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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ

Φιλελεύθεροι και Συντηρητικοί απέρριψαν
την ερώτηση για τα νομοσχέδια 96 & 21

Μόντρεαλ:
Πρόβλημα με
τα Rapid test
στα σχολεία

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΝΕΑ

Bea Bruske (πρόεδρος του Καναδικού Εργατικού
Κογκρέσου): «Δεν υποστηρίζουμε κανένα αλλά…
οι Συντηρητικοί είναι επικίνδυνοι!»
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

barbiesgrill.com

Suggested presentation.

ΚΕΜΠΕΚ | COVID-19

Πιο ευάλωτα τα παιδιά
στη μετάλλαξη Δέλτα

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

• Ιωάννης Ιωαννίδης: «Δε θα εξαφανιστεί ο κορωνοϊός»
• Ντόριτ Νίτσαν: «Τα εμβόλια δεν είναι ο μόνος τρόπος
για την αναχαίτιση της πανδημίας»
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ώρα μηδέν για τη Γη
ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μείωση της ανεργίας
και αύξηση της
απασχόλησης
τον Αύγουστο

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταρρέει η εμπιστοσύνη

ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

• Διπλασιάστηκαν οι μέρες με
θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών

• Πως η σχέση καύσωνα – παγετώνα
βλάπτει τον πλανήτη

στους Θεσμούς

• 200 εκ. μετανάστες λόγω
κλίματος έως το 2050

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

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
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
Authorised and paid by the official agents of Fayçal El-Khoury and Annie Koutrakis

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

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Χάος με τα rapid test!
Ο

ι διευθυντές των σχολείων έχουν την
εντύπωση ότι διαχειρίζονται «ένα
τέλειο χάος» με την ανάπτυξη γρήγορων
δοκιμών για τον COVID-19 σε τέσσερις
κόκκινες περιοχές του Μείζονος Μόντρεαλ. «Είναι χαοτικό», καταγγέλλει η Ένωση Διευθυντών Σχολείων του Μόντρεαλ
(AMDES), η οποία εξακολουθεί να αναρωτιέται ποιος θα κάνει αυτά τα τεστ στα
παιδιά.

βοντας μια μπατονέτα στο κάτω μέρος του
ρουθουνιού, το αποτέλεσμα διαρκεί κατά
μέσο όρο 15 λεπτά για να εμφανιστεί.
Σε περίπτωση θετικής εξέτασης ή απλώς
για να ειδοποιηθεί ο γονέας ότι το παιδί
του έχει ελεγχθεί για COVID-19, τα σχολεία δεν έχουν λάβει ακόμη έντυπα επικοινωνίας με τους γονείς σε άλλη γλώσσα, εκτός των γαλλικών και αγγλικών. Σε
ορισμένες γειτονιές του Μόντρεαλ, «είναι
θέμα», εξηγεί η κα Legault.
Του Δημήτρη Ηλία
«Μας το υποσχέθηκαν, αλλά προς το
dimitris@newsfirst.ca
παρόν, δεν τα έχουμε. Αυτό αποτελεί
Η Πρόεδρος της AMDES, Kathleen Legault, εμπόδιο για να μπορούν οι γονείς να συπεριγράφει την ανάπτυξη rapid test αυτήν ναινούν με ενημερωμένο τρόπο. Μερικοί
την εβδομάδα σε σχολεία στο Μόντρε- γονείς δε μιλούν τη γλώσσα και εμπιστεύαλ-Νορντ, Σεν-Μισέλ και Παρκ-Εξτένσιον, ονται το σχολείο. Υπογράφουν όλα τα έγστο Μόντρεαλ, καθώς και στο Σόμεντι, στο γραφα που τους στέλνονται χωρίς να τα
καταλαβαίνουν», εξηγεί.
Λαβάλ, ως «βαθιά σοκαριστική».
Και όμως, διευκρινίζει ότι ο σύλλογός
της τάσσεται υπέρ της χρήσης αυτών των ΞΕΣΠΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
rapid test, «ένα επιπλέον εργαλείο που ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Την παραμονή της επαναλειτουργίας του
θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε τους
κοινοβουλίου στο Κεμπέκ, τα κόμματα της
μαθητές στο σχολείο».
Στη συνέχεια, «σε ένα πλαίσιο έλλειψης αντιπολίτευσης κατηγορούν τον υπουργό
εκπαιδευτικών, όπου οι ομάδες μας βρί- Παιδείας, Ζαν-Φρανσουά Ρομπέρζ, ότι
σκονται ήδη υπό πίεση, δεν έχουμε πά- ενήργησε για άλλη μια φορά αυτοσχεδιντα διαθέσιμο το πρόσθετο προσωπικό γι αστικά σχετικά με την ανάπτυξη ταχείων
δοκιμών στα σχολεία.
αυτά τα τεστ», συνεχίζει.
Το «χάος» που περιγράφεται από τον
AMDES «γράφτηκε στον ουρανό», βρόΕΝΑ RAPID TEST
ντηξε η κριτικός εκπαίδευσης των ΦιλεΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΧΡΟΝΟ
Αν μιλάμε για rapid test, χρειάζεται λίγος λευθέρων, Marwah Rizqy.
Θέλει τώρα οι γονείς να λαμβάνουν γρήχρόνος για να εκτελεστούν. Σύμφωνα με
το πρωτόκολλο που παρουσιάστηκε στους γορα τεστ στο σπίτι και να διδάσκονται
διευθυντές των σχολείων, πραγματοποι- πώς να τα χρησιμοποιούν για να μειώείται γρήγορος έλεγχος σε παιδιά που εμ- σουν την πίεση στα σχολεία.
«Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα σχοφανίζουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια
λεία και είναι τιτάνιο έργο να τα κρατάμε
της ημέρας.
Στη συνέχεια, ο μαθητής απομονώνεται ανοιχτά. Όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη»,
σε ένα δωμάτιο με το άτομο που θα πραγ- είπε.
«Είναι ακόμα εντυπωσιακό ότι κατά τη
ματοποιήσει τη δοκιμή. Πρέπει πρώτα να
φορέσει τον απαραίτητο προστατευτικό διάρκεια των πολλών μηνών που τα rapid
εξοπλισμό (φόρεμα, γυαλιά, γάντια, μά- test βρίσκονταν στα ράφια, κανείς δε σκέσκες). Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, στρί- φτηκε ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη δι-

αχείρισή τους. Υπάρχουν όρια στην αναμονή για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα
για να αναζητήσετε μια λύση.
Ο ρόλος του υπουργού είναι να προβλέπει και ο Jean-François Roberge είναι συστηματικά πίσω από το χρονοδιάγραμμα»,
δήλωσε η Christine Labrie, από το Quebec
Solidaire.
«Για άλλη μια φορά, αυτό είναι ένα
κραυγαλέο παράδειγμα χρόνιου αυτοσχεδιασμού στο Υπουργείο Παιδείας.
Θα μπορούσαμε να έχουμε εκπαιδευμένα και αμειβόμενα μέλη του προσωπικού
που έχουν σύντομα ωράρια, για παράδειγμα σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας.
Θα μπορούσαμε επίσης να ζητήσουμε
βοήθεια από όσους έδωσαν το όνομά

τους στις πλατφόρμες «Απάντηση τώρα»
και «Συνεισφέρω» του εκπαιδευτικού δικτύου. Αυτές είναι απλές λύσεις, αλλά
αποτελεσματικές», δήλωσε με τη σειρά
της η Véronique Hivon, του PQ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑ
ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σε αντίδραση της καταιγιστικής ομοβροντίας αρνητικών σχολίων, η κυβέρνηση
Legault έδωσε εντολή στον κ. Daniel Paré
να οργανώσει τη διανομή και διαχείριση
των rapid test σε όλα τα σχολεία και όχι
μόνο στις κόκκινες περιοχές.
Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί ή βρίσκονται
στο στάδιο αποστολής 280.000 rapid test
στο σχολικό σύστημα. Το Κεμπέκ έχει 1,7
εκατομμύρια δοκιμές στις αποθήκες του.
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ΚΕΜΠΕΚ

Το Δέλτα «αγαπάει»
τα παιδιά…

Ωστόσο, οι γονείς θα πρέπει να καθησυχαστούν, μαθαίνοντας ότι η απότομη
αύξηση των παιδιατρικών περιπτώσεων
δεν οδήγησε σε αντίστοιχα μεγάλο άλμα
στα βαριά άρρωστα παιδιά. Μόνο έξι παιδιά σε όλο το Κεμπέκ νοσηλεύονται επί
του παρόντος για COVID-19, με δύο στην
εντατική. Πρόσφατα, αμερικανικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι, έχοντας κατά
νου τη μεγαλύτερη εξάπλωση του Δέλτα,
η πιθανότητα νοσηλείας για μολυσμένα
παιδιά δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι με
προηγούμενες παραλλαγές (τα νοσοκομεία παίδων του Κεμπέκ είναι γεμάτα, εν
τω μεταξύ, αλλά με περιπτώσεις άλλων
ειδών ιών).
Οι επιδημιολόγοι επισημαίνουν, ότι
αυτό το τέταρτο κύμα ξεκίνησε λίγο νωρίτερα από το δεύτερο κύμα του περασμένου φθινοπώρου, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη διαφορά αλλά έχει
προστεθεί σε αυτό.

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΑ
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων
μεταξύ των παιδιών έχει επίσης αυξηθεί
κατακόρυφα αυτό το φθινόπωρο. Οι στατιστικές στο Κεμπέκ κατανέμονται μεταξύ
παιδιών κάτω των 10 ετών και νέων 10
έως 19 ετών. Τα περισσότερα από τη δεύτερη ομάδα είναι εμβολιασμένα, με τα
εμβόλια να επιτρέπονται για παιδιά άνω
των 12 ετών. Κοιτάζοντας μόνο την πρώτη ομάδα, τα παιδιά κάτω των 10 ετών, το
εβδομαδιαίο φορτίο πενταπλασιάστηκε
σε σχέση με αυτό το σημείο πέρυσι.
Την εβδομάδα της 6ης Σεπτεμβρίου το
2020, 93 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν μεταξύ παιδιών κάτω των 10 ετών, σύμφωνα
με τα επαρχιακά δεδομένα.
Την επόμενη εβδομάδα ήταν 153 και ο
αριθμός παρέμεινε κάτω από 400 κρούσματα την εβδομάδα έως την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Αυτή την εβδομάδα, για σύγκριση, η
επαρχία ανέφερε 523 κρούσματα σε παι-

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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620 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Εκτός από τη συνεχιζόμενη καταμέτρηση των πολιτών, η επαρχία δημοσιεύει
επίσης λεπτομερή στατιστικά στοιχεία
για παιδιατρικά κρούσματα COVID-19 και
ποια σχολεία επηρεάζονται. Όλοι οι αριθμοί δείχνουν σημαντική αύξηση, σε σχέση
με την περίοδο επιστροφής στο σχολείο
του 2020.
Από τις 23 Αυγούστου, συνολικά 620
σχολεία σε όλη την επαρχία έχουν αναφέρει μολύνσεις από κορωνοϊό, σύμφωνα
με τα επαρχιακά στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή 10/9. Για σύγκριση, περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου πέρυσι,
η επαρχία είχε καταγράψει επίσημα 120
σχολεία, που είτε είχαν κρούσματα είτε
εκκρεμούσε επιβεβαίωση των περιπτώσεων. Μέχρι τώρα, τα κρούσματα COVID-19
έχουν κλείσει 116 αίθουσες διδασκαλίας,
δημόσιες και ιδιωτικές.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
Σε συνέντευξή του στο CTV news ο παιδιατρικός επιδημιολόγος Τζέσι Πάπενμπουργκ δήλωσε ότι κανένας από τους
τρέχοντες αριθμούς δεν είναι απαραίτητα
έκπληξη.
Και παρά τις ιστορίες από τις ΗΠΑ για
νοσηλευόμενα και ετοιμοθάνατα παιδιά,
νέα δεδομένα αυτή την εβδομάδα από
τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ
υποδηλώνουν, ότι η Delta στην πραγματικότητα, δεν επηρεάζει τα παιδιά γενικότερα πιο σοβαρά από τις προηγούμενες
παραλλαγές, είπε.
Είναι, όπως και πριν, τα πιο ευάλωτα
παιδιά που τείνουν να νοσηλεύονται και
να πεθαίνουν, είπε ο Πάπενμπουργκ –
ένας αρκετά καλός λόγος για όσους δικαιούνται να εμβολιαστούν, προκειμένου να
προστατεύσουν όσους δεν μπορούν.
Τα δεδομένα των ΗΠΑ έδειξαν ότι «τα
κράτη που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά
εμβολιασμού είναι εκείνα που έχουν τη
μεγαλύτερη επίπτωση στα παιδιά νέων
περιπτώσεων COVID και έχουν επίσης
υψηλότερες νοσηλείες COVID στην παιδιατρική από ό,τι στο παρελθόν σε προηγούμενα κύματα», είπε.
Τα κράτη με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού έδειξαν ότι τα ποσοστά νοσηλείας
των παιδιών ήταν «αρκετά σταθερά» σε
σύγκριση με νωρίτερα φέτος.
Με απλά λόγια, όσο περισσότερα παιδιά
μολύνονται με το Δέλτα, τόσο περισσότερα από τα πιο ευάλωτα αρρωσταίνουν
σοβαρά.
Το Κεμπέκ, με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού του, συγκρίνεται καλά με εκείνες
τις πολιτείες των ΗΠΑ που δεν έχουν δει
πρόβλημα στις παιδιατρικές νοσηλείες.
Αλλά οι γιατροί υπενθυμίζουν στους ενήλικες, ότι το καλύτερο που μπορούν να
κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά
είναι να πλησιάσουν το ποσοστό εμβολιασμού στο 100%.
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συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία
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dimitris@newsfirst.ca

ΚΥΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΩΡΙΣ
Η παραλλαγή Delta είναι γνωστό ότι είναι πολύ πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες παραλλαγές του COVID-19 και τώρα
έχει γίνει κυρίαρχη στο Κεμπέκ, ως προς
το ποσοστό των νέων κρουσμάτων.
Ωστόσο, υπήρξε επίσης περισσότερη
μετάδοση περί τα τέλη Αυγούστου φέτος
από ό,τι στα τέλη Αυγούστου του 2020,
οπότε δεν είναι εύκολο να συγκριθούν τα
δύο κύματα, σημειώνουν οι επιδημιολόγοι.
Ο Drouin, ο συλλέκτης δεδομένων πολιτών, σημείωσε ότι πέρυσι χρειάστηκε
μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να φτάσει
κάτι κοντά στο σημερινό επίπεδο. Στις 25
Σεπτεμβρίου 2020, είχε καταγράψει συ- Εάν εγκριθούν τα εμβόλια για τον θει κάποια στιγμή αυτό το φθινόπωρο.
νολικά 468 σχολεία με τουλάχιστον ένα COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11
© CTV News, Health Canada,
κρούσμα COVID, το οποίο εξακολουθεί να ετών, η έγκριση αυτή πιθανότατα θα έρCNN, Healthline
είναι πολύ κάτω από το σύνολο αυτής της
εβδομάδας.
Επί 33 χρόνια
Δωρ
ας
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Του Δημήτρη Ηλία

διά κάτω των 10 ετών – σχεδόν έξι φορές
από τον αριθμό.
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ίγο πάνω από δύο εβδομάδες μετά
το άνοιγμα των σχολείων του Κεμπέκ
και περισσότερα από 600 σχολεία έχουν
ήδη πληγεί από κρούσματα COVID-19
(τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερα
από πέρυσι). Τα συνολικά κρούσματα
στην επαρχία μεταξύ παιδιών κάτω των
10 ετών είναι επίσης στα ύψη, πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

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

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

Ψήφος: Το ισχυρότερο
«όπλο» του πολίτη…

Θ

α υπάρξει άραγε ενδιαφέρον στις επικείμενες ομοσπονδιακές εκλογές ή το εκλογικό σώμα για άλλη μία φορά θα αντιμετωπίσει με αδιαφορία το γεγονός; Υπενθυμίζω, ότι η αποχή
των ψηφοφόρων στις εκλογές του 2019 άγγιξε περίπου το 33%...
Για ποιους λόγους όμως συμβαίνει αυτό και ποιος ευθύνεται,
για την ολοένα και μεγαλύτερη αποχή από τις κάλπες; Εύλογες
ερωτήσεις με εύκολες και ίσως οδυνηρές απαντήσεις για μία
υποχρέωση, ένα προνόμιο που επιμένουμε να αγνοούμε. Οι
εκλογές είναι ένας θεσμός που δίνει στους πολίτες το δημοκρατικό δικαίωμα να επιλέγουν τους βουλευτές και το κόμμα που τους
εκφράζει.
Οι πολίτες έχουν ένα ισχυρό όπλο: Την ψήφο τους. Ας την χρησιμοποιήσουν. Η αδράνεια σημαίνει ανοχή και ανοχή σημαίνει
αποδοχή και μαζί συνενοχή. Η αδιαφορία, σε τελευταία ανάλυση,
θεωρείται επικίνδυνη αφού τελικά την πληρώνουν όλοι...
Παρ’ όλο που οι φετινές εκλογές περιέχουν συστατικά που υποκινούν το ενδιαφέρον των πολιτών (σκάνδαλα, σπατάλες δημοσίου χρήματος, αλληλοκατηγορίες), πολύ φοβάμαι πως θ’ ακουστούν και πάλι οι κλασικές δικαιολογίες των απεχόντων:
«Μας κούρασαν, απέχω, δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω, δεν
πρόκειται να παίξω το παιχνίδι τους...»
«Τους πολίτες τους θυμούνται μόνο στις εκλογές, ενώ θα έπρεπε
οι πολίτες να ερωτώνται και να αποφασίζουν σε θέματα που τους
αφορούν...»
«Όλο αυτό το γεγονός με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Δεν θυμάμαι να έχει αλλάξει κάτι έως σήμερα. Λένε τα ίδια και τα ίδια,
τάζουν στον κόσμο λαγούς με πετραχήλια και στο τέλος ανακαλούν τις υποσχέσεις τους… αρνούμαι να ψηφίσω…»
Ακούγοντας τις απόψεις που εκφράζονται, συνειδητοποιεί κανείς ότι σχεδόν όλοι έχουν κάποιο δίκιο σ’ ένα βαθμό. Αυτό όμως
που τελικά συμβαίνει είναι πως η αδιαφορία και το γενικόλογο
«όλοι ίδιοι είναι», βγάζει μονίμως φταίχτες για όλα τα στραβά και
ανάποδα που συμβαίνουν στη ζωή μας.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι από όσους ψηφίζουν, οι περισσότεροι το κάνουν με γρήγορα και πρόχειρα κριτήρια, όπως
π.χ. οικειότητα, κομματική επιταγή ή κατόπιν οικογενειακού συμβουλίου…
Ποιος αλήθεια προσέχει προγράμματα και εξαγγελίες; Ποιος
ελέγχει την αξιοπιστία των προσώπων; Δυστυχώς, ελάχιστοι.
Για να αξιολογήσουμε, να κρίνουμε κάποιους υποψήφιους και
να πάρουμε την τελική μας απόφαση θα πρέπει να αναρωτηθούμε: Είναι ανιδιοτελείς, έντιμοι, ηθικοί, ικανοί και πετυχημένοι
στην όποια δραστηριότητά τους;
Έχουν επιλύσει όλα τους τα επαγγελματικά προβλήματα ή βασίζονται μόνο στην πολιτική για την επιβίωσή τους;
Είναι καινοτόμοι και διαθέτουν το απαραίτητο πάθος και τον ενθουσιασμό, ώστε να κάνουν πράξη αυτά που υπόσχονται;
Αν είναι ήδη βουλευτές, ποιες ήταν οι προτάσεις τους στο Κοινοβούλιο, πώς ψήφισαν σε νομοσχέδια που αφορούν την οικονομία, την απασχόληση, την υγεία, την παιδεία, τα συνταξιοδοτικά και γενικότερα τη ζωή των πολιτών;
Ας μη ξεχνάμε πως οι ομοσπονδιακές εκλογές είναι πολύ σημαντικές, αφού το αποτέλεσμά τους επηρεάζει άμεσα την ποιότητα
της καθημερινής μας ζωής και φυσικά την... τσέπη μας!
Ας το λάβουμε σοβαρά υπόψη…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

άθε φορά που γίνονται εκλογές σε οποιοδήποτε
πολιτικό επίπεδο, αναρωτιέμαι πόσο υπεύθυνοι
είμαστε για να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας καθήκον το οποίο απεκτήσαμε όταν πήραμε το καναδικό
διαβατήριο; Το λέω αυτό, διότι η αποχή που έχουμε
δείξει στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είναι
μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλες εθνικότητες.
Είναι γνωστό πλέον, ότι οι ταγοί των άλλων εθνικοτήτων προτρέπουν τον κόσμο τους και δεν αφήνουν
ψήφο της εθνικότητας να χαθεί. Το κάνουν για να δείξουν την εκλογική τους δύναμη, κι ας είναι ορισμένοι
σε αριθμό λιγότεροι. Ξέρουν ότι αυτό που μετράει
στα πολιτικά κόμματα που μάχονται για την κυβέρνηση, δεν είναι ο αριθμός πληθυσμού μιας εθνικότητας
ή μια ομάδας, αλλά ο αριθμός που ψήφισε.
Την Παρασκευή 10/9 στάθμευσα έξω από το εκλογικό κέντρο στο Παρκ Εξτένσιον και παρακολούθησα
την κίνηση. Ήθελα να δω την προσέλευση των ψηφοφόρων. Στη μια ώρα που έμεινα, ενώ πάρα πολλά
άτομα από διάφορες εθνικότητες του Παρκ Εξτένσιον
πήγαν να ψηφίσουν, δεν είδα ούτε ένα συμπάροικο
για δείγμα. Εάν βασιστώ στην εμπειρία μου και ακολουθώντας τους κανόνες στατιστικής που χρησιμοποιούν οι δημοσκοπικές εταιρείες για το αποτέλεσμα,
η εικόνα έδειχνε ότι η αποχή των συμπάροικων από
τις εκλογές είναι πολύ μεγάλη.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση η μουσουλμανική παροικία ανά τον Καναδά
δραστηριοποιείται έντονα, χρησιμοποιώντας όλα τα
μέσα που διαθέτει, ούτως ώστε οι 950.000 που είναι
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να πάνε να
ψηφίσουν.
Σαν αρχή, οι ιμάμηδες σε όλα τα τζαμιά αναφερόμενοι σε εδάφιο από το Κοράνι, προτρέπουν όλους
να πάνε να ψηφίσουν. Επιπλέον, έχουν υποψηφίους
σε όλα τα έξι κύρια κόμματα και σε δεκάδες περιοχές.
Φυσικά, δε χρειάζεται να αναφέρω για το τι πράττει
σε κάθε εκλογές η εβραϊκή παροικία, που είναι πάντα
πρωτοπόρα.
Εδώ και μερικά χρόνια, είχα την ευκαιρία να δω
εμπιστευτικά χαρτιά της προσέλευσης στις εκλογές
συμπάροικων στις λεγόμενες «ελληνοκρατούμενες»
περιοχές. Δυστυχώς, υπάρχει μεγάλη αποχή στις Ελληνο-κατοικίσιμες έδρες στο Λαβάλ, Μόντρεαλ και
ιδιαίτερα στο Παρκ Εξτένσιον.
ΤΑ ΚΟΓΚΡΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΠΗ
Θα μου πείτε, τα κογκρέσα μας έβγαλαν ανακοινώσεις για να πάμε να ψηφίσουμε. Και τι μ’ αυτό; Πρέπει να ξέρουν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της παροικίας, για να μην πω σχεδόν όλο, δεν τους υπολογίζει,
προπαντός όταν τράβηξαν το δρόμο των δικαστηρίων.
Μάλιστα, και από τα δύο κογκρέσα απομακρύνθηκαν στελέχη τους με μεγάλη πικρία, και μου έκαναν
μια κοινή δήλωση «κατάλαβα ότι έχανα τον καιρό με
δαύτους…». Πρέπει να πω, ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο τέλη Αυγούστου έστειλε ερωτηματολόγιο σε
όλα τα κόμματα (βλέπε ανακοίνωση και ερωτήσεις
στη σελίδα 29). Εκτός από μερικές ερωτήσεις, όπως η
«αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας», οι περισσότερες για μένα ήταν άσκοπες, διότι δεν υπάγονται
στις υπευθυνότητες του κογκρέσου.
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Η προσέλευση μας
στις εκλογές επιβάλλεται
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Αξιωματούχοι δύο κομμάτων, μου ανέφεραν ότι εξεπλάγησαν από ορισμένες ερωτήσεις που άλλοι οργανισμοί εθνικοτήτων δεν έκαναν.
Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, ότι υπήρχε μεγάλος ζήλος στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να ρωτήσει
όλα τα θέματα που αφορούν όλους τους καναδούς
πολίτες.
Όμως εκτός από τις ερωτήσεις, δε διαπιστώσαμε καμιά σοβαρή κίνηση από τη λεγόμενη «Οργανωμένη
Παροικία» για την προσέγγιση των κομμάτων, ώστε
να προωθήσουν συμπάροικους ως υποψήφιους στις
εκλογές. Αυτό φυσικά δε γίνεται τελευταία στιγμή
όταν ανακοινωθούν οι εκλογές, αλλά τουλάχιστον
ένα χρόνο πριν.
Όσο για τις έδρες, πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές
όπου το κόμμα τις έχει σχεδόν σίγουρες.
Δεν αναφέρομαι να τρέξουν σε έδρες που δεν έχουν
πιθανότητα, όχι μόνο να κερδίσουν αλλά τουλάχιστον
να αποσπάσουν το 20% των ψήφων, για να αποζημιωθούν για τα έξοδα της εκλογικής τους εκστρατείας.
Αναφέρομαι σε έδρες όπου έχουν μεγάλες πιθανότητες να εκλεγούν.
Παράδειγμα, η έδρα στο Richmond Hill όπου προσπαθεί να την κερδίσει ο υποψήφιος του συντηρητικού κόμματος Κώστας Μενεγάκης, την οποία έχασε
για μερικούς ψήφους στις εκλογές του Οκτωβρίου
2019.
ΟΙ «ΔΙΚΕΣ» ΜΑΣ ΦΩΝΕΣ
Στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ ως παροικία,
έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε στη βουλή τουλάχιστον δύο Ελληνικές φωνές: Την Εμμανουέλα Λαμπροπούλου στην περιφέρεια Saint-Laurent και την
Άννη Κουτράκη στο Vimy. Στις περιοχές τους, η Ελληνική ψήφος δεν ξεπερνά τους 3.000 ψηφοφόρους,
αλλά πάλι είναι πολύ σημαντικό να πάνε όλοι.
Στη δε περιοχή του Laval-Les Iles, όπου τρέχει ο Σπυρίδωνας Πέττας με το συντηρητικό κόμμα, η Ελληνική
ψήφος υπολογίζεται στους 11.000 ψήφους. Αν και
σημαντική στον αριθμό και πάλι η νίκη έγκειται στο
τι θα ψηφίσουν οι γαλλόφωνοι της περιοχής. Αν ο κ.
Πέττας, όπως ο προκάτοχος του υποψήφιος για το
Συντηρητικό κόμμα, κ. Πεντεφούντας, ήταν υποψήφιος σε γνωστή συντηρητική περιοχή, τότε κάλλιστα θα
εκλεγόταν βουλευτής. Αλλά στην περιοχή του LavalLes Iles, όλες οι προηγούμενες εκλογές (από το 1993)
απέδειξαν ότι κυματίζει η σημαία του Φιλελεύθερου
κόμματος του Καναδά και του Φιλελεύθερου κόμματος του Κεμπέκ. Υπήρχε και μια τετραετία 2011-2015
που η έδρα γύρισε στο πορτοκαλί χρώμα που κέρδισε
ο υποψήφιος του NDP François Pilon.
Μόνο λοιπόν όταν πνεύσει ένας «μπλε άνεμος» με
την ίδια ισχύ που γνωρίσαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη 1984 με τον Brian Mulroney, η έδρα του Laval-Les
Iles θα αλλάξει σε «συντηρητικό χρώμα». Τότε όμως
ο Mulroney κέρδισε 211 έδρες ήτοι το 75% των εκλογικών περιφερειών.
Για άλλη μια φορά το τονίζω, ότι στις 20 Σεπτεμβρίου
όλοι -ανεξαιρέτως κομματικών πεποιθήσεων- πρέπει
να πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι, δείχνουμε την εκλογική
μας δύναμη στις κυβερνήσεις. Καλή επιτυχία στους
υποψηφίους μας και καλές εκλογές σε όλους!
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«Ούτοι συνέχθειν,
αλλά συμφιλείν έφυν» [1]

