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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.

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Εμβόλιο ή ανεργία  Εμβόλιο ή ανεργία  
για τους υγειονομικούς για τους υγειονομικούς 
Σε αναστολή χωρίς αμοιβήΣε αναστολή χωρίς αμοιβή    
από τις 15/10από τις 15/10

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

Τι ισχύει με την 3η Τι ισχύει με την 3η 
δόση των εμβολίωνδόση των εμβολίων 
ΝΑΙ από τις κυβερνήσεις  
ΟΧΙ από κορυφαίους ειδικούς

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Έκκληση από τους δήμους της Έκκληση από τους δήμους της 
Επαρχίας για την καταπολέμηση Επαρχίας για την καταπολέμηση 
της διακίνησης όπλωντης διακίνησης όπλων

Νέο φάρμακο  Νέο φάρμακο  
από τη Βρετανία από τη Βρετανία 

Ρινικό σπρέϊ διαλύει τον κορωνοϊό σε τρεις ημέρες!Ρινικό σπρέϊ διαλύει τον κορωνοϊό σε τρεις ημέρες!  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Bloomberg: Δύσκολος  Bloomberg: Δύσκολος  
χειμώνας για την Ευρώπηχειμώνας για την Ευρώπη 
Ελλάδα: «Συναγερμός» στο οικονομικό  Ελλάδα: «Συναγερμός» στο οικονομικό  
επιτελείο από τις ανατιμήσειςεπιτελείο από τις ανατιμήσεις  

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ 2021 

Φιλελεύθεροι  Φιλελεύθεροι  
και Συντηρητικοί και Συντηρητικοί 

δεν πείθουν  δεν πείθουν  
τους Καναδούς τους Καναδούς 

ΣΕΛΙΔΕΣ 17-19

Από 33% το Από 33% το 
κάθε κόμμα, κάθε κόμμα, 

πολύ δύσκολη  πολύ δύσκολη  
η αυτοδυναμίαη αυτοδυναμία  

ΣΕΛΙΔΕΣ 3,11

ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 15 ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7
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YES! $0 DOWN ON ACCESSORIES TOO2 

for Fido customers on select plans.

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $5500 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile plan. A larger down 
payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment plus 
taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. 2. Available to Fido customers with a postpaid mobile plan. 0% 
APR on approved credit with an accessory financing agreement. Total purchase cannot exceed $500 before tax per accessory financing agreement. Maximum 5 accessory financing agreements per Fido account. Accessory financing agreement based on retail price, 
minus any discounts (if applicable), plus applicable taxes; if your accessory financing agreement is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding accessory financing balance becomes due. TMFido related names & logos are trademarks used under licence. © 
2021 Fido

$

ZERO IN ON THE NEW

$

0DOWN

Fido Payment Program
with

0% interest, on approved credit
with select phones and plans.

1

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

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

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca  
to see all current offers
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Κορυφαίοι υγειονομικοί είπαν στο 
Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να μην 

έχουν στη διάθεσή τους επαρκή δεδομέ-
να ώστε να συστήσουν τη χορήγηση ανα-
μνηστικών (τρίτων) δόσεων του εμβολίου 
κατά της Covid-19 σε όλον τον πληθυσμό 
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως προσδο-
κούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνέστη-

σαν στο Λευκό Οίκο να αναβάλει το σχέ-
διό του για τη χορήγηση αυτών των δόσε-
ων σε όλον τον πληθυσμό, έγραψε η εφη-
μερίδα New York Times, επικαλούμενη 
πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.
Οι αξιωματούχοι αυτοί είπαν ότι χρειά-

ζονται περισσότερο χρόνο για να συλλέ-
ξουν και να μελετήσουν όλα τα αναγκαία 
δεδομένα.

Η Δρ Τζάνετ Γούντκοκ, που ασκεί χρέη 
Επιτρόπου στην Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) και η διευθύντρια των 
Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθε-
νειών (CDC) Δρ Ροσέλ Ουαλένσκι είπαν 
στο συντονιστή του Λευκού Οίκου για την 
Covid-19, τον Τζέφρι Ζίεντς, ότι οι υπηρε-
σίες τους ίσως να είναι σε θέση να συστή-
σουν τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων 
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, μόνο για ορι-
σμένους απ’ όσους έχουν κάνει το εμβό-
λιο των Pfizer-BioNTech, προστίθεται στο 
δημοσίευμα.

ΕΜΑ – ECDC: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
ΑΝΑΓΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
και το Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων σημειώνουν, ότι δεν 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη χορήγησης 
ενισχυτικών δόσεων εμβολίων σε πλήρως 
εμβολιασμένα άτομα στο γενικό πληθυ-
σμό.

Ειδικότερα, ο ΕΜΑ αναφέρει ότι, με 
βάση τα τρέχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη χορήγησης ενισχυτι-
κών δόσεων εμβολίων σε πλήρως εμβολι-
ασμένα άτομα στο γενικό πληθυσμό, σύμ-
φωνα με τεχνική έκθεση που εκδόθηκε 
στις αρχές Σεπτεμβρίου από το Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοση-
μάτων (ECDC). 
Η έκθεση σημειώνει επίσης, ότι πρέπει 

να ληφθούν υπόψη επιπλέον δόσεις για 
άτομα με έντονα εξασθενημένο ανοσο-
ποιητικό σύστημα ως μέρος του πρωτογε-
νούς εμβολιασμού τους.
Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα 

του εμβολίου και τη διάρκεια της προστα-
σίας δείχνουν, ότι όλα τα εμβόλια που 
έχουν εγκριθεί στην ΕΕ είναι επί του πα-
ρόντος εξαιρετικά προστατευτικά έναντι 
νοσηλείας, σοβαρής νόσησης και θανά-
των που σχετίζονται με την COVID-19, ενώ 
περίπου ένας στους τρεις ενήλικες στην 
ΕΕ άνω των 18 ετών δεν είναι ακόμη πλή-
ρως εμβολιασμένος. 
Σε αυτήν την κατάσταση, η προτεραιό-

τητα πρέπει τώρα να είναι ο εμβολιασμός 
όλων εκείνων των ατόμων που δεν έχουν 
ολοκληρώσει ακόμη τον εμβολιασμό. 

Για να συμπληρωθούν οι προσπάθειες 
εμβολιασμού, είναι επίσης ζωτικής σημα-

σίας η συνέχιση της εφαρμογής μέτρων 
όπως η φυσική απόσταση, η υγιεινή των 
χεριών και η χρήση μάσκας προσώπου 
όπου απαιτείται, ιδίως σε χώρους υψηλού 
κινδύνου, όπως εγκαταστάσεις μακροχρό-
νιας φροντίδας ή νοσοκομειακούς θαλά-
μους με ασθενείς με κίνδυνο για σοβαρή 
COVID-19.
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μετα-

ξύ αναμνηστικών δόσεων για άτομα με 
φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύστημα και 
πρόσθετων δόσεων για άτομα με εξασθε-
νημένο ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ορισμένες μελέτες αναφέρουν, ότι μια 
πρόσθετη δόση εμβολίου μπορεί να βελ-
τιώσει την ανοσοαπόκριση σε ανοσοκατε-
σταλμένα άτομα, όπως λήπτες μοσχεύμα-
τος οργάνων των οποίων οι αρχικές απο-
κρίσεις στον εμβολιασμό ήταν χαμηλές. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιλογή χο-
ρήγησης πρόσθετης δόσης θα πρέπει να 
εξετάζεται ήδη. Θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί η παροχή πρόσθετης δόσης, ως 
προληπτικό μέτρο, σε ηλικιωμένα ασθενή 
άτομα, ιδιαίτερα σε εκείνους που ζουν σε 
κλειστούς χώρους, όπως εκείνοι που ζουν 
σε χώρους μακροχρόνιας φροντίδας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(ΕΜΑ) αξιολογεί προς το παρόν δεδομένα 
για επιπλέον δόσεις και θα εξετάσει εάν 
οι ενημερώσεις των πληροφοριών του 
προϊόντος είναι κατάλληλες. 
Ο EMA θα αξιολογήσει επίσης δεδομένα 

για ενισχυτικές δόσεις.
Ενώ ο EMA αξιολογεί σχετικά δεδομένα, 

τα κράτη – μέλη μπορούν να εξετάσουν 
προπαρασκευαστικά σχέδια για τη χορή-
γηση ενισχυτικών και πρόσθετων δόσεων.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ;

Ο δρ. Ντάνιελ Γουαινμπέργκερ του Γιέηλ 
συμφώνησε ότι «η μελέτη εξέτασε μόνο 
ένα πολύ περιορισμένο ερώτημα, καθώς 
η βραχυπρόθεσμη προστασία συνιστά 
ένα μόνο κομμάτι του παζλ». 
Αν η επίδραση της έξτρα δόσης στην ανο-

σία του οργανισμού «ξεθωριάζει» γρήγο-
ρα ή αν η εθνική εκστρατεία του εμβολι-
ασμού αποσπάται από το βασικό στόχο 
να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν κάνει 
ακόμη, τότε, σύμφωνα με τον δρ. Ντάου-
ντι, η προσπάθεια για χορήγηση τρίτης 
δόσης θα έχει τελικά μικρό μόνο όφελος 
σε βάθος χρόνου. 
«Χρειαζόμαστε μακροχρόνια δεδομένα, 

προτού μπορέσουμε να πούμε ότι η χο-
ρήγηση ενισχυτικών δόσεων αποτελεί τη 
σωστή στρατηγική», τόνισε.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΔΥΟ ΝΕΕΣ  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Μια τρίτη ενισχυτική δόση εμβολίου 
Pfizer/ BioNTech μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο λοίμωξης Covid-19, δείχνουν δύο 
νέες επιστημονικές μελέτες στο Ισραήλ. 

Η προστασία αυξάνεται τις αμέσως επό-
μενες εβδομάδες μετά την έξτρα δόση, 
αλλά παραμένει ακόμη άγνωστο πόσο δι-
αρκεί αυτό το όφελος. Σε μια προσπάθεια 
να ανακόψει το νέο επιδημικό κύμα της 

παραλλαγής Δέλτα του κορωνοϊού, το Ισ-
ραήλ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που 
από τις 29 Αυγούστου έχει επιδοθεί σε 
μαζική εκστρατεία χορήγησης τρίτης δό-
σης στον πληθυσμό του άνω των 12 ετών 
(εφόσον η δεύτερη δόση είχε γίνει του-
λάχιστον πριν πέντε μήνες) και ήδη πάνω 
από 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κά-
νει ενισχυτική – αναμνηστική δόση.

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

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  11

COVID-19 | ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

ΗΠΑ: Κορυφαίοι υγειονομικοί 
λένε ΟΧΙ σε τρίτη δόση εμβολίου
☛ Δεν έχουν ακόμη επαρκή στοιχεία 
☛ Η Ελλάδα πάντως φουλάρει για 3η δόση…
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ
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Οι δημοσκοπήσεις 
και η αλήθεια…

Δύο σχεδόν εβδομάδες πριν τις Ομοσπονδιακές εκλογές και οι 
δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν… Άλλες καταγράφουν 

προβάδισμα και ποσοστιαίες μονάδες και άλλες καθοδηγούν τους 
ψηφοφόρους.

Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις μου 
γύρω από τα γκάλοπ που μας πλασάρουν κάθε τόσο και λιγάκι οι 
διάφορες εταιρίες μετρήσεων κοινής γνώμης. Βέβαια, μέχρι την 
παρούσα χρονική στιγμή που γράφεται το άρθρο τα δύο επικρατέ-
στερα κόμματα των Φιλελευθέρων και Συντηρητικών φαίνεται να 
ισοψηφούν.  

Με διαφορά ακολουθούν τα κόμματα των Νεοδημοκρατών, Bloc 
Quebecois, Πρασίνων και Λαϊκών. Οι δημοσκοπήσεις πάντως αυ-
τές δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να διαφοροποιηθούν ή και να 
διαψευστούν τελικά.

Αλήθεια, ποιοί άραγε είναι οι λόγοι για τους οποίους οι δημο-
σκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν επαρκώς την εκλογική 
συμπεριφορά των πολιτών; Γεγονός είναι ότι ένα μεγάλο μέρος 
των ερωτηθέντων δεν απαντούν αποφεύγοντας συστηματικά να 
πουν τι και ποιούς θα ψηφίσουν. Επομένως, το εκάστοτε δείγμα σε 
καμία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Εξ άλλου, πολλοί 
από αυτούς που απαντούν δηλώνουν αναποφάσιστοι, προφανώς 
για να αποφύγουν να απαντήσουν.

Ένας άλλος βασικός λόγος είναι ότι οι περισσότερες δημοσκοπή-
σεις είναι τηλεφωνικές και μάλιστα τα τηλεφωνήματα που γίνονται 
από τις εταιρίες είναι σε σταθερά. Όμως, πόσοι σήμερα βρίσκο-
νται δίπλα σε σταθερά τηλέφωνα, τα οποία τείνουν τα εκλείψουν, 
για να απαντήσουν στους δημοσκόπους; Μάλλον ελάχιστοι και οι 
πιο μεγάλοι σε ηλικία, που σημαίνει ότι η νεανική άποψη ακούγε-
ται στο ελάχιστο. 

Επίσης, πόσο σαφείς είναι οι ερωτήσεις που τίθενται και ακόμη 
πόσο ειλικρινείς είναι οι απαντήσεις που δίδονται;
Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι οι δημοσκοπήσεις 

αδυνατούν να σφυγμομετρήσουν τη γνώμη ορισμένων μειο-
νοτικών ομάδων οι οποίες θεωρούν ότι αποτελούν στόχο, με 
αποτέλεσμα να αποφεύγουν να λάβουν μέρος. Εν τω μετα-
ξύ, πολλοί πολίτες δεν απαντούν φοβούμενοι μήπως κατα-
γράφεται η προτίμησή τους σε σχέση με το τηλέφωνό τους.  
Όπως και να έχει, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την εικόνα μιας 
δεδομένης στιγμής και κατά τη γνώμη μου σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελούν σωστή πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. 
Περαιτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί και η σημασία του στατι-
στικού λάθους που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κυμαίνεται 
ανάμεσα στους 3 έως και 6 βαθμούς και το ότι κατά πόσο θα ισχύ-
σει εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 

Κανείς πάντως δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το εάν τελικά τα 
συμπεράσματα που εξάγονται από τις δημοσκοπήσεις θα αποτυ-
πωθούν πραγματικά και στις κάλπες ή θα έχουμε εκπλήξεις... 
Συνεπώς, εάν οι εταιρίες δημοσκοπήσεων δεν εφαρμόσουν νέες 

μεθόδους (εκτός τις διαδικτυακές εννοείται) για να λαμβάνουν τα 
δείγματά τους, δεν πρόκειται ποτέ να ανακτήσουν την αξιοπιστία 
τους και μονίμως θα πέφτουν έξω. Ζωντανό παράδειγμα οι τελευ-
ταίες επαρχιακές δημοσκοπήσεις για την πρόθεση ψήφου που 
έπεσαν παταγωδώς έξω.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο οι φετινές δημοσκοπήσεις, 
που διενεργούνται για τις Ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρί-
ου, θα επαληθευτούν ή διαψευστούν...

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001: ΤΑ «ΑΠΟΝΕΡΑ» ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 εκτός από τα 
τραγικά γεγονότα όπου έχασαν τη ζωή τους 

3.000 άτομα – παρεμπιπτόντως, 2 νέα θύματα 
αναγνωρίστηκαν από τα θρύψαλα των οστών τους 
μόλις πρόσφατα (8 Σεπτεμβρίου 2021) – έγινε και η 
αφετηρία της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στον κόσμο που 
ζούμε.
Απ’ εκείνη την ημέρα όλα άλλαξαν. Υποβληθήκαμε 

σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και υπεστήκαμε 
όλοι, λίγο ή πολύ, τα δραστικά μέτρα ασφάλειας 
σε πολλούς δημόσιους χώρους -τα πρώτα χρόνια- 
αλλά ως και σήμερα και για πάντα θα ζούμε τα 
απαγορευτικά μέτρα στα αεροδρόμια μας. Μην τυχόν 
έχετε στη τσάντα σας ένα τσιμπιδάκι θα το μυριστούν 
τα λαγωνικά του αεροδρομίου και πριν πείτε μια λέξη 
θα σας περικυκλώσει η ειδική αστυνομική υπηρεσία 
αντιτρομοκρατικής του αεροδρομίου.

Ας μην πούμε το εν μέρει «γδύσιμο» που κάνουμε 
στον έλεγχο: Βγάλε ζώνη, βγάλε τα παπούτσια, 
άδειασε τις τσέπες, κ.λπ. Με το παραμικρό, κι αν έχει 
τα… μπουρίνια του ο ελεγκτής ή για να δείξει τον… 
τσαμπουκά του, σας διατάζει να τον ακολουθήσετε 
στο διπλανό δωμάτιο για περαιτέρω εξέταση ως και… 
κωλονοσκόπιση.

Με την πάροδο του χρόνου κατάπιαμε τα νέα μέτρα. 
Αποδεχτήκαμε – ναι υπάρχουν – τα εκατοντάδες 
ηλεκτρονικά μάτια στους διάφορους δρόμους για 
την ασφάλεια μας. Σε ορισμένα κράτη, όπως η Κίνα, 
δεν μπορείτε να κάνετε βήμα που να μην σας έχει στο 
φακό της κάποιο ηλεκτρονικό μάτι.

Η 11η Σεπτεμβρίου έδωσε αυτομάτως, ή μάλλον 
ήταν η δικαιολογία να δοθούν, περισσότερες 
μη δημοκρατικές αρμοδιότητες στις αρχές των 
κυβερνήσεων, όλων των κρατών. Αρμοδιότητες όμως 
σημαίνει και τεράστια κονδύλια εκατοντάδων δις 
δολαρίων για την ασφάλεια.

Παράλληλα, η 11η Σεπτεμβρίου έδωσε τα κίνητρα 
στην Αμερική να επιτεθεί στο Αφγανιστάν ως 
απάντηση στην επίθεση της Αλ Κάιντα που οργάνωσε 
τα τρομοκρατικά γεγονότα εκείνη τη μέρα -Δίδυμοι 
Πύργοι, Πεντάγωνο- στην Αμερική. Είναι κάπως 
παράξενο (και παράδοξο), ότι την επέτειο της 11ης 
Σεπτεμβρίου, στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια μετά, με 
αμέτρητα θύματα αμάχου πληθυσμού, καταστροφές, 
και θύματα Αμερικανών φαντάρων και των συμμάχων 
τους, οι Ταλιμπάν έχουν περισσότερη δύναμη και 
επιπλέον κυβερνούν τη χώρα.
Το πέσιμο των δίδυμων πύργων και η επίθεση 

στο Πεντάγωνο έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ότι 
νομίζουμε.

Οι πύργοι συμβολίζουν το ΧΡΗΜΑ και το Πεντάγωνο 
τη ΔΥΝΑΜΗ της Αμερικής. Ξέρουμε όλοι ότι το 
χρέος της χώρας την ώρα που γράφω, είναι 29 
τρισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι το 125,76% του ΑΕΠ 
της χώρας, ενώ το 2001 ήταν 60%. Αυτό ισοδυναμεί σε 
$86 χιλιάδες δολάρια για κάθε από τους 333.205.954 
κατοίκους της Αμερικής.

Με άλλα λόγια, έχει καταρρεύσει η οικονομία της 
Αμερικής και κρατιέται εικονικά από το τύπωμα 
χρημάτων.

Όσο για το Πεντάγων,ο η ΔΥΝΑΜΗ της Αμερικής, ο 
διεθνής χωροφύλακας όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια, 
αρχίζει να καταρρέει και αυτός και το απέδειξε με την 
αποχώρηση από το Αφγανιστάν.
Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αλλά 

και η 20η επέτειος των γεγονότων, συνδέονται 
περισσότερο απ’ ότι νομίζουμε. Τα παραπάνω δεν 

είναι συνομωσίες, απλώς είναι μια ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΗ 
σκέψη και ανάλυση μου για το θέμα αυτό, που είναι 
για μένα το Πρώτο Κεφάλαιο της Μεγάλης Αλλαγής.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σιγά – σιγά, στις αρχές διστακτικά και όσο περνούν 

οι μέρες περισσότερο, οι αρχές διατυπώνουν: 
«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και όλα τα 
παρατράγουδα του για πολλά χρόνια...».

Μάλιστα, αγαπητοί. Ιδού η αλήθεια και ας το 
κατανοήσουμε. Οι μάσκες, τα υγρά απολύμανσης, οι 
εμβολιασμοί – που σύντομα θα γίνουν ετήσιοι σαν τη 
γρίπη – θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.
Φαίνεται οι ταγοί των κρατών ήξεραν τι έκαναν, 

όταν στα μουλωχτά (εδώ και πολλά χρόνια) πέρασαν 
νομοσχέδιο περί ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
που «καπελώνει» κάθε Χάρτη Δικαιωμάτων και 
Σύνταγμα των κρατών.

Μερικοί ταγοί έχουν ξεπεράσει τα όρια, άλλοι είναι 
πιο συγκαταβατικοί και ανθρώπινοι. Παραμένει όμως 
το γεγονός, ότι πέρασαν παμψηφεί στα κοινοβούλια 
τους αυτό το ειδικό νομοσχέδιο.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Αυτό το κεφάλαιο θα κοστίσει σε όλους μας. 

Πρόκειται για το πάθος που έχουν οι ταγοί μας, 
προπαντός των δυτικών κρατών, για την «Κλιματική 
Αλλαγή». Να μια καλή δικαιολογία για επιπλέον 
νέους φόρους.

Εν τω μεταξύ, κανείς δεν αναφέρει ότι όσο και να 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για μείωση των πομπών 
και το διοξείδιο του άνθρακος οι δυτικές χώρες μας, 
αν δεν πάρουν μέτρα χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία 
που έχουν το μισό πληθυσμό του πλανήτη, τίποτα 
δε θα επιτευχθεί. Επίσης, αν και το ξέρουν από την 
έκθεση της ΝΑΣΑ, τα καιρικά φαινόμενα που ζούμε 
προέρχονται και θα υπάρχουν για περίπου 18 ακόμα 
χρόνια λόγω της μετακίνησης της Σελήνης. Προς το 
παρόν, στο παιχνίδι της Κλιματικής Αλλαγής παίρνουν 
ενεργό μέρος και οι ταγοί των εκκλησιών. 

Πρόσφατα, σε «Κοινό Μήνυμα για την Προστασία 
της Δημιουργίας», ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο 
Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, Τζάστιν Ουέλμπι, 
ζήτησαν από τους χριστιανούς να προσευχηθούν ώστε 
οι ηγέτες όλου του κόσμου, που θα συμμετάσχουν στη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή (COP26), η οποία θα διεξαχθεί το Νοέμβριο 
στη Γλασκώβη, να κάνουν θαρραλέες επιλογές.

Στο μήνυμά τους επισημαίνουν, ότι τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, οι 
πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες και η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν ότι η κλιματική 
αλλαγή «δεν είναι μόνο μια μελλοντική πρόκληση, 
αλλά ένα άμεσο και επείγον ζήτημα επιβίωσης».

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άφησα στο τέλος ένα θέμα ταμπού, το οποίο βγήκε 

στην επιφάνεια με τη δημοσιότητα απόρρητων 
εγγράφων και ταινιών της Αμερικανικής αεροπορίας 
και όχι μόνο. Πρόκειται για την ύπαρξη εξωγήινων 
όντων με διαστημόπλοια ασυλόγιστης τεχνολογίας. 
Προσθέτω ότι κυκλοφόρησε βιβλίο με στοιχεία, 
ότι δολοφονήθηκε η Μέριλιν Μονρό, επειδή 
έμαθε από τον Κέννεντι για την ύπαρξη εξωγήινων 
που συνεργάζονται με την Αμερική με κάποια 
ανταλλάγματα… 
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ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
H κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα 

δυσχερής, καθώς δια της εργαλει-
οποιήσεως της δημόσιας υγείας, δημι-
ουργείται μία καινοφανή Τάξη Πραγμά-
των, η οποία καταβαραθρώνει άρδην τα 
μέχρι τούδε δεδομένα της ζωής μας, με 
αποτέλεσμα, εκόντες άκοντες να υφι-
στάμεθα τις συνέπειες εις την καθημερι-
νότητά μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
© ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η δυστοπία καθί-
σταται απτή εις πάσα 
έκφανση του κοινωνι-
κού μας βίου, καθότι η 
ελευθέρα επιλογή μη 
υποβολής εαυτόν εις 
μίας εξαναγκαστική ια-
τρική πράξη, αντιμετω-

πίζεται κατά τρόπο κοινωνικά απαξιωτι-
κό, με συνέπεια οι «μη εμβολιασμένοι» 
να συνιστούν μία κοινωνική μερίδα, η 
οποία εξ ορισμού δέον, όπως βληθεί και 
απομονωθεί, προκειμένου να συμμορ-
φωθεί προς τις επιταγές του αυθέντη 
Κράτους.
Η διακριτική μεταχείριση και το στίγμα 

προς τους μη εμβολιασμένους έχει δια 
νόμου θεσπιστεί κατά καταστρατήγηση 
θεμελιωδών νομικών κεκτημένων, δίχως 
αιδώ και αισχύνη, με αποτέλεσμα να 
έχει εγκαθιδρυθεί εις την κοινωνία μας, 
ένα νέου τύπου κοινωνικό «Απαρτχάιντ», 
το οποίο διαχωρίζει τους ανθρώπους, 
ασφαλώς κατά παράβαση του Συντάγ-
ματος και των Διεθνών Συμβάσεων, με 
γνώμονα την υγεία.
Τα προσωπικά δεδομένα, το Ιατρικό 

απόρρητο έχουν όλα καταλυθεί χάρη της 
δημόσιας δήθεν υγείας, με αποτέλεσμα, 
η ανθρώπινη αξία να έχει λοιδορηθεί και 
να συνιστά απλώς μία ρητορική κενού 
περιεχομένου, καθότι πλέον αποδει-
κνύεται ότι η αναδυόμενη παγκόσμια 
υγειονομική δικτατορία, επιδιώκει να 
εξανδραποδίσει καθολικά τους πολίτες 
αμιγώς δια της απειλής, να δεχθούν 
εξαναγκαστικά μία ιατρική πράξη, ανε-
ξαρτήτως εάν ο βαθμός μετάδοσης των 
εμβολιασμένων ή μη καθίσταται όμοιος 
τόσο εις τους εμβολιασμένους αλλά και 
εις τους ανεμβολίαστους, όπως επίσης 
και οι περεπόμενες παρενέρειες από το 
εν λόγω σκεύασμα.

