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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   

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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ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Κανονική ζωή Κανονική ζωή 
ΜΟΝΟ  ΜΟΝΟ  
με Διαβατήριο με Διαβατήριο 
Εμβολιασμού Εμβολιασμού 
Nancy Bernard (Πρόεδρος Nancy Bernard (Πρόεδρος 
Ένωσης Νοσοκόμων): Ένωσης Νοσοκόμων): 
«Απαράδεκτη η αυταρχική «Απαράδεκτη η αυταρχική 
μέθοδος της Κυβέρνησης για μέθοδος της Κυβέρνησης για 
επιβολή του εμβολιασμού» επιβολή του εμβολιασμού» 

ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Τα ήξεις-αφίξεις του Τα ήξεις-αφίξεις του 
Αποστολάκη έφεραν Αποστολάκη έφεραν 
«πολιτική θύελλα» «πολιτική θύελλα» 

COVID-19  

Novavax: Έρχεται το 
«καθαρό» εμβόλιο 

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 1925 – 2021

«Έφυγε» η φωνή  
της Ρωμιοσύνης
Ο Μίκης Θεοδωράκης άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία 96 ετών 

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΣΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ  

Χέρι – χέρι Φιλελεύθεροι  Χέρι – χέρι Φιλελεύθεροι  
και Συντηρητικοί και Συντηρητικοί 
Ανάλυση και Συμπεράσματα για όλα τα κόμματαΑνάλυση και Συμπεράσματα για όλα τα κόμματα



2  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  3 Σεπτεμβριου, 2021 / September 3, 2021

Γιατί να εμβολιαστώ;

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

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε  
τους εαυτούς μας!

Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν 
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Όλοι θέλουμε να  
μάθουμε περισσότερα  
για τον εμβολιασμό  
κατά της νόσου  
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
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Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα
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ΚΕΜΠΕΚ 

Διαβατήριο εμβολιασμού: Υποχρεωτικό  
πλέον (σχεδόν) παντού όπου πάτε

Από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου η κυ-
βέρνηση του Κεμπέκ υποχρεώνει τους 

Κεμπεκιώτες ηλικίας 13 ετών και άνω, να 
παρουσιάσουν τα διαβατήρια εμβολιασμού 
όταν πάνε σε εστιατόρια, μπαρ και πολ-
λά άλλα μέρη, καθώς και σε οποιεσδήποτε 
αθλητικές δραστηριότητες.

Θα χρειαστείτε την εφαρμογή VaxiCode 
από το App Store για κατόχους iPhone ή 
στο Google Play για να κατεβάσετε το δια-
βατήριο στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπο-
ρείτε επίσης να εκτυπώσετε τον κωδικό QR 
της απόδειξης εμβολιασμού. Η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε μια περίοδο χάριτος ως τις 15 
Σεπτεμβρίου. 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 
ΟΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗ-

ΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
-Εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε εξωτερικούς 

χώρους όπου συμμετέχουν πάνω από 50 
άτομα
-Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες αθλη-

τικών εκδηλώσεων
-Μπαρ και εστιατόρια, και όλοι οι εξωτερι-

κοί χώροι τους 
-Καζίνο και λέσχες μπίνγκο και παιχνιδιών
-Αίθουσες μπιλιάρδου, μπόουλινγκ και άλ-

λων παιχνιδιών
-Εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες 

των θεματικών χώρων

-Κέντρα ψυχαγωγίας και πάρκα, κέντρα 
αναψυχής και ζωολογικοί κήποι
-Κρουαζιέρες
-Χώροι συνεδρίων.
-Ομαδικά αθλήματα ή δραστηριότητες που 

περιλαμβάνουν συχνή ή παρατεταμένη 
επαφή, που ασκούνται σε εξωτερικούς χώ-
ρους, μεταξύ των οποίων και κατά τη διάρ-
κεια εξωσχολικής δραστηριότητας, με εξαί-
ρεση:
-Επαγγελματικά και υψηλού επιπέδου 

αθλήματα ή εκείνα που ασκούνται σε ακα-
δημαϊκό περιβάλλον.   
-Άτομα που διαμένουν στην ίδια διεύθυνση 

δρόμου.   
-Υπαίθριες εγκαταστάσεις δωρεάν εξάσκη-

σης για ομαδικά αθλήματα ή σωματικές δρα-
στηριότητες, ακόμη και αν περιλαμβάνουν 
συχνή ή παρατεταμένη επαφή (π.χ. γήπεδα 
τένις για δωρεάν χρήση και παγοδρόμια).
-Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ράγκμπι, μπέιζ-

μπολ, ποδόσφαιρο, χόκεϊ, χάντμπολ, kin ball, 
βόλεϊ, ringette, σόφτμπολ, υδατοσφαίριση, 
κ.λπ.…
-Καράτε, τζούντο, όλες οι πυγμαχίες και πά-

λες, taekwondo.
-Όλα τα παιχνίδια μπάλας, μπάλα με ρακέ-

τες, τένις, μπάντμιντον και πινγκ πονγκ.
- Όλες οι δραστηριότητες κωπηλασίας. 
- Όλων των ειδών αθλημάτων κολύμβησης 

και καταδύσεων. 
- Όλων των ειδών πατινάζ στον πάγο. 
- Μαζορέτες.
- Ξιφασκία.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΘΑ  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ, ΟΤΑΝ 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:

-Αναρρίχηση.
-Άρση βαρών.
-Γυμναστική.
-Μαθήματα και δραστηριότητες χορού.
-Όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που 

προσφέρονται με τη μορφή μαθημάτων ή 
ομαδικής κατάρτισης: όπως η γιόγκα, τα μα-
θήματα κολύμβησης κ.λπ.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕ ΘΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ:
-Βιβλιοθήκες.
-Μουσεία.
-Ιδιωτικές συγκεντρώσεις.
-Τελετές (γάμοι, κηδείες).
-Χώροι λατρείας.
-Ιαματικά λουτρά και σάουνες.
-Επιχειρήσεις που προσφέρουν προσωπική 

και αισθητική φροντίδα, όπως τα κομμωτή-
ρια.
-Θεραπεία μασάζ.

-Μαθήματα κατάρτισης σκύλων.
-Μαθήματα οδήγησης.
-Διαμονές σε ξενοδοχεία και άλλους χώρους.
-Κυνηγετικές και αλιευτικές δραστηριότητες.

«ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, 
ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΕΣ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«Πονοκέφαλος» έπιασε τους επιχειρημα-

τίες, που είναι αναγκασμένοι να ελέγχουν 
το διαβατήριο εμβολιασμού της πελατείας 
τους. Πολλοί είναι μπερδεμένοι, διότι δε 
γνωρίζουν ακόμη πώς θα πρέπει να διαχειρι-
στούν τα νέα μέτρα. Αυτοί που διαθέτουν τα 
χρήματα θα προσλάβουν φύλακες ασφαλεί-
ας για τον έλεγχο του διαβατηρίου εμβολια-
σμού των πελατών. Μόνο που δεν υπάρχουν 
αρκετοί διαθέσιμοι. 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα αυξή-
σουν τις υπευθυνότητες των υπαλλήλων 
τους με το να ελέγχουν τα διαβατήρια. Πολ-
λοί είναι αυτοί που σκέφτονται να πάρουν 
δραστικές αποφάσεις, όπως το κλείσιμο της 
επιχείρησης ή τουλάχιστον για τα εστιατό-
ρια, επιστροφή στη διανομή και παραλαβή 
παραγγελιών…

ΚΕΜΠΕΚ
Επιπτώσεις στο σύστημα υγείας ο μη 
εμβολιασμός των 60.000 εργαζομένων

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ερ-
γαζομένων στον τομέα της υγείας θα 

επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, 
δήλωσε πρόσφατα ο αρμόδιος ο υπουργός 
Christian Dubé, στηριζόμενος σε μια «προ-
καταρκτική γνώμη» από τη Δημόσια Υγεία. 
«Πρόκειται για 30.000 άτομα [στο δημόσιο 

δίκτυο] τα οποία βρίσκονται σε επαφή με 
ευάλωτα άτομα και δεν έχουν εμβολιαστεί. 
Έχουμε μια προκαταρκτική γνωμοδότηση 
που το συνιστά. Το κύριο επιχείρημα είναι 
η ευάλωτη θέση του πελατολογίου», δικαι-
ολόγησε ο υπουργός Υγείας Christian Dubé, 
στην κοινοβουλευτική επιτροπή υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού.

Εκτός από το προσωπικό του δημόσιου δι-
κτύου υγείας, περίπου 30.000 εργαζόμενοι 
στο ιδιωτικό δίκτυο θα πρέπει επίσης να εμ-
βολιαστούν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Διαφο-
ρετικά, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με ανα-
στολή χωρίς αμοιβή ή επανατοποθέτηση σε 
διοικητικά καθήκοντα. Και σε ένα πλαίσιο 
σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού, το 
Κεμπέκ δε θέλει το προσωπικό να αρρωστή-
σει λόγω ανεπαρκούς εμβολιασμού. 

ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο υπουργός παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ο 

υποχρεωτικός εμβολιασμός θα μπορούσε 
να προκαλέσει μείωση στις υπηρεσίες, λόγω 
του ότι πολλοί εργαζόμενοι θα διαλέξουν να 
αποσυρθούν από το σύστημα υγείας λόγω 
της υποχρέωσης. Οι συνέπειες θα μπορού-
σαν να είναι σοβαρές, συμπεριλαμβανο-
μένης μείωσης του αριθμού χειρουργικών 
επεμβάσεων.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος 
της ένωσης νοσοκόμων – Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec 
(FIQ) –, Nancy Bernard, εκφράζει τη λύπη 
της για την ασυνέπεια της κυβέρνησης, η 
οποία έχει καταργήσει τις επικίνδυνες ζώ-
νες στα νοσοκομεία και αρχίζει να μετακι-
νεί προσωπικό από το ένα ίδρυμα στο άλλο, 

ενώ ανησυχεί για τα κρούσματα και θέλει να 
επιβάλει τον εμβολιασμό των μελών της. 
«Η αυταρχική μέθοδος της κυβέρνησης 

Legault να επιβάλει τον εμβολιασμό είναι 
απαράδεκτη», τόνισε. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ  
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ο βουλευτής Vincent Marissal, του Québec 

solidaire, μέλος της «κοινοβουλευτικής επι-
τροπής υποχρεωτικού εμβολιασμού» πι-
στεύει ότι η επιτροπή θα αποφύγει τo «παι-
χνίδι των αντιφάσεων» που παίχτηκε μετά 
την ανακοίνωση του διαβατηρίου εμβολια-
σμού. «Η κυβέρνηση φτάνει σε έναν πολύ 
ευαίσθητο τομέα, όπου η πολιτική, η ηθική, 
ο νόμος και η επιστήμη αλληλεπικαλύπτο-
νται. Θέλουμε πιο συνεπείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες για τον πληθυσμό», ανέφερε.
Τόνισε δε, ότι δεν πρέπει η «θεραπεία» να 

είναι χειρότερη από την ασθένεια και ανη-
συχεί για τη μαζική αποχώρηση των νοσο-
κόμων. 

Η ΔΑΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ  
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Πρωτοπόρος στην εισαγωγή του διαβα-
τηρίου εμβολιασμού, η Δανία ανακοίνωσε 
ότι στις 10 Σεπτεμβρίου θα το καταργήσει, 
παρά την απειλή ενός τέταρτου κύματος 
στην Ευρώπη. Με το 71,6% του πληθυσμού 
να έχει εμβολιαστεί πλήρως, η σκανδιναβι-
κή χώρα των 5,8 εκατομμυρίων κατοίκων 
σκοπεύει σύντομα να επιστρέψει στην ομα-
λή ζωή πριν την πανδημία.

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

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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ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ  
πολιτικές ιδεολογίες… 

Δεν έχουν όρια οι αλλεπάλληλες μεταπηδήσεις των ταγών της 
εξουσίας, που εν ονόματι της πολυπόθητης καθέδρας αναθε-

ωρούν πλήρως πολιτικά πιστεύω και θεμελιώδεις ιδεολογίες… 
Διόλου ασυνήθες το φαινόμενο, οι εντολοδόχοι της λαϊκής ετυμη-

γορίας να διαμορφώνουν την πολιτική τους άποψη στους κόλπους 
του αντιπολιτευόμενου στρατοπέδου. Κάπως έτσι πορεύονται οι 
πλείστοι των εξουσιαστών, ορισμένοι εκ των οποίων, με τοιαύτη 
τακτική, έμελλε να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Ο Pierre Elliott Trudeau, ταγμένος Σοσιαλδημοκράτης, κατέστη 
τελικά ο δημοφιλέστερος Φιλελεύθερος πρωθυπουργός του Κα-
ναδά... Ο Stephen Harper ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα με την 
Οργάνωση Νεολαίας του Φιλελεύθερου κόμματος, μετεπήδησε 
στη Συμμαχία Canadian Alliance για να καταλήξει αρχηγός του  Συ-
ντηρητικού κόμματος και εν συνεχεία πρωθυπουργός... Ο Thomas 
Mulcair πριν μεταπηδήσει στο Ομοσπονδιακό Νεοδημοκρατικό 
κόμμα χρημάτισε Υπουργός Περιβάλλοντος στην επαρχιακή Φιλε-
λεύθερη κυβέρνηση Jean Charest... Ο Jack Layton, πρώην αρχηγός 
του NDP, είχε ηγηθεί της Νεολαίας του Φιλελεύθερου κόμματος... 

Η πρώην Συντηρητική πρωθυπουργός Kim Campbell υπηρέτησε 
επί μακρόν το κόμμα των Social Credit… O Ralph Klein, Συντηρητι-
κός πρωθυπουργός της Alberta, άρχισε την πολιτική του καριέρα με 
το Φιλελεύθερο κόμμα... Ο Bob Rae, πρώην Νεοδημοκράτης πρω-
θυπουργός του Ontario, βρήκε τελικά ασφαλές καταφύγιο στους 
Φιλελεύθερους… Ο Rene Levesque, αυτονομιστής πρωθυπουργός 
του Κεμπέκ, πολιτεύτηκε αρχικά με το Φιλελεύθερο κόμμα, μετε-
πήδησε στο Mouvement Souverainete – Association για να ιδρύσει 
αργότερα το αποσχιστικό Parti Quebecois... «Εύκαμπτη» ιδεολογία 
είχε και ο Lucien Bouchard, εξ ανάγκης Συντηρητικός, που με την 
αποχώρησή του ίδρυσε το αυτονομιστικό Bloc Quebecois για να 
καταλήξει πρωθυπουργός στο επαρχιακό Parti Quebecois...
Ο Jean Charest υπηρέτησε τον Συντηρητικό χώρο ως αρχηγός 

για να χριστεί εν συνεχεία πρωθυπουργός του Κεμπέκ με το Φι-
λελεύθερο κόμμα... Ο Andrew Scheer συμμετείχε στο κόμμα των 
Canadian Alliance μέχρι που συγχωνεύτηκε με το Συντηρητικό…
O Gilles Duceppe, δις αρχηγός του Bloc Quebecois, υπήρξε βασικό 

στέλεχος του Μαρξιστικού Λενινιστικού κόμματος. Επανειλημμένα 
διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του Parti Quebecois... 
Ο σημερινός πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Francois Legault, ιδρυ-

τής του Coalition Avenir Quebec, χρημάτισε υπουργός της κυβέρ-
νησης Parti Quebecois… Ο αμφιλεγόμενος Maxime Bernier, πρώ-
ην Υπουργός, των Tories, ίδρυσε το People’s Party του οποίου και 
ηγείται… Η πρώην αρχηγός των «Πρασίνων» Elisabeth May, υπήρξε 
υποψήφια με το οικολογικό Small Party... Ο Yves-Francois Blanchet, 
πρώην Υπουργός του Parti Quebecois μετεπήδησε στο Ομοσπονδι-
ακό Bloc Quebecois, όπου ηγείται σήμερα...

Ο νυν πρωθυπουργός τέλος, Justin Trudeau, στην αρχή της πολι-
τικής του καριέρας ταυτίστηκε απόλυτα με τις θέσεις των αποσχι-
στικών κομμάτων, δηλώνοντας ότι η ανεξαρτησία του Κεμπέκ είναι 
απολύτως εφικτή… 

Έδρανα έχουν κατά καιρούς αλλάξει και πάμπολλοι άλλοι επώνυ-
μοι βουλευτές και βουλευτίνες... 
Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι οι άλλοτε ιδεολογικές δεσμεύσεις 

έχουν πλέον καταστεί εντελώς ανύπαρκτες. Η δίψα για εξουσία, η 
αναζήτηση πρόσκαιρων ευκαιριών και ο σκοπός που «αγιάζει» τα 
μέσα (και τα κόμματα) θεωρούνται συνήθη πλέον φαινόμενα, στον 
σημερινό σκληρό και λίαν ανταγωνιστικό πολιτικό χώρο...

Αμοραλισμός και Κρατική Βία
Καθίσταται πρόδηλο, ότι η διάταση μεταξύ 

Κράτους και έθνους είναι παντελώς σαφής, 
δοθέντος ότι το δοτό κράτος, ουδεμία σχέση έχει 
με την Ελλαδική Πατρίδα και τον πολιτισμό, εξ αυ-
τού λοιπόν του λόγου, η ίδια η κυβέρνηση διώκει 
απηνώς τον Ελληνισμό, παντοιοτρόπως.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
© ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η απαράδεκτη συμπεριφο-
ρά των αστυνομικών, κατ’ 
εντολή βέβαια της κυβερ-
νήσεως, προς μία μερίδα 
πολιτών οι οποίοι συγκε-
ντρώνονται στις πλατείες, 
μεσούντος του θέρους, ίνα 
διαδηλώσουν την διαφορο-
ποίησή τους, προς την επι-
βολή μίας ιατρικής πράξεως, 
αντανακλά το επίπεδο του 

πολιτικού προσωπικού της πατρίδας μας καθώς 
και το βαθμό της Δημοκρατίας μας.

Όταν η κυβέρνηση ως οιονεί δικτατορική αντι-
μετωπίζει με ιδιαίτατη ηθικο – κοινωνική απαξία 
τους πολίτες και δη τους έλληνες, διότι τους αλ-
λοδαπούς δεν τους αγγίζει, ούτε τους απειλεί ότι 
θα στερηθούν τα επιδόματα και εν γένει την επι-
βίωσή τους εάν δεν εμβολιαστούν, υποδηλώνει, 
πέραν του ευδήλου απτού γεγονότος, ότι ο στό-
χος καθίσταται μακροπρόθεσμα η αντικατάσταση 
καθοιονδήποτε τρόπο του Ελλαδικού πληθυσμού, 
δια των επήλυδων, αλλά συν τοις άλλοις, η κατά-
λυση παν ψήγματος νομικού πολιτισμού.
Ο πολίτης ο οποίος ασκεί σύννομα και ειρηνικά 

το δικαίωμα της συναθροίσεως το οποίο ερείδε-
ται θεμιτά κατά οιασδήποτε μορφής θεσμικής 
βίας, όπως εν προκειμένω, όταν το ίδιο το Κράτος, 
υπεισέρχεται πατερναλιστικά και υπό την εκβια-
στική απειλή απώλειας της εργασίας των πολιτών, 
τους τιμωρεί με καθολική περικοπή της μισθοδο-
σίας και παντελή έλλειψη ιατροφαρμακευτικής 
περιθάλψεως.
Δηλονότι εξυπηρετούνται παρασκηνιακά με τα 

νοσοκομεία αλλότρια πολιτικά συμφέροντα, εν 
προκειμένω, η συνθλιβή των πολιτών και η απα-
ράδεκτη και έκνομη και καθόλα αντισυνταγματική 
εξάρτηση της εργασίας, από την άρνηση υποβο-
λής προς μία ιατρική πράξη, συνιστά μία ασύλλη-
πτη πραγματικότητα.
Ο αυτοσκοπός της κυβερνήσεως, αφιστάμενος 

πλήρως, προς την εξυπηρέτηση της δημοσίας 
υγείας κατατείνει αποκλειστικά και μόνο εις τον 
καθολικό και εξαναγκαστικό εμβολιασμό, δίχως 
την ουσιαστική και εμπεριστατωμένη παράθεση 
ιατρικών εχεγγύων.

Η υποτίμηση του ανθρώπινου προσώπου, η κα-
τάφωρη περιφρόνηση του αυτεξούσιου, δηλαδή 
της ελευθέρας επιλογής αυτοδιάθεσης του σώμα-
τος, ήτοι η πληροφορημένη συναίνεση προς μία 
μορφή ιατρικής πράξης προς το σώμα μου και εν 
γένει εις την υγεία μου, συνιστά εκ των ων ουκ 
άνευ, μία άνευ προηγουμένου καταφανή άσκηση 
παράνομης βίας αλλά και απειλής, ότι εις αντίθε-
τη περίπτωση θα αποβιώσω εξαιτίας και συνε-
πεία του ιού αυτού καθ’ αυτού.
Εν τοιαύτη λοιπόν περίπτωση, το μείζον εν προ-

κειμένω, είναι η παταγώδη αποτυχία υλοποιή-
σεως των άνωθεν σχεδιασμών των εντολέων της 
κυβερνήσεως, ήτοι των υπερ-εθνικών διευθυντη-
ρίων των αρχιτεκτόνων της παγκοσμιοποιήσεως, 
περί της προαγωγής του αφηγήματος της πανδη-
μίας ως εργαλείο υποταγής των εθνών-κρατών, 
ενόψει της αναδυόμενης αυτοκρατορίας ολοκλη-
ρωτικού τύπου υπό τον ψευδεπίγραφο μανδύα 
της δημοκρατίας.

Η νέα αυτή πραγματικότητα της τρομολαγνείας, 
της πλήρους συσκοτίσεως της αληθείας και της 
μισανθρωπίας, δια της εφεύρεσης του αόρατου 
εχθρού, ήτοι του δικτατορικού αυτού ιού, δια του 
οποίου καταλύεται κάθε ανθρώπινο δικαίωμα κα 
ο πολίτης υφίσταται επί μακρόν δρακόντεια μέ-
τρα, εν είδει κατάσταση πολιορκίας, αποτελούν 
αρκούντες ικανοποιητικές αποχρώσες ενδείξεις 
δια το τι τεκταίνεται περί της δημόσιας υγείας 
αλλά και του εν γένει πολιτικού μέλλοντος της κα-
θημαγμένης πατρίδας μας.
Το μίσος του Κράτους για το έθνος, το λαό και τις 

παραδόσεις, καθίσταται άφατο και απερίγραπτο, 
δοθέντος ότι το πολιτικό προσωπικό πρόκειται δια 
έμμισθα ελληνόφωνα φερέφωνα, τα οποία ουδε-
μία σχέση έχουν με την παράδοση μας και τον 
Ελληνισμό, απλώς δρουν κατ’ εντολήν των πραγ-
ματικών ιθυνόντων τους, τούτο εξάλλου φαίνεται 
από τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη 
δράση τους εις την εξουσία.
Ο μη εμβολιασμένος, λογίζεται ρατσιστικά ως μί-

ασμα, βραδυφλεγή υγειονομική βόμβα, υφίστα-
ται ανισότιμη, απαξιωτική μεταχείριση και απο-
κλεισμούς και προϊόντος του χρόνου θα επιβιώνει 
εις στρατόπεδα συγκέντρωσης ως τρομοκράτης, 
η μομφή ταύτη και ο εν θέματι ψόγος έχει απο-
κλειστικά και μόνον διαμορφωθεί από τα καθε-
στωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν 
πληροφορούν σφαιρικά, επιστημονικά και πολυ-
φωνικά τον κόσμο, εις τον αντίποδα, τού ασκούν 
πλύση εγκεφάλου, μέσω μίας προκρούστειας ετε-
ροκατεύθυνσης, φωτίζοντας μονομερώς ορισμέ-
να στοιχεία περί της ιού.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δι-
κηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νο-
μικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημο-
σιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής 
Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μετα-
πτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμή-
μα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, 
στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της 
Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου 
και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαι-
δευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση 
ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και 
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολα-
βητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν.3898/2010 (Α’211).
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ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ: 
Αντικατέστησε υφυπουργό, 
ενώ βρισκόταν σε επίσημη 
αποστολή στην Ουκρανία!
Σε απόλυτη σύγχυση και τρικυμία ο έλληνας 

πρωθυπουργός, δεν μπορεί να κάνει ούτε 
αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Ένας πρωθυπουργός σε σύγχυ-
ση, εγκλωβισμένος ανάμεσα στα 

συμφέροντα, επιχειρηματικά και κομμα-
τικά, και αποκομμένος από την πραγματι-
κότητα, μόνο ένα φιάσκο, όπως αυτό που 
ονόμασε «προωθητικό και όχι τιμωρητικό 
ανασχηματισμό», θα μπορούσε να κάνει.

Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορική κατα-
γραφή τόσο αποτυχημένου ανασχηματι-
σμού στα παγκόσμια χρονικά της πολιτι-
κής. Να ανακοινώνεις την υπουργοποίη-
ση ενός πολιτικού, του Αποστολάκη στην 
προκειμένη περίπτωση, σε νεοσύστατο 
υπουργείο και αμέσως μετά την ανακοί-
νωση ο πολιτικός να αρνείται τη θέση και 
ο πρωθυπουργός να… ακυρώνει και το 
υπουργείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια πολύ 
κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία εμφα-
νίζονται φαινόμενα διχασμού της ελλη-
νικής κοινωνίας, με δική του υπαιτιότητα, 
κατάφερε να δημιουργήσει ακόμη μεγα-
λύτερη ένταση και να φορτίσει ακόμη πε-
ρισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Όχι, δεν αποτελεί μόνο η περίπτω-
ση Αποστολάκη δείγμα της αδιανόητης 
ελαφρότητας με την οποία αντιμετωπί-
ζουν τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και οι «αμετακίνητοι 
συνεργάτες – υπουργοί» του.

Κατάφερε και το απίθανο ο πρωθυπουρ-
γός, να αντικαταστήσει υφυπουργό, τον 
οποίο είχε στείλει σε επίσημη αποστολή, 
και μάλιστα κρίσιμη. Τι άλλο πρωτοφανές 
ανέδειξε ο ανασχηματισμός φιάσκο;
Την αδυναμία του Κυριάκου Μητσοτά-

κη να «αποχωριστεί» τους υπουργούς 
– βαρίδια (κατά γενική ομολογία, όλοι 
τους αποτυχημένοι) που κουβαλά μαζί 
του από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε 
τη διακυβέρνηση της χώρας. Και μέσα 
σε όλα όσα έλαβαν χώρα πέριξ του Με-
γάρου Μαξίμου, ήρθε και η πανηγυρική 
επιστροφή του Τάκη Θεοδωρικάκου στην 
κυβέρνηση.

Αν δεν υπήρχε το φιάσκο Αποστολάκη, 
ο πρόσφατος ανασχηματισμός θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί και αποδοχή από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη της πολιτικής ευθύ-
νης για τις καταστροφικές πυρκαγιές, που 
έσβησαν από τον χάρτη περισσότερα από 
1.300.000 στρέμματα δάσους.

Δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο η 
αντικατάσταση του Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη από τον Τάκη Θεοδωρικάκο και η με-
τακίνηση του Νίκου Χαρδαλιά. Βέβαια, 
κατά τη λογική του πρωθυπουργού, την 
οποία ο ίδιος διατύπωσε από το βήμα 
της Βουλής την περασμένη εβδομάδα, ο 
Χρυσοχοΐδης και ο Χαρδαλιάς επιτέλεσαν 
σωστά και χωρίς λάθη το έργο που τους 
ανατέθηκε, στην προσπάθεια κατάσβε-
σης στις πρόσφατες πυρκαγιές. Αδυνα-
τούσε ο κ. Μητσοτάκης να βρει λάθη στο 
έργο της πυρόσβεσης και καλούσε την 
αντιπολίτευση να του τα επισημάνει.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης απέτυχε εκ των πραγ-
μάτων και στον τομέα της ασφάλειας, η 
οποία κατείχε εμβληματική θέση στις 
προεκλογικές εξαγγελίες Μητσοτάκη. Επί 
των ημερών του, τα τελευταία δύο χρόνια, 
οι πολίτες μόνο ασφάλεια δεν αισθάνο-

νται, με δολοφονίες και πυροβολισμούς 
μέρα μεσημέρι στις γειτονιές. Να εκλά-
βουμε, άραγε, ως… απειλή την τελευταία 
του δήλωση, ότι αποχωρεί μεν από το 
υπουργείο, αλλά όχι από την πολιτική;

Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί 
να αποτελεί πλήγμα η άρνηση Αποστο-
λάκη να αναλάβει υπουργείο, αλλά επί-
σης πλήγμα αποτελεί για τη χώρα, η πε-
ρίπτωση του πρώην πλέον υφυπουρ-
γού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα 
απόδημου ελληνισμού, Κωνσταντίνου 
Βλάση, ο οποίος βρισκόταν στη Μαριού-
πολη και στο ελληνικό χωριό Ουρζούφ, 
πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη 
στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων του.

Περίπου μία ώρα πριν τον «ξηλώσει» ο 
πρωθυπουργός, ο κ. Βλάσης έκανε ανάρ-
τηση για τις επαφές του στην Ουκρανία. 
Μέχρι το απόγευμα είχε ορκιστεί και ο 
«ομογάλακτος» (της σφαίρας επιρροής 
Σαμαρά) αντικαταστάτης του, Ανδρέ-
ας Κατσανιώτης. «Ξέμεινε» ο άνθρω-
πος, χωρίς επίσημη ιδιότητα σε μια ξένη 
χώρα, δείγμα της σοβαρότητας με την 
οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και την 
εξωτερική πολιτική.

ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ! ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ  
ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ
Τα «πανηγύρια» του Κυριάκου Μητσο-

τάκη για την τέλεια διαχείριση της πανδη-
μίας από την κυβέρνησή του αποδεικνύ-
ονται ψεύτικα και προσχηματικά, καθώς 
αντικατέστησε και τον Βασίλη Κικίλια και 
τον Βασίλη Κοντοζαμάνη από το υπουρ-
γείο Υγείας, τους δύο κατεξοχήν υπεύθυ-
νους για όσα έχουν συμβεί έως σήμερα 
στην κρίση της πανδημίας. 

Ο πρωθυπουργός ομολογεί την αποτυ-
χία του, αλλιώς τι άλλο σημαίνει η αντι-
κατάστασή τους;

Και ήταν μόνο αυτοί που έχουν αποτύ-
χει; Γιατί έφυγαν μόνο αυτοί; Η πλέον 
αποτυχημένη υπουργός, η Λίνα Μενδώ-
νη, παραμένει στη θέση της, μαζί με τον 
επίσης συνοδοιπόρο στην αποτυχία Λευ-
τέρη Αυγενάκη. Βαρίδια στην κυβέρνηση 
και καταστροφική η θητεία τους για τη 
χώρα. Κι όμως, μένουν στη θέση τους, ως 
απόδειξη της αδυναμίας του «ισχυρού 
πρωθυπουργού» να διώξει όσους δεν εί-
ναι ικανοί να φέρουν εις πέρας το έργο 
τους.

Ακόμη μία αποτυχημένη επιλογή του 
Μητσοτάκη, που τον ακολουθεί από την 
πρώτη στιγμή, είναι και η Νίκη Κεραμέ-
ως. Η υπουργός Παιδείας, που κατάφε-
ρε να αφήσει τη Σχολή Ευελπίδων χωρίς 
σπουδαστές. Η Νίκη Κεραμέως έμεινε στη 
θέση της, να συνεχίσει την καταστροφή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της 
«δημοκρατίας», η κυρία Κεραμέως επέ-
βαλε την παραμονή της στην κυβέρνηση 
και στο συγκεκριμένο υπουργείο. Έθεσε 
βέτο η Νίκη Κεραμέως στον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη να μη μετακινη-
θεί σε άλλο υπουργείο: «Ή στο υπουργείο 
Παιδείας ή πουθενά» φέρεται ότι είπε 
και το πέτυχε.
                                                   © Newsbreak.gr
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Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, έπειτα 
από τις αντιδράσεις που προκλή-

θηκαν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και 
του ΚΙΝΑΛ, αρνήθηκε τελικά τη θέση του 
υπουργού στο νεοσύστατο Υπουργείο Πο-
λιτικής Προστασίας.
Η άρνηση Αποστολάκη ουσιαστικά «θα-

μπώνει» την εικόνα του ανασχηματισμού 
και προκαλεί πολιτικό πονοκέφαλο στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, που πλέον όχι μόνο 
πρέπει να βρει άλλο πρόσωπο για τη θέση 
αυτή, αλλά θα πρέπει να δικαιολογήσει 
πολιτικά την αρχική του επιλογή να «κάνει 
μεταγραφή υπουργού» από τον αντίπαλο 
πολιτικό χώρο.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο κ. 

Αποστολάκης τις προηγούμενες ημέρες 
είχε έρθει σε επαφή με τον πρωθυπουρ-
γό αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Ο τελευ-
ταίος μάλιστα του είχε επισημάνει τον 
κίνδυνο εάν αποδεχόταν πρόταση υπουρ-
γοποίησης, αλλά τελικά ο ναύαρχος απά-
ντησε θετικά στον Κ. Μητσοτάκη.

Όλα άρχισαν αμέσως μετά την ανακοί-
νωση του ονόματός του από τον κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο.

Σε δήλωσή του ο ναύαρχος Αποστολάκης 
αναγκάστηκε να αναφέρει: «Αυτό έγινε 
με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια 
διακομματική συναίνεση. Αυτή ήταν η μία 
προϋπόθεση για ανεξάρτητο υπουργείο, 
στο οποίο συμφώνησε ο Μητσοτάκης.
» Το ένα τηρήθηκε σε ό,τι αφορά το 

υπουργείο. Δεν υπήρχε διακομματική 
στήριξη ή συζήτηση μεταξύ τους.
» Εγώ δεν αποφεύγω την ευθύνη. Αλλά 

δεν μπορώ να αποδεχθώ μία πρόταση 

που δεν έχει διακομματική υποστήριξη 
για ένα εθνικό ζήτημα.
» Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του πρω-

θυπουργού, αλλά θα έπρεπε να έχει δια-
κομματική υποστήριξη».

ΓΙΑ «ΔΕΙΛΙΑ» ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ  
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σε δειλία μπροστά στις απειλές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ  αποδίδει το Μέγαρο Μαξίμου την 
υπαναχώρηση του Ευάγγελου Αποστο-
λάκη. Σε γραπτή του δήλωση λίγα λεπτά 
πριν από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης 
31/8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου σημειώνει: Ο Πρωθυ-
πουργός κάνοντας πράξη τη βούλησή του 
για συναίνεση στον κρίσιμο τομέα της 
Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την 
ίδρυση υπουργείου με αυτό, ακριβώς, 
το αντικείμενο. Και επέλεξε για τη θέση 
του επικεφαλής ένα πρόσωπο με επιχει-
ρησιακή εμπειρία, αλλά και διακομμα-
τική αποδοχή: Τον υπουργό Άμυνας της 
προηγούμενης κυβέρνησης και πρώην 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Ευάγγελο Αποστολάκη. 
Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής: 
Τις τελευταίες μέρες, προηγήθηκαν διε-
ρευνητικές συζητήσεις, κατά τη διάρκεια 
των οποίων συμφωνήθηκε και η φύση του 
νέου χαρτοφυλακίου. Τη Δευτέρα 30/8, 
σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρω-
θυπουργό, ο κ. Αποστολάκης αποδέχθηκε 
οριστικά την τοποθέτησή του. Γι’ αυτό και, 
το πρωί της Τρίτης 31/8, ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού 
κ. Γρηγόρης Δημητριάδης επικοινώνησε 
για το θέμα με το Διευθυντή του Γραφεί-
ου του κ. Τσίπρα. Ενώ ανάλογη ενημέρω-

ση υπήρξε και προς την κυρία Γεννηματά. 
Μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνη-
τικού σχήματος, η Προεδρία της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ήλθε σε επαφή με τον κ. Απο-
στολάκη για τα πρακτικά ζητήματα της ορ-
κωμοσίας. Και έλαβε την απάντηση, ότι ο 
νέος υπουργός θα παραστεί σε αυτήν συ-
νοδευόμενος πιθανώς από τη σύζυγό του. 
Ακολούθησε, όμως, μία κατάπτυστη ανα-
κοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία χαρα-
κτήριζε «αποστάτη» τον κ. Αποστολάκη, 
κάνοντας λόγο για «εξαγορά» του. Αμέ-
σως μετά την επίθεση αυτή, ο κ. Απο-
στολάκης επικοινώνησε με τον Πρωθυ-
πουργό, δηλώνοντάς του ότι δεν επιθυ-
μεί να αναλάβει τη θέση του υπουργού. 
Είναι πραγματικά αξιοθρήνητο, το ότι η 
αξιωματική αντιπολίτευση στοχοποίησε 
με τόσο χυδαίο τρόπο ένα πρόσωπο το 
οποίο θα μπορούσε να συμβολίσει την 
εθνική συνεννόηση. Τορπίλισε έτσι και μία 
μεγάλη πρωτοβουλία συναίνεσης σε ένα 
τομέα πολιτικής χωρίς κομματικό χρώμα, 
αφού έχει ως πρώτο μέλημα την προστα-
σία της υπέρτατης αξίας, της ανθρώπινης 
ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει μόνο το διχασμό. 
Και το απέδειξε υπεράνω πάσης αμφιβο-
λίας και πάλι σήμερα (σ.σ.: Τρίτη 31/8). 
Αλλά και ο κ. Αποστολάκης απεδείχθη 
κατώτερος των περιστάσεων. Δείλιασε 
μπροστά στις απειλές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπο-
τάχθηκε στο κόμμα του και υπαναχώρη-
σε στο κάλεσμα να υπηρετήσει την πα-
τρίδα. Κρίμα για την υστεροφημία του. 
Κατόπιν αυτών, οι αρμοδιότητες της Πο-
λιτικής Προστασίας παραμένουν στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέχρι 
τον ορισμό νέου πολιτικού προϊσταμένου, 

ο υπουργός διατηρεί το σύνολο των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων. Τον δε επιχειρησι-
ακό συντονισμό έχει ο σημερινός Γενικός 
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
Η πλέον οργισμένη αντίδραση ήρθε από 

τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του, που έσπευ-
σαν να κατηγορήσουν τον πρωθυπουργό 
για αποστασία και το ναύαρχο Αποστο-
λάκη ως αποστάτη. Λίγα λεπτά μετά τον 
ανασχηματισμό, σε σχετική ανακοίνωση, 
ανέφεραν:
«Ο κ. Αποστολάκης ενημέρωσε τον πρό-

εδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση που 
του έκανε ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει 
στη θέση του κ. Χαρδαλιά. Ο κ. Τσίπρας 
τού ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια επιλογή και 
με τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης την 
επιδιώκει, δηλαδή σε επίπεδο εντυπώ-
σεων και προσώπων και όχι ουσίας για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, 
δεν αποτελεί πρόσκληση σε συνεννόηση, 
αλλά πρόσκληση σε αποστασία, ενώ επι-
σήμαναν ότι «ο κ. Αποστολάκης τον δια-
βεβαίωσε ότι δεν πρόκειται με αυτούς 
τους όρους να αποδεχθεί να γίνει υπουρ-
γός της δεξιάς». 
«Προφανώς, για λόγους που μόνο εκεί-

νος γνωρίζει, στην πορεία άλλαξε γνώ-
μη» προσθέτουν και καταλήγουν δια-
μηνύοντας: «Του ευχόμαστε καλή τύχη. 
Ωστόσο, καλό είναι να ξέρει ότι η ιστορία 
ποτέ δε λυπήθηκε όσους δεν αναγνωρί-
ζουν ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες ση-
μαντικότερες από τα πρόσκαιρα αξιώμα-
τα».

© zougla.gr
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Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 31/8 η ορ-
κωμοσία των δέκα νέων μελών της 

κυβερνήσεως, ενώπιον της Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. 
Η τελετή ξεκίνησε με την υπογραφή των 

σχετικών πρωτοκόλλων, από την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας τον πρωθυπουργό και 
τον εκπρόσωπο της Αρχιεπισκοπής, Επί-
σκοπο Ωραιών κ. Φιλόθεο, ο οποίος τέλε-
σε και την ορκωμοσία.

Συγκεκριμένα ορκίσθηκαν, ο Αθανάσιος 
Πλεύρης, ως υπουργός Υγείας, ο Πανα-
γιώτης Θεοδωρικάκος, ως υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, ο Βασίλειος Κικίλιας, 
ως υπουργός Τουρισμού, η Ασημίνα Γκά-
γκα, ως αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, 
ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ως υφυπουργός 
Εξωτερικών, ο Νικόλαος Χαρδαλιάς, ως 
υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος, ως υφυπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών, ο Γεώργιος Καρα-
γιάννης, ως υφυπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών και ο Συμεών Κεδίκογλου, 
ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου 
μετά την ορκωμοσία του, ο υπουργός 
Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Είναι 
το υπουργείο που δε σταματάει η δουλειά, 
συνεχίζεται το κυβερνητικό έργο. Είπαμε 
πολλή δουλειά, λίγα λόγια και πάνω απ’ 
όλα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή 
και πρέπει και να πείσουμε τους συμπο-
λίτες μας αλλά και να βοηθήσουμε όλους 
όσους είναι στο σύστημα».

Για την αυριανή ημέρα που θα εφαρμο-
στεί ο νόμος για την υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού στις δομές υγείας ο κ. Πλεύ-
ρης ανέφερε: «Ξημερώνει δύσκολη ημέρα 
αλλά πάντοτε υπάρχει λύση για όλα τα 
προβλήματα».
«Ελπίζω ότι θα είμαστε ασφαλείς όλοι 

και ότι το σύστημα θα είναι εκεί για όλους 
τους αρρώστους, να προλαβαίνει οτιδή-
ποτε γίνεται και να το αντιμετωπίζει. Πι-
στεύω πολύ στην πρόληψη και θα ήθελα 
να δώσουμε πολύ βάρος εκεί», δήλωσε 
βγαίνοντας από το Προεδρικό Μέγαρο η 
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ασημί-
να Γκάγκα, η οποία όταν ρωτήθηκε για 
τους ανεμβολίαστους απάντησε: «Θέλω 
να τους πείσουμε να εμβολιαστούν».

Δηλώσεις έξω από το Προεδρικό Μέγα-
ρο μετά την ορκωμοσία του έκανε και ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρ-
μόδιος για την αλιευτική πολιτική, Σίμος 
Κεδίκογλου. «Είναι μεγάλη η τιμή που 
μας έκανε ο πρωθυπουργός, θα δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία του 
κυβερνητικού σχεδίου», τόνισε και προ-
σέθεσε: «Αποτελεί πρώτιστο καθήκον μου 
ως βουλευτής Εύβοιας να κάνω τα πάντα, 
να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις για 
να ξαναζωντανέψει ο τόπος μας. Πάθαμε 
μια απίστευτη καταστροφή και μέσα από 
το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και με 
συνεργασία όλων των υπουργών και κάτω 
από το σχέδιο του πρωθυπουργού, να 

μπορέσουμε να ξαναφέρουμε ζωή σε ένα 
σκηνικό που σήμερα είναι κρανίου τόπος. 
Η Εύβοια έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργα-
σία όλων μας, των τοπικών φορέων, όλου 
του κόσμου, μπορούμε να βοηθήσουμε 
τον κόσμο να ξανασταθεί στα πόδια τους 
και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που θα 
φέρει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης στην 
Εύβοια. Είναι καθήκον στο οποίο δεσμεύ-
ομαι να δώσω όλες τις δυνάμεις μου και 
ό,τι παραπάνω μπορώ».

Είπε επίσης ότι υπάρχουν πολλά αλιευτι-
κά καταφύγια που μπορούμε να προωθή-
σουμε, ένας σημαντικός αλιευτικός στό-
λος αλλά και ευρύτερα ο αγροτοδιατρο-
φικός τομέας. «Σε συνεργασία με άλλους 
υπουργούς μπορούμε να ενεργοποιήσου-
με και άλλους τομείς της οικονομικής ζωής 
στην Εύβοια», σημείωσε, ενώ τόνισε πως 
το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι «τώρα 
να σταθεί ο κόσμος στα πόδια του καθώς 
υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για 
το άμεσο αύριο».
Υπογράμμισε παράλληλα ότι προτεραι-

ότητα του πρωθυπουργού είναι «να τους 
βοηθήσουμε να μείνουν στον τόπο τους», 
ενώ μίλησε για τους υλοτόμους και τους 
μελισσοκόμους για τους οποίους, είπε, 
ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να τους 
δώσουμε τα εφόδια, τους τρόπους και την 
καθοδήγηση που πρέπει».
 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ  
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Ο νέος υφυπουργός αρμόδιος για θέμα-

τα Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος 
προσερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο 
για την ορκωμοσία του δήλωσε ότι η εί-
σοδός του στην κυβέρνηση είναι μια πρό-
κληση. 
«Και νομίζω με την άψογη συνεργασία 

με τον Κώστα Καραμανλή θα φέρουμε τα 
αποτελέσματα που πρέπει τα οποία ήδη 
έχουν έρθει και έχουν προχωρήσει. Δεν 
έχουμε να πούμε κάτι καινούργιο, μπο-
ρούν να εξειδικευθούν περισσότερο».
Ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης 

επίσης προσερχόμενος στο Προεδρικό 
Μέγαρο δήλωσε: «Μεγάλη τιμή, μεγάλη 
εμπιστοσύνη, μεγάλη και η ευθύνη. Πολ-
λή δουλειά και λίγα λόγια. Έχουμε πολλή 
δουλειά. Δε σταματά το κυβερνητικό έργο. 
Από έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί δια-
σωληνωμένος, δίνω το μήνυμα ότι είμαι 
δίπλα στους ανθρώπους που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε ΜΕΘ, δίπλα στις οικο-
γένειές τους. Και να ακούσουν όσοι διστά-
ζουν για να μη βρεθούν σε αυτή τη θέση, 
να εμβολιαστούμε όλοι, για την υγεία μας 
πρώτα απ’ όλα και μετά για το κοινωνικό 
σύνολο».
«Πολλή δουλειά», δήλωσε η νέα ανα-

πληρώτρια υπουργός Υγείας αρμόδια για 
τις υπηρεσίες Υγείας Ασημίνα Γκάγκα η 
οποία μετά από σχετική ερώτηση για τη 
συνεργασία που είχε με τον κ. Κοντοζαμά-
νη απάντησε «εξαιρετική συνεργασία».
«Ευχαριστώ, θα τα πούμε στην τελετή 

παράδοσης στο υπουργείο», δήλωσε ο 
νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Τάκης Θεοδωρικάκος.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
παραμένουν οι αρμοδιότητες της Πολιτι-
κής Προστασίας, μετά την άρνηση, παρά 
την αρχική του αποδοχή, του Ευάγγελου 
Αποστολάκη να αναλάβει τη θέση του 
υπουργού στο νεοσύστατο υπουργείο Πο-
λιτικής Προστασία. 
Μέχρι τον ορισμό νέου πολιτικού προϊ-

σταμένου, ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη θα διατηρήσει το σύνολο των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, ενώ τον επιχειρησι-
ακό συντονισμό θα έχει ο σημερινός Γενι-
κός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αλλα-
γές στο κυβερνητικό σχήμα που ανακοι-
νώθηκαν είναι οι εξής:
1. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας 

του πολίτη αναλαμβάνει ο Παναγιώτης 
Θεοδωρικάκος.
2. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμ-

βάνει ο Αθανάσιος Πλεύρης.
3. Τη θέση της αναπληρωτού Υπουργού 

Υγείας αναλαμβάνει η Ασημίνα Γκάγκα.

4. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού 
αναλαμβάνει ο Βασίλειος Κικίλιας.

5. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών 
αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό 
αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

6. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Χαρδα-
λιάς.
7. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων αρμόδιου για 
την αλιευτική πολιτική αναλαμβάνει ο Σί-
μος Κεδίκογλου.
8. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών 

και Υποδομών αρμόδιου για θέματα μετα-
φορών αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδό-
πουλος.
9. Συνιστάται θέση Υφυπουργού στο 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με 
αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση ανα-
λαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμμα-
τέας Γεώργιος Καραγιάννης.
10. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομι-

κών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα καταργείται.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Στο Αφγανιστάν το Ισλαμικό Κράτος 
(ISIS) πραγματοποίησε στοχευμένη 

βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο αε-
ροδρόμιο της Καμπούλ, από την οποία 
έχασαν τη ζωή τους πάνω από 170 άνθρω-
ποι. Χαρακτηρίζουμε «στοχευμένη» την 
επίθεση γιατί είχε ως στόχο τους Αμερικα-
νούς στρατιώτες – σκοτώθηκαν δεκατρείς, 
από τους οποίους οι δέκα ήταν πεζοναύ-
τες.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© Pontosnews.gr

Για τον κάθε κανονικό άνθρωπο όλες οι 
ζωές έχουν την ίδια αξία, αδιακρίτως εθνι-
κής ταυτότητας, θρησκείας, κοινωνικής 
τάξης κ.λπ.

Κάναμε την πιο πάνω επισήμανση για 
τους Αμερικανούς στρατιώτες, γιατί συμ-
βαίνουν πράγματα που είναι δύσκολο να 
τα εξηγήσει και να τα ερμηνεύσει κανείς.

Ασχέτως αν υπάρχουν αναφορές και 
στοιχεία που δείχνουν ότι στη δημιουργία 
του ISIS έβαλαν το «χεράκι» τους οι μυ-
στικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (κάτι που δεν 
μπορούμε να αποδείξουμε), το σίγουρο 
είναι ότι από τότε που το Ισλαμικό Κρά-
τος άρχισε να γίνεται απειλή για τη διεθνή 
ασφάλεια ο αμερικανικός στρατός και η 
αμερικανική κυβέρνηση πρωταγωνιστούν 
στον πόλεμο εναντίον του. Οι ΗΠΑ ηγού-
νται του Διεθνούς Συνασπισμού για την 
αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους.

Σ’ αυτόν τον αγώνα, σύμφωνα με μαρ-
τυρίες των ίδιων των Αμερικανών, στρατι-
ωτικών και διπλωματών, η πιο αξιόπιστη 
και αξιόμαχη δύναμη στο έδαφος ήταν και 
παραμένουν οι Κούρδοι της Συρίας.
Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους Κούρδους 

της Συρίας από το 2014. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της συνεργασίας, οι τζιχαντιστές 
υπέστησαν την πρώτη στρατηγική τους 
ήττα στο Κομπάνι, όπου Κούρδοι και Αμε-
ρικανοί κατόρθωσαν να κρατήσουν ελεύ-

θερη την πόλη που ήταν υπό πολιορκία 
απ’ όλες τις πλευρές.
Τότε, στις 7 Οκτωβρίου 2014, ο Ερντογάν 

σε ομιλία του στη γειτονική πόλη Αντέπ 
δήλωσε χαιρέκακα ότι «το Κομπάνι από 
στιγμή σε στιγμή πέφτει», εννοώντας στα 
χέρια του Ισλαμικού Κράτους.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας οι τζιχαντιστές χρησιμοποι-
ούσαν το τουρκικό έδαφος, όχι μόνο για 
να ανεφοδιάζονται και να μεταφέρουν 
τους τραυματίες τους στα νοσοκομεία 
της Τουρκίας, αλλά και για να πραγματο-
ποιούν επιθέσεις εναντίον των υπερασπι-
στών της πόλης.
Τελικά το Κομπάνι σώθηκε, όταν στις 20 

Οκτωβρίου 2014 πολεμικά μεταφορικά 
αεροσκάφη των ΗΠΑ πέταξαν με αλεξί-
πτωτα όπλα και πυρομαχικά στους υπε-
ρασπιστές του. Απελευθερώθηκε στις 26 
Ιανουαρίου όταν οι τζιχαντιστές τράπηκαν 
σε φυγή.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες ήττες, με 
πρωταγωνιστές στο έδαφος τους Κούρ-
δους και στον αέρα τις ΗΠΑ.

Έτσι απελευθερώθηκαν οι Ιεράπολις/
Μένπετζ, Ράκα, Ντερ εζ Ζορ, για να χάσει 
σταδιακά όλα τα εδάφη που είχε κατακτή-
σει το Ισλαμικό Κράτος.
Φυσικά, στη δυτικά του Ευφράτη περιο-

χή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αεροπορι-
κή υποστήριξη που παρείχε η Ρωσία στις 
δυνάμεις του Άσαντ, όμως η εκκαθάριση 
του ISIS από τις περιοχές αυτές θα ήταν 
πολύ πιο δύσκολη –αν όχι αδύνατη– αν 
δεν είχε ηττηθεί προηγουμένως ανατολι-
κά του Ευφράτη από τη συμμαχία ΗΠΑ-
Κούρδων, και αν δεν είχε χάσει την πρω-
τεύουσά του και τη στρατηγικής σημασίας 
ενδοχώρα του.

Όλα αυτά τα χρόνια που διαρκεί ο αγώ-
νας εναντίον του ISIS οι Κούρδοι πλήρω-
σαν τεράστιο φόρο αίματος, ενώ ο στρα-
τός των ΗΠΑ είχε ελάχιστες απώλειες. Οι 
Κούρδοι μετρούν περίπου 14.000 νεκρούς 

και 20.000 τραυματίες, όλοι τους αγόρια 
και κορίτσια νεαρής ηλικίας, το άνθος του 
κουρδικού πληθυσμού.

Όλα αυτά τα χρόνια, ένας από τους βα-
σικότερους υποστηρικτές του ISIS ήταν η 
Τουρκία. 
Τα ηγετικά του στελέχη φιλοξενούνταν 

από την ΜΙΤ σε πεντάστερα ξενοδοχεία, 
ενώ εταιρείες του περιβάλλοντος Ερντο-
γάν έπαιρναν το πετρέλαιο από τις πετρε-
λαιοπηγές που ήλεγχαν οι τζιχαντιστές και 
εξασφάλιζαν κέρδη δεκάδων ή και εκατο-
ντάδων δολαρίων.

