επεμβάσεις, είναι σαφές ότι μετά την 
εμπειρία και του Αφγανιστάν και του Ιράκ 
θα είναι πιο δύσκολο για τις ΗΠΑ να προ-
χωρήσουν το επόμενο διάστημα σε τέ-
τοιες επεμβάσεις.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Στο Αφγανιστάν 
συνεχίζονται οι 

διαπραγματεύσεις για τη 
διαμόρφωση κυβέρνησης, 

την ώρα που η Δύση 
προσπαθεί να διαχειριστεί 
την αποχώρησή της αλλά 

και την επόμενη μέρα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ένα χρόνο μετά την άνοδό του στην 
εξουσία κι ενώ η χώρα μας βίωνε 

τα επακόλουθα της μικρασιατικής κα-
ταστροφής, ο Μπενίτο Μουσολίνι και η 
φασιστική Ιταλία έδειξαν το σοβινιστικό 
τους πρόσωπο και τις επεκτατικές τους 
διαθέσεις στα Βαλκάνια.
Αφορμή στάθηκε το επεισόδιο της 27ης 

Αυγούστου 1923 στο δρόμο Ιωαννίνων 
– Κακκαβιάς, κατά το οποίο βρέθηκαν 
δολοφονημένοι πέντε Ιταλοί, μέλη της 
επιτροπής για την οριστική χάραξη της 
ελληνο-αλβανικής μεθορίου, μετά την 
παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην 
Αλβανία το 1921. 
Επρόκειτο για τον στρατηγό Τελίνι, τον 

ταγματάρχη Κόρτι, τον λοχαγό Μπανα-
τσίνι, τον οδηγό του αυτοκινήτου τους 
και ένα διερμηνέα.
Ο Μουσολίνι, που ήθελε να ενισχύσει 

και το γόητρό του, χωρίς να περιμένει 
το αποτέλεσμα των ανακρίσεων από τις 

ελληνικές αρχές, επέδωσε ρηματική δι-
ακοίνωση στην Αθήνα με τους ακόλου-
θους όρους:
-Απόδοση τιμών στην ιταλική σημαία 

και τις σορούς των δολοφονηθέντων.
-Τελετή μνημόσυνου, παρουσία του 

Υπουργικού Συμβουλίου.
-Αίτηση συγγνώμης προς την Ιταλία.
-Συμμετοχή ιταλού στρατιωτικού στις 

ανακρίσεις.
-Καταδίκη των ενόχων σε θάνατο.
-Καταβολή αποζημίωσης 50.000.000 

λιρετών.
Την Ελλάδα εκείνη την περίοδο κυβερ-

νούσε η Επαναστατική Επιτροπή υπό 
το Νικόλαο Πλαστήρα, η οποία φυσικά 
απέρριψε τους περισσότερους όρους 
του τελεσιγράφου, ως απαράδεκτους. 
Προσφέρθηκε να βοηθήσει τις οικογέ-
νειες των θυμάτων και πρότεινε στην 
Ιταλία να ανατεθεί η επίλυση της διαφο-
ράς στην Κοινωνία των Εθνών. 

Παράλληλα, διαβεβαίωσε την ιταλική 
κυβέρνηση ότι οι δράστες δεν ήταν Έλ-
ληνες, αλλά Αλβανοί ληστές.
Στις 31 Αυγούστου, η Κοινωνία των 

Εθνών κάλεσε την Ελλάδα να ενεργήσει 
ταχύτατα για την ανεύρεση των ενόχων. 
Η χώρα μας από την πλευρά της, ζήτησε 
τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διε-
ρεύνηση του συμβάντος και τον καταλο-
γισμό ευθυνών, αλλά και την επέκταση 
των ερευνών προς την Αλβανία.
Κι ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες 

για την επίλυση της κρίσης βρίσκονταν 
στο αποκορύφωμά τους, η Ιταλία με πο-
λεμική επιχείρηση την ίδια μέρα κατέλα-
βε την Κέρκυρα, με στόλο αποτελούμενο 
από 25 πλοία (3 θωρηκτά, 4 καταδρο-
μικά, 6 αντιτορπιλικά τορπιλοβόλα και 
υποβρύχια). Προηγήθηκε απαίτηση του 
αρχηγού της ιταλικής μοίρας πλοιάρχου 
Φοσκίνι, προς το νομάρχη της Κέρκυρας, 
Πέτρο Ευριπαίο, για την παράδοση του 
νησιού. Όταν ο έλληνας αξιωματούχος 
αρνήθηκε, οι Ιταλοί άρχισαν να κανονιο-
βολούν την πόλη της Κέρκυρας, με απο-
τέλεσμα να σκοτωθούν 15 γυναικόπαιδα 
και να τραυματισθούν 35 άμαχοι.
Αμέσως μετά, οι ιταλικές δυνάμεις απο-

βιβάστηκαν στο νησί και το κατέλαβαν. 
Για να δείξουν τις προθέσεις τους, τοπο-

θέτησαν έναν ξύλινο κόκορα στο Παλαιό 
Φρούριο, με την επιγραφή: «Όταν λαλή-
σει αυτός ο κόκορας, τότε οι Ιταλοί θα 
φύγουν από την Κέρκυρα».
Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα και 

προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών, 
έχοντας με το μέρος της τη διεθνή κοι-
νή γνώμη. Ο διεθνής οργανισμός (ο ΟΗΕ 
της εποχής) ανέλαβε να διευθετήσει το 
περιστατικό, αλλά συνάντησε την έντονη 
αντίδραση της Ιταλίας. Η υπόθεση παρα-
πέμφθηκε στη Διάσκεψη των Πρεσβευ-
τών, η οποία υποχρέωσε την Ελλάδα:
-Να καταβάλλει στην Ιταλία αποζημί-

ωση 50.000.000 λιρετών.
-Να τελέσει μνημόσυνο για τους δολο-

φονηθέντες, και
-Να ενεργήσει ανακρίσεις για την 

ανεύρεση των δραστών της δολοφονί-
ας, υπό την επίβλεψη Διεθνούς Επιτρο-
πής.
Μόνο τότε η Ιταλία δέχθηκε να εκκενώσει 

την Κέρκυρα, στις 27 Σεπτεμβρίου 1923, 
με το λαό να τους κατευοδώνει με ένα 
σαρκαστικό «Κουκουρίκου!». Παρά τις 
προσπάθειες που έγιναν από τα ενδια-
φερόμενα μέρη, οι ένοχοι της πενταπλής 
δολοφονίας δεν ανακαλύφθηκαν ποτέ. 
                                          
                                         © SanSimera.gr

Η δολοφονία Τελίνι και η Κατάληψη  
της Κέρκυρας από τη φασιστική Ιταλία
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The Hellenic  
Initiative Canada

Τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα αντιμετω-
πίζει μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. 

Οι φωτιές που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη 
χώρα κάθε στιγμή που περνά, απειλούν όλο 
και περισσότερες περιοχές και ζωές. 
Οι πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, 

έχουν συσπειρωθεί ενάντια στην απειλή για 
να προλάβουν περαιτέρω ζημιές. 
Θέλουμε να σταθούμε δίπλα τους με κάθε 

δυνατό τρόπο. 
Το The Hellenic Initiative Canada συγκε-
ντρώνει χρήματα για να παρέχει ανθρωπι-
στική βοήθεια στα θύματα της τραγωδί-
ας. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα πάει 
απευθείας στα άτομα που χρήζουν στήριξης 
μέσα από τα προγράμματά μας, για να πα-
ρέχουν φαγητό και ιατρική φροντίδα. 

Μπορείτε να συνεισφέρετε εδώ: 
thehellenicinitiative.ca

ΚΟΣΜΟΣ|ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Οι άγριες διώξεις των χριστιανών στη Νιγηρία 
Η Νιγηρία είναι το πολυπληθέστερο 

κράτος της Αφρικής (~ 212 εκ. κάτοι-
κοι), με τον πληθυσμό της να είναι σχεδόν 
ίσα μοιρασμένος μεταξύ μουσουλμάνων 
και χριστιανών. 

Στο Βορρά πλειοψηφούν οι μουσουλμά-
νοι, στο Νότο οι χριστιανοί ενώ στα κε-
ντρικά, στην επονομαζόμενη Μέση Ζώνη, 
οι πληθυσμοί είναι ανάμεικτοι. 

Μαρία Μοτίκα*
© HuffingtonPost 
 

Εδώ και χρόνια, οι χριστιανοί στις βόρειες 
και κεντρικές περιοχές της χώρας υφίστα-
νται άγριες και μαζικές διώξεις, οι οποίες, 
σύμφωνα με αρκετές οργανώσεις, συνι-
στούν γενοκτονία. 

Επιθέσεις λαμβάνουν χώρα σχεδόν 
σε καθημερινή βάση, κυρίως στις πο-
λιτείες Taraba, Kaduna, Plateau, Benue, 
Adamawa, Gombe, Nasarawa και Kogi.  
Ένοπλοι κάνουν επιδρομές σε χωριά και 
τα πυρπολούν, αφού προηγουμένως κλέ-
ψουν ζώα και περιουσίες, εισβάλλουν σε 
εκκλησίες και σχολεία, απαγάγουν και 
δολοφονούν άνδρες, γυναίκες και παιδιά, 
ακόμη και νεογέννητα βρέφη. 

Ανήλικα κορίτσια απάγονται, υποδουλώ-
νονται, βιάζονται, αναγκάζονται να αλλα-
ξοπιστήσουν και παντρεύονται παρά τη 
θέλησή τους. 
Υπολογίζεται ότι μέσα σε 12 χρόνια, 10 

εκατομμύρια Χριστιανοί έχουν ξεριζωθεί 
από τον τόπο τους και έχουν βρει καταφύ-
γιο σε πιο ασφαλείς περιοχές της χώρας, 
13.000 εκκλησίες και 1.500 σχολεία έχουν 
καταστραφεί. 

Σύμφωνα με στοιχεία της International 
Society for Civil Liberties and Rule of Law, 
τουλάχιστον 43.000 άτομα έχουν δολοφο-
νηθεί, ενώ η International Committee on 
Nigeria ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων 
μεταξύ 2010-2020 στις 52.000.
Παρά τους περιορισμούς στην κυκλοφο-

ρία λόγω της πανδημίας της νόσου του 
κορωνοϊού, οι επιθέσεις την τελευταία 
χρονική περίοδο βαίνουν αυξούμενες. 
Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλί-

ου 2021, τουλάχιστον 3.462 έχασαν τη 
ζωή τους, περίπου 3.000 απήχθησαν 
και 300 εκκλησίες δέχθηκαν επίθεση. 
Θύτες είναι η Μπόκο Χαράμ, μέλη της 
φυλής Φουλάνι και το παρακλάδι του 
ισλαμικού κράτους στη Δυτική Αφρική 
(ISWAP). 
Η Μπόκο Χαράμ είναι μια τζιχαντιστική 

οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομο-
κρατική από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, η οποία 
δρα στη βόρεια Νιγηρία και σε γειτονικές 
χώρες (Τσαντ, Νίγηρα, Καμερούν).
Στόχος της είναι η εγκαθίδρυση ενός 

ισλαμικού χαλιφάτου στα πρότυπα του 
ISIS στη Συρία και το Ιράκ. Προς τούτο, 
προσπαθεί να ξεριζώσει κάθε στοιχείο δυ-
τικού τρόπου ζωής.

Σημειώνεται ότι εκτός από χριστιανούς, 
στο στόχαστρό της, αν και σε μικρότερη 
κλίμακα, βρίσκονται και μουσουλμάνοι 
που απορρίπτουν την εξτρεμιστική ιδεο-
λογία της, ανιμιστές και άθεοι.
Οι Φουλάνι είναι ένα μουσουλμανικό 

νομαδικό φύλο βοσκών, που κατοικεί στα 
βόρεια της χώρας και στη Μέση Ζώνη. 
Πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά, 
κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας, οπλισμένοι με καλάσνικοφ. 
Υποστηρίζεται ότι ορισμένες φορές η 

αγριότητά τους ξεπερνά ακόμη και αυτή 
των μαχητών της Μπόκο Χαράμ.

Οι αρχές ασφαλείας κατηγορούνται ότι 
δεν επεμβαίνουν την ώρα των επιθέσεων 
για να προστατεύσουν τους αμάχους ή να 
συλλάβουν και να οδηγήσουν στη δικαιο-
σύνη τους επιτιθέμενους.

Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι τόσο 
ο πρόεδρος της χώρας, Μουχαμαντού 
Μπουχάρι, όσο και αξιωματικοί των Ενό-
πλων δυνάμεων, ανήκουν στη φυλή Φου-
λάνι, υποστηρίζεται ότι οι εξτρεμιστές 
απολαμβάνουν μιας ιδιότυπης ασυλίας 
και ότι ενίοτε ο Στρατός συνεργάζεται μαζί 
τους.

Στην Έκθεση της αμερικανικής Διακομ-
ματικής Επιτροπής για τις Θρησκευτικές 
Ελευθερίες του 2020 επισημαίνεται ότι 
οι 3 προαναφερθείσες ομάδες απήγαγαν 
και εκτέλεσαν πολλά άτομα λόγω των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά γίνεται στον αποκεφαλισμό 
ενός μέλους της Χριστιανικής Ένωσης Νι-
γηρίας μετά την απροθυμία του να αλλα-
ξοπιστήσει.
Χριστιανικές οργανώσεις τονίζουν, ότι 

απώτερος στόχος των εξτρεμιστών είναι 
η πλήρης εκδίωξη των χριστιανών από τη 
βόρεια και κεντρική Νιγηρία και η ισλαμο-
οίηση της χώρας. 

Παράλληλα, η Μη Κυβερνητική Οργά-
νωση Christian Solidarity International 
υπογραμμίζει ότι «οι χριστιανοί έχουν 
καταστεί απειλούμενο είδος» σε κάποιες 
περιοχές της χώρας και έχει εκδώσει από 
τον Ιανουάριο του 2020 προειδοποίηση 
για γενοκτονία, καλώντας το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση. 

Ο Gary L. Bauer, μέλος της αμερικανικής 
Διακομματικής Επιτροπής για τις Θρη-
σκευτικές Ελευθερίες, κρούει τον κώδωνα 
του κινδύνου. Επισημαίνει ότι η Νιγηρία 
έχει μετατραπεί σε «πεδίο θανάτου» για 
τους χριστιανούς. «Κάθε φορά που μια 
οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία, έχει 
την οδυνηρή επίγνωση ότι αυτή η επίσκε-
ψη μπορεί να είναι το τελευταίο πράγμα 
που κάνει στη γη», σημειώνει. 
Ωστόσο, η αντίδραση της Δύσης είναι 

υποτονική έως ανύπαρκτη. Οι εκκλήσεις 
προς τα Ηνωμένα Έθνη για προστασία 
των χριστιανικών πληθυσμών, δεν έχουν 
βρει ανταπόκριση έως τώρα. Η μόνη αντί-
δραση, αν και χωρίς πρακτικό αντίκρισμα, 
ήλθε από τις ΗΠΑ, το Υπουργείο Εξωτερι-
κών των οποίων συμπεριέλαβε για πρώτη 
φορά τη Νιγηρία στη λίστα των χωρών ει-
δικής παρακολούθησης το Δεκέμβριο του 
2019 και ένα χρόνο αργότερα στις χώρες 
ιδιαίτερης ανησυχίας, λόγω εμπλοκής και 
ανοχής σε συνεχείς παραβιάσεις της θρη-
σκευτικής ελευθερίας.