Εάν πράγματι υπήρχε Κράτος δικαίου, 
δεν υφίστατο αυτή η αντιπαράθεση και 
ρήξη μεταξύ του δοτού Κράτους και του 
Λαού, καθότι οι αντιπρόσωποι του λαού 
δεν αναγορεύουν ως αυτοσκοπό το εμ-
βόλιο, άνευ ετέρου τινός, όπως συμβαί-
νει εν προκειμένω, αλλά επιδιώκουν να 
καταπολεμήσουν τη φερόμενη πανδη-
μία, ισότιμα, δίκαια, λαμβάνοντας υπό-
ψιν και τις παρενέργειες.

Η αστυνόμευση όμως του ιδιωτικού 
μας βίου, μέσω της ποινικής καταστολής 
δια να συμμορφωθούμε καθοιονδήποτε 
τρόπο με τον εμβολιασμό, ενώ εκ παραλ-
λήλου, υπάρχει η δυνατότητα να υπο-
βληθεί ο καθείς εξ ημών εις ισοδύναμα 
υγειονομικά μέτρα, τα οποία η ίδια η 
επιτροπή «των σοφών» λοιμωξιολόγων, 
θέσπισε δια του ακαταδίωκτου, αποτε-
λεί μία λύση, την οποία όλως περιέργως 
η κυβέρνηση δε δέχεται και ωθεί τους 
πάντες προς τον εμβολιασμό.
Η στυγνή αυτή εκβίαση, συνηγορεί 

και πανθομολογεί τη δόλια προαίρεση 
της κυβερνήσεως να εξωθήσει τις μάζες 
προς μία ορισμένη κατεύθυνση, διό-
τι ναι μεν, τουλάχιστον προς το παρόν, 
καταλείπεται προς ορισμένες ομάδες, 
η δυνατότητα, να προσέρχονται εις τις 
υπηρεσίες, με αυτοδιαγνωστικούς ελέγ-
χους, πλην όμως τους καταλογίζει εις βά-

ρος των πολιτών, κατά απαράδεκτο τρό-
πο και οικονομικά δυσβάστακτο, διότι η 
επιβάρυνση του εκάστοτε πολίτη, ιδίοις 
εξόδοις να υποβάλλεται και μάλιστα δις, 
εις τα «rapid test», συνεπάγεται οικονο-
μική αφαίμαξη, οικονομική αιμορραγία 
και εν τέλει αδυναμία να ανταποκριθεί 
σε εβδομαδιαία τακτική βάση, με ό,τι 
τούτο συνεπάγεται, λαμβάνοντας υπό-
ψιν και τις λοιπές υποχρεώσεις μίας οι-
κογένειας, με συνέπεια να καθίσταται 
όμηρος αυτής της δυσμενούς καταστά-
σεως, με αποτέλεσμα, αργά ή γρήγορα, 
να συνθηκολογήσει και να αναγκαστεί 
να υποβληθεί στανικά προς την ιατρική 
αυτή πράξη του εμβολιασμού, παρά τη 
θέλησή του.

Η απτή αυτή απόδειξη του οικονομι-
κού στραγγαλισμού και της απαξίας της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικό-
τητας του πολίτη, ο οποίος δε συμμορ-
φώνεται, απάδει της Δημοκρατικής μας 
παράδοσης και ουδόλως συνάδει με τις 
θεμελιακές στέρεες αρχές του Κράτους 
Δικαίου και της Χρηστής Διοικήσεως.

Εις τον αντίποδα, η ιδιότυπη αυτή κοι-
νοβουλευτική δικτατορία βαίνει προς 
τον ολετήρα του κεκτημένου νομικού 
μας πολιτισμού, όπου πλέον ο πολίτης 
δεν έχει δικαίωμα να αντιδράσει ή να 
αρθρώσει μία επιστημονικά τεκμηριω-
μένη άποψη.
Ο λόγος περί της ακαδημαϊκής ελευθε-

ρίας, εξελίξεις οι οποίες δικαιολογούν 
απολύτως βάσιμα, την εγκαθιδρυθησο-
μένη Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπου διώ-
κεται κάποιος απηνώς και ποινικοποιεί-
ται η επιστημονική του άποψη, εφόσον 
αντίκεται με την καθεστωτική άποψη.

Η ποινικοποίηση της ελευθερίας του 
λόγου, συνιστά την κατάπτωση της Δη-
μοκρατίας και την αλλοίωση της δομής 
του Νομικού μας Πολιτισμού, διότι η 
εξουδετέρωση της πολυφωνίας και η 
σύλληψη των αντιφρονούντων, άγει την 
κοινωνία σε ολοκληρωτικά καθεστώ-
τα του μεσοπολέμου, όπου δεσπόζει η 
λογοκρισία, υφίστανται πιστοποιητικά 
φρονημάτων και ούτω καθ’ εξής.

Η νέα μορφή ολοκληρωτισμού την 
οποία ζούμε κείται επί θύραις, με απο-
τέλεσμα, η ίδια η ζωή μας να καθίσταται 
έρμαιο του παντοδύναμου Κράτους, το 
οποίο δια της τυραννίας των μέσων μαζι-
κής εξαπατήσεως εν συνδυασμώ με την 
ελεγχόμενη δικαιοσύνη, ως μία μορφή 
«μπαμπούλα»,  η οποία επιστρατεύεται 
προκειμένου να εκφοβίζει, κατ’ εντολήν 
του αυθέντου Κράτους και όχι να απο-
νείμει και να υπηρετήσει το μέγιστο αγα-
θό της Δικαιοσύνης, τείνει να παγιωθεί 
ως μία στάση.

Εν κατακλείδι, η διαφορετική άποψη δι-
ώκεται, η απόφαση περί της υγείας μας, 
εφόσον αντίκειται με αυτή της εξουσί-
ας, μάς καθιστά αυτοδικαίως κοινωνι-
κά απόκληρους, αποκηρυκτέους, και 
εν ταυτώ μιάσματα προς το φερόμενο 
υγιές πολιτικό κατεστημένο, η εποχή του 
χαράγματος της διαφορετικής απόψεως 
και της φαλκιδεύσεως των ελευθεριών, 
καθίσταται ενώπιόν μας.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολι-
τισμός» (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 Εκκλη-
σιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). 
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Ήταν αναμενόμενο. Η κυβέρνηση 
Legault ορίζει επίσημα τον υποχρε-

ωτικό εμβολιασμό των εργαζόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τόσο 
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
Επιπλέον, όσοι απειθαρχούν θα αναστέλ-
λονται χωρίς αμοιβή.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρ-
χουν εργαζόμενοι που θέτουν σε κίνδυνο 
ευάλωτους ανθρώπους», δήλωσε την Τρί-
τη 7 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας του 
Κεμπέκ, Christian Dubé.
Από τις 15 Οκτωβρίου όλοι οι εργαζό-

μενοι στο δίκτυο Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών θα πρέπει να εμβολιαστούν 
επαρκώς. Ως εκ τούτου, το μέτρο αυτό 
δεν ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους 
που εργάζονται απευθείας με ασθενείς, 
όπως γιατρούς, νοσηλευτές ή νοσοκό-
μους, αλλά και για τους διευθυντές ή τους 
φύλακες ασφαλείας που εργάζονται σε 
νοσοκομεία. Ακόμη και οι επισκέπτες θα 
πρέπει να έχουν το διαβατήριο εμβολια-
σμού στην τσέπη τους για να έρθουν στο 
κομοδίνο ενός ασθενούς.

«ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ  
ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ…»

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι 
θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον 
COVID-19. Οι μάσκες, η φυσική απόσταση 
και το διαβατήριο εμβολιασμού, δεν πρό-
κειται να εξαφανιστούν. «Τα μέτρα που 
έχουμε είναι εδώ για να παραμείνουν», 
τόνισε ο François Legault.
Το σύστημα υγείας, που ήδη υποφέρει 

από ελλείψεις προσωπικού, θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγμα-
τικότητα. Η κυβέρνηση CAQ του Legault 
σκέφτεται ακόμη και να δώσει μπόνους 
για να πείσει τις συνταξιοδοτημένες νο-
σοκόμες να επιστρέψουν στις θέσεις τους 

και να δώσουν ένα χέρι βοηθείας στα 
τμήματα εντατικής θεραπείας των νοσο-
κομείων.
«Η πανδημία θα μπορούσε να συνεχι-

στεί για αρκετά ακόμη χρόνια και οι Κε-
μπεκιώτες θα πρέπει να μάθουν να ζουν 
με τον ιό», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, 
Christian Dubé.
Οι μεταλλάξεις Covid-19 αναβάλουν τη 

στιγμή που το Κεμπέκ μπορεί να επιτύχει 
ανοσία αγέλης μέσω του εμβολιασμού. 
«Με τη συχνότητα μετάδοσης σε πολλές 

ηπείρους, από την Αφρική έως την Ασία, 
την ινδική υποήπειρο και την Αμερική, ο 
ιός έχει μεγάλες πιθανότητες να μεταλ-
λαχθεί με τη μορφή παραλλαγών που θα 
μας δημιουργήσουν συνεχείς προκλήσεις 
τους επόμενους μήνες και ίσως και τα επό-
μενα χρόνια», εξήγησε ο υπουργός.
«Αντί να ψάχνουμε για την ημερομηνία 

που όλα αυτά θα τελειώσουν, θα πρέπει 
να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Θα πρέ-
πει να δεχτούμε έναν ορισμένο αριθμό 
κρουσμάτων και έναν ορισμένο αριθμό 
νοσηλειών, εάν θέλουμε να επιστρέψου-
με σε μια φυσιολογική ζωή», συνεχίζει ο 
υπουργός.

Με την έναρξη του σχολικού έτους, οι 
προβλέψεις του INESSS για το μήνα Σε-
πτέμβριο τον απασχολούν ιδιαίτερα. «Σας 
χρειαζόμαστε και σας ζητώ να είστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες και 
εβδομάδες, ακόμα και αν έχετε εμβολια-
στεί επαρκώς», δήλωσε ο υπουργός.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Ενώ ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ του εμ-

βολιασμού κατά του COVID-19, η Διεπαγ-
γελματική Ομοσπονδία Υγείας του Κεμπέκ 
(FIQ) επικρίνει την κυβέρνηση Legault για 
την επιβολή στα μέλη της. Μια αυταρχι-
κή προσέγγιση, η οποία, σύμφωνα με 
την ένωση νοσηλευτών, αναπνευστικών 

θεραπευτών και κλινικών διαχυτών, θα 
μπορούσε να υπονομεύσει περαιτέρω 
τη σχέση εμπιστοσύνης με το Κεμπέκ και 
να επιδεινώσει την έλλειψη εργαζόμενων 
στον τομέα της υγείας.
Το FIQ αντιπροσωπεύει σχεδόν 76.000 

μέλη, κυρίως νοσηλευτές, βοηθούς νο-
σηλευτικής, αναπνευστικούς θεραπευτές. 
Είναι απόλυτα υπέρ του εμβολιασμού 
κατά του COVID-19, και θέλει όσο το δυ-
νατόν περισσότερα μέλη να εμβολια-
στούν, διαβεβαίωσε η Nancy Bédard.

Αλλά το FIQ υποδέχεται με σκεπτικισμό 
το λόγο προστασίας που διατηρεί η κυ-
βέρνηση Legault για το υγειονομικό προ-
σωπικό, προκειμένου να δικαιολογήσει 
την επιβολή του εμβολίου. Αυτοί οι ίδιοι 
υπάλληλοι, λέει η κ. Bédard, θυμούνται 
τις ασυνέπειες που υπέστησαν και τις 
μάχες που έδωσαν σε μια πανδημία για 
να εξασφαλίσουν την προστασία τους και 
των ασθενών.

Ενώ απαιτεί να εμβολιαστούν οι εργαζό-
μενοι στον τομέα της υγείας, η κυβέρνη-
ση μειώνει άλλα μέτρα προστασίας στα 
ιδρύματα, καταγγέλλει η Nancy Bédard. 
Παραθέτει μια οδηγία της 6ης Αυγούστου, 
με την οποία το Κεμπέκ τερματίζει τις ζε-
στές και χλιαρές περιοχές, επιτρέπει την 
κινητικότητα του προσωπικού και επιτρέ-
πει στους ασθενείς να μοιράζονται ξανά 
το ίδιο δωμάτιο.

Σε ποιες επιστημονικές βάσεις και με 
βάση ποια δεδομένα διατάσσει η κυβέρ-
νηση τον υποχρεωτικό εμβολιασμό; 

Για να κατανοήσει καλύτερα την από-
φαση της κυβέρνησης, το FIQ ζητά ένα 
ακριβές πορτρέτο των μη εμβολιασμένων 
εργαζόμενων στον τομέα της υγείας. Είναι 
έγκυες, ανοσοκατασταλμένες, σε προλη-
πτική απόσυρση, σε αναρρωτική άδεια, 
έχουν ιατρικούς περιορισμούς, είναι μέ-
ρος αυτής της μικροσκοπικής μερίδας που 
πάντα διστάζει [να εμβολιαστεί] λόγω συ-
γκεκριμένου πλαισίου, βρίσκονται σε πα-

ρατεταμένη επαφή με ασθενείς;
«Το χειρότερο πράγμα αυτή τη στιγμή 

[είναι αυτό] που εμποδίζει τους ασθενείς 
να έχουν [...] ολοκληρωμένη περίθαλψη. 
Δεν είναι η μόλυνση από τον COVID-19 
στο χώρο εργασίας ή το γεγονός ότι [ορι-
σμένα] μέλη μας δεν είναι εμβολιασμένα», 
τόνισε. Για το FIQ, είναι επιτακτική ανά-
γκη να διασφαλιστεί η ποιότητα του αέρα 
μέσω καλύτερου αερισμού, να συνεχιστεί 
ο έλεγχος και να αυξηθεί η πρόσβαση σε 
γρήγορες δοκιμές, να ελεγχθούν λοιμώ-
ξεις, να παρέχονται μάσκες N95 και να 
περιορίζεται η κινητικότητα του προσωπι-
κού. Μέσω μιας σειράς μέτρων θα μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
υποστηρίζει η κ. Bédard, και όχι μόνο 
μέσω του εμβολιασμού, όσο καίριας ση-
μασίας είναι.

ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ…
Η Ομοσπονδία Γενικών Ιατρών του Κε-

μπέκ (FMOQ), μέσω του διευθυντή και 
προέδρου της, Louis Godin, αναγνωρίζει 
ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι 
ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Αυτό αγγίζει 
τις αρχές των δικαιωμάτων και των ελευ-
θεριών και τη συγκατάθεση για θεραπεία, 
εξήγησε από την αρχή στην επιτροπή.

Όλοι οι γιατροί που εργάζονται στο Κε-
μπέκ και έχουν επαφή με ασθενείς πρέπει 
να εμβολιαστούν. Η Ομοσπονδία Ειδικών 
Ιατρών του Κεμπέκ (FMSQ) υποστηρίζει 
ανεπιφύλακτα τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ένα πράγμα είναι σαφές: ο μόνος τρόπος 
για την καταπολέμηση και την εξάλειψη 
μιας ασθένειας με υψηλό μολυσματικό 
δυναμικό είναι η υψηλή κάλυψη εμβολια-
σμού του πληθυσμού, δήλωσε ο Βίνσεντ 
Ολίβα, πρόεδρος του FMSQ, στους βου-
λευτές που συμμετείχαν στις ακροάσεις, 
την Πέμπτη 2/9. 

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Ο ασθενής πρέπει να είναι σε θέση να 
αναζητήσει θεραπεία χωρίς να φοβάται 
ότι θα μολυνθεί. Και αυτό είναι όλο.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ APTS
Από την έναρξη της πανδημίας, τα μέλη 

μας έχουν επιβληθεί σε ορισμένες αυ-
θαίρετες αποφάσεις, συχνά με αυταρχικό 
τρόπο και χωρίς διαβούλευση, δήλωσε ο 
Robert Comeau, προσωρινός πρόεδρος 
της l’Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS). Αυτές οι αποφάσεις, συ-
νέχισε, παραβιάζουν τα δικαιώματά τους 
και υποβαθμίζουν τις συνθήκες εργασίας 
και εργασίας τους.

Επίσης, η επιβολή του εμβολιασμού θα 
μπορούσε κάλλιστα να είναι το καλαμάκι 
που έσπασε την πλάτη της καμήλας, προ-
ειδοποίησε ο κ. Comeau, εξηγώντας τους 
φόβους που διατηρεί το APTS σχετικά με 
αυτήν την απόφαση.

Όπως το FIQ, το APTS θεωρεί απαραί-
τητο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα κατά του COVID-19. 
Αλλά το APTS ανησυχεί για την προοπτική 
ότι τα μέλη του Συλλόγου θα ανασταλούν 
χωρίς αμοιβή στο τρέχον πλαίσιο της έλ-
λειψης εργατικού δυναμικού.
Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει 

αφόρητη πίεση σε ορισμένους τομείς, 
προειδοποιεί ο Robert Comeau. Και αυτός 
ο φόβος δεκαπλασιάζεται από την απου-
σία σχεδίου έκτακτης ανάγκης εκ μέρους 
της κυβέρνησης Legault εάν προκύψει μια 
τέτοια κατάσταση [...], κατέληξε.

ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ  

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ
Σημαντική ήταν η δήλωση του πρωθυ-

πουργού, όσον αφορά τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό υπαλλήλων επιχειρήσεων. 
Οι εργοδότες πρέπει να κάνουν τα πάντα 

για να περιορίσουν την κυκλοφορία του 
ιού και έχουν «το δικαίωμα» να απαιτούν 
τον εμβολιασμό των υπαλλήλων τους, 
ανέφερε ο François Legault.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν το διαβατήριο εμβολιασμού για 
να ελέγξουν τους εργαζόμενους τους και 
ότι κάποιοι θα μπορούσαν ακόμη και να 
χάσουν τη δουλειά τους.
«Σε κάποιες δουλειές, για να επιστρέψεις 

στη δουλειά, πρέπει να σκεφτείς συνολι-
κά. Είναι απόφαση του εργοδότη που θα 
εξασφαλίσει την ασφάλεια άλλων εργαζο-
μένων και πελατών», ανέφερε. Ο υπουρ-
γός Οικονομίας Pierre Fitzgibbon δήλωσε 
ότι τάσσεται υπέρ της χρήσης του διαβα-
τηρίου εμβολίου σε εταιρείες.

Ο υπουργός Εργασίας Jean Boulet, με 
μακρά εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, είναι 
περισσότερο… διφορούμενος και έρχεται 
σε αντίθεση με τον κ. Legault στο ζήτημα 
της απόλυσης. Αναφέρει ότι το καθεστώς 
εμβολιασμού «δεν μπορεί να αποτελεί 
παράγοντα διάκρισης στην πρόσληψη» 
και δεν μπορεί «να χρησιμεύσει ως δικαι-
ολογία για την απόλυση κάποιου».
«Σε ένα χώρο εργασίας όπου υπάρχει σο-

βαρή πιθανότητα εξάπλωσης του ιού εάν 
οι άνθρωποι έρθουν να εργαστούν χωρίς 
το εμβόλιο, ο εργοδότης θα μπορούσε να 
επιβάλει το εμβόλιο. Αλλά δε θα συνι-
στούσα να απολύσει κάποιο άτομο που 
δεν έχει εμβολιαστεί. Υπάρχουν εναλλα-
κτικοί τρόποι: να το μεταθέσουμε σε άλλο 
μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και 
μετά από αυτό θα πρέπει να αποφασίσει 
για προοδευτικές κυρώσεις», εξήγησε ο 
υπουργός. 

Λέτε να εκδιωχθεί από υπουργός για τα 
πιστεύω του και τις δηλώσεις του;
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COVID-19

Νέο φάρμακο καταπολεμά τη λοίμωξη  
από Covid σε τρεις ημέρες!
Ένα φάρμακο σε μορφή ρινικού σπρέι 

θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο 
στον αγώνα κατά του Covid-19 μπλοκά-
ροντας τη βλάβη που προκαλεί ο κορω-
νοϊός στους πνεύμονες. Το φάρμακο αυτό 
ανακαλύφθηκε από μια ομάδα επιστημό-
νων με επικεφαλής τον Ιταλό μοριακό 
βιολόγο Μάουρο Τζιάκα (φωτ. δίπλα), 
καθηγητή στο τμήμα Καρδιαγγειακών 
Επιστημών του πανεπιστημίου King’s 
College στο Λονδίνο. 

Χρήστος Μαζάνης
© zougla.gr

Ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους σε 
διαδικτυακό συνέδριο αλλά και στη «La 
Repubblica», υποστηρίζει ότι μπορούμε 
πλέον να μιλάμε για μια νέα θεραπευτική 
προσέγγιση του SARS-Cov-2. Παράλληλα 
διευκρινίζει πως υπάρχουν επιστήμονες 
οι οποίοι εμφανίζονται αισιόδοξοι πως η 
νέα αυτή ανακάλυψη θα αλλάξει τα δε-
δομένα όσον αφορά στη θεραπεία του 
Covid-19.
«Η έρευνα ξεκίνησε το 2020. Συνεργα-

ζόμενος με την παθολογοανατόμο Ροσ-
σάνα Μπουσάνι (φωτ. άκρη δεξιά) του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τερ-
γέστης, συνειδητοποιήσαμε ότι στους 
πνεύμονες των ασθενών που πέθαναν 
από Covid εμφανίζονται πολύ συγκεκρι-
μένες δομές, μεγάλα συσσωματώματα 
κυττάρων συντηγμένα μαζί, γνωστά και 
ως συγκύτια. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
πρωτεΐνη Spike του ιού Sars-CoV-2, για να 

συνδεθεί με τα κύτταρα, ενεργοποιεί ένα 
μόριο που βρίσκεται στην επιφάνεια των 
κυττάρων, τη φωσφατιδυλοσερίνη, που 
προάγει τη σύντηξη. Το πρόβλημα είναι 
ότι αυτή η ένωση στη συνέχεια προκαλεί 
επίσης τη συγχώνευση των κυττάρων με-
ταξύ τους, δημιουργώντας θρόμβωση, η 
οποία παρατηρείται στο 90% των ασθε-
νών με προχωρημένη λοίμωξη Covid. 

Σε αυτούς τους ασθενείς, οι θρόμβοι 
παρατηρούνται τόσο στις μεγάλες, όσο 
και στις μικρές πνευμονικές αρτηρίες», 
λέει ο καθηγητής.
Οι ερευνητές λοιπόν αναρωτήθηκαν 

πώς μπορούν να αποτρέψουν αυτό το 
αποτέλεσμα. 
«Στο King’s College έχουμε χιλιάδες 

φάρμακα που έχουν ήδη εγκριθεί για 
ανθρώπινη χρήση, και έχουμε επίσης 
ρομποτικό εξοπλισμό που μας επιτρέπει 
να τα δοκιμάζουμε σε κάθε τύπο στόχου, 
για να βρούμε νέες χρήσεις. Σε αυτή την 
περίπτωση θέλαμε να εντοπίσουμε φάρ-
μακα που μπλοκάρουν τη φωσφατιδυ-

λοσερίνη και αποτρέπουν τις κυτταρικές 
συγχωνεύσεις που δημιουργεί η λοίμω-
ξη Covid-19. Βρήκαμε τρία αλλά το πιο 
αποτελεσματικό είναι η νικλοζαμίδη, ένα 
φάρμακο που χρησιμοποιείται σήμερα 
για λοιμώξεις. Αυτή τη στιγμή το φάρμα-
κο δοκιμάζεται σε ασθενείς σε 5 κέντρα 
στην Ινδία», προσθέτει.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας 
στο συνέδριο αποκάλυψε ακόμα, πως το 
συγκεκριμένο φάρμακο δοκιμάζεται σε 
ανθρώπους εδώ και δύο μήνες. «Δοκιμά-
ζουμε το φάρμακο σε μερικές εκατοντά-
δες ασθενείς εδώ και δύο μήνες και θα 
χρειαστούν ακόμη δύο μήνες για να απο-
δειχθεί ότι λειτουργεί όπως θέλουμε, και 
στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αμέσως», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφερόμενος στη νικλοζα-
μίδη, υποστήριξε ότι «το αντιπαρασιτικό 
αυτό φάρμακο που χρησιμοποιείται για 
περισσότερα από 50 χρόνια σε εντερικές 
λοιμώξεις θα μπορούσε να εμποδίσει τη 
βλάβη του πνεύμονα που προκαλείται 
από τον Covid-19. Υπάρχουν εταιρείες 
στο Βέλγιο, την Κορέα και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες που κατασκευάζουν ενέσιμα 
σκευάσματα αλλά και σπρέι».