«Δ

ιαφωτισμός είναι η έξοδος του
ανθρώπου από την ανωριμότητά του, για την οποία φέρει ιδία ευθύνη.
Ανωριμότητα είναι η αδυναμία της σκέψης χωρίς την καθοδήγηση κάποιου άλλου. Ιδία ευθύνη για την ανωριμότητα
υπάρχει, όταν αίτια της δεν είναι η ανεπάρκεια του νου του ανθρώπου, αλλά
η έλλειψη αποφασιστικότητας και θάρρους για χρήση του νου του χωρίς την
καθοδήγηση κάποιου άλλου. Τόλμα να
μάθεις. Έχε το θάρρος να θέτεις το δικό
σου νου στην υπηρεσία σου! Αυτό είναι
το έμβλημα του Διαφωτισμού» (Imm.
Kant, Beantwortung der Frage: was ist
Aufklarung?)

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Σήμερον βιώνουμε μία εν τη κυριολεξία,
Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία έχει καταλύσει παν ψήγμα νομικού πολιτισμού,
αλλά και τη Συνταγματική Νομιμότητα,
καθώς και Διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες
έχω παραθέσει πλειστάκις στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ.
Η έννοια της ιατρικής πράξης, προϋποθέτει ανυπερθέτως, σφαιρική υγειονομική ενημέρωση, προκειμένου το εκάστοτε
φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο δικαίου
να συναινέσει προς τούτο, η κατάλληλη
ενημέρωση συνάγεται αιτιωδώς ιδίως
από το άρθρο 5 της Συμβάσεως για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιο-ιατρική (ή Σύμβαση του Οβιέδο, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2619/1998) καθώς και εκ
των άρθρων 11 παρ. 1, 12 παρ. 1 Κώδικα
Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005),
επίσης από την από 26.5.2015 Σύσταση
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
Περαιτέρω η αναγκαστική υποβολή σε
εμβολιασμό, χωρίς τη συναίνεση του ατόμου, προσκρούει στην ελευθερία και την
αξιοπρέπεια του προσώπου και παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ το οποίο προστατεύει τον ιδιωτικό βίο, την αυτονομία
του προσώπου καθώς και τη σωματική
και ψυχική ακεραιότητα.
Εις τον αντίποδα, η νομοθετική πρόβλεψη του οικειοθελούς εμβολιασμού
καθίσταται σύμφωνη προς το Σύνταγμα,
όμως εν τοιαύτη περιπτώσει βιώνουμε
μία παγκόσμια μορφή δικτατορίας, διότι
«η οικουμενικότητα» της πανδημίας δια
της επιβολής του υγειονομικού μονισμού
εις τα Μέσα Μαζικής ενημερώσεως, κυρίως εν Ελλάδι, εν συνδυασμώ προς την
εν Ελλάδι θέσπιση του ακαταδίωκτου της
επιτροπής λοιμοξιολόγων, εγείρει εύλογα ερωτήματα περί της έννοιας της πανδημίας.
Εν άλλοις λόγοις, ο προκρούστειος τρόπος αποκλεισμού και ολοκληρωτικού εξοβελισμού οιασδήποτε διαφορετικής απόψεως, η απαγόρευση δηλαδή υγειονομικού πλουραλισμού με τη συμμετοχική
διαβούλευση διαφόρων ιατρών, συνιστά
μία μορφή παράνομης επιβολής και συλλογικού απατηλού πειθαναγκασμού μίας
πανδημίας, περί της οποίας έχει γνωμοδοτήσει, η εκλεκτή παρά του συστήματος
ομάδα, δίχως οιονδήποτε διάλογο.
Υπό αυτές τις αντιδημοκρατικές συνθήκες, υπό τις καταφανείς δηλαδή πραξι-

κοπηματικές ερπύστριες επιβολής μίας
άποψης ως αληθούς και ανεπίδεκτης
αμφισβήτησης των αυθεντών της κυβέρνησης, καταλύει το επιχείρημα περί της
ύπαρξης του δικαίου της ανάγκης.
Εάν πράγματι επροτάσσετο με διαφάνεια η δημόσια υγεία, δε θα εδραιωνόταν
ένα υγειονομικό «Άουσβιτς» ή Κοινωνικό
Απαρτχάιντ, όπου οι εμβολιασμένοι λογίζονται οι εκλεκτοί, ενώ οι ανεμβολίαστοι
ας θυσιαστούν στον κοινωνικό Καιάδα.
Ως εκ τούτου, εκ των ως άνω συνάγεται, δια της ατόπου απαγωγής, ότι η κατάσταση ανάγκης, υπό των, ως άνω εν
Ελλάδι, επιβεβλημένων συνθηκών, καταρρίπτεται εκ των ενόντων, όπως και το
συνακόλουθο αφήγημα περί της δικαιολογημένης και κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση
από τον κανόνα την αρχή της συναίνεσης,
διότι στερείται επαρκούς τεκμηρίωσης
και αποδεικνύει εκ των περιστάσεων ότι
δεν αποδεικνύεται αλλά επιβάλλεται επί
τη πράξει με στυγνούς εκβιασμούς και
αισχρή ποινική καταστολή, με το επίχρισμα της επίφασης νομιμότητας από τους
στρατευμένους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι
δια της αυθεντίας και του κύρους τους
επιχειρούν καθοιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο, να καταπείσουν την αγελαία μάζα,
προς την κατεύθυνση καλλιέργειας φόβου ή έμμεσου ψυχικού καταναγκασμού,
προς το συλλογικό υποσυνείδητο, επιδαψιλεύοντας επιστημονικοφανή επιχειρήματα αμέριστης υποστηρίξεως της συνωμοσίας της παγκόσμιας ή οικουμενικής
δικτατορίας (κατ’ αναλογία παγκόσμια
ή οικουμενική πανδημία των έμμισθων
προπαγανδιστών του συστήματος).
Συνελόντι ειπείν εις την Ελλάδα, η φερόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν
αίρει την Αντισυνταγματικότητα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, διότι από ουδένα στοιχείο προκύπτει αιτιωδώς η έννοια
της πανδημίας, αλλά ούτε και επαληθεύεται με πλήρη διαφάνεια ως έδει, προκειμένου να συγχωρείται βάσιμα η θεμιτή
παρέκκλιση, κατ’ εξαίρεση από την αρχή
της συναίνεσης προς μία ιατρική πράξη.
Εις επίρρωση, η θέσπιση του ακαταδίωκτου, η αισχρή δωροδοκία προς τους
νέους, εν είδει δέλεαρ προς εξαγορά της
άνευ πληροφόρησης συναίνεσης τους
προς τον εμβολιασμό, συνιστά μία αήθη
πράξη απάτης, περαιτέρω, η προτροπή
των πολιτών προς τους εμβολιασμούς
ανεύθυνα εκ μέρους της κυβερνήσεως,
εν είδει προσταγής, δίχως η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τυχόν επιγενόμενα
προβλήματα εις την υγεία των πολιτών,
εξαιτίας και συνεπεία των εμβολιασμών,
η εγκαθίδρυση των πιστοποιητικών υγειονομικών φρονημάτων, η διακριτική
μεταχείριση ως προς τους αλλοδαπούς
οι οποίοι κυκλοφορούν ανεμβολίαστοι,
συνιστούν κεφαλαιώδη ζητήματα περί
της ανυπαρξίας Κράτους Δικαίου και το
κορυφαίο ψεύδος ότι η κυβέρνησης ενδιαφέρεται ανιδιοτελώς δήθεν δια την
υγεία μας.
Εν κατακλείδι είναι πρόδηλο, ότι η κυβέρνηση εκτελεί άνωθεν εντολή μη ενδιαφερόμενη δια την δημόσια υγεία,
διότι εάν πράγματι ενδιαφερόταν απερίφραστα για την υγεία του λαού, θα
σεβόταν τόσο τους εμβολιασμένους όσο
και τους ανεμβολίαστους, σήμερα δε σέ-
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βεται ούτε τους μεν αλλά ούτε και τους
δε, απλώς προπαγανδίζει αόριστα προς
τους εμβολιασμένους, ενώ στην ουσία
αφενός διώκει απηνώς, εξοντώνοντας
τους ανεμβολίαστους με επαχθή μέτρα
φαλκίδευσης της ελεύθερης μετακίνησης
με οικονομικά εξοντωτικά ισοδύναμα αυτοελέγχου του ιού και εξ ετέρου αφήνει
εκτεθειμένους τους εκ της προτροπής της
κυβερνήσεως εμβολιασμένους από τυχόν
παρενέργειες ή ακόμη και από αιφνίδιους θανάτους.
Γρηγορούμε και οδυνώμεθα!!!

today!

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

[1] «Δε γεννήθηκα για να μισώ
αλλά για να αγαπώ»

Σοφοκλέους Αντιγόνη, στίχος 523

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το
δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας
2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος
1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

Improve your English or French
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

Sign
up

for
English
Wednesday, September 8, 2021
9:00 to 3:00 and 5:00 toor
8:00 pm
French
PROGRAMS OFFERED Classes

DAY COURSES

today!