Ακόμα και ο ηγέτης του ISIS, ο Αμπού 
Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, είχε βρει κατα-
φύγιο στο χωριό Μπαρίσα του Ιντλίμπ, σε 
απόσταση αναπνοής από τα τουρκικά σύ-
νορα, σε περιοχή που ήταν υπό τον έλεγχο 
του τουρκικού στρατού και της ΜΙΤ.

Εκεί τον εντόπισαν οι Κούρδοι και τον 
σκότωσαν οι ειδικές δυνάμεις του αμερι-
κανικού στρατού, τη νύχτα της 26ης-27ης 
Οκτωβρίου 2019.

Όσον αφορά τη συνεργασία και υποστή-
ριξη που παρείχε η Τουρκία στο Ισλαμικό 
Κράτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του 
BBC στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ο υφυπουρ-
γός Άμυνας της Ρωσίας Ανατόλι Αντόνοφ 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου είπε 
στους δημοσιογράφους: 
«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα 

χέρια μας, ο μεγαλύτερος αγοραστής πε-
τρελαίου που κλέβει ο ISIS από τη Συρία 
είναι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης 
της Τουρκίας. Ο Ερντογάν και η οικογένειά 
του έχουν διαπράξει εγκλήματα».

Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
τουρκικού Τύπου, η Ρωσία παρέδωσε 
στον ΟΗΕ σχετικό φάκελο με στοιχεία της 
εμπλοκής της Τουρκίας στην υποστήριξη 
του ISIS.

Ποιο είναι το εξωφρενικό; Την ώρα που 
πέθαιναν οι Αμερικανοί πεζοναύτες από 
βόμβα του ISIS, και λίγες ώρες μετά τους 
επαίνους που έκανε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κύρι-

ος Μπλίνκεν, η τουρκική πολεμική αερο-
πορία με δολοφονικά drone σκότωνε τους 
ηγέτες των Κούρδων που πρωταγωνίστη-
σαν στην ήττα του ISIS στη Συρία. Τους 
ηγέτες που συνέχιζαν να μάχονται, μέχρι 
να σκοτωθούν από τα δολοφονικά πυρά 
της Τουρκίας.

Επειδή έχουμε δει και έχουμε ζήσει πολ-
λά, θεωρούμε ότι ήλθε η ώρα να ξεχωρί-
σει η ήρα απ’ το στάρι.

Θα πρέπει να αντιληφθούν στην Ουάσι-
γκτον ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία που 
δημιούργησε αυτά τα 20 χρόνια που κυ-
βερνά θεωρούν ως στρατηγικό όπλο το 
ισλάμ.

Με αυτό θα πολεμήσουν, για να κατα-
στεί η Τουρκία ηγέτης στον μουσουλμανι-
κό κόσμο και μετά να σκαρφαλώσει στην 
κορυφή και να γίνει πρώτη δύναμη παγκο-
σμίως.

Αυτό είναι το σχέδιό τους, για το λόγο 
αυτό –ό,τι και να λένε στις διπλωματικές 
συζητήσεις, όσες διαβεβαιώσεις και να δί-
νουν– δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ISIS 
και οι Ταλιμπάν, είναι στρατηγικοί σύμμα-
χοι του Ερντογάν και της Τουρκίας, και όχι 
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία μισεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, 
μισεί οτιδήποτε δυτικό και μη μουσουλ-
μανικό και το μόνο που κάνει είναι να εκ-
μεταλλεύεται τις σχέσεις αυτές μέχρι να 
γίνει δυνατή και να σταθεί μόνη της στα 
πόδια της. Τότε θα δούμε όλοι το πραγμα-
τικό της πρόσωπο.

Οπότε, τώρα που οι ΗΠΑ χύνουν δάκρυα 
για τους ήρωες πεζοναύτες που έπεσαν, 
ενώ εκτελούσαν την αποστολή που τους 
ανατέθηκε, καλό είναι να ξανασκεφθούν 
με ποιους θα πάνε και ποιους θ’ αφήσουν.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 
1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν απο-
στρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγι-
κός αναλυτής

Τουρκία: Σύμμαχος  Τουρκία: Σύμμαχος  
και υποστηρικτής  και υποστηρικτής  

του ISISτου ISIS
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Votre santé et votre sécurité sont notre priorité.
À votre bureau de vote, les préposés au scrutin porteront un masque. Il y aura aussi : 

Your health and safety is our priority.
At your polling station, poll workers will be wearing masks. There will also be:

Lorsque vous allez voter : 
When you go to vote, don’t forget:

Du désinfectant 
pour les mains 

Hand sanitizer stations

Portez un masque 

Wear a mask

Des repères clairs pour 
la distanciation physique 

Clear physical 
distancing markers 

Un seul préposé au scrutin par  
table derrière un écran de plexiglas

Only one poll worker per desk  
behind a plexiglass barrier 

Respectez la distanciation physique : 
tenez-vous à au moins deux  

mètres des autres personnes

Practice physical distancing by  
staying at least two metres away  

from voters and poll workers

Si vous avez obtenu un résultat positif, avez des symptômes de COVID-19 ou avez été en contact avec une personne infectée,  
visitez elections.ca pour présenter une demande de vote par la poste. Vous avez jusqu’au mardi 14 septembre, 18 h, pour faire votre demande.

If you have tested positive for or have symptoms of COVID-19, or if you have been in contact with someone who has the virus,  
visit elections.ca to apply to vote by mail. You have until Tuesday, September 14, 6:00 p.m., to apply.

Vous recevrez un crayon à  
usage unique pour marquer votre 

bulletin de vote. Vous pouvez  
aussi apporter votre stylo ou crayon

We will provide you with a  
single-use pencil to mark your ballot,  

or you can bring your own pen or pencil

2 m

List of registered electorsListe des électeurs inscrits

Surveillez l’arrivée par la poste  
de votre carte d’information de  
l’électeur  
Elle vous indique où et quand voter

Watch for your voter information  
card in the mail 
It tells you where and when you 
can vote.

Communiquez avec  
Élections Canada si votre carte 
d’information de l’électeur : 
• contient des erreurs 
•   n’est pas encore arrivée  

le 10 septembre  

Contact Elections Canada if  
your voter information card:
• has incorrect information 
•  hasn’t arrived by  

September 10

Assurez-vous d’être inscrit pour voter  
Vous votez pour la première fois? Vous venez de déménager?  

Vérifiez ou mettez à jour vos renseignements.  

Make sure you are registered to vote 
Voting for the first time? Moved recently? 

Check or update your information.
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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

Κομβική πλευρά της αποτυχημένης όπως 
αποδείχτηκε επιδίωξης των Ηνωμένων 

Πολιτειών να ανασυγκροτήσουν κρατικούς 
θεσμούς στο Αφγανιστάν, ήταν και η 
πολυετής προσπάθεια να διαμορφώσουν, 
εκπαιδεύσουν και εξοπλίσουν ένοπλές 
δυνάμεις στο Αφγανιστάν.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Ο λόγος ήταν προφανής. Για να διαμορφωθεί 
μια κυβέρνηση ικανή να έχει υπό την εξουσία 
της όλη τη χώρα, την ώρα μάλιστα που 
ήταν σε εξέλιξη η ένοπλη αντίσταση των 
Ταλιμπάν και άλλων οργανώσεων, αλλά και 
για αποφευχθεί ένας νέος εμφύλιος πόλεμος, 
όπως αυτός που έφερε τους Ταλιμπάν στην 
εξουσία στη δεκαετία του 1990, χρειαζόταν 
το Αφγανιστάν να αποκτήσει αξιόπιστες (και 
αξιόμαχες) ένοπλες δυνάμεις.

Η αναγκαιότητα αυτή γινόταν πιο έντονη 
όσο περνούσαν τα χρόνια. Αυτό είχε να 
κάνει με την προοπτική της αποχώρησης των 
αμερικανικών δυνάμεων και την ανάγκη να 
μείνουν ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν 
να υπερασπίσουν την κυβέρνηση στην 
Καμπούλ, να μπορούν να ανακόψουν την 
προέλαση και σταδιακή κατάληψη περιοχών 
και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούσε να 
υπάρχει κάποιου είδους διαπραγμάτευση 
και όχι κατάληψη της πρωτεύουσας από τους 
Ταλιμπάν.

Όμως, τα πράγματα δεν εξελίχτηκαν έτσι. Η 
συγκρότηση των ένοπλων δυνάμεων και των 
αστυνομικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν δεν 
κατάφερε να πετύχει αυτόν το στόχο. Σε αυτό 
συνετέλεσε και η εκτεταμένη διαφθορά, που 
έφτανε μέχρι του σημείου όσοι υπηρετούσαν 
σε αυτές να μην παίρνουν καν ολόκληρο το 
μισθό τους, ο οποίος «χανόταν» κάπου στη 
διαδρομή. 

Αυτό σήμαινε ότι πραγματική διάθεση 
σύγκρουσης με τους Ταλιμπάν δεν υπήρχε. 
Επιπλέον, οι τελευταίοι υιοθέτησαν μια 
συγκεκριμένη τακτική απέναντι στις μονάδες 
των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων που 
συναντούσαν: τους έδιναν τη δυνατότητα 
να φύγουν χωρίς αντίποινα. Μέσα από μια 
πλειάδα τέτοιων διαπραγματεύσεων σε 
τοπικό επίπεδο, οι Ταλιμπάν κατάφεραν 
να φτάσουν στην ίδια την Καμπούλ. Όταν 
έφτασαν εκεί, η κυβέρνηση κατέρρευσε, ο 
πρόεδρος της χώρας διέφυγε στο εξωτερικό 
και οι Ταλιμπάν βρέθηκαν στη θέση να 
κυβερνούν τη χώρα χωρίς κάποια αντίσταση 
από τον αφγανικό στρατό ή την αφγανική 
αστυνομία. Μόνο 500-600 Αφγανοί κομάντο 
και στρατιωτικοί πήγαν στο αεροδρόμιο της 
Καμπούλ για να βοηθήσουν τις αμερικανικές 
δυνάμεις εκεί και περιλαμβάνονται σε 

αυτούς που οι ΗΠΑ θα μεταφέρουν εκτός 
Αφγανιστάν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
επιχείρησης εκκένωσης. 

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Όμως, η κατάρρευση της κυβέρνησης της 
Καμπούλ και η παράλληλη κατάρρευση 
της όποιας ιεραρχίας είχαν οι στρατιωτικές 
και αστυνομικές δυνάμεις του Αφγανιστάν, 
σήμαιναν ότι στα χέρια των Ταλιμπάν 
πέρασε ένας μεγάλος όγκος του οπλισμού 
και εξοπλισμού.

Και το ζήτημα είναι, ότι όλα τα 
προηγούμενα χρόνια είχαν προσφέρει 
μεγάλο όγκο οπλισμού στις αφγανικές 
στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις. 
Αρκεί να αναλογιστούμε, ότι οι συνολικές 
αμερικανικές δαπάνες για την εκπαίδευση, 
ενίσχυση και εξοπλισμό των αφγανικών 
δυνάμεων ασφαλείας, έφτασαν συνολικά 
τα 82,9 δισεκατομμύρια δολάρια και 
αφορούσαν δαπάνες προσωπικού, 
πυρομαχικών, καυσίμων, εκπαίδευσης, 
μεταφορών και συντήρησης.

Αυτό σημαίνει, ότι στα χέρια των Ταλιμπάν 
έχουν περιέλθει εκατοντάδες χιλιάδες 
τυφέκια εφόδου Μ16, αραβίδες Μ4, πιστόλια, 
οπλοπολυβόλα, βομβιδοβόλα. Αρκετές 
χιλιάδες ημιφορτηγά Ford Ranger, οχήματα 
Humvee, αλλά και σημαντικός αριθμός 
από MRAP, τα ειδικά οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού που είναι σχεδιασμένα για 
να αντέχουν νάρκες και αυτοσχέδιους 
εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σε όλα αυτά 
προστίθενται εξοπλισμός επικοινωνίας 
αλλά και εξοπλισμός για τον εντοπισμό 
και την αντιμετώπιση βομβών, όπως και 
μεγάλος αριθμός συσκευών νυκτερινής 
όρασης και συστήματα παρακολούθησης, 
ακόμη και βιομετρικές συσκευές (με ανοιχτό 
ερώτημα για τα ίδια τα βιομετρικά δεδομένα).

Και βέβαια σε όλα αυτά προστίθενται και 
εναέρια μέσα που είχαν χορηγήσει οι ΗΠΑ 
στις ένοπλες δυνάμεις του Αφγανιστάν. 

Αυτά περιλαμβάνουν και αμερικανικά 
ελικόπτερα UH-60 Black Hawk, ρωσικά 
ελικόπτερα Mi-17 (αγορασμένα με 
δαπάνες των ΗΠΑ γιατί ήταν φτηνότερα και 
ευκολότερα στη χρήση από τους Αφγανούς) 
και βραζιλιάνικα ελικοφόρα αεροπλάνα A-29 
Supera Tucano. Ένα μέρος από τα ελικόπτερα 
και αεροσκάφη δεν έπεσαν στα χέρια των 
Ταλιμπάν, γιατί τουλάχιστον 46 από αυτά (με 
585 επιβαίνοντες) πέρασαν τα σύνορα προς 
το Ουζμπεκιστάν, ενώ μερικά ακόμη πήγαν 
στο Τατζικιστάν. 

Όμως, αρκετά έμειναν στα χέρια των 
Ταλιμπάν. Και παρότι τα Black Hawk είναι 
πιο δύσκολα στη χρήση και ακριβότερα στη 
συντήρηση και άρα μάλλον θα πωληθούν, 

εντούτοις τα ρωσικά ελικόπτερα φαίνεται ως 
ένα βαθμό να χρησιμοποιούνται.

Μάλιστα, το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον 
εξοπλισμό, φάνηκε στην είσοδό τους στην 
Καμπούλ όπου αρκετοί παρατήρησαν ότι 
διέθεταν πλέον αμερικανικό εξοπλισμό. 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το ζήτημα με τον αμερικανικό εξοπλισμό 

στα χέρια των Ταλιμπάν είναι απλώς μια 
ακόμη πτυχή μιας αποτυχημένης πολιτικής, 
που παρά το τεράστιο κόστος για τις ΗΠΑ, 
κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, 
δηλαδή την κατάληψη της εξουσίας από 
αυτούς που υποτίθεται ότι ήταν οι μεγάλοι 
αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Γιατί αυτό είναι το βασικό και αυτό εξηγεί 
γιατί πλέον έχουν στα χέρια τους και 
πολύτιμο εξοπλισμό, που ένα μέρος του θα 
χρησιμοποιήσουν και ένα μέρος πιθανώς 

να πουλήσουν (με ενδεχόμενο να φτάσει σε 
ένοπλες οργανώσεις). Εξοπλισμό που μαζί 
με το γεγονός ότι θα έχουν καθοριστική 
παρουσία στη νέα υπό διαμόρφωση 
κυβέρνηση στο Αφγανιστάν, σημαίνει ότι θα 
ελέγχουν και τον κρατικό μηχανισμό και τις 
ένοπλες δυνάμεις.

Ο εξοπλισμός που άφησαν οι ΗΠΑ στο 
Αφγανιστάν σίγουρα ενισχύει τους Ταλιμπάν. 
Όμως το βασικό είναι ότι μπόρεσαν να 
φτάσουν στην εξουσία και δη γνωρίζοντας, 
ότι δεν πρόκειται να δεχτούν στο άμεσο 
μέλλον κάποια εξωτερική επιβολή. Και 
βέβαια ο συσχετισμός στο εσωτερικό της 
χώρας απέναντι σε όσους θελήσουν να τους 
αμφισβητήσουν επίσης έχει τροποποιηθεί, 
κάτι που εάν συνδυαστεί με ευόδωση των 
διαπραγματεύσεων για τη νέα κυβέρνηση, 
τούς δίνει και σχετική σταθερότητα στην 
άσκηση της εξουσίας για το επόμενο 
διάστημα.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Το οπλοστάσιο που άφησαν οι ΗΠΑ  
στα χέρια των Ταλιμπάν
Κατά μια παράξενη ιστορική ειρωνεία, οι ΗΠΑ προσέφεραν 
στους Ταλιμπάν πολύτιμο στρατιωτικό εξοπλισμό
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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!

Τη στιγμή που υπάρχει έντονος προβλη-
ματισμός για την ασφάλεια των εμβο-

λίων για τη νόσο COVID-19, τα τελευταία 
δεδομένα της αμερικανικής βιοτεχνολογι-
κής εταιρείας Novavax, με έδρα το Μέρι-
λαντ, επιβεβαιώνουν ότι είναι δυνατό να 
επιτευχθεί η ίδια αποτελεσματικότητα με 
πιο οικεία τεχνολογία, την οποία μπορούν 
να εμπιστευτούν περισσότεροι άνθρωποι. 

Ρεπορτάζ: Θάνος Ξυδόπουλος
© zougla.gr

Το εμβόλιο της Novavax ανήκει στα πρω-
τεϊνικά εμβόλια. Αυτό το είδος εμβολίου 
περιέχει τμήματα μιας πρωτεΐνης που 
υπάρχει στον ιό SARS-CoV-2.

Σε αντίθεση με τα εμβόλια Pfizer και 
Moderna, που χρησιμοποιούν αγγελιο-
φόρο RNA (mRNA) και της AstraZeneca 
που χρησιμοποιεί αδενοϊό ως γονιδιακό 
φορέα, το εμβόλιο της Novavax (NVX-
CoV2373) χρησιμοποιεί ανασυνδυασμένη 
τεχνολογία νανοσωματιδίων λίπους, που 
περιέχουν μια πρωτεΐνη του ιού για να δι-
εγείρει την ανοσοαπόκριση. 
Ο SARS-CoV-2 είναι γεμάτος με πρωτε-

ΐνες στο εξωτερικό του περίβλημα, τις 
οποίες χρησιμοποιεί για να εισέλθει στα 
ανθρώπινα κύτταρα. Αυτές οι αποκαλού-
μενες πρωτεΐνες – ακίδες αποτελούν ένα 
δελεαστικό στόχο για πιθανά εμβόλια και 
θεραπείες.
Το εμβόλιο της Novavax λειτουργεί διδά-

σκοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να 
παράγει αντισώματα κατά των πρωτεϊ-
νών – ακίδων. Οι ερευνητές της Novavax, 
δημιουργώντας αυτές τις πρωτεΐνες, τις 
συγκεντρώνουν σε λιπιδιακά νανοσωμα-
τίδια – περιέχουν μέχρι 14 πρωτεΐνες το 
καθένα – που εισάγονται στον οργανισμό 
με το εμβόλιο. Το ανοσοποιητικό σύστημα 
αναγνωρίζει ότι αυτή η ιδιαίτερη πρωτεΐ-
νη δεν πρέπει να βρίσκεται στον οργανι-
σμό και αντιδρά αναπτύσσοντας φυσική 
άμυνα κατά της λοίμωξης COVID-19. 

Στα μέσα Αυγούστου 2021, η Eπίτρο-
πος της ΕΕ, αρμόδια για θέματα υγείας, 
Στέλλα Κυριακίδου, υπέγραψε σύμβαση 
με τη Novavax για την προμήθεια έως και 
200 εκατ. δόσεων εμβολίων για το 2021-
2023, αφού το εμβόλιο ελεγχθεί και λάβει 
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων ως ασφαλές και αποτελε-
σματικό. Σχετικά με το εν λόγω σκεύα-
σμα, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολια-
σμού κα Μαρία Θεοδωρίδου, σε δημόσια 
αναφορά της, έχει κάνει λόγο για ένα πιο 
καθαρό εμβόλιο από πλευράς λειτουργί-
ας και παρασκευής. 

Η κα Θεοδωρίδου ανέφερε συγκεκριμέ-
να: «...Το Novavax είναι το νεότερο εμβό-
λιο. Θα λέγαμε ίσως και το πιο κεκαθαρμέ-
νο από πλευράς παρασκευής. Είναι πολύ 
ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα και από 
τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα εί-
ναι ότι άλλο ένα σημαντικό εμβόλιο θα 
προστεθεί στη φαρέτρα των εμβολίων για 
την καταπολέμηση του κορωνοϊού».

Ο καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κων-
σταντίνος Πουρναρόπουλος μιλώντας 
στο zougla.gr αναλύει το προφίλ του εμ-
βολίου Novavax και τον τρόπο με τον 
οποίο αυτό θωρακίζει τον οργανισμό απέ-
ναντι στην COVID-19.

-Κύριε καθηγητά, ποια είναι η διαφορά 
του εμβολίου της Novavax από τα εμβό-
λια mRNA και αυτά που χρησιμοποιούν 
αδενοϊό;
-«Το εμβόλιο της Novavax παρασκευάζε-

ται με εργαστηριακά αντίγραφα της πρω-
τεΐνης ακίδας και εκπαιδεύει τον οργανι-
σμό να αναγνωρίζει την πρωτεϊνική ακίδα 
και να οργανώνει την «επίθεση» για την 
καταπολέμηση του ιού. 
Διαφέρει από άλλα εμβόλια (mRNA και 

αδενοϊού), τα οποία περιλαμβάνουν γενε-
τικές οδηγίες. Το NVX-CoV2373 τοποθετεί 
την πρωτεΐνη του κορωνοϊού σε αδρανές 
σφαιρίδιο κατά τρόπο που ο οργανισμός 
την αναγνωρίζει και φτιάχνει τα αντισώ-
ματα. Δηλαδή με αυτό δεν πολλαπλασιά-
ζονται οι ακίδες. Eίναι ένας διαφορετικός 
μηχανισμός, πιο ασφαλής για τον οργανι-
σμό».

-Πώς λειτουργεί στον οργανισμό  
το εμβόλιο και πώς συντηρείται;
-«Τα πρωτεϊνικά αντιγόνα που περιέχο-

νται στο εμβόλιο δεν μπορούν να ανα-
παραχθούν ή να προκαλέσουν COVID-19. 
Το εμβόλιο περιέχει επίσης ένα ανοσοε-
νισχυτικό ώστε να βελτιώσει την ανταπό-
κριση του ανοσοποιητικού συστήματος 
και τη δημιουργία ανοσιακής μνήμης. 

Μια εφάπαξ δόση εμβολίου περιέχει 5 
μικρογραμμάρια (mcg) πρωτεΐνης και 50 
mcg ανοσοενισχυτικού. 
Το NVX-CoV2373 χορηγείται με ένεση σε 

υγρή μορφή και μπορεί να αποθηκευτεί 
και να διανεμηθεί σε θερμοκρασίες πάνω 
από την κατάψυξη (1,7°C έως 7,5°C.) 

Χορηγείται ως δύο ενδομυϊκές ενέσεις σε 
απόσταση 21 ημερών».

-Τι έχει δείξει η κλινική έρευνα;
-«Τον περασμένο Μάρτιο η Novavax 

ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό της προκαλεί 
ανοσιακή απάντηση με πολύ υψηλό τίτλο 
αντισωμάτων. 
Τα εμβόλια mRNA απέδωσαν ποσοστά 

αποτελεσματικότητας 95% και 94% ένα-
ντι του αρχικού στελέχους του κορωνοϊού 
στις δοκιμές Φάσης 3, σε σύγκριση με το 
96% για το NVX-CoV2373 στην πρώτη του 
δοκιμή, στα μέσα Ιουνίου, η οποία διεξή-
χθη στις ΗΠΑ και το Μεξικό και στην οποία 
συμμετείχαν περίπου 30.000 άτομα ηλικί-
ας 18 ετών και άνω. 
Το πρωτεϊνικό εμβόλιο έδειξε 100% 

αποτελεσματικότητα έναντι μέτριων και 
σοβαρών περιπτώσεων της νόσου και η 
αποτελεσματικότητα ως προς την πρόλη-
ψη της συμπτωματικής νόσου ήταν 90,4%. 
Τα δεδομένα ασφαλείας δείχνουν ότι το 
εμβόλιο ήταν γενικά καλά ανεκτό».

Επιτέλους ένα  Επιτέλους ένα  
"καθαρό" εμβόλιο"καθαρό" εμβόλιο
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Υγεία και Διατροφή
ΞΥΠΝΆΤΕ ΜΕ ΠΟΝΟΚΕΦΆΛΟ;ΞΥΠΝΆΤΕ ΜΕ ΠΟΝΟΚΕΦΆΛΟ;    

Δείτε που οφείλεται!Δείτε που οφείλεται!  

Ο πονοκέφαλος μετά τον ύπνο είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους 
εκδηλώνεται πονοκέφαλος μετά τον ύπνο, είτε πρόκειται για σύντομο ύπνο το απόγευμα, είτε για το 

βραδινό ύπνο. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες μπορεί εύκολα να εξαλειφθούν και έτσι να μειώσετε 
την κατανάλωση αναλγητικών. Οι αιτίες του πονοκεφάλου μετά τον ύπνο:
ΑΒΟΛΗ ΣΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ: Το να κοιμάστε σε περίεργη/δύσκολη στάση μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των 
μυών και σπασμούς, οι οποίοι είναι από τις κύριες αιτίες των πονοκεφάλων τάσης. Σε τέτοια περίπτωση, ο 
πονοκέφαλος μετά τον ύπνο συνοδεύεται από δυσκαμψία του αυχένα. Οι άβολες στάσεις ύπνου μπορεί 

επίσης να επιδεινώσουν προϋπάρχοντα μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα, όπως η συμπίεση 
των νευρικών ριζών, κάτι που επίσης προκαλεί πονοκεφάλους.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΝΟΥ: Η υπνική άπνοια είναι μια από τις κύριες αιτίες συμπτω-
μάτων, όπως η πρωινή κόπωση και ο πονοκέφαλος μετά τον ύπνο. Ωστόσο, συχνά παρα-

μένει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην υπνική άπνοια, οι αεραγωγοί 
φράζουν (αποφρακτική άπνοια ύπνου) ή διαταράσσεται ο έλεγχος της αναπνοής 

(κεντρική άπνοια ύπνου). Αυτό προκαλεί επαναλαμβανόμενες διακοπές στον 
κύκλο του ύπνου και οδηγεί σε πονοκέφαλο όταν ξυπνάτε.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Αναπνευστικά προβλήματα, όπως 
η χρόνια βρογχίτιδα, το εμφύσημα και η πνευμονική φυματίωση, 
είναι μερικά από τα άλλα προβλήματα των αεραγωγών και των 
πνευμόνων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την πρόσληψη αέρα 
και να διακόψουν τον ύπνο με συμπτώματα, όπως ο βήχας.  