Ο Μάουρο Τζιάκα, ερωτηθείς για τη 
φάση στην οποία βρίσκονται οι ασθενείς 
που δοκιμάζουν το φάρμακο απάντησε 
το εξής: «Δοκιμάζουμε το φάρμακο σε 
ασθενείς με προχωρημένη λοίμωξη από 
Covid. Αυτό συμβαίνει γιατί, εάν δοκιμα-
στεί σε ασθενείς στην αρχική φάση της 
λοίμωξης, δεδομένου ότι πολλοί από αυ-

τούς τους ασθενείς αναρρώνουν άμεσα, 
θα ήταν δύσκολο να καταλάβουμε εάν 
η επούλωση οφείλεται στο φάρμακο ή 
απλώς στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αλλά 
εάν η αποτελεσματικότητα επιβεβαιωθεί 
στην πιο προχωρημένη φάση της λοίμω-
ξης, τότε υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει 
και στις πρώτες φάσεις της νόσου. Η χο-
ρήγηση μπορεί να γίνει με ρινικό σπρέι».
«Τα προκλινικά πάντως αποτελέσματα 

φαίνονται ενθαρρυντικά. Στην Κορέα, η 
φαρμακευτική εταιρεία Daewoong χορή-
γησε το φάρμακο σε κουνάβια μολυσμέ-
να με SARS-CoV-2. Μετά από 3 ημέρες ο 
ιός είχε εξαφανιστεί εντελώς. Διότι εκτός 
από την πρόληψη των συγκυτίων, η νι-
κλοζαμίδη φαίνεται να αναστέλλει απο-
τελεσματικά τη μόλυνση», διευκρινίζει ο 
καθηγητής και καταλήγει: «Μεταξύ των 
επιστημόνων υπάρχουν και εκείνοι, όπως 
ο διευθυντής του Τμήματος Ιολογίας στο 
King’s College, που ισχυρίζονται ότι αυτό 
το φάρμακο είναι αυτή τη στιγμή το καλύ-
τερο αντιικό κατά του Covid».
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Για επίπεδα – ρεκόρ στην τιμή του φυ-
σικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, γεγονός που θα προκαλέσει μια 
τρομακτική αύξηση τιμών σε είδη πρώτης 
ανάγκης, κάνει λόγο μέσω δημοσιεύματος 
το πρακτορείο Bloomberg.
«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει με σοκ τις τιμές 

στην ενέργεια, με το κόστος του φυσικού 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να 
ανέρχεται πλέον σε επίπεδα ρεκόρ» ανα-
φέρεται συγκεκριμένα στο Bloomberg.

Η αύξηση οφείλεται στη ζήτηση του φυ-
σικού αερίου, στο οποίο αυτή τη στιγμή 
παρατηρείται ανεπάρκεια, με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται το κόστος παραγωγής 
του.

Οι επιχειρήσεις, μετά από ένα μεγάλο 
διάστημα κατά το οποίο αναγκάστηκαν 
να υπολειτουργήσουν λόγω της πανδη-
μίας Covid-19, ετοιμάζονται και πάλι να 
λειτουργήσουν κανονικά. Οι εργαζόμενοι 
επιστρέφουν στις εργασίες τους, με συνέ-
πεια να αυξάνεται η ζήτηση της ενέργειας.
Ωστόσο, «οι αυξημένες τιμές τροφοδο-

τούν τον πληθωρισμό και απειλούν να 
σταματήσουν την οικονομική ανάκαμψη, 
καθώς οι βιομηχανίες υψηλής κατανάλω-
σης ενέργειας – από τη βιομηχανία λιπα-
σμάτων έως τη βιομηχανία χάλυβα – ίσως 
χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή 
τους», αναφέρει το Bloomberg.

Επισημαίνεται επίσης ότι το ράλι τιμών 
εκτυλίσσεται παρά το γεγονός ότι είναι 
ακόμη καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι, εάν 
τα πράγματα είναι κρίσιμα τώρα, μια πε-
ρίοδο με χαμηλή ζήτηση, τότε ο χειμώνας 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολος.
«Οι τιμές αυξάνονται για τους κατανα-

λωτές τη στιγμή που το κόστος όλων των 
αγαθών -από το φαγητό έως τις μεταφο-
ρές- σημειώνει άνοδο, κάτι που προκαλεί 
πονοκέφαλο στους πολιτικούς, που προ-
σπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη 
των πολιτών για την ενεργειακή μετάβα-
ση» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
«Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη ξεκινή-

σει. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν 
πολύ δύσκολο χειμώνα» δήλωσε ο Julien 
Hoarau, επικεφαλής της EnergyScan, της 
μονάδας ανάλυσης της γαλλικής εταιρεί-
ας Engie SA.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  
ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
άρθρο, «τα προθεσμιακά συμβόλαια φυ-
σικού αερίου που διαπραγματεύονται 
στην Ολλανδία εκτινάχθηκαν σε επίπεδα 
ρεκόρ τη Δευτέρα 6/9, όπως και οι τιμές 
στη Βρετανία. Οι βραχυπρόθεσμες τιμές 
ρεύματος στη Βρετανία αυξήθηκαν επίσης 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως και τα 
προθεσμιακά συμβόλαια ενός έτους στη 
Γερμανία. Ο ζεστός καιρός και η χαμηλή 
ταχύτητα των ανέμων περιορίζουν την πα-
ραγωγή ανανεώσιμων, δίνοντας ώθηση 
στην παραγωγή ορυκτών και ανεβάζοντας 
την τιμή του άνθρακα πάνω από 70% στην 

Ευρώπη φέτος. Όλα αυτά οδήγησαν στο 
υψηλότερο κόστος μόλυνσης φέτος στην 
Ευρώπη... Η ενίσχυση των αποθεμάτων 
-που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ 
και μία δεκαετία- δεν ήταν εύκολη, με τον 
κορυφαίο πάροχο, τη Ρωσία, να μειώνει 
τις ροές, σε μια περίοδο κατά την οποία 
η Ασία συλλέγει φορτία υγροποιημένου 
φυσικού αερίου που μπορεί να κατέληγαν 
και στην Ευρώπη» αναφέρει το άρθρο.

Παράλληλα, το δημοσίευμα διευκρινί-
ζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί 
στη δική της παραγωγή, με διάφορες δι-
ακοπές να προκαλούν προβλήματα στις 
ροές από τη Βόρεια Θάλασσα. «Η εγχώ-
ρια παραγωγή επίσης βαίνει μειούμενη, 
με τον κολοσσό Groningen στην Ολλανδία 
να κλείνει τρία χρόνια νωρίτερα σε σχέση 
με τον αρχικό προγραμματισμό του. Οι 
αυξημένες τιμές ήδη οδήγησαν τον πλη-

θωρισμό στη Γερμανία στο υψηλότερο 
επίπεδο από το 2008. Οι τιμές ανέβηκαν 
κατά 3,4% τον Αύγουστο, ποσοστό υψη-
λότερο σε σχέση με το 2% που έχει θέσει 
ως στόχο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
για την Ευρωζώνη. Η κατάσταση θα μπο-
ρούσε να γίνει ακόμα χειρότερη, αν έχου-
με έναν ακόμα κρύο χειμώνα, όπως αυτόν 
του 2018, με το ψύχος να κυριεύει όλη τη 
δυτική Ευρώπη».
«Εάν το λεγόμενο “κτήνος” της Ανατολής 

επιστρέψει, δε θα προκαλέσει έκπληξη 
αν δούμε τριψήφια νούμερα στο κόστος» 
προειδοποιεί ο κ. Hoarau.
Σύμφωνα τέλος με τη Citigroup, οι χον-

δρικές τιμές ρεύματος και αερίου στην Ευ-
ρώπη μπορεί να οδηγήσουν σε μία μεσο-
σταθμική αύξηση 20% των λογαριασμών 
για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. «Το 
φάσμα της ενεργειακής φτώχειας θα μπο-
ρούσε να εξαπλωθεί γρήγορα στην Ευρώ-
πη αυτό το χειμώνα» ανέφεραν αναλυτές 
της Citi σε σημείωμά τους.

Εταιρείες παροχής ρεύματος στο Ηνω-
μένο Βασίλειο έχουν ήδη αυξήσει και τις 
οικιακές χρεώσεις. «Καθώς το ύψος των 
χονδρικών τιμών θα μετακυλίεται γρή-
γορα στα τιμολόγια λιανικής τους επόμε-
νους μήνες, η προσοχή είναι πιθανόν να 
εστιαστεί στο ρόλο των κυβερνήσεων για 
το μετριασμό του αντίκτυπου των αυξήσε-
ων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα» 
δήλωσε αναλυτής της S&P Global Platts.

© zougla.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: «Έρχεται ένας  Bloomberg: «Έρχεται ένας  
πολύ δύσκολος χειμώνας»πολύ δύσκολος χειμώνας»

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψάχνουν μέτρα για την  
ανάσχεση της ακρίβειας!
Συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο από τις αλλεπάλληλες ανατι-

μήσεις σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, που θα καταστήσουν πανάκρι-
βη τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών τους επόμενους μήνες.
Για επικοινωνιακούς λόγους, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα ελάφρυνσης σε 

φόρους και εισφορές, ενώ σε Μέγαρο Μαξίμου και υπουργεία Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Ενέργειας επεξεργάζονται σενάριο για παρεμβάσεις στο «βαρύ» μέτωπο 
των λογαριασμών του ρεύματος, καθώς αναμένεται εκτόξευση των τιμών μέσα στο 
Σεπτέμβριο.
Στελέχη της κυβέρνησης τονίζουν, πως τα μέτρα για το ρεύμα θα έχουν στόχευση τα 

ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι ένα κομμά-
τι της λεγόμενης μεσαίας τάξης θα κληθεί να πληρώσει το «μάρμαρο» της ακρίβειας.

Οι αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης καίνε την τσέπη των κα-
ταναλωτών, ενώ φαίνεται πως οι ανατιμήσεις θα ροκανίσουν και την επερχόμενη 
αύξηση του κατώτατου μισθού από την Πρωτοχρονιά, αλλά και τις έμμεσες αυξή-
σεις στις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω της μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών, της εισαγωγής του χαμηλού συντελεστή 9% στην κλίμα-
κα φορολογίας εισοδήματος, αλλά και την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης.   
© δημοκρατία
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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

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

À votre bureau de vote par anticipation 
du vendredi 10 septembre au lundi  

13 septembre, de 9 h à 21 h

At your assigned advance polling station 
from Friday, September 10, to Monday, 

September 13, 9:00 a.m. to 9:00 p.m.

À n’importe quel bureau 
d’Élections Canada avant  

le mardi 14 septembre, 18 h 

At any Elections Canada 
office before Tuesday,  

September 14, 6:00 p.m.

Par la poste – Faites votre demande  
avant le mardi 14 septembre, 18 h 

By mail – Apply by Tuesday,  
September 14, 6:00 p.m.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour connaître toutes les façons de voter.

Check your voter information card for all the ways you can vote. 

Il y a plusieurs façons de voter d’avance.
Vous pouvez voter : 

There are ways you can vote early.
You can vote:

Sept.

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.
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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

Μετά την κρίση που ξέσπασε στο Αφ-
γανιστάν, με την ανάληψη της 

εξουσίας από τους Ταλιμπάν, η παγκό-
σμια σκηνή στην κυριολεξία ρευστοποι-
είται. 

Σάββας Καλεντερίδης*
© pontosnews.gr

Ένα κράτος περίπου 35 εκατομμυρίων 
κατοίκων εισέρχεται σε μια σκοτεινή περί-
οδο, όπου θα επικρατήσει η βαρβαρότητα 
εναντίον των γυναικών, των γραμμάτων, 
των τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, 
της παιδείας. Θα επικρατήσει η βαρβαρό-
τητα εναντίον του ανθρώπου.

Όμως το θέμα είναι, ότι η κατάσταση 
αυτή επηρεάζει μεγάλες, μεσαίες και μι-
κρές χώρες, ανατρέπει παραδοσιακές σχέ-
σεις και ισορροπίες, εξάγει αστάθεια και 
«ταλιμπανισμό» σχεδόν στις μισές χώρες 
της ανθρωπότητας.

Η Ρωσία ανησυχεί, γιατί με την κατάστα-
ση που έχει δημιουργηθεί στο Τατζικιστάν 
και με την τάση φυγής των Αφγανών από 
την πατρίδα τους, υποψήφιες προς απο-
σταθεροποίηση χώρες είναι η Κιργιζία, το 
Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Τουρ-
κμενιστάν. Όμως, αν αποσταθεροποιη-
θούν οι χώρες αυτές, κινδυνεύει με απο-
σταθεροποίηση και η ίδια η Ρωσία.

Επίσης, ανησυχεί και η Κίνα, γιατί το 
Αφγανιστάν συνορεύει με την αυτόνομη 
περιοχή του Σινκιάνγκ, όπου κατοικούν 13 
εκατομμύρια Ουιγούροι, με ισχυρά ισλα-
μιστικά ρεύματα που επηρεάζονται από 
τους Ταλιμπάν. 

Και όπως είναι γνωστό, οι Ουιγούροι εί-
ναι η «αχίλλειος πτέρνα» της Κίνας, αφού 
κατηγορείται από τη Δύση ότι διαπράττει 
γενοκτονία εις βάρος των Ουιγούρων.

Η τρίτη μεγάλη χώρα που απειλείται με 
αποσταθεροποίηση, είναι το Πακιστάν, 
το οποίο αποτέλεσε επί πολλά χρόνια 
την επιχειρησιακή βάση των Ταλιμπάν. 
Η απειλή που αντιμετωπίζει το Πακιστάν, 
έχει δύο σκέλη. Το ένα σχετίζεται με τη 
μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων 
Αφγανών στο πακιστανικό έδαφος. Αριθ-
μός που μπορεί να γίνει εκατομμύριο ή 
και εκατομμύρια. Το άλλο σκέλος έχει να 
κάνει με την οργάνωση Ταλιμπάν του Πα-
κιστάν.
Αν οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν κερδί-

σουν το στοίχημα και κατορθώσουν να 
διοικήσουν τη χώρα τους, οι Ταλιμπάν του 
Πακιστάν θα αποκτήσουν δύναμη που εί-
ναι πιθανόν να απειλήσει τη σταθερότητα 
της χώρας αυτής.

Η τέταρτη μεγάλη χώρα που απειλείται, 
είναι το Ιράν, το οποίο ήδη φιλοξενεί στο 
έδαφός του πάνω από ένα εκατομμύριο 
Αφγανούς μετανάστες. Το Ιράν, μαζί με 
την Τουρκία, έπαιζαν ένα παιχνίδι με τους 
Αφγανούς μετανάστες, τους οποίους χρη-
σιμοποιούσαν ως «όπλο» εναντίον της 
Ελλάδας και της Ευρώπης. Τώρα όμως το 
«όπλο» αυτό μπορεί να γίνει αυτεπίστρο-
φο, δηλαδή μπούμερανγκ, αφού οι Αφ-
γανοί δε θέλουν να μπουν σε περιπέτειες, 
δεδομένου ότι οι δρόμοι προς την Ευρώ-
πη δεν είναι πλέον τόσο ανοιχτοί, όπως 
μέχρι τώρα.
Η πέμπτη μεγάλη χώρα που απειλείται, 

είναι η Τουρκία, η οποία επίσης έπεσε στο 
λάκκο που έσκαβε για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Ο Ερντογάν λέει ότι η Τουρκία φι-
λοξενεί ήδη 300 χιλιάδες Αφγανούς, ενώ η 
αντιπολίτευση μιλά για ένα εκατομμύριο. 
Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι ψηφοφόροι, 
ακόμα και εκείνοι του ΑΚΡ και του ΜΗΡ, δε 
θέλουν άλλους μετανάστες.

Οι Αφγανοί κι εδώ δε θέλουν να μπουν 
σε περιπέτειες προς Ελλάδα και Ευρώπη, 
γιατί τα μέτρα αποτροπής έχουν ενταθεί 
και προτιμούν να μείνουν στην Τουρκία.

Και όπως είναι γνωστό, είναι καλή η 
εξουσία. Καλό το Ισλάμ, καλός ο Νεο-οθω-
μανισμός, όμως καλύτερη όλων είναι η 
εξουσία, λέει ο Ερντογάν. Άρα, πρόβλημα 
οι Αφγανοί και για την Τουρκία.

Για την Ελλάδα, δεν είναι ανάγκη να ανα-
φέρουμε και πολλά. Τυχόν μαζική εισβο-
λή Αφγανών στην Ελλάδα, θα οδηγήσει σε 
πολιτικές αλλά και κοινωνικές ανατροπές. 
Αυτό το γνωρίζουν και οι πέτρες, μόνο οι 
ιδεοληπτικοί και οι εθνομηδενιστές δεν το 
βλέπουν αυτό.
Το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη. Τυχόν 

μαζική εισβολή εκατομμυρίων Αφγανών, 
θα ενισχύσει τα εθνικιστικά και ακροδεξιά 
κινήματα, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε πο-
λιτικές ανατροπές στη Γερμανία, τη Γαλ-
λία, άρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.
Η μόνη που μένει αλώβητη από την κα-

τάσταση αυτή είναι η Αμερική, οι ΗΠΑ, 
επειδή παρεμβάλλεται ένας ολόκληρος 
ωκεανός. Όμως, το πλήγμα στο κύρος και 
την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου χώ-
ρας είναι τεράστιο, ίσως ανεπανόρθωτο.
Γι’ αυτό θεωρούμε ότι η ανθρωπότητα 

ολόκληρη έχει μπει σε μια φάση ρευστό-
τητας. 
Το καθεστώς των Νεο-Ταλιμπάν θα οδη-

γήσει σε νέες εξελίξεις, θα δώσει στους 
παίκτες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή την ευκαιρία να δημιουργήσουν 
νέες μεθόδους σχέσεων, οι συμμαχίες θα 
αλλάξουν και τα συμφέροντα θα φέρουν 
μερικές χώρες πιο κοντά μεταξύ τους και 
θα απομακρύνουν άλλες.

Όσο για την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμ-
μάχου χώρας, που είναι ένα θέμα καυτό 

για την Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και να 
θέλει να πιστέψει κανείς ότι με μας τα 
πράγματα είναι διαφορετικά, είναι λάθος 
να μη φέρει στο νου του και ο πιο φιλοα-
μερικάνος, την κατάσταση που βρέθηκαν 
οι Κούρδοι πριν τρία χρόνια, όταν ο Τραμπ 
αποφάσισε να «πουλήσει» τους συμμά-
χους του Κούρδους στη Συρία, ούτε τους 
Αφγανούς, που άφησαν έρμαιο στα χέρια 
των Ταλιμπάν.

Ένας λογικός συνειρμός είναι ο εξής:
1] Πριν λίγα χρόνια «πούλησαν» 

τους Κούρδους, φέτος τους Αφγανούς, 
αύριο ποιος θα έχει σειρά;
2] Άραγε στην Αθήνα και τη Λευκωσία 

απασχολεί κανέναν αυτό το ακανθώδες 
και καυτό ζήτημα;
3] Υπολογίζει κανείς τι θα γίνει, αν τα 

εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ επιβάλ-
λουν το «άδειασμα» της Κύπρου και της 
Ελλάδας, όπως έγινε το 1974 στην Κύπρο;
Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα τελικό συ-

μπέρασμα: Σε αυτόν το ρευστοποιημένο 
κόσμο, με τις σχέσεις και τις συμμαχίες 
να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη 
και με την Τουρκία να υπερεξοπλίζεται 
και να εκδηλώνει ανερυθρίαστα την επε-
κτατική της πολιτική στην Κύπρο και την 
Ελλάδα, επιτακτική ανάγκη είναι να ενι-
σχύσουμε το εθνικό κράτος, την εθνική 
παραγωγή και την εθνική μας άμυνα.
Πρώτα να γίνουμε εμείς δυνατοί και αυ-

τάρκεις και μετά να ενισχύσουμε συμπλη-
ρωματικά τη χώρα με κάθε είδους συμμα-
χίες. Οι καιροί ου μενετοί.

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

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιερό καθήκον να Ιερό καθήκον να 
προστατέψουμε προστατέψουμε 
το έθνος – το έθνος – 
κράτοςκράτος
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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!

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Υγεί-

ας και των συνεργαζόμενων ισραηλινών 
πανεπιστημίων, που ανέλυσαν δεδομένα 
για 1,1 εκατομμύρια άτομα άνω των 60 
ετών, δείχνουν ότι όσοι έκαναν τον Αύ-
γουστο τρίτη δόση, εμφάνισαν μείωση 
κατά τουλάχιστον δέκα φορές του κινδύ-
νου να διαγνωστούν θετικοί για Covid-19 
μετά από δύο εβδομάδες. 
Αυτό κατ’ ουσίαν επαναφέρει, χάρη στην 

τρίτη δόση, την προστασία του εμβολίου 
της Pfizer/ BioNTech και έναντι της Δέλτα 
περίπου στο 95% (έναντι γύρω στο 70% 
μετά τις δύο δόσεις).
Από την άλλη, μελέτη ερευνητών της 

KSM Research, του οργανισμού υγείας 
Μακάμπι (του δεύτερου μεγαλύτερου 
στη χώρα), καθώς και της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γιέηλ των 
ΗΠΑ, δείχνουν, σύμφωνα με το «Science», 
ότι τον Αύγουστο η πιθανότητα ενός αν-
θρώπου άνω των 40 ετών να βγει θετικός 
σε μοριακό τεστ κορωνοϊού, ήταν μειωμέ-
νη κατά 48%, επτά έως 13 μέρες αφότου 
αυτός είχε κάνει τρεις δόσεις, σε σχέση 
με κάποιον που είχε κάνει δύο δόσεις του 
εμβολίου. 
Ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν ακόμη μι-

κρότερος (μείωση 70%) αν είχαν περάσει 
14 έως 21 μέρες μετά την τρίτη δόση, σε 
σχέση με τους διπλά εμβολιασμένους. Η 
μελέτη αφορούσε γενικά την πιθανότητα 
νέας μόλυνσης μεταξύ των εμβολιασμέ-
νων και δεν εστίασε ειδικά στον κίνδυνο 
σοβαρής λοίμωξης.

Πάντως, σύμφωνα με τον επιδημιολό-
γο Ντέηβιντ Ντάουντι του Πανεπιστημί-
ου Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, αν και 
ασφαλώς τα παραπάνω αποτελέσματα 
αποτελούν καλό νέο, δεν αποδεικνύουν 
ότι είναι αναγκαίο να γίνει μαζική χορήγη-
ση τρίτης δόσης στο γενικό πληθυσμό. 

Όπως είπε, «το ερώτημα δεν είναι αν 
μια ενισχυτική δόση ενισχύει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα βραχυπρόθεσμα, αλλά 
κατά πόσο παρέχει μια αξιόλογη αύξηση 
στη μακρόχρονη ανοσία σε βάθος μηνών. 
Και αν αυτό ισχύει, ποιο είναι το σωστό 
διάστημα ανάμεσα στη δεύτερη και στην 
τρίτη δόση. Οι απαντήσεις σε αυτά τα κρί-
σιμα ερωτήματα είναι πλήρως άγνωστες».

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 12-15 ΕΤΩΝ ΛΕΝΕ  
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Οι σύμβουλοι εμβολιασμών της Βρετα-
νίας ανακοίνωσαν, ότι δε συνιστούν τον 
καθολικό εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12 
έως 15 ετών κατά της Covid-19, προτιμώ-
ντας να ακολουθήσουν μια επιφυλακτική 
προσέγγιση ώστε να εκτιμήσουν τις μα-
κροπρόθεσμες επιπτώσεις σπάνιων περι-
στατικών μυοκαρδίτιδας.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εμφάνι-
σης φλεγμονών της καρδιάς, γνωστές ως 
μυοκαρδίτιδα, σε νέους ανθρώπους μετά 
τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο της 
Pfizer, αν και οι περιπτώσεις αυτές είναι 
συνήθως ήπιας μορφής.

Η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και 
Ανοσοποίησης της Βρετανίας ανέφερε την 
προηγούμενη εβδομάδα, ότι επεκτείνει 
την επιλεξιμότητα για εμβολιασμούς κατά 
της Covid-19 σε περισσότερα παιδιά 12 
έως 15 ετών με υποκείμενα προβλήματα 
υγείας από ό,τι στο παρελθόν, αλλά είπε 
ότι τα οφέλη του εμβολιασμού για υγιή 
παιδιά είναι πιθανώς μικρά.

ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ  
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ 3η ΔΟΣΗ!