English
French Second Language
A CENTRE FOR
THE COMMUNITY

PROGRAMS

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
English

PROGRAMS

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)

5:30 p.m. – 9:00 p.m.
5:30 p.m.
– 9:00 p.m.
Improve
your
English
or& Intermediate)
French
(Beginner

TIME SCHEDULE
Course Fees:

INFORMATION
FOR FALL 2021 SESSION
5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203

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

REGISTRATION
DATES
TIME
For
info regarding
documents: www.emsb.qc.ca/wagar

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
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:

«Ο κορωνοϊός δε θα εξαφανιστεί – Δεν αποκλείω
θανάτους από το εμβόλιο»
«Χώρες προχωρούν σε άρση των μέτρων – Ο κοινωνικός διχασμός
είναι πιο επικίνδυνος από τον ίδιο τον ιό»

Τ

ην άποψή του για την εξέλιξη της
πανδημίας, εξέφρασε ο Καθηγητής
Επιδημιολογίας, Ιατρικής και Στατιστικής
του πανεπιστημίου Στάνφορντ, Ιωάννης
Ιωαννίδης, μιλώντας στην εκπομπή της
Κύπρου «Πρωτοσέλιδο».
Σύμφωνα με το διακεκριμένο επιστήμονα – που την αρχή της πανδημίας υποστήριξε ότι τα ασφυκτικά μέτρα δε θα έχουν
αποτέλεσμα στον περιορισμό της διάδοσης του ιού – πρέπει να μάθουμε να ζούμε πλέον με την ύπαρξη του Covid-19: «Το
πιο πιθανό είναι ότι ο κορωνοϊός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Ένας ιός που έχει
μολύνει περίπου το 40% του πληθυσμού
της γης, που συνεχίζει να έχει ενεργά
επιδημικά κύματα, είναι παρά πολύ δύσκολο να εξαφανιστεί πλήρως. Εφόσον
συνεχίζεται η αναπαραγωγή του ιού, θα
προκαλούνται μεταλλάξεις, αυτό είναι
αναπόφευκτο» δήλωσε και πρόσθεσε ότι
ο κορωνοϊός δεν έχει παρουσιάσει όσες
μεταλλάξεις παρουσίασε ο ιός της γρίπης:
«Ο συγκεκριμένος κορωνοϊός δεν είναι
«πρωταθλητής» μεταλλάξεων σε σχέση
με άλλους ιούς του αναπνευστικού, όπως
τους ιούς της γρίπης, για τους οποίους
έχουμε δεδομένο ότι κάθε χρόνο έχουμε
να αντιμετωπίσουμε καινούργιες μεταλλάξεις και τα εμβόλια της περασμένης
χρονιάς συνήθως είναι άχρηστα» τόνισε και πρόσθεσε ότι υπάρχει αισιοδοξία
για τις μελλοντικές μεταλλάξεις: «στην
περίπτωση του κορωνοϊού μπορούμε να
είμαστε πιο αισιόδοξοι, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δε θα βρεθούμε μπροστά σε
μεταλλάξεις και θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τη δυνατότητα των εμβολίων
για να τις καλύψουν» τόνισε ο καθηγητής.

σταματά ξαφνικά στις 12:00 η ώρα ή μια
συγκεκριμένη ημέρα. Υπάρχει ετερογένεια
σε διαφορετικές περιοχές και χώρες. Κάποιες από αυτές έχουν ήδη περάσει την
πανδημία. Σε πολλές άλλες χώρες, ανάμεσα τους πολλές ευρωπαϊκές, είναι πιθανό
η πανδημία να έχει κάνει τον πανδημικό
της κύκλο και έχει περάσει στην ενδημική
φάση και αυτό θα το καταλάβουμε όταν
γίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι από
την πλευρά των αριθμών των κρουσμάτων,
των διασωληνώσεων και των θανάτων
είμαστε σε αριθμούς που δεν είναι περίεργοι και είναι μέσα στα όρια του τι βλέπουμε κάθε χρόνο. Το δεύτερο είναι, σαν
κοινωνία να μπορούμε να ζήσουμε χωρίς
να είμαστε σε μια κατάσταση πανικού. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν στο
να άρουν και αυτό το δεύτερο κομμάτι π.χ.
η Δανία έχει άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα και μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλά. Η
εικόνα της Κύπρου είναι πολύ κοντά στην
εικόνα της Δανίας. Εάν κάποιος αλλάξει
τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με έναν ιό που θα μας σκοτώσει όλους αλλά έχουμε έναν ιό που θα
ζήσουμε μαζί του και οι περισσότεροι από
εμάς με κάποιες εξαιρέσεις, θα τα πάμε
πολύ καλά» τόνισε.
Μιλώντας για την αποτελεσματικότητα
του εμβολίου, ο κ. Ιωαννίδης υποστήριξε
ότι ενώ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, από
μόνο του δεν μπορεί να σταματήσει την
πανδημία, δίνοντας παραδείγματα από
χώρες όπως το Ισραήλ: «Είναι ένα παρά
πολύ χρήσιμο εργαλείο, έχει βοηθήσει
και έχει σώσει πολλές ζωές. Στο μέλλον
ειδικά θα είναι ένα εργαλείο που θα το
χρειαζόμαστε. Δεν είναι όμως πολύ πιθανό ότι από μόνο του το εμβόλιο μπορεί
ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
να σταματήσει το επιδημικό κύμα. Είδαμε
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΕ ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
στις χώρες που ήταν πρωτοπόρες στον
Ο Δρ. Ιωαννίδης σχολίασε, ότι σε κάποιες εμβολιασμό, όπως στο Ισραήλ, ότι σε κάχώρες η πανδημία έχει περάσει στην εν- ποια φάση βρεθήκανε στην κορυφή των
δημική φάση, ενώ διάφορες χώρες όπως κατατάξεων, δηλαδή παρόλο που το εμβόη Δανία, έχουν προχωρήσει σε άρση των λιο εξακολουθούσε να έχει σχετικά καλή
περιοριστικών μέτρων: «Σε αρκετές χώρες αποτελεσματικότητα για να μειώνει τους
του κόσμου μάλλον έχουμε περάσει ήδη θανάτους, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα
στην ενδημική φάση. Μία πανδημία δε και ευπαθείς ομάδες, δεν κατόρθωσε να

αποτρέψει το επιδημικό κύμα, δηλαδή οι
άνθρωποι συνεχίζουν να μεταδίδουν ακόμα και εάν είναι εμβολιασμένοι. Επίσης,
υπάρχει η αίσθηση ότι επειδή είναι εμβολιασμένοι και νιώθουν ότι δε διατρέχουν
κίνδυνο, σταματάνε να προσέχουν τελείως. Σε κάποιες χώρες είδαμε μια υπερακόντιση των εκθέσεων και της κινητικότητας
πέρα και από το επίπεδο του 2019 με αποτέλεσμα ακόμα και εάν το εμβόλιο είχε
κάποια μέτρια αποτελεσματικότητα ως
προς τη διασπορά του ιού, να τη χάσει και
αυτή. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια τάση
δαιμονοποίησης του εμβολίου, η τρομολαγνεία του κορωνοϊού έχει μεταφερθεί
σε μια τρομολαγνεία πίσω από το εμβόλιο
με φοβέρες τάσεις και αντιδικίες» τόνισε
και πρόσθεσε μεταξύ άλλων, ότι οι κοινωνικός διχασμός και ο πανικός είναι πιο επικίνδυνοι και από τον ίδιο τον ιό.

σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό που
γνωρίζουμε είναι ότι ο κίνδυνος συγκριτικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ
μικρότερος. Σε επίπεδο θανάτων οι ΗΠΑ
είχαν την πιο άσχημη εικόνα και μιλάμε
για πέντε θανάτους στο εκατομμύριο για
παιδιά κάτω των 18. Στην Ολλανδία αυτό
το ποσοστό είναι οκτώ φορές μικρότερο.
Πολλοί θάνατοι από αυτούς είναι σε παιδιά εκτός εμβολιαστικής κάλυψης».
Ωστόσο, ο καθηγητής τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις επικίνδυνες
παρενέργειες: «Από την άλλη θα πρέπει
να δούμε ποιες είναι οι παρενέργειες. Η
πιο επικίνδυνη είναι η μυοκαρδίτιδα. Τα
ποσοστά της όμως προέρχονται από παθητική επαγρύπνηση, δηλαδή κάποιος
θα πρέπει να στείλει κίτρινη κάρτα εάν
καταγραφεί ένα τέτοιο περιστατικό. Μιλάμε για μικρούς κινδύνους, τους οποίους εάν τους πολλαπλασιάσουμε επί
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
εκατομμύρια παιδιά, θα έχουμε δυστυΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
χώς κάποια τραγικά περιστατικά από τον
Επιπλέον, αναφορικά με τον εμβολιασμό κορωνοϊό και δεν μπορώ να αποκλείτων παιδιών, ο διακεκριμένος επιστήμο- σω ότι θα έχουμε περιστατικά θανάτων
νας τόνισε ότι οι νεαρές ηλικίες κινδυ- από εμβόλια» σημείωσε ο καθηγητής.
νεύουν λιγότερο και το ποσοστό θανά© Newsbreak.gr
του διαφέρει από χώρα σε χώρα: «είναι
ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, σε χώρες που ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΔΩ: youtube.
έχουνε πολύ έγκριτες μελέτες καταλήγουν
com/watch?v=ez-msYBsx-I&t=45s

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΤΟΡΙΤ ΝΙΤΣΑΝ

«Η πανδημία δεν
αναχαιτίζεται μόνο
με τους εμβολιασμούς»!
Τ

ο μήνυμα πως από μόνο του το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν αρκεί για
να αναχαιτιστεί η πανδημία, που έχει καθηλώσει εδώ και ενάμιση χρόνο τον πλανήτη με ανυπολόγιστες οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες, στέλνει μέσα από
αποκλειστική συνέντευξή της στην καθημερινή εφημερίδα της Ελλάδας «δημοκρατία» η διευθύντρια Διαχείρισης Κρίσεων Δημόσιας Υγείας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, Ντόριτ Νίτσαν.
Συνέντευξη στην Κέλλυ Φαναριώτη
© δημοκρατία [dimokratianews.gr]
Σύμφωνα με την Ισραηλινή επιστήμονα,
που έχει υπό την ευθύνη της τις πολιτικές
αντιμετώπισης του ιού στην ευρωπαϊκή
περιφέρεια, τα κράτη δεν πρέπει να επενδύουν μονάχα στους εμβολιασμούς, αλλά
να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στα
φάρμακα, που ιδανικά θα μπορούσαν να
χτυπήσουν τον ιό στα αρχικά του στάδια.
«Ποια νόσος στην ιστορία της ανθρωπότητας εξαλείφθηκε μονάχα με τα εμβόλια; Μόνο η ευλογιά, που δε μεταδόθηκε
από ζώο σε άνθρωπο, και για το λόγο αυτόν δεν υπήρχαν μεταλλάξεις. Στην περίπτωση του κορωνοϊού βλέπουμε ότι μεταλλάσσεται διαρκώς, κι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, αν δεν εμβολιαστούν
οι πληθυσμοί στις τρίτες χώρες. Απαιτείται, λοιπόν, ένας συνδυασμός «όπλων»,
που περιλαμβάνει σαφώς τα εμβόλια,
πολύ καλά διαγνωστικά εργαλεία για την
έγκαιρη ανίχνευση του ιού, αλλά και φάρμακα» αναφέρει, τονίζοντας πως σήμερα
υπάρχουν ενδείξεις και για τη χρησιμότητα των ανοσοσφαιρινών στην αντιμετώπιση του Covid–19, οι οποίες μελετώνται
από το κορυφαίο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ (CDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Όπως εξηγεί η δρ Νίτσαν, η ανοσία της
αγέλης είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί, τουλάχιστον άμεσα, διότι υπάρχουν
κράτη -ειδικότερα τα φτωχά- όπου το ποσοστό εμβολιασμού αγγίζει μετά βίας το
2%, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο
έδαφος για μεταλλάξεις.
«Σκοπός του ιού είναι να ξεφεύγει από
τις “δαγκάνες” των εμβολίων. Το ότι μεταλλάσσεται δε σημαίνει ότι θα γίνεται
πιο θανατηφόρος. Ο ιός δε θέλει να αυτοκτονήσει. Αν πεθάνουμε εμείς, θα πεθάνει κι αυτός!» εξηγεί και προσθέτει πως,
με αφορμή την τρίτη δόση των εμβολίων,
τα αναπτυγμένα κράτη θα πρέπει να επιδείξουν κοινωνική αλληλεγγύη προς τις
περισσότερο αδύναμες χώρες, προκειμένου να αυξήσουν και αυτές τα εμβολιαστικά τους επίπεδα.
Όσον αφορά την περίπτωση του Ισραήλ,
που δεν είναι μόνο η χώρα καταγωγής
της δρος Νίτσαν, αλλά παράλληλα αποτελεί κι ένα από τα κράτη που έχει υπό την