Οι πονοκέφαλοι είναι ένα κοινό σύμπτωμα από προβλήματα ύπνου 
και μπορεί επίσης να συνδεθεί με ανωμαλίες στα επίπεδα του οξυγό-

νου που παρατηρούνται με κάποιες από αυτές τις παθήσεις.  
Μια δυσκολία στην αναπνοή μπορεί επίσης να σχετίζεται με κάποια πά-

θηση στην καρδιά.
ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΡΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ: Ο βρουξισμός είναι μια κατάσταση 

κατά την οποία το άτομο σφίγγει και τρίζει τα δόντια του. Μπορεί να 
εμφανιστεί συνειδητά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή ακόμα και ασυνείδητα 

κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να προκαλέσει σημαντική πίεση στους 
μύες που είναι υπεύθυνοι για το κλείσιμο της γνάθου και της κροταφογναθικής 

άρθρωσης. Ένας από αυτούς τους μύες είναι ο κροταφικός, που εκτείνεται στα μη-
νίγγια. Ο σπασμός αυτού του μυός μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους.

ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ «ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Ο κιρκαδι-
κός ρυθμός είναι επί της ουσίας το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Διάφορες βιολογικές 

δραστηριότητες μέσα στην ημέρα εντείνονται ή χαλαρώνουν με βάση τον κιρκαδικό 
ρυθμό. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τα επίπεδα των φυσικών παυσίπονων και αντιφλεγμο-
νωδών ουσιών του οργανισμού πέφτουν χαμηλά. Αυτό μπορεί να κάνει έναν ήδη προϋ-
πάρχοντα πονοκέφαλο να μοιάζει πιο έντονος.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ: Τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα (υπογλυκαιμία) είναι γνωστό ότι μερικές φορές οδηγούν σε πονοκεφάλους. Ένα 
άτομο που δεν έχει φάει αρκετά κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να ξυπνήσει την 
επόμενη με πονοκέφαλο. Οι διαβητικοί ειδικότερα είναι επιρρεπείς σε ανωμαλίες στα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, πέραν των φυσιολογικών ορίων. Ο πονοκέφαλος μετά τον 
ύπνο, μπορεί να οφείλεται σε αυτή την πρωινή υπογλυκαιμία.

© in.gr (με πληροφορίες από healthhype.com) 

Ο πονοκέφαλος μετά τον ύπνο αποτελεί  
ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, λίγοι  

όμως ξέρουν που οφείλεται

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 6 septembre au dimanche 12 septembre 2021 · from monday september 6th to sunday september 12th 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

PÂTE DE TOMATES KYKNOSPÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato PasteTomato Paste

369ml369ml

AMANDES NATURELLESAMANDES NATURELLES
Natural AlmondsNatural Almonds
454g ou 13.21/kg454g ou 13.21/kg

BOUILLONS BIOLOGIQUES ILIOSBOUILLONS BIOLOGIQUES ILIOS
Organic BrothsOrganic Broths

946ml946ml

PALETTE DE VEAU DE GRAIN FRAISPALETTE DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain Fed Veal Blade RoastFresh Grain Fed Veal Blade Roast
7.69/kg7.69/kg

BAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NÉTTOYÉBAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NÉTTOYÉ
Fresh Cleaned Mediterranean BassFresh Cleaned Mediterranean Bass
17.61/kg17.61/kg

FROMAGE CHEDDAR BLANC FROMAGE CHEDDAR BLANC 
TRÈS DOUX OU MOZZARELLA TRÈS DOUX OU MOZZARELLA 

P’TIT QUÉBECP’TIT QUÉBEC
CheeseCheese

600g600g

FROMAGE À LA CRÈME LÉGER PHILADELPHIA FROMAGE À LA CRÈME LÉGER PHILADELPHIA 
Light Cream CheeseLight Cream Cheese

450g450g

PILON DE POULET FRAISPILON DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.84/kg2.84/kg

FROMAGE FETA GREC ÂGÉFROMAGE FETA GREC ÂGÉ
EN BARILEN BARIL
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg GRÈCE

PÂTES AUX OEUFS BONONIPÂTES AUX OEUFS BONONI
Egg NoodlesEgg Noodles

250g250g

GROS

MÛRESMÛRES
BlackberriesBlackberries

CHOU-FLEURCHOU-FLEUR
CauliflowerCauliflower

RAISINS ROUGES SANS PÉPINSRAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless GrapesRed Seedless Grapes

2.84/kg2.84/kg

CÉLERICÉLERI
CeleryCelery
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Διακοπές για σκι στην… Αφρική!

Διακοπές στην Αφρική για τους πε-
ρισσότερους, σημαίνει φωτογραφί-

ες κάτω από τον καυτό ήλιο, σε παραλίες 

με φοινικόδεντρα ή από κοπάδια αγρίων 
ζώων που καλπάζουν στη σαβάνα. Λίγοι 
σκέφτονται το… σκι.

Ωστόσο, η ήπειρος έχει πέντε οροσειρές 
με αρκετό εποχικό χιόνι για να δημιουρ-
γήσει πίστες, εκ των οποίων δύο φιλοξε-
νούν υποτυπώδη χιονοδρομικά κέντρα. 
Βυθισμένο στην εκπληκτική περιοχή 
Ντράκενσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, 
ένα τέτοιο θέρετρο στο ορεινό βασίλειο 
του Λεσότο προσελκύει τουρίστες που 
αναζητούν έναν πιο περιπετειώδη προ-
ορισμό για σκι – παρά το γεγονός ότι ο 
αριθμός των επισκεπτών έχει μειωθεί 
δραστικά εξαιτίας του Covid-19.
«Η Αφρική είναι μία περιοχή, που ούτε 

καν σκέφτεται κάποιος για σκι. Νομίζω 
ότι αυτό είναι που πραγματικά εκπλήσ-
σει τους περισσότερους ανθρώπους», 
δήλωσε ο εκπαιδευτής του snowboard, 
Χόουπ Ραμοκότγιο, στο Reuters TV, κα-
θώς γλιστρούσε σε ένα κομμάτι χιονιού 
με τη σανίδα του.
«Ναι, δεν έχει πολύ χιόνι», είπε, ρίχνο-

ντας μια ματιά πάνω από τον ώμο του 
σε γυμνούς καφέ λόφους, πέρα από μια 
μοναχική λευκή πλαγιά. «Αλλά οι άν-
θρωποι έρχονται εδώ και διασκεδάζουν 

πάρα πολύ. Για μένα που είμαι ντόπιος, 
δε χρειάζεται να πάω αλλού γιατί κάνω 
διακοπές εδώ».
Όπως και με άλλους τουριστικούς προ-

ορισμούς, η πανδημία του Covid-19 – και 
οι αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
που επιβάλλονται παγκοσμίως – έχει 
μειώσει δραστικά τον αριθμό των επι-
σκεπτών. Δεν ήρθε σχεδόν κανένας πέ-
ρυσι και φέτος εξακολουθούν να είναι 
μόνο από τους συνήθως 17.000 επισκέ-
πτες, δήλωσε ο ιδιοκτήτης, τού σχεδόν 
δύο δεκαετιών Afriski Resort, Πιέτερ 
Πάιπερ. Ο περιφερειακός κόμβος της 
Νότιας Αφρικής έχει πληγεί πολύ από 
την πανδημία, με 2,64 εκατομμύρια κα-
ταγεγραμμένα κρούσματα κορωνοϊού 
και βρίσκεται στις κόκκινες λίστες των 
περισσότερων χωρών.
«Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Τα γό-

νατα και τα πόδια μου πονάνε... αλλά 
ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό», δήλωσε 
ο Κέβιν Κάβα, ένας σκιέρ από τη Γκάνα 
που ζει στο Κέιπ Τάουν και δοκίμασε για 
πρώτη φορά την πίστα.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Καναδός φόρεσε τα in-line skates 
του και διένυσε σε 90 μέρες 9.883 

χιλιόμετρα διασχίζοντας τον Καναδά, 
για να ευαισθητοποιήσει για την προ-
στασία των μελισσών και να καταρρί-
ψει το ρεκόρ Γκίνες.
Ο Zachariah Choboter άρχισε το τα-

ξίδι με τα skates από το Γουίστλερ της 
Βρετανικής Κολομβίας και έφτασε στο 
Σεντ Τζονς του Νιούφαουντλαντ, αφού 
διένυσε συνολική απόσταση 9.883 χι-
λιομέτρων σε όλο τον Καναδά.
Ο Choboter επικεφαλής της οργάνω-

σης «Blading for Bees» κάλυπτε καθη-
μερινά απόσταση 120-130 χιλιομέτρων 
με στόχο να συγκεντρώσει πόρους και 
να ευαισθητοποιήσει για την προστα-
σία των μελισσών, αλλά και να κατα-
λάβει μία θέση στο Βιβλίο Γκίνες, ως 

κάτοχος του ρεκόρ του μεγαλύτερης 
διάρκειας ταξιδιού με roller skates.
Tο μέχρι τώρα ρεκόρ για τη μεγαλύ-

τερη απόσταση με skate rollers (8.595 
χιλιόμετρα) είχε από το 1986 ο Peter 
Bogelein από τη Γερμανία.
O Choboter είπε ότι η ιδέα για το τα-

ξίδι πάνω σε skate rollers για καλό σκο-
πό, προέκυψε όταν άρχισε να μελετά τη 
σημασία που έχουν οι μέλισσες για τα 
φυσικά οικοσυστήματα και υπογράμ-
μισε ότι ήταν μία πρόκληση σωματική 
και πνευματική.
«Ήξερα ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία 

να ευαισθητοποιήσω και να ενημερώ-
σω τους ανθρώπους για κάτι που με εν-
διαφέρει, νοιάζομαι πραγματικά για το 
περιβάλλον» τόνισε.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Άσφαλτος με άρωμα… 
λουλουδιών

Η πολωνική κατασκευαστική εται-
ρεία Budimex και το διυλιστήριο 

Lotos δημιούργησαν μια άσφαλτο με 
άρωμα λουλουδιών, σε μια προσπά-
θεια να βελτιώσουν τις συνθήκες εργα-
σίας για τους κατασκευαστές δρόμων, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της κατα-
σκευαστικής. Το νέο υλικό θα προσφέ-
ρει ένα πιο άνετο εργασιακό περιβάλ-
λον για τους κατασκευαστές που στρώ-
νουν δρόμους, τονίζει η Budimex.
Η νέα πίσσα περιέχει ένα μείγμα φυ-

σικών και συνθετικών αιθέριων ελαίων, 

τα περισσότερα από τα οποία εξουδε-
τερώνουν τη συνηθισμένη μυρωδιά της 
ασφάλτου, ενώ τα υπόλοιπα προσθέ-
τουν ένα πιο ευχάριστο άρωμα.
«Μερικές φορές μπορεί κανείς να μυ-

ρίσει τη μυρωδιά των λουλουδιών, κάτι 
που κάνει τη δουλειά πιο ευχάριστη», 
δήλωσε ο Σλαβομίρ Στζπακ, επικεφαλής 
της Budimex, ενώ η εταιρεία θα εξετά-
σει το ενδεχόμενο να εισαγάγει τη νέα 
σύνθεση σε ευρύτερη κλίμακα.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
(ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ REUTERS)

Αγώνας δρόμου  Αγώνας δρόμου  
9.883 χιλ.  9.883 χιλ.  

με skates για  με skates για  
τις μέλισσεςτις μέλισσες

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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Το καθολικό σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης του Καναδά είναι από τις 

πιο αγαπημένες και έντονα συζητημένες 
πολιτικές που είχε ποτέ αυτή η χώρα, 
αλλά η πανδημία COVID-19 έχει φέρει στο 
φως και τις αδυναμίες του συστήματος.

Όπως λένε ορισμένοι εμπειρογνώμονες, 
η πανδημία έδωσε κάποιους τρόπους για 
να λύσει παθογένειες στην υγειονομική 
περίθαλψη στον Καναδά, με την ταχεία 
εισαγωγή περισσότερης εικονικής 
φροντίδας μεταξύ των κορυφαίων, 
παράλληλα όμως δείχνοντας πόσο 
εύθραυστο είναι το σημερινό σύστημα.
Το ερώτημα είναι πώς επισκευάζονται 

αυτές οι ρωγμές. Και τα τρία βασικά εθνικά 
πολιτικά κόμματα υπόσχονται κάποια 
μορφή βελτίωσης της υγειονομικής 
περίθαλψης, από τη φαρμακοβιομηχανία 
και την πρόσληψη περισσότερων γιατρών, 
έως την αύξηση των ομοσπονδιακών 
μεταφορών υγείας στις επαρχίες. Κανείς 
δε φαίνεται να αμφισβητεί ότι το σύστημα 
χρειάζεται περισσότερα χρήματα. 
Η διαμάχη που προκύπτει αφορά το από 

πού προέρχονται αυτά τα χρήματα.
Οι Καναδοί έχουν μια «ψευδαίσθηση» 

ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι 
εντελώς δημόσια, αλλά η πραγματικότητα 
είναι ότι το σύστημα είναι ήδη ένα μείγμα 
ιδιωτικού και δημόσιου. Οι περισσότερες 
ιατρικές κλινικές και γραφεία ιατρών, 
ακόμη και ορισμένα νοσοκομεία, είναι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου τα τέλη 
πληρώνονται από σχέδια δημόσιας 
υγείας.

Αλλά τα δημόσια σχέδια δεν καλύπτουν 
τα πάντα και οι Καναδοί πληρώνουν 
από την τσέπη τους οφθαλμολογικές 
εξετάσεις, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική, 
ορισμένες θεραπείες ψυχικής υγείας και 
συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το 2019, το 
30 % των 266 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
που δαπανήθηκαν για υγειονομική 
περίθαλψη χρηματοδοτήθηκε ιδιωτικά.
Ο Καναδικός νόμος για την υγεία ορίζει 

τους όρους που πρέπει να πληρούν 
οι επαρχίες για να λάβουν τις πλήρεις 
ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για 

υγειονομική περίθαλψη. Εάν οι επαρχίες 
χρεώνουν τους ασθενείς για αυτές 
τις υπηρεσίες, οι επιχορηγήσεις τους 
μπορούν να επιστραφούν.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

περικοπές στη Βρετανική Κολούμπια, το 
Νιουφάουντλαντ και το Λαμπραντόρ και 
το Νιου Μπράνσγουικ, αφού οι ασθενείς 
χρεώθηκαν για τις υπηρεσίες που 
καλύπτονται από το Καναδικό σύστημα 
υγείας.
Ο επόμενος στόχος είναι πιθανό να 

είναι μια πολιτική στο Σασκάτσουαν, 
που θα επιτρέπει στις ιδιωτικές κλινικές 
μαγνητικής τομογραφίας να χρεώνουν 
ασθενείς για σαρώσεις, αρκεί να παρέχουν 
σαρώσεις σε ίσο αριθμό ασθενών εκτός 
της δημόσιας λίστας αναμονής δωρεάν. 
Η πολιτική ισχύει από το 2016, αλλά οι 
Φιλελεύθεροι ενημέρωσαν τον Καναδικό 
νόμο για την υγεία το 2018 για να 
προσθέσουν συγκεκριμένα διαγνωστικά 
και αυτή η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ το 
2022. 

Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole 
υποστηρίζει αυτή την πολιτική 
υποσχόμενος περισσότερες «δημόσιες-
ιδιωτικές συνέργειες» στην υγειονομική 
περίθαλψη. Καθώς όμως η δημόσια 
υγεία στον Καναδά είναι πολύ ευαίσθητο 
θέμα για τους Καναδούς ο O›Toole την 
περασμένη εβδομάδα αρνήθηκε να γίνει 
πιο συγκεκριμένος για τις υπηρεσίες 
που πιστεύει ότι πρέπει να πληρώσουν 
οι Καναδοί, λέγοντας ότι μόνο αυτός 
αγκαλιάζει πλήρως το δημόσιο σύστημα 
υγείας του Καναδά. 
Ο Trudeau αντεπιτέθηκε λέγοντας ότι με 

τα λεγόμενα του Συντηρητικού αρχηγού 
«οι πλούσιοι θα πρέπει να μπορούν να 
πληρώνουν και να περνούν μπροστά από 
τη γραμμή και να λαμβάνουν ιδιωτικές 
υπηρεσίες», κάτι που είπε ότι θα αυξήσει 
τους χρόνους αναμονής στο δημόσιο 
σύστημα.

Σύμφωνα με το CTV news, ο Δρ Shoo 
Lee, παιδίατρος και καθηγητής πολιτικής 
δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο, συνέγραψε ένα έγγραφο 
που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο, το 
οποίο εξέτασε εάν η μεγαλύτερη χρήση 
ιδιωτικής χρηματοδότησης βελτίωσε είτε 

την προσβασιμότητα είτε την ποιότητα 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλες 
χώρες, και κατέληξε ότι δεν το έκανε.
«Η ιδιωτική χρηματοδότηση (τόσο η 

ιδιωτική ασφαλιστική κερδοσκοπική 
όσο και η ιδιωτική χρηματοδότηση από 
την τσέπη) διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει 
αρνητικά την καθολικότητα, τη δικαιοσύνη, 
την προσβασιμότητα και την ποιότητα της 
περίθαλψης», κατέληξε. 
«Η αυξημένη ιδιωτική χρηματοδότηση δε 

συνδέθηκε με βελτιωμένα αποτελέσματα 
υγείας, ούτε μείωσε την αύξηση των 
δαπανών για την υγεία. Επομένως, η 
αυξημένη ιδιωτική χρηματοδότηση 
δεν είναι η πανάκεια που προτείνεται 
για τη βελτίωση της ποιότητας ή της 
βιωσιμότητας».
Σε μια συνέντευξη, ο Lee είπε ότι η 

ιδιωτική, κερδοσκοπική υγειονομική 
περίθαλψη σημαίνει ότι κάποια από τη 
χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας 
εκτρέπεται σε κέρδη, τελικά κοστίζει 
περισσότερα χρήματα στο τέλος.
Τα δημόσια συστήματα μπορούν να 

είναι καινοτόμα χωρίς να χρεώνουν τους 
ασθενείς, εάν χρηματοδοτηθούν σωστά 
και τους δοθεί η δυνατότητα να το κάνουν. 
Η εικονική φροντίδα είναι μεταξύ των 
νέων καινοτομιών που αναδύθηκαν κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας από ανάγκη, 
αλλά για τις οποίες θα μπορούσαν 
να έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στη 
συνολική παροχή υγείας.

Οι γιατροί στις περισσότερες επαρχίες 
μπορούν πλέον να πληρώνονται για 
εικονικές επισκέψεις στο γραφείο και 
τηλεφωνήματα. Πριν από την πανδημία, 
αυτές οι υπηρεσίες ήταν απλήρωτες αν 
παρέχονταν. Και ο Lee είπε ότι δεν είναι 
απαραίτητο κάθε διαβούλευση με ένα 
γιατρό να γίνεται προσωπικά. 
Για παράδειγμα, η επαναπλήρωση 

συνταγών απαιτεί λίγο περισσότερο 
από μια συνομιλία και η εικονική 
φροντίδα επιτρέπει αυτό να συμβεί πιο 
αποτελεσματικά.

Η εικονική φροντίδα θα μπορούσε 
επίσης να είναι μια σημαντική βελτίωση 
στην πρόσβαση για άτομα σε μέρη όπου 
ορισμένοι ειδικοί δεν υπάρχουν ή είναι σε 
έλλειψη. 
Αλλά είπε ότι οι επαρχίες και η Οτάβα 

πρέπει να κάνουν περισσότερα για να 
επιτρέψουν την εθνική αναγνώριση των 
ιατρικών διαπιστευτηρίων, έτσι ώστε 
ένας γιατρός σε μια επαρχία, να μπορεί 
να παρέχει εικονική περίθαλψη σε έναν 
ασθενή σε μια άλλη επαρχία.

Πηγές: CTV News, Toronto U, CBC news
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Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηρακλείου, στον ορει-

νό όγκο των Αστερουσίων και βορείως 
του οικισμού των Καλών Λιμένων, δύο εί-
ναι τα αξιοθέατα που κατεξοχήν προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών: 
ένα θρησκευτικό μνημείο, η μονή Οδη-

γήτριας, και ένα μνημείο της φύσης, το 
Αγιοφάραγγο.

Η ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
Η πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή 

της Παναγίας της Οδηγήτριας, φρου-
ριακής μορφής, ιδρύθηκε το 14ο αιώνα, 
όπως μαρτυρεί η αναφορά της σε αρχει-
ακό έγγραφο του 1393. 
Το καθολικό της είναι δίκλιτο, με το βό-

ρειο κλίτος αφιερωμένο στους Αποστό-
λους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Στη βορειοδυτική γωνία του οχυρωμα-

τικού περιβόλου της μονής ορθώνεται ο 
πύργος του Ξωπατέρα, θρυλικού ηγουμέ-

νου, που έχασε τη ζωή του πολεμώντας 
τους Τούρκους το 1829. 
Επί Ενετοκρατίας, η μονή Οδηγήτριας 

αποτέλεσε πνευματικό κέντρο μεγάλης 
ακτινοβολίας. Η αντιστασιακή ιστορία 
της άρχισε να γράφεται από το 17ο αιώ-
να, επί ηγουμενίας Ιωσήφ, όταν εισέβα-
λαν οι Τούρκοι στην Κρήτη.
Πριν από την επανάσταση του 1821 η 

μονή Οδηγήτριας ήταν καταφύγιο των 
Χαΐνηδων. 

Κατά την Κρητική Επανάσταση των ετών 
1866-1869, επί ηγουμενίας Γεράσιμου 
Μανιδάκη, η μονή πρόσφερε σημαντική 
βοήθεια, γεγονός που προκάλεσε βίαιη 
αντίδραση και εκτεταμένες καταστροφές 
από πλευράς των Τούρκων.
Στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, 

το μοναστήρι αντιμετώπισε εκ νέου την 
οργή των κατακτητών, επειδή οι μοναχοί 
του περιέθαλπαν τους αντάρτες.
Στη μονή Οδηγήτριας υπάγονται πο-

λυάριθμα ερημητήρια και ξωκλήσια με 
αξιόλογες τοιχογραφίες, καθώς και το 
προγενέστερο αυτής μοναστικό κέντρο 
των Αγίων Ευτυχιανών (στη θέση του βρί-
σκεται σήμερα το εκκλησάκι των Αγίων 
Ευτυχιανών, στη θέση «Ράξος»).
Σε επιβλητική τοποθεσία που φέρει την 

ονομασία Μάρτσαλο, σε απόσταση 5 χλμ 
ΝΔ από τη μονή Οδηγήτριας, βρίσκεται η 
εκκλησία της Παναγίας. 
Είναι χτισμένη σε σπηλιά, ενώ γύρω από 

την εκκλησία υπάρχουν λαξευμένα στους 
βράχους κελιά και ίχνη κτισμάτων του 
παλαιού μοναστηριακού συγκροτήματος.

ΤΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ
Το φημισμένο Αγιοφάραγγο, που βρί-

σκεται νοτίως της μονής Οδηγήτριας, 
δημιουργήθηκε από τις κοίτες δύο ρεμά-
των. 
Οι τεράστιοι κάθετοι βράχοι και οι σπη-

λιές, συνθέτουν εδώ ένα τοπίο άγριας 
φυσικής ομορφιάς.
Το  Αγιοφάραγγο υπήρξε κέντρο μονα-

στικού και ασκητικού βίου από τους πρώ-
τους κιόλας Χριστιανικούς Χρόνους. 
Το μονοπάτι που διασχίζει το Αγιοφά-

ραγγο ξεκινά από την περιοχή της εκκλη-
σίας της Αγίας Κυριακής (ναός λαξευμέ-
νος σε σπηλιά, πιθανώς λατρευτικό χώρο 
ήδη από τη Μινωική Εποχή) και καταλή-
γει στις ακτές του Λιβυκού πελάγους, σε 
παραλία με κρυστάλλινα νερά – διαδρο-
μή 45′. 
Κοντά στην παραλία, σε όμορφη θέση, 

βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αντωνί-
ου, 14ου – 15ου αιώνα, παλαιότατο κέ-
ντρο ασκητισμού.

Ηράκλειο Κρήτης:  
Η μονή Οδηγήτριας 
και το Αγιοφάραγγο

Ο Άγιος Αντώνιος στο Αγιοφάραγγο Ο Άγιος Αντώνιος στο Αγιοφάραγγο 
(πηγή: Ελίνα Τερζάκη)(πηγή: Ελίνα Τερζάκη)

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms
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Σύμφωνα με Δημοσκόπηση που έγινε 
24 με 29 Αυγούστου 2021, σε 2.000 

Καναδούς που είχαν δικαίωμα ψήφου, τα 
δύο μεγάλα κόμματα βρίσκονται σε ισο-
παλία προτίμησης ψήφων.

Εάν διεξάγονταν τώρα εκλογές, οι Φι-
λελεύθεροι θα κέρδιζαν το 33% των ψή-
φων (αμετάβλητο από την προηγούμε-
νη εβδομάδα), οι Συντηρητικοί το 32% 
(πάνω από 3), το NDP 22% (κάτω από 1), 
το Πράσινο Κόμμα 2% (κάτω από 2) και 
το BQ στο 34% στο Κεμπέκ (πάνω από 5).

Στο Οντάριο, οι Φιλελεύθεροι προηγού-
νται με 7 (39% έως 32%), με το NDP στο 
22%. Το Λαϊκό Κόμμα είναι στο 4% στο 
Οντάριο. Το Κόμμα των Πρασίνων είναι 
στο 2%. Το προβάδισμα των Φιλελευ-
θέρων στο Οντάριο ήταν συνεπές στον 
εντοπισμό μας. Στο Κεμπέκ, βλέπουμε το 
BQ με 34%, ακολουθούμενο από τους Φι-
λελεύθερους (29%), τους Συντηρητικούς 
(20%) ενώ οι Πράσινοι είναι στο 3% στο 
Κεμπέκ. Αν και οι Φιλελεύθεροι και οι Συ-
ντηρητικοί είναι στατιστικά στο ίδιο επί-
πεδο προτίμησης, οι Συντηρητικοί έχουν 

προβάδισμα 2 μονάδων μεταξύ εκείνων 
που είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν. 

Μεταξύ του 69% των ερωτηθέντων που 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν σίγουρα, οι 
Συντηρητικοί έχουν 34% έναντι 32% για 
τους Φιλελεύθερους και 21% για το NDP.
Τα επίπεδα προσέλευσης μπορεί να εί-

ναι υψηλότερα μεταξύ των ηλικιωμένων 
από τους νεότερους, με μόνο το 59% των 
ατόμων κάτω των 30 ετών να δηλώνουν 
ότι είναι βέβαιο ότι θα ψηφίσουν, σε σύ-
γκριση με το 65% μεταξύ αυτών 30-44, το 
76% μεταξύ αυτών 45-59 και το 85% με-
ταξύ των ατόμων άνω των 60 ετών.

 
Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟ 2019
Οι Συντηρητικοί κατέχουν το 87% των 

ψήφων τους για το 2019, ενώ οι υπόλοι-
ποι έχουν διασκορπιστεί με το 4% να πη-
γαίνει σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Οι Φιλελεύθεροι έχουν ψηφίσει το 79% 

των ψήφων τους για το 2019, χάνοντας το 
12% των ψήφων αυτών από το NDP και το 
8% από τους Συντηρητικούς.
Το NDP κατέχει το 83% των ψήφων του 

για το 2019, χάνοντας λίγο περισσότερο 
από 7% από τους Φιλελεύθερους από 
ό,τι από τους Συντηρητικούς (4%).