Οι Αρχές της χώρας απορρίπτουν τις 
κατηγορίες περί στοχοποίησης και γενο-
κτονίας των χριστιανών, αποδίδοντας τις 
συγκρούσεις στην κλιματική αλλαγή και 
στον ανταγωνισμό μεταξύ νομαδικών και 
αγροτικών κοινοτήτων για τη νομή της γης. 
Ενώ, όμως, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι 

επιθέσεις είναι τυχαίες και δεν έχουν θρη-
σκευτικό υπόβαθρο, αδυνατεί να εξηγή-
σει γιατί οι Φουλάνι σκοτώνουν άοπλους 
χριστιανούς πολίτες, θρησκευτικούς ηγέ-
τες και λειτουργούς, καταστρέφουν και 
πραγματοποιούν επιδρομές σε εκκλησί-
ες, ακόμη και κατά τη διάρκεια εορτών ή 
τέλεσης μυστηρίων και, όπως υπογραμ-
μίζουν επιζώντες, χρησιμοποιούν θρη-
σκευτική ρητορική κατά τη διάρκεια των 
επιθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής κοινότητα 
πρέπει να εγκαταλείψει τη στάση αδρά-
νειας. Τόσο ο ΟΗΕ όσο και τα δυτικά κρά-
τη οφείλουν να ασκήσουν πιέσεις στη νι-
γηριανή κυβέρνηση, ώστε να θέσει τέρμα 
στην αιματοχυσία, να λάβει μέτρα για τη 
διερεύνηση των τελεσθέντων εγκλημάτων 
και την απονομή δικαιοσύνης, και να προ-
στατεύσει όλους τους πολίτες ανεξαρτή-
τως θρησκεύματος. 

Η μη αναγνώριση των δεινών που 
υφίστανται οι χριστιανοί και η ατι-
μωρησία των θυτών, οδηγεί στη διαι-
ώνιση των εγκληματικών ενεργειών. 
 

*Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσε-
ων του Παντείου Πανεπιστημίου, στον Τομέα 
Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης 
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Η Paige Woolen ανεβάζει 
τη… θερμοκρασία!
Η Paige Woolen ανεβάζει ψηλά τη… θερμοκρασία μιας 

και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να 
το κάνει… Η καλλονή από το Λος Άντζελες ανεβάζει συχνά 
πυκνά… υλικό στο Instagram με εσώρουχα ή μαγιό, και 

τραβάει, φυσιολογικά, πάνω της πολλά αντρικά βλέμματα. 
Το πληθωρικό της μπούστο είναι όλα τα λεφτά και 
σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του 
καλοκαιριού, ο καύσωνας είναι αναμενόμενος.

Έγιναν νονοί η ΚΑΛΟΜΟΊΡΑ 
και ο σύζυγός της  

ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΠΟΎΣΑΛΗΣ

Νονοί έγιναν η Καλομοίρα με το σύζυγό 
της, Γιώργο Μπούσαλη. Το ζευγάρι βάπτισε την 

κόρη φίλων του στη Νέα Υόρκη. Το μυστήριο έγινε σε 
ελληνορθόδοξη εκκλησία της μεγαλούπολης και η 
κόρη της Όλγας και του Σπύρου Φωτελαριά πήρε το 
όνομα «Ελευθερία». Η τραγουδίστρια ήταν ντυμένη 
κομψά με ένα μίντι φόρεμα που τόνιζε το καλλίγραμμο 
σώμα της συνδυασμένο με nude γόβες και τα μαλλιά 
της κάτω. Χαμογελαστοί οι νονοί φωτογραφήθηκαν 
με τη νεοφώτιστη και στη συνέχεια δημοσίευσαν 
φωτογραφίες στο instagram.

© espressonews.gr

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον και ο Κόλιν Τζόστ 
έγιναν γονείς. Εκπρόσωπος της 

ηθοποιού επιβεβαίωσε στο People ότι το 
ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του μωρό 
την Πέμπτη 19/8. 
Ο μπαμπάς Κόλιν Τζόστ αποκάλυψε 

στο Instagram λίγο αργότερα, ότι το 
αγοράκι τους θα ονομάζεται «Cosmo». 
«Τον αγαπάμε πολύ» έγραψε τρυφερά ο 
Τζόστ.
H Τζοχάνσον έχει ακόμα μία κόρη, τη 

Ρόουζ, από τον πρώην σύζυγό της, Ρομέν 
Ντόριακ.

Νωρίτερα, ο Κόλιν Τζόστ είχε 
επιβεβαιώσει ότι η σύζυγός του, Σκάρλετ 
Τζοχάνσον, περιμένει το πρώτο τους 
παιδί, προσθέτοντας πως ανυπομονεί να 
γίνει μπαμπάς. 
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο 

του 2020. 
Η Σκάρλετ Τζοχάνσον βρέθηκε στο 

επίκεντρο δημοσιευμάτων στις αρχές 
Ιουνίου, όταν δεν παρευρέθηκε στις 
εκδηλώσεις για την πρώτη προβολή της 
ταινίας «Black Widow».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα 
ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time 

To Die» θα πραγματοποιηθεί στις 28 
Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε στις 20/8, 
στον επίσημο λογαριασμό Bond στο 
Twitter.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε ως απάντηση 

στις εικασίες, που κυκλοφορούσαν σε 
ψυχαγωγικά ΜΜΕ, ότι η προβολή της 
ταινίας ενδέχεται να καθυστερήσει ξανά, 
εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων 
κορωνοϊού σε ορισμένες περιοχές του 
κόσμου. Σε μια ανάρτηση στον επίσημο 

λογαριασμό @007 Bond στο Twitter 
αναφέρθηκε ότι το «κόκκινο χαλί» για 
την πρεμιέρα της ταινίας θα στρωθεί στο 
Λονδίνο στις 28 Σεπτεμβρίου.
Η ημερομηνία προβολής μετατέθηκε 

τρεις φορές από τότε που άρχισε η 
πανδημία του κορωνοϊού το Μάρτιου 
του 2020, καθώς οι κινηματογράφοι 
παγκοσμίως αναγκάστηκαν να κλείσουν.
Οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι μεταξύ 

των πιο επικερδών σειρών ταινιών του 
Χόλιγουντ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Σεπτέμβριο  Το Σεπτέμβριο  
η παγκόσμια πρεμιέρα  η παγκόσμια πρεμιέρα  
της νέας ταινίας  της νέας ταινίας  
του Τζέιμς Μπονττου Τζέιμς Μποντ

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον Η Σκάρλετ Τζοχάνσον 
και ο Κόλιν Τζόστ και ο Κόλιν Τζόστ 
καλωσόρισαν το καλωσόρισαν το 
πρώτο τους μωρόπρώτο τους μωρό

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

ΗΠΑ: Πλήρης έγκριση από τον 
FDA για το εμβόλιο της Pfizer
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την 

Τρίτη 24/8 την πλήρη έγκρισή τους 
για τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/
BioNTech στα άτομα ηλικίας 16 ετών και 
άνω, ανακοίνωσε η αμερικανική ρυθμι-
στική αρχή, στην πρώτη τέτοιου είδους 
έγκριση εμβολίου κατά της Covid-19.
Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είχε λά-

βει μέχρι τώρα προσωρινή άδεια επεί-
γουσας χρήσης. H αμερικανική Υπηρεσία 
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «ενέκρι-
νε το πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-19» 
στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωση.
Το εμβόλιο της Pfizer είχε λάβει από το 

Δεκέμβριο άδεια επείγουσας χρήσης. Το 
εμβόλιο συνεχίζει να διατίθεται για τα 
παιδιά και τους εφήβους ηλικίας από 12 
έως 15 ετών, βάσει αυτής της άδειας υπό 
όρους, διευκρίνισε η FDA.
«Παρότι εκατομμύρια άνθρωποι έλα-

βαν με ασφαλή τρόπο εμβόλια κατά 
της Covid-19, αναγνωρίζουμε ότι σε με-
ρικούς, αυτή η έγκριση θα μπορεί να 
δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη στον 
εμβολιασμό», δήλωσε η προσωρινή επι-
κεφαλής της FDA, Τζάνετ Γούντκοκ, την 
οποία επικαλείται η ανακοίνωση. 
«Το σημερινό σημαντικό στάδιο μάς 

φέρνει λίγο πιο κοντά στο να ανατρέ-
ψουμε την πορεία της πανδημίας στις 
ΗΠΑ», πρόσθεσε.
Αυτή η πλήρης έγκριση μπορεί όχι 

μόνο να πείσει ορισμένους διστακτικούς, 
αλλά και να επιτρέψει σε ορισμένες αρ-
χές να επιβάλουν τον εμβολιασμό χωρίς 
το φόβο των νομικών προσφυγών. 
Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει συγκε-

κριμένα ότι όλα τα μέλη των αμερικα-
νικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να 
εμβολιαστούν μόλις ανακοινωθεί η πλή-
ρης έγκριση του εμβολίου.
«Αξιολογήσαμε τα επιστημονικά δεδο-

μένα και τις πληροφορίες που περιλαμ-

βάνονται σε εκατοντάδες σελίδες» και 
«διενεργήσαμε τη δική μας ανάλυση της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
του εμβολίου», δήλωσε ο Πίτερ Μαρκς, 
επιστημονικός υπεύθυνος στους κόλ-
πους της FDA. 
Διευκρίνισε, ότι η διαδικασία παραγω-

γής του εμβολίου ελέγχθηκε επίσης, με-
ταξύ άλλων μέσω επισκέψεων στο εργο-
στάσιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
Οι δάσκαλοι και το προσωπικό των δη-

μόσιων σχολείων στην πόλη της Νέας 
Υόρκης θα χρειαστεί να εμβολιαστούν 
κατά της Covid-19, δήλωσε την Τρίτη 
24/8 ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο. 

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους 
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των 
δημόσιων σχολείων της Νέας Υόρκης 
ανακοινώνεται, μετά την πλήρη έγκριση 
του εμβολίου των Pfizer/BionTech κατά 
της Covid-19 στη χώρα από τον αμερικα-
νικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμά-
κων (FDA).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 
Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 θα 

γίνει υποχρεωτικός στον αμερικανικό 
στρατό μετά την οριστική έγκριση του 
σκευάσματος των Pfizer/BionTeck, ανα-
κοίνωσε επίσης το αμερικανικό υπουρ-
γείο Άμυνας. 
«Τώρα που το εμβόλιο της Pfizer εγκρί-

θηκε, το υπουργείο θα εκδώσει οδηγία 
που θα απαιτεί από όλα τα μέλη των 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να 
εμβολιαστούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Κοσκινίζουν» το εμβόλιο της Moderna  
στις ΗΠΑ για καρδιοπάθειες

Οι αμερικανικές υγειονομικές Αρ-
χές ερευνούν, κατά πόσο το εμβό-

λιο κατά του Covid-19 της Moderna αυ-
ξάνει τον κίνδυνο φλεγμονής στην καρδιά 
στους νεότερους. Τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) και ο αμερι-
κανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) εξετάζουν ιδιαίτερα την 
πιθανότητα, ο κίνδυνος από το εμβόλιο 
της Moderna να είναι μεγαλύτερος από 
ό,τι από το εμβόλιο της Pfizer.
Την είδηση μετέδωσε η «Washington 

Post», σημειώνοντας ότι «ο FDA και τα 
CDC κινητοποιήθηκαν έπειτα από ανα-
φορές από τον Καναδά». Τα καναδικά 
δεδομένα, σύμφωνα με την αμερικανική 
εφημερίδα, υποδεικνύουν ότι οι άντρες 
κάτω των 30 ετών έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν την καρ-
διακή πάθηση μυοκαρδίτιδα ή περικαρ-
δίτιδα, αφότου κάνουν το εμβόλιο της 
Moderna.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο για τους 

Αμερικανούς ερευνητές είναι ότι ο κίνδυ-
νος μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας είναι 
κατά 2,5 φορές μεγαλύτερος σε όσους 
έχουν κάνει το εμβόλιο της Moderna 
από ό,τι σε αυτούς που έκαναν το εμβό-
λιο της Pfizer.
Πηγή της «Washington Post» υποστή-

ριξε, ότι η έρευνα για τον κίνδυνο εμφά-
νισης της εν λόγω καρδιακής πάθησης 
είναι πίσω από την καθυστέρηση του 
FDA να εγκρίνει το εμβόλιο κατά του 
Covid-19 της Moderna για τις ηλικιακές 
ομάδες των 12-17 ετών. 

Πρόσθεσε ότι η αμερικανική έρευνα 
είναι στα πρώτα στάδια και απαιτούνται 
περισσότερα δεδομένα προτού εξα-
χθούν οριστικά συμπεράσματα.

© Newsbreak.gr
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

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.

in collboration with:

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Μεταλλεύματα τρις δολαρίων  
κυνηγάει η Κίνα μέσω Ταλιμπάν

Η Κίνα μπορεί «να ευθυγραμμιστεί» 
με τους Ταλιμπάν και να προσπα-

θήσει να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα 
μεταλλευμάτων του Αφγανιστάν, προει-
δοποιεί αναλύτρια που μίλησε στο CNBC.
Το Αφγανιστάν εκτιμάται ότι διαθέτει 

σπάνιες γαίες αξίας τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων και κράτη -όπως η Κίνα- που εν-
δεχομένως θέλουν να «διεισδύσουν» στη 
χώρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τους 
διεθνείς όρους, τονίζει η Shamaila Khan, 
διευθύντρια στην AllianceBernstein.

Όπως ανέφερε η ίδια στο CNBC, οι Τα-
λιμπάν έχουν στη διάθεσή τους ορυκτούς 
πόρους που αποτελούν «μια πολύ επικίν-
δυνη παράμετρο σε παγκόσμιο επίπεδο» 
και τους οποίους μπορούν να αξιοποιή-
σουν.

Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασκή-
σει πίεση στην Κίνα, εάν η τελευταία επι-
διώξει να συμμαχήσει με τους Ταλιμπάν, 
με απώτερο στόχο τις σπάνιες γαίες, πρό-
σθεσε η Χαν.
Τα συγκεκριμένα κοιτάσματα μετάλλων 

στο Αφγανιστάν εκτιμάται ότι έχουν αξία 
μεταξύ 1-3 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του ειδησεογραφικού περιο-
δικού The Diplomat, που επικαλείται τον 
Ahmad Shah Katawazai, πρώην διπλωμά-

τη της αφγανικής πρεσβείας στην Ουάσι-
γκτον, ενώ έκθεση του αμερικανικού ειδη-
σεογραφικού οργανισμού The Hill νωρίτε-
ρα φέτος, ανεβάζει την αξία σε περίπου 3 
τρισ. δολάρια.
«Θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής 

πρωτοβουλία για να διασφαλιστεί, ότι 
εάν κάποια χώρα συμφωνήσει να εκ-
μεταλλευτεί τον ορυκτό πλούτο της για 
λογαριασμό των Ταλιμπάν, να το κάνει 
αυστηρά και μόνο υπό τον προϋπόθεση 
ότι προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα των 
γυναικών», δήλωσε η Χαν.
Το υπέδαφος του Αφγανιστάν διαθέ-

τει σπάνιες γαίες, όπως λανθάνιο και 
νεοδύμιο, καθώς και φλέβες αλουμινί-
ου, χρυσού, αργύρου, ψευδαργύρου, 
υδραργύρου και λιθίου, σύμφωνα με τον 
Katawazai.
Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρεία χρήση 

στην υψηλή τεχνολογία, από την κατα-
σκευή ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι αε-
ροσκαφών και δορυφόρων, αλλά και σε 
αμυντικά συστήματα.
«Θα πρέπει να υπάρξει πίεση στην Κίνα, 

αν πρόκειται να συμμαχήσει με τους Τα-
λιμπάν, ώστε να τους παράσχει οικονο-
μική βοήθεια – πίεση για να το κάνει με 
τους αποδεκτούς διεθνείς όρους», δήλω-
σε η Χαν.

ΘΑ ΑΝΑΛAΒΕΙ ΜΕΓΑΛYΤΕΡΟ  
ΡOΛΟ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤAΝ Η ΚIΝΑ;
Λίγες μόνο ώρες μετά την κατάληψη της 

εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλι-
μπάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών δήλωσε, ότι το Πεκίνο 
είναι έτοιμο για «φιλική συνεργασία με το 
Αφγανιστάν».
«Στη βάση του πλήρους σεβασμού της 

κυριαρχίας του Αφγανιστάν και της βού-
λησης όλων των παρατάξεων στη χώρα, 
η Κίνα διατήρησε επαφή και επικοινωνία 
με τους Ταλιμπάν και έπαιξε εποικοδομη-
τικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής 
διευθέτησης του αφγανικού ζητήματος», 
δήλωσε η εκπρόσωπος Hua Chunying 
σε συνέντευξη Τύπου την προηγούμενη 
εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Hua, οι Ταλιμπάν δήλω-
σαν «σε πολλές περιπτώσεις» ότι «προ-
σβλέπουν στη συμμετοχή της Κίνας στην 
ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Αφ-
γανιστάν».
«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να 

αναπτύσσουμε την καλή γειτονία και τη 
φιλική συνεργασία με το Αφγανιστάν 
και να διαδραματίσουμε εποικοδομητικό 
ρόλο στην ειρήνη και στην ανοικοδόμηση 
του Αφγανιστάν», δήλωσε η Hua.

Στα τέλη Ιουλίου, πριν από την τελευταία 
επιδρομή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 
ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γου-
άνγκ Γι συναντήθηκε με αντιπροσωπεία, 
υπό τον επικεφαλής της πολιτικής επι-
τροπής των Αφγανών Ταλιμπάν, Μουλά 
Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ στο Τιαντζίν.
Τα κινεζικά κρατικά MME τις τελευταί-

ες ημέρες φάνηκε να απηχούν παρόμοια 
«συναισθήματα» με το υπουργείο Εξωτε-
ρικών.
Οι Global Times δημοσίευσαν άρθρο 

στις 15 Αυγούστου, επικαλούμενοι Κινέ-
ζους εμπειρογνώμονες, λέγοντας ότι οι ει-
κασίες πως η Κίνα θα μπορούσε να στείλει 
στρατεύματα για να καλύψει το κενό που 
άφησαν οι ΗΠΑ ήταν «εντελώς αβάσιμες».

Ωστόσο, η κρατική εφημερίδα επεσήμα-
νε, ότι η χώρα μπορεί να «συμβάλει στη 
μεταπολεμική ανοικοδόμηση και ανά-
πτυξη του Αφγανιστάν, προωθώντας 

έργα στο πλαίσιο της κινεζικής πρωτο-
βουλίας «Belt and Road»: ένα επενδυ-
τικό σχέδιο υποδομών – μαμούθ για την 
κατασκευή σιδηροδρομικών, οδικών, 
θαλάσσιων και άλλων διαδρομών, που 
εκτείνονται από την Κίνα στην Κεντρική 
Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη».

Η ΠΑΓΚOΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧIΑ  
ΤΗΣ ΚIΝΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠAΝΙΕΣ ΓΑIΕΣ

Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά σπάνιων 
γαιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου το 
35% των παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνι-
ων γαιών βρίσκονται στην Κίνα, το μεγα-
λύτερο ποσοστό στον κόσμο, σύμφωνα με 
το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων 
Πολιτειών.
Η χώρα είναι μια «μηχανή εξόρυξης», 

παράγοντας 120.000 μετρικούς τόνους ή 
το 70% του συνόλου των σπάνιων γαιών 
το 2018, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, που εξό-
ρυξαν 15.000 μετρικούς τόνους σπάνιων 
γαιών το ίδιο έτος, αναφέρεται.
Τα αποθέματα των ΗΠΑ ωχριούν σε σύ-

γκριση με της Κίνας. Οι ΗΠΑ διαθέτουν 
συνολικά 1,4 εκατομμύρια μετρικούς τό-
νους αποθεμάτων, έναντι 44 εκατομμυ-
ρίων μετρικών τόνων αποθεμάτων που 
διαθέτει η Κίνα.

Η Κίνα χρησιμοποίησε τις σπάνιες γαίες 
ως «όπλο» κατά τη διάρκεια του εμπορι-
κού της πολέμου με την Ουάσιγκτον το 
2019, όταν το Πεκίνο απείλησε να διακό-
ψει τον εφοδιασμό προς τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε μεγάλο βαθμό 
εξάρτησης από την Κίνα για την προμή-
θεια σπάνιων γαιών το 2019, όταν το Πε-
κίνο κάλυπτε το 80% των αμερικανικών 
αναγκών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γε-
ωλογικό Ινστιτούτο.

© zougla.gr
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μη χάσετε την Κυριακή 29 Αυγούστου
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ

(ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

Καλημέρα 
Πατρίδα

Ποια πρέπει να είναι η 
δημοσιονομική διαχείριση 

των πυρκαγιών

Δε χρειάζονται ιδιαίτερα επιχει-
ρήματα για να υποστηρίξουν την 

άποψη, ότι το κόστος της διαχείρισης 
των προβλημάτων από τις πυρκαγιές 
του Αυγούστου αναμένεται να είναι τε-
ράστιο. Είναι λίγο νωρίς για να προβού-
με σε εκτιμήσεις. 

Διονύσης Χιόνης*
© slpress.gr

Ωστόσο, για να έχουμε ένα μέτρο σύ-
γκρισης, ας θυμηθούμε ότι οι πυρκα-
γιές του 2007 είχαν προκαλέσει σημα-
ντικές δημοσιονομικές ανατροπές στην 
κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.
Το κόστος για τη διαχείριση των προ-

βλημάτων που προκάλεσαν οι φωτιές 
είχε ξεπεράσει τα 5 δισ. και είχε επιβα-
ρύνει τους προϋπολογισμούς του 2007 
και του 2008. 

Η ημέρα που ακολουθεί μετά την κα-
τάσβεση των φονικών πυρκαγιών θα 
κάνει επιτακτική την ανάγκη για δύο 
κατηγορίες χρηματοδοτήσεων. 

Για έργα υποδομής και για την ενί-
σχυση των πληγέντων.

Μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των 
πυρκαγιών εκδηλώθηκε σε περιαστικά 
δάση της Αττικής. 
Επομένως η οποιαδήποτε αργοπορία 
στην αποκατάσταση, θα έχει σαν απο-
τέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 
Λεκανοπεδίου. Μετά την αποξήλωση 
της Πάρνηθας αρκεί μια μικρή βροχή 
για να πλημμυρίσει ο Κηφισός και να 
επηρεαστούν οι δυτικές συνοικίες.

Μέχρι να αποκατασταθούν οι πυρό-
πληκτες περιοχές και να απομακρυν-
θούν χιλιάδες τόνοι καυσόξυλων, οι 
κατοικημένες περιοχές στους πρόπο-
δες της Πάρνηθας θα είναι όμηροι των 
αναζωπυρώσεων των πυρκαγιών. 

Μέχρι τον καθαρισμό των χιλιάδων 
στρεμμάτων του καμένου δάσους, τo 
τοξικό νέφος και τα μικροσωματίδια 
αιθάλης θα είναι μέρος της καθημερι-
νότητας.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ
Δεδομένων των δημοσιονομικών δε-

σμεύσεων και των ελλειμμάτων που 

προκλήθηκαν από την πανδημία, o 
αναπροσανατολισμός των πόρων του 
Tαμείου Aνάκαμψης δεν αποτελεί μια 
δυνητική πρόταση χρηματοδοτήσεων, 
αλλά μοναδική ιστορική αναγκαιότητα. 
Τα αντιπλημμυρικά έργα, οι αναδασώ-

σεις, οι διευθετήσεις ρεμάτων, οι εισο-
δηματικές ενισχύσεις στους πληγέντες 
και οι ενισχύσεις της ανοικοδόμησης 
των κατεστραμμένων, θα δώσουν τη 
θέση τους σε πολλές δράσεις που είχαν 
προγραμματιστεί και συμπεριλαμβά-
νονταν στο σχέδιο Ελλάδα 2.0.

Δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περι-
θώρια. Η Ελλάδα άμεσα πρέπει να δι-
εκδικήσει μια θεσμική παρέκκλιση από 
το διαχειριστικό πλαίσιο του Tαμείου 
Aνάκαμψης και του ΕΣΠΑ. 

Εκτός από την αναγκαία μετατροπή 
των σκοπών του Tαμείου Aνάκαμψης 
και του ΕΣΠΑ πρέπει να γίνει και επί-
σπευση των εκταμιεύσεων. 

Σημαντικό μέρος των χρηματοδοτή-
σεων πρέπει να είναι εμπροσθοβαρείς 
και με συνοπτικές διαδικασίες.
Ακούγεται για άλλη μια φορά οδυνη-

ρό για τις σχέσεις μας με τους Ευρωπαί-
ους εταίρους και τη γραφειοκρατία των 
Βρυξελών, αλλά οι πυρκαγιές επέβαλ-
λαν αλλαγές στην οικονομική και στην 
πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. 
Η έκταση των καταστροφών και η δι-

αχείριση των συνεπειών τους ενεργο-
ποιούν αναγκαίες διαφοροποιήσεις 
και έκτακτες περιστάσεις, που δεν μπο-
ρούν να καλυφθούν από τον προϋπο-
λογισμό.

*Ο Διονύσης Χιόνης είναι καθηγητής 
Οικονομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης. Σπούδασε Οικονομικά 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπό-
νησε τη διδακτορική του διατριβή στο 
πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώ-
βης. Έχει συμμετάσχει στη Δημόσια 
Διοίκηση και στη διοίκηση Oργανι-
σμών και Eπιχειρήσεων σε διάφορους 
φορείς, όπως το Ξενοδοχειακό Eπιμε-
λητήριο, ο OΣE, ο Προαστιακός A.E., ο 
OΠAΔ, το Invest in Greece, το Oικονο-
μικό Γραφείο Πρωθυπουργού, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΟΒΕ.



26  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  27 Αυγουστου, 2021 / August 27, 2021

F.C. Montreal: Τρίτωσε το... 
αήττητο, 1-1 με Φιλαδέλφεια

Την ευκαιρία να πάρει 
μία μεγάλη εκτός έδρας 

νίκη έχασε το Σάββατο 21/8 
η ομάδα του Μόντρεαλ, που 

ήρθε πάντως ισόπαλη 1-1 στην έδρα της 
δυνατής φέτος Philadelphia, και διατή-
ρησε το αήττητο για 3ο συνεχόμενο παι-
χνίδι (1 νίκη, 2 ισοπαλίες). 
Οι παίκτες του Γάλλου κόουτς, Γουίλ-

φριντ Νάνσι, παίζοντας στα ίσια τους 
αντιπάλους τους, προηγήθηκαν στις 
καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 
(45΄+1΄) με προβολή του Μιχαήλοβιτς 
μετά από πάσα του Τόρες. 
Όμως λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού 

(87΄) ο Σάλιβαν, που είχε μπει λίγο νω-
ρίτερα στο παιχνίδι (81΄) στη θέση του 
Μπάιζο, με δυνατό σουτ στο αριστερό 
«παραθυράκι» της εστίας του Μπρέζα, 
έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1) που ήταν 
και το τελικό σκορ του αγώνα.
Σε ένα δίλεπτο (29΄-30΄) οι γηπεδούχοι 

είχαν τις καλύτερες στιγμέ τους στο παι-
χνίδι (σουτ-άουτ από Σάντος και Μπερκ), 
ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν μία καλή 
στιγμή για το 0-2, αλλά η κεφαλιά του 
Στρούνα στο 60΄ μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ, έφυγε άουτ από το δεξί δοκάρι του 
γκολκίπερ Μπλέϊκ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
LA Galaxy-San Jose 1-2 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Minnesota-Kansas City 0-0 
Columbus-Seattle 1-2 
DC United-Atlanta 1-2 
Miami-Toronto 3-1 
New England-Cincinnati 4-1 
NY Red Bull-NY City (Postponed) 
Orlando-Chicago 1-0 
Philadelphia-Montreal 1-1 
Houston-Dallas 2-2 
Austin-Portland 3-1 
Colorado-Salt Lake 2-1 
Vancouver-Los Angeles FC 2-1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
MLS Al-Stars - LIGA MX All-Stars 
(9:30PM) 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Columbus-Cincinnati 
Montreal-Toronto (7:30 PM) 
Orlando-Miami 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Atlanta-Nashville 
NY Red Bull-Chicago 
Los Angeles FC-LA Galaxy 
NY City-New England 
DC United-Philadelphia 
Houston-Minnesota 
Kansas City-Colorado 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Austin-Dallas 
Vancouver-Salt Lake 
Seattle-Portland

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE

(σε 22 αγώνες)
01] NEW ENGLAND (22) 49 [44-26] 
02] ORLANDO (20) 34 [30-24] 
03] PHILADELPHIA (21) 32 [27-20] 
04] NASHVILLE (20) 32 [32-20] 
05] NEW YORK CITY (19) 31 [34-19] 
06] MONTREAL (21) 28 [27-26] 
07] DC UNITED (21) 27 [32-31] 
08] ATLANTA (21) 27 [25-26] 
09] COLUMBUS (21) 24 [22-27] 
10] NY RED BULL (19) 22 [23-24] 
11] MIAMI (19) 22 [21-31] 
12] CHICAGO (21) 20 [23-33] 
13] CINCINNATI (19) 17 [19-34] 
14] TORONTO (21) 15 [25-44]

WESTERN CONFERENCE 
(σε 21 αγώνες)

01] SEATTLE (21) 42 [35-17] 
02] KANSAS CITY (21) 39 [36-21] 
03] COLORADO RAPIDS (19) 37 [29-19] 
04] LA GALAXY (21) 35 [32-32] 
05] MINNESOTA (20) 28 [22-23] 
06] SALT LAKE (20) 27 [30-23]  
07] SAN JOSE (21) 26 [24-29] 
08] PORTLAND (20) 24 [27-39] 
09] LOS ANGELES FC (20) 23 [25-28] 
10] VANCOUVER (20) 23 [23-30] 
11] DALLAS (21) 22 [25-30] 
12] AUSTIN (20) 19 [17-24] 
13] HOUSTON (21) 19 [23-32]

Super League: Η μπάλα  
στην… εξέδρα!
Δεν αρχίζει ακόμη το πρωτάθλημα, καθώς αναβλήθηκε 
εκ νέου η γενική συνέλευση της Σούπερ Λιγκ – Νέα 
συνεδρίαση στις 31 Αυγούστου

Στον «αέρα» παραμένει η Σούπερ 
Λιγκ, καθώς ούτε το προηγούμενο 

Σαββατοκύριακο είχαμε σέντρα! Η πο-
λυαναμενόμενη προγραμματισμένη 
γενική συνέλευση της Σούπερ Λιγκ της 
Δευτέρας 16/8 αναβλήθηκε ομόφωνα 
πριν καν αρχίσει, ενώ οι επαναληπτικές 
Γ.Σ. της Τετάρτης 18/8 και της Παρα-
σκευής 20/8 πήγαν… περίπατο. Η Λίγκα, 
λοιπόν, αποφάσισε να συνεδριάσει την 
Τρίτη 31 Αυγούστου, ευελπιστώντας ότι 
θα έχουν λυθεί τα «καυτά» θέματα για 
να υπογραφεί η προκήρυξη.