εποπτεία της στον τομέα της διαχείρισης
κρίσεων, επισημαίνει πως στα σημερινά
αποτελέσματα οδήγησε η ταχύτητα με την
οποία έγιναν οι εμβολιασμοί, και μάλιστα
με ένα μόνο σκεύασμα.
«Το Ισραήλ έδειξε το δρόμο πριν από μερικούς μήνες, αλλά πήρε μεγάλο ρίσκο.
Εμβολίασε πρώτα τους ευάλωτους και
ηλικιωμένους, και αμέσως μετά όλο τον
πληθυσμό, με αποτέλεσμα σήμερα, που
έχουν περάσει έξι μήνες από τη δεύτερη
δόση της συντριπτικής πλειονότητας των
εμβολιασμένων, να βλέπουμε χιλιάδες
ημερήσια περιστατικά κορωνοϊού» εξηγεί
και προσθέτει: «Η αρχική ευφορία που
δημιούργησε το παράδειγμα του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο μετατράπηκε τώρα
σε ανησυχία για την αύξηση κρουσμάτων. Μην ξεχνάμε, όμως, ότι το εμβόλιο
σχεδιάστηκε με βάση τον ιό της Oυχάν,
ούτε καν για το στέλεχος Άλφα. Συνεπώς,
με το πέρασμα των μηνών βλέπουμε μια
φθίνουσα ανοσία των πολιτών της χώρας,
με παράλληλη διασπορά και επικράτηση
του στελέχους Δέλτα».
Αντιθέτως, στη Δανία, μια χώρα με εξίσου υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, που
πριν από λίγες ημέρες προχώρησε σε
άρση όλων των περιοριστικών μέτρων, ο
πληθυσμός εμβολιάστηκε σταδιακά, με
διαφορετικά σκευάσματα και σε μακρύτερο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι, σύμφωνα με τη γιατρό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο βασικός λόγος που δεν
παρατηρούμε στη Δανία το ίδιο φαινόμενο, όπως στο Ισραήλ.
«Ο χρόνος θα δείξει πώς θα εξελιχθεί η
κατάσταση και εκεί, αλλά δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως η μετακίνηση των πληθυσμών οδηγεί αναπόφευκτα σε διασπορά
του ιού. Δεν μπορούν τα κράτη να υψώσουν τείχη, από κάπου θα υπάρχει η διαρροή. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τη Νέα
Ζηλανδία, που πήρε μέτρα προκειμένου
να επιτύχει μηδενικό αριθμό κρουσμάτων
και πρόσφατα, από ένα μόλις άτομο που
βρέθηκε θετικό στη μετάλλαξη Δέλτα, έγινε διασπορά σε εκατοντάδες ανθρώπους
και οδηγείται σε lockdown! Κανείς, λοιπόν,
δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον κόσμο».
Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της επιστήμης με την κοινωνία των πολιτών, η δρ
Νίτσαν συνομιλεί δύο φορές την εβδομάδα με πολίτες διαφόρων κρατών που
εκφράζουν ενδοιασμούς, ανησυχίες και
φόβο γύρω από τα σκευάσματα.
«Χρειάζεται εμείς οι επιστήμονες να κοιτάμε στα μάτια αυτούς τους ανθρώπους
και να απαντάμε με επιχειρήματα στις
ανησυχίες τους, ακούγοντάς τους προσεκτικά. Δεν πρέπει να τους χλευάζουμε ή να
τους απαξιώνουμε, αλλά να εξηγούμε με
ειλικρίνεια τι γνωρίζουμε γύρω από τα εμβόλια και τι όχι. Θα πρέπει, όμως, να σας
πω, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν
παρέχω απλά απαντήσεις, αλλά παράλλη-

λα λαμβάνω χρήσιμες πληροφορίες από
τον κόσμο, που με βοηθούν να κατανοήσω
τον τρόπο σκέψης τους και να τροποποιήσω την επικοινωνιακή πολιτική, ώστε να
μην υπάρχουν “σκοτεινά σημεία”».
Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που
ακούει από πολίτες σε διάφορα κράτη
έχει να κάνει με το τι περιέχουν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, με μεγάλη μερίδα του κόσμου να ισχυρίζεται πως περιλαμβάνουν μικροτσίπ, ενώ δεν είναι λίγοι
εκείνοι που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη
του κορωνοϊού και της ζητούν να τους τον
δείξει.
«Αν ο ιός έπληττε περισσότερο τα παιδιά
και όχι τους ηλικιωμένους, αν βλέπαμε
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ανηλίκους να πεθαίνουν, δε θα υπήρχε τόση
δυσπιστία όπως τώρα, που η νόσος χτυπά
κυρίως ηλικιωμένους» λέει, σε μια προ-

σπάθεια να εξηγήσει πού μπορεί να οφείλεται η καχυποψία μεγάλης μερίδας του
κόσμου.
«Επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία παρασκευάστηκαν τα εμβόλια ήταν πρωτοφανής. Ξέραμε πως μέχρι πρότινος απαιτείτο πολύς χρόνος για το σχεδιασμό τους
και αργότερα για τις δοκιμές, όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας των ημερών μας είχε
ως αποτέλεσμα την παρασκευή τους σε
χρόνο ρεκόρ, κι αυτό με τη σειρά του δημιούργησε αμφιβολίες για την αξιοπιστία
τους. Όμως, λόγω της μεγάλης διασποράς
του ιού, οι ερευνητές είχαν στη διάθεσή
τους μεγάλες ομάδες ατόμων που συμμετείχαν σε μελέτες, κάτι που δε συμβαίνει στις κλινικές μελέτες άλλων εμβολίων. Όσο μεγαλύτερα είναι τα νούμερα
των συμμετεχόντων τόσο πιο αξιόπιστο
είναι εν τέλει το σκεύασμα».
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Αυξήθηκε τον Αύγουστο
η απασχόληση
☛ Σημαντική μείωση της ανεργίας
☛ Η 2η καλύτερη επίδοση στο Κεμπέκ

Τ

ο ποσοστό ανεργίας στον Καναδά μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα σε
7,1% τον Αύγουστο του 2021 από 7,5%
τον Ιούλιο, ελαφρώς χαμηλότερο από τις
προβλέψεις της αγοράς για 7,3%. Αυτό
ήταν το χαμηλότερο ποσοστό ανέργων
από την έναρξη της πανδημίας Covid-19
το Φεβρουάριο του 2020, καθώς οι περισσότερες δικαιοδοσίες στον Καναδά είχαν
εφαρμόσει τα τελικά ή σχεδόν τελικά στάδια των σχεδίων επαναλειτουργίας της
δημόσιας υγείας.
Ο συνολικός αριθμός ανέργων μειώθηκε
κατά 81.400, ο αριθμός των ατόμων στο
εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 9.000
και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες
μονάδες στο 65,1%. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 90.200, η τρίτη συνεχόμενη
μηνιαία αύξηση, αλλά οι εκτιμήσεις της
αγοράς που λείπουν είναι 100.000. Η αύξηση των θέσεων εργασίας συγκεντρώθηκε στην εργασία πλήρους απασχόλησης
(+69.000, +0,4%). Η ανεργία των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών ελάχιστα άλλαξε τον
Αύγουστο.
Οι αυξήσεις ήταν κυρίως στους κλάδους
παραγωγής υπηρεσιών, υπό την ηγεσία
των υπηρεσιών στέγασης και τροφίμων,
και διαδόθηκαν σε πολλές δημογραφικές
ομάδες.
Οι συνολικές ώρες εργασίας ελάχιστα
άλλαξαν και ήταν 2,6% χαμηλότερες από
το προ πανδημίας επίπεδό τους.
Τα περισσότερα από τα κέρδη από την
απασχόληση σημειώθηκαν μεταξύ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (+77.000,
+0,6%). Η αυτοαπασχόληση ελάχιστα άλλαξε. Μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονταν τουλάχιστον το ήμισυ του συνήθους ωραρίου τους, το ποσοστό εργασίας
από το σπίτι μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 24% τον Αύγουστο, το
χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της
πανδημίας.
Η απασχόληση αυξήθηκε στον τομέα
παραγωγής υπηρεσιών για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο (+93.000), οδηγούμενος από την αύξηση των υπηρεσιών

στέγασης και τροφίμων (+75.000), καθώς
και της πληροφόρησης, του πολιτισμού
και της αναψυχής (+24.000). Ο αριθμός
των εργαζομένων στις κατασκευές αυξήθηκε (+20.000, +1,4%), για πρώτη φορά
από το Μάρτιο του 2021. Η απασχόληση
αυξήθηκε στο Οντάριο, την Αλμπέρτα, το
Σασκάτσουαν και τη Νέα Σκωτία. Όλες οι
άλλες επαρχίες κατέγραψαν ελάχιστες ή
καθόλου αλλαγές.
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ ΠΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
Μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονταν τουλάχιστον το ήμισυ του συνήθους
ωραρίου τους, το ποσοστό εργασίας από
το σπίτι μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες
μονάδες στο 24% τον Αύγουστο, το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της πανδημίας. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς
από αυτούς που εργάζονται από το σπίτι
(47,3%) ανέφεραν ότι η συνήθης θέση εργασίας τους ήταν έξω από το σπίτι τους,
από τα δύο τρίτα (66,8%).
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΣΤΟ ΠΡΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η απασχόληση των νέων ηλικίας 15 έως
24 ετών αυξήθηκε κατά 22.000 (+0,9%)
αν και η συνολική απασχόληση των νέων
ήταν 41.000 (-1,6%).
Η διαφορά στα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών νέων ήταν αξιοσημείωτη κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της περιόδου της
πανδημίας.
Μεταξύ των γυναικών ηλικίας 15 έως
24 ετών, η απασχόληση αυξήθηκε κατά
35.000 (+2,8%). Ως αποτέλεσμα, η απασχόληση των νέων γυναικών ουσιαστικά
επανήλθε στα επίπεδα του Φεβρουάριου
του 2020 για πρώτη φορά.
Η συνολική απασχόληση των νέων ανδρών μειώθηκε ελαφρώς κάτω από το
προ πανδημίας επίπεδό της τον Αύγουστο
(-30.000, -2,3%), αφού ουσιαστικά ανέκαμψε τον Ιούλιο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η απασχόληση των ανδρών βασικής ηλικίας (δηλαδή των ατόμων ηλικίας 25 έως
54 ετών) αυξήθηκε κατά 24.000 (+0,4%.)
Μεταξύ των ανδρών με βασική ηλικία, τα
κέρδη πλήρους απασχόλησης (+49.000,
+0,8%). Η απασχόληση για τον πληθυσμό βασικής ηλικίας ήταν 84.000 (-0,7%).
Μεταξύ των Καναδών ηλικίας 55 ετών
και άνω, η απασχόληση αυξήθηκε κατά
28.000 (+0,7%).
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Η απασχόληση αυξήθηκε στο Οντάριο,
την Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν και τη Νέα
Σκωτία τον Αύγουστο. Όλες οι άλλες επαρχίες κατέγραψαν ελάχιστες ή καθόλου αλλαγές. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, η Βρετανική Κολούμπια ήταν η μόνη επαρχία με
απασχόληση πάνω από το προ πανδημίας
επίπεδό της. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, το χάσμα στην απασχόληση ήταν μεγαλύτερο στο νησί Prince
Edward (-3,4%). Εξάλλου, τη 2η καλύτερη επίδοση έχει το Κεμπέκ με ποσοστό
ανεργίας στο 5,8%, έναντι 5,7% της Μανιτόμπα. Ενδεικτικά, η απασχόληση στο
Οντάριο αυξήθηκε για τρίτο διαδοχικό
μήνα (+53.000, +0,7%). Στη μητροπολιτική
περιοχή απογραφής του Τορόντο, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 73.000 (+2,1%).
Η πρόσθετη απασχόληση έφερε συνολικά επαρχιακά κέρδη από το Μάιο του
2021 σε 242.000 (+3,4%). Ο κλάδος των
υπηρεσιών στέγασης και τροφίμων συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος της αύξησης
της απασχόλησης, ενώ οι εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, καθώς και η πληροφόρηση, ο
πολιτισμός και η αναψυχή, είχαν επίσης
αξιοσημείωτα κέρδη. Αντίθετα, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες μειώσεις στη μεταποίηση και σε «άλλες υπηρεσίες». Για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα, το ποσοστό
ανεργίας στο Οντάριο μειώθηκε, σημειώνοντας πτώση 0,4 ποσοστιαίων μονάδων
στο 7,6%.