«Τα άτομα που διαμένουν σε μονάδες 
φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και οι άνω 
των 60 ετών, είναι πιθανότατα αυτοί που 
θα ακολουθήσουν στον εμβολιασμό με 

τρίτη δόση τους ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς». Αυτό ανέφερε τη Δευτέρα 6/9 
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών στην Ελλάδα, Μαρία Θεοδωρί-
δου, κατά την ενημέρωση του υπουργείου 
Υγείας, τονίζοντας ότι η επιτροπή εμβολι-
ασμών μελετά όλα τα νεώτερα δεδομένα 
[…] για τον καθορισμό των πληθυσμια-
κών ομάδων που θα ακολουθήσουν όσον 
αφορά τη χορήγηση της τρίτης δόσης.
«Συζητάμε για άτομα που έχουν αυξημέ-

νο κίνδυνο έκθεσης στον ιό ή έχουν άλλο 
σοβαρό χρόνιο νόσημα» είπε χαρακτηρι-
στικά η κυρία Θεοδωρίδου και προσέθε-
σε ότι «η αναφορά στην τρίτη δόση δεν 
πρέπει να επισκιάζει το βασικό πρόγραμ-
μα εμβολιασμού», αναφέροντας μάλιστα 
χαρακτηριστικά τα λόγια του πατέρα Αν-
δρέα από τις Αρχάνες, ο οποίος έστησε 
εμβολιαστικό κέντρο έξω από την εκκλη-
σία της ενορίας του: «Η μοναδική λύση 
είναι το εμβόλιο και γι’ αυτό το λόγο κα-
λούμε όλους να εμβολιαστούν κάτω από 
τη σκέπη της Παναγίας».

Ερωτηθείσα η κυρία Θεοδωρίδου για το 
αν οι υγειονομικοί θα μπουν σε προτεραι-
ότητα όσον αφορά την τρίτη δόση, τόνισε 
ότι με τον εμβολιασμό των άνω των 60 
ετών, θα εμβολιαστούν και αρκετοί από 
τους υγειονομικούς και εξήγησε ότι «η τα-
ξινόμηση που κάνουμε τώρα δεν έχει προ-
τεραιοποίηση όπως είχε γίνει αρχικά, κα-
θώς πλέον υπάρχει επάρκεια εμβολίων».

Η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε ότι τέσ-
σερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση 
θα μπορούν όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι 
ή όσοι λαμβάνουν φάρμακα που ρίχνουν 
την άμυνα του οργανισμού να κάνουν την 
τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ έκανε εκτε-
νή αναφορά στη χαμηλή ανοσία λόγω πα-
ρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου. 
Όπως είπε για το γενικό πληθυσμό, μετά 

τους οκτώ μήνες (σε άλλες περιπτώσεις 
είναι εννιά μήνες ή και περισσότερο), φαί-
νεται να μειώνεται ο αριθμός των αντισω-
μάτων. 
Αυτό δε σημαίνει όπως εξήγησε ότι «οι 

άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί με δύο 
δόσεις παύουν να προστατεύονται από 
τον αρχικό εμβολιασμό. Δεν πρέπει να 
υπάρχει άγχος για την τρίτη δόση», είπε 
και προσέθεσε πως η δόση αυτή είναι 
αναμνηστική και ενισχύει τα αρχικά αντι-
σώματα.

Η κυρία Θεοδωρίδου μιλώντας για τις 
έγκυες σε σχέση με τη μετάλλαξη Δέλτα, 
είπε ότι υπάρχουν συνεχώς υπενθυμίσεις 
για τον εμβολιασμό των εγκύων. 
Η ίδια ανέφερε ότι από τις 29 έγκυες που 

έχουν μέχρι τη Δευτέρα 6/9/2021 νοση-
λευτεί σε ΜΕΘ από την αρχή της πανδη-
μίας στην Ελλάδα λόγω του κορωνοϊού, 
δύο έχουν καταλήξει και εξήγησε ότι η 
ασφάλεια του εμβολιασμού κατά την κύη-
ση -όπως δείχνει και τελευταία μελέτη σε 
δυόμισι χιλιάδες εγκύους- είναι δεδομένη. 

Μάλιστα, όπως ανέφερε, «ακόμα και 
στις πρώτες 20 εβδομάδες ο εμβολιασμός 
είναι ασφαλής για τις εγκύους, οι οποίες 
μπορούν να εμβολιάζονται καθόλη τη δι-
άρκεια της κύησης».

Όσον αφορά τον εμβολιασμό των παι-
διών, η κυρία Θεοδωρίδου επανέλαβε ότι 
αυτός γίνεται για τρεις λόγους και ενόψει 
ανοίγματος των σχολείων και αυτοί είναι: 
η προστασία των ίδιων των παιδιών, η 
προστασία της κοινότητας όσον αφορά τη 
μετάδοση του κορωνοϊού, αλλά και για να 
περιοριστούν οι πιθανότητες να μην έχου-
με νέες μεταλλάξεις. 
«Καθοριστικό ρόλο στον εμβολιασμό των 

παιδιών και των εφήβων παίζουν οι ίδιοι 
γονείς τους, οι παιδίατροι, ο οικογενεια-
κός γιατρός αλλά και οι έφηβοι, που φαί-
νεται ότι σε μεγάλο βαθμό εκφράζουν οι 
ίδιοι την επιθυμία τους για να εμβολια-
στούν» κατέληξε.

© iefimerida.gr | ΑΠΕ-ΜΠΕ

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  3
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Υγεία και Διατροφή
Μπορεί οι περισσότεροι να μη δί-

νουμε πολύ προσοχή σε μερικά 
απλά προβλήματα του πεπτικού μας 
συστήματος, όπως είναι η διάρροια, ο 
εμετός και η ναυτία αλλά, στις μέρες της 
πανδημίας και δεδομένου ότι οι μισοί 
περίπου από τους ασθενείς που νοση-
λεύτηκαν με κορωνοϊό, είχαν πεπτικά 
προβλήματα, σύμφωνα με μελέτη που 
δημοσιεύτηκε στην Αμερικανική Επιθε-
ώρηση Γαστρεντερολογίας, η προσοχή 
μας στράφηκε προς αυτά, με περισσότε-
ρο ενδιαφέρον.

Εκτός όμως από τον κορωνοϊό, τα επί-
μονα φουσκώματα, η πρησμένη κοιλιά 
και τα αέρια που συσσωρεύονται στο 
στομάχι και προκαλούν πόνο και καλό 
είναι να επισκεφθούμε το γιατρό μας, ο 
οποίος θα βρει τις αιτίες που προκαλούν 
αυτά τα συμπτώματα και θα τα ανα-
κουφίσει, υπάρχουν και άλλα, μικρότε-
ρα πεπτικά προβλήματα, όπως είναι το 

φούσκωμα, που ακολουθεί μετά από μια 
γρήγορη κατανάλωση τροφής ή από την 
κατανάλωση δύσπεπτων τροφών.
Οι διατροφολόγοι συστήνουν τα παρα-

κάτω αφεψήματα, προκειμένου να μει-
ωθούν οι πιθανότητες να εμφανιστούν 
πεπτικά προβλήματα:
1. ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ: Ο Ευρωπαϊκός Ορ-

γανισμός Φαρμάκων υποστηρίζει ότι το 
τσάι από μελισσόχορτο μπορεί να ανα-
κουφίσει τα ήπια πεπτικά προβλήματα, 
όπως είναι το φούσκωμα και ο τυμπανι-
σμός. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του 
σαν αφέψημα ή να συνδυαστεί για την 
παρασκευή μείγματος βοτάνων, για την 
αντιμετώπιση του κοιλιακού άλγους ή 
άλλων πεπτικών διαταραχών.
2. ΜΕΝΤΑ: Η παραδοσιακή ιατρική, 

αναγνωρίζει τη μέντα ως ένα βότανο 
που βοηθάει στην αντιμετώπιση των πε-
πτικών διαταραχών. Έχει βρεθεί ότι, τα 

φλαβονοειδή που περιέχει η μέντα, ανα-
στέλουν τη δραστηριότητα των μαστο-
κυττάρων που βρίσκονται σε αφθονία 
στο έντερο και συμβάλλουν στην πρό-
κληση φουσκωμάτων. Επίσης, το έλαιο 
μέντας σε κάψουλες, ανακουφίζει τα 
κοιλιακά άλγη, τα φουσκώματα και άλλα 
πεπτικά προβλήματα.
3. ΡΙΓΑΝΗ: Η ρίγανη είναι ένα εξαιρετι-

κό φυτό με πολλές θεραπευτικές ιδιότη-
τες. Μερικά από τα οφέλη της είναι ότι 
συντελεί στη ρύθμιση του τυμπανισμού, 
διεγείροντας την έκκριση της χολής. 

Χρησιμοποιείται για το σύνδρομο ευε-
ρέθιστου εντέρου, την εντερική ατονία 
και για το πεπτικό έλκος.
4. ΤΖΙΝΤΖΕΡ: Το τζίντζερ είναι πολύ χρή-

σιμο πριν το γεύμα, σε όσους υποφέ-
ρουν συχνά από δυσπεψίες. Για να χωνέ-
ψει κανείς εύκολα και γρήγορα μετά από 
ένα βαρύ γεύμα, μπορεί να πιεί αφέψη-
μα από τζίντζερ. 

Έχει επίσης, αντιεμετική δράση.
5. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ: Ανακουφίζει από 

πολλές διαταραχές του πεπτικού, φου-
σκώματα, ελκώδη κολίτιδα και νόσο του 
Crohn.
6. ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ: Η κουρκουμίνη, η πα-

νίσχυρη δραστική ουσία του κουρκουμά, 
είναι γνωστό ότι καταπολεμά τις φλεγ-
μονές αλλά και τα πεπτικά προβλήματα.
7. ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Το χαμομήλι είναι ένα 

βότανο που δε λείπει από τα ελληνικά 
σπίτια από αρχαιοτάτων χρόνων, που η 
αξία του ήταν επίσης γνωστή. 

Μεταξύ των πολλών άλλων που κάνει 
το χαμομήλι, βοηθάει στην πέψη, μειώ-
νει το φούσκωμα, χαλαρώνει το πεπτικό 
και ανακουφίζει από τα αέρια, τις κρά-
μπες και τη δυσπεψία.
8. ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ: Βοηθάει στην πέψη, 

ανακουφίζει από τα φουσκώματα και 
λόγω της διουρητικής της δράσης, κατα-
πολεμά τα πρηξίματα.

© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τα αφεψήματα που βοηθούν  Τα αφεψήματα που βοηθούν  
στο φούσκωμα και την καλύτερη  στο φούσκωμα και την καλύτερη  

λειτουργία του πεπτικού συστήματοςλειτουργία του πεπτικού συστήματος

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 13 septembre au dimanche 19 septembre 2021 · from monday september 13th to sunday september 19th 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

YOGOURTSYOGOURTS
DANONEDANONE

YogurtsYogurts
16x100g16x100g

FROMAGE CHEDDAR FROMAGE CHEDDAR 
DOUX ORANGE BLACK DOUX ORANGE BLACK 

DIAMONDDIAMOND
CheeseCheese

400g400g

OEUFS BLANCS EXTRA GROS NUTRI OEUFS BLANCS EXTRA GROS NUTRI 
Extra Large Eggs Extra Large Eggs 
dzdz

NOIX DE CAJOU NOIX DE CAJOU 
RÔTIES (SALÉES OU RÔTIES (SALÉES OU 

NON- SALÉES) CashewsNON- SALÉES) Cashews
454g ou 17.61/kg454g ou 17.61/kg

JUMBO

MAQUEREAU ENTIERMAQUEREAU ENTIER
Whole MackerelWhole Mackerel
6.59/kg6.59/kg

CRÈME GLACÉE COLLECTION CRÈME GLACÉE COLLECTION 
CHAPMAN’SCHAPMAN’S

Ice CreamIce Cream
8x55ml ou 6x125ml8x55ml ou 6x125ml

BISCUITS CÉLÉBRATIONBISCUITS CÉLÉBRATION
LECLERC LECLERC 

Cookies Cookies 
240 à 350g240 à 350g

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

CÔTELETTES DE LONGE DE PORCCÔTELETTES DE LONGE DE PORC
FRAIS DÉSOSSÉESFRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork ChopsFresh Boneless Pork Chops
5.49/kg5.49/kg

BIFTECK DE CONTRE-FILET DE BIFTECK DE CONTRE-FILET DE 
BOEUF FRAISBOEUF FRAIS
Fresh Strip Loin SteakFresh Strip Loin Steak
22.02/kg22.02/kg

CANADA AA

ANANASANANAS
GOLDEN RIPEGOLDEN RIPE

PineapplePineapple

POIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGESPOIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGES
Yellow, Orange or Red PeppersYellow, Orange or Red Peppers
2.18/kg2.18/kg

BANANESBANANES
BananasBananas
0.86/kg0.86/kg

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes
2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η ζωή μέσα από ένα παλιό λεωφορείο
Η 39χρονη Γιάρα Σαλάμπι ήθελε να 

εξοικονομήσει χρήματα από το 
ενοίκιο και να πάρει πρόωρα σύντα-
ξη. Έτσι αγόρασε ένα παλιό εγκαταλε-
λειμμένο λεωφορείο και το ανακαίνισε. 
«Μου αρέσει να οδηγώ και να εξερευνώ 

φυσικούς χώρους γύρω μας και από οι-
κονομική άποψη, συνειδητοποίησα ότι 
δεν έπρεπε να περιμένω μέχρι τα 60 ή τα 
70 μου για να εκπληρώσω αυτό το όνει-
ρο. Θα μπορούσα να ξεκινήσω τώρα, θα 
μπορούσα να σταματήσω να πληρώνω 

το ενοίκιο, που απορροφούσε μεγάλο 
μέρος του εισοδήματός μου, και τελικά 
να ζήσω στο μέρος που πάντα ονειρευ-
όμουν να ζήσω όταν μεγαλώσω. Τώρα 
μπορώ να χρησιμοποιήσω τα χρήματα 
που πλήρωνα για ενοίκιο ως δόσεις για 
ένα σπίτι τα επόμενα τρία-τέσσερα χρό-
νια, και στη συνέχεια να αγοράσω τη 

δική μου κατοικία και να λύσω αυτό το 
πρόβλημα του ενοικίου», αναφέρει η Αι-
γύπτια μηχανικός.
Σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το λεωφο-

ρείο και ως μόνιμο σπίτι για εκείνη και 
το γιο της Αλί αλλά και ταυτόχρονα και 
ως μεταφορικό μέσο και κατάλυμα στα 
ταξίδια στις ερήμους της Αιγύπτου.

© naftemporiki.gr (με πληροφορίες από yahoo)

Οκτώ Ουκρανοί έσυραν το βαρύτερο αεροπλάνο του κόσμου
Οκτώ Ουκρανοί δυνατοί αθλητές, κατάφεραν να 

σύρουν πάνω από τέσσερα μέτρα το μεγαλύτε-
ρο και βαρύτερο φορτηγό αεροσκάφος στον κόσμο, το 
«Mriya» Antonov-225, που ζυγίζει 285 τόνους.
Τραβώντας το αεροπλάνο σε δύο ομάδες των τεσσά-

ρων, οι άνδρες μετακίνησαν το αεροπλάνο 4,3 μέτρα 
κατά μήκος της ασφάλτου, μέσα σε 1 λεπτό και 13 δευ-
τερόλεπτα.
Ο άθλος έθεσε ένα εθνικό ρεκόρ με τα λιγότερα άτομα 

που τράβηξαν το αεροπλάνο, ξεπερνώντας εκείνο του 
2013 με 10 άντρες.
Ένας εκπρόσωπος του εθνικού βιβλίου ρεκόρ της Ου-

κρανίας δήλωσε, ότι θα υποβάλουν αίτηση για εγγρα-
φή στο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.
Το αεροπλάνο Mriya είναι το μοναδικό στο είδος του 

που χρησιμοποιείται και μπορεί να μεταφέρει έως και 
250 τόνους και να ταξιδέψει έως και 4.000 χιλιόμετρα.
Το Mriya, που δημιουργήθηκε στη Σοβιετική Ένωση το 

1988, αναπτύχθηκε για τη μεταφορά του σοβιετικού δι-
αστημικού λεωφορείου Buran ή για κάποιο άλλο πραγ-
ματικά βαρύ φορτίο. Το πρόγραμμα Buran έκλεισε μετά 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το αεροπλά-
νο αφέθηκε στο έδαφος της ανεξάρτητης Ουκρανίας.

© naftemporiki.gr (με πληροφορίες 7news)

Οι υπεύθυνοι ενός ιταλι-
κού ενυδρείου είπαν ότι 

ένα μωρό καρχαρίας – μούστε-
λος γεννήθηκε σε ένα ενυδρείο, 
όπου διατηρούνται μόνο θηλυ-
κά και ίσως είναι η πρώτη τεκ-

μηριωμένη περίπτωση ασεξου-
αλικής αναπαραγωγής για το 
είδος. Το Acquario Cala Gonone 
στη Σαρδηνία ονόμασε το μωρό 
Isperia και το προσωπικό υπο-
ψιάζεται ότι ο καρχαρίας γεν-

νήθηκε μέσω μιας διαδικασίας 
γνωστής ως παρθενογένεση, η 
οποία περιλαμβάνει ένα πολικό 
κύτταρο, το οποίο περιέχει ένα 
αντίγραφο του DNA ενός αυ-
γού, γονιμοποιώντας το αυγό 

χωρίς σπέρμα. Βιολόγοι στο 
ενυδρείο δήλωσαν ότι έχουν 
στείλει δείγματα για να επιβε-
βαιώσουν εάν η Isperia είναι γε-
νετικός κλώνος της μητέρας της. 
Η παρθενογένεση έχει παρα-

τηρηθεί στο παρελθόν σε τρία 
είδη καρχαρία: Στα σελαχίμορ-
φα (bonnethead), στον μαυρο-
πτέρυγο (blacktip) και στον καρ-
χαρία ζέβρα (zebra shark).

© naftemporiki.gr

Γεννήθηκε καρχαριάκι σε ενυδρείο  Γεννήθηκε καρχαριάκι σε ενυδρείο  
που υπήρχαν μόνο θηλυκάπου υπήρχαν μόνο θηλυκά

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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ΚΕΜΠΕΚ

Κοινή έκκληση των 
δημάρχων για την  
καταπολέμηση της 
διακίνησης όπλων
Αυξάνονται τα αθώα θύματα

Οι δήμαρχοι των πέντε μεγαλύτερων 
πόλεων της επαρχίας, συμπεριλαμ-

βανομένου του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και 
της πόλης του Κεμπέκ, ένωσαν τη φωνή 
τους, για να απαιτήσουν από την επόμενη 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να δεσμευτεί 
σθεναρά για την καταπολέμηση της δια-
κίνησης όπλων.

Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο Πα-
λιό Λιμάνι του Μόντρεαλ, οι δήμαρχοι 
απαιτούν από την επόμενη ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση να σταματήσει το αιμα-
τοκύλισμα που όλο και αυξάνεται στους 
δρόμους των πόλεων. 
«Η χρήση και ο ευτελισμός των όπλων 

έχει γίνει πραγματικό πρόβλημα στις πό-
λεις μας», δήλωσε η δήμαρχος του Μό-
ντρεαλ, Valerie Plante στη συνέντευξη 
Τύπου, προσθέτοντας ότι υπάρχει επεί-
γουσα ανάγκη για δράση.
«Εάν, κάθε φορά που αφαιρούμε ένα 

όπλο, υπάρχουν 10 που έρχονται, είναι 
ισοδύναμο με το φύσημα ενός σπαθιού 
στο νερό», θρήνησε η κα Plante.

Για τον Régis Labeaume, δήμαρχο της 
πόλης του Κεμπέκ, τίποτα δε δικαιολογεί 
τη νομιμότητα της επίθεσης και των πε-
ρίστροφων, τα οποία σίγουρα δε χρησι-
μοποιούνται για κυνήγι, σύμφωνα με τον 
ίδιο.
«Οι αστυνομικοί μας κάνουν ό,τι μπο-

ρούν, ωστόσο μέχρι οι κυβερνήσεις να 
δεσμευτούν σθεναρά, δε θα είναι σε θέση 
να κερδίσουν», ανέφερε.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  
ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ

Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να 
ανταλλάσσονται δώδεκα πυροβολισμοί 
στη μέση του δρόμου από αντίπαλες 
συμμορίες, μπροστά σε τρομοκρατημέ-
νους πολίτες και σε περιφρόνηση των 
παράπλευρων θυμάτων. Αυτοί οι πυρο-
βολισμοί «υψηλής έντασης» ήταν συνηθι-
σμένοι στο Μόντρεαλ εδώ και δύο χρόνια, 
παρατηρεί ο ντετέκτιβ λοχίας Marc-André 
Dubé, ειδικός πυροβόλων όπλων, σε κα-
τάθεση του την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, 
στην υπόθεση σχετικά με την ποινή του 

Hensley Jean στο δικαστήριο στο Saint-
Jerome.
«Δε μιλάμε πλέον για επίθεση σε έναν 

άνδρα που βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ 
ενός αυτοκινήτου σε μια δασώδη περι-
οχή. Μιλάμε για σκηνές όπου βρίσκω 43 
περιβλήματα όπλων σε δύο γωνίες του 
δρόμου», απεικονίζει ο ειδικός της ειδικής 
αστυνομικής ομάδας (ENSALA), με επικε-
φαλής την RCMP.

Από το 2019, παρατηρείται μια «έξαρση» 
γεγονότων που αφορούσαν πυροβόλα 
όπλα, αλλά «πάνω από όλα μια σημαντική 
αύξηση της έντασης και της φύσης τους». 
Για παράδειγμα, δολοφονίες και απόπει-
ρες δολοφονίας έχουν γίνει πρωτοσέλιδο 
τον τελευταίο καιρό, καθώς ο πόλεμος 
συμμοριών μαίνεται σχεδόν παντού.

Σύμφωνα με τον Dubé, περίπου 400 φυ-
σίγγια βρέθηκαν στις σκηνές εγκλήματος 
στο Μόντρεαλ σε 115 γεγονότα το 2020. 
Φέτος, από τις 24 Αυγούστου, υπήρχαν 
ήδη 367 φυσίγγια σε 100 πυροβολισμούς. 
Αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τα περιβλή-
ματα που λείπουν. «Η πλειοψηφία [των 
πυροβολισμών] συμβαίνει σε κατοικημέ-
νη περιοχή», λέει ο Marc-André Dubé.
«Αυτό είναι ανησυχητικό για τη δημόσια 

ασφάλεια. Το συμπέρασμά μας είναι ότι 
υπάρχουν παράπλευρα θύματα», αναλύ-
ει ο Marc-André Dubé. Έτσι, οι σκοπευτές 
έχουν «πολύ λίγη» εκτίμηση για τους πο-
λίτες, προσθέτει.
Ενώ ορισμένα βλήματα μπορούν να 

ταξιδέψουν έως και 1,5 χιλιόμετρο, αδέ-
σποτες σφαίρες βρίσκονται συνήθως σε 
κατοικημένα κτίρια κατά τη διάρκεια πυ-
ροβολισμών σε πυκνοκατοικημένες γειτο-
νιές. 
«Οι άνθρωποι στα διαμερίσματα γίνο-

νται πιθανά θύματα», υποστηρίζει ο ειδι-
κός. Στην περιοχή Saint-Léonard, στις 24 
Αυγούστου, βλήματα βρέθηκαν στον τοί-
χο του σαλονιού ενός κατοίκου.
«Το βλήμα βρέθηκε ακριβώς εκεί που 

κάθεται κάθε βράδυ για να παρακολου-
θήσει τηλεόραση. Είναι ένας άντρας στα 
εξήντα του. Σκέφτεται να μετακομίσει», 
είπε ο λοχίας ντετέκτιβ. Τα παράπλευ-
ρα θύματα αυτής της έκρηξης βίας είναι 
ολοένα και περισσότερα. Ο θάνατος της 
Meriem Boundaoui, αυτής της 15χρονης 

έφηβης, που σημειώθηκε κατά τη διάρ-
κεια πυροβολισμών στο Saint-Léonard το 
Φεβρουάριο του 2021 είχε συγκλονίσει το 
κοινό. Αλλά έχουν σημειωθεί κι άλλα πα-
ρόμοια γεγονότα. Ένας 13χρονος έφηβος 
πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ γύριζε 
ένα μουσικό βίντεο πέρυσι. Μια 18χρονη 
γυναίκα πυροβολήθηκε επίσης σε πλήθος 
στο Παλιό Λιμάνι του Μόντρεαλ. 