Το Πράσινο Κόμμα έχει διατηρήσει μόλις 
το 47% των ψήφων του για το 2019, χά-
νοντας το ένα τρίτο των ψηφοφόρων του 
από το NDP, το 10% από τους Φιλελεύθε-
ρους και το 7% από τους Συντηρητικούς.
 

ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Συνολικά, το 21% των ερωτηθέντων που 

έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν ως 
πρώτη επιλογή, αναφέρουν ότι η δεύτε-

ρη επιλογή τους είναι το NDP, ακολου-
θούμενο από τους Φιλελεύθερους (18%). 
Το 28% λέει ότι δεν έχει δεύτερη επιλογή.

Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι είναι οι λι-
γότερο πιθανό να έχουν προτίμηση δεύ-
τερης επιλογής. Η δεύτερη επιλογή τους 
είναι λίγο πιο πιθανό να είναι το NDP 
(19%).

Των Bruce Andreson  
και David Colleto

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογικό ντέρμπι
Φιλελεύθεροι και Συντηρητικοί  
βρίσκονται σε ισοπαλία

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  18
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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
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Η δεύτερη επιλογή των φιλελεύθερων 
ψηφοφόρων είναι το 39% του NDP και το 
19% των Συντηρητικών.

Η δεύτερη επιλογή των ψηφοφόρων του 
NDP είναι το Φιλελεύθερο 44%, οι Πράσι-
νοι 22%, με μόνο το 10% να δηλώνει ότι η 
δεύτερη επιλογή τους θα είναι οι Συντη-
ρητικοί.
Οι ψηφοφόροι του BQ τείνουν να παρα-

σύρονται περισσότερο στους Φιλελεύθε-
ρους (26%).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Μεταξύ αυτών που έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως, οι Φιλελεύθεροι έχουν προβά-
δισμα τεσσάρων μονάδων (34% Φιλελεύ-
θεροι, 30% Συντηρητικοί και 22% για το 
NDP). Οι Συντηρητικοί προηγούνται με 7 
μονάδες μεταξύ των διστακτικών και με 
34 μονάδες μεταξύ των αρνητών εμβο-
λίων. Μεταξύ των αρνητών εμβολίων, το 
44% θα ψήφιζε Συντηρητικούς, ακολου-

θούμενο από 25% για το Λαϊκό Κόμμα.

ΑΣΦΑΛΗ ΨΗΦΟΣ
Σχεδόν τέσσερις στους δέκα από αυτούς 

με προτίμηση ψήφου (38%, μείωση 2 μο-
νάδων από την προηγούμενη εβδομάδα) 
αναφέρουν ότι θα μπορούσαν να αλλά-
ξουν γνώμη για το πώς θα ψηφίσουν την 
ημέρα των εκλογών, συμπεριλαμβανομέ-
νου τουλάχιστον του ενός τρίτου των ψη-
φοφόρων σε κάθε περιοχή, σχεδόν οι μι-
σοί ψηφοφόροι κάτω των 30 ετών (47%). 
Οι υποστηρικτές του NDP και των Πρα-

σίνων είναι πιο πιθανό να είναι ανοικτοί 
στην αλλαγή. Το 32% των υποστηρικτών 
των Συντηρητικών ενδέχεται να αλλάξει, 
όπως και το 36% των Φιλελεύθερων ψη-
φοφόρων, το 43% των υποστηρικτών του 
BQ και το 45% των ψηφοφόρων του NDP.
 

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ερωτηθείς ποιο από τα τέσσερα (πιθα-

νότατα με βάση τους σημερινούς αριθ-
μούς) αποτελέσματα θα προτιμούσαν, το 

60% θα προτιμούσε μια νίκη των Φιλε-
λευθέρων (πλειοψηφία 31%, 29% μειο-
ψηφία), ενώ το 40% θα προτιμούσε νίκη 
των Συντηρητικών (13% μειοψηφία, 27% 
πλειοψηφία). Σε σύγκριση με την προη-
γούμενη εβδομάδα, η προτίμηση για φι-
λελεύθερη κυβέρνηση μειώθηκε κατά 3 
μονάδες με αύξηση 3 μονάδων στην προ-
τίμηση για συντηρητικό.

Μια νίκη των Φιλελευθέρων είναι η 
προτίμηση του 63% στο BC, του 40% στην 
Αλμπέρτα, του 46% στη Μανιτόμπα/Σα-
σκάτσουαν, του 65% στο Οντάριο, του 
63% στο Κεμπέκ και του 69% στον Ατλα-
ντικό Καναδά.

Μεταξύ των φιλελεύθερων/NDP 
switchers το 99% θα προτιμούσε έναν 
Φιλελεύθερο από μια νίκη των Συντηρη-
τικών. Μεταξύ των ψηφοφόρων του NDP 
το 82% θα προτιμούσε νίκη των Φιλελευ-
θέρων.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του BQ το 61% 
θα προτιμούσε να κερδίσουν οι Φιλελεύ-
θεροι, σε σύγκριση με το 39% που θα 
ήθελε τους Συντηρητικούς.

Μεταξύ των φιλελεύθερων/συντηρητι-
κών διακοπτών, τα δύο τρίτα (64%),

Μεταξύ των αρνητών εμβολίων, το 73% 
θα ήθελε να κερδίσουν οι Συντηρητικοί, 
ενώ το 64% των πλήρως εμβολιασμένων 
θα προτιμούσαν να κερδίσουν οι Φιλε-
λεύθεροι.
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το 43% αναμένει ότι οι Φιλελεύθεροι θα 
κερδίσουν, ακολουθούμενο από το 23% 
που αναμένουν ότι οι Συντηρητικοί θα 
κερδίσουν και το 9% που αναμένουν ότι 
το NDP θα βγει πρώτο.

Εκείνοι που θα προτιμούσαν να κερδί-
σει το LPC, αλλά πιστεύουν ότι οι Συντη-
ρητικοί θα κερδίσουν, αποτελούν το 2% 

του εκλογικού σώματος. Αυτό παραμένει 
αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμε-
νη εβδομάδα και αποτελεί καλό δείκτη 
του δυναμικού της στρατηγικής ψηφο-
φορίας.

 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΝΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το 40% εγκρίνει τη δουλειά που γίνεται 
από την κυβέρνηση Τρουντό, ενώ το 43% 
αποδοκιμάζει. Περιφερειακά, η καθαρή 
βαθμολογία έγκρισης για την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση είναι +3 στο BC, -44 στην 
Αλμπέρτα, -34 στο Σασκάτσεουαν και τη 
Μανιτόμπα, +2 στο Οντάριο, +4 στο Κε-
μπέκ και +25 στον Ατλαντικό Καναδά.
Βλέπουμε μια αύξηση σε εκείνους που 

σίγουρα θέλουν μια αλλαγή στην κυβέρ-
νηση. Σήμερα, το 48% θέλει σίγουρα να 
δει μια αλλαγή στην κυβέρνηση (αύξη-
ση 4 από την προηγούμενη εβδομάδα), 

ενώ ένα άλλο 24% λέει ότι θα ήταν καλό 
να υπάρξει μια αλλαγή, αλλά δεν είναι 
πραγματικά τόσο σημαντικό για αυτούς, 
για ένα σύνολο 71% που θα προτιμούσε 
μια αλλαγή στην κυβέρνηση. Αυτή η προ-
οπτική είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τα 
συναισθήματα που μετρήσαμε πριν από 
τις εκλογές του 2019.

Η προτίμηση ψήφου από την ομάδα 
αλλαγής είναι σημαντική για την κατανό-
ηση των εκλογών. Μεταξύ εκείνων που 
λένε ότι θέλουν αλλαγή, αλλά δεν είναι 
σημαντικό (24% του εκλογικού σώματος 
αυτή τη στιγμή), οι Φιλελεύθεροι είναι 
ελαφρώς μπροστά από το NDP. Όσο οι 
Φιλελεύθεροι μπορούν να κερδίσουν με-
γάλο μέρος αυτής της ομάδας, μπορούν 
να επανεκλεγούν.

Αλλά αν εκείνοι σε αυτή την ομάδα με-
ταναστεύσουν μέχρι «σίγουρα θέλουν 
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make

αλλαγή», είναι πολύ λιγότερο πιθανό να 
ψηφίσουν Φιλελεύθεροι. Καθώς οι αντι-
λήψεις για την ανταγωνιστικότητα των 
εκλογών μετατοπίζονται, η διάσπαση αυ-
τών των ομάδων θα μπορούσε επίσης να 
αλλάξει.

 
ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στη δημοσκόπηση, το 36% των ψηφο-
φόρων θα προτιμούσε ο Τζάστιν Τρουντό 
να είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, 
το 32% θα προτιμούσε τον Έριν Ο’Τουλ 
και το 25% τον Τζαγκμέτ Σινγκ. Ο Ο’Τουλ 
προτιμάται στα «Λιβάδια» με μεγάλη δι-
αφορά με τον κ. Τρουντό πίσω από τον 
κ. Σινγκ.

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Bruce Anderson: 
1. Η Erin O’Toole είχε ένα επιτυχημένο 

ξεκίνημα. Η άνοδος του στις προτιμήσεις 
των ψηφοφόρων πιθανώς έχει αρχίσει 
να θέτουν αυτόν και το κόμμα του κάτω 
από ένα διαφορετικό επίπεδο ελέγχου - 
και έκαναν αυτές τις εκλογές να μοιάζουν 
λιγότερο με δημοψήφισμα για τον Justin 
Trudeau και περισσότερο με μια συζή-
τηση για τις διαφορετικές επιλογές που 
προσφέρονται.
2. Το NDP έχει σημειώσει άνοδο εις βά-

ρος τόσο των Φιλελευθέρων όσο και του 
Πράσινου Κόμματος. Θα αντέξει την άνο-
δο αυτή, ακόμα και όταν οι ψηφοφόροι 
αρχίζουν να επικεντρώνονται στις προο-
πτικές μιας συντηρητικής κυβέρνησης; Αν 
δεν το κάνουν, το όφελος θα αποφέρει 
δυσανάλογα στους Φιλελεύθερους. Εάν 
οι εκλογές είναι σα να καταλήγουν σε μια 
κυβέρνηση Τρουντό ή Ο’Τουλ, οι «μαλα-
κοί» ψηφοφόροι του NDP δείχνουν μια 
ασύμμετρη προτίμηση για την πρώτη.

3. Οι Φιλελεύθεροι αισθάνονται το 
κύριο βάρος των απογοητεύσεων που 
συσσωρεύονται εδώ και χρόνια για μια 
κυβέρνηση – κατεστημένο και πιθανώς 
επιπλέον απογοητεύσεις, λόγω των επι-
πτώσεων της πανδημίας. Αρκετοί ψη-
φοφόροι εκτιμούν το ιστορικό και την 
προσέγγισή τους για να τους προτιμή-
σουν από τους Συντηρητικούς, με μεγάλη 
διαφορά – καθιστώντας ότι η προφανής 
επιλογή και η όξυνση της αντίθεσης είναι 
το έργο που έχουν «κόψει» για αυτούς τις 
επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον David Coletto: 
Αυτές οι εκλογές είναι πλέον κοντά και 

ανταγωνιστικές και το αποτέλεσμα δεν 

είναι καθόλου σαφές. 
Βλέπουμε αποδείξεις ότι οι υποστηρι-

κτές των Συντηρητικών είναι εκ νέου δε-
σμευμένοι, η επιθυμία για αλλαγή έχει 
αυξηθεί, ενώ οι υποστηρικτές των Φιλε-
λευθέρων έχουν αρχίσει να ενδιαφέρο-
νται λιγότερο και να συμμετέχουν στις 
εκλογές από τότε που ξεκίνησε. 
Αυτό προσφέρεται για ένα καλό περι-

βάλλον για τον κ. Ο’Τουλ και τους Συντη-
ρητικούς.
Ωστόσο, ενώ η εκστρατεία των Συντηρη-

τικών ήταν σε θέση να εμψυχώσει τους 
υποστηρικτές του παρελθόντος, δεν έχει 
σημειώσει ακόμη μεγάλη πρόοδο στη με-
τατροπή προηγούμενων υποστηρικτών 

των Φιλελεύθερων, του NDP, των Πρασί-
νων ή του BQ – εξ ου και ο λόγος για τον 
οποίο έχει κολλήσει γύρω από το ποσο-
στό των ψήφων του 2019. 

Είναι σχεδόν σα να έχουμε επιστρέψει 
στο φυσιολογικό – το πολιτικό περιβάλ-
λον πριν από την πανδημία.
Η μόνη διαφορά παραμένει η ισχυρό-

τερη θέση για το NDP και τον κ. Singh ο 
οποίος δείχνει ότι είναι έτοιμος να συνερ-
γαστεί με τον κ. Ο’Τουλ αν οι Συντηρητι-
κοί κέρδιζαν τις περισσότερες έδρες, ενώ 
ο κ. Σινγκ μπορεί να παίζει με τη φωτιά, 
δεδομένου ότι το 82% των υποστηρικτών 
του NDP θα προτιμούσαν μια φιλελεύθε-
ρη κυβέρνηση από μια συντηρητική. ⏹

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18



20  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  3 Σεπτεμβριου, 2021 / September 3, 2021

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 6 
μ.μ. και το ημερολόγιο 6 Σεπτεμβρί-

ου 1955. Ο Ελληνισμός της Κωνσταντι-
νούπολης ζει μια εφιαλτική νύχτα, που 
σημάδεψε για μια ακόμη φορά τη συρ-
ρίκνωση του Ελληνισμού της Βασιλεύου-
σας.

Γράφει o Ευάγγελος Μαυρογόνατος 
(φωτ. πάνω)*
Τα Σεπτεμβριανά γεγονότα της Πόλης, 

όπως ονομάσθηκαν, μας οδηγούν στο με-
γάλο εθνικό θέμα της Κύπρου. Τον Απρί-
λιο του 1955 ο Ελληνισμός της Κύπρου 
έχει κηρύξει ένοπλο αγώνα κατά της Βρε-
τανίας για την ανεξαρτησία του. Η βρετα-
νική διπλωματία για να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντά της, καθοδηγεί την Τουρκία 
εξάπτοντας τον τουρκικό φανατισμό, σαν 
αντίβαρο στο δίκαιο αγώνα του κυπρια-
κού λαού. Ένα θέμα ανύπαρκτο, μερικά 
χρόνια πριν για την τουρκική διπλωματία, 
γίνεται ξαφνικά κυρίαρχο θέμα και αρχί-
ζει να απασχολεί τις λαϊκές μάζες. Η Τουρ-
κία πλημμυρίζει από παραρτήματα της 
οργάνωσης. «Η Κύπρος είναι τουρκική» 
με αρχηγό τον Χικμέτ Μπιλ, δικηγόρο – 
αρθρογράφο της εφημερίδας «Χουριέτ».

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ
Η γνωστή παραπληροφόρηση για την 

Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
ξεπερνούσε κάθε λογική. Εντός του Αυ-
γούστου του 1955 η Βρετανία συγκαλεί 
στο Λονδίνο τριμερή διάσκεψη με συμμε-
τοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας για το 
κυπριακό. Η Ελλάδα ζει άλλο ένα δράμα. 
Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος 
έχει καταρρεύσει από σοβαρή ασθένεια, 
οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Πα-
ναγιώτης Κανελλόπουλος και Στέφανος 
Στεφανόπουλος δεν έχουν τη δυνατότη-
τα πρωτοβουλιών. 
Ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Μ. 

Βρετανίας Χάρολντ Μακ Μίλαν συμ-
βουλεύει τον Τούρκο συνάδελφό του 
Φατίν Ρουστού Ζορλού, η χώρα του 
να προχωρήσει σε «εντονότερη δρά-
ση» για να αποδειχθεί διεθνώς η απο-
φασιστικότητά της να υπερασπιστεί 
τα συμφέροντά της. Το μήνυμα φτάνει 
στην Άγκυρα νωρίς στις 6 Σεπτεμβρίου. 
Έτσι, αρχίζει η εφαρμογή ενός σατανικά 
σχεδιασμένου, ολοκληρωμένου σχεδίου, 
που απέβλεπε αφενός στον ξεριζωμό του 
εναπομείναντος Ελληνισμού της Κωνστα-
ντινούπολης, αφετέρου να δείξει τη δή-
θεν αγανάκτηση του τουρκικού λαού για 
τη στάση της Ελλάδος στο κυπριακό.

Η ΑΦΟΡΜΗ
Στον κήπο του υποτιθέμενου σπιτιού 

τού Κεμάλ Ατατούρκ, στη Θεσσαλονί-
κη, τοποθετείται εκρηκτικός μηχανισμός 
που δεν προκάλεσε καμία σοβαρή ζημιά, 
πέρα από τη θραύση μερικών τζαμιών. Η 
τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, 
σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβου-
λίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, 
που εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1955, 
τοποθετήθηκε από τον φύλακα του σπι-
τιού, τον Χασάν Μεχμέτογλου, ο οποίος 
τον παρέλαβε από το φοιτητή τότε Οκτάϊ 
Εγκίν, κατοπινό διευθυντή της τουρκικής 
ασφάλειας και νυν νομάρχη Νέβσεχιρ της 
Καππαδοκίας. Η συνέχεια του σχεδίου 
πλέον, εξελίχθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη και τη Σμύρνη.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στις 6 μ.μ. της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, 

ξεκινάει μεγάλο συλλαλητήριο στην 
πλατεία Ταξίμ του Πέρα. Οργανωτές, οι 
φοιτητικές ενώσεις, «αγανακτισμένοι πο-
λίτες» και όργανα της τάξης με πολιτικά, 
που αποτελούν και τους συμμετέχοντες. 
Σε λίγο φτάνουν και οργανωμένες ομάδες 
από διάφορα σημεία της ανατολής και 
της Θράκης με λεωφορεία και φορτηγά.  
Το σύνθημα του συλλαλητηρίου δόθηκε 
με την έκδοση εκτάκτου παραρτήματος 
της εφημερίδας Ισταμπούλ Εξπρές: «Οι 
Έλληνες έβαλαν βόμβα στο σπίτι του 
Πατέρα μας», έγραφε σε οκτάστηλο. 
Ο οργανωμένα μεταφερόμενος αγανα-
κτισμένος λαός έχει μαζί του σιδερέ-
νιους λοστούς, ρόπαλα, μαχαίρια και 
καθετί που θα βοηθούσε στην κατα-
στροφή. Άτομα του υπόκοσμου, φοιτη-
τές και ρακένδυτος όχλος, ξεχύνονται 
στις διάφορες συνοικίες της Πόλης όπου 
μένουν Ρωμιοί και υπάρχουν καταστή-
ματα και εκκλησίες. Ακολουθούν ώρες 
δαντικής κόλασης. Τα συνθήματα «σπά-
στε, γκρεμίστε, είναι των γκιαούρηδων, 
θάνατος στο Μακάριο, η Κύπρος είναι 
τουρκική», δονούν την ατμόσφαιρα. 
Την πρώτη επίθεση τη δέχεται το ιστορι-
κό ελληνικό καφενείο «Επτάλοφος» στην 
πλατεία Ταξίμ. Σε λίγα λεπτά, τζάμια, κα-
ρέκλες, τραπέζια, ψυγεία, γίνονται μία 
άμορφη μάζα, που διασκορπίζεται στην 
είσοδο της μεγάλης λεωφόρου του Πέρα.
Σε λίγες ώρες, όλη η λεωφόρος εί-

ναι αδιαπέραστη. Τα κατεστραμμέ-
να καταστήματα και σπίτια, θυμίζουν 
πόλη βομβαρδισμένη. Οι επικεφαλείς 
των διαδηλωτών έχουν στα χέρια τους 
καταλόγους σπιτιών και καταστημά-

των που ανήκουν σε Έλληνες που ήδη 
έχουν σημαδευτεί με ένα σταυρό. 
Δεκάδες Έλληνες πολίτες και κληρικοί 
κακοποιούνται. Εβδομήντα τρεις εκκλη-
σίες λεηλατούνται και παραδίδονται στις 
φλόγες. Είκοσι έξι ελληνικά σχολεία κατα-
στρέφονται. Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια 
σαράντα ελληνικά καταστήματα επίσης 
καταστρέφονται και λεηλατούνται. Δύο 
χιλιάδες εξακόσια σπίτια Ελλήνων πα-
ραδίδονται στην πρωτοφανή λύσσα του 
όχλου. Τα γραφεία και τα πιεστήρια των 
τριών ελληνικών εφημερίδων ρημάζονται. 
Είκοσι ένα ελληνικά εργοστάσια γίνονται 
μπάζα και οι μηχανές πετιούνται στους 
δρόμους. Οι πατριαρχικοί τάφοι στον 
αυλόγυρο της ιεράς μονής της Ζωοδόχου 
Πηγής σπάζονται και ξεθάβουν τα οστά 
των νεκρών. Στο νεκροταφείο του Σισλί, 
αφού έχουν καταστρέψει τους τάφους 
που είναι καλλιτεχνικά αριστουργήματα, 
ξεθάβουν πτώματα και με μανία τα μα-
χαιρώνουν και τα τεμαχίζουν.
Στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής, της 

γνωστής Βαλουκλιώτισσας, ο 90χρονος 
μοναχός Χρύσανθος Μαντάς καίγεται ζω-
ντανός. Συνολικά, ο Ελληνισμός της Πό-
λης θρηνεί είκοσι ανθρώπινες ζωές. Στη 
Σμύρνη καταστρέφουν το ελληνικό περί-
πτερο στη Διεθνή Έκθεση και το πυρπο-
λούν. Οι διαδηλωτές καταστρέφουν και 
λεηλατούν τα σπίτια των Ελλήνων αξι-
ωματικών που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ και 
κακοποιούν αυτούς και τις γυναίκες τους. 
Όταν έχει τελειώσει το πρόγραμμα κα-
ταστροφής, ακούγεται το σύνθημα: «Σή-
μερα ο βιος σας, αύριο η ζωή σας», που 
σπέρνει τον πανικό στον ήδη θανάσιμα 
λαβωμένο Ελληνισμό της Πόλης. Την 
άλλη μέρα, ο τότε πρόεδρος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης και συνυπο-
γράφων την περίφημη πλέον «Συνθήκη 
φιλίας Ελλάδας – Τουρκίας το 1930», ο 
Ισμέτ Ινονού, λέει για τα γεγονότα: «Εί-
ναι καλό που το κόμμα μας δεν αναμεί-
χθηκε στα γεγονότα, όμως οι εκδηλώ-
σεις αυτές ήταν πολύ καλά οργανωμένη 
εθνική ενέργεια και ωφέλιμη, για να 
καθαρίσει η χώρα μας από το ρωμέϊ-
κο στοιχείο, που είναι ένας βραχνάς». 
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1955, ο Άγγλος δη-
μοσιογράφος της «Daily Mail» Νοέλ 
Μπάρμπες, έγραφε: «Ο ιερέας της εκ-
κλησίας του Γενή Μαχαλά αφού γυμνώ-
θηκε, δέθηκε σε ένα φορτηγό και τον γυρ-
νούσαν στους δρόμους, όπου το πλήθος 
τον έφτυνε. Από όσα είδα και άκουσα, δε 
μου μένει καμία αμφιβολία ότι η επίθεση 
του τουρκικού όχλου κατά των ελληνικών 

περιουσιών έχει προμελετηθεί και προε-
τοιμαστεί με επιμέλεια».
Ο Ελληνισμός της βασιλεύουσας έχει 

πλέον, μετά κι από αυτά τα γεγονότα που 
έμειναν ατιμώρητα και από τη Μητέρα 
Πατρίδα αλλά και από τους διεθνείς ορ-
γανισμούς, το καταλυτικό συναίσθημα 
της ανασφάλειας. Η μοίρα της Πολίτικης 
Ρωμιοσύνης είναι πολύ σκληρή.
- Το 1922. Μικρασιατική καταστροφή. 
Φυγή 120.000 Κωνσταντινουπολιτών. 
- Το 1928. Η πυρκαγιά των Ταταύλων 
που αποτέφρωσε τα ελληνικά Ταταύλα. 
- Το 1941. Η στρατολόγηση  
των είκοσι ηλικιών. 
- Το 1942. Ο περίφημος  
φόρος περιουσίας και 
- Το 1955. Ο τυφώνας των Σεπτεμβρια-
νών, που έκανε σκόνη προσπάθειες και 
κόπους μιας ζωής, γονατίζει τον Ρωμιό, 
δεν αντέχει άλλο. 
-Το 1964, οι απελάσεις δίνουν  
τη χαριστική βολή.
Ο ελληνικός πληθυσμός, που αριθμούσε 

350.000 ψυχές πριν από το 1922, σήμερα 
μετριέται σε μερικές χιλιάδες, ούτε όσες 
τα δάχτυλα του ενός χεριού. Έτσι η βασι-
λεύουσα ερήμωσε, τραυματίστηκαν καί-
ρια οι ρίζες της, χάνει τον Ελληνισμό της, 
που σκόρπισε στο δρόμο της προσφυγιάς 
σαν φοβισμένο κοπάδι, προσπαθώντας 
να αποφύγει τα σπασμένα γυαλιά που 
απλώθηκαν στους δρόμους από τις κα-
ταστροφές των ορδών που ήρθαν από τα 
βάθη της ανατολής, εκείνη τη νύχτα της 
6ης Σεπτεμβρίου 1955.
Η Πόλη έγινε μια επαρχιακή πόλη 

όπως τώρα συνειδητοποιούν και οι ντό-
πιοι Τούρκοι, που είχαν την τύχη στο 
παρελθόν να ζήσουν με τους Έλληνες. 
Σήμερα η Πατρίδα μας έχει και πάλι την 
ίδια χώρα απέναντί της, με τον υπερφία-
λο ηγέτη τους, ο οποίος προκαλεί και αμ-
φισβητεί την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, 
παραλλήλως έχει δημιουργήσει, με την 
ανοχή δικών μας κυβερνόντων, γκρίζες 
ζώνες. Το χειρότερο όμως πλήγμα της Πα-
τρίδος μας, είναι η νέα συρρίκνωση εξ αι-
τίας της υπογεννητικότητας, η οποία αγ-
γίζει τα όρια της γενοκτονίας, συνεπεία 
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
αλλά και της δυτικής υλιστικής αντίλη-
ψης που έχει κατακυριεύσει και το σύγ-
χρονο Έλληνα, όπου κυριαρχεί  ο ατομικι-
σμός και ο ευδαιμονισμός. Μέσα σε όλα 
αυτά τα προβλήματα, έχει προστεθεί και 
αυτό του μεταναστευτικού, με τις όποιες 
συνέπειες στο διηνεκές.
*Πρόεδρος της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών 
Στρατού (ΕΑΑΣ) Παραρτήματος Νομού Κιλκίς

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1955: «Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1955: «Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ»
Η επιχείρηση ενός νέου ξεριζωμού  Η επιχείρηση ενός νέου ξεριζωμού  
του Ελληνισμού από την Πόλητου Ελληνισμού από την Πόλη  
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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

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

«Ο χρόνος μας τελειώνει» προειδοποιούν οι επιστήμονες
Μερικές μέρες μετά τη δημοσιοποί-

ηση της έκθεσης της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιματι-
κή αλλαγή, σύμφωνα με την οποία δε χω-
ράει η παραμικρή αμφιβολία, για το ότι 
οι εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων 
θερμαίνουν τον πλανήτη, προκαλώντας 
λιώσιμο των πάγων, αύξηση της στάθμης 
της θάλασσας και πολλά άλλα, μια νέα 
μεγάλη επιστημονική έρευνα ήρθε να 
επιβεβαιώσει την επιτάχυνση του φαι-
νομένου της κλιματικής αλλαγής και των 
συνεπειών του.