1610

1610

Στην Αλμπέρτα, όπου οι περισσότεροι
περιορισμοί στη δημόσια υγεία καταργήθηκαν την 1η Ιουλίου, η απασχόληση
αυξήθηκε κατά 20.000 (+0,9%). Τα κέρδη
οδηγήθηκαν από τη μεταφορά και την
αποθήκευση, ακολουθούμενη από την
πληροφόρηση, τον πολιτισμό και την αναψυχή, καθώς και τις υπηρεσίες στέγασης
και τροφίμων. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο
7,9% – το χαμηλότερο από το ποσοστό
πριν από την πανδημία 7,5% το Φεβρουάριο του 2020.
Στο Saskatchewan, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 10.000 (+1,8%). Η απασχόληση
αυξήθηκε στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μετά τις απώλειες τον Ιούνιο και τον
Ιούλιο. Το ποσοστό ανεργίας στο Σασκάτσουαν παρέμεινε σταθερό στο 7%.
Η απασχόληση στη Νέα Σκωτία αυξήθηκε κατά 3.900 (+0,8%). Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες
μονάδες στο 56,6%, αλλά παρέμεινε χαμηλότερο από ό,τι τον Φεβρουάριο του
2020 (57,5%). Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο
7,8%.
Τέλος, στο Κεμπέκ καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας του έτους
(5,8%), που είναι για τον Αύγουστο η 2η
καλύτερη επίδοση στον Καναδά. Παρόλα
αυτά, η απασχόληση μειώθηκε, κατά 0,2
ποσοστιαίες μονάδες, λόγω του ότι λιγότερος κόσμος ήταν σε αναζήτηση εργασίας.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
NL
12,7%		
12,1%
PEI
9,6%		
10,6%
NS
8,4%		
7,8%
NB
9,3%		
9,3%
QC
6,1%		
5,8%
ON
8%		
7,6%
MAN 6,1%		
5,7%
SK
7%		
7%
AL
8,5%		
7,9%
BC
6,6%		
6,2%
© Canada stats

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

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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Οι Θεσμοί
στην Εντατική!

Kapa Research: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των Ελλήνων,

35% υπέρ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 33% υπέρ της
Κυβερνήσεως, 27% υπέρ της Εκκλησίας, 24% υπέρ του
Κοινοβουλίου, 15% υπέρ της Δικαιοσύνης και πολιτικών κομμάτων

Α

ΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ η υγειονομική κρίσις έχει πλήξει δραματικά το σύστημα Υγείας, την παγκόσμια οικονομία, τον
τουρισμό και την ψυχική υγεία δισεκατομμυρίων κατοίκων επάνω στον πλανήτη.
Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί,
ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέρρεαν θεσμοί της κοινωνίας,
πάνω στους οποίους στηρίζεται το δημοκρατικό μας πολίτευμα και η δημόσια ζωή.
Η αποκαλυπτική έρευνα της Kapa
Research «Οι Έλληνες και το εμβόλιο
κατά της Covid-19. “Crash test: Εμβολιασμένοι vs Ανεμβολίαστοι”» καταδεικνύει λεπτομερώς το βαρύ πλήγμα που
δέχονται θεσμοί, όπως η Προεδρία της
Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, τα πολιτικά
κόμματα, η Δικαιοσύνη, τα Μέσα Ενημέρωσης κ.α.
Ο Στρατός ανέκαθεν βρίσκονταν στις
πρώτες θέσεις εμπιστοσύνης των Ελλήνων, όμως αυτή τη φορά βλέπουμε τα ποσοστά να συρρικνώνονται στο 64%, ενώ
ανησυχία προκαλεί ότι το 35% των ερωτηθέντων έχει λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Εκτός από το ΕΣΥ που συγκεντρώνει ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 50%, όλοι
οι υπόλοιποι θεσμοί κυμαίνονται κάτω
του μέσου. Η Κυβέρνηση μετά βίας φθάνει το 38% στην εμπιστοσύνη, με το 61%
των Ελλήνων να μην την εμπιστεύεται.
Ακριβώς ίδια ποσοστά συγκεντρώνει και
η Αστυνομία. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το πως αντιμετωπίζουν
οι πολίτες το θεσμό της Προεδρίας της
Δημοκρατίας, καθώς το 35% τον εμπιστεύεται και το 63% δηλώνει ακριβώς το
αντίθετο!
Ακόμη και η Εκκλησία, που λόγω της
πανδημίας, πολλοί δείχνουν να έχουν
στραφεί προς αυτή, δεν ξεπερνά το 30%
(27%) με το 72% να δηλώνει ότι δεν την
εμπιστεύεται. Εν συνεχεία το Κοινοβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι δημόσιες
υπηρεσίες και η Τράπεζα της Ελλάδος, πασχίζουν να ξεπεράσουν το 20% στο δείκτη
εμπιστοσύνης. Στη βάση της πυραμίδος
συναντάμε τα πολιτικά κόμματα (15%),
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (10%), τα
μέσα ενημέρωσης (9%) και στην τελευταία θέση τις ΜΚΟ (8%).
Βλέποντας όμως πιο αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας, ειδικά δε, το πως «βαθμολογούν» οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι τους θεσμούς, παρατηρούμε
μία σημαντική απόκλιση. Γίνεται πλέον
σαφές, ότι η πανδημία έχει χωρίσει την
κοινωνία σε δύο διαφορετικούς κόσμους,
που αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον
πυρήνα της δημόσιας ζωής.
Για παράδειγμα, το ποσοστό εμπιστοσύνης στο Στρατό μεταξύ των εμβολιασμένων είναι 67% ενώ μεταξύ των ανεμβολίαστων 59%. Εκεί όμως που καταγράφεται
το απόλυτο χάσμα είναι η εμπιστοσύνη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Οι μεν εμβολιασμένοι το εμπιστεύονται
κατά 67%, οι δε ανεμβολίαστοι κατά 28%,

δηλαδή μία διαφορά 39 μονάδων! Η ίδια
διαφορά (39 μονάδες) καταγράφεται και
στην Κυβέρνηση (52% οι εμβολιασμένοι
έναντι 13% των ανεμβολίαστων).
Επίσης, οι ανεμβολίαστοι που εμπιστεύονται την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι στο 14%.
Σε μονοψήφια ποσοστά εμπιστοσύνης
κινούνται η Τράπεζα της Ελλάδος, το Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ
και οι ΜΚΟ. Οι μοναδικοί θεσμοί στους
οποίους τα ποσοστά μεταξύ των ανεμβολίαστων είναι υψηλότερα από εκείνα των
εμβολιασμένων, είναι για την Εκκλησία
+3% και τα κοινωνικά δίκτυα +6%.
Ακόμη και τα συναισθήματα που τρέφουν οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι είναι εντελώς αντίθετα.
Ενώ η ελπίδα – αισιοδοξία είναι το κυρίαρχο θετικό συναίσθημα μεταξύ των
πρώτων με 21%, στους ανεμβολίαστους
δεν ξεπερνά το 4%. Μόλις 1% θετικών
συναισθημάτων συγκεντρώνουν ασφάλεια – σιγουριά, υπερηφάνεια και χαρά,
ευτυχία στους ανεμβολίαστους. Στα δε
αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός –
οργή οι ανεμβολίαστοι προηγούνται με το
εντυπωσιακό 68% (εμβολιασμένοι 33%).
Οι τελευταίοι είναι πιο αγχωμένοι (29%),
περισσότερο φοβισμένοι (18%) και στεναχωρημένοι (20%) σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Ωστόσο, μεγαλύτερη ντροπή
νοιώθουν οι ανεμβολίαστοι (23%) εν συγκρίσει με τους εμβολιασμένους (9%).
Οι ανεμβολίαστοι δείχνουν με τις απαντήσεις τους στη δημοσκόπηση, ότι είναι
αδύνατον να πεισθούν από τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι, μόνο εντύπωση δεν
προκαλεί ότι το 59% των ανεμβολίαστων
θα προτιμούσε να νοσήσει από το να κάνει το εμβόλιο, ενώ το 13% πιστεύει ότι
δεν πρόκειται να μολυνθεί από τον κορωνοϊό.
Ενδιαφέρον έχει και ποιους εμπιστεύονται οι δύο αυτές ομάδες πληθυσμού. Οι
εμβολιασμένοι εμπιστεύονται πρώτα τον
προσωπικό τους γιατρό, εν συνεχεία την
επιστημονική κοινότητα και ακολουθεί ο
φαρμακοποιός, ο ΕΟΔΥ, το κόμμα που ψηφίζει, η Εκκλησία και τα ΜΜΕ.
Οι ανεμβολίαστοι αντιθέτως, δε δείχνουν να εμπιστεύονται με την ίδια θέρμη
τον προσωπικό τους γιατρό (58% έναντι
90% των εμβολιασμένων), το φαρμακοποιό τους (56% έναντι 82%) και την επιστημονική κοινότητα (20% έναντι 67%).
Το 30% των ανεμβολίαστων (το μεγαλύτερο ποσοστό) δηλώνει ότι ενημερώνεται
για τον κορωνοϊό από τα κοινωνικά δίκτυα
και μόλις 7% και 4% από ραδιόφωνο και
εφημερίδες αντιστοίχως.
Ακόμη και την πορεία της χώρας αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι δύο κατηγορίες. Οι μεν εμβολιασμένοι πιστεύουν
κατά 40% ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, οι δε ανεμβολίαστοι κατά 83%!
Προς τη σωστή κατεύθυνση πιστεύει ότι
κινείται το 58% των εμβολιασμένων και
μόλις το 13% των ανεμβολίαστων.

Οι τελευταίοι θέλουν να διεξαχθούν το
συντομότερο εκλογές (68%) έναντι 14%
μεταξύ των εμβολιασμένων. Το 25% των
ανεμβολίαστων θέλει η Κυβέρνηση να
ολοκληρώσει την τετραετία, εν αντιθέσει
με το 68% των εμβολιασμένων. Σε περίπτωση που προκηρύσσοντο τώρα εκλογές,

το βασικό κριτήριο ψήφου για τους ανεμβολίαστους θα ήταν η πανδημία (44%) και
ακολουθούν οικονομία και ασφαλιστικό
– εργασιακά, ενώ οι εμβολιασμένοι προβάλλουν την οικονομία (47%), το ασφαλιστικό, την πανδημία και τα εθνικά θέματα.
© Εφημερίδα Εστία [estianews.gr]

Με σύνεση
Το φυλλάδιο Be Wise, Cannabis and
Older Adults (Με σύνεση, η κάνναβη
και οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας)
περιέχει πληρέστερα στοιχεία σχετικά με
την κάνναβη για ενήλικες μεγαλύτερης
ηλικίας. Εύκολα κατανοητό, γραμμένο
σε σαφή γλώσσα, το φυλλάδιο Be Wise
(Με σύνεση) προορίζεται να βοηθήσει
τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες
να πάρουν σοφές αποφάσεις σχετικά με
τη χρήση κάνναβης.
Μια δημοσίευση της Active Aging
Canada μετά από έρευνα με στοιχεία
που συγκεντρώθηκαν από όλον τον
Καναδά και όλον τον κόσμο σχετικά
με τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας
και την κάνναβη. Το αποτέλεσμα αυτού
του έργου παρουσιάζεται στο εν λόγω
περιεκτικό φυλλάδιο.
Με φωτεινά χρώματα, ευανάγνωστα,
τα στοιχεία για όλες τις μορφές
κάνναβης συζητούνται ανοιχτά και οι
πληροφορίες σχετικά με την κάνναβη
παρουσιάζονται με αντικειμενικό τρόπο.
Επίσης, σε όλο το φυλλάδιο, η Active
Aging Canada προωθεί ένα μήνυμα
μετριοπάθειας και υγιούς ενεργού
διαβίωσης.

stock photos. Posed by models.