Θυμίζουμε ότι 7 ομάδες έχουν ήδη υπο-
γράψει τηλεοπτικά συμβόλαια και είναι 
οι εξής: οι Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμη-
τος, ΠΑΣ Γιάννινα με τη Nova και οι ΑΕΚ, 
Παναθηναϊκός, ΟΦΗ με την Cosmote TV. 
O ΠΑΟΚ, αν και έχει προτάσεις, δεν έχει 

«κλείσει» σε κάποια συνδρομητική, ενώ, 
σχετικά με τους «άστεγους», ο Αστέρας 
Τρίπολης οδεύει προς τη Nova και οι Βό-
λος, Λαμία, Παναιτωλικός, Απόλλων, Ιω-
νικός στην Cosmote TV.
Ασφαλώς, ένα ακόμη ζήτημα προς επί-

λυση είναι η κεντρική τηλεοπτική δια-
χείριση από τη σεζόν 2023-2024, για την 
οποία δεν υπάρχει συνολική αποδοχή. 
Στη Λίγκα, ωστόσο, ευελπιστούν να έχει 
λυθεί το θέμα των τηλεοπτικών μέχρι τη 
νέα Γ.Σ., ώστε το πρωτάθλημα να ξεκινή-
σει μαζί με τα… σχολεία, στις 11 και 12 
Σεπτεμβρίου, καθώς στο μεσοδιάστημα 
υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

ΤΟ «ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ» ΤΩΝ  
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τις 55 λί-

γκες της Ευρώπης, μόνο η ελληνική, η 
αλβανική (αρχίζει 11/9) και εκείνες των 
Γιβραλτάρ και Σαν Μαρίνο (οδεύουν 
προς Οκτώβριο) δε θα έχουν ξεκινήσει 
μέχρι το «διάλειμμα» των εθνικών ομά-
δων. Ταυτόχρονα, σε πολλά από τα πρω-
ταθλήματα των χωρών που κυνηγάμε 
στη βαθμολογία της UEFA και ανταγωνί-
ζονται οι εκπρόσωποί μας στα ευρωπαϊ-
κά Κύπελλα, έχουν παίξει παραπάνω από 
5 αγωνιστικές!

© Newsbreak.gr

Τρεις Έλληνες σε λίστα με τα 100  
μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου!
Στην… αφρόκρεμα των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών  
όλου του κόσμου που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 20  
χρόνια τους συμπεριλαμβάνονται και τρεις Έλληνες 
παίκτες από το «football-observatory.com» 

Μια τιμητική αν μη τι άλλο αναφο-
ρά σε τρεις Έλληνες παίκτες κάνει 

το «football-observatory.com». 
Σε λίστα που κατάρτισε η γνωστή ιστο-

σελίδα με τους 100 πιο ταλαντούχους πο-
δοσφαιριστές όλου του κόσμου, που δεν 
έχουν κλείσει ακόμα τα 20 χρόνια 
τους, συμπεριλαμβάνονται και τα ονόμα-
τα των Χρήστου Τζόλη (στη φωτ. πανηγυ-
ρίζει με τη φανέλα της Νόριτς ένα από τα 
δύο τέρματα που σκόραρε στο ντεμπούτο 
του κόντρα στη Μπόρνμουθ στο 6-0 για 
το Λιγκ Καπ), Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου 
και Λεωνίδα Στεργίου.

Συγκεκριμένα, ο άσος της Νόριτς βρί-
σκεται στην 42η θέση, ο μέσος του Πανα-
θηναϊκού κατατάσσεται στην 47η θέση, 
ενώ ο Ελληνο-Ελβετός στόπερ της Σεντ 
Γκάλεν φιγουράρει στο νούμερο 22.
Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και το 

όνομα του Ζίγκα Λάτσι της ΑΕΚ (ο οποί-
ος βρίσκεται στην 97η θέση), ενώ η πρώ-
τη πεντάδα αποτελείται από τους Πέ-
δρι (Μπαρτσελόνα), Γκρίνγουντ (Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μέντες (Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας), Γκράφενμπερχ (Άγιαξ) 
και Μαρτινέλι (Φλουμινένσε).

© sport-fm.gr
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EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Έδειξε... μέταλλο και χαρακτήρα και  
πάει «αεράτος» στους ομίλους ο ΠΑΟΚ
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρουσίασε πολύ σοβαρό και πειθαρχημένο 
πρόσωπο στην Κροατία, μείωσε τα αβίαστα λάθη του στο ελάχιστο, 
και χάρη στα τέρματα των Ελ Καντουρί και Μουργκ στο 11’ και 80’ 
αντίστοιχα, έφυγε με το διπλό και την πρόκριση από την έδρα της Ριέκα 
(0-2).

Οι Θεσσαλονικείς θα μπο-
ρούσαν κάλλιστα να καθα-

ρίσουν το ματς από το πρώτο 
κιόλας ημίχρονο, όμως η τύχη 
τούς γύρισε την πλάτη σε τρεις 
περιπτώσεις, καθώς Σβαμπ και 
Ελ Καντουρί (δις) σημάδεψαν το 
δοκάρι! Πλέον, το μυαλό όλων 
στην ομάδα βρίσκεται στην κλή-
ρωση της Παρασκευής 27/8 των 
ομίλων στην Κωνσταντινούπολη. 

ΤΟ ΜΑΤΣ
Καλύτερο ξεκίνημα δε θα μπο-

ρούσε να ζητήσει ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου από τους ποδοσφαι-
ριστές του. Οι Θεσσαλονικείς, 
μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο 
με τρομερή διάθεση να επιτεθούν 
από νωρίς, να πιέσουν ψηλά και 
να ελέγξουν πλήρως το ρυθμό. 
Στο έκτο λεπτό, ο ΠΑΟΚ... άγγι-
ξε το γκολ δύο φορές στην ίδια 
φάση, όμως η τύχη και τα δοκά-
ρια τού γύρισαν την πλάτη. Συ-
γκεκριμένα, ο Σβαμπ έπιασε έναν 
«κεραυνό» από τα 35 μέτρα, τρα-
ντάζοντας το αριστερό δοκάρι του 
Πρσκάλο, ενώ στη συνέχεια της 
επίθεσης το πλασέ του Ελ Καντου-
ρί βρήκε στο οριζόντιο!
Τελικώς, το γκολ ήρθε πέντε λε-

πτά αργότερα, με τους δύο πρω-
ταγωνιστές της προηγούμενης φά-
σης να συνεργάζονται υποδειγμα-
τικά και τον Ελ Καντουρί να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή 
προβολή, έπειτα από ωραία κά-
θετη του Αυστριακού μέσου. 
Μετά το γκολ, ο ΠΑΟΚ έριξε «στρο-
φές» στον ξέφρενο ρυθμό του, πα-
ραμένοντας όμως και πάλι σε θέση 
οδηγού, ελέγχοντας πλήρως το 
ρυθμό. Κάποια αβίαστα λάθη στο 
χώρο της μεσαίας γραμμής όμως, 
επέτρεψαν στους γηπεδούχους 
να κάνουν αισθητή την παρουσία 
τους με δύο μακρινά σουτ, αρχι-
κώς με τον Τόμετσακ στο 19’ και 
εν συνεχεία με τον Άμπας στο 32ο 
λεπτό. Ο ΠΑΟΚ απείλησε μετά από 
σχεδόν ένα εικοσάλεπτο, με την 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Βιεϊρίνια στο 35’ να περνάει λίγο 
πάνω από την εστία. Δύο λεπτά 
αργότερα, η Ριέκα έφτασε μια... 
ανάσα από την ισοφάριση, με τον 
Τόμετσακ να αστοχεί ολομόναχος 
από το ύψος της μικρής περιοχής. 

Στο 41ο λεπτό, ο Ελ Καντουρί είχε 
για δεύτερη φορά στο ματς ραντε-
βού με την... ατυχία, αφού το δυ-
νατό σουτ που επιχείρησε από τα 
30 μέτρα σταμάτησε στο οριζόντιο 
δοκάρι.
Τελείως διαφορετικό σκηνι-

κό στο δεύτερο ημίχρονο, με 
τους Κροάτες να βγάζουν ένταση 
και νεύρα στο παιχνίδι τους, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν πολ-
λά σκληρά μαρκαρίσματα στα 
πρώτα λεπτά. Εξέλιξη που δε βο-
ήθησε στο να αποκτήσει καλό 
ρυθμό το ματς. Η πρώτη καλή 
στιγμή στην επανάληψη άνηκε 
στη Ριέκα, με το μακρινό σουτ του 
Σελάχι στο 55’ να περνάει δίπλα 
από την εστία του Πασχαλάκη. 
Στο 64ο λεπτό, ήταν η σειρά του 
ΠΑΟΚ να κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του, με το σουτ του Ζίβκο-
βιτς να κοντράρει σε σώματα αμυ-
ντικών, ενώ την ίδια τύχη είχε και 
η προσπάθεια του Μπίσεσβαρ, ο 
οποίος είχε πάρει το ριμπάουντ.
Όσο περνούσε η ώρα, οι Κροάτες 

κέρδιζαν μέτρα στο γήπεδο, χωρίς 
ωστόσο να έχουν κάποιο ουσια-
στικό αντίκρισμα. Και αυτό γιατί, ο 
«Δικέφαλος του Βορρά» αμύνθηκε 
εξαιρετικά, κλείνοντας όλους τους 
διαδρόμους προς την εστία του 
Πασχαλάκη, χωρίς να κινδυνέψει 
σοβαρά μέχρι το τέλος.
Στο 80’, η πίεση και η επιμονή 

των νεοφερμένων Καγκάβα και 
Μουργκ έφεραν αποτέλεσμα, με 
τον Ιάπωνα να κλέβει την μπάλα 
κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ, 
πασάροντας την κατάλληλη στιγ-
μή στον αμαρκάριστο Μουργκ, ο 
οποίος δε δυσκολεύτηκε να δια-
μορφώσει το τελικό 2-0, κλειδώνο-
ντας τη νίκη και την πρόκριση για 
τον ΠΑΟΚ!
ΡΙΕΚΑ: Πρσκάλο, Τόμετσακ (80’ 

Μπούσνα), Εσκοβάλ, Κρέσιτς, Γκά-
λοβιτς (71’ Βούκσιτς), Βούκσεβιτς 
(46’ Τσερίν), Ισάχ, Πάβισιτς, Λε-
πινίτσα (46’ Σελάχι), Αμπέμ, Ντρ-
μπιτς (84’ Ομπρεγκόν).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βα-

ρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σβαμπ 
(90΄+3΄ Αουγκούστο), Κούρτιτς (76’ 
Εσίτι), Καντουρί (67’ Μουργκ), Α. 
Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (75’ Καγκά-
βα), Σβιντέρσκι.

© sport-fm.gr

EUROPA LEAGUE
Πέταξε στο Europa ο Ολυμπιακός, 
πετάει και την… εμφάνιση!
Έκανε check-in ο Ολυμπιακός! Οι Πειραιώτες δεν πλήρωσαν την κάκιστη εικόνα 
τους κόντρα στην αξιόμαχη Σλόβαν, η οποία αγωνίστηκε με 10 από το 26’  
και με το 2-2 προκρίθηκαν στους ομίλους του Europa

Σβηστά… Europa League ο Ολυμπιακός. 
Έχοντας ουσιαστικά κάνει τη μισή δου-

λειά στο Φάληρο, οι Πειραιώτες σφράγι-
σαν κόντρα στη Σλόβαν την πρόκριση στους 
ομίλους με το 2-2 στο «Τέχελνε». Με τους 
γηπεδούχους να έχουν μείνει με δέκα από 
το 26’ λόγω της αποβολής του Ντε Μάρκο, ο 
Ελ Αραμπί άνοιξε το σκορ στο 33’ με δυνατή 
κεφαλιά και ο Χέντι ισοφάρισε στο 42’, εκμε-
ταλλευόμενος την αδράνεια στην «ερυθρό-
λευκη» άμυνα. Στο ντεμπούτο του στο αρχικό 
σχήμα, ο Ονιεκούρου βρήκε δίχτυα στο 54’ 
μετά την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπου-
χαλάκη με γρήγορη πάσα. Το ματς ήρθε ξανά 
στα ίσα στο 62’ με νέα κάκιστη αντίδραση 
των Πειραιωτών σε στημένη φάση. Ντεμπού-
το για τον Ρόνι Λόπες, που έδειξε ανέτοιμος. 
Κάκιστη συνολικά η εικόνα των «ερυθρό-
λευκων», οι οποίοι παρουσίασαν τα στοι-
χεία, τα οποία είχαν στις δύο αναμετρή-
σεις με τη Λουντογκόρετς, καθώς δεν είχαν 
νεύρο στο παιχνίδι τους και συγκέντρωση 
στο στόχο τους. Παίζοντας κόντρα σε ομά-
δα, η οποία είχε αριθμητικό μειονέκτημα. 
«Καμπανάκι» αποτελεί και η εμφάνιση του τρα-
γικού Λαλά, που ευθύνεται αρκετά για το δεύ-
τερο γκολ των Σλοβάκων, αλλά και για τις περισ-
σότερες από τις φάσεις που δέχθηκε η ομάδα 
του Μαρτίνς. Επιπλέον, ο Γάλλος δεν είχε ούτε 
μια σωστή απόφαση σε ολόκληρο το ματς. 