Γράφει ο  
Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος 
[Δημοσιογράφος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Πρόκειται για την τελευταία ετήσια έκ-
θεση για την κατάσταση του κλίματος 
που συνέταξε η Εθνική Ωκεανογραφική 
και Ατμοσφαιρική Υπηρεσία των ΗΠΑ 
(NOAA) και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 
25 Αυγούστου. Η έκθεση, στη σύνταξη 
της οποίας συμμετείχαν περισσότεροι 
από 500 επιστήμονες, τονίζει μεταξύ άλ-
λων, ότι τόσο οι συγκεντρώσεις αερίων 
θερμοκηπίου (παρά την οικονομική επι-
βράδυνση λόγω COVID), όσο και η στάθ-
μη των θαλασσών παγκοσμίως, σημείω-
σαν νέα ιστορικά ρεκόρ το 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση της NOAA, η 
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) πέρυσι ήταν η μεγαλύτερη από 
τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, τα τελευ-
ταία 62 χρόνια δηλαδή. Η παρατηρούμε-
νη συγκέντρωση διοξειδίου στις κορυφές 
των πάγων υπολογίζεται ότι είναι η μεγα-
λύτερη που έχει σημειωθεί τα τελευταία 
800.000 χρόνια. Δεν αυξάνονται μόνο οι 
συγκεντρώσεις, αυξάνεται και ο ρυθμός 
της αύξησής τους. Η αύξηση της συγκέ-
ντρωσης μεθανίου από το 2019 στο 2020 
είναι επίσης η μεγαλύτερη που έχει πα-
ρατηρηθεί ποτέ.

ΒΡΕΧΕΙ ΣΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
Την ίδια ώρα έβρεξε για πρώτη φορά, 

αυτόν τον Αύγουστο, στην κορυφή των 
πάγων της Γροιλανδίας κάτι που δεν έχει 
ξανασυμβεί και κατέλαβε εξ απήνης και 
τους ίδιους τους επιστήμονες, που δεν 
είχαν προβλέψει να έχουν όργανα κα-
ταμέτρησης της βροχόπτωσης. Η βροχή 
έπεσε στη διάρκεια τριών ημερών που 
οι θερμοκρασίες ήταν 17 βαθμούς πάνω 
από το σύνηθες για την εποχή, προκα-
λώντας και εκτεταμένο λιώσιμο πάγων. 
Τον Ιούλιο είχε ήδη παρατηρηθεί κι άλλο 
πολύ μεγάλο λιώσιμο πάγων. Τον περα-
σμένο Μάιο δημοσιοποιήθηκε μια επι-
στημονική έκθεση, που επισημαίνει ότι 
η Γροιλανδία βρίσκεται κοντά σε «σημείο 
καμπής». Όπως εξήγησε στο CNN o Ted 
Scambos, του Πανεπιστημίου του Κο-
λοράντο, που ανέφερε τη βροχόπτωση: 
«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά μια 
ή δύο ζεστές δεκαετίες σε μια εναλλασ-
σόμενη κλιματική διακύμανση. Αυτό που 
γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Περνάμε 
κατώφλια που δεν έχουν ξεπεραστεί σε 
χιλιετίες, κι αυτό δεν πρόκειται να αλλά-
ξει έως ότου διορθώσουμε αυτό που κά-
νουμε στον αέρα».

ΠΕΙΝΑ ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
Φοβερά πράγματα όμως συμβαίνουν 

και σε διάφορες χώρες που περνούν σχε-
τικά απαρατήρητα διεθνώς. Για παρά-
δειγμα η Νότιος Μαδαγασκάρη γνωρίζει 
τον πρώτο λιμό, που οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή.

Οι φοβερές βροχές που έπεσαν στο νησί 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν, σύμ-
φωνα με τους κλιματικούς επιστήμονες, 
προκαλέσει κατάσταση ακραίας έλλει-
ψης τροφίμων στο νότιο τμήμα του. 

Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια κρί-
ση προκαλείται σχεδόν αποκλειστικά από 
την κλιματική αλλαγή. Μέχρι τώρα τέ-
τοιες κρίσεις συνέβαιναν ως αποτέλεσμα 
συγκρούσεων. 

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 30.000 
κάτοικοι αντιμετωπίζουν ανασφάλεια 
πείνας «επιπέδου πέντε», που ορίζεται 
από τους διεθνείς οργανισμούς ως «κα-
ταστροφή ή πείνα». Στους επόμενους μή-

νες αναμένεται ο αριθμός τους να πολλα-
πλασιασθεί. «Είναι πρωτοφανές. Αυτοί οι 
άνθρωποι δεν έχουν κάνει το παραμικρό 
που θα συνέβαλε στην κλιματική αλλαγή, 
δεν καίνε ορυκτά καύσιμα, αλλά πληρώ-
νουν τα σπασμένα», δήλωσε στο BBC η 
Shelley Thakral, του Παγκόσμιου Προ-
γράμματος Τροφίμων.

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η έκθεση της ΝΟΟΑ υπογραμμίζει, ότι 

οι μείζονες δείκτες κλιματικής αλλαγής 
συνέχισαν να επιβεβαιώνουν τη θέρμαν-
ση του πλανήτη και αρκετοί από αυτούς, 
όπως η στάθμη και η θερμότητα των 
θαλασσών και η μείωση του στρώμα-
τος του μόνιμα παγωμένου υπεδάφους 
(permafrost), έσπασαν για δεύτερη συνε-
χή χρονιά τα ιστορικά ρεκόρ τους.
Οι ετήσιες θερμοκρασίες επιφανείας 

της Γης ήταν κατά 0,54 ° έως 0,62 °C πάνω 
από το μέσο όρο της περιόδου 1981-
2010, γεγονός που έκανε το 2020 ένα από 
τα τρία θερμότερα χρόνια στην ιστορία – 
και αυτό παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια 
ευεργετική επιρροή του La Niña κατά το 
δεύτερο εξάμηνο (το La Niña είναι το ψυ-
χρό τμήμα του φαινομένου ENSO, ενός 
κύκλου διαδοχικών θερμών και ψυχρών 
επιφανειακών θερμοκρασιών, που παρα-
τηρείται στον Ειρηνικό). Παρά το γεγονός 
ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
μειώθηκαν πέρυσι κατά 6% έως 7% λόγω 
κορωνοϊού, η μέση ατμοσφαιρική συγκέ-
ντρωσή του πραγματοποίησε νέο ρεκόρ. 
Το ίδιο συνέβη και με τα άλλα σημαντικά 
αέρια θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο και 
το οξείδιο του αζώτου.

Η έκθεση της ΝΟΑΑ διαπιστώνει επί-
σης, ότι έχουμε νέα ρεκόρ αύξησης της 
στάθμης της θάλασσας, που είναι τώρα 
περίπου 91,3 χιλιοστά υψηλότερη από 
το μέσο όρο του 1993, όταν άρχισαν οι 
δορυφορικές μετρήσεις. Ως αποτέλεσμα 
των πάγων που λειώνουν, της θέρμανσης 
των ωκεανών και άλλων εκδηλώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, η στάθμη της θά-
λασσας παγκοσμίως αυξάνεται τρία εκα-
τοστά κάθε δεκαετία κατά μέσο όρο.

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΩΝ,  
ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗΣ

Εκτός από τα παραπάνω, άλλες ανησυ-
χητικές ενδείξεις περιλαμβάνουν την αύ-
ξηση σε νέα ρεκόρ των θερμοκρασιών της 
ανώτερης ατμόσφαιρας, την απορρόφη-
ση μιας ποσότητας ρεκόρ CO2 από τους 
ωκεανούς, την αύξηση της θερμότητας 
των ωκεανών. 

Η Αρκτική εξακολουθεί να θερμαίνεται 
ταχύτερα από άλλες περιοχές, προκα-
λώντας μεγάλες πυρκαγιές που απελευ-
θερώνουν άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
ενώ και στην Ανταρκτική παρατηρείται 
ακραία ζέστη και μια τρύπα όζοντος με 
μήκος ρεκόρ. Σημειώθηκαν επίσης πέρυ-
σι 102 τροπικές καταιγίδες, πολύ πάνω 
από το μέσο όρο των 85 κατά την περίοδο 
1981-2010.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
O ελληνικής καταγωγής (από την Κεφα-

λονιά) επιστήμονας Ευάγγελος Βαλλια-
νάτος, που εργάστηκε επί 25 χρόνια στην 
Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ, απευθύνει, με το τελευταίο 
του άρθρο [https://www.counterpunch.
org/2021/08/24/the-great-fear-3/], μια 
δραματική έκκληση στον Πρόεδρο 
Joe Biden, τον γερουσιαστή Sheldon 
Whitehouse του Rhode Island και τον γε-
ρουσιαστή Bernie Sanders του Vermont, 
να αφήσουν κατά μέρος τις ευγενείς συ-
στάσεις τους για μεταρρυθμίσεις και να 
βάλουν τις φωνές, για να σωθούν οι ίδιοι 
και η Αμερική από αυτό που έρχεται.
Ο Βαλλιανάτος υπογραμμίζει ότι η κλι-

ματική αλλαγή δεν είναι σαν τις κρίσεις 
ρύπανσης που γνωρίσαμε, μας οδηγεί 
στο άγνωστο και στο πολύ επικίνδυνο, και 
καλεί τους πολιτικούς να αναλογιστούν τι 
κόσμο θα παραδώσουν στα παιδιά τους. 
Τους ζητάει να αγνοήσουν τις πιέσεις 

του λόμπι των πετρελαϊκών βιομηχανιών 
και να υιοθετήσουν μεθόδους πολεμικής 
περιόδου για μαζική στροφή από τους 
υδρογονάνθρακες στην ηλιακή ενέργεια, 
προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος εξαντλεί-
ται».
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Chantel Zales: 
Καμπύλες…  

εκτός 
ελέγχου
Αυτό το κορίτσι, 

η Σαντέλ, βά-
ζει φωτιά στο instagram 
με καμπύλες που σε κά-
νουν να χάνεις τον έλεγχο. 
Η έκφραση «πληθωρική» 

είναι σίγουρα αυτό που τη 
χαρακτηρίζει, καθώς οι κα-
μπύλες της είναι προφανώς 
«εκτός ελέγχου» και μαζί 
με αυτές και… εμείς που 
τις βλέπουμε.
Ο λόγος για τη Chantel 

Zales, το δημοφιλές μοντέ-
λο με έδρα το Λος Άντζελες. 
Κάθε της ανάρτηση γίνεται 
δεκτή με ενθουσιασμό και 

πανηγυρισμούς. 
Ο λόγος νο-

μίζουμε 
είναι… 
προφα-
νής.

Meghan Markle: Ο λόγος που η βασιλική οικογένεια  
δεν την ήθελε στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου
Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan 

Markle, τέσσερις μήνες μετά το θά-
νατο του πρίγκιπα Φιλίππου, μιλούν στην 
ανανεωμένη βιογραφία τους για τον 
απόηχο της συνέντευξής τους στην Oprah 
Winfrey και τη στάση που κράτησε η βα-
σιλική οικογένεια απέναντί τους.
Σύμφωνα με τα νέα κεφάλαια, που θα 

κυκλοφορήσουν στις 31 Αυγούστου, στην 
24η επέτειο του θανάτου της πριγκίπισ-
σας Diana, η βασιλική οικογένεια ήταν 
ευχαριστημένη που η Meghan Markle 
δεν παραβρέθηκε στην κηδεία του συ-
ζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ. Πιο συ-
γκεκριμένα, το Παλάτι φοβόταν πως η 
παρουσία της στο θλιβερό αυτό γεγονός, 
θα δημιουργούσε θέαμα, με τους δημο-
σιογράφους να προσπαθούν απεγνωσμέ-
να να τραβήξουν φωτογραφίες της και να 
της πάρουν μία δήλωση, από τη στιγμή 
που η περιβόητη συνέντευξη είχε λάβει 
χώρα ένα μήνα νωρίτερα.
Η προχωρημένη εγκυμοσύνη της δού-

κισσας του Sussex, που δεν της έδωσε την 
ευκαιρία να βρεθεί στο Λονδίνο, ευνόησε 
τη βασιλική οικογένεια, με αποτέλεσμα ο 
πρίγκιπας Harry να ταξιδέψει μόνος του. 
Εκείνη την περίοδο, ο δούκας του Sussex 

μιλούσε ελάχιστα με τον πατέρα του, ενώ 
με τον πρίγκιπα William είχε μια σταθερή 
επικοινωνία.
Παρ’όλ’αυτά, ο πρίγκιπας Harry ήθελε 

να βρεθεί στην κηδεία κοντά στην οικο-
γένειά του και πιο συγκεκριμένα στον πα-

τέρα του, πρίγκιπα Κάρολο, καθώς ήθελε 
να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγ-
μή για εκείνον, παρά τις μεταξύ τους δια-
φορές. Όσο, λοιπόν, κι αν οι σχέσεις τους 
εκείνη την περίοδο ήταν τεταμένες, έγινε 
το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση των 

Sussexes με το Παλάτι, μία διαδικασία 
που έχει ακόμα πολύ δρόμο, δεδομένου 
του νέου βιβλίου του πρίγκιπα Harry που 
πρόκειται να δημοσιευθεί πολύ σύντομα, 
παρουσιάζοντας την ιστορία από τη δική 
του, προσωπική σκοπιά.

© govastileto.gr

Βραβείο στη Σάρον Στόουν στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Στη Σάρον Στόουν θα απονεμηθεί 
το βραβείο Χρυσό Είδωλο στο 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρί-
χης. Το βραβείο Χρυσό Είδωλο είναι η 
ανώτατη τιμητική διάκριση του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου που διοργανώ-
νεται στην ελβετική πόλη. 
Η Σάρον Στόουν θα είναι παρούσα 

και θα παραλάβει το βραβείο στις 25 
Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα προ-
βληθεί η ταινία του 1995 «Casino» 

του Μάρτιν Σκορσέζε, στην οποία η 
ηθοποιός υποδύθηκε την Τζίντζερ 
Μάρτιν. Για την ερμηνεία της κέρδισε 
Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για 
Όσκαρ.
«Η Σάρον Στόουν είναι ένα πραγμα-

τικό είδωλο της έβδομης τέχνης» ανέ-
φερεο Κρίστιαν Γιούνγκεν, καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου της Ζυρίχης.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο, 
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com

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

Η Μαίρη Χρονοπούλου επιστρέφει  
στο θέατρο έπειτα από 20 χρόνια!

Η Μαίρη Χρονοπούλου επιστρέφει 
στο θέατρο, έπειτα από δύο δε-

καετίες, για να πάρει μέρος στην πα-
ράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων». Η 

πρωταγωνίστρια της «χρυσής» εποχής 
του ελληνικού κινηματογράφου είπε το 
ναι και θα τη δούμε στο εμβληματικό 
έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, που θα 
παρουσιαστεί με τη μορφή μιούζικαλ, με 
τη σφραγίδα του Στέφανου Κορκολή και 
τη σκηνοθετική υπογραφή του Χρήστου 
Σουγάρη.

Όπως γράφει η εφημερίδα Espresso, η 
Μαίρη Χρονοπούλου αποδέχτηκε με με-
γάλη χαρά την πρόταση που της έγινε, 
αν και πρόσφατα πέρασε μια περιπέτεια 
με την υγεία της. Στο εν λόγω project θα 
συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τη Γλυκε-
ρία, η οποία θα παίξει για πρώτη φορά 
στο θέατρο.

Ήταν παραμονή του Δεκαπενταύγου-
στου, όταν έγινε γνωστό μέσω του προ-
σωπικού της λογαριασμού στο Instagram, 
ότι η Μαίρη Χρονοπούλου εισήχθη εκτά-
κτως στην Πνευμονολογική Κλινική του 
νοσοκομείου «Σωτηρία», έχοντας φρι-
χτούς πόνους σε όλο της το σώμα και 
βήχα. Η ίδια πίστεψε στην αρχή ότι έχει 
κολλήσει κορωνοϊό, όμως το μοριακό 
τεστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρ-
νητικό. Η Μαίρη Χρονοπούλου εισήχθη 
στο νοσοκομείο προκειμένου οι γιατροί 
να παρακολουθούν την κατάσταση της 
υγείας της και μερικές ημέρες αργότερα, 
όταν πια ήταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι 
της.

Ολυμπία Χοψονίδου – Βασίλης Σπανούλης: 
Βάφτισαν το έκτο τους παιδί! 

Η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης 
Σπανούλης βάφτισαν σε κλειστό 

κύκλο το έκτο τους παιδί. Σχεδόν δύο 
χρόνια μετά τη γέννηση του έκτου τους 
παιδιού, η πρώην Σταρ Ελλάς και ο μπα-
σκετμπολίστας – που φέτος ανακοίνωσε 
την απόσυρσή του από το άθλημα – δι-

οργάνωσαν τη βάφτιση της μικρής τους 
πριγκίπισσας, σε στενό φιλικό και οι-
κογενειακό κύκλο. Φυσικά, στο πλευρό 
τους ήταν όλη η οικογένεια και τα πέντε 
παιδιά τους, ο Βασίλης, ο Θανάσης, ο 
Δημήτρης, η Αιμιλία και η Αναστασία. Η 
Ολυμπία Χοψονίδου αργά το βράδυ της 
Τρίτης 31/8 δημοσίευσε σε stories στο 
Instagram και τις πρώτες εικόνες από τη 
βάφτιση της μικρής Αλεξάνδρας, όπου 
πόζαραν όλοι μαζί οικογενειακώς.

© govastileto.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:

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στο 
δίκτυο υγείας μπορεί να συμμορ-

φώνεται με τον Χάρτη, αλλά θα είναι πιο 
δύσκολο να επεκταθεί σε άλλους τομείς, 
όπως η εκπαίδευση και η πρώιμη παιδική 
ηλικία. 

«Η επιβολή εμβολίων από την κυβέρ-
νηση σε ορισμένες κατηγορίες δικτύων 
υγείας μπορεί να είναι σύμφωνη με τον 
Χάρτη», υπογράμμισε ο Philippe André 
Tessier, πρόεδρος της Επιτροπής των δι-
καιωμάτων των ανθρώπων και των νέων, 
οι οποίοι κατέθεσαν ενώπιον της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής για τον υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό την Παρασκευή 27/8.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Legault πρέπει 
να διευκρινίσει τη θέση της, ιδίως όσον 
αφορά τη διάρκεια της αναστολής χωρίς 
αμοιβή που απειλεί τους μη εμβολιασμέ-
νους, και τις ακριβείς κατηγορίες εργαζο-
μένων που στοχεύονται στο μέτρο. 
Μια προσωρινή αναστολή για μικρό 

χρονικό διάστημα δεν έχει τον ίδιο αντί-
κτυπο στη ζωή ενός εργαζομένου με μια 

πολύ μεγάλη αναστολή. Αυτά τα δεδομέ-
να θα ληφθούν υπόψη από τα δικαστή-
ρια, υπενθύμισε ο Tessier.
Το Κεμπέκ, ωστόσο, έχει ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα στα χέρια του: οι φροντι-
στές βρίσκονται σε επαφή με ευάλωτα 
άτομα των οποίων η ζωή απειλείται από 
τον COVID-19. 
«Είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα σημαντικό 

επιχείρημα», δήλωσε ο συνταγματολό-
γος Louis-Philippe Lampron στο Ici Radio 
Canada. Αλλά η κυβέρνηση θα «χάσει 
αυτό το επιχείρημα» εάν επεκτείνει τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό σε άλλες κατη-
γορίες θέσεων εργασίας, όπως οι εκπαι-
δευτικοί, σημειώνει ο κ. Λαμπρόν. «Όσο 
πιο πλατιά ανοίγεστε, τόσο πιο δύσκολο 
είναι να δικαιολογήσετε», προσθέτει.

Και υπάρχει τεράστια έλλειψη δεδομέ-
νων. Το Κεμπέκ δε γνωρίζει πόσοι δάσκα-
λοι δεν είναι εμβολιασμένοι και βασίζεται 
σε μια έρευνα για να πει ότι το 96% από 
αυτούς δηλώνει πλήρως εμβολιασμένο, 
σύμφωνα με τον Τύπο.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις είναι επί-
σης ανθεκτικές στο μέτρο. «Η κυβέρνηση 
πρέπει να αποδείξει ότι ο υποχρεωτικός 

εμβολιασμός για το σχολικό προσωπικό 
χωρίς αυτό το μέτρο να ισχύει και για 
τους μαθητές και τους γονείς τους θα 
περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση του 
ιού στο δίκτυο των δημόσιων σχολείων», 
εξήγησε ο πρόεδρος της FAE, Sylvain 
Mallette.
Ο εκπρόσωπος των πανεπιστημίων, ο 

πρύτανης Pierre Cossette, έκανε παρό-
μοια ομιλία: εάν το κράτος θέλει να επι-
βάλει τον εμβολιασμό στις πανεπιστημι-
ουπόλεις, λογικά θα πρέπει να επεκταθεί 
σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Αυτές οι δηλώσεις απηχούν τα λόγια 
του Εθνικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, 
Horacio Arruda, ο οποίος δήλωσε την Πέ-
μπτη 26/8 ότι η επέκταση του υποχρεω-
τικού εμβολιασμού στην εκπαίδευση θα 
οδηγήσει σε «μια πορεία προς τον υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό για όλους».
Ωστόσο, η Ένωση Κέντρων Παιδικής Ηλι-

κίας του Κεμπέκ, δήλωσε ότι συμφωνού-
σε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των 
εκπαιδευτικών.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα για παράδειγμα, η κυβέρνη-

ση έχει αποφασίσει να θέσει «τάιμ άουτ» 
στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών 
σε επαγγελματικές κατηγορίες πέραν των 
υγειονομικών και των εργαζομένων σε 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τουλά-
χιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, προ-
κειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα 
τόσο για το ρυθμό επισκέψεων των πο-
λιτών στα εμβολιαστικά κέντρα, όσο και 
για την πορεία της πανδημίας.
Στην περίπτωση κατά την οποία δια-

πιστωθεί πως ο στόχος του ζητούμενου 
τείχους ανοσίας είναι ρεαλιστικός, τα 
επόμενα βήματα σε σχέση με την υπο-
χρεωτικότητα – πρωτίστως των εκπαι-
δευτικών – θα μπουν στο συρτάρι. 

Εάν όμως εκτιμηθεί πως η έναρξη του 
φθινοπώρου θα οδηγήσει σε έκρηξη των 
κρουσμάτων και πίεση στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας, που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε νέο lockdown, η κυβέρνηση δε θα δι-
στάσει να επεκτείνει την υποχρεωτικότη-
τα και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, 
όπως εξάλλου προβλέπεται στη σχετική 
τροπολογία που ψηφίσθηκε την 26/8 Πέ-
μπτη από την Ελληνική Βουλή, από τους 
βουλευτές της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ

Δύσκολος  Δύσκολος  
ο υποχρεωτικός  ο υποχρεωτικός  

εμβολιασμός  εμβολιασμός  
στην εκπαίδευσηστην εκπαίδευση
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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 5 Σεπτεμβρίου
ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ
(ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

ΚΑΙ
 1955: ΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΚΕΜΠΕΚ
Επιστροφή στα 
Ελληνικά Σχολεία 2021

Καθώς η νεολαία μας επιστρέφει στα 
θρανία, η καρδιές των Ελληνοκανα-

δών του ευρύτερου Μόντρεαλ πάλλο-
νται στα Ελληνικά σχολεία Σωκράτης – 
Δημοσθένης. Για δεύτερη φορά εν μέσω 
πανδημίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης γεμίζουν φωτογραφίες με χαμόγελα 
άλλοτε φανερά, άλλοτε κρυμμένα από 
τη μάσκα. 

Πίσω από τους μικρούς πολεμιστές της 
διατήρησης της Ελληνικής μας κουλτού-
ρας και ταυτότητας όμως, υπάρχουν οι 
γονείς, για τους οποίους η πανδημία 
έφερε πολλά καρδιοχτύπια. Η Βούλα 
Βασιλείου, μητέρα της Διονυσίας και 
της Κατερίνας ανοίγει την καρδιά της 
στα ΝΕΑ, καθώς οι δύο δίδυμες νεαρές 
της κοπέλες μπαίνουν στην 6η τάξη στο 
Σωκράτη ΙΙΙ στο Ρόξμπορο. 
«Ως γονέας δύο 11χρονων κοριτσιών, 

η επιστροφή στο σχολείο είναι λίγο πιο 
δύσκολη με την πανδημία. Οι φόβοι που 
έρχονται με την επιστροφή στο σχολείο 
είναι κάτι που νομίζω ότι οι περισσό-
τεροι γονείς αντιμετωπίζουν με έναν 
εσωτερικό αγώνα. Τα στέλνουμε κάθε 
πρωί και προσευχόμαστε και ελπίζουμε 
για το καλύτερο. Με αυτό που λέω δε 
θα το έκανα αλλιώς. Είμαστε εξαιρετικά 
περήφανοι για το σχολείο μας Socrates 
Demosthenes Roxboro που ήταν πάντο-
τε πανέτοιμο εν μέσω πανδημίας, για τη 
λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων και 
τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθη-
τών και του προσωπικού του. Όσον αφο-
ρά την οικογένειά μου, ξέρω ότι τα κορί-
τσια ανυπομονούν να επιστρέψουν στην 
κανονικότητα όσο το δυνατόν περισσό-
τερο. Αυτό είναι το τελευταίο έτος τους 
στο δημοτικό, ξέρω ότι ανυπομονούν να 
μάθουν νέα πράγματα και να κερδίσουν 
ό, τι μπορούν. Να διασκεδάσουν με τους 
φίλους τους και να απολαύσουν κάθε 
στιγμή στο έπακρο. Είναι επίσης μια γλυ-
κόπικρη περίοδος γιατί έρχονται μεγάλες 
αλλαγές την επόμενη χρονιά. 

Έχουν μεγάλα όνειρα για το μέλλον και 
ως γονείς είμαστε εδώ για να τους καθο-
δηγήσουμε και να τους βοηθήσουμε να 
εκπληρώσουν όλα όσα θέλουν να επιτύ-
χουν. 

Έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και όνειρα 
να γίνουν επιτυχημένοι στη ζωή και αυτό 
τους έχει ενσταλαχτεί από εμάς ως γο-
νείς αλλά και από όλους τους καταπλη-
κτικούς δασκάλους που είχαν όλα αυτά 
τα χρόνια. 

Εύχομαι να ολοκληρώσουν τη χρονιά με 
υγεία και με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, 
αυτές που θα κρατήσουν μια ζωή».