Το φυλλάδιο Be Wise (Με σύνεση)
γράφτηκε
χρησιμοποιώντας
την
έρευνα της Active Aging Canada, αναθεωρήθηκε από ειδικούς,
δοκιμάστηκε σε ολόκληρο τον
Καναδά με μεγαλύτερους σε ηλικία
ενήλικες και έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει τους μεγαλύτερους σε ηλικία
ενήλικες να μάθουν τα σχετικά με την
κάνναβη πληροφοριακά στοιχεία πριν
αποφασίσουν αν η χρήση κάνναβης
είναι γι ‘αυτούς ή όχι.
Το φυλλάδιο Be Wise (Με σύνεση)
διατίθεται σε 16 γλώσσες (αγγλικά,
γαλλικά, φαρσί, γερμανικά, ελληνικά,
ιταλικά,
κορεάτικα,
μανδαρινικά,
πολωνικά, πορτογαλικά, πουντζάμπι,
ρωσικά, ισπανικά, ταγκαλόγκ, ταμίλ
και βιετναμέζικα) καθώς και σε γλώσσα
Μπράιγ και σε μορφή e-pub και podcast
(μόνο στα αγγλικά).
Η Active Aging Canada είναι μια
εθνική
φιλανθρωπική
οργάνωση.
Για να λάβετε ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ του φυλλαδίου Be
Wise, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.activeagingcanada.ca για να
κατεβάσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο ή
συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας
για να σας το ταχυδρομήσουμε.
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Ο

ι Φιλελεύθεροι και Συντηρητικοί
ηγέτες απέρριψαν και το προοίμιο
της ερώτησης για νόμο και νομοσχέδιο
του Κεμπέκ που τέθηκε στη συζήτηση στα
αγγλικά.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Ο συντονιστής Shachi Kurl ξεκίνησε τη
συζήτηση απευθυνόμενος στον ηγέτη του
Bloc Québécois, Yves-François Blanchet:
Αρνείστε ότι το Κεμπέκ έχει πρόβλημα ρατσισμού αλλά υπερασπίζεστε νομοθεσία
όπως το νομοσχέδιο 96 [γαλλική επίσημη
γλώσσα] και 21 [κοσμικότητα], που περιθωριοποιούν τις θρησκευτικές μειονότητες, αγγλόφωνους και αλλόφωνους. Το Κεμπέκ αναγνωρίζεται ως μια ξεχωριστή κοινωνία. Αλλά για όσους βρίσκονται εκτός
επαρχίας, εξηγήστε τους, γιατί το κόμμα
σας υποστηρίζει επίσης αυτούς τους νόμους που εισάγουν διακρίσεις;
«Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έπρεπε
να τεθεί», είπε ο Justin Trudeau, σε συνέντευξη Τύπου Hamilton. «Με εξέπληξε η
υπόθεση της ερώτησης. Η θέση μου είναι γνωστή, δε συμφωνώ με το Νόμο 21.
Αλλά βρήκα την ερώτηση πολύ προσβλητική. Δεν πιστεύω ότι ήταν αποδεκτό ή κατάλληλο», συνέχισε στα αγγλικά.
Και συνέχισε λέγοντας: «Εξεπλάγην από
το είδος της σύγχυσης σε αυτήν την ερώτηση. Ως Quebecker, είναι προσβλητικό.
Οι Quebecers δεν είναι ρατσιστές. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι διαφωνούν με
το Νόμο 21, και συμφωνώ. Αλλά «ζωγραφίζοντας» ένα ολόκληρο έθνος με αυτό το
πινέλο, όχι, δε λειτουργεί».
Το Radio-Canada τον ρώτησε γιατί δεν
αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο το βράδυ
της Πέμπτης 9/9 στη συζήτηση. Ο Justin
Trudeau απάντησε ότι η μορφή της συζήτησης δεν του επέτρεψε να παρέμβει
επαρκώς και ότι δεν ήθελε να προσθέσει
στην κακοφωνία εκείνη τη στιγμή.
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O›Toole έκανε επίσης την άποψή του γνωστή σε ένα
tweet. «Οι Κεμπέκερ δεν είναι ρατσιστές
και απορρίπτω την υπόθεση της ερώτησης που τέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης». Το στυλ ορισμένων ερωτήσεων
ήταν άδικο, κατά τη γνώμη μου, σχολίασε
αργότερα σε μια ενημέρωση στη Μισισάουγκα. Αν και δεν εγκρίνει το νόμο για την
κοσμικότητα του κράτους, ο συντηρητικός
ηγέτης δεσμεύτηκε ότι δε θα «αμφισβητήσει τους νόμους που ψηφίστηκαν από
την Εθνοσυνέλευση», θεωρώντας το θέμα
σεβασμού.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Trudeau και O’Toole καταγγέλλουν την
ερώτηση που τους τέθηκε στο ντιμπέιτ
Για τα νομοσχέδια 96 και 21

ΜΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΙΧ
Αυτό που είναι «προσβλητικό και σκανδαλώδες» είναι μάλλον η αντίδραση των
Trudeau και O’Toole, είπαν εκπρόσωποι
του Παγκόσμιου Οργανισμού Σιχ (WSO)
του Καναδά.
«Οι επικεφαλής προσβάλλονται περισσότερο από μια ερώτηση σχετικά με το
νομοσχέδιο 21 παρά από το γεγονός ότι
αυτός ο νόμος που εισάγει διακρίσεις κάνει τους ανθρώπους να χάσουν τα σπίτια
και τις δουλειές τους», δήλωσε ο πρόεδρός του, Tejinder Singh Sidhu.
Όταν υιοθετήθηκε ο νόμος περί εθνικής
κοσμικότητας το 2019, η οργάνωση εξέφρασε τη λύπη της για το ότι τα 15.000
μέλη της κοινότητας των Σιχ στο Κεμπέκ
«επηρεάστηκαν δυσανάλογα» από την
απαγόρευση της χρήσης θρησκευτικών
συμβόλων.

«Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΡΧΙΑ», ΛΕΕΙ Ο SINGH
Ο ηγέτης του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, Jagmeet Singh, ερωτήθηκε επίσης
για τη συζήτηση των ηγετών και τα θέματα που επηρεάζουν το Κεμπέκ.
«Η ιδέα ότι υπάρχει συστηματικός ρατσισμός ή συστημικές διακρίσεις μόνο σε μία
επαρχία ή έδαφος είναι λανθασμένη. Και
πονάει, πληγώνει τη μάχη ενάντια σε αυτού του είδους τις διακρίσεις.
Και αυτό επειδή ο συστηματικός ρατσισμός και οι συστημικές διακρίσεις υπάρχουν σε όλη τη χώρα, σε κάθε επαρχία
και επικράτεια», ανέφερε. «Και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να
συνεργαστούμε για να το εξαλείψουμε».

μπέκ προσβλήθηκε ανοιχτά. Και πλέον,
φυσικά, συνειδητοποιούν ότι έχουν πρόβλημα.
Έτσι επινοούν, για άλλη μια φορά, ξαφνική αγάπη για το Κεμπέκ.
Θα αφήσω τους Κεμπεκιότες να μετρήσουν την αξιοπιστία αυτών των αγαπημένων αναζωπυρώσεων που δε φάνηκαν
όταν έπρεπε», είπε.
«Είναι καθαρός οπορτουνισμός, συνειδητοποίησαν ότι οι Κεμπεκιότες ήταν
εξαιρετικά αναστατωμένοι, θυμωμένοι με
τη συμβολή τους στην περιφρόνηση του
Κεμπέκ, για την ίδια τη δομή της συζήτησης, η οποία, σε κάποιο βαθμό, άνοιξε διάπλατα την πόρτα σε αυτήν την ολίσθηση.
Άφησα τους ανθρώπους να σχηματίσουν τη δική τους άποψη, αλλά οι τύψεις
BLANCHET: «ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
φαίνονται καθυστερημένες και ανειλιΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ»
κρινείς», σχολίασε ο αρχηγός του Μπλόκ,
«Όλοι οι ηγέτες «πάγωσαν» όταν το Κε- Yves-François Blanchet.

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

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Bea Bruske (πρόεδρος του
Καναδικού Εργατικού Κογκρέσου):

«Οι Συντηρητικοί
είναι επικίνδυνοι»

«Δεν υποστηρίζουμε κανέναν συγκεκριμένα»,
λέει η πρόεδρος του εθνικού εργατικού λόμπι
τερη πορεία δράσης για τους εργαζόμενους, θα το υποστηρίξουμε αυτό. Όταν οι
marty@newsfirst.ca
αποφάσεις τους δεν είναι προς την καλύτερη κατεύθυνση για τους εργαζόμενους,
ν και το Καναδικό Εργατικό Κογκρέ- θα μιλήσουμε και γι› αυτό. Και έτσι, ξέρεσο δεν υποστηρίζει επίσημα κάποιο τε, πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε
συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα κατά τη αυτό το είδος της ανοιχτής πόρτας, σύνδεδιάρκεια των εκλογών, η εθνική συνδικα- ση με όποιον σχηματίζει την κυβέρνηση».
λιστική ομάδα συμφερόντων δεν κρύβει
την κολοσσιαία περιφρόνησή της για τον ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος, Erin ΕΙΝΑΙ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ»
O’Toole, και αυτό που ισχυρίζεται το CLC
Τούτου λεχθέντος, δεν υπάρχει αμφιβοείναι το «ιστορικό απογοήτευσής του για λία για το πώς αισθάνεται το CLC για τους
τους εργαζόμενους».
Συντηρητικούς και τον ηγέτη τους. «Το
μήνυμά μας προς τους σκληρά εργαζόΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
μενους είναι απλό: Οι Συντηρητικοί είναι
«Δεν υπογράφουμε κανένα συγκεκριμέ- επικίνδυνοι για τους εργαζόμενους Κανανα, σωστά;», δήλωσε η πρόεδρος του CLC, δούς – μην διακινδυνεύετε το μέλλον μας
Bea Bruske, κατά τη διάρκεια τηλεφωνι- στον Έριν Ο›Τουλ», δήλωσε η Μπρούσκε.
κής συνέντευξης για τα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙ- «Έχουμε δει τη ρητορική του σχετικά με
ΚΑ ΝΕΑ.
τη στήριξη των εργαζόμενων», πρόσθεσε
«Επειδή, φυσικά, εκπροσωπούμε πολλά η Μπρούσκε, η οποία έγινε η νέα πρόεδιαφορετικά συνδικάτα τα οποία έχουν δρος του CLC τον Ιούνιο, διαδεχόμενη τον
πολλές διαφορετικές σκέψεις για αυτά Χασάν Γιουσούφ, ο οποίος διορίστηκε
τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και έτσι, αυτό στη Γερουσία τον ίδιο μήνα από την κυστο οποίο θέλουμε πραγματικά να εστιά- βέρνηση Τρουντό.
ζουμε πάντα είναι τα ζητήματα. Και πραγ- «Αλλά όταν κοιτάς το μητρώο του, αρματικά τα ζητήματα είναι ότι έχουμε ση- χίζεις να βλέπεις τον πραγματικό Ο›Τουλ.
μαντικά προβλήματα στη χώρα μας που Ενώ σαφώς θα πει τώρα τα πάντα για ψήεπηρεάζουν τους εργαζόμενους, που επη- φους, το γεγονός είναι ότι ο Erin O’Toole
ρεάζουν τις κοινότητές μας».
είναι πρώην δικηγόρος της Bay St. για γιγαντιαίες εταιρείες. Και φαίνεται…».
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Ο’ΤΟΥΛ
«Γνωρίζουμε από τους τελευταίους 18
«Δυστυχώς, ο κ. Ο›Τουλ δεν μπορεί να
μήνες, ότι η πανδημία έχει πραγματικά υπολογίζει για να υπερασπιστεί τους εραποτυπώσει ορισμένες από αυτές τις γαζόμενους. Σε αυτές τις εκλογές, προυπάρχουσες ανισότητες για τις οποίο μι- τείνει πολιτικές που αποτυγχάνουν να
λάει η εργασία εδώ και πολύ καιρό. Και προστατεύσουν τις συντάξεις των εργαζόέτσι, έχουμε πράγματα που θέλουμε να μενων κατά τη διάρκεια εμπορικών πτωαντιμετωπίσουν τα κόμματα και θέλου- χεύσεων και αρχίζουν να ιδιωτικοποιούν
με οι εργαζόμενοι που ψηφίζουν να σκε- το EI και τις δημόσιες συντάξεις. Και κατά
φτούν πότε θα σηματοδοτήσουν τα ψη- τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ο πρωφοδέλτιά τους».
θυπουργός της Αλμπέρτα, Τζέισον Κένι,
Ωστόσο, η επικεφαλής του CLC παραδέ- διευκόλυνε τη σύλληψη συνδικάτων και
χθηκε, ότι η ομάδα πίεσης που εδρεύει επιτέθηκε σε νοσοκόμες, ο Έριν Ο›Τουλ
στην Οτάβα έχει ιστορικά διατηρήσει στε- ήταν… σιωπηλός».
νούς δεσμούς με το αριστερό NDP, πολύ
Η Bruske και το CLC υποστηρίζουν ότι το
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμ- μητρώο του O’Toole κατά των εργαζόμεμα.
νων περιλαμβάνει:
-Την καταψήφιση της παράτασης της βοΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ…
ήθειας έκτακτης ανάγκης για την πανδηΑλλά την ίδια στιγμή, υποβάθμισε τη μία για τους εργαζόμενους, λέγοντας ότι
σχέση του CLC με τους Φιλελεύθερους, η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει δώσει λιπαρά το διορισμό της κυβέρνησης Τρου- γότερα στις εργαζόμενες οικογένειες και
ντό το περασμένο καλοκαίρι, του άμεσου περισσότερα στις επιχειρήσεις.
προηγούμενου προέδρου του CLC στη Γε- -Πρόταση νόμου που θα διευκολύρουσία.
νει τις εταιρείες να εγκαταλείψουν τις
«Ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα κυβερνά, συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, να ψηπρέπει να έχουμε σχέση με αυτό το κόμ- φίσουν για να καταστήσουν δυσκομα, σωστά;» είπε η Μπρούσκε. «Και έτσι, λότερο για τους εργαζόμενους να αραυτό σημαίνει ότι όταν λαμβάνουν απο- νηθούν την επικίνδυνη εργασία, και
φάσεις, που πιστεύουμε ότι είναι η καλύ- -Υποστηρίζοντας εμπορικές συμφωνίες
Του Martin C. Barry

Α

Η πρόεδρος του Καναδικού Εργατικού Κογκρέσου – Bea Bruske – λέει ότι η οργανωμένη
ομάδα πίεσης εργασίας δεν παίρνει το μέρος κανενός κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά
σημειώνει τους αρνητικούς παράγοντες για την ψήφο των Συντηρητικών.