ΤΟ ΜΑΤΣ
Οι οιωνοί έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός -με την 

κατάλληλη διαχείριση- θα είχε ένα άνετο βρά-
δυ στη ρεβάνς με τη Σλόβαν λόγω του 3-0 του 
πρώτου αγώνα. Ωστόσο, αν δε μοχθήσεις δεν 
κατακτάς τίποτα. Ακόμα και αν έχεις στρωμέ-
νο… χαλί. Παρουσίασαν στο πρώτο μέρος στοι-
χεία από την εικόνα, την οποία είχαν κόντρα 
στη Λουντογκόρετς. Δεν έβγαζαν ένταση στο 
παιχνίδι τους, δεν είχε τρεξίματα, την ώρα που 
η Σλόβαν είχε μπει αποφασισμένη να παίξει τα 
ρέστα της και… όπου βγει.
Η κεφαλιά του Μποζίκοφ δεν ανησύχη-

σε στην πραγματικότητα τους «ερυθρόλευ-
κους», η οποίοι προσπάθησαν να απειλήσουν 
σε στημένη φάση με τον Παπασταθόπουλο. 
Σίγουρα όμως, η ομάδα του Μαρτίνς καρ-
διοχτύπησε στο 14’, όταν οι γηπεδούχοι εί-
χαν δοκάρι. Ο Σισέ δε διάβασε καλά τη φάση 
και ο Χέντι του έφυγε στην πλάτη και έστει-
λε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Βάτσλικ. 
Η φάση δεν λειτούργησε ως καμπανάκι για τους 
Πειραιώτες, οι οποίοι συνέχισαν να είναι υπο-
τονικοί, αλλά οι Σλοβάκοι φρόντισαν να τους 
κάνουν πιο εύκολο το έργο και για την ακρίβεια 
ο Ντε Μάρκο. Ο αμυντικός των γηπεδούχων 
«δίπλωσε» τον Μαντί Καμαρά στο 26’ με την 
επικίνδυνη προβολή του και δικαίως αποβλή-
θηκε. Στα… καπάκια, ο Ολυμπιακός βρήκε δύο 
φάσεις και έκανε γκολ τη δεύτερη.

Μια από τις λίγες καλές κινήσεις του Ρέα-
μπτσιουκ επιθετικά, είχαν ως αποτέλεσμα να 
βρεθεί ο Βαλμπουενά σε θέση βολής, αλλά 
ο Γάλλος αστόχησε με το αριστερό. Αφού δεν 
τα κατάφερε ως εκτελεστής ο 36χρονος άσος, 
επέστρεψε στο ρόλο του δημιουργού και ο Ελ 
Αραμπί εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του και με 
τρομερή κεφαλιά στο 33΄ άνοιξε το σκορ (0-1).
Οι παίκτες του Μαρτίνς χαλάρωσαν μετά το 

γκολ και η Σλόβαν, η οποία δεν είχε κάτι να 
χάσει, ισοφάρισε στο 41’, με τον κάκιστο Λαλά 
να ξεχνάει τον Ζμίρχαλ, ο οποίος γύρισε για 
τον Χέντι, που σκόραρε από κοντά. Ενδιάμεσα, 
ο Μαντί Καμαρά έγινε αναγκαστική αλλαγή, με 
τον Μπουχαλάκη να περνάει στη θέση του.
Ο Ολυμπιακός ευτύχησε (λόγω και της οξυδέρ-

κειας του Μπουχαλάκη) να πάρει νέο προβάδι-
σμα νωρίς στο δεύτερο μέρος και να διώξει το 
όποιο άγχος είχε μετά την ισοφάριση. 
Ο διεθνής μέσος εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ 

με πάσα και ο Ονιεκούρου πλάσαρε για το 2-1 
(54’). Λίγο έλειψε να έρθει στα καπάκια το 3-1, 
αλλά ο Ελ Αραμπί έκανε κακό κοντρόλ με αποτέ-
λεσμα να τον κλείσει ο Τσόβαν και να του βάλει 
«στοπ». 
Ο Ολυμπιακός, όχι απλά δεν πέτυχε τρίτο γκολ, 

αλλά δέχθηκε εκ νέου ισοφάριση, παρότι είχε 
αριθμητικό μειονέκτημα. Στο κόρνερ του Ζμίρ-
χαλ, ο Μποζίκοφ πήρε την κεφαλιά από τον 
Λαλά και ο Γκριν σκόραρε από κοντά στο 62’. 
Οι παίκτες της Σλόβαν έδωσαν ό,τι είχαν και 

δεν είχαν, έστω και για να πάρουν τη νίκη για 
την τιμή των όπλων. Άλλωστε, είχαν ήδη κερδί-
σει τις εντυπώσεις από το ματς.
Στην τελική ευθεία, η Σλόβαν βγήκε όλη μπρο-

στά, αλλά δεν έφτιαξε κλασική ευκαιρία, αν και 
ήταν η ομάδα που έδειχνε μεγαλύτερη θέληση. 
Στο 81’ ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία για το 3-2, 
αλλά ο Λόπες, ο οποίος έφυγε στην κόντρα, 
κλείστηκε και δεν κατάφερε να σουτάρει. Κά-
που εκεί επί τοις ουσίας γράφτηκε ο επίλογος 
της αναμέτρησης και του ζευγαριού γενικότερα.
MVP: Συνολικά καλύτερος o Βαλμπουενά από 

πλευράς Ολυμπιακού, με δύο ασίστ στο παιχνί-
δι.
ΜΟΙΡΑΙΟΣ: Μπορεί να μην κόστισε η εμφάνι-

σή του σε ό,τι αφορά την υπόθεση πρόκριση, 
αλλά η εικόνα του Λαλά ήταν τραγική. Έχασε 
όλες τις φάσεις αμυντικά, φέρει ευθύνη στο 2-2 
και δεν έδωσε τίποτα επιθετικά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ): Βατσλίκ, 
Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, 
Μαντί Καμαρά (36’ Μπουχαλάκης), Εμβιλά (72’ 
Κούντε), Βαλμπουενά (60’ Λόπες), Α. Καμαρά, 
Ονιεκούρου (72’ Χασάν), Αραμπί (72’ Βρουσάι).

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
ΒΑΙΣ): Τσόβαν, Πάουσεκ (85’ Κρίζαν), Κάσια, 
Μπόζικοφ, Ντ Μάρκο, Κανκάβα, Τσάβριτς (67’ 
Ντε Καμπς), Βάις (79’ Στρέλετς), Ζμρχαλ, Γκριν 
(85’ Χρντσαρ), Χέντι (79’ Ντράζιτς).

© sport-fm.gr
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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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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ MNA BIRNBAUM
για την ευγενική προσφορά στους πυρόπληκτους

Είστε θερμός υποστηρικτής της κοινωφελούς εργασίας και της μεγάλης συμ-
βολής και επιρροής της Ελληνικής κοινότητας στην πολιτιστική ζωτικότητα 

και ποικιλομορφία της ευρύτερης περιοχής του Μοντρεάλ και της ευρύτερης 
κοινωνίας; Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ ζητά υποψηφίους για τη θέση  
του 

Εκτελεστικού Διευθυντή

Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ)
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ είναι ένας φιλανθρωπικός οργανι-
σμός που εξυπηρετεί τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής Μείζονος Μοντρεάλ 
(Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής) από το 1906. Τα τελευταία 115 χρόνια, η 
ΕΚΜΜ έχει αντιπροσωπεύσει και εξυπηρετήσει Μοντρεαλίτες ελληνικής κα-
ταγωγής, που εγκαταστάθηκαν και ζουν στην περιοχή Μείζονος Μοντρεάλ, 
παρέχοντας στον πληθυσμό ελληνικής καταγωγής μια ευρεία κλίμακα εκπαι-
δευτικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, κοινωνικών, αθλητικών και κοινοτικών 
υπηρεσιών.

Η ΕΚΜΜ αντλεί τη δύναμή της και την δυνατότητα να βοηθά και να εξυπηρετεί 
τα μέλη της, μέσα από το έργο που επιτελούν πολλοί εθελοντές, που προ-
σφέρουν με ευχαρίστηση και γενναιοδωρία τον χρόνο και την ειδικότητά τους, 
υποστηριζόμενοι από τους αφοσιωμένους και ικανούς υπαλλήλους της. Η Κοι-
νότητα απασχολεί σήμερα προσωπικό άνω των 250 ατόμων και λειτουργεί 
με έναν προϋπολογισμό της κλίμακας των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και ο προϋπολογισμός του σχολικού συγκροτήματος “Σω-
κράτης-Δημοσθένης”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΜΜ, παρακαλείστε να επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα https://hcgm.org

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες
Ως Εκτελεστικός Διευθυντής, είστε ο Ανώτατος Προϊστάμενος της ΕΚΜΜ  και 
δίνετε αναφορά απευθείας στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Ο ρόλος σας είναι να διευθύνετε και επιβλέπετε τις εργασίες και 
τις καθημερινές δραστηριότητες της ΕΚΜΜ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές, που έχουν εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Είστε υπεύθυνος για τη διαχείριση των ανθρώπινων, οικονομικών 
και υλικών πόρων του οργανισμού, σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. Έχετε έναν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την ΕΚΜΜ, καθώς επίσης και τις 
νέες πολιτικές, προγράμματα και δραστηριότητες. 

Ευκαιρίες και προκλήσεις
Η δυνατότητα για ανάπτυξη και βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας προς την πα-
ροικία - την οποία εξυπηρετεί η ΕΚΜΜ- στηρίζεται στη δύναμη και στην αφοσί-
ωση τόσο των ενεργών μελών όσο και του μόνιμου προσωπικού. Ο ρόλος του 
Εκτελεστικού Διευθυντή είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί 
πως οι δύο αυτές ομάδες θα συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά στον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση της κάθε είδους στρατηγικής, που θα εξασφαλίσει 
αποτελεσματική και αποδοτική υπηρεσία, η οποία θα συμβάλει στην ποιότητα 
ζωής της δραστήριας ελληνικής παροικίας του Μοντρεάλ. 

Η μεγάλη πρόκληση για τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχετικά με τον σκοπό αυτό 
- για τον οποίο και είναι κεντρικά υπεύθυνος- είναι να δίνει τα  σωστά κίνητρα 
στο μόνιμο προσωπικό σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΚΜΜ και 
να οργανώνει ομάδες, εσωτερικά και εξωτερικά, που θα είναι ικανές να πετύ-
χουν τους στόχους αυτούς. Προς το παρόν, δέκα τέσσερα λειτουργικά τμήμα-
τα δίνουν αναφορά απευθείας στον Εκτελεστικό Διευθυντή, μεταξύ των οποί-
ων είναι Κοινωνικές Υπηρεσίες, Σχολείο Σωκράτης-Δημοσθένης, Εκκλησίες, 
Αθλητικά Τμήματα, Περιφερειακά Γραφεία, Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ, 
Λογιστήριο. Επίσης στον Εκτελεστικό Διευθυντή θα ανατεθεί η αξιολόγηση της 
παρούσας κατάστασης και η πρόταση για μια πιο απλοποιημένη δομή πληρο-
φοριών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή περιγραφή της θέσης και τα προσό-
ντα των υποψηφίων για τη θέση, ανατρέξτε στο αγγλικό κείμενο στην ιστοσε-
λίδα της ΕΚΜΜ ή στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής https://bit.ly/3sWSXLP

Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές στην πατρί-

δα έκαναν, μέσω της τηλεόρασης και 
του διαδικτύου, τον γύρο του κόσμου 
και ευαισθητοποίησαν χιλιάδες συναν-
θρώπους μας. Κράτη, κυβερνήσεις, 
οργανισμοί και απλοί πολίτες έσπευ-
σαν να βοηθήσουν με εξοπλισμό και 
οικονομικές δωρεές όλους όσοι βρέ-
θηκαν αντιμέτωποι με την πύρινη κό-
λαση. 

Στο Μοντρεάλ, σύσσωμη η παροικία 
μας και πολλοί φιλέλληνες συμμετέ-
χουν στην ερανική προσπάθεια της 

ΕΚΜΜ για την οικονομική ενίσχυση 
των πυρόπληκτων. Ανάμεσά τους, ο 
Επαρχιακός Βουλευτής της εκλογικής 
περιφέρειας D’Arcy-McGee, David 
Birnbaum, ο οποίος συναντήθηκε με 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ανδρέα 
Κριλή, για να του παραδώσει επιταγή 
ύψους $1,000 προς ενίσχυση του ερά-
νου. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τον 
κ. Birnbaum για την ευγενική του προ-
σφορά και ελπίζει το παράδειγμα αυτό 
του Επαρχιακού Βουλευτή να το ακο-
λουθήσουν και άλλοι. 

Την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021, οι 
Κοινωνικές Υπηρεσίες της EKMM 

οργάνωσαν μια μουσική εκδήλωση 
για τους ηλικιωμένους ενοικιαστές της 
“Στέγης Ηλικιωμένων”. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Φουαγιέ, την 
αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου. 

Για τις ανάγκες της γιορτής, οι ακού-
ραστοι υπάλληλοι και εθελοντές των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών ετοίμασαν 
νόστιμα σνακ και πιατέλες με τυριά, 

αγγουράκια, κράκερ, κέικ και άλλα γευ-
στικά εδέσματα, υπό τους ήχους ελλη-
νικής μουσικής και τραγουδιών “κατά 
παραγγελιά!” 

Ηταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, με 
τραγούδι, κουβεντούλα και χορό. Οι 
οργανωτές ευχαριστούν όλους όσοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και 
περιμένουν με ανυπομονησία να το 
επαναλάβουν στο προσεχές μέλλον!