Η αστυνομία επίσης βρέθηκε στο στόχα-
στρο σκοπευτών, κοντά στο νοσοκομείο 
MUHC (Κέντρο Υγείας του Πανεπιστημίου 
McGill) πριν από λίγες ημέρες. 
Ξημερώματα της Τετάρτης 1 Σεπτεμβρί-

ου, και πάλι, δύο νεαροί πυροβολήθηκαν 
και τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυ-
ροβολισμών στην έξοδο ενός μπαρ στο 
Chomedey, γωνία Labelle και Samson.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ο ειδικός παρατηρεί επίσης «την τετριμ-

μένη και δοξαστική κατοχή όπλου» στα 
κοινωνικά δίκτυα. Πολλά μέλη συμμο-
ριών του δρόμου επιδεικνύουν τα όπλα 
τους στο διαδίκτυο για να αναδείξουν τη 
δύναμή τους, όπως ο Hensley Jean στο 
Instagram. Επιπλέον, η πανδημία δεν έχει 
επιβραδύνει σε καμία περίπτωση τη δια-

κίνηση πυροβόλων όπλων στο Κεμπέκ, το 
αντίθετο. «Η τρέχουσα ροή όπλων, φαίνε-
ται συνεχής. Δεν υπάρχει έλλειψη», ανα-
λύει ο Marc-André Dubé. Αυτή τη στιγμή, 
στο Μόντρεαλ, ένα όπλο μπορεί να πωλη-
θεί για «έως και 5.000 δολάρια» στη μαύ-
ρη αγορά, λέει ο ειδικός.
«Η νέα τεχνολογία καθιστά δυνατή την 

αντιγραφή του δημοφιλούς όπλου Glock 
με χαμηλό κόστος και χωρίς αριθμό, μη 
ανιχνεύσιμο, ως ένα όπλο-φάντασμα», 
εξηγεί ο Marc-André Dubé.

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Οι Φιλελεύθεροι υποσχέθηκαν την προ-

ηγούμενη εβδομάδα να παρέχουν στις 
επαρχίες χρηματοδότηση για να τις βο-
ηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αγορά 
όπλων. Ανακοίνωσαν επίσης, ότι θέλουν 
να καταστήσουν υποχρεωτικό το πρό-
γραμμα αγοράς όπλων επίθεσης, το οποίο 
πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο 
έτος. Από την πλευρά του, ο αρχηγός του 
Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, Erin 
O’Toole, έχει αναφέρει μερικές φορές 
ότι θα διατηρήσει την απαγόρευση των 
όπλων επίθεσης. Η πλατφόρμα του κόμ-
ματός του, ωστόσο, δείχνει το αντίθετο.

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
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Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Νησί με ειδυλλιακές ακρογιαλιές, 
πυκνή βλάστηση και χαμηλούς λό-

φους, ο Πόρος οφείλει την ονομασία του 
στο στενό πέρασμα («πόρο») που τον 
χωρίζει από τις αντικρινές πελοποννησι-
ακές ακτές. 
Ο κοσμοπολίτικος Πόρος με την αξιόλο-

γη ναυτική παράδοση και την αιγαιοπε-
λαγίτικη αρχιτεκτονική του, προσελκύει 
πολυάριθμους παραθεριστές και λά-
τρεις των θαλάσσιων εκδρομών. Η ονο-
μαστή πολιτεία του Πόρου, τόπος ερω-

τικός και γαλήνιος, αποτέλεσε στο διάβα 
του χρόνου πηγή έμπνευσης για σημα-
ντικές προσωπικότητες των γραμμάτων 
και των τεχνών. 
Ο Γιώργος Σεφέρης έγραψε ότι το κα-

νάλι, η επικοινωνία με βάρκες, η χλιδή, 
η νωχέλεια και ο αισθησιακός πειρασμός 
του Πόρου, φέρνουν στο νου τη Βενετία. 
Ο Μαρκ Σαγκάλ αναφέρθηκε στο φως 

του Πόρου, το μοναδικό αυτό φως, της 
απερίγραπτης διαφάνειας και απαλότη-
τας.   

Τον Πόρο στολίζουν το θαλάσσιο στενό, 
τα γραφικά καλντερίμια, τα καλοδιατη-
ρημένα νεοκλασικά και τα παραδοσιακά 
σπίτια, το Ρολόι και ο Ναύσταθμος, η 
περίφημη βίλα Γαλήνη, το ιερό του Πο-
σειδώνα, η μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
Καλαυρείας.   
Συνδεδεμένος, σύμφωνα με τη μυθο-

λογική παράδοση, με τη γέννηση του 
Θησέα, ο Πόρος αποτελούνταν κατά την 
αρχαιότητα από δύο νησιά, την Καλαύ-
ρεια ή Καλαυρία και τη Σφαιρία (η χερ-
σόνησος όπου είναι χτισμένη η σύγχρο-
νη κωμόπολη του Πόρου). 
Η κατοίκηση στον Πόρο ανάγεται στους 

Προϊστορικούς Χρόνους. 
Το νησί γνώρισε τη μεγαλύτερη ανά-

πτυξή του τον 7ο αιώνα π.X., όταν το 
ιερό του Καλαυρεάτη Ποσειδώνα υπήρ-
ξε το κέντρο της Αμφικτιονίας της Kα-

λαυρείας, στην οποία μετείχαν ακόμη η 
Αθήνα, η Ερμιόνη, η Επίδαυρος, η Αίγι-
να, οι Πρασιές, η Ναυπλία και ο Μινύει-
ος Ορχομενός.
Κατά τους Αρχαϊκούς και τους Κλασι-

κούς Χρόνους (7ος – 4ος αιώνας π.Χ.) ο 
Πόρος ανήκε στην επικράτεια της Τροι-
ζήνας. 
Αξιόλογη υπήρξε η συμβολή των κατοί-

κων του Πόρου στον Αγώνα του 1821. 
Από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο 

του 1828 συναντήθηκαν στο νησί οι εκ-
πρόσωποι της Αγγλίας, της Γαλλίας και 
της Ρωσίας, για να καθορίσουν τα όρια 
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 
Ο Πόρος υπήρξε ο πρώτος ναύσταθμος 

του νεότερου ελληνικού κράτους από το 
1827 (έτος ιδρύσεώς του) έως το 1878 
(έτος μεταφοράς του ναυστάθμου στη 
Σαλαμίνα).

Πόρος: Ο αισθησιακός 
πειρασμός
Τόπος κοσμοπολίτικος,  
ερωτικός και γαλήνιος

Η όμορφη πολιτεία του Πόρου  
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Το πολιτικό ντέρμπι 

συνεχίζεται
O’ Toole και Trudeau πρόσωπο με πρόσωπο  

στην τελευταία δημοσκόπηση Léger

«Τραμπάλα» έχει καταντήσει ως 
τώρα ο προεκλογικός αγώνας 

για τις ομοσπονδιακές εκλογές της 20ης 
Σεπτεμβρίου. 
Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται 

δείχνουν, ότι οι Φιλελεύθεροι και οι 
Συντηρητικοί βρίσκονται πολύ κοντά ο 
ένας με τον άλλο. Το επίσης παράδοξο 
είναι, ότι η δημοσκόπηση της 7ης Σε-
πτεμβρίου έχει σχεδόν τα ίδια αποτε-
λέσματα των εκλογών του 2019 (βλέπε 
πίνακα).

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκό-

πηση Léger, οι Φιλελεύθεροι κατάφε-
ραν να ανεβάσουν λίγο τα ποσοστά 
τους, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα 
της εκστρατείας και τώρα βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο με τους Συντηρητι-
κούς.
Τα δύο κόμματα πιστώνουν το 33% 

των προθέσεων ψήφου: ένα σενάριο 
που μοιάζει… ύποπτα παρόμοιο, με 
αυτό των εκλογών του 2019, όταν οι 
Φιλελεύθεροι κατάφεραν να σχηματί-
σουν κυβέρνηση μειοψηφίας, παρόλο 
που οι Συντηρητικοί έλαβαν ελαφρώς 
περισσότερες ψήφους στη λαϊκή ψη-
φοφορία.
«Εάν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, θα 

έλεγα ότι οι Φιλελεύθεροι θα επα-
νεκλεγούν, αλλά ακόμη περισσότερο 
στη μειοψηφία από την προηγούμενη 
φορά», προβλέπει ο δημοσκόπος Jean-
Marc Léger αναλύοντας τις λεπτές λε-
πτομέρειες αυτής της δημοσκόπησης 
που παραγγέλθηκε από την εφημερίδα 
National Post. 

ΧΑΘΗΚΕ Η ΟΡΜΗ ΤΟΥ  
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ένα είναι βέβαιο, ότι οι Συντηρητικοί 
δε συνέχισαν τη δυναμική τους, αφού 

κατάφεραν να νικήσουν σε ποσοστό 
προτίμησης ψήφων, τους Φιλελεύθε-
ρους τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 
ιδίως επειδή οι ψηφοφόροι ήταν δυ-
σαρεστημένοι από τον Justin Trudeau 
επειδή προκήρυξε εκλογές εν μέσω 
πανδημίας. 
Μάλιστα, σε μια από τις εμφανίσεις 

τους στο Οντάριο, άτομα αντίθετοι στον 
εμβολιασμό, έριξαν… πετραδάκια πάνω 
του(!) προκαλώντας την ασφάλεια του 
πρωθυπουργού να διακόψει την ομιλία 
του και να τον συνοδεύσει «δεχόμενοι» 
τις πέτρες στο λεωφορείο του.
«Οι Συντηρητικοί έχουν χάσει μέρος 

της δυναμικής τους», παρατήρησε ο 
κ. Léger. «Έχουν δεχθεί επίθεση από 
όλες τις πλευρές σε κοινωνικά ζητήμα-
τα, όπως τα όπλα, και δεν κατάφεραν 
να επιβάλουν την οικονομία ως θέμα, 
το οποίο είναι το αδύναμο σημείο του 
κ. Trudeau».
Στο Κεμπέκ, οι δείκτες προτίμησης 

σχεδόν δεν έχουν μετακινηθεί δύο 
εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία, 
οι Φιλελεύθεροι είναι μπροστά από το 
μπλοκ, ενώ οι Συντηρητικοί είναι ακόμα 
τρίτοι.

wΔΕΥΤΕΡΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ:  
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ  

ΕΜΒΟΛΙΑ, ΜΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το βράδυ της Τετάρτης 8 Σεπτεμβρί-

ου στο μουσείο της Οτάβας, οι πέντε 
ηγέτες των ομοσπονδιακών κομμάτων 
συμμετείχαν στη δεύτερη τηλεοπτι-
κή αντιπαράθεση, η οποία για πρώτη 
φορά μεταγλωτίστηκε στην αγγλική 
και σε άλλες γλώσσες, καθώς και στην 
αραβική, από το πολυεθνικό κανάλι ICI-
TELEVISION του Μόντρεαλ.
Αυτή τη φορά οι ηγέτες δέχτηκαν ερω-

τήσεις από πολίτες μέσω SKYPE, καθώς 

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20212021
και από δημοσιογράφους από γαλλικά 
ενημερωτικά μέσα.

Εδώ πρέπει να πούμε, ότι οι Συντηρητι-
κοί δημοσίευσαν το κόστος για την προ-
εκλογική τους πλατφόρμα λίγες ώρες 
πριν αρχίσει η τηλεοπτική αντιπαράθε-
ση, εν μέσω της αυξανόμενης κριτικής 
από τον Trudeau για την αποτυχία του 
O’Toole να καταρτίσει τον ισολογισμό 
του σχεδίου του.

Οι δεσμεύσεις της πλατφόρμας των Συ-
ντηρητικών θα προσθέσουν 30 δισεκα-
τομμύρια δολάρια στο προβλεπόμενο 
έλλειμμα του προϋπολογισμού αυτού 
του οικονομικού έτους, ύψους 138,2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα 
με το έγγραφο, το οποίο βασίζεται στην 
προεκλογική πλατφόρμα του κοινοβου-
λευτικού προϋπολογισμού που προσδι-
ορίζει το βασικό κόστος. 

Στη συνέχεια, το έλλειμμα θα μειωνό-
ταν σημαντικά κάθε χρόνο στη συνέχεια, 
και θα έφτανε τα 24,7 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 2025-26.
Ο Blanchet έριξε μια… διάτρηση πριν 

από τη συζήτηση, λέγοντας στους δη-
μοσιογράφους μια ώρα πριν από την 
ώρα του «παιχνιδιού», ότι τα δισεκα-
τομμύρια χρηματοδότησης για τη φρο-
ντίδα των παιδιών που δεσμεύτηκε στο 
Κεμπέκ από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση 
δεν εμφανίζονται στο πενταετές σχέδιο 
των Συντηρητικών.

Συντηρητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν 
την Τετάρτη 8/9 ότι μια κυβέρνηση 
O’Toole θα τιμήσει τις συμφωνίες χρη-
ματοδότησης με επαρχίες για το πρώτο 
έτος. 
Αλλά μετά από αυτό, το σχέδιο Φιλε-

λεύθερης φροντίδας των παιδιών θα 
αντικατασταθεί από την υπόσχεση των 
Συντηρητικών για μετατροπή της υπάρ-
χουσας έκπτωσης για τη φροντίδα των 
παιδιών σε επιστρεπτέα φορολογική πί-
στωση που θα καλύπτει έως και 75% του 
κόστους φροντίδας παιδιών για οικογέ-
νειες χαμηλού εισοδήματος.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ο συντονιστής της συζήτησης Patrice 

Roy ξεκίνησε ρωτώντας και τους πέντε 
πολιτικούς, εάν δεσμεύονται να απο-
φύγουν τη διεξαγωγή νέων εκλογών τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια, έστω και αν 
έχουν κυβέρνηση μειοψηφίας. 

Ο Trudeau παράκαμψε την ερώτηση 
και επανέλαβε το σκεπτικό του για την 
αποστολή Καναδών στην κάλπη σε μια 
πανδημία, λέγοντας αμέσως μετά, ότι 
αναζητά μια ανανεωμένη εντολή «ακρι-
βώς επειδή οι Καναδοί πρέπει να έχουν 
λόγο για το πώς θα βγούμε από αυτό». 
Ο O’Toole του Συντηρητικού κόμματος 

και η Paul των Πράσινων, δήλωσαν ότι 
θα στοχεύουν «απολύτως» στην απο-
τροπή των πρόωρων εκλογών, δηλώνο-
ντας ότι η συνεργασία στο κοινοβούλιο 
είναι υψίστης σημασίας.
Ο Blanchet, επισημαίνοντας ότι ο 

Trudeau είπε στη συζήτηση της περα-
σμένης εβδομάδας ότι μια άλλη εκλογή 
εντός 18 μηνών ήταν πιθανή, είπε ότι το 
κόμμα του θα υποστηρίξει οποιαδήπο-
τε κυβερνητικά μέτρα είναι καλά για το 
Κεμπέκ.
«Δε θέλαμε αυτές τις εκλογές», είπε ο 

Singh, προσθέτοντας ότι θα σεβαστεί 
την εντολή που θα δώσουν οι Καναδοί 

στην επόμενη κυβέρνηση. 
«Νομίζω ότι ένας ηγέτης είναι κάποιος 

που ψάχνει για λύσεις, όχι [ένα] άτομο 
που ψάχνει για δικαιολογίες. Ο μόνος 
λόγος για τον οποίο εσείς [ο κ. Trudeau] 
προκήρυξε εκλογές, ήταν για έναν εγωι-
στικό λόγο: να έχει περισσότερη δύναμη. 
Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλα τέσ-
σερα χρόνια Justin Trudeau. Είναι ένας 
υπέροχος ομιλητής αλλά ένας μικρός 
δημιουργός», σημείωσε ο Singh.

Ερωτηθείς από την πλευρά του, για το 
εάν ο εμβολιασμός πρέπει να είναι υπο-
χρεωτικός, ο Trudeau χαρακτήρισε τη 
συζήτηση «ψευδή συζήτηση» και προ-
σπάθησε να δημιουργήσει μια σφήνα 
μεταξύ της στάσης του και του O΄Toole. 
«Η θέση του ηγέτη των Tory υποδηλώ-

νει ότι ο εμβολιασμός και ο γρήγορος 
έλεγχος είναι ισοδύναμοι», ισχυρίστηκε 
ο Trudeau.
«Δεν είναι η ώρα να χωρίσουμε τους 

ανθρώπους. Πρέπει να συνεργαστού-

με», διαψεύδει ο O’Toole, τονίζοντας 
ότι ο εμβολιασμός είναι «απαραίτητος», 
αλλά ότι άλλα εργαλεία όπως οι γρήγο-
ροι έλεγχοι (rapid test), οι μάσκες και η 
φυσική αποστασιοποίηση παίζουν ρόλο.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το ζήτημα των μεταφορών υγείας, που 

συνδέεται στενά με τη διαχείριση της 
πανδημίας και της καταστροφής σε κέ-
ντρα μακροχρόνιας φροντίδας (CHSLDs), 
επανήλθε στο προσκήνιο της συζήτησης.
Ο κ. Trudeau υπενθύμισε ότι θα πα-

ραχωρήσει στις επαρχίες ένα κονδύλι 
ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 
«υπό προϋποθέσεις». 

Ο Erin O’Toole πρότεινε εν τω μεταξύ 
27 δισεκατομμύρια σε διάστημα δέκα 
ετών και είπε, επιμένοντας, ότι θα σέ-
βεται τους τομείς δικαιοδοσίας των 
επαρχιών και φυσικά την κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού του Κεμπέκ, François 
Légault και δεν πρόκειται να επιβάλλει 
όρους στη μεταφορά χρημάτων. 
«Εμπιστεύομαι την κυβέρνηση του 

Κεμπέκ. Γιατί ο κ. Trudeau πάντα πα-
ρεμβαίνει στην επαρχιακή δικαιοδο-
σία;» ρώτησε ο O΄Toole.
«Πρέπει να κάνουμε καλύτερα [...] Η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία σέ-
βεται τις δικαιοδοσίες των επαρχιών, 
έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει», τόνισε 
από την πλευρά του ο κ. Trudeau, δια-
ψεύδοντας ότι ο ηγέτης των Τόρις «δε 
στέκεται ενάντια σε ένα σύστημα δύο 
επιπέδων».
«Αυτές οι μεταφορές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ιδίως για τη βελτίωση 
των συνθηκών στα γηροκομεία και ιδρύ-
ματα Χροναίων παθήσεων CHSLD. 
Η αποτελεσματική λύση είναι να ανα-

θέσουμε τα χρήματα σε εκείνους που 
έχουν ήδη την εμπειρία», παρακαλού-
σε… σχεδόν  ο Yves-François Blanchet.
Ο Blanchet υποστήριξε, ότι όλα τα 

άλλα κόμματα σχεδιάζουν να παραδώ-
σουν χρηματοδότηση μόνο υπό προ-
ϋποθέσεις, «επειδή ισχυρίζονται ότι η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει πε-
ρισσότερα από αυτό από τις επαρχιακές 
κυβερνήσεις».

Η επικεφαλής των Πράσινων, 
Annamie Paul, ανέφερε ότι ο πατέρας 
της πέθανε από COVID-19 σε CHSLD. Ζή-
τησε μια «ριζική» αλλαγή στο σύστημα. 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20212021
«Ο πατέρας μου πέθανε σε μια μονάδα 
μακροχρόνιας φροντίδας στο δεύτερο 
κύμα της πανδημίας και αυτό δε θα το 
ξεχάσω ποτέ. Δε θα ξεχάσω όλους τους 
χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τους 
αγαπημένους τους».

«ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ»
Η πιο έντονη στιγμή της τηλεοπτικής 

αντιπαράθεσης ήταν, όταν ο Trudeau 
διέκοψε τον αρχηγό του Bloc, Blanchet, 
τονίζοντας την επίσης καταγωγή του ως 
Κεμπεκιώτης. 
Ο Justin Trudeau επανέλαβε αξιοση-

μείωτα στον Yves-François Blanchet ότι 
το Κεμπέκ εκπροσωπήθηκε καλά στην 
Οτάβα. 
«Δεν έχετε την αποκλειστικότητα για 

το Κεμπέκ, αρκετοί από εμάς εκπροσω-
πούμε το Κεμπέκ στην Καναδική Βουλή 
των Κοινοτήτων», τόνισε ο απερχόμενος 
πρωθυπουργός. 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ο Justin Trudeau εξήρε επίσης το μο-

ντέλο των παιδικών σταθμών του Κε-
μπέκ, ένα θέμα στο οποίο η πλατφόρμα 
των Φιλελευθέρων ξεχωρίζει σαφώς 
από αυτή των Συντηρητικών.

Γνωρίζουμε τώρα ότι, αν εκλεγεί κυ-
βέρνηση O΄Toole, θα ακυρώσει τη μετα-
φορά ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων που υποσχέθηκαν οι Φιλελεύθεροι 
στο Κεμπέκ για τη δημιουργία 37.000 
χώρων φροντίδας παιδιών. 
Αντίθετα, θα καταβάλλει άμεση βοή-

θεια σε οικογένειες, ιδίως σε εκείνες με 

τα χαμηλότερα εισοδήματα.
«Ο κ. O΄Toole δεν καταλαβαίνει καν το 

σύστημα φροντίδας παιδιών του Κεμπέκ 
που θέλαμε να αντλήσουμε έμπνευση 
από όλη τη χώρα. 
Οικογένειες χαμηλού εισοδήματος 

δεν πληρώνουν ήδη για τη φροντίδα 
των παιδιών στο Κεμπέκ», δήλωσε ο 
Trudeau.

Στο θέμα των παιδικών σταθμών, ο 
ηγέτης των Φιλελευθέρων υπενθυμί-
στηκε ότι είχε την υποστήριξη των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης για να δημι-
ουργήσει το επιδοτούμενο πρόγραμμα 
παιδικού σταθμού, το οποίο κινδύνεψε 
από τις τρέχουσες εκλογές. 

ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
Όπως και στην προηγούμενη συζήτηση, 

ο κ. O΄Toole επανέλαβε ότι έχει «ένα 
σχέδιο με πολλές λεπτομέρειες». 
«Έχω ένα σχέδιο, έχω ένα συμβόλαιο 

μόλις υπογραφεί, θα το αλλάξω», είπε 
ειρωνικά ο κ. Blanchet, υπενθυμίζοντας 
ότι οι Συντηρητικοί έχουν προσθέσει μια 
υποσημείωση στην εκλογική τους πλατ-
φόρμα, για να διευκρινίσουν τη θέση 
τους σχετικά με τα όπλα επίθεσης χωρίς 
να το διευκρινίσουν. «Εκεί, θα μπορού-
σατε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη fuzzy», 
επεσήμανε ο αρχηγός του Bloc. «Είναι 
ήπια ηγεσία που προσφέρει», πρόσθεσε 
αργότερα ο Τρουντό.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Στο θέμα αυτό, απ’όλους τους ηγέτες, ο 

Blanchet είχε τις καλύτερες απαντήσεις 
και δηλώσεις. 
«Το παραμυθένιο αυτοκίνητο θα μετα-

τραπεί σε… κολοκύθα σύντομα: 
«Είναι αδύνατο να μειώσουμε τις εκ-

πομπές αερίων του θερμοκηπίου μας 
αυξάνοντας την εξαγωγή, την παραγωγή 
πετρελαίου. Θα αποκαλέσω τους τρέχο-
ντες [περιβαλλοντικούς] στόχους μικρή 
δειλία. [...] Ο Καναδάς δεν είναι καν 
έτοιμος να φτάσει τόσο μακριά όσο οι 
Αμερικανοί». ⦿
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ υπήρξε η τελευ-
ταία μάχη του Αγώνα για την ελλη-

νική ανεξαρτησία. Έλαβε χώρα στις 12 
Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της Βοι-
ωτίας, μεταξύ Θήβας και Λιβαδειάς. Την 
εποχή εκείνη ήταν μία στενή δίοδος, που 
σχημάτιζαν οι όχθες της Λίμνης Κωπαΐ-
δας και το βουνό Ζαγαρά (Ελικών). Επι-
κεφαλής των ελληνικών δυνάμεων ήταν 
ο Δημήτριος Υψηλάντης (φωτ. δεξιά), 
που κατά περίεργη συγκυρία έθεσε τέρ-
μα στον Αγώνα, τον οποίον είχε αρχίσει 
ο αδελφός του, Αλέξανδρος, με τη διά-
βαση του Προύθου στις 24 Φεβρουαρί-
ου 1821.
Το καλοκαίρι του 1829, η Πελοπόννησος 

με τα νησιά και μεγάλο μέρος της Στερε-
άς Ελλάδας είχαν απελευθερωθεί. Τη 
διακυβέρνηση των περιοχών αυτών είχε 
αναλάβει με απόφαση της Εθνοσυνέ-
λευσης ο Ιωάννης Καποδίστριας. Πρώτο 
μέλημα του Κυβερνήτη ήταν η δημιουρ-
γία τακτικού στρατού και η εκκαθάριση 
της Στερεάς Ελλάδας από τα υπολείμμα-
τα των Οθωμανών. Ο Καποδίστριας είχε 
πληροφορίες ότι στο μελλοντικό ελληνι-
κό κράτος θα συμπεριλαμβάνονταν όσες 
περιοχές θα είχαν απελευθερωθεί δι’ 
ιδίων δυνάμεων.
Οι Έλληνες ήταν απογοητευμένοι με τη 

Συνθήκη του Λονδίνου (10-3-1829), που 
προέβλεπε ελληνικό κράτος με σύνορα 
τη γραμμή Παγασητικού – Αμβρακικού, 
υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου. 
Όμως, το ξέσπασμα του ρωσοτουρκικού 
πολέμου τούς αναπτέρωσε το ηθικό, κα-
θώς πίστευαν ότι η φορά των πραγμά-
των θα ήταν διαφορετική και η εθνική 
ανεξαρτησία δε θα αργούσε.