Από την πλευρά των Ελληνικών σχο-
λείων, ο Γενικός διευθυντής, Χρήστος 
Αδαμόπουλος, δηλώνει ιδιαίτερη χαρά 
που καλωσορίζει  τα παιδιά «πίσω στα 
θρανία!». 
«Έχοντας φέρει εις πέρας με ιδιαίτερη 

επιτυχία, μια χρονιά άκρως ιδιάζουσα 
με ραγδαία και πρωτοφανή γεγονότα, 
προσδοκούμε πως φέτος, ακολουθώντας 
πάντα πίστα τις οδηγίες του υπουργείου 
Υγείας, θα έχουμε την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσουμε τις εξωσχολικές μας 
απασχολήσεις, τους εποχιακούς εορτα-
σμούς, τα διεθνή ταξίδια και τις υπέρλα-
μπρες δεξιώσεις αποφοίτησης των μα-
θητών μας» δήλωσε ο κ. Αδαμόπουλος.

Πρόσθεσε δε ότι αν και οι εργασίες για 
τη συντήρηση του σχολείου «Σωκρά-
της – Δημοσθένης» συνεχίζονται σε πυ-
ρετώδεις ρυθμούς, ο πρωταρχικός μας 
στόχος και σκοπός παραμένει ανέκαθεν 
η παροχή υψηλής ποιότητας πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
με παράλληλη ανανέωση των σχολικών 
προγραμμάτων, την απόκτηση και εγκα-
τάσταση νέων τεχνολογιών, και την εξα-
σφάλιση βελτιωμένου διδακτικού υλι-
κού.
«Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για την 

παροχή της παρασχολικής εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας του σχολείου μας, η οποία 
παρέχεται καθημερινά πριν και μετά το 
καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων, κα-
θώς και κατά τη διάρκεια παιδαγωγικών 
ημερών, και εξασφαλίζει όχι μόνο την 
πραγματοποίηση των εργασιών για το 
σπίτι, αλλά και την περαιτέρω ψυχαγω-
γία και διασκέδαση των μαθητών μας» 
πρόσθεσε ο Γενικός διευθυντής.

Η Κατερίνα και η Διονυσία Σταυράκη 
επιστρέφουν στο σχολείο τους Σωκράτης – 

Δημοσθένης ΙΙΙ στο Ρόξμπορο

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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ΕΛΛΑΔΑ | SUPER LEAGUE

Το τελικό μεταγραφικό «πάρε-δώσε»  
του φετινού καλοκαιριού
Η θερινή μεταγραφική περίοδος ολο-

κληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Τρί-
της (31/8) για τις ελληνικές ομάδες, σε 
ένα από τα πιο «θερμά» μεταγραφικά 
καλοκαίρια των τελευταίων ετών, καθότι 
σχεδόν όλα τα κλάμπ της Super League 
ενισχύθηκαν σημαντικά με παίκτες που 
μπορούν να τους δώσουν άλλη δυναμι-
κή.
Ιδίως οι «μεγάλοι» της «Big-5», προσέ-

θεσαν στο δυναμικό τους παίκτες από 
πιο... ψηλά μεταγραφικά «ράφια» και 
πλέον μπαίνουν στο νέο πρωτάθλημα 
πολύ πιο ενισχυμένοι, για να προσφέ-
ρουν ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλή-
ματα των τελευταίων χρόνων.
Από εκεί και πέρα, από την Τετάρτη 

(1/9) ανοίγει και η αγορά των «ελεύθε-
ρων» παικτών, ήτοι όσων έμειναν ελεύ-
θεροι έως και 31/8, όπου οι 14 ομάδες 
της Super League θα έχουν τη δυνατό-
τητα να «τσεκάρουν» για επιπλέον προ-
σθήκες της τελευταίας στιγμής έως και τη 
17η Σεπτεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ SUPER LEAGUE

ΑΕΚ
ΗΡΘΑΝ 
Τσούμπερ (M-E, 30-δανεικός με οψιόν 
αγοράς από Αϊντραχτ Φρανκφούρτης), 
Αραούχο (Ε, 29-Λας Πάλμας), Γέβτιτς 
(Μ-Ε, 28-δανεικός με οψιόν αγοράς από 
Ρούμπιν Καζάν), Τζαβέλλας (Α, 33-Αλα-
νιασπόρ), Βράνιες (Α, 31-Σαρλερουά), 
Αμραμπατ (Ε, 34-Αλ Νασρ), Στάνκοβιτς 
(Τ, 28-Σάλτσμπουργκ), Λε Ταλέκ (Μ, 
31-Μονπελιέ), Χατζισαφί (Α-Μ, 31-Σε-
παχάν), Μήτογλου (Α, 21-Βόλος), Παρ-
ράς (Α, 23-Παναιτωλικός), Μισελέν (Α, 
24-Λανς), Ιατρούδης (Ε, 22-επέστρεψε 
απ’ τη Φόλενταμ), Τζ. Γκαρσία (Μ-Ε, 
20-Νερόκα), Γκίνης (Τ, 22-επέστρεψε από 
Ιωνικό), Μουστακόπουλος (Μ, 23-Πανα-
χαϊκή), Γερολέμου (Μ, 21-ΑΕ Λεμεσού), 
Αμούρ (Ε, 22-Μονπελιέ).
ΕΦΥΓΑΝ 
Τσιγκρίνσκι (Α, 34-ελεύθερος), Ολιβέιρα 
(Ε, 30-ΠΑΟΚ), Κρστίτσιτς (Μ, 30-Ερυθρός 
Αστέρας), Νεντελτσεάρου (Α, 25-Κρο-
τόνε), Αθανασιάδης (Τ, 28-δανεικός στη 
Σέριφ Τιρασπόλ), Βασιλαντωνόπουλος 
(Α-Μ, 29-Ατρόμητος), Χνιντ (Α, 24-δα-
νεικός στην Αλ Σαλίγια), Μαχαίρας (Μ-Ε, 
21-δανεικός στον Ιωνικό), Ντέλετιτς (Μ-
Ε, 27-δανεικός στην Ανόρθωση), Αλμπά-
νης (Μ-Ε, 27-δανεικός στον Απόλλωνα 
Λεμεσού), Νταβίντ Σιμάο (Μ, 31-ελεύ-
θερος).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΗΡΘΑΝ 
Μαρτίνες (Μ, 33-Βόλος), Ντεντάκης (Α, 
26-Βόλος), Γ. Παπαγεωργίου (Μ, 24-Εθνι-
κός Αχνας), Κυρίτσης (Τ, 23-Καβάλα), 
Παμλίδης (Ε, 27-ΠΑΣ Γιάννινα), Τουτου-
αρίμα (Α, 28-Ντε Γκράαφστσαπ), Ματέι 
(Μ, 28-Απόλλων Λεμεσού), Φ. Κάστρο 
(Μ, 29-ΠΑΣ Γιάννινα), Σαχλί (Ε, 24-Κασπί 
Ακτάου).
ΕΦΥΓΑΝ 
Μπεντινέλι (Μ-Ε, 28-Ατρόμητος), Κολ (Μ, 
27-Απόλλων Λεμεσού), Χουχούμης (Α, 
27-Παναιτωλικός), Μ. Φερνάντεθ (Μ-Ε, 

31-Ανδόρα), Μπρούτσιτς (Α, 29-Κόπερ), 
Τσαμπούρης (Α, 35-σταμάτησε), Κάλισιρ 
(Α, 31-Σίλκεμποργκ), Χειρίτραντας (Ε, 
20-Τρίκαλα), Βάρκας (Ε, 23-ελεύθερος), 
Πατράλης (Μ, 24-ΑΕΛ), Θ. Καραγκούνης 
(Ε, 25-Κηφισιά), Κιτόκο (Μ, 33-ελεύθε-
ρος), Μουνιέ (Ε, 33-ελεύθερος), Λαγός 
(Μ, 29-ελεύθερος), Γιαννακόπουλος (Τ, 
28-ελεύθερος), Ρόδης (Ε, 19-ελεύθερος).
 
ΑΡΗΣ
ΗΡΘΑΝ 
Αμπ. Καμαρά (Ε, 26-Φούλαμ), Ιτούρμπε 
(Μ-Ε, 28-Πούμας), Χαΐροβιτς (Ε, 30-Ντι-
νάμο Ζάγκρεμπ), Ντένις (Τ, 34-Ζιλ Βιθέ-
ντε), Λούμορ (Α, 24-Σπόρτινγκ Λισσαβώ-
νας), Φαμπιάνο (Α, 29-Ντενιζλισπόρ), 
Nτιαγέ (Μ, 30-Στόουκ), Μπράμπετς (Α, 
29-Βικτόρια Πλζεν), Χατζηπυρπιρίδης (Ε, 
20-επέστρεψε από Ιεράπετρα), Σενγκέρ-
γκης (Α, 20-επέστρεψε από Τρίγλια), Κρ. 
Λόπεθ (Ε, 32-επέστρεψε από Καρταχέ-
να), Μοχάναντ Αλί (Ε, 21-δανεικός από 
την Αλ-Σαϊλίγια)
ΕΦΥΓΑΝ 
Ροζ (Α, 29-Λέγκια Βαρσοβίας), Μπουσέ 
(Τ, 29-ελεύθερος), Ντάτκοβιτς (Α, 28-
Σολτ Λέικ), Κάτσε (Μ, 27-ελεύθερος), 
Ιωάννου (Α, 25-επέστρεψε στη Νότιγχαμ 
Φόρεστ), Σαντέ Σίλβα (Ε, 24-επέστρεψε 
στη Γουέστ Χαμ), Μπρούνο (Ε, 27-Σέριφ 
Τιρασπόλ), Τσαγκαλίδης (Α-Μ, 20-δα-
νεικός στην Καλαμάτα), Μπακουτσής 
(Μ, 20-Αλμωπός Αριδαίας), Μαρτίνης 
(Α, 20-Παναθηναϊκός), Ασλανίδης (Α, 
19-δανεικός στον Ολυμπιακό Βόλου), 
Μπαγκαλιάνης (Α, 20-ελεύθερος), Κάτσε 
(Μ, 27-ελεύθερος).
 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΡΘΑΝ 
Μπενίτο (Ε, 26-Εϊμπαρ), Καρμόνα (Α, 
24-Μπέτις Β’), Ατιένθα (Α, 31-Σαραγό-
σα), Σανταφέ (Μ, 24-Οσασούνα), Σονί (Ε, 
23-Τζιρόνα), Αντζουλάς (Α, 21-επέστρε-
ψε από Κοζέντσα).
ΕΦΥΓΑΝ 
Λουίς Φερνάντεθ (Μ-Ε, 27-Χορ Φακάν), 
Σουάρεθ (Α, 31-ελεύθερος), Κώτσιρας 
(Α-Μ, 29-Παναθηναϊκός), Πασαλίδης (Α, 
25-ΟΦΗ), Τζίμας (Ε, 20-ΠΑΟΚ), Αλάγκμπε 
(Α, 21-Ζενές Ες), Μπ. Φερνάντεθ (Μ, 
26-ελεύθερος), Μπελόκ (Μ, 27-ελεύθε-
ρος), Ψεύτης (Τ, 18-Μίλαν), Ορόσκο (Μ, 

23-Ντεπορτίβο Μορόν), Κάρδαρης (Α, 
20-δανεικός στην Ιεράπετρα).
 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΗΡΘΑΝ 
Κουλούρης (Ε, 25-Τουλούζ), Πίριτς 
(Τ, 27-Μάριμπορ), Μπεντινέλι (Μ-Ε, 
28-Απόλλων Σμύρνης), Πισάνο (Ε, 29-Αρ-
χεντίνος Τζούνιορς), Βασιλαντωνόπουλος 
(Α-Μ, 29-ΑΕΚ), Χατζηισαΐας (Α, 28-Ριζε-
σπόρ), Σπιριντόνοβιτς (Μ-Ε, 27-Ερυθρός 
Αστέρας), Κλωναρίδης (Μ-Ε, 29-ΑΠΟΕΛ), 
Καρτάλης (Μ, 26-ΠΑΣ Γιάννινα), Ντ. Κα-
στεγιάνο (Α, 33-Λας Πάλμας), Ντένιτς 
(Μ, 25-δανεικός από Απόλλωνα Λεμε-
σού), Μ. Τζαβίδας (Ε, 17-Παναθηναϊκός).
ΕΦΥΓΑΝ 
Ουμπίντες (Μ, 39-σταμάτησε), Χριστο-
δουλόπουλος (Μ-Ε, 34-Ανόρθωση), Μα-
νούσος (Ε, 33-Λαμία), Γιακουμάκης (Ε, 
29-ελεύθερος), Ραμπέγιο (Μ-Ε, 27-ελεύ-
θερος), Μάτιτς (Ε, 29-επέστρεψε στην 
Παρτίζαν), Γιαννιώτης (Τ, 28-επέστρεψε 
στη Μακάμπι Τελ Αβίβ), Γκάλο (Α, 34-
Κάζα Πία), Γούτας (Α, 27-Σιβασπόρ), 
Ενσικουλού (Μ-Ε, 29-Μπουλόν), Εντομ-
βόνγι (Ε, 26-επέστρεψε στην Αούστρια 
Βιέννης), Αγκάγεφ (Ε, 29-ελεύθερος), 
Θεοδωράκης (Τ, 24-Ρόδος), Τριμμάτης 
(Ε, 22-δανεικός στο Αιγάλεω), Ζάννης 
(Α, 18-δανεικός στον Αστέρα Βλαχιώτη), 
Σάνι (Ε, 19-δανεικός στον Αστέρα Βλαχι-
ώτη).
 
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΘΑΝ 
Ροσέρο (Ε, 22-Σάντα Λουτσία), Κότνικ (Τ, 
31-Μπρέσια), Πουρίτα (Α, 24-Σαν Μαρ-
τίν Τουκουμάν), Φαν Βέερτ (Ε, 31-Ααλ-
μποργκ), Γκιουλέν (Α, 27-Ανκαρασπόρ), 
Φερνάντες (Μ-Ε, 23-Καστεγιόν), Σοάρες 
(Μ, 30-Μορεϊρένσε), Ρινέρ (Α, 25-Κά-
ντιθ), Ρομέρο (Α, 26-Λίβερπουλ Μοντεβι-
δέο), Βοϊτκόφσκι (Μ-Ε, 23-Γιαγκελόνια), 
Κούζντρα (Α, 23-Βάρτα Πόζναν), Ορός 
(Μ-Ε, 27-δανεικός από Ρασίνγκ Κλουμπ), 
Ρεγκατέν (Μ-Ε, 30-Αλτάι), Τερεζίου (Ε, 
21-Σκεντερμπέου), Τριανταφύλλου (Α, 
17-Απόλλων Παραλιμνίου), Μεταξάς (Μ, 
18-Ταμυναϊκός).
ΕΦΥΓΑΝ 
Δουβίκας (Ε, 22-Ουτρέχτη), Μίλοκ (Μ-
Ε, 30-Αρσεναλ Σαραντί), Μαρτίνες (Μ, 
33-Απόλλων Σμύρνης), Ντεντάκης (Α, 

26-Απόλλων Σμύρνης), Μήτογλου (Α, 
21-ΑΕΚ), Γκαραβέλης (Τ, 29-Λαμία), 
Κιάκος (Α-Μ, 23-Ιωνικός), Σάντσες (Α, 
26-Ιωνικός), Μπουένο (Μ-Ε, 33-Ιωνι-
κός), Ρίβας (Ε, 22-Πουέρτο Καμπέγιο), 
Κολόμπο (Α, 28-Ντεπορτίβο Μαϊπού), 
Κρητικός (Ε, 26-Ξάνθη), Μπάλλας (Μ, 
20-Νίκη Βόλου), Περέα (Ε, 21-επέστρεψε 
στον Παναθηναϊκό), Ρενάτο Σάντος (Μ-Ε, 
29-Μπουσάν Ιπάρκ), Τέκιο (A, 31-Λο-
γρονιές), Κανελλάκης (Α, 20-Αλμωπός 
Αριδαίας).
 
ΙΩΝΙΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ 
Ρομαό (Μ-Α, 37-Γκινγκάμπ), Τουράμ (Ε, 
30-Τουζλασπόρ), Βαφέας (Α, 24-ΟΦΗ), 
Κιάκος (Α-Μ, 23-Βόλος), Σάντσες (Α, 
26-Βόλος), Μπουένο (Μ-Ε, 33-Βόλος), 
Αοσμάν (Μ-Ε, 28-Χέρμανσταντ), Μύγας 
(Α, 24-Λεβαδειακός), Ντελγκάδο (Μ, 
28-Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν), Ντάλσιο (Μ, 
25-Παναιτωλικός), Β. Μπάσα (Μ, 30-Βί-
σλα Κρακοβίας), Χουτεσιώτης (Τ, 27-ΠΑΣ 
Γιάννινα), Βαλεριάνος (Α, 29-Πάφος), 
Μαχαίρας (Μ-Ε, 21-δανεικός από ΑΕΚ), 
Λουάν (Α, 25-Σεντ Πέλτεν), Καμπράλ 
(Ε, 30-Πάφος), Λένις (Ε, 29-ελεύθερος), 
Κάνιας (Μ, 34-Ατλέτικο Μπαλεάρες), 
Χριστοδουλής (Τ, 20-Ηρακλής Αμπελο-
κήπων).
ΕΦΥΓΑΝ 
Παπαγεωργίου (Α, 34-ΑΕΛ), Φαζός (Α, 
26-Ξάνθη), Πλατέλλας (Μ-Ε, 32-Ξάνθη), 
Σινγκ (Μ-Ε, 23-Διαγόρας), Μ. Κάστρο (Ε, 
29-Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε), Τιεντσέ (Ε, 
24-ελεύθερος), Μπονέτι (Μ-Ε, 19-ελεύ-
θερος), Ρόλε (Μ, 36-ελεύθερος), Ομάρ 
(Α, 29-ΑΕΛ), Κουιρουκίδης (Ε, 26-Διαγό-
ρας), Ανδρ. Βλαχομήτρος (Ε, 24-Νίκη Βό-
λου), Κονέ (Μ, 30-ελεύθερος), Ιμπρ. Νιας 
(Μ, 33-ελεύθερος), Κύργιας (Α, 31-ελεύ-
θερος), Μουμίν (Μ, 34-ελεύθερος), Κο-
τσώνης (Α, 32-Αναγέννηση Καρδίτσας), 
Γκίνης (Τ, 22-επέστρεψε στην ΑΕΚ).

ΛΑΜΙΑ
ΗΡΘΑΝ 
Γκαραβέλης (Τ, 28-Βόλος), Ελευθεριάδης 
(Μ-Ε, 29-ΠΑΣ Γιάννινα), Γκέντσογλου (Μ, 
30-Αλ Ανταλάχ), Σαράνοφ (Τ, 33-Καρα-
γκιουμρούκ), Μανούσος (Ε, 33-Ατρόμη-
τος), Κρ. Νούνιες (Μ-Ε, 23-Καρταχίνες), 
Μανουσάκης (Ε, 23-Εργοτέλης), Μαζου-
λουξής (Α, 24-Εργοτέλης), Πενταράκης 
(Τ, 20-Πλατανιάς).
ΕΦΥΓΑΝ 
Επασί (Τ, 28-ΟΦΗ), Ντέλετιτς (Μ, 
27-Ανόρθωση), Γκαζαριάν (Ε, 33-Πιούνικ 
Ερεβάν), Θεοδωρόπουλος (Τ, 31-ΑΕΛ), 
Μπιάρνασον (Μ, 34-ΚΡ Ρέικιαβικ), Τζέιμς 
(Α, 28-Βέιλε), Βλάχος (Α, 29-Λεβαδεια-
κός), Μπουλούλης (Μ, 27-ελεύθερος), 
Κατσίκας (Τ, 22-Πανσερραϊκός), Βασιλα-
κάκης (Μ, 33-Χανιά), Χατζηστραβός (Μ-
Ε, 21-επέστρεψε στον ΠΑΟΚ), Σταμούλης 
(Α, 21-επέστρεψε στην ΑΕΚ).

*ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 6 ΟΜΑΔΕΣ  
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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F.C. Montreal: Επιστροφή στις νίκες  
με... τριάρα στο Τορόντο

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα του Μό-
ντρεαλ, μετά τις δύο ισοπαλίες με 

Cincinnati (0-0) & Philadelphia (1-1). 
Οι παίκτες του κόουτς Wilfried Nancy, 

έπραξαν το... χρέος τους και νίκησαν στο 
Saputo Stadium (27/8) με 3-1 το Τορό-
ντο, που φέτος είναι σε κακή κατάσταση, 
όντας στην τελευταία θέση της Ανατο-
λικής Περιφέρειας του πρωταθλήματος 
MLS.
Μάλιστα, το έργο τους το έκανε πολύ 

πιο εύκολο ο Okello των φιλοξενούμε-
νων, εφόσον μόλις στο 5ο λεπτό αποβλή-
θηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, διότι 

κλώτσησε στον μηρό τον Wanyama των 
γηπεδούχων. 
Αρχικά ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη 

κάρτα αλλά μόλις είδε ξανά τη φάση στο 
VAR άλλαξε γνώμη σωστά και απέβαλλε 
τον παίκτη του Τορόντο.
Μετά την εξέλιξη αυτή, οι γηπεδούχοι 

ευτύχησαν να προηγηθούν στο 23΄ με 
τον Piette που πήρε το... ριμπάουντ από 
την ασθενή απόκρουση του γκολκίπερ 
Westberg σε απευθείας εκτέλεση φάουλ. 
 Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι αν και 
με παίκτη λιγότερο, κατάφεραν σε μια 
αντεπίθεσή τους στο 58΄ της αναμέτρη-
σης να ισοφαρίσουν, όταν σε κούρσα 
του Soteldo από δεξιά και γύρισμα στον 
Achara, ο τελευταίος δε δυσκολεύτηκε 
μόνος προ του Breza να φέρει το παιχνίδι 
στα ίσια (1-1).
Η χαρά όμως για το Τορόντο κράτησε 

μόλις 10 λεπτά. 
Στο 68΄ μετά από ωραίο συνδυασμό 

Guillard, Mihailovic & Torres, ο τελευ-
ταίος με φοβερό σουτ στο δεξί «Γ» του 
Westberg, έδωσε το προβάδισμα στους 
γηπεδούχους, για να κλείσει το σκορ ο 
Quioto στο 75΄ με ωραίο πλασέ από τη 
γωνία της μικρής περιοχής.

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE

(σε 23 αγώνες)
01] NEW ENGLAND (23) 49 [44-28] 
02] ORLANDO (21) 35 [30-24] 
03] NASHVILLE (21) 35 [34-20] 
04] NEW YORK CITY (20) 34 [36-19] 
05] PHILADELPHIA (22) 32 [28-23] 
06] MONTREAL (22) 31 [30-27] 
07] DC UNITED (22) 30 [35-32] 
08] COLUMBUS (22) 27 [25-29] 
09] ATLANTA (22) 27 [25-28] 
10] CHICAGO (22) 23 [24-33] 
11] MIAMI (20) 23 [21-31] 
12] NY RED BULL (20) 22 [23-25] 
13] CINCINNATI (20) 17 [21-37] 
14] TORONTO (22) 15 [26-47]

WESTERN CONFERENCE 
(σε 21 αγώνες)

01] SEATTLE (22) 42 [35-19] 
02] KANSAS CITY (22) 40 [37-22] 
03] COLORADO RAPIDS (20) 38 [30-20] 
04] LA GALAXY (22) 36 [35-35] 
05] MINNESOTA (21) 31 [24-24] 
06] PORTLAND (21) 27 [29-39]  
07] SALT LAKE (21) 27 [31-27] 
08] VANCOUVER (21) 26 [27-31] 
09] SAN JOSE (21) 26 [24-29] 
10] DALLAS (22) 25 [30-33] 
11] LOS ANGELES FC (21) 24 [28-31] 
12] AUSTIN (21) 19 [20-29] 
13] HOUSTON (22) 19 [24-34]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Columbus-Cincinnati 3-2 
Montreal-Toronto 3-1 
Orlando-Miami 0-0 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Atlanta-Nashville 0-2 
NY Red Bull-Chicago 0-1 
Los Angeles FC-LA Galaxy 3-3 
NY City-New England 2-0 
DC United-Philadelphia 3-1 
Houston-Minnesota 1-2 
Kansas City-Colorado 1-1 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Austin-Dallas 3-5 
Vancouver-Salt Lake 4-1 
Seattle-Portland 0-2

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Nashville-NY City 
Philadelphia-New England 
Houston-Portland 
Los Angeles FC-Kansas City 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Vancouver-Austin 
Orlando-Columbus 
Cincinnati-Miami 
Salt Lake-Dallas 
San Jose-Colorado 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ξεκινάει η Σούπερ Λίγκα!
Την έναρξη της Super League σφράγισε επιτέλους η Γ.Σ. 