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΓΙΟΡΤΗ
από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Αγαπητά μέλη,
Μετά από 18 μήνες κατά τους οποίους η ζωή μας άλλαξε λόγω του 
COVID-19 επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα. 
Υπήρξαν κάποιες  δυσκολίες για να βρεθεί κατάλληλος χώρος για μας, 
ώστε να συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα στο Λαβάλ και κάθε Πέμπτη 
στο Μοντρεάλ.  
Στο Μοντρεάλ αν και  έχουμε δικό μας χώρο δεν μας  επιτρέπουν 
από το Δήμο να ανοίξουμε ακόμα μια και το κτίριο είναι δικό τους. 
Περιμένουμε λοιπόν και ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα από την 
πολιτεία. 
Για το Λαβάλ τώρα:  Ανοίγουμε την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, 
2021 και θα βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα μεσημέρι όπως  πάντα στο 
SCORES Restaurant Chomedey Blvd. και  St. Martin Blvd. όπου 
θα έχουμε τον καφέ μας και το γλυκό στην ξεχωριστή αίθουσα που 
διαθέτει το Restaurant.
Η πρώτη μας συνάντηση είναι πάντα μέρα εγγραφής μελών και η 
«ΦΙΛΙΑ» προσφέρει δωρεάν lunch.   
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όποιος έρθει θα πρέπει να έχει κάνει και τα δυο εμβόλια  
διότι πρέπει να κρατούμε όλες τις οδηγίες της Κυβέρνησης.   Φυσικά 
θα έχετε την μάσκα όταν μπείτε και θα την βγάλετε όταν καθίσετε.  
Όλα αυτά θα τα πούμε και προφορικά. 
Θα σας περιμένουμε όλους και μετά από τόσο καιρό πιστεύω ότι 
όλοι θα χαρούμε να ξανασυναντηθούμε και φυσικά είσαστε όλοι 
ευπρόσδεκτοι από όλες τις περιοχές άνδρες και γυναίκες.  

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
(WALKATHON) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ MEALS-ON-WHEELS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνετε από την «ΦΙΛΙΑ» για 
15η φορά      η πορεία για την ενίσχυση των Meals-On-Wheels του 
προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, 
αρρώστων και όχι μόνο.
Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα 
συναντηθούμε στο Πάρκο  Saint-Norbert στο Λαβάλ που βρίσκεται 
στην Cartier μεταξύ 64 και 66 Avenue για να περπατήσουμε γύρω 
απ’αυτό και να βοηθήσουμε με τον έστω και μικρό οβολό μας να 
μαζευτούν ωρισμένα χρήματα για αυτό το τόσο αναγκαίο πρόγραμμα. 
Η εγγραφή είναι $10.00 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 11:00 π.μ.
Θα είναι και οι διάφοροι εκλεγμένοι, θα έχετε δωρεάν lunch για 
την συμμετοχή σας και η Αργυρώ θα σας κάνει την καθιερωμένη 
Γυμναστική.
Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα που τόσοι 
ηλικιωμένοι το χρειάζονται.
Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη εάν 
βέβαια σας χρειάζετε. 
Ελάτε και υποστηρίξετε την Τρίτη Ηλικία γιατί και αυτή έχει τις 
ανάγκες της.

« Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα’ ρθεις »

Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού για την κατάθεση 
δωρεών για τη στήριξη των πυρόπληκτων

Ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν εντολής του Υπουργού 
Οικονομικών, ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής 
– Εισφορές Ιδιωτών» του ν. 4797/2021 (Α’ 66),  στον οποίο μπορούν να 
κατατίθενται δωρεές για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων 
στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες 
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της πατρίδας μας. 
Ο κωδικός ΙΒΑΝ του ειδικού λογαριασμού είναι: GR 9501000230000002341227461.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών «Στις εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες που βιώνει για ακόμα μια φορά η χώρα μας, με τους 
συμπολίτες μας να δοκιμάζονται σκληρά και τις καταστροφικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής να γίνονται ήδη αισθητές, σε παγκόσμιο επίπεδο, το Κράτος 
έχει επιστρατεύσει από την πρώτη στιγμή, ως όφειλε, όλους τους διαθέσιμους 
εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους για την άμεση αποζημίωση και στήριξη 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις πυρκαγιές, αρχικά, 
και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και την αποκατάσταση του φυσικού 
πλούτου της χώρας, στη συνέχεια.
Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αμεσότερη δυνατή ανακούφιση 
των συμπολιτών μας, προχωρήσαμε στην κατάθεση συμπληρωματικού 
προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτάχυνση των διαδικασιών, 
για την αποζημίωση κάθε πυρόπληκτου σε όποια περιοχή της χώρας και αν 
βρίσκεται, ενώ παράλληλα, δρομολογούμε την βέλτιστη αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 16 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πράσινη μετάβαση.
Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών 
διαχειριστήκαμε πολλαπλές κρίσεις. Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, 
μεγάλες φυσικές καταστροφές, εθνικές προκλήσεις και μεταναστευτικές 
πιέσεις. Βρήκαμε τους πόρους, ενεργήσαμε έγκαιρα, αποζημιώσαμε άμεσα 
συμπατριώτες μας, χτίσαμε «δίχτυ» προστασίας και ασφάλειας πάνω από 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενισχύσαμε την άμυνα και ενδυναμώσαμε την ισχύ 
της χώρας. Με την ίδια ταχύτητα και προσήλωση στο στόχο, με σεμνότητα και 
με σεβασμό στον κάθε πολίτη, θα ενεργήσουμε και σήμερα, ανταποκρινόμενοι 
στην νέα πρόκληση και στις ανάγκες των συμπατριωτών μας.
Στην κρίσιμη μάχη, όμως, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών 
και την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας μας, μπορούμε να 
συνδράμουμε όλοι. Είναι μια δοκιμασία που επιβάλλει υπευθυνότητα και 
ενότητα. Η έμπρακτη αλληλεγγύη πολιτών και επιχειρήσεων, στον βαθμό που 
ο καθένας και η καθεμία μπορούν να προσφέρουν, είναι πολύτιμη. Οι πόροι 
που θα κατατεθούν κατά την τρέχουσα περίοδο, θα διατεθούν, σε ένα πλαίσιο 
διαφάνειας και λογοδοσίας, σε στοχευμένες δράσεις στήριξης και ενίσχυσης 
των πληγέντων από τις πυρκαγιές και αποκατάστασης των δασικών και άλλων 
οικοσυστημάτων, οι οποίες και θα ανακοινώνονται δημόσια».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HLBS
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών με χαρά σας 
ανακοινώνει και πάλι φέτος το Πρόγραμμα Υποτροφιών για φοιτητές 
Ελληνικής καταγωγής.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS θα πρέπει:

1. Να είστε Καναδός Πολίτης ή Μόνιμος Κάτοικος του Κεμπέκ

2. Να κατοικείτε στην Ευρύτερη Περιοχή του Μόντρεαλ

3. Να είστε εγγεγραμμένοι ή να σκοπεύετε να εγγραφείτε σε σπουδές 
ή εκπαίδευση κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

4. Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη

Οι τέσσερις κατηγορίες που θα χρηματοδοτηθούν είναι: 
Μεταδευτεροβάθμιες Ακαδημαϊκές Σπουδές, Επαγγελματικές 
Σπουδές, Αθλητική Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση Τεχνών.                                           

    Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε email 
στη διεύθυνση: info@hlbs.ca ή καλέσετε τη ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(HELP LINE) στο 514-344-1666.

Επιτροπή Υποτροφιών HLBS

Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 

(από Καλαμάτα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΘΗΝΑΣ 
ΧΙΟΝΗ
(από Λέκα Σάμου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου  
(4585 Rue Hutchison, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΙΓΟΥΝΗ 
(από Κωνσταντινούπολη)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής
 

ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ 
(από Νέο Κόσμο, Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(από Κοπανάκι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ
ΣΥΡΡΟΥ

(από Μακρινού Αγρινίου)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

(από Σιταράλωνα Αγρίνιου)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε ετήσιο μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΈΙΡΗΝΗΣ 
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΈΤΡΟΥ 
ΣΙΤΑΡΑ

(από Θολοποτάμι Χίου)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Η σορός  του βρίσκεται στο
 νεκροπομπείο Urgel Bourgie

(1255 Beaumont Ave, Mount Royal) 
Ώρες επισκέψεων:  

Δευτέρα 30 Αυγούστου 
από 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Θα ακολουθήσει η κηδεία του στις 12:00 μ.μ.  
από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, στο 3780 
Souvenir, Laval και η ταφή στο νεκροταφείο 
Ste Dorothée, Notre Dame de l’Esperance.

Η σύζυγος: Αντωνία Παπαδομανωλάκη  
(το γένος Ζαχαριουδάκη)

Τα παιδιά: Εύα και Davis, Αλέξης, Δανάη
Τα εγγόνια: Zach και Samuel

Τα αδέλφια: Μιχάλης και Νίκη, Κώστας, 
Ευθύμης και Natalie, Νίκος και Colette, 

Μαρία και Jean-Francois
Τα αδέρφια από Ελλάδα, τα ανίψια από  

τον Καναδά και την Ελλάδα και οι 
λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Παρακαλείσθε αντί για λουλούδια να κάνετε 
τις δωρεές σας στο Fondation Marie-Vincent

(υποστήριξη παιδιών και εφήβων θυμάτων 
φυσικής και σεξουαλικής βίας)

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 
ΣΤΈΛΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 
(ετών 68, από Κισσούς Ηρακλείου Κρήτης) 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγος: 
Γιώργος Καούσιας 

Τα παιδιά: 
Ιωάννης Καούσιας, Παναγιώτης 

και Ρεβέκκα Καούσιας
Tα εγγόνια: 

Γιώργος και Ανδρέας
Τα αδέλφια: 

Νίκος Σταματάκος, Βασιλική Σταματάκου, 
Αντωνία Σταματάκου, 
Καλλιόπη Σταματάκου

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

Την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (777 Rue Saint-Roch, Montreal), 

τελείτε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΡΈΒΈΚΚΑ
ΚΑΟΥΣΙΑ 
(ετών 84, το γένος Σταματάκου, 

από Σκάλα Λακωνίας) 

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα 
προσφερθούν κόλλυβα. 

Παρακαλούνται οι συγγενείς  
και φίλοι όπως παραβρεθούν.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Κάμπο-Αμαλιάδας, Ηλείας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΓΓΈΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΩΤΗ 

(από Κουλέντια, Μονεμβασίας Λακωνίας)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Χρειάζονται ατσάλινα μπράτσα για να κρατάς γερά το 
μαντίλι του μπροστάρη που σέρνει τον τσάμικο, γερό 
μυαλό για να μπει στην ψυχή του. Το κορμί λεβέντικο 
γυρίζει στους ήχους της μουσικής και τα πόδια του 
χτυπάνε στη γη μέχρι που να ματώσουν. Έτσι χόρευε ο 
Θοδωρής, το καμάρι του Τύρναβου, που από μικρό παι-
δί προσπαθούσε να βάλει τα ακούσματα της φύσης στα 
πόδια του. Γυρνούσε στα μονοπάτια, στις πλαγιές, στα 
δάση και στις βουνοκορφές της Θεσσαλικής γης, για να 
αφουγκραστεί τους ήχους από το κελάρυσμα της πηγής, 
το τραγούδι των πουλιών, τις αστραπές και τη βροχή. 

Με ποιητική μαεστρία τα έπλασε στο μυαλό του και 
δημιουργούσε μουσικές νότες, έφτιαχνε χορευτικά 
βήματα που τα ‘σερνε ξυπόλυτος πάνω στα χαμομήλια. 
Αυτά και άλλα τον έκαναν αυτόν που ήταν, ήταν το χάδι 
της λεβεντογέννας μάνας, ήταν η αγάπη που του είχαν τα 
αδέλφια και οι φίλοι του, ήταν τόσα πολλά που έφτιαξαν 
τον ευαίσθητο Θοδωρή, το λεβεντοπαίδι της οικογένειας 
που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα για να αντρειέψει. Ήταν 
οι ήχοι από τα κοπάδια των Σαρακατσαναίων και οι κου-
δούνες από τους μπροστάρηδες στις απάτητες πλαγιές 
της Θεσσαλικής γης. Ήταν εκεί που η λεβεντιά του χαρί-
στηκε σ’ ένα απομεσήμερο κάτω από τα πλατάνια. Μεγά-
λωνε με όλα αυτά που στέριωναν την ψυχή και το κορμί 
του. Λαχταρούσε να μάθει κι άλλα πολλά, να τα χαρεί, να 
τα νιώθει και να τα μοιράζει σε όλον τον κόσμο, τον δικό 
του κόσμο. Μπήκε στο μονοπάτι της γνώσης και σπού-
δασε και έμαθε αυτά που από παιδί τον προκαλούσαν, 
γνώστης του κορμιού έμαθε να τα βάζει στα καλούπια 
της υγείας και της δύναμης. Έμαθε παραδόσεις, ένωσε το 
χορό με το νου και το σώμα.

Τα σπούδασε όλα αυτά, τα παίδευσε για χρόνια, τα 
τελειοποίησε και άρχισε να τα μοιράζει στους άλλους, 
δώρα από την ψυχή του δάσκαλου για μια νέα γενιά 
καλύτερη από τη δική του. Έφτιαξε δικό του σχολείο, 
ναός γνώσης, ανθρωπιάς, λεβεντιάς και αξιοπρέπειας. 
Έτσι πορεύθηκε τα πρώτα χρόνια, αλλά δε σταμάτησε 
εκεί. Όταν οι καιροί στην πατρίδα γίνανε δύσκολοι και 
λεηλατήθηκαν οι αξίες που πίστευε, πήρε το δρόμο της 
ξενιτιάς, ελπίζοντας να βρει μια γωνιά για να συνεχίσει 
αυτά που άφησε πίσω του.

Και τη γωνιά τη βρήκε εδώ στο Μοντρεάλ, κοντά σε 
αγαπημένους φίλους που του έδωσαν ζεστασιά, δύναμη 
και κουράγιο για να συνεχίσει. Καινούργια αρχή σε 
άγνωστες συνθήκες, έσφιξε την ψυχή και τις σκέψεις 
που τον τυραννούσαν, ώσπου σε κάποια στιγμή μετά από 
καιρό σκέφτηκε ότι κι εδώ που ήρθε θα μπορούσε να 
μοιράσει όλα αυτά που με τόση αγάπη πότισε την ψυχή, 
το κορμί και το μυαλό του. 