Τον Αύγουστο του 1829 ο τουρκαλβα-
νός πολέμαρχος Ασλάν Μπέης Μου-
χουρδάρης, σταλμένος από τη Λάρισα 
με 4.000 άνδρες, προέλαυσε ανενό-
χλητος και διαμέσου Λαμίας και Θήβας 
έφθασε στην Αθήνα. Στόχος του, να ανε-
φοδιάσει τη φρουρά της Ακροπόλεως 
και στη συνέχεια να οδηγήσει στη Θρά-
κη όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για την 
αντιμετώπιση του ρωσικού κινδύνου. 
Αφού συγκέντρωσε περί τους 7.000 άν-
δρες, άρχισε την προς βορρά πορεία του. 
Μαζί του ήταν και ο Οσμάναγας Ουτσιά-
καγας, επικεφαλής των τουρκικών δυνά-
μεων της Αττικής.
Ο Υψηλάντης είχε πληροφορηθεί έγκαι-

ρα τις προθέσεις των Τούρκων και επέ-
λεξε τη στενή δίοδο της Πέτρας για να 
εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού, που 
διέθετε πυροβολικό και ισχυρές δυνά-
μεις πεζικού και ιππικού. Η ελληνική δύ-
ναμη εμφανίσθηκε στην περιοχή στις 28 
Αυγούστου. Ανερχόταν σε περίπου 3.000 
άνδρες και ήταν χωρισμένη σε 4 χιλιαρ-
χίες. Για πρώτη, ίσως, φορά οι Έλληνες 
παρουσίασαν τακτικό στρατό, που οφεί-
λεται στις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις 
του Καποδίστρια, με τη δημιουργία το 
1828 του Λόχου των Ευέλπιδων. Ο Υψη-
λάντης είχε σχέδιο για τη μάχη, προχω-
ρώντας σε πρώτη φάση στην κατασκευή 
οχυρωματικών έργων.
Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου φά-

νηκε, επιτέλους, ο τουρκικός στρατός, 
που στρατοπέδευσε σε μικρή απόσταση 
από τις ελληνικές δυνάμεις. Τα χαράμα-
τα της 12ης Σεπτεμβρίου το σύνολο των 
τουρκικών δυνάμεων κινήθηκε εναντίον 
των ελληνικών οχυρωματικών θέσεων. 

Ένα βήμα πριν από την εισπήδηση των 
οχυρωμάτων, οι Τούρκοι δέχτηκαν κα-
ταιγισμό πυρών από τους Έλληνες, οι 
οποίοι στη συνέχεια βγήκαν από τα χα-
ρακώματα και με τα ξίφη τους επέπεσαν 
επί των επιτιθεμένων. Οι τουρκαλβανοί 
άτακτοι γρήγορα υποχώρησαν, παρασύ-
ροντας και τους υπόλοιπους Τούρκους, 
που κινδύνευαν να περικυκλωθούν.
Η Μάχη της Πέτρας, παρότι δεν επέ-

φερε την τελειωτική ήττα του εχθρού, 
αποτελεί οπωσδήποτε λαμπρή νίκη των 
ελληνικών όπλων. Το ηθικό των Τούρκων 
καταρρακώθηκε, ενώ δεν πέτυχαν και το 
στόχο τους να διαβούν το στενά. 

Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές 
δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Οι Έλληνες 
είχαν 3 νεκρούς και 12 τραυματίες, ενώ 
οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης 
περίπου 100 νεκρούς και 4 σημαίες.
Την επομένη της μάχης (13 Σεπτεμβρί-

ου) ο τούρκος διοικητής Οσμάναγας Ου-
τσιάκαγας, που ενδιαφερόταν να εκτελέ-
σει τις διαταγές της Πύλης και να βρεθεί 
στη Θράκη, προσφέρθηκε να συνθηκο-
λογήσει με τους Έλληνες, προκειμένου 
να περάσει τα στενά της Πέτρας. 

Οι Έλληνες δέχθηκαν, υπό τον όρο να 
παραδώσουν την περιοχή από τη Λιβα-
διά ως τις Θερμοπύλες και την Αλαμά-
να. Έπειτα από διαπραγματεύσεις που 
κράτησαν όλη τη μέρα, η συνθήκη υπο-
γράφηκε τη νύχτα της 13ης προς τη 14η 
Σεπτεμβρίου.
Οι Τούρκοι θα παραχωρούσαν όλη την 

Ανατολική Στερεά Ελλάδα, εκτός από την 
Αθήνα και τη Χαλκίδα. Οι Έλληνες, από 
την πλευρά τους, ανέλαβαν την υποχρέ-
ωση να αφήσουν τον εχθρό να διέλθει 
ακωλύτως από το στενό της Πέτρας. Και 
εκτέλεσαν στο ακέραιο τα συμφωνηθέ-
ντα το πρωί της 14ης Σεπτεμβρίου 1829. 

Την ίδια ημέρα οι ηττημένοι του ρωσο-
τουρκικού πολέμου, Τούρκοι, υπέγρα-
φαν τη συνθήκη της Ανδριανουπόλεως 
με την οποία ουσιαστικά αναγνώριζαν 
την ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Η Μάχη της Πέτρας έχει ιδιαίτερη αξία, 

γιατί ήταν η πρώτη και μοναδική φορά 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 
‘21, που μία επίλεκτη τουρκική στρατιά 
συνθηκολόγησε επί του πεδίου της μάχης. 
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν ο ψυχρός πόλεμος των ΗΠΑ κατά  
της Κίνας φθάνει στη γελοιότητα…
Είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπί-

ζουν την Κίνα ως το σημαντικότερο 
γεωπολιτικό τους αντίπαλο, τόσο σήμε-
ρα όσο και ιδιαίτερα σε προοπτική χρό-
νου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει 
μια πολυδιάστατη πολιτική «ανάσχεσης» 
(containment) της κινεζικής επιρροής στα 
πλανητικά δρώμενα. Η στρατηγική αυτή 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
αντιλήψεων περί «υβριδικών» και «ολι-
στικών» επιχειρήσεων.

Κωνσταντίνος Γρίβας* 
© slpress.gr

Μεταξύ των άλλων, οι Αμερικανοί εργα-
λειοποιούν γεωπολιτικά και το ευαίσθητο 
για τις δυτικές κοινωνίες θέμα των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. 
Ενίοτε, ωστόσο, οι ενέργειές τους φθά-

νουν σε κωμικά επίπεδα, όπως η προ-
σπάθεια να κατηγορήσουν την Κίνα για 
γενοκτονία(!) κατά των ισλαμιστών Ου-
ιγούρων, με το επιχείρημα – μεταξύ των 
άλλων – ότι οι κινεζικές αρχές δεν άφηναν 
τους Ουιγούρους να κάνουν όσα παιδιά 
ήθελαν και αυτό θεωρείται είδος προλη-
πτικής γενοκτονίας!
Οι Αμερικανοί δεν έχουν κανένα πρόβλη-

μα να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, τη στιγμή 
που στην Κίνα υπήρχε για όλο τον πληθυ-
σμό η «πολιτική του ενός παιδιού» για να 
καταπολεμηθεί ο υπερπληθυσμός. Χαρα-
κτηρίζουν δε την πολιτική των Κινέζων με 
τον καινοφανή όρο «δημογραφική γενο-
κτονία», ο οποίος δεν υπάρχει πουθενά 
στο διεθνές δίκαιο. 

Η ενέργεια αυτή όμως των ΗΠΑ έχει προ-
καλέσει την αντίδραση πολλών ειδικών σε 
θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων διεθνώς, διότι με αυτόν τον 
τρόπο ευτελίζεται το πολύ σοβαρό έγκλη-
μα κατά της ανθρωπότητας, που είναι η 
πραγματική γενοκτονία.
Μεταξύ των άλλων – όπως επισημαίνουν 

ειδικοί του διεθνούς δικαίου – οι δραστη-
ριότητες των κρατών πρέπει να βασίζο-
νται στην καθολικά κατανοητή αρχή της 
δέουσας επιμέλειας (due diligence), προ-
κειμένου να αποφευχθεί βλάβη σε άλλα 
κράτη. 

Επομένως, σύμφωνα με τον Δρ Guzel, ο 
οποίος είναι τρεις φορές υποψήφιος για 
το Νόμπελ Ειρήνης, η διεθνής κοινότητα 
έχει την υποχρέωση της δέουσας επιμέ-
λειας, ώστε να διερευνήσει τους ισχυρι-
σμούς των ΗΠΑ περί γενοκτονίας των Ου-
ιγούρων από την Κίνα στην περιοχή του 
Σινγιάνγκ, ώστε να προστατεύσει τον όρο 
«γενοκτονία» από κακή χρήση και εκφυλι-
σμό.

ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Αξίζει να σημειωθεί, πως η κατηγορία 

των ΗΠΑ κατά της Κίνας περί γενοκτονίας 
εκτοξεύθηκε την τελευταία ημέρα της δια-
κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ από τον 
τότε υπουργό Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο, 
ο οποίος, παρεμπιπτόντως, σε δημόσια 
εκδήλωση παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίη-
σε το ψέμα ως εργαλείο άσκησης πολιτι-
κής («We lied, we cheated, we stole»). 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν και ο υπουργός 
Εξωτερικών του Άντονι Μπλίνκεν συνεχί-
ζουν να υποστηρίζουν την αναφορά του 
πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πο-
μπέο για «γενοκτονία» από την Κίνα κατά 
του μουσουλμανικού πληθυσμού στο Σιν-
γιάνγκ της Κίνας.
Η δε φετινή έκθεση του Στέιτ Ντιπάρ-

τμεντ για τις «Πρακτικές των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων» (HRP) υποστηρίζει 
την άποψη του Πομπέο σχετικά με το Σιν-
γιάνγκ, αναφέροντας τον όρο γενοκτονία 
μόνο δύο φορές, μία στον πρόλογο και 
την άλλη στην περίληψη του κεφαλαίου 
που αφορούσε την Κίνα, χωρίς να παρου-
σιάζει τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Μεγάλο μέρος της έκθεσης αφορά θέ-
ματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και 
οι ελεύθερες εκλογές, τα οποία ναι μεν 
συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν είναι απόδειξη γενοκτονίας.

Επίσης, η κατηγορία της αμερικανικής 
κυβέρνησης για γενοκτονία εναντίον της 
Κίνας είναι πολύ αδύναμη γιατί προέρχε-
ται από μία μόνο πηγή και συγκεκριμένα 
ένα κείμενο του Ιουνίου 2020, συγγρα-
φέας του οποίου είναι ο Adrian Zenz, 
που δημοσιεύτηκε από το Jamestown 
Foundation υπό τον τίτλο «Στείρωση, IUD 
και υποχρεωτικός έλεγχος των γεννήσε-
ων: Η εκστρατεία του ΚΚΚ για την κατα-
στολή των γεννήσεων των Ουιγούρων 

στο Σινγιάνγκ». Εν συνεχεία, άρθρα του 
Associated Press, του CNN και του BBC 
βασίστηκαν στο άρθρο του Adrian Zenz 
για να υποστηρίξουν ότι η εφαρμογή μέ-
τρων ελέγχου των γεννήσεων στις κομη-
τείες Ουιγούρων της περιοχής Σινγιάνγκ 
είναι η απόδειξη της «δημογραφικής γε-
νοκτονίας» που διεξάγουν οι Κινέζοι.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΙΓΟΥΡΟΥΣ
Στην πραγματικότητα, η επίσημη πολιτι-

κή της Κίνας σε σχέση με τον έλεγχο των 
γεννήσεων διακρίνεται σε τέσσερις περι-
όδους από την ίδρυση της: Η πρώτη είναι 
1949-1953, η δεύτερη 1954-1977, η τρίτη 
1978-2001 και η τέταρτη από το 2002 έως 
σήμερα. Στο πρώτο στάδιο, η κυβέρνηση 
ενθάρρυνε τις γεννήσεις, καθώς η αύξηση 
του πληθυσμού συνέβαλε στην αύξηση 
της παραγωγικής δυναμικότητας της χώ-
ρας.
Στο δεύτερο στάδιο προωθήθηκε ο οι-

κογενειακός προγραμματισμός με τον 
έλεγχο των γεννήσεων, με σκοπό τον πε-
ριορισμό τους. Την περίοδο 1978-2001 
περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο οι 
γεννήσεις, εφαρμόζοντας την «πολιτική 
του ενός παιδιού» για κάθε οικογένεια. 
Από το 2002, η πολιτική ελέγχου των γεν-
νήσεων υπέστη σταδιακή απελευθέρωση, 
τερματίζοντας το πιο ακραίο πρόγραμμα 
ελέγχου των γεννήσεων στην ιστορία.
Αξίζει δε να επισημανθεί, πως η Κίνα 

επέβαλε μεν αυστηρά την πολιτική της 
για ένα παιδί στην πλειονότητα του πλη-
θυσμού της, αλλά ήταν πιο φιλελεύθερη 
απέναντι στις εθνικές μειονότητες, συ-
μπεριλαμβανομένων των Ουιγούρων. Το 
Σινγιάνγκ καταγράφει θετικό συνολικό 
ρυθμό αύξησης του πληθυσμού, με τον 
πληθυσμό των Ουιγούρων να αυξάνεται 
ταχύτερα από τον πληθυσμό των μη Ου-
ιγούρων στην ίδια περιοχή κατά την περί-
οδο 2010-2018.

Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
Ο Adrian Zenz παρέλειψε να αναφέρει 

στην έκθεσή του το καθεστώς ελέγχου των 
γεννήσεων σε ολόκληρη την Κίνα. 
Γενικότερα, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δη-

μιουργήσουν ένα είδος παράλληλου διε-
θνούς δικαίου, με αυτό που απορρέει από 
το Χάρτη του ΟΗΕ. 

Αυτή όμως είναι σαφής, βίαιη και βά-
ναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου 
στο θεμελιακό του πυρήνα. Δεν υπάρχει 
χώρος για την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου 
«γενικού διεθνούς δικαίου», δίπλα στο 
Χάρτη του ΟΗΕ.
Ο Χάρτης του ΟΗΕ είναι το υποστηρι-

κτικό πλαίσιο όλου του διεθνούς δικαίου 
και, ταυτόχρονα, το υψηλότερο επίπεδο 
σε μια ιεραρχία κανόνων του διεθνούς 
δικαίου. 
Το άρθρο 103 του Χάρτη έχει ως εξής: 

«Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 
υποχρεώσεων των μελών του ΟΗΕ βάσει 
του παρόντος Χάρτη και των υποχρεώσε-
ών τους βάσει οποιασδήποτε άλλης διε-
θνούς συμφωνίας, υπερισχύουν οι υπο-
χρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα Χάρτη… Ο κύριος στόχος αυτής 
της διάταξης είναι να διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα της δράσης του ΟΗΕ 
στη διατήρηση της ειρήνης, κατά προτε-
ραιότητα στις υποχρεώσεις που αναλαμ-
βάνει ο Χάρτης έναντι άλλων δεσμεύσεων 
της Συνθήκης».

Εν κατακλείδι, ολοένα και περισσότεροι 
ειδικοί στο διεθνές δίκαιο από όλο τον 
κόσμο υποστηρίζουν, πως ο ισχυρισμός 
των ΗΠΑ για γενοκτονία στην Κίνα είναι 
άκυρος βάσει του νομικού συστήματος 
του ΟΗΕ. 
Τονίζουν ότι η κατηγορία της γενοκτονί-

ας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ευ-
κολία. Η μη κατάλληλη χρήση του όρου 
μπορεί να κλιμακώσει τις γεωπολιτικές 
και στρατιωτικές εντάσεις και να υποτιμή-
σει την ιστορική μνήμη των γενοκτονιών, 
όπως το Ολοκαύτωμα, εμποδίζοντας έτσι 
την ικανότητα πρόληψης μελλοντικών γε-
νοκτονιών. 

Η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της έχει 
έναντι όλων την ευθύνη να προστατεύσει 
τη χρήση του όρου «γενοκτονία» από την 
κακή και εύκολη χρήση και την υποβάθμι-
ση του από τις δηλώσεις των Αμερικανών 
αξιωματούχων.

*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Καθηγη-
τής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση 
Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγ-
χρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Βασίλισσα Ελισάβετ: Όλες 
οι λεπτομέρειες για όσα θα 
γίνουν μετά το θάνατό της

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα 
έγραφα της «επιχείρησης London 

Bridge», όπως ονομάζεται από τη βρε-
τανική κυβέρνηση η στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί την ημέρα του θανάτου 
της βασίλισσας Ελισάβετ.
Σύμφωνα με το Politico που διάβασε 

τα απόρρητα έγγραφα, η στρατηγι-
κή περιλαμβάνει blackouts στα social 
media, κήρυξη εθνικού πένθους αλλά 
και μια πολυέξοδη κηδεία.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του έγκυ-

ρου site, η βρετανική κυβέρνηση σκο-
πεύει να διαχειριστεί την είδηση του 
θανάτου της βασίλισσας απαγορεύο-
ντας τα retweets και κάνοντας blackouts 
στους επίσημους social media λογαρια-
σμούς. Μάλιστα, η στρατηγική που θα 
ακολουθηθεί φαίνεται πως έχει σημα-
σία, αφού σκοπεύουν να «ρίξουν μαύ-
ρο» στο επίσημο website της βασιλικής 

οικογένειας αφήνοντας μόνο μια ανακοίνωση για το θάνατό της. Τα υπόλοιπα επίση-
μα websites της κυβέρνησης θα έχουν ένα μαύρο banner.
Η κηδεία της βασίλισσας θα γίνει δέκα μέρες μετά το θάνατό της και η μέρα θα κη-

ρυχτεί ως «μέρα εθνικού πένθους» αλλά δε θα είναι επίσημη αργία. Η ανακοίνωση 
του θανάτου θα γίνει πρώτα στον πρωθυπουργό με την κωδική φράση «Η γέφυρα 
του Λονδίνου έπεσε» ενώ το κοινό θα ανακοινωθεί από το Press Association.
H δημοσίευση των εγγράφων είναι τυχαία και δε σημαίνει, όπως σημειώνει το δη-

μοσίευμα, ότι η υγεία της 95χρονης βασίλισσας έχει παρουσιάσει προβλήματα. Εκτός 
από τα πρακτικά θέματα που αναφέρονται στο London Bridge αλλά στην επιχείρηση 
«Sping Tide» που περιλαμβάνει όσα πρέπει να γίνουν όταν ο Κάρολος ανέβει στο 
θρόνο, συμπεριλαμβάνονται και όλοι όλοι προβληματισμοί της κυβέρνησης.

© govastileto.gr

Άντζελα Μαρτίνι:  Άντζελα Μαρτίνι:  
Να την «πίνεις» στο ποτήριΝα την «πίνεις» στο ποτήρι
Μία από τις περιπτώσεις που μία γυναίκα συνδυάζει πολλά προσόντα 

είναι και η Άντζελα Μαρτίνι. Γεννήθηκε πριν από 35 χρόνια στην 
Αλβανία, όμως έχει και ελβετική καταγωγή, ενώ ο σύζυγός της, Ντράγκος Σα-

βουλέσκου, είναι Ρουμάνος.
Η Αντζελα – με ύψος 1,78 μέτρα – είναι μοντέλο από τα 18 χρόνια της, αν και 
ουσιαστικά η καριέρα της πήρε τα… πάνω της, όταν μετακόμισε στο Μαϊ-

άμι στα 21 της χρόνια. Έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα πρακτορεία 
μοντέλων σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, ενώ έχει φωτογραφηθεί για 

μερικά από τα κορυφαία περιοδικά, όπως 
τα GQ, Maxim & Esquire. 

Πλέον, η Άντζελα είναι διαπι-
στευμένη life coach, παραγωγός 
ταινιών (2018, A Way Out & 2020, 
The Fusion) αλλά και συγγραφέ-
ας! Μια γυναίκα πανέμορφη και 
πετυχημένη, την Άντζελα Μαρτίνι 
θέλεις να την… πιεις στο ποτήρι! 

Οι ABBA κυκλοφορούν νέο δίσκο 
40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Τι κι αν πέρασαν 40 χρόνια... Το σουηδικό ποπ συγκρότημα ABBA παρουσίασε προ 
ημερών ένα νέο άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια, το πρώτο μετά τη διάλυσή 

του, το 1982, ενώ ετοιμάζει και μια περιοδεία στην οποία θα εμφανιστούν τα... ολο-
γράμματα των καλλιτεχνών.
«Ηχογραφήσαμε ένα νέο άλμπουμ» δήλωσαν ο Μπγιορν Ουλβέους, 76 ετών πλέον, 

και ο Μπένι Άντερσον, 74, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στο Λονδίνο, όπου 
παρουσιάστηκε ένα από τα νέα τραγούδια τους, το I Still Have Faith in You. 
Οι ΑΒΒΑ, ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που έχει που-

λήσει περισσότερους από 385 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο, θα κυκλο-
φορήσουν το επόμενο άλμπουμ, που θα φέρει τον τίτλο Voyage, στις 5 Νοεμβρίου.
Το συγκρότημα, γνωστό για τις μεγάλες επιτυχίες του Waterloo, Dancing Queen και 

Take a Chance on Me, είχε διαλυθεί το 1982 και τα τέσσερα μέλη του ακολούθησαν 
σόλο καριέρα. Όπως ανακοίνωσαν, σκοπεύουν να δώσουν μια «ψηφιακή» συναυλία 
στο Λονδίνο του χρόνου.

© 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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ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
Η βιομηχανία του θεάματος διαγράφει 
από παντού τον ηθοποιό!

«Μπλόκο» από τον ένα τηλεοπτικό 
σταθμό μετά τον άλλο δέχεται 

ο Πέτρος Φιλιππίδης. Μετά την απομά-
κρυνσή του από τη σειρά της ΕΡΤ «Χαι-
ρέτα μου τον Πλάτανο», όταν το όνομά 
του ενεπλάκη σε υποθέσεις σεξουαλικών 
αδικημάτων, ο πρωταγωνιστής «διαγρά-
φεται» και από την ταινιοθήκη των κανα-
λιών, τα οποία πήραν κοινά την απόφαση 
να μην ξαναπροβάλλουν παραγωγή στην 
οποία ο ίδιος συμμετέχει.
Τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παί-

ξει, παύουν να προβάλλονται σε επανά-
ληψη, ενώ την ίδια μοίρα έχουν και οι 
ταινίες και οι θεατρικές παραστάσεις στις 
οποίες ο ηθοποιός έχει αποτελέσει κομ-
μάτι.
Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Πέτρος Φιλιπ-

πίδης έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές 
από τις πλέον επιτυχημένες και χιλιοπαιγ-
μένες ελληνικές σειρές, που δεν έπαψαν 
ποτέ να καλύπτουν μέρος του προγράμ-
ματος των ελληνικών καναλιών.
Παρόλα αυτά, η απόφαση είναι οριστική 

και η ελληνική τηλεόραση τον «διαγρά-
φει» απ’ τα τεφτέρια της, μέχρι τουλάχι-
στον να εκδικαστεί η υπόθεσή του.

Ωστόσο, αυτό έχει μια συνέπεια και για 
όλους όσοι συμμετείχαν σε κάθε είδους 
παραγωγή (θεατρική, κινηματογραφική, 
τηλεοπτική) στις οποίες είχε πάρει μέρος 
ο Πέτρος Φιλιππίδης, διότι από τις επανα-
λήψεις, αποδίδονταν πνευματικά δικαιώ-
ματα, τα οποία στο εξής τα χάνουν.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης, σε συνεννόηση με 

τη γυναίκα του και το δικηγόρο του, περ-
νάει στην… αντεπίθεση, όσον αφορά την 
υπόθεση που κατηγορείται.
Θυμίζουμε, ότι ο γνωστός ηθοποιός βρί-

σκεται στις φυλακές της Τρίπολης, με τη 
σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρί-
τριας, με τις κατηγορίες ενός βιασμού και 
απόπειρας άλλων δύο.

Το προηγούμενο διάστημα κατέθεσαν 
και τα τρία φερόμενα θύματα του ηθοποι-
ού, ενώ από το ανακριτικό γραφείο έχουν 
περάσει και μάρτυρες για την υπόθεση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες 

για την ύπαρξη και άλλων περιπτώσεων 
-«ενεργών» χρονικά αδικημάτων- που πε-
ριγράφουν κακοποιητικές συμπεριφορές 
του ηθοποιού, αλλά μέχρι τώρα ανέμεναν 
την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς διστά-
ζουν να φτάσουν στη Δικαιοσύνη.
Σημειώνεται, ότι η μία από τις τρεις γυ-

ναίκες που έχουν καταγγείλει τον Πέτρο 
Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού, αρχικά 
φοβήθηκε να προσέλθει στον εισαγγελέα, 
λέγοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Η πρώτη υπόθεση αφορά σε βιασμό που 

τελέσθηκε το 2008, ενώ οι άλλες δύο σε 
απόπειρες βιασμού τελεσθείσες το 2010 
και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις 
φέρεται να χρησιμοποίησε τα θέατρα στα 
οποία εργαζόταν για να προβεί -όπως κα-
ταγγέλλεται- σε ασελγείς πράξεις.