της διοργανώτριας | Μετά την ομόφωνη έγκριση της 
προκήρυξης, επιβεβαιώθηκε επίσημα η πρεμιέρα  

του πρωταθλήματος στις 11 Σεπτεμβρίου

Την αντίστροφη μέ-
τρηση για την έναρξη 

του πρωταθλήματος σήμανε 
η Γενική Συνέλευση της Super 
League. Μετά τη συμφω-
νία των πέντε ομάδων που 
δε διέθεταν τηλεοπτική στέ-
γη (Βόλος, Παναιτωλικός, Ιω-

νικός, Απόλλων Σμύρνης, Λα-
μία) με την Cosmote TV είχε 
προσπεραστεί το βασικότε-
ρο εμπόδιο για να ψηφιστεί 
η προκήρυξη.
Αυτό έγινε ομόφωνα λοι-

πόν στη συνεδρίαση της 
Πέμπτης 2/9 και πλέον εί-
ναι οριστικό ότι θα έχουμε 
σέντρα την επόμενη εβδο-
μάδα (11-12 Σεπτεμβρίου). 
Πέρα από την έγκριση της 
προκήρυξης του πρωτα-
θλήματος, η Γ.Σ. σφράγισε 
και την επιστροφή στην κε-
ντρική διαχείριση των τη-
λεοπτικών δικαιωμάτων 
από το 2023, αφού με ψή-
φους 12-2 (και μοναδικούς 
μειοψηφούντες τους Ολυ-
μπιακό και Παναθηναϊκό) πέ-
ρασε η σχετική αλλαγή που 
χρειαζόταν στο καταστατικό. 
                             © sport-fm.gr

Εθνική Ελλάδας: Φιλική ήττα  
με 2-1 από την Ελβετία
Η Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα με 2-1 από την 

Ελβετία σε φιλικό παιχνίδι (Τετάρτη 1/9) το 
οποίο αποτέλεσε πρόβα τζενεράλε εν όψει των αγώ-
νων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
με Κόσοβο (εκτός έδρας, 5/9) και Σουηδία (στο ΟΑΚΑ, 
8/9).
Οι νωχελικές εκκινήσεις της Εθνικής Ελλάδας στα 

πρώτα λεπτά των δύο ημιχρόνων, στέρησαν από το 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το... χαμόγελο. Η 
«γαλανόλευκη» ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-1 από την 
Ελβετία σε φιλική αναμέτρηση, «πληρώνοντας» τα 
αμυντικά κενά στο 7΄ και το 51΄, όταν οι Στίβεν Τσού-
μπερ και Ρούμπεν Βάργκας, αντίστοιχα, νίκησαν τον 
Βλαχοδήμο. Στο 34΄ ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε ισο-
φαρίσει προσωρινά σε 1-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Εθνικής σε φιλική ανα-
μέτρηση από τον Οκτώβριο του 2020. Στον αντίποδα, 
νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Μουράτ Γιακίν στην 
τεχνική ηγεσία της Ελβετίας.
Η Ελβετία κατάφερε να αιφνιδιάσει την Εθνική και 

εκμεταλλευόμενη την ασφυκτική πίεση της άνοιξε το 
σκορ στο 7΄ με πρωταγωνιστή το νέο μεταγραφικό 
απόκτημα της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ. Ο 30χρονος εξ-
τρέμ αξιοποίησε την ασίστ του Βίντερ και με πλασέ με 
το αριστερό έγραψε το 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν τον 
απόλυτο έλεγχο μέχρι το 25΄, όταν και η Εθνική απεί-
λησε για πρώτη φορά την αντίπαλη εστία. Το αντι-

προσωπευτικό συγκρότημα ανέβασε στροφές μέχρι 
το τέλος του ημιχρόνου και στο 34΄ έφερε το ματς στα 
ίσια με γκολ του Παυλίδη, μετά από παράλληλο γύρι-
σμα του Μπακασέτα και σπόντα από τα δεξιά.
Ωστόσο, τα αμυντικά κενά, κυρίως στις αντεπιθέ-

σεις των Ελβετών, έκαναν την επανεμφάνιση τους 
στο 51΄, με τον Τσούμπερ να φεύγει από τα αριστερά 
και να τροφοδοτεί τον Βάργκας, ο οποίος πλάσαρε 
τον Βλαχοδήμο και διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στον 
εναπομείναντα χρόνο η Ελλάδα είχε την κατοχή, κυ-
κλοφόρησε τη μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σημει-
ώσει νέα ισοφάριση.
ΕΛΒΕΤΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2-1 
Γκολ: 7’ Τσούμπερ, 51’ Βάργκας – 34’ Παυλίδης
Κίτρινες κάρτες: Μάνταλος, Μαυροπάνος
Κόκκινες κάρτες: -
Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ροντρίγκες (46’ 

Λοτόμπα), Βίντμερ (46’ Γκαρσία), Τσομέρ (46’ Γκαρ-
σία), Σερ, Τσέσιγκερ, Τσούμπερ (64’ Φάσναχτ), Ζα-
κάρια, Φρόιλερ, Σο (46’ Αμπίσερ), Σεφέροβιτς (69’ 
Τζεκίρι).
Ελλάδα (Τζον Φαν’τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Ανδρού-

τσος (79’ Σάλιακας), Χατζηδιάκος (65’ Παπαδόπου-
λος), Μαυροπάνος, Τσιμίκας (46’ Γιαννούλης), Ζέκα, 
Μπουχαλάκης (46’ Σιώπης), Κούτρης, Μπακασέτας 
(65’ Μάνταλος), Βρουσάι, Παυλίδης (69’ Δουβίκας). 
                                                                         © zougla.gr

Suggested presentation. barbiesgrill.com   



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  3 Σεπτεμβριου, 2021 / September 3, 2021

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

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

���������������
�������������������������������������������������������������

Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι εγγραφές ξεκινούν αυτό το Σάββατο
Αγαπητοί γονείς,

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα μαθήματα για το σχολικό 
έτος 2021-2022 θα ξεκινήσουν το Σάββατο 18 Σε-

πτεμβρίου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 και 
11 Σεπτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 13:00, σε όλα τα 
παραρτήματα τους, στα εξής σχολεία:
Σχολείο «Πλάτων-Όμηρος» (Προνηπιαγωγείο - 
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό):
• Μόντρεαλ (5757 Wilderton, Montreal H3S 2K8),
• Roxboro (κτίριο σχολείου Σωκράτης III, 11, 11e 

rue,Roxboro H8Y 1K6),
• Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 

Grande-Allée, St-Hubert J3Y 1A1).
Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 
9:00 έως τις 14:00

Σχολείο «Άγιος Νικόλαος» (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό):  

• Laval (κτίριο σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», 
1565 St.Martin O., Laval  H7S 1N1).

Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 
9:00 έως τις 14:00

Σχολείο «Αριστοτέλης» (Γυμνάσιο- Λύκειο):
• Μόντρεαλ (5757 Avenue Wilderton, Montreal  H3S 

2K8)
• Laval (κτίριο σχολείου Σωκράτης V, 931 rue 

Emerson, Laval H7W 3Y5),
• Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 

Grande-Allée, St-Hubert J3Y 1A1).
Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 8:45 
έως τις 14:15

Σημείωση: Για τους γονείς που έχουν παιδιά Δημοτι-
κού και Γυμνασίου/Λυκείου και επιθυμούν να τα εγγρά-
ψουν στα σχολεία «Άγιος Νικόλαος» και «Αριστοτέ-
λης» του Laval οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται και 
στα δύο σχολεία και για τα δύο σχολεία προς διευκό-

λυνσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο (514) 738-
2421 εσωτ. 115  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου kkiryakidis@hcgm.org

Τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της 
ΕΚΜΜ (Σαββατιανά Σχολεία) σέβονται και τιμούν τις 
παραδόσεις, εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδα-
σκαλίας, συνδυάζουν την μάθηση με την ψυχαγωγία 
και είναι κοντά σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες. 
Επίσης προετοιμάζουν τους μαθητές για το Πιστοποι-
ητικό Ελληνομάθειας (Υπουργείο Παιδείας της Ελλά-
δος). Στους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου απονέμονται 4 
μονάδες (credits) κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παι-
δείας του Κεμπέκ. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας 
να μάθουν περισσότερα για την Ελληνική Γλώσσα, τον 
Ελληνικό Πολιτισμό και τη θρησκεία μας. Ωθήστε τα να 
καλλιεργήσουν την ελληνική τους ταυτότητα και να αι-
σθάνονται περήφανα για την ελληνική τους καταγωγή.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ
Εγγραφές στο Λαογραφικό Εργαστήρι

Σε αυτή την απίστευτη καταστροφή που έπληξε την πατρίδα μας, εμείς οι Έλ-
ληνες, για άλλη μια φορά,  ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε ο ένας 

τον άλλον. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στον έρανο 
της ΕΚΜΜ,  που έδειξε την ενότητα της κοινότητάς μας και τους δεσμούς της με 
τη μητέρα πατρίδα.

Στην προσπάθεια αυτή, είχαμε δίπλα μας, ακούραστους υποστηρικτές, τα ελληνι-
κά τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και πολλά από τα κυρίαρχα καναδικά, όπως 
το CBC, το Global, τη Gazette, το CJAD και το CHOM.

Τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση ήταν $4,000 ενώ συγκεντρώθηκαν άλλες 
$4,000 από δωρεές που έγιναν στο website της Κοινότητας. Η ΕΚΜΜ πρόσφερε, 
επίσης, το ποσό των $4,000. 

Το συνολικό ποσό των $12,000 θα μοιραστεί εξ ίσου στο The Hellenic Initiative 
(Canada) και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για τη στήριξη των πυρόπληκτων 
της Ελλάδας.

«Η Κοινότητά μας εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι συμμετείχαν 
σε αυτήν τη σημαντική προσπάθεια», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας 
Κριλής. «Για μια ακόμη φορά δείξαμε το πόσο νοιαζόμαστε για τον ελληνισμό». 
Αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς στην στήριξη των πυρόπληκτων συμπατρι-
ωτών μας, καθώς ο έρανος της ΕΚΜΜ έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να κάνετε 
τη δωρεά σας απευθείας στο The Hellenic Initiative Canada, μέσω διαδικτύου 
στη διεύθυνση https://ca.thehellenicinitiative.org/ ή με τραπεζικό έμβασμα στον 
ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, στην Τράπεζα 
της Ελλάδας: Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής - Εισφορές Ιδιωτών, ΙΒΑΝ: GR 
9501000230000002341227461.

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού, η ΕΚΜΜ 
παραμένει πιστή στην αποστολή της, να διατηρεί ενωμένο και δυνατό τον ελληνι-
σμό του Μοντρεάλ.

Σας ευχαριστούμε. 

ΟλοκληρώθηκεΟλοκληρώθηκε
ο έρανος της ΕΚΜΜο έρανος της ΕΚΜΜ

για τουςγια τους
 πυρόπληκτους πυρόπληκτους

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της ΕΚΜΜ βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι ξεκινούν και πάλι μαθήματα χορού, για 

την χρονική περίοδο 2021-22. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 
10 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8 μ.μ., στα παραρτήματα Μοντρεάλ, Λαβάλ και 
Ρόξμπορο και το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, από τις 2 έως τις 4 μ.μ., στο παράρτημα 
της Νότιας Ακτής. 

Οι χορευτικές ομάδες  μας είναι τα «Αετόπουλα», οι «Τραντέλληνες» και ο «Πήγα-
σος», με χορευτές ηλικίας από 5 έως 16 ετών, καθώς και δύο ομάδες ενηλίκων, ο 
«Ορφέας» (η επίσημη χορευτική ομάδα μας) και η «Τερψιχόρη» (γυναίκες άνω των 
40 ετών). 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο 
Facebook και το Instagram. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας προσκαλούμε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση mylem@hcgm.org 
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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.  

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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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας σκέπτονται και 

ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας συμπαραστάθηκαν 

και μας συμπαραστέκονται.

Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα.

Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 

περάσει.

Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 (επτά)  χιλιάδες δολάρια. 

Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 

ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 

Αγίας της του Θεού Σοφίας.

Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 

Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account 

Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:

EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com

Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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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

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
 

ΑΝΘΟΎΛΑ 
ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΎ 
(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 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΏΤΟΎ

(από Κοπανάκι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΕΤΡΟΎ 
ΣΙΤΑΡΑ

(από Θολοποτάμι Χίου)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΤΕΛΉ 
ΜΙΚΕΔΉ

(από Χίο)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού  

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎ 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΉ

(από Κομποτάδες Λαμίας)

Αγίου Διονυσίου,  
(7707 Boulevard LaSalle, 

LaSalle), 
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παρηγορήτισσας,  

(827, chemin de la Carrière, 
Brownsburg-Chatham, Qc.), 

τελείτε
 

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρ-
κέλλης της Χιοπολίτιδος και 
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβα-

λάντου,  
(5390 St Urbain St, 

Montreal), 
τελείτε

στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νεκταρίου,  

(4585 Rue Hutchison, 
Montreal), 

τελείτε

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

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

Τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΔΉΜΉΤΡΙΟΎ 
ΓΚΙΚΑ
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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...

«Δεν είμαι ήρωας. Οι ήρωες πε-
θαίνουν νέοι. Είμαι ένας πολί-

της που κάνει το καθήκον του», έλεγε ο 
Μίκης Θεοδωράκης και αυτό έκανε μέχρι 
τέλους.

Από το κρεβάτι και την καρέκλα του στον 
τελευταίο όροφο του σπιτιού του, με την 
πελώρια τζαμαρία και θέα την Ακρόπολη, 
σχολίαζε με το δικό του τρόπο κάθε τι που 
τον απασχολούσε, πολιτισμό, πολιτική, τα 
κοινά.

Ρούφηξε τη ζωή μέχρι τέλους. 
«Πώς πρέπει να ζήσουμε τα μετρημένα 

χρόνια μας; Πρέπει να τα γευτείς, να τα 
εξαντλήσεις. Πρέπει με τα μάτια να δεις 
ό,τι υπάρχει, με το στόμα σου να φας 
ό,τι υπάρχει, με τα χέρια να ψάξεις ό,τι 
υπάρχει» – και αυτό που έλεγε σε συνέ-
ντευξή του ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν η 
καθημερινότητά του.

Ο ΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ  
ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη 

Χίο. Η καταγωγή του πατέρα του, Γιώργη 
Θεοδωράκη, Μπιζανομάχου, ήταν από 
τον Γαλατά Χανίων και της μητέρας του, 
Ασπασίας Πουλάκη, από τον Τσεσμέ της 
Μικράς Ασίας. 
Οι γονείς του συναντήθηκαν στη Μικρά 

Ασία, λίγο πριν από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Τα παιδικά του χρόνια ο Μί-
κης Θεοδωράκης τα πέρασε σε διάφορες 
πόλεις της ελληνικής επαρχίας, όπως τη 
Μυτιλήνη, τα Γιάννενα, το Αργοστόλι, τον 
Πύργο Ηλείας, την Πάτρα, και κυρίως στην 
Τρίπολη Αρκαδίας, λόγω των συχνών με-
ταθέσεων του δημοσίου υπαλλήλου πα-
τέρα του.

Στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την 
πρώτη του συναυλία, παρουσιάζοντας 
το έργο του «Κασσιανή» και παίρνει μέ-
ρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. 
Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 
1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από 
τους Ιταλούς και βασανίζεται. 

Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώ-
νεται στον ΕΛΑΣ και εκτελεί χρέη διαφω-
τιστή στον Πέμπτο Τομέα της ΕΠΟΝ, ενώ 
αγωνίζεται και σαν διμοιρίτης της Μετα-
ξωτής διμοιρίας του 1ου τάγματος της 
Νέας Σμύρνης κατά τα Δεκεμβριανά. Συγ-
χρόνως σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με 
καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη.
Το 1950 αποφοιτά από το Ωδείο με δί-

πλωμα στην αρμονία. Το 1954 μετανα-
στεύει με κρατική υποτροφία στο Παρί-
σι, όπου εγγράφεται στο Conservatoire 
και σπουδάζει με τον Ολιβιέ Μεσιάν, για 
σύντομο χρονικό διάστημα, μουσική 

ανάλυση, καθώς επίσης και διεύθυνση 
ορχήστρας με τον Εζέν Μπιγκό. Συνθέτει 
μουσική για το μπαλέτο της Λουντμίλα 
Τσέρινα, το Κόβεντ Γκάρντεν, το Μπαλέτο 
της Στουτγκάρδης και επίσης για τον κινη-
ματογράφο. 
Το 1957 τού απονέμεται το πρώτο βρα-

βείο του Φεστιβάλ της Μόσχας από τον 
Σοστακόβιτς, για το έργο του Suite No 1 
για πιάνο και ορχήστρα. Συγχρόνως συν-
θέτει πολλά έργα συμφωνικής μουσικής 
και μουσικής δωματίου.

«ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΒΙΩΣΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΣΑ,  
ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»

Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και τέσ-
σερις φορές εκλεγμένος βουλευτής του 
ελληνικού Κοινοβουλίου με το ΚΚΕ και τη 
ΝΔ, ενώ παράλληλα ήταν ακτιβιστής τι-
μημένος με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν το 
1983.

Είχε ασχοληθεί με όλα τα είδη της μουσι-
κής, ενώ είχε συνθέσει τον ίσως πιο ανα-
γνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το 
συρτάκι «Ζορμπάς» (1964), βασισμένο σε 
παραδοσιακή κρητική μουσική. 
Επίσης έχει ασχοληθεί με την κλασική 

μουσική γράφοντας συμφωνίες, ορατό-
ρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική δωμα-
τίου. 

«Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δε 
θα είχα γράψει αυτή τη μουσική. Η μου-
σική για εμένα ποτέ δεν υπήρξε αυτο-
σκοπός, είναι κάτι το βιωματικό», έλεγε.

Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από 
καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι 
Beatles, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η Τζόαν Μπαέζ 
και η Εντίθ Πιάφ. 

Είχε γράψει μουσική για σημαντικές ται-
νίες όπως: Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορ-
μπάς (1964), Ζ (1969) και Σέρπικο (1973). 
Το 1970, για τη μουσική στην ταινία Ζ, 
του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA για 
πρωτότυπη μουσική, ενώ ήταν υποψήφι-
ος στην ίδια κατηγορία του 1974, για την 
ταινία State of Siege, και το 1975 για την 
ταινία Serpico. 

Επίσης, ήταν υποψήφιος για Γκράμι το 
1966 και το 1975 για το μουσικό θέμα των 
ταινιών Ζορμπάς και Serpico αντίστοιχα.
Το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η 

μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας 
ως στίχους ποιήματα βραβευμένων ποιη-
τών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως 
οι Γιάννης Ρίτσος (Βραβείο Ειρήνης Λένιν 
1976), Γιώργος Σεφέρης (Νόμπελ 1963), 
Πάμπλο Νερούδα (Νόμπελ 1971), Οδυσ-
σέας Ελύτης (Νόμπελ 1979). Το 2000 προ-
τάθηκε για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

© iefimerida.gr

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 96 ΕΤΩΝΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 96 ΕΤΩΝ

«Έφυγε» από τη ζωή  «Έφυγε» από τη ζωή  
ο Μίκης Θεοδωράκηςο Μίκης Θεοδωράκης
Οι σταθμοί της θρυλικής ζωής τουΟι σταθμοί της θρυλικής ζωής του

«Αν δεν είχα βιώσει αυτά που «Αν δεν είχα βιώσει αυτά που 
βίωσα, δε θα είχα γράψει αυτή βίωσα, δε θα είχα γράψει αυτή 

τη μουσική. Η μουσική για εμένα τη μουσική. Η μουσική για εμένα 
ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός, ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός, 

είναι κάτι το βιωματικό»είναι κάτι το βιωματικό»
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 απεβίωσε στο Μοντρεάλ 
ο αείμνηστος, σύζυγος, πατέρας, γιος και αδελφός

Σωκράτης Γουλάκος
(ετών 64 από το Μοντρεάλ)

Η σύζυγος: Julie
Τα παιδιά: 

Costance-Joel
Christopher-Stefanie

Σπύρος
Τα εγγόνια: Georgia Stephanie, Wolf Socrates, Julia Rose 

και Christopher Socrates Jr
Οι γονείς: Χρήστος – Connie Γουλάκος

Tα αδέλφια: Γιώργος-Jamie

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 

στον Καθεδρικό  Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Η οικογένεια του αείμνηστου Σωκράτη Γουλάκου, ευχαριστεί όλους όσους 
με διαφόρους τρόπους τους συμπαραστάθηκαν στον βαρύ τους πένθος.

Ο αείμνηστος Σωκράτης ήταν γαμπρός του μακαρίτη Σπύρου Γάβαρη και  είχε έντονη 
ανάμειξη στην Κοινότητα μας, αφού επί σειρά ετών το γραφείο του «Γουλάκος-Τσίτουρας» 

είχε αναλάβει τα λογιστικά της Κοινότητάς μας

Τόσο ο ίδιος, όσο και η πατρική του οικογένεια συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων 
δωρητών τόσο του Καθεδρικού μας Ναού, όσο και της Κοινότητά μας.
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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  6 / 9 / 2 0 2 1  –  1 2 / 9 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
809

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 808

3 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Η νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο 
σας, των χρημάτων, σας ωθεί να βρείτε 
νέους τρόπους για να έχετε οικονομική 
ασφάλεια, βοηθώντας σας να ορίσετε 
μερικές νέες προτεραιότητες και να αλ-
λάξετε τις καθημερινές σας συνήθειες. 
Οι σκέψεις σας μπορεί να στραφούν στον 
προϋπολογισμό σας, στις δαπάνες σας 
και στην εργασία σας.

Αγγίζετε την κορυφή. Η νέα Σε-
λήνη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας ενι-
σχύει τις επαγγελματικές σας προσπά-
θειες και βελτιώνει τις σχέσεις με τους 
συναδέλφους σας και τους συνεργάτες 
σας. Στόχος σας είναι η κατάκτηση του 
βραβείου και των επαίνων, μια νέα ηγετι-
κή θέση και αναγνώριση, και θα τα έχετε. 

Απελευθερώστε τη φλόγα του 
αισθησιασμού και του έρωτα που κρύβετε 
μέσα σας. Η νέα Σελήνη στον πέμπτο οίκο 
σας, του έρωτα και της δημιουργικότητας, 
αναφλέγει το πάθος σας και ενισχύει τις 
καλλιτεχνικές και δημιουργικές σας προ-
σπάθειες. Εάν ήσασταν κολλημένοι στη 
ρουτίνα σας, καιρός να φλερτάρετε και να 
διασκεδάσετε.

Η νέα Σελήνη στο ζώδιό σας 
σηματοδοτεί μια νέα εποχή για σας, 
σας φέρνει καλά νέα! Ακόμα κι αν ερ-
γάζεστε από τις 7 το πρωί ως τις 9 το 
βράδυ, βρίσκετε έναν τρόπο να ασχο-
ληθείτε με τον εαυτό σας και τις ανά-
γκες σας. Βάζετε την προσωπική σας 
σφραγίδα σε όλα όσα κάνετε.

Πετάξτε ελεύθεροι! Με τη νέα 
Σελήνη στον επεκτατικό ένατο οίκο σας 
αισθάνεστε αισιόδοξοι για τα πάντα, συ-
μπεριλαμβανομένης της καριέρας σας και 
των οικονομικών προοπτικών, βλέπετε το 
γαλάζιο ουρανό. Το φεγγάρι σάς προσφέ-
ρει απεριόριστες δυνατότητες να αναπτυ-
χθείτε, οι ιδέες και τα σχέδιά σας γίνονται 
πραγματικότητα. 

Ξεκουραστείτε στο σπίτι σας 
και ανοίξτε μια νέα σελίδα με τους 
αγαπημένους σας. Η νέα Σελήνη στον 
τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειας, σας βάζει σε μια νωχελι-
κή διάθεση, τώρα δεν έχετε όρεξη να 
φλερτάρετε και να διασκεδάσετε αλλά 
να μείνετε στη φωλιά σας.

Κάντε λίγο πίσω από την έντο-
νη κοινωνική ζωή σας, θεραπεύστε τις 
πληγές του παρελθόντος. Η νέα Σελήνη 
στον πνευματικό δωδέκατο οίκο σας, σάς 
ζητά να απομακρυνθείτε από ανθρώ-
πους που σας δημιουργούν άγχος και να 
κάνετε οτιδήποτε ηρεμεί την ψυχή σας. 
Με άλλα λόγια, μην πιέζεστε τόσο πολύ.

Η νέα Σελήνη στο μετασχημα-
τιστικό όγδοο οίκο σας δημιουργεί μια 
εσωτερική αλλαγή, ίσως συνειδητοποι-
ώντας ότι η προσοχή στα «μικρά πράγ-
ματα» (όπως για παράδειγμα, να κάνετε 
ένα φίλο ή συνάδελφο ή τον αγαπημένο 
σας να αισθάνεται ξεχωριστός) μπορεί 
πραγματικά να σας φέρει πραγματική 
ευτυχία.

Διαδώστε τις ιδέες σας! Πνευ-
ματικά, είστε σε φωτιά, χάρη στη νέα Σε-
λήνη στο νοητικό και επικοινωνιακό τρί-
το οίκο σας. Προγραμματίζετε σημαντι-
κές επαγγελματικές συνεδρίες και έχετε 
ένα καταιγισμό ιδεών για νέα βήματα. 
Κανείς δεν μπορεί να εκφράσει καλύτε-
ρα μια ιδέα, μόνο εσείς μπορείτε τώρα.

Η ομαδική εργασία θα σας φέ-
ρει οφέλη χάρη στη νέα Σελήνη στον 
ενδέκατο οίκο σας, της κοινωνικής δι-
κτύωσης και των ομαδικών έργων. Δεν 
μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας, 
θα επιτύχετε περισσότερα με τη συν-
δρομή των άλλων, προωθώντας νέα 
έργα και συναντώντας νέα πρόσωπα.

Έχετε την επιθυμία να οικο-
δομήσετε με τον αγαπημένο σας ή ένα 
συνεργάτη μια σχέση σταθερή, χάρη στη 
νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο σας, των 
σχέσεων και των συνεργασιών. Ίσως κά-
νετε επίσημη τη σχέση σας ή υπογράψε-
τε ένα συμβόλαιο ή κάνετε μια προσοδο-
φόρα επαγγελματική συμφωνία ή έχετε 
μια προσφορά για ένωση δυνάμεων. 
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Με τη νέα Σελήνη στον καθημε-
ρινό και υγιή έκτο οίκο σας, θέτετε οργά-
νωση και δομή στην καθημερινή σας ζωή, 
αλλάζετε τη συνήθη ρουτίνα σας. Ξέρετε 
ότι μπορείτε να καταφέρετε τα καλύτερα 
πηγαίνοντας πιο τακτικά στο γυμναστή-
ριο και ακολουθώντας μια πιο ισορρο-
πημένη διατροφή, θα απομακρυνθεί το 
καθημερινό άγχος σας. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

401 π.Χ.: Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης 
Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρό-
νου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό 
του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 
ελλήνων μισθοφόρων, οι περίφημοι «Μύριοι», 
που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου 
Ανάβασις».
301: Ιδρύεται από τον Μαρίνο της Ραμπ η Γα-
ληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα 
από τα μικρότερα κράτη του κόσμου.
1843: Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφα-
λής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν 
τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.
1960: Εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρώτος τηλεοπτικός 
σταθμός της ΔΕΗ και το ίδιο βράδυ ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει την 25η ΔΕΘ.
1974: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πα-
νελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).
2004: Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας 
Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλ-
λουν σε σχολείο, που έχουν καταλάβει τσε-
τσένοι αντάρτες. Οι νεκροί φθάνουν τους 344, 
ανάμεσά τους και 172 παιδιά.

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Στο δημοτικό η δασκάλα λέει στους 

μαθητές της: «Παιδιά, ελάτε να 
κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, 
πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: 
Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, 
κάνει νιάου, αλλά έχει και μια ελιά στη 
μυτούλα του!».

Απαντά ο μαθητής: «Δεν ξέρω κυρία!». 
Και η δασκάλα του λέει: «Μα είναι η 
γάτα, έβαλα την ελιά απλά για να σε 
μπερδέψω!».

Στη συνέχεια...
«Πέτρο, πες μου εσύ: έχει φτερό, 

ράμφος και από κάτω ένα κουκούτσι!». 
Απαντά ο Πέτρος: «Πού να ξέρω κυρία, 

και με κουκούτσι από κάτω; Δύσκολα τα 
πράγματα!». Του απαντά η δασκάλα: 
«Είναι το πουλί! Έβαλα το κουκούτσι 
απλά για να σε μπερδέψω!».

Σηκώνεται τότε ο Τοτός και λέει: Κυρία, 
θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι!

«Τι είναι μακρύ, είναι κόκκινο και 
στρογγυλό στην κορυφή, έχει δύο 
μπάλες από κάτω και αρέσουν στις 
γυναίκες να το βάζουν στο… στόμα;».

Τσαντίζεται η δασκάλα και του λέει: 
«Τοτέ, έξω από την τάξη!!! ΤΩΡΑ!!!». 
Ήρεμος ο Τοτός λέει της δασκάλας: «Όχι 
κυρία... είναι το ΚΡΑΓΙΟΝ, τις μπάλες τις 
έβαλα απλά για να σας… μπερδέψω!».

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