Σιγά-σιγά με υπομονή και επιμονή, ψάχνοντας, ρωτώντας, 
άρχισε να φτιάχνει τον κοινωνικό κύκλο που θα ήταν η βάση 
για να αρχίσει το έργο του. Άρχισε από τη γνώση. Ήθελε 
να μάθει περισσότερα κι έτσι πήγε στο πανεπιστήμιο Mc-
Gill να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Παράλληλα άρχισε 
επαφές με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων για να 
μπορεί να είναι κοντά στα ελληνόπουλα. Τα παιδιά ήταν 
πάντα η μεγάλη του αγάπη, όταν ήταν μαζί τους γινόταν 
άλλος άνθρωπος, το πρόσωπό του φωτιζόταν από χαρά 
και η ψυχή του από αγαλλίαση. Άρχισε με τα σχολεία της 
Ομοσπονδίας και έγινε δάσκαλος της σωματικής αγωγής 
και της πατριδογνωσίας. Διαπίστωσε ότι τα ελληνόπουλα 
γνώριζαν ελάχιστα για τη μεγάλη πατρίδα τους και 
έβαλε στόχο να σπείρει στα παιδιά την αγάπη για την 
πατρίδα μέσω της διδασκαλίας της γνώσης. Οργάνωσε 
συγκεντρώσεις και ομιλίες στους συλλόγους των Ελλήνων, 
στους φοιτητικούς συλλόγους των πανεπιστημίων και με 
όπλο του την αγάπη για την πατρίδα και τους ανθρώπους 
της, κατάφερε να αλλάξει νοοτροπίες, ταμπού και 
προκαταλήψεις. Μικροί και μεγάλοι τον αποκαλούσαν 
δάσκαλο και αυτός χαιρόταν που το έργο του προχωρούσε. 
Στη συνέχεια και παράλληλα με τη διδασκαλία άρχισε 
εντατικά να δημιουργεί τις χορευτικές ομάδες, πρώτα 
από παιδιά και μετά με ενήλικους. Στις αίθουσες των 
συλλόγων και της Κοινότητας τα βράδια άκουγες ελληνική 
παραδοσιακή μουσική, ήταν οι ομάδες που ο δάσκαλος 
τούς μάθαινε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η 
παροικία των Ελλήνων άρχισε σιγά-σιγά να χορεύει και ο 
χορός να εξαπλώνεται σε πανηγύρια, γάμους, βαφτίσεις, 
συνεστιάσεις, χορούς εθνικοτοπικών συλλόγων. Ο 

δάσκαλος ο Θοδωρής, έτρεχε παντού. Μικροί και μεγάλοι 
τον αγάπησαν. Στο όνομά του και τη μορφή του έβλεπαν 
πατρίδα, λεβεντιά και ομορφιά. Τότε έγιναν για πρώτη 
φορά στην παροικία του Μοντρεάλ οι γυμναστικές 
επιδείξεις των ελληνικών σχολείων, με το δάσκαλο 
ψυχή στο κέντρο της εκδήλωσης. Συνέχισε επί χρόνια να 
ενδιαφέρεται με αγάπη για τα κοινά της παροικίας και 
να προσφέρει με απλοχεριά το ενδιαφέρον του και τη 
συμμετοχή του.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής ο δάσκαλος, ώσπου στη ζωή του 
ήρθε να τον συντροφέψει η γυναίκα του η Ελένη, μια 
όμορφη και δυνατή ψυχή που με πάθος στάθηκε δίπλα 
του κάθε στιγμή, σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε επιτυχία ή 
αποτυχία. Στις χαρές και στις λύπες η Ελένη εκεί δίπλα του 
αγωνίστρια, λεβέντισσα με θάρρος και τόλμη για τη ζωή. 

Μεγαλώνοντας στη νέα του πατρίδα είχε πάντα 
ενδιαφέρον και για τα κοινά του τόπου. Απόκτησε φίλους 
αγαπητούς Κεμπεκιώτες, από απλούς ανθρώπους μέχρι 
πολιτικούς. Φίλος του αγαπητός και ο συγχωρεμένος 
φιλέλληνας Gerard Godin, Υπουργός Μετανάστευσης του 
Κεμπέκ, που τον έπεισε να κατέβει σαν υποψήφιος του 
Parti Québécois στις επαρχιακές εκλογές. Έτσι πορεύτηκε 
τα τελευταία χρόνια, καλοσυνάτος, δυνατός, ειλικρινής 
και λεβέντης. 

Με τις παροτρύνσεις φίλων μπήκε στον κόσμο του 
«επιχειρείν» και άρχισε με την εστίαση, με πρώτο 
εστιατόριο το Ζήτα στην Park Avenue και συνέχισε με 
επιτυχίες. Ασχολήθηκε με τη διακίνηση καφέδων και 
ίδρυσε τη γνωστή εταιρία Brazilian Canadian Coffee Que-
bec,  καθώς και με τη διαχείριση ελαιόλαδου και άλλων 
παρεμφερών προϊόντων. Ταξίδεψε απ’ άκρη σ’ άκρη του 
κόσμου, πάντα ανήσυχος και δημιουργικός. Δεν μπορούσε 
στιγμή να μείνει αδρανής, πάντα μέσα του είχε το έρεισμα, 
τότε που μικρός ποιητής χόρευε τους στίχους της φύσης 
με γυμνά πόδια στα χαμομήλια της Θεσσαλικής γης.

Ο Θοδωρής άφησε πίσω του μια μακρόχρονη και 
σημαντική ιστορία. Σημάδεψε όσο λίγοι τα πολιτιστικά 
δρώμενα αυτού του τόπου. Στο μακρύ ταξίδι που πάει θα 
τον συντροφεύουν ο θαυμασμός και η αγάπη όλων όσους 
άγγιξε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Σε χάσαμε ΔΑΣΚΑΛΕ πρόωρα, σε θρηνούμε και θα σε 
θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ελαφρό το χώμα που σε 
σκεπάζει, αιωνία σου η μνήμη και καλή αντάμωση εκεί 
στους απέραντους γαλανούς ηλιόλουστους αιθέρες που 
οι ψυχές σμίγουν.   

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ
Αφιέρωμα στον Θοδωρή Σεργκάνη
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Τάδε έφη Θόδωρος Σεργκάνης
(ΑΡΧΕΙΟ - ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1981)

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ απόλυσης απ’ το στράτευμα, και 
η ημερομηνία τού πρώτου γάμου (γιατί μπορεί νά 
επακολουθήσει και δεύτερος και τρίτος), λένε ότι 
δέν ξεχνιούνται εύκολα, γιατί αποτελούν σημαντικές 
αλλαγές στή ζωή τού κάθε ανθρώπου. Τής πρώτης 
(ημερομηνίας) είμαι παθών και δέν τήν ξέχασα. Τήν 
δεύτερη δέν τή θυμάμαι, γιατί δέν είμαι... παθών. Αν 
δέ δοκιμάσεις, εμπειρίες δέν αποκτάς.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ή ευτυχώς όμως, δοκίμασα κάτι άλλο. Τή 
μετανάστευση. Αυτή λοιπόν τήν ημερομηνία δέν τήν 
ξέχασα. Και νά γιατί. Έχασα μιά πατρίδα και απόχτησα 
μιάν άλλη. Η... περίπτωση αυτή είναι ίδια μέ κείνη 
τού γάμου. Στήν αρχή δέν τό πολύ καταλαβαίνεις, 
γιατί είσαι στό στάδιο τής... έρευνας και συνεπέρ- 
νεσαι προσπαθώντας νά κατακτήσεις τή θέση πού 
νομίζεις ότι σού ταιριάζει. Δηλαδή νά γίνεις καλός 
οικογενειάρχης στήν πρώτη και νά προκόψεις στά 
ξένα στή δεύτερη. Όμως, όσο καλές κι’ άν είναι οι 
εξελίξεις, έρχονται στιγμές πού γινόμαστε νοσταλγοί 
τού παρελθόντος.

ΚΑΙ στήν περίπτωση τού μετανάστη, πού μπορώ 
κάλλιστα νά εκφραστώ, είναι η νοσταλγία τής πρώτης 
πατρίδας, πού συχνά-κοντά μού λείπει, αλλά και πού 
όταν είμαι εκεί, τήν χορταίνω σύντομα, γιατί τά πολλά 
χρόνια εδώ μ’ έδεσαν αρκετά καλά, ώστε νά μήν ξέρω 
τελικά τί πρέπει νά διαλέξω (αυτό είναι παρόμοιο τού 
γάμου μετά τόν... κορεσμό) και γιά τό μόνο πούμαι 
σίγουρος είναι ο διχασμός τής προσωπικότητάς μου.

ΑΥΤΟ λοιπόν πού μέ κάνει πιό πολύ νοσταλγό 
τής γενέτειράς μου είναι οι διάφορες ελληνικές 
εκδηλώσεις, πού η Παροικία εδώ μάς προσφέρει κατά 
καιρούς: Παρελάσεις, Χορούς, Γυμναστικές ή άλλες 
επιδείξεις κλπ.

ΜΕΝΩ σ’ αυτούς μόνο τούς ερεθισμούς, ίσως διότι 
είναι και πρόσφατοι. Στούς προηγούμενους μήνες 
είχαμε τήν Παμπαροικιακή Παρέλαση, τις Σχολικές 
Γιορτές μέ τά τραγούδια, τούς χορούς, τά θέατρα. Στή 
συνέχεια τό Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης σέ τρεις 
παραστάσεις Ελληνικών Χορών και τελευταία (μέσα 
στόν Ιούνιο) τις Γυμναστικές Επιδείξεις των σχολείων 
δύο μεγάλων Οργανισμών μας, Ομοσπονδίας Γονέων 
και Κοινότητας.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ αυτές εκδηλώσεις φέτος, έφεραν μιά 
κάποια αναστάτωση στήν Παροικία, κι’ έτσι (αφού 
μού τό ζήτησε η «Δράση») δέχτηκα νά γράψω αυτές 
τις σκέψεις μου, γιατί προέρχονται από τήν εμπειρία 
και τήν καλή θέληση κάποιου πού πιστεύει πώς είχε 
μιά κάποια προσφορά σ’ αυτή τήν Παροικία.

ΘΥΜΑΜΑΙ: Πριν δέκα χρόνια έφτασα στό Μόντρεαλ. 
Σέ λίγες μέρες ήρθα σέ επαφή μέ τούς πτωτεργά-
τες τής Ομοσπονδίας Γονέων, πού πριν λίγους μήνες 
ξεκίνησαν τά Απογευματινά Σχολεία. Γρήγορα έμαθα 
ότι η δημιουργία Απογευματινών Σχολείων ήταν 
αντίδραση πρός τό κατεστημένο τής τότε Κοινότητας, 
πού επέμενε μόνο στό Ημερήσιο Σχολείο και σέ 
ελάχιστες τάξεις Απογευματινών, στούς χώρους τών 
Εκκλησιών, ώστε νά θεωρούνται τυχεροί οι γονείς πού 
μπορούσαν νά στειλουν έστω και γιά λίγες ώρες τά 
παιδιά τους γιά Ελληνικά στά οποιοσδήποτε μορφής 
Ελληνικά Σχολεία.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ αυτή τών γονιών τής σημερινής 
Ομοσπονδίας, οι ατέλειωτες ώρες τών δύο 
πρώτων δασκάλων Βόγγα, και Παπαστυλιανού. Η 
συμπαράσταση άλλων επιστημόνων πού διατέθηκαν 
νά κάνουν τό δάσκαλο, προκειμένου νά μάθουν τά 
Ελληνόπουλα γραφή και ανάγνωση, μέ παρέσυραν 
αρχικά και στή συνέχεια μέ πεισμάτωσαν, ώστε 
εκτός από τά χρέη τού δασκάλου, νά τούς προτείνω 

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χορών και γυμναστικής, γιά›τήν 
προετοιμασία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ, στό τέλος 
τής σχολικής χρονιάς. Ό,τι δηλαδή γινόταν στήν 
Ελλάδα.

ΑΦΟΥ περάσαμε ώρες συζητώντας, τελικά τά 
επιχειρήματά μου τούς έπεισαν και δέχτηκαν τήν 
πρότασή μου. Είχαμε τότε περίπου 500 παιδιά όλων 
τών ηλικιών.

Μ’ ΕΝΑ πρόγραμμα χορών, αθλητικών αγώνων 
και γυμναστικής, πού ήταν παντελώς άγνωστα στά 
παιδιά (γι’ αυτό και αντιδρούσαν) και χωρίς χώρους 
προετοιμασίας, φτάσαμε στά μέσα τού Ιουνίου 1971 
νά κάνουμε σέ ανοιχτό χώρο (Πάρκο Mt. Royal) τις 
πρώτες επιδείξεις. Μέ τις συνεχείς διαφημίσεις και 
τήν ωραία μέρα, σάν ευτυχή συγκυρία, κατέβηκαν στό 
πάρκο πάνω από 10 χιλιάδες Έλληνες.

ΘΥΜΑΜΑΙ πώς δέν ήταν και τόσο σπουδαίο σάν 
θέαμα, τουλάχιστον γιά όσους είχαν δει επιδείξεις 
στήν Πατρίδα. Όμως, η νοσταλγία τής Πατρίδας πού 
γέννησε εκείνο τό φτωχό θέαμα, έκανε τόν κόσμο νά 
χτυπά ασταμάτητα παλαμάκια, μέ αποτέλεσμα νά 
νοιώσουν περηφάνεια τά παιδιά τού Προγράμματος, 
γιατί τέτοια ευκαιρία δέν τούς δόθηκε ποτέ σέ 
εκδηλώσεις τού κυρίως Ημερήσιου αγγλικού ή 
γαλλικού σχολειού τους.

ΑΥΤΟ ήταν. Κατορθώσαμε νά κερδίσουμε τά παιδιά, 
πού θάχαν μιάν ευχάριστη ανάμνηση από τή μαθητική 
τους ζωή. Δώσαμε τήν ευκαιρία στούς γονείς, πού 
μέχρι στιγμής δέν μπόρεσαν νά πείσουν τά παιδιά 
τους νάρθουν στό Ελληνικό Σχολείο, νά έχουν πλέον 
τό κίνητρο. Έγινε συζήτηση σ’ όλα σχεδόν τά σπίτια, 
ακόμα και σ’ αυτούς πού δέν ήταν εκεί. Η Ομοσπον-
δία ανακοίνωσε τις εγγραφές γιά τόν καινούργιο χρό-
νο και μέχρι τόν Σεπτέμβρη, τότε, έφτασε τά 2.500 
παιδιά. Τό Πρόγραμμα συνεχίστηκε. Καλλυτέρευσε τό 
πρόγραμμα κουλτούρας, όπως συνηθίζεται νά λέγεται 
εδώ, όπως επίσης και γιά τό πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Σήμερα η Ομοσπονδία μετράει τήν προσφορά της σέ 
χιλιάδες πλέον παιδιά, πού έμαθαν Ελληνικά μέσω 
τών σχολειών της.

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ τής θητείας μου στήν Ομοσπονδία 
σάν Υπεύθυνος τού Προγράμματος αυτού, και 
αργότερα σάν συνυπεύθυνος του όλου Προγράμματος 
Εκπαιδεύσεως, είχα προστριβές μέ ορισμένους 
Συμβούλους, αλλά τά πάντα διευθετήθηκαν ομαλά 
και χωρίς αντίκτυπο στά παιδιά, γιατί τις διαφορές 
μας τις είχαμε και τις λύαμε μεταξύ μας. 

ΕΦΥΓΑ από τήν Ομοσπονδία και πήγα στήν Ελληνική 
Κοινότητα Μόντρεαλ στό ίδιο Πρόγραμμα, χωρίς νά 
κόψω ποτέ δεσμούς μέ τόν προηγούμενο Οργανισμό, 
φροντίζοντας ακόμη νά φέρω και Γυμναστές πού μέ 
αντικατέστησαν.