Στις δύο καταγγελίες που αφορούν από-
πειρα βιασμού, ο ηθοποιός φέρεται να 
εμφανίζει παρόμοια τακτική έναντι των 
δύο συναδέλφων του, οι οποίες ανα-
φέρουν πως όταν παρά τη βία που τους 
άσκησε δεν πέτυχε το στόχο του, εμφανί-
ζεται να τις απειλούσε με επαγγελματικό 
αποκλεισμό τους. Η τελευταία εξέλιξη 
λοιπόν αφορά την πρώτη αντίδραση του 
Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος σύμφωνα με 
την εφημερίδα SPIRTO, ετοιμάζει αγωγή 
μαζί με τη γυναίκα του κατά της Άννας – 
Μαρίας Παπαχαραλάμπους, μία από τις 
γυναίκες που έχουν καταθέσει εναντίον 
του.

© ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

Τι πρέπει να γνωρίζετε  
όσοι επιστρέφετε από την Ελλάδα
60 ευρώ τα μοριακά τεστ στην Ελλάδα 

Αν τέλειωσαν οι διακοπές σας στην 
πατρίδα και επιστρέφετε στον Κανα-

δά, παρόλο που αν είστε εμβολιασμένοι 
δεν πάτε πια σε ξενοδοχείο, ωστόσο εξα-
κολουθείτε να υποχρεούστε σε μια σειρά 
τεστ και αποδεικτικών προκειμένου να 
μπείτε στη χώρα. 
Αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι ταξι-

διώτες στον Καναδά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Ταξιδιώτες που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για να εισέλθουν στον Καναδά, συ-
μπεριλαμβανομένων εκείνων που εισέρ-
χονται δικαιωματικά (δηλαδή Καναδοί 
πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι) που είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι, εξακολουθούν να 
υποχρεούνται να δείξουν αρνητικό απο-
τέλεσμα μοριακού τεστ COVID-19 πριν την 
άφιξη, όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν 
από την προγραμματισμένη ώρα αναχώ-
ρησης της πτήσης τους για τον Καναδά ή 
72 ώρες πριν από την είσοδό τους στον 
Καναδά, εάν όχι αεροπορικώς. Οι ταξι-
διώτες που έχουν προσβληθεί ήδη από 
COVID-19 και έχουν αναρρώσει μπορούν 
να προσκομίσουν απόδειξη θετικού μορι-
ακού τεστ COVID-19 που πραγματοποιή-
θηκε τουλάχιστον 14 και όχι περισσότε-
ρο από 180 ημέρες πριν από την αρχική 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του 
αεροσκάφους τους ή την είσοδό τους στον 
Καναδά από το νερό ή τη στεριά. Αν φτά-
νουν αεροπορικώς, πρέπει να προσκομί-
σουν στην αεροπορική εταιρεία απόδειξη 

του αποτελέσματος των δοκιμών τους 
πριν από την επιβίβασή τους στην πτήση 
τους για τον Καναδά. Οι δοκιμές αντιγό-
νου, που συχνά ονομάζονται «γρήγορες 
δοκιμές», δεν είναι μοριακές δοκιμές και 
δε θα γίνουν δεκτές.  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  
ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ARRIVECAN 
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες 

πρέπει να υποβάλουν τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες τους, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ψηφιακής τους απόδειξης εμβο-
λιασμού στα αγγλικά ή τα γαλλικά, χρη-
σιμοποιώντας το ArriveCAN (εφαρμογή 
ή ιστότοπος) εντός 72 ωρών πριν από την 
άφιξή τους στον Καναδά. Εάν οι ταξιδιώ-
τες δεν μπορούν να εισάγουν οι ίδιοι τις 
πληροφορίες τους, μπορούν να ζητήσουν 

από ένα φίλο ή μέλος της οικογένειας να 
τους εισαγάγει τις πληροφορίες.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  
ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ  

ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ
Από τις 9 Αυγούστου, τα εμβολιασμέ-

να παιδιά κάτω των 12 ετών πλήρως εμ-
βολιασμένων γονέων και/ή κηδεμόνων 
εξαιρούνται από την καραντίνα, όταν 
συνοδεύονται από τους πλήρως εμβολι-
ασμένους γονείς/κηδεμόνες τους, αλλά 
πρέπει να ακολουθούν τα ενισχυμένα κοι-
νά μέτρα υγείας, που περιλαμβάνουν μη 
φοίτηση σε παιδικό σταθμό ή σχολείο για 
14 ημέρες.
Τα μη εμβολιασμένα παιδιά ηλικίας 12 

έως 17 ετών και εξαρτώμενα παιδιά 18 
ετών και άνω (λόγω ψυχικής ή σωματικής 
κατάστασης) επιτρέπεται να εισέλθουν 
στον Καναδά με τους πλήρως εμβολια-
σμένους γονείς ή/και κηδεμόνες τους, 

αλλά υπόκεινται σε καραντίνα 14 ημερών.
Όλα τα μη εμβολιασμένα παιδιά (εκτός 

από εκείνα κάτω των 5 ετών) θα παραμεί-
νουν υποβαλλόμενα στις απαιτήσεις τεστ 
της 1ης και της 8ης ημέρας. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  

ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις απαιτήσεις 

τεστ και καραντίνας για ταξιδιώτες που 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι αλλά 
δικαιούνται να εισέλθουν στον Καναδά, 
όπως αυτοί που εισέρχονται με δικαίωμα 
– Καναδοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι. 
Εξακολουθούν να υπόκεινται σε καραντί-
να, όλες τις απαιτήσεις τεστ (πριν την άφι-
ξη, κατά την άφιξη/ημέρα 1 και την ημέρα 
8).

ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΕΣΤ PCR ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα μοριακά τέστ κοστίζουν γύρω στα 60 

ευρώ στην Ελλάδα και στις περισσότερες 
ιδιωτικές κλινικές τα αποτελέσματα δίνο-
νται μέσα σε 24 ώρες. Είναι πολύ σημα-
ντικό οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στον 
Καναδά να ζητούν τα αποτελέσματα στα 
αγγλικά και να επιβεβαιώνουν ότι είναι 
για ταξίδι.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να έχουν 

Ελληνικό κινητό καθώς σε πολλές περι-
πτώσεις, οι κωδικοί pin για να ξεκλειδω-
θούν τα αποτελέσματα που στέλνονται με 
email στέλνονται με text σε κάποιο κινητό.
Σε περιπτώσεις ηλικιωμένων με κινητικά 

προβλήματα, μπορεί να έρθουν νοσηλευ-
τές δειγματοληψίας στο μέρος όπου δια-
μένουν, ωστόσο υπάρχει πρόσθετη οικο-
νομική επιβάρυνση. 

• 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:

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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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 αυτή την Κυριακή 
12 Σεπτεμβρίου: Τα παρασκήνια όλων 

των εκλογών και πολιτική ανάλυση  
με τον Γιώργο Τσαντρίζο

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΚΕΜΠΕΚ

Πάνω από 48 εκ. 
για τις δημοτικές 
βιβλιοθήκες

Η Υπουργός Πολιτισμού και Επικοι-
νωνιών της κυβέρνησης του Κε-

μπέκ, κα Nathalie Roy, ανακοίνωσε ότι 
η αύξηση των ποσών που διατίθενται σε 
αυτόνομες δημόσιες βιβλιοθήκες (BPA) 
και κέντρα Περιφερειακών Δημόσιων 
Βιβλιοθήκων – υπηρεσίες (CRSBP) διατη-
ρούνται. 
Συνεπώς, χορηγείται οικονομική βοή-

θεια άνω των 23,5 εκατομμυρίων δολα-
ρίων στα BPA για την περίοδο 2021-2022 
και σχεδόν 24,7 εκατομμύρια δολάρια 
χορηγούνται στην CRSBP για τα επόμε-
να 3 χρόνια. Η ανακοίνωση έγινε στις 
31 Αυγούστου στη δημόσια βιβλιοθήκη 
Rosemère με τον Υπουργό Οικονομικών 
και Υπουργό Οικονομίας και Καινοτομί-
ας, κ. Eric Girard.

Η Υπουργός ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 
2020 μια ιστορική βελτίωση των φακέ-
λων του προϋπολογισμού που αφιερώ-
θηκαν στην απόκτηση βιβλίων. Αυξή-
σεις κατά 32% για το BPA και 50% για το 
CRSBP, αντίστοιχα. 
Αυτό περιλαμβάνει 175 BPAs, σε όλο 

το Κεμπέκ, τα οποία θα επωφεληθούν 
από μια συνολική βοήθεια 23.520.000 
$ που διατίθεται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος πρόσκλησης για έργα για την 
ανάπτυξη των συλλογών αυτόνομων δη-
μόσιων βιβλιοθηκών του Ministère de la 
Culture et Communications. Αυτή η βο-
ήθεια θα επιτρέψει στις BPA να εμπλου-
τίσουν τις συλλογές τους και να βελτιώ-
σουν τη διαχείρισή τους. Θα προωθήσει 
επίσης την αγορά βιβλίων του Κεμπέκ 
και τη δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία 
της δημόσιας βιβλιοθήκης για τους χρή-
στες.

Από την πλευρά τους, οι 11 CRSBP θα 
λάβουν συνολική ετήσια βοήθεια ύψους 
8.227.357 δολαρίων μέσω του προγράμ-
ματος Operating Assistance για περιφε-
ρειακά κέντρα εξυπηρέτησης δημόσιων 
βιβλιοθηκών. Το ποσό των 24.682.071 
δολαρίων θα τους καταβληθεί σε τριετή 
βάση. Μέσω αυτής της χρηματοδότησης, 
η κυβέρνηση του Κεμπέκ θέλει να δώσει 
τη δυνατότητα σε BPA και CRSBP να ανα-
πτύξουν και να εμπλουτίσουν τις συλ-
λογές βιβλίων και εγγράφων τους, προς 
όφελος των πολιτών που εξυπηρετούν. 

Η βοήθεια που χορηγείται στα CRSBP 
για την υποστήριξη της αποστολής θα 

αφιερωθεί επίσης στην προσφορά υπη-
ρεσιών, πόρων, κατάρτισης και τεχνο-
λογικής υποδομής στις συνδεδεμένες 
βιβλιοθήκες του δικτύου τους.
«Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι χώροι 

που προσφέρουν στους πολίτες προνο-
μιακή πρόσβαση στον πολιτισμό και τη 
μάθηση και τους φέρνουν σε επαφή με 
όλες τις πτυχές των τεχνών. Είναι επί-
σης φιλικοί χώροι που συμβάλλουν στην 
προσωπική τους ανάπτυξη. Η κυβέρνησή 
μας αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο 
των δημόσιων βιβλιοθηκών στον εκδη-
μοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτι-
σμό και τη γνώση. Οι Κεμπεκιώτες μπο-
ρούν να είναι υπερήφανοι για αυτό το 
δίκτυο που διασφαλίζει τη διανομή και 
την επιρροή των βιβλίων του Κεμπέκ και 
το οποίο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην 
αλυσίδα βιβλίων στο Κεμπέκ», δήλωσε η 
Nathalie Roy, Υπουργός Πολιτισμού και 
Επικοινωνιών.
«Τα ποσά που ανακοινώθηκαν αποτε-

λούν επενδύσεις που θα ωφελήσουν την 
ανάπτυξη των δημόσιων βιβλιοθηκών 
στην περιοχή μας. Χάρη σε αυτή την οι-
κονομική βοήθεια που ανακοίνωσε η συ-
νάδελφός μου Nathalie Roy, το Rosemère 
θα είναι σε θέση να βασιστεί σε μια κα-
λύτερα εξοπλισμένη εγκατάσταση, εξο-
πλισμένη με ποικίλη συλλογή ικανή να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πο-
λιτών» δήλωσε ο EricGirard, μέλος του 
Κοινοβουλίου για το Groulx και υπουρ-
γός Οικονομικών και Καινοτομίας.
Το 2020-2021, τα δημοσιονομικά κον-

δύλια που προορίζονται για τις συλλογές 
ντοκιμαντέρ της BPA και CRSBP έχουν 
αυξητικές πορείες, με αυξήσεις της τά-
ξης των 6 εκατομμυρίων  για τα BPA και 
1 εκατομμυρίου δολαρίων για τα CRSBP 
σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019-
2020. Αυτή η αύξηση στους ετήσιους 
φακέλους ανανεώθηκε για το οικονομικό 
έτος 2021-2022.
Το 2019, περισσότερο από το 96% του 

πληθυσμού του Κεμπέκ εξυπηρετήθη-
κε από BPA ή CRSBP που υποστηρίζεται 
ετησίως από το Υπουργείο. Αυτό αντι-
προσωπεύει περισσότερους από 8 εκα-
τομμύρια πολίτες σε όλο το Κεμπέκ.
Το CRSBP παρέχει επαγγελματικές υπη-

ρεσίες σε δημόσιες βιβλιοθήκες που βρί-
σκονται σε δήμους με λιγότερους από 
5.000 κατοίκους, έτσι ώστε οι πολίτες 
που τις επισκέπτονται να μπορούν να 
επωφεληθούν από ποιοτικές υπηρεσίες.

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.
Στο προηγούμενο φύλλο δημοσιεύτη-

καν με αλφαβητική σειρά οι πρώτες 8 
ομάδες. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τις 
υπόλοιπες 6 ομάδες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ 

Βατσλίκ (Τ, 32-Σεβίλλη), Αγκ. Καμαρά 
(Ε, 20-Λιλ), Κούντε (Μ, 25-Μάιντς), Ονι-
εκούρου (Ε, 24-Μονακό), Αλγκ. Μπα 
(Ε, 18-Ρενεσάνς), Τικίνιο (Ε, 30-Τζινμέν 
Τάιγκερ), Τσούμιτς (Ε, 22-επέστρεψε από 
Σπόρτινγκ Χιχόν), Γκαλιάνι (Α, 20-Νότιγ-
χαμ Φόρεστ), Σισέ (Α, 25-επέστρεψε από 
Σεντ Ετιέν), Λόπες (Μ-Ε, 25-δανεικός από 
Σεβίλλη), Κανέ (Μ, 24-Νέφτσι Μπακού), 
Καρμπόβνικ (Α, 20-δανεικός από 
Μπράιτον), Κινκουέ (Α, 19-Ιντερ).
ΕΦΥΓΑΝ 

Σα (Τ, 28-Γουλβς), Μπρούμα (Ε, 26-επέ-
στρεψε στην Αϊντχόφεν), Χολέμπας (Α, 
37-ελεύθερος), Κάιπερς (Ε, 24-Μαλίν), 

Σίλβα (Μ, 28-Βιτόρια Γκιμαράες), Μεριά 
(Α, 28-Αλ Αΐν), Πέπε (Μ, 24-Φαμαλικάο), 
Ντουρμισάι (Ε, 24-ΟΦΗ), Ντρέγκερ (Α, 
25-δανεικός σε Νότινγχαμ Φόρεστ)), 
Τσούμιτς (Μ-Ε, 22-δανεικός σε Λουκέρ-
νη), Σολδάνο (Ε, 25-δανεικός σε Φουεν-
λαμπράδα), Ραντζέλοβιτς (Μ-Ε, 22-δα-
νεικός σε Λεγανιές), Γιάννης Μασούρας 
(Α, 23-δανεικός σε Σπάρτα Ρότερνταμ).
 

ΟΦΗ 
ΗΡΘΑΝ: 
Επασί (Τ, 28-Λαμία), Πασαλίδης (Α, 
25-Αστέρας Τρίπολης), Φαν Ντάινεν (Ε, 
29-Τσβόλε), Καμάου (Ε, 26-Γουέστερν 
Σίδνεϊ), Τοράλ (Μ-Ε, 26-Μπέρμιγχαμ), 
Ντουρμισάι (Ε, 24-Ολυμπιακός), Γκαγέ-
γκος (Μ, 29-Νεκάξα), Λάμπρου (Ε, 22-δα-
νεικός από τον ΠΑΟΚ).
ΕΦΥΓΑΝ: 

Στάρτζεον (Ε, 27-Ράκοφ), Σαρδινέρο (Ε, 
30-Περθ Γκλόρι), Σακόρ (Μ, 25-ελεύθε-
ρος), Βαζ (Μ-Ε, 26-ελεύθερος), Σολίς (Ε, 
27-επέστρεψε στην Μπόκα Τζούνιορς), 
Βαφέας (Α, 24-Ιωνικός), Σμπώκος (Α, 
18-δανεικός στην Κηφισιά), Σουρνάκης 
(Μ, 21-ελεύθερος), Φερέιρα (Ε, 23-δα-
νεικός στην Κηφισιά), Μίγγος (Μ, 23-Ρό-
δος).
 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΗΡΘΑΝ: 
Κώτσιρας (Α-Μ, 28-Αστέρας Τρίπολης), 
Ρούμπεν (Μ, 32-Λεγανιές), Σάρλια (Α, 
24-Ανκαραγκουτσού), Λούντκβιστ (A, 
24-δανεικός από Χρόνινχεν), Βιτάλ (Μ-Ε, 
23-δανεικός από Κορίνθιανς), Παλάσι-
ος (Μ-Ε, 29-Ιντεπεντιέντε), Μπρινιόλι 
(Τ, 30-Έμπολι), Μαρτίνης (Α, 20-Αρης), 
Κ. Νταμπίζας (Α, 21-Αστέρας Βάρης), 
Μαργκόνο (Τ, 20-Κεντάκι), Ματσαδές (Ε, 
22-Εθνικός), Πάνκα (Μ, 22-Κάνσας Σίτι), 
Σουρδής (Τ, 20-Ουντινέζε), Μαραθωνίτης 
(Μ, 23-Καραϊσκάκης Άρτας), Αντωνίου 
(Α, 19-ΑΕ Λεμεσού), Σαρδέλης (Ε, 21-
ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Α, 20-Ίντερ).

ΕΦΥΓΑΝ 
Μολό (Α-Μ, 32-Ιερ), Σανκαρέ (Μ, 32-Γκι-
ρεσουνσπόρ), Φάουστο (Μ, 31-Σαντα-
ντέρ), Μπεκ (Ε, 28-ελεύθερος), Σ. Νιας 
(Α, 21-επέστρεψε στη Λιλ), Δ. Καραγιάν-
νης (Α, 20-ΠΑΣ Γιάννινα), Κολοβός (Ε, 
28-Σέριφ Τιρασπόλ), Περέα (Ε, 21-ΠΑΣ 
Γιάννινα), Εμμανουηλίδης (Ε, 19-Βέιλε), 
Καμπετσής (Ε, 22-δανεικός με οψιόν 
αγοράς στη Βίλεμ), Σαβιέρ (Μ, 29-Εστο-
ρίλ).
 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ 

Ζεστέντ (Ε, 32-Μέλμπουρν Βίκτορι), 
Λούι (A, 32-Πλατένσε), Βργκοτς (Α, 
31-Ανόρθωση), Βαρόνε (Μ, 28-Ρετζιάνα), 
Χουχούμης (Α, 27-Απόλλων Σμύρνης), 
Ντ. Φλόρες (Μ, 26-Ολίμπια), Μόρσεϊ (Ε, 
23-Κιέβο), Κορνέλιους (Α, 23-Βανκούβερ 
Γουάιτκαπς), Ντ. Ροντρίγκες (Τ, 32-ελεύ-
θερος), Αποστολάκης (Α, 22-ΑΠΟΕΛ), 
Μπακαδήμας (Α, 21-Αναγέννηση Καρ-
δίτσας), Μπελεβώνης (Μ, 23-Δόξα Δρά-
μας), 
ΕΦΥΓΑΝ 

Ματσόλα (Ε, 31-Αρσεναλ Σαραντί), Κων-
σταντόπουλος (Α, 19-Μπέερσοτ), Μά-
σουρεκ (Μ-Ε, 27-ΑΕ Λεμεσού), Παρράς 
(Α, 23-ΑΕΚ), Μεδίνα (Α, 22-Λογρονιές), 
Αριγίμπι (Ε, 26-Ανκαραγκουτσού), Καλα-
ντζής (Τ, 21-Επισκοπή), Νταλακούρας (Μ, 
22-Πανιώνιος), Αζάντι (Ε, 21-ελεύθερος), 
Κνετ (Τ, 31-ελεύθερος), Τζανακάκης (Α, 
29-Ξάνθη), Ντάλσιο (Μ, 25-Ιωνικός), 
Γιάκολις (Ε, 29-Σίμπενικ), Αρσούρα (Μ, 
28-επέστρεψε στην Μπόκα Τζούνιορς).
 

ΠΑΟΚ
ΗΡΘΑΝ 

Μίτριτσα (Μ-Ε, 26-δανεικός από Νιού 
Γιόρκ Σίτι), Σίντκλεϊ (Α, 28-δανεικός από 
Ντινάμο Κιέβου), Ολιβέιρα (Ε, 30-ΑΕΚ), 
Τέιλορ (Α, 26-Ντνίπρο), Κούρτιτς (Μ, 
32-Πάρμα), Άκπομ (E, 25-δανεικός από 
Μίντλεσμπρο), Τζίμας (Ε, 20-Αστέρας 

Τρίπολης), Μπίσεσβαρ (Ε, 33-επέστρεψε 
απ’ τον Απόλλωνα Λεμεσού), Εσίτι (Μ, 
27-επέστρεψε απ’ την Γκιοζτεπέ), Χα-
τζηστραβός (Μ-Ε, 22-επέστρεψε απ’ τη 
Λαμία).
ΕΦΥΓΑΝ 

Τζόλης (Μ-Ε, 19-Νόριτς), Γιαννούλης (Α, 
25-ολοκληρώθηκε η πώληση στη Νό-
ριτς), Κρμέντσικ (Ε, 28-επέστρεψε στην 
Κλαμπ Μπριζ), Μπάμπα (Α, 26-επέστρε-
ψε στην Τσέλσι), Περέιρα (Α, 22-Ρόζεν-
μποργκ), Βρακάς (Μ-Ε, 20-Λεβαδειακός), 
Λάμπρου (Ε, 22-δανεικός στον ΟΦΗ), 
Ουάρντα (Μ-Ε, 28-δανεικός σε Ανόρθω-
ση)
 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΘΑΝ 

Κόντε (Ε, 33-Σαμπάμπ Ντουμπάι), Πε-
ρέα (Ε, 21-Παναθηναϊκός), Σνάιντερ 
(Ε, 27- Ρέγκενσμπουργκ), Καραχάλιος 
(Μ-Α, 25-Λεβαδειακός), Δ. Καραγιάννης 
(Α, 20-Παναθηναϊκός), Γκαρντάφσκι (Α-
Μ, 30-Κρακόβια), Μέντες Μορέιρα (Ε, 
26-Εξέλσιορ), Π. Τριάδης (Ε, 28-ελεύθε-
ρος), Σούλης (Τ, 26-Παναχαϊκή), Βασι-
λάκης (Α, 21-επέστρεψε από Αχέροντα 
Καναλακίου).
ΕΦΥΓΑΝ 

Παμλίδης (Ε, 27-Απόλλων Σμύρνης), 
Ελευθεριάδης (Μ-Ε, 29-Λαμία), Φ. Κά-
στρο (Μ, 26-Απόλλων Σμύρνης), Ξύδας 
(Ε, 24-Ολυμπιακός Βόλου), Πανουργιάς 
(Α, 23-Δόξα Δράμας), Χουτεσιώτης (Τ, 
27-Ιωνικός), Καρτάλης (Μ, 26-Ατρόμη-
τος), Κρίζμαν (Ε, 31-Αλταχ), Πήλιος (Α, 
20-δανεικός στον Ηρακλή).