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τώρα, τά πράγματα άλλαξαν και 
μπήκαν νέοι άνθρωποι, πού όλοι πίστεψαν σέ μιά 
αλλαγή. Όμως παντού υπάρχουν οι σφετεριστές κι 
έτσι αφού δέ δεχόμουν συμβιβασμούς ανάλογους μέ 
τις επιδειώξεις τών «ολίγων» σέ διάφορες σχολικές 
εκδηλώσεις, ερχόμουν συχνά σέ ρήξη..

ΑΝ ΤΩΡΑ επειδή δέν άφηνα νά χρησιμοποιούν 
τά παιδιά και τούς γονείς κατ’ επέκταση, γιά νά 
επιτύχουν εκείνοι τά επιδιωκόμενά τους (γνωστές 
καταστάσεις) θεωρήθηκα μή συνεργάσιμος, (ήταν 
δική τους άποψη) γι’ αυτό άλλωστε ενώπιον Γενικής 
Συνελεύσεως έσχισα τό συμβόλαιό μου, κι ήταν 
αιτία νά εγκαταλείψω τό δασκαλίκι και νά στραφώ σ’ 
άλλους τομείς γιά νά εξοικονομήσω «τά πρός τό ζήν», 
αφού τέλειωσα τή Σχολική περίοδο.

ΟΤΑΝ όμως η Κοινότητα είχε ανάγκη τις υπηρεσίες 
μου, ξαναπήγα. Αγαπώ τόν Οργανισμό και κατ’ 
επέκταση τά σχολειά, πού δέν ανήκουν σέ ονόματα, 
αλλά στήν πλατειά Παροικία.

Η ΙΔΙΑ περίπτωση επαναλήφτηκε τελευταία και μέ 
τήν Ομοσπονδία. Μού τηλεφώνησαν και μού ζήτησαν 
τή βοήθειά μου. Δώδεκα παρά πέντε διεφώνησαν μέ 
τούς Γυμναστές, οι οποίοι αρνήθηκαν νά κάνουν τις 
Γυμναστικές Επιδείξεις τού Οργανισμού 10 ημέρες 
πριν και αφού ταλαιπώρησαν όλο τό χρόνο τά παιδιά 
(πού λαχταρούν νάρθει αυτή η μέρα), τά οποία 
πλήρωσαν τις στολές τους και η Ομοσπονδία είχε 
πληρώσει τό χώρο τών επιδείξεων.

ΖΗΤΗΣΑ νά μάθω τήν αιτία. Δεκαπέντε άνθρωποι 
καθώς και οι δύο Διευθυντές μού ανάφεραν τό όλο 
ιστορικό πού είναι γνωστό.

ΔΕΝ ΕΧΩ χρόνο ελεύθερο. Ομως, τόν Οργανισμό 
αυτόν τόν πονάω και τό Πρόγραμμα αυτό τό ξεκίνησα 
εγώ. Έγινε αιτία αυτό τό Πρόγραμμα νά ξυπνήσει και 
νά ξεκινήσει η Κοινότητα σ’ έναν ανταγωνισμό μέ 
αποτέλεσμα νά ενδιαφερθούν πλέον γιά τήν πλατειά 
Παροικία, πού μέ τό συναγωνισμό αυτό νά ωφεληθεί 
τελικά τό Ελληνόπουλο.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ νά πάρω τό μέρος τής Ομοσπονδίας, αλλά 
και ούτε προσώπων πού τώρα τή διοικούν, γιατί μέχρι 
τή στιγμή πού μού τηλεφώνησαν δέν ήξερα κανέναν. 
Ισως νάχε κάνει λάθος σέ αποφάσεις της, πού δέ 
νομίζω.

ΡΩΤΩ όμως τούς συναδέλφους μου. Τί σχέση έχουν 
αυτά τά ταλαίπωρα παιδιά και οι γονείς τους, μέ τις 
δικές σας διαφορές; Γιατί τά ταλαιπωρήσατε τόσον 
καιρό; Μήπως φανταστήκατε ότι είχαν ανάγκη αυτού 
τού είδους τή γυμναστική γιά νά γυμναστούν; Αυτοί 
οι γονείς, μέσα στά χιόνια και τά κρύα, φαντάζεστε 
ότι θά αφήναν τή δουλειά τους ή θά ξεχνούσαν τήν 
κούραση γιά νά φέρουν τά παιδιά τους γιά τό είδος 
τής γυμναστικής πού είχατε επιλέξει γιά γύμναση; 
Γιατί περιμένατε νά φτάσει η τελευταία στιγμή γιά νά 
ζητήσετε τά... δικαιώματά σας;

ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΙΚΙ δέν είναι οποιοδήποτε επάγγελμα. 
Είναι λειτούργημα. Και είναι κρίμα, νέα παιδιά, νά 
σκέφτεστε ότι μέ εκβιασμούς μπορείτε νά κερδίσετε 
τά δικαιώματά σας και νά σταδιοδρομήσετε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ πιστεύω στό Πρόγραμμα αυτό, και 
θάμαι στό πλευρό κάθε Οργανισμού, Κοινότητας ή 
Ομοσπονδίας, γιατί οι χοροί είναι ένα ακόμη κίνητρο 
στά παιδιά μας, εδώ, νά διατηρηθούν Ελληνόπουλα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΓΚΑΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1981
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κέιμενο είναι γραμμένο σύμφωνα με τη 
γραμματική και ορθογραφία του 1981.
Ο Θόδωρος Σεργκάνης ήταν ένας από τους τακτικούς 
συνεργάτες έχοντας τη δικιά του στήλη: ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΑ στην μηνιαία εφημέριδα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗΣ, του φίλου του Στυλιανού Δημ. Γκιούσμα. Οι δυο 
δάσκαλοι τώρα είναι μαζί... ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ!

Γυμναστικές Επιδείξεις στην ξενιτειά
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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  3 0 / 8 / 2 0 2 1  –  5 / 9 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
808

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 807

27 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Αν κάτι πρέπει να προσέξετε 
πολύ με την είσοδο του φετινού Σεπτεμ-
βρίου, είναι τα άτομα που συναναστρέ-
φεστε… Θα είστε ιδιαίτερα ευάλωτοι 
προς αυτή την κατεύθυνση, λόγω μιας 
αντίθεσης του Άρη με τον Ποσειδώνα 
στις 2 Σεπτεμβρίου. Θα σας βοηθήσει σε 
αυτό η Νέα Σελήνη, που φωταγωγεί τη 
ζώνη σας των χρημάτων στις 6 του μήνα!

Τη δεύτερη κιόλας μέρα του 
μήνα, ο Άρης θα βρεθεί σε αντίθεση 
με τον Ποσειδώνα. Η όψη θέτει ως 
ζωτικής σημασίας να μιλάτε με αυτο-
πεποίθηση και σιγουριά… Κάτι που θα 
βοηθήσει με την προωθητική της ενέρ-
γεια, η Νέα Σελήνη στην επαγγελματι-
κή σας ζώνη στις 6 Σεπτεμβρίου!

Οι ευθύνες μπορεί να σας βαρύ-
νουν υπερβολικά με την είσοδο του φετι-
νού Σεπτεμβρίου… Ευτυχώς για εσάς, ακο-
λουθεί η Νέα Σελήνη στις 6 Σεπτεμβρίου 
που φορτίζει τη ζώνη σας της χαράς. Επει-
δή θα σχηματίσει τρίγωνο με τον απρό-
βλεπτο Ουρανό, θα αποτελέσει το πράσι-
νο φως ακόμα και για να «ξεσαλώσετε»!

Αυτή είναι η στιγμή να σταθεί-
τε αποφασιστικά στα πόδια σας, αγα-
πητοί Παρθένοι! Μια αντίθεση του Άρη 
με τον Ποσειδώνα στις 2 Σεπτεμβρίου 
μπορεί να ανακόψει λίγο την ορμή 
σας… Αλλά η Νέα Σελήνη στις 6 του 
μήνα στα εδάφη σας, επαναφέρει όση 
ώθηση έχετε και λίγη επιπλέον!

Ο μήνας ανοίγει με μια αντίθε-
ση του Άρη με τον Ποσειδώνα, μόλις τη 
δεύτερη μέρα του. Αλλά δεν πρέπει να 
σας αποθαρρύνει, μιας και ακολουθεί η 
Νέα Σελήνη στις 6 Σεπτεμβρίου στην εκ-
παιδευτική ζώνη σας… Αυτή θα καταφέ-
ρει να σας αλλάξει την οπτική, να δείτε 
τα πράγματα από μια πιο αίσια οπτική 
γωνία!

Κάποιες ανάστατες δονήσεις 
φαίνεται να υπάρχουν στο οικογενειακό 
περιβάλλον σας, αγαπητοί Δίδυμοι. Την 
ατμόσφαιρα εντείνει μια αντίθεση του 
Άρη με τον Ποσειδώνα στις 2 Σεπτεμβρίου, 
που διαχέει χάος. Αλλά η Νέα Σελήνη στις 
6 του μήνα στην οικογενειακή πτυχή σας, 
θα αποτελέσει την ευκαιρία που χρειάζε-
στε για να ξεκαθαρίσετε τις καταστάσεις. 

Μια ανάγκη για ηρεμία και 
απομόνωση μπορεί να σας κυριεύσει 
στην αρχή του φετινού Σεπτεμβρίου, αγα-
πητοί Ζυγοί! Να προσβλέπετε σε ένα τρί-
γωνο του Άρη με τον Πλούτωνα, επίσης 
στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα αποδειχθεί εξαι-
ρετικά υποβοηθητικό για να ξεπεράσετε 
τις όποιες οικογενειακές εντάσεις, διαμά-
χες ή/και πικρίες στο περιβάλλον σας!

Λύσεις θα βρείτε αρκετά σύ-
ντομα για όσα σας προβληματίζουν. 
Το υπόσχεται η Νέα Σελήνη στη ζώνη 
σας των χρεών στις 6 Σεπτεμβρίου. 
Την ίδια μέρα σχηματίζεται και ένα 
τρίγωνο ανάμεσα στον Άρη και τον 
Πλούτωνα, που θα αναδύσει κάποιες 
σχετικές σκέψεις σας!

Κάπως νωχελική διαφαίνεται να 
είναι η έναρξη του φετινού Σεπτεμβρίου για 
εσάς, αγαπητοί Καρκίνοι… Επί αυτού ευθύ-
νεται κυρίως μια αντίθεση στις 2 Σεπτεμβρί-
ου, ανάμεσα στον Άρη και τον Ποσειδώνα. 
Αλλά μην αποθαρρυνθείτε, γιατί ακολουθεί 
η Νέα Σελήνη στις 6 του μήνα. Αυτή θα φω-
ταγωγήσει τον επικοινωνιακό τομέα σας, βο-
ηθώντας να εξομαλύνετε την ατμόσφαιρα!

Μην εκπλαγείτε αν κάποιες φι-
λίες σας χάσουν λίγο την ισορροπία τους 
στην έναρξη του φετινού Σεπτεμβρίου… 
Ακολουθεί η Νέα Σελήνη στην κοινωνική 
σας ζώνη στις 6 Σεπτεμβρίου, με ένα πα-
ράλληλο τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτω-
να. Και οι δύο συγκυρίες έχουν τη δυνα-
μική να εξομαλύνουν την ατμόσφαιρα με 
τους δικούς σας ανθρώπους!

Μια αντίθεση ανάμεσα στον 
Άρη και τον Ποσειδώνα στις 2 Σε-
πτεμβρίου, πρόκειται να θολώσει τις 
γραμμές μεταξύ πραγματικότητας και 
φαντασίας. Ευτυχώς έπεται η Νέα Σε-
λήνη στις 6 του μήνα στη ζώνη σας της 
αγάπης, για να επαναφέρει κάπως την 
αίσθηση του ρεαλισμού!

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

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

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

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

Φαίνεται να ανοίγετε το φετι-
νό Σεπτέμβριο μέσα σε έντονο άγχος και 
πίεση… Αυτή η ατμόσφαιρα δημιουργεί 
μια αντίθεση του Άρη με τον Ποσειδώνα, 
μόλις στις 2 Σεπτεμβρίου. Αλλά έπεται η 
Νέα Σελήνη στον οργανωτικό τομέα σας 
στις 6 του μήνα… Και αυτή θα βοηθήσει 
να βάλετε τα πάντα υπό έλεγχο ξανά, αρ-
κετά γρήγορα.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

479 π.Χ.: Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, 
με αρχηγό τον σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε 
αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του 
Μαρδόνιου.

1813: Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 
130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης το 
συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, 
που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, 
που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, 
τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι.

1829: Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην 
Αυστραλία. Πρόκειται για επτά ναυτικούς, που έχουν 
καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα 
ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, 
Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός 
Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος 
Στρομπόλης.

1922: Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν 
τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπροσθοφυλακή του τουρκικού 
ιππικού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδυνές ώρες 
φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν 
την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού 
πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και 
ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαϊά θα 
συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την 
πόλη σε σωρό ερειπίων.

Γέλιο εν… συντομία

Με το σταυρό στο χέρι, μόνο οι 
παπάδες κάναν λεφτά…

Ο κλέφτης και ο ψεύτης στα περισσότερα 
μέρη του κόσμου τον πρώτο χρόνο 

χαίρονται. Εκτός από την Ελλάδα, που 
χαίρονται από το 1974 μέχρι σήμερα.

– Ρε συ, η βρύση μου βγάζει νερό! 
– Και τί θα έπρεπε να βγάζει δηλαδή; 
– Αν κρίνω από το λογαριασμό της 
ΕΥΔΑΠ, μάλλον λευκό ημίγλυκο 
Χατζημιχάλη…

Είστε και μερικές που βάφεστε τόσο 
διακριτικά τα πρωινά, σα να έχετε 

επιζήσει από έκρηξη σε εργοστάσιο της 
Βιβεχρώμ.

Ερώτηση: Ποιά είναι η διαφορά 
µεταξύ της συζύγου και της 
ερωμένης; 
Απάντηση: Τουλάχιστον 45 κιλά…
Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά 

µεταξύ του συζύγου και του εραστή; 
Απάντηση: Τουλάχιστον 45 λεπτά…

Το πρώτο τάμπλετ της ιστορίας ήταν 
χαλαρά το Καρέλια κασετίνα. 

Έγραφες πάνω, από διευθύνσεις και 
τηλέφωνα, έως και σχεδιάγραμμα 
οικοδομής!

ΑΡΧΑΊΑ 
ΕΛΛΗΝΊΚΑ 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Πληροφορήθηκε 
ο Αριστοτέλης 

από κάποιον ότι 
μερικοί τον έβριζαν. 

Ο φιλόσοφος 
απάντησε: 

«Καθόλου δε με 
νοιάζει. Όταν είμαι 

απών, δέχομαι 
ακόμα και να με 
μαστιγώνουν».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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 Saint-Laurent 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 
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 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
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 Saint-
Laurent 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
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

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent 
Qc, Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com
514 745-1153



Toronto • Montreal • Vancouver

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

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 