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΛΛΑΓΈΣ ΤΗΣ  
ΤΈΛΈΥΤΑΊΑΣ 

ΣΤΊΓΜΗΣ

Ο Απόλλων Σμύρνης 
απέκτησε τον αμυντικό 

της ιταλικής Πάρμα, 
Μπρούνο Άλβες, ο 

Ατρόμητος Αθηνών έλυσε 
τη συνεργασία του με 
τον αμυντικό Γιόζιπ 

Τομάσεβιτς, ο Ιωνικός 
Νίκαιας απέκτησε από 

τον Ολυμπιακό Λευκωσίας 
τον αμυντικό Δημήτρη 

Κωνσταντινίδη, ενώ τέλος, 
παρελθόν αποτελεί για τον 
Ολυμπιακό, 
ο επιθετικός 

Αχμέντ 
Χασάν 

(φωτ.), που 
πήγε στην 
τουρκική 

Κόνιασπορ! 
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Νίκες για την τριάδα της Ανατολής και το Κολοράντο
Με μόλις 9 παιχνί-

δια συνεχίστηκε 
το διήμερο 3&4/9 το 
πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου MLS, με την 
ομάδα του Μόντρεαλ 
να μην αγωνίζεται.
Στην Ανατολική Πε-

ριφέρεια, οι τρεις πρώτοι συνέχισαν με 
νίκες, με το New England να κάνει... πε-
ρίπατο μέχρι στιγμής (είναι στο +14 από 
τους δεύτερους Orlando & Nashville), 
ενώ στην Περιφέρεια της Δύσης, το 
Seattle που βρίσκεται στην κορυφή δεν 
αγωνίστηκε, κι έτσι το Colorado που νί-
κησε εκτός έδρας το San Jose, πλησίασε 
στο -1. 
Αντίθετα, το Kansas City έμεινε στην 3η 

θέση με -2 από την κορυφή, εφόσον υπέ-
στη βαριά ήττα στο Λος Άντζελες με 4-0.  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Nashville-NY City 3-1 

Philadelphia-New England 0-1 
Houston-Portland 0-2 
Los Angeles FC-Kansas City 4-0 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Vancouver-Austin 2-1 
Orlando-Columbus 3-2 
Cincinnati-Miami 0-1 
Salt Lake-Dallas 3-2 
San Jose-Colorado 0-1 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Atlanta-Orlando 
Vancouver-Portland 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
Colorado-LA Galaxy 
Seattle-Minnesota 
New England-NY City 
NY Red Bull-DC United 
Cincinnati-Toronto 
Miami-Columbus 
Montreal-Nashville (8:00 PM) 
Dallas-San Jose 
Houston-Austin 

Kansas City-Chicago 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Los Angeles FC-Salt Lake 
ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Columbus-NY Red Bull 
NY City-Dallas 
Toronto-Miami 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-Cincinnati 
DC United-Chicago 
Orlando-Montreal (7:30 PM) 
Kansas City-Minnesota 
Austin-Los Angeles FC 
Portland-Colorado 
LA Galaxy-Houston 
San Jose-Salt Lake

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE

01] NEW ENGLAND (24) 52 [45-28] 
02] ORLANDO (22) 38 [33-26] 
03] NASHVILLE (22) 38 [37-21] 
04] NEW YORK CITY (21) 34 [37-22] 
05] PHILADELPHIA (23) 32 [28-24] 

06] MONTREAL (22) 31 [30-27] 
07] DC UNITED (22) 30 [35-32] 
08] COLUMBUS (23) 27 [27-32] 
09] ATLANTA (22) 27 [25-28] 
10] MIAMI (21) 26 [22-31] 
11] CHICAGO (22) 23 [24-33] 
12] NY RED BULL (20) 22 [23-25] 
13] CINCINNATI (21) 17 [21-38] 
14] TORONTO (22) 15 [26-47]

WESTERN CONFERENCE 
01] SEATTLE (22) 42 [35-19] 
02] COLORADO (21) 41 [31-20] 
03] KANSAS CITY (23) 40 [37-26] 
04] LA GALAXY (22) 36 [35-35] 
05] MINNESOTA (21) 31 [24-24] 
06] PORTLAND (22) 30 [31-39]  
07] SALT LAKE (22) 30 [34-29] 
08] VANCOUVER (22) 29 [29-32] 
09] LAFC (22) 27 [32-31] 
10] SAN JOSE (22) 26 [24-30] 
11] DALLAS (23) 25 [32-36] 
12] AUSTIN (22) 19 [21-31] 
13] HOUSTON (23) 19 [24-36]

Με τα παιχνίδια Παναι-
τωλικός – Αστέρας 

Τρίπολης και Παναθηνα-
ϊκός – Απόλλων Αθηνών 
κάνει πρεμιέρα η φετινή 
Σούπερ Λίγκα το Σάββα-
το 11 Σεπτεμβρίου 2021. 
Να σημειωθεί ότι και οι 

πέντε «μεγάλοι» της κατηγορίας (ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, 
ΑΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΡΗΣ) στο πλαίσιο της 1ης 
αγωνιστικής αγωνίζονται στην έδρα τους, ενώ 
δεν παίζουν μεταξύ τους, οπότε και δεν υπάρ-
χει κανένα ντέρμπι. 
Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς θα λάβει χώρα 

την 3η αγωνιστική, με τον Άρη να υποδέχεται 
τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Μάλιστα, έγινε γνωστό, ότι η 3η αγωνιστική 

πρόκειται να διεξαχθεί εμβόλιμα, μεσούσης 
της εβδομάδας, δηλαδή 22 και 23 Σεπτεμβρίου 
(Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα) με τις ομάδες 
ήδη να έχουν ενημερωθεί γι αυτό. 
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας έχει 
ως εξής: 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
13:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11:15 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12:00 ΠΑΟΚ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
13:30 ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12:30 ΑΡΗΣ – ΟΦΗ

SUPER LEAGUE 
Πρεμιέρα με  
δύο αγώνες 

ΕΛΛΑΔΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ 2-1

Είμαστε ακόμα ζωντανοί! 
«Φιλί ζωής» υπό το βλέμμα του «Βασιλιά Ότο»! | Επιστροφή  
της ελπίδας μαζί με την επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο!

Επιτέλους νίκη για την Εθνική μας 
ομάδα στα Προκριματικά του Πα-

γκοσμίου Κυπέλλου! Παρουσία του 
θρύλου πλέον για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, Ότο Ρεχάγκελ (φωτ. δεξιά), η 
Ελλάδα επιβλήθηκε με 2-1 της Σουηδί-
ας στο ΟΑΚΑ (Τετάρτη 8/9) και μείωσε 
στους τρεις βαθμούς τη διαφορά της 
από τους Σκανδιναβούς.
Έτσι τώρα, στη βαθμολογία του 2ου 

ομίλου η Ισπανία έχει 13 πόντους (σε 6 
ματς), η Σουηδία 9 (σε 4 ματς) και η Ελ-
λάδα 6 (4 ματς). Και αμέσως έρχεται 
στο μυαλό, η τζάμπα ισοπαλία (1-1) 
της Εθνικής μας στο Κόσοβο (Κυριακή 
5/9). Εκείνο το γκολ που δέχθηκε στις 
καθυστερήσεις, της στερεί τη δεύτερη 
θέση… Όπως βέβαια και το 1-1 με τη 
Γεωργία στο ΟΑΚΑ (31/3/2021).

Οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού 
μας συγκροτήματος έκαναν καλή εμ-
φάνιση κόντρα στη Σουηδία και άξι-
ζαν τη νίκη και το χειροκρότημα 
του κόσμου (έστω και μόλις 4.000) που 
βρέθηκε για πρώτη φορά – μετά από 
σχεδόν δύο χρόνια – στις εξέδρες του 
ΟΑΚΑ.
Με ένα υπέροχο γκολ του Τάσου 

Μπακασέτα μετά από εξαιρετική εναλ-
λαγή της μπάλας με τον Τάσο Δουβί-
κα στο 62’ η Ελλάδα πήρε κεφάλι στο 
σκορ, για να έρθει στο 74’ ο Παυλί-
δης και να σκοράρει μετά από εξαιρετι-
κή προσπάθεια του Τζόλη, γράφοντας 
το 2-0, σε μια φάση που χρειάστηκε 
πολλή μελέτη στο VAR για να κατακυ-
ρωθεί υπέρ μας.
Οι Σουηδοί στο 80’ μείωσαν με 

τον Κουάισον, αλλά περισσότερο κιν-
δύνεψαν να φάνε κι άλλο γκολ, παρά 
απείλησαν να ισοφαρίσουν.
Το μελανό σημείο της ημέρας ήταν 

η ανοργανωσιά που επικράτησε 
στον έλεγχο των πιστοποιητικών κατά 
την είσοδο του κόσμου στο γήπεδο. 
Με ένα μόνο σημείο ελέγχου, πολύς 
κόσμος κατάφερε να πάει στις εξέδρες 
μετά τη σέντρα!
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος, 

Τζαβέλλας, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Αν-
δρούτσος, Μπουχαλάκης, Ζέκα, Μπα-
κασέτας, Δουβίκας (71′ Τζόλης), Παυλί-
δης (90+6′ Βρουσάι).
ΣΟΥΗΔΙΑ: Όλσεν, Γιόχανσον (76′ 

Κραφθ), Χελάντερ (88′ Ντάνιελσον), 
Λίντελεφ, Αουγκούστινσον, Κλάεσον 
(77′ Κάρισον), Όλσον, Σβάνμπεργκ (66′ 
Κουάιζον), Φόρσμπεργκ, Κουλουσέβ-
σκι (88′ Τελάν), Ίζακ.

© newsbreak.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

09.10.2021 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
12.10.2021 ΣΟΥΗΔΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
11.11.2021 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ
14.11.2021 ΕΛΛΑΔΑ – ΚΟΣΟΒΟ

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

���������������
�������������������������������������������������������������
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Στους υποστηρικτές του πανηγυριού του Λαβάλ

Επιστροφή στα θρανία

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ
Εγγραφές στο Λαογραφικό Εργαστήρι

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 

Το κουδούνι του σχολείου χτύπησε, σηματοδοτώ-
ντας το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και 

όλοι οι χώροι των παραρτημάτων μας γέμισαν με 
παιδικές φωνές, γέλια, αισιοδοξία και ζωντάνια. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας διατηρούνται παρού-
σες στην καθημερινότητά μας, αυτό όμως δεν εμπο-
δίζει τους μαθητές από το να μεταδίδουν σε όλους 
μας την ελπίδα, τη χαρά, την ανεμελιά και την όρεξη 

για γνώση, ώστε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα κα-
λύτερο αύριο. 

Την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς, 
στα παραρτήματα του σχολείου μας, «Σωκράτης-Δη-
μοσθένης», έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός από 
τους ιερείς μας. Παράλληλα, οι Επιτροπές Γονέων σε 
συνεργασία με τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, διοργάνωσαν εκδηλώσεις και παιχνίδια, 

ώστε να είναι ενθουσιώδης η επιστροφή των μαθη-
τών στις τάξεις. 

Η Διοίκηση της ΕΚΜΜ και η Γενική Διεύθυνση του 
σχολείου ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετεί-
χαν στη διοργάνωση αυτών των πρωτοβουλιών για 
τα παιδιά μας. 

Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο.

Η ΕΚΜΜ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ εκφράζουν ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όλους όσοι στήριξαν, με την παρουσία τους και τις δωρεές τους, την 

επιτυχία του φετινού καλοκαιρινού πανηγυριού, που πραγματοποιήθηκε, όπως 
πάντα, στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Τι-
μίου Σταυρού, την 1η Ιουλίου. 

Ιδιαιτέρως, ευχαριστούμε τον Δήμο Λαβάλ 
για τη δωρεά ύψους $7,000, τον Επαρχι-
ακό Βουλευτή Guy Ouellette για το ποσό 
των $2,500, τους Δημοτικούς Συμβούλους 
Βασίλη Καρυδόγιαννη, Aline Dib, Sandra El-
Helou και Ray Khalil για το συνολικό ποσό 
των $1,550, τη Δημοτική Σύμβουλο Αγλαΐα 
Ρεβελάκη ($500), τους Ομοσπονδιακούς 

Βουλευτές Άννυ Κουτράκη και Fayçal El-Khoury (από $500 ο καθένας) και τον 
υποψήφιο βουλευτή Σπυρίδωνα Πέττα για το ποσό των $500.  

Οι εκκλησίες μας, παρά τις τόσες δυσκολίες και δοκιμασίες, κάνουν ότι μπο-
ρούν για να κρατήσουν την πίστη μας και να συνεχίσουν να μας διακονούν 

όλους ομαλά. Για τον λόγο αυτό, την Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού του Λαβάλ διοργανώνει γεύμα σε 
πακέτο, προς ενίσχυση του ταμείου της. Καλούμε θερμά όλους όσους επιθυμούν, 
να έρθουν σε επαφή είτε με τη Φιλόπτωχο είτε με την Γραμματέα της εκκλησίας, 
και να δώσουν την παραγγελία τους.

Το γεύμα περιλαμβάνει ένα (1) Χοιρινό σουβλάκι και ένα (1) σουβλάκι κοτό-
πουλου, με ρύζι, τζατζίκι, πίτα, ελληνική σαλάτα, σπανακόπιτα και γλυκό Black 
Forest. Η τιμή του πακέτου είναι $25.

Οι παραλαβές των γευμάτων θα γίνουν την Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 
11:30 με 13:30, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού. (4865 Souvenir, 
Laval, Quebec). Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας καλώντας σε έναν από 
τους αριθμούς: Γραμματεία (450) 973-3773, Φιλόπτωχος (450) 686-8207

ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού
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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 514-684-6462Άνοιγμα 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».

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 »

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

Εάν χρειάζεσθε βοήθεια για να βγάλετε 
το διαβατήριο εμβολίου,

Το γραφείο της Φιλίας μπορεί να σας βοηθήσει.
Τηλέφωνο 514-948-3021
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

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 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ

(από Κομποτάδες Λαμίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΘΕΟΔΏΡΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ 

(από Παρόρι Σπάρτης, Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021
στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ Π. 
ΜΠΑΡΑΚΑΡΗ 

(από Πεταλίδι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

(από Λάρισα)

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.
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

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

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

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά, όλους 

όσους μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος μας 

για το θάνατο του 
αείμνηστου συζύγου 

και πατέρα, 
Γεώργιου Τσαγκαρέλη.

ΓΕΏΡΓΙΟΥ 
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  

(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε 
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής του αείμνηστου συζύγου και πατέρα

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Η σύζυγος: 
Χριστίνα Τσαγκαρέλη 

(το γένος Κουνιόπουλος) 

Τα παιδιά: 
Κώστας και Παναγιώτης 

Τσαγκαρέλης και οι 
οικογένειες τους.

Οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι.

 (από Πικέρνη Αρκαδίας, ετών 75)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΣΟΦΙΑΣ 
ΑΝΔΡΕΟΥ 

(από Πύλο Μεσσηνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Χάβαρη Ηλείας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου,  

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

υπέρ αναπαύσεως τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΤΕΛΗ

(από Πάτρα)
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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...

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Υπό πρωτ. Βασιλείου Τσαπραΐλη

Οι θαλασσοδαρμένοι ναυτικοί, στις άγριες φουρτουνιασμένες νύχτες των 
ταξιδιών τους, με βλέμμα αγωνίας ερευνούν να αντικρύσουν το φωτο-

βόλο φάρο. Κι εμείς, θαλασσοπόροι της ζωής, που μας δέρνουν τα λυσσαλέα 
κύματα του πόνου και των εναντιοτήτων, ανάμεσα σε πολέμους και σε ανατα-
ραχές, αντικρύσουμε το Σταυρό του Κυρίου σαν ολοφώτεινο φάρο, που με το 
γλυκό του φως γαληνεύει, παρηγορεί, και δυναμώνει τις ταραγμένες ψυχές μας.
Τι ωραία, τι γλυκά ψάλλει ο υμνωδός! «Σταυρός, ο φύλαξ πάσης οικουμένης: 

Σταυρός η ωραίοτης της Εκκλησίας: Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα: Σταυρός, 
πιστών το στήριγμα: Σταυρός, Αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα». 
Κατανυκτικοί ύμνοι πλημμυρίζουν τις ψυχές των Χριστιανών από  στοχαστι-

κούς υμνογράφους και σκορπίζονται σαν άϋλα ροδοπέταλα από γλυκά στόμα-
τα βυζαντινών ψαλτών. Οι γλυκείς ύμνοι στεφανώνουν το υπερθέο κεφάλι του 
Βασιλέως της Δόξης και το σύμβολον της νίκης, τον Πανάγιο Σταυρό. «Δεύτε, 
πιστοί, το ζωοποιόν ξύλον προσκυνήσομεν, εφ ω Χριστός ο Βασιλεύς της Δόξης 
εκουσίως χείρας εκτείνας, υψωσεν ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα…» 
Τα χέρια υψώνονται  ικετευτικά και κάνουν το σημείο του Σταυρού. «Τον Σταυ-

ρόν Σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και 
δοξάζομεν». 
Οι ψυχές από την υπέροχη μελωδία των ύμνων με τα φτερά της φαντασίας, 

μεταφέρονται στον λόφο του Γολγοθά και με τους νοερούς τους οφθαλμούς 
αντικρύζουν Εκείνον. Είναι επάνω στον Σταυρό καρφωμένος, έχει γερμένο το 
πανάχραντο Του κεφάλι στους θεϊκούς Του ώμους κι απ’ τη χλωμάδα του θανά-
του, συμπάθεια ανέκφραστη ξεχύνεται στο ουράνιο πρόσωπό Του.
Στο συννεφιασμένο ουρανό της ζωής μας σαν ηλίου αχτίδα προβάλλει ο Σταυ-

ρός του Κυρίου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε απ’ τον ουράνιο Πατέ-
ρα στα πονεμένα και πολυδάκρυτα τέκνα της γης. «Ο λόγος ο του Σταυρού τοις 
μεν απολλυμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζόμένοις ημίν δύναμις Θεού εστί». 
(Α’Κορινθ. 1,18), φωνάζει ο μέγας των Εθνών απόστολος ο θείος Παύλος.
Όπως ο μεγαλεπήβολος Αρχιμήδης συνεκέντρωνε τις ακτίνες του ήλιου κι από 

ψηλά τις έστελνε πάνω στα πλοία των εχθρών και τα κατεκαίε, έτι κι ο Μέγας 
Δημιουργός του σύμπαντος χρησιμοποίησε το Σταυρό του Γολγοθά να στέλνει 
σε ολόκληρη την οικουμένη τις ολόλαμπρες ακτίνες της Θείας Του Αγάπης. 
Ο Σταυρός έγινε ο παντοδύναμος μαγνήτης, που έφερε μυριάδες καρδίες προς 

την αγάπη του Θεού. Τα γόνατα των ισχυρών της γης πολλές φορές, έκλιναν 
μπροστά Του, με πίστη και με φόβο για να δηλώσουν την ταπείνωση τους. 
Ο πλούτος, η φτώχεια, η μόρφωση, η αγραμματοσύνη, οι ταπεινοί και οι δοξα-

σμένοι, οι βασιλείς και οι στρατιώτες, του απέθεσαν το φίλημα του σεβασμού 
και της υποταγής. Κανένα αντικείμενο στον κόσμο δεν τιμήθηκε και δεν αγαπή-
θηκε όσο ο Σταυρός του Κυρίου. 
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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  1 3 / 9 / 2 0 2 1  –  1 9 / 9 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
810

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 809

10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

Τα μέλη της οικογένειάς σας 
και τα παιδιά σας, σάς αναζητούν τώρα 
κοντά ταους, οπότε περάστε ποιοτικό 
χρόνο μαζί τους, θα ηρεμήσουν και θα 
γαληνεύσουν την καρδιά σας. Ίσως ακό-
μα πιεστείτε να οργανώσετε κοινωνικές 
συνεστιάσεις ή αγχώνεστε προκειμένου 
να δώσετε μια ομιλία ή να κάνετε μια 
δημόσια παρουσίαση.

Η Αφροδίτη στον πνευματικό 
δωδέκατο οίκο σας, σάς ζητά να αποβάλε-
τε τις τοξικές σας συνήθειες και τις κακε-
ντρέχειες προκειμένου να αναγεννηθείτε 
συναισθηματικά. Για να αναζωογονηθείτε 
περισσότερο, ασχοληθείτε με τη γιόγκα ή 
κάντε διαλογισμό. Έχετε ανάγκη να χαλα-
ρώσετε και να απομακρύνετε παρωχημέ-
νες σχέσεις και πεποιθήσεις.

Με τον Άρη και τον ανάδρομο 
Ερμή στον έκτο οίκο σας, της υγείας και 
της εργασίας, η δουλειά σας θα μπορού-
σε να σας δημιουργήσει άγχος και παρε-
ξηγήσεις. Να είστε επίσης ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί με την καθημερινή σωματική 
δραστηριότητα. Αποφύγετε την έντονη 
γυμναστική καθώς θα καταπονήσετε το 
σώμα σας.

Η Αφροδίτη σάς χαρίζει το 
δώρο της ευγλωττίας, είναι μια υπέρο-
χη στιγμή για κοινωνικοποίηση, φιλίες 
και συναντήσεις με νέους ανθρώπους. 
Με τον Άρη και τον ανάδρομο Ερμή στο 
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, θα 
πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί 
με τις δαπάνες σας.

Η καινοτομία είναι στο πλευ-
ρό σας. Αν έχετε μια πρωτότυπη ιδέα, 
ξεκινήστε! 
Με τον Άρη και τον ανάδρομο Ερμή 
στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας, η 
επιθυμία σας να επιβάλετε την εξου-
σία σας και τους δικούς σας κανόνες 
θα σας βάλει σε μπελάδες. 

Ίσως κάνετε εκκαθάριση των 
άχρηστων αντικειμένων που έχουν συσ-
σωρευτεί. Το πρώτο βήμα για τη συναι-
σθηματική και ψυχική υγεία σας είναι 
ένα τακτοποιημένο και καθαρό σπίτι. 
Με τον Άρη και τον ανάδρομο Ερμή στον 
ερωτικό πέμπτο οίκο σας, ίσως εκνευρι-
στείτε από ένα παλιό παράπτωμα του 
αγαπημένου σας. 

Η Αφροδίτη εισέρχεται στο 
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και 
σας ζητά να διερευνήσετε σε βάθος 
τρόπους για να βελτιώσετε την οικονο-
μική σας κατάσταση. Με τον Άρη και τον 
ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας, καλεί-
στε να αποσαφηνίσετε τα λάθη σας και 
να αξιοποιήσετε την κρυμμένη δύναμή 
σας. 

Καθώς ασχολείστε με την 
επαγγελματική σας ζωή σε πρακτικό 
επίπεδο, ο Άρης και ο ανάδρομος Ερμής 
στο φιλοσοφικό ένατο οίκο σας, σάς ζη-
τούν να αντιμετωπίσετε κάποιες βαθύ-
τερες αλήθειες, ειδικά τις πεποιθήσεις 
και τα συναισθήματα που καθοδηγούν 
τη ζωή σας και τα οποία πρέπει να επα-
ναξιολογηθούν.

Η χαρά, το φλερτ και η διασκέ-
δαση επιστρέφουν στη ζωή σας. 
Με τον Άρη και τον ανάδρομο Ερμή στον 
τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειας, το σπίτι σας και ένα μέλος 
της οικογένειάς σας θα σας δημιουργή-
σουν άγχος και πίεση. Προσπαθήστε να 
βρείτε λύσεις με ειλικρινή διάλογο.

Με τον Άρη και τον ανάδρομο 
Ερμή στον ασαφή και θολό δωδέκατο 
οίκο σας, έρχεστε αντιμέτωποι με έντο-
να συναισθήματα του παρελθόντος, 
ίσως υπάρξουν στιγμές που θέλετε να 
εξαφανιστείτε από όλους, ίσως ακόμα 
νιώθετε μια ψυχική αναστάτωση και δε 
γνωρίζετε το γιατί. 

Με τον Άρη και τον ανάδρο-
μο Ερμή στον όγδοο οίκο σας, των 
κοινών οικονομικών πόρων, ίσως δια-
φωνήσετε με τον αγαπημένο σας για 
θέματα σεξ και χρήματος, ίσως ακόμα 
κλονιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ σας. 
Μην παίρνετε οποιαδήποτε σύγκρου-
ση τοις μετρητοίς, μπόρα είναι και θα 
περάσει.
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Με τον Άρη και τον ανάδρομο 
Ερμή στον έβδομο οίκο σας, των σχέ-
σεων, ο εγωισμός και η έπαρσή σας θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστια 
κύματα, με αποτέλεσμα να κλονίσουν 
μια σημαντική σχέση σας ή συνεργασία 
σας. Θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες και 
απογοητεύσεις αν προσπαθήσετε να κυ-
ριαρχήσετε.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1897: Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός 
σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες 
ανθρακωρύχους, που διαμαρτύρονται για τις 
συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Κάλβιν Παρντί 
στο Λάτιμερ της Πενσυλβάνιας («Σφαγή του Λά-
τιμερ»).
1898: H αυτοκράτειρα της Αυστρο-ουγγαρί-
ας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίσσυ, δολοφονείται 
στη Γενεύη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερ-
μανού (Σεν Ζερμέν), μεταξύ των νικητών του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημο-
κρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην Αυτο-
κρατορία της Αυστρο-ουγγαρίας. Με τη συνθήκη 
αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της 
Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του Κράτους 
των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων.
1960: Ο θρυλικός αιθίοπας μαραθωνοδρό-
μος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλ-
λιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέ-
χοντας ξυπόλητος.
2003: Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα 
με μαχαίρι στην υπουργό Εξωτερικών της Σουη-
δίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυ-
κατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα 
τραύματά της την επόμενη μέρα.

ΕΙΔΙΚΉ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Πάει ένας σε ένα σουβλατζή: «Θέλω να μου κά-

νεις 4 πίτες, αλλά τις θέλω ειδική παραγγελία. 
Θέλω 2 πίτες σουβλάκια και 2 σεφταλιές. Στο πρώτο 
σουβλάκι θέλω το κρέας να είναι καμένο από τη μία, 
ωμό από την άλλη, και την πίτα ωμή. Στο δεύτερο 
σουβλάκι θέλω να είναι πολύ ξερό το κρέας και η 
πίτα μαύρη. Στη μία σεφταλιά τα θέλω όλα ωμά, με 
το αίμα τους, και μόνο με αγγούρι. Στην άλλη θέλω 
το κρέας κάρβουνο, την πίτα μαυρισμένη από τη 
μία, ωμή από την άλλη και μόνο με κρεμμύδι!».
«Μα είναι πολύ δύσκολη η παραγγελία σου», του 

λέει ο σουβλατζής.
Και ο τύπος απαντά: «Προχτές που μου τα έφτια-

ξες έτσι ακριβώς, χωρίς να στο ζητήσω, δεν ήταν… 
δύσκολα;!».

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

CU
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X O

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



1385, Boul. des Laurentides 
local 103, Vimont, Laval, Qc.  

514 476-4565 

Professional Auto Body
Repair & Painting

Insurance Work Accepted    |    All Work Guaranteed
Expert Color Matching    |    Factory Genuine Parts
Import Car Specialists    |    Major & Minor Repairs