που έχασαν χιλιάδες θέσεις εργασίας σαν την ανισότητα στην κοινωνία μας»,
στον Καναδά στον τομέα της μεταποίη- ανέφερε, για να συμπληρώσει:
σης.
«Πολλές οικογένειες αγωνίζονται να
αντέξουν οικονομικά τη στέγαση και τα
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
απαραίτητα, όπως τρόφιμα και φάρμακα.
Η Bruske ανέφερε ότι μετά από 18 μήνες Το διακύβευμα είναι μεγάλο σε αυτές τις
εργασίας που αντιμετωπίζουν πρωτοφα- εκλογές.
νείς υγειονομικές και οικονομικές προ- Τα συνδικάτα του Καναδά προτρέπουν
κλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας τους Καναδούς να στηρίξουν τους υποψηCOVID-19, το αποτέλεσμα των εκλογών φίους που θέτουν τις εργαζόμενες οικογέτου 2021 θα μπορούσε να είναι ιστορικό. νειες στο επίκεντρο των σχεδίων ανάρρω«Η πανδημία και η οικονομική κρίση έθε- σής τους».

ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΤΕ
FAYÇAL

EL-KHOURY

LAVAL-LES ÎLES
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ!
Αν θέλετε μεταφορά για να φηφίσετε

τηλεφωνείστε μας 514 396-9366
Authorised and paid by the official agent of Fayçal El-Khoury
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Υγεία και Διατροφή
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Νέα θεραπευτική στρατηγική
για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα
Έ

να νέο βιολογικό (μοριακό) μηχανισμό που προκαλεί ρευματοειδή
αρθρίτιδα και ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό στόχο μιας νέας θεραπευτικής αντιμετώπισης της εν λόγω
πάθησης, ανακάλυψαν ερευνητές του
Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», μαζί
με Έλληνες συναδέλφους τους από το
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, καθώς και
ξένους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια της Γάνδης και του Τόκιο.
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια
χρόνια και προοδευτικά επιδεινούμενη
φλεγμονώδης πάθηση, η οποία πλήττει
τις αρθρώσεις του σώματος, προκαλώντας ένα επώδυνο πρήξιμο και, στην πο-

ρεία, τη φθορά και την παραμόρφωση
των αρθρώσεων. Το 1% έως 2% του πληθυσμού πάσχει από την πάθηση, η οποία
επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής
των ασθενών.
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποια
θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα,
αλλά η εξέλιξη της νόσου μπορεί να επιβραδυνθεί στους περισσότερους ασθενείς, με τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων. Όμως οι μοριακοί μηχανισμοί
που προκαλούν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει
ακόμη άγνωστοι.
Η κατανόηση αυτών των βιολογικών μηχανισμών είναι κρίσιμη και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό κυτταρικής βιολογίας «Nature
Cell Biology», φώτισε λίγο περισσότερο
το «παζλ» της πάθησης, δείχνοντας ότι
η «ένοχη» φλεγμονώδης αντίδραση του
σώματος μπορεί να πυροδοτηθεί από το
γεγονός ότι μια κατηγορία κυττάρων του
ανοσοποιητικού συστήματος, τα μακροφάγα, πεθαίνουν εξαιτίας του κυτταρικού θανάτου που προκαλεί φλεγμονή.
Οι ερευνητές κατάφεραν να αποτρέψουν την εκδήλωση ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μπλοκάροντας τον κυτταρικό
θάνατο των μακροφάγων με τη βοήθεια
μιας πρωτεΐνης (Α20).
Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους θεραπευτικούς δρόμους για το μέλλον.

Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες ήδη
αναπτύσσουν νέα φάρμακα που αναστέλλουν τον κυτταρικό θάνατο, πράγμα που ελπίζεται ότι θα βοηθήσει τους
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και
άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις.
Στην ερευνητική ομάδα, από ελληνικής
πλευράς, συμμετείχαν ο ακαδημαϊκός
Γιώργος Κόλλιας και η δρ Μαριέττα Αρμακά του «Φλέμινγκ», καθώς επίσης ο
καθηγητής Μανώλης Πασπαράκης (επικεφαλής της μελέτης) και ο δρ Απόστολος Πολυκράτης (πρώτος συγγραφέας
της επιστημονικής δημοσίευσης) του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

που οδηγούν στη μακροζωία
H

μακροζωία αποτελεί επιθυμία σχεδόν όλων των ανθρώπων, ειδικά
όταν συνοδεύεται από καλή ποιότητα
ζωής και υγεία. Πολλές είναι οι έρευνες
των ειδικών, που προσπαθούν να εντοπίσουν τρόπους για επιμηκύνουν τη ζωή
των ανθρώπων και να την κάνουν καλύτερη ακόμα και στις μεγάλες ηλικίες.
Μια νέα αμερικάνικη έρευνα έδωσε
καινούρια στοιχεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια δημοσίευσαν ενδιαφέροντα στοιχεία προερχόμενα από το
ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το
2003, με τίτλο «Study 90+». Μελέτησαν
1.600 ηλικιωμένους άνω των 90 ετών,

προκειμένου να εντοπίσουν τις συνήθειες που ενδεχομένως κρύβονται πίσω από
τη μακροζωία.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν, πως όσοι έπιναν μέτριες ποσότητες
καφέ και αλκοόλ ζούσαν περισσότερο
από όσους δεν έπιναν καθόλου. Όπως
τόνισαν οι ερευνητές: «Κι όμως, οι άνθρωποι που πίνουν μέτριες ποσότητες
αλκοόλ ή καφέ, ζουν περισσότερο από
αυτούς που αποφεύγουν εντελώς την κατανάλωσή τους».
Άλλα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ερευνητές είναι, πως περίπου
το ήμισυ των ατόμων με άνοια άνω των
90 ετών δεν έχουν επαρκή νευροπαθο-

λογία στον εγκέφαλό τους για να εξηγήσουν τη γνωστική τους απώλεια. Επίσης,
πάνω από το 40% των ατόμων ηλικίας 90
ετών και άνω πάσχουν από κάποια μορφή άνοιας, γεγονός που αφορά γυναίκες
και άνδρες.
Η συλλογή του υλικού που εξετάστηκε
ήταν μία μεγάλης έκτασης εργασία, που
περιλάμβανε νευρολογικές, νευροψυχολογικές, γνωστικές και γενικές εξετάσεις
υγείας στους συμμετέχοντες κάθε έξι
μήνες, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένες
πληροφορίες για τη διατροφή τους, τις
καθημερινές δραστηριότητες, το ιατρικό
ιστορικό αλλά και αν λάμβαναν φάρμακα
ή όχι.

Οι ειδικοί τόνισαν πως «δεν υπάρχουν
και πολλές πληροφορίες για όσους κατορθώνουν να ζήσουν περισσότερο από
90 χρόνια ενώ, εδώ και δεκαετίες, η αξιοσημείωτη αύξηση του χρόνου ζωής, αποτελεί προτεραιότητα στη δημόσια υγεία
για την προώθηση της ποιότητας καθώς
και της ποσότητας της ζωής».
Αυτό δηλ. που θέλουν να διαπιστώσουν
οι ειδικοί είναι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί
που κρύβονται πίσω από τη μακροζωία
όσων πλησιάζουν τα 100 χρόνια, ώστε
να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για
όλους.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

© Therapies.gr

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

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

du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021 · from monday september 20th to sunday september 26th 2021

supermarché
RAISINS NATURELLES THOMPSON
SANS PÉPINS
Natural Thompson Seedless Grapes
1lb

MERLAN FRAIS
Fresh Whiting

5.93/kg

Nettoyé · Cleaned
8.13/kg

FROMAGE FETA
Cheese
8.80/kg

BULGARIE

PÊCHES
Peaches
2.18/kg

JUMBO

JEUNES SALADES
MIXTES BIOLOGIQUES
Organic Mixed Baby Green Salads
5oz

GRÈCE

FENOUIL
Fennel
FILET DE PORC FRAIS
Fresh Pork Tenderloin
8.80/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE DE
BOEUF FRAIS
Fresh Beef Rib Steak
22.02/kg

OLIVES KALAMATA DÉNOYAUTÉES
Pitted Kalamata Olives
5.49/kg

JUS D’ORANGE TROPICANA
(SANS OU BEAUCOUP DE PULPE)
Orange Juice
2.63L

CANADA AA

MINI FILLO ROLLS
(FROMAGE, ÉPINARDS OU
POIVRONS ROUGES)
KRINOS
454g

HUILE
D’OLIVE
EXTRA
VIERGE OROS
OU IRINI
Extra Virgin
Olive Oil
3L

livraison à domicile
home delivery

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

FROMAGE EMMENTAL IMPORTÉ
Cheese
11.00/kg
BISCUITS ORIGINAL GOURMET
Cookies
102g

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

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

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Russian Quintessential: Ένα εξοχικό
σε σχήμα σωλήνα

Ξ

επροβάλλοντας έξω από ένα μικρό
λόφο στη Ρωσία, το πρόσφατα ολοκληρωμένο Russian Quintessential έχει
σχεδιαστεί ως ένα εκπληκτικό κομμάτι μοντέρνας τέχνης και μια απόδραση
για το Σαββατοκύριακο. Η ανακλαστική
του πρόσοψη και το σωληνωτό σχήμα
σίγουρα κάνουν εντύπωση και περιέχει
μια συμπαγή αλλά άνετη κατοικία στο
εσωτερικό.
Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας της Μόσχας, Sergey Kuznetsov, ολοκλήρωσε

ένα εξοχικό σε σχήμα σωλήνα, το οποίο
κατασκευάστηκε όπως το κύτος ενός
πλοίου και τώρα ισορροπεί στην άκρη
ενός υψώματος στο Nikola-Lenivets Art
Park στη Ρωσία.
Το «Russian Quintessential» (Ρωσική
Πεμπτουσία) δημιουργήθηκε ως ένα
από τα περίπτερα για τη μεγαλύτερη
ρωσική υπαίθρια εκδήλωση τέχνης τοπίου· στο Archstoyanie Festival – γνωστό
και ως ρωσικό Burning Man –, κάθε καλοκαίρι προσκαλούνται αρχιτέκτονες και
ντιζάινερ να εκθέσουν τις εφευρέσεις και
επινοήσεις τους. Το περίπτερο, συνεργασία του Kuznetsov με την κατασκευαστική KROST, βρίσκεται βαθιά στο δάσος, σε
απόσταση 200 χιλιομέτρων από τη Μόσχα, πλησίον της πόλης Καλούγκα.
Με περίβλημα από ένα μόνο φύλλο
ανοξείδωτου χάλυβα, στο οποίο καθρεφτίζεται το γύρω δάσος, η κατασκευή
έχει μήκος 12 μέτρα και βάρος όσο δύο
ενήλικοι ελέφαντες. Στη μία άκρη του,
ένα παράθυρο προσφέρει γενναιόδωρη
θέα στο τοπίο και στο εσωτερικό διαθέ-

τει κρεβατοκάμαρα, κουζίνα και λουτρό
με ξύλινο και μεταλλικό φινίρισμα.
Το κέλυφος είναι τυλιγμένο σε φύλλα
από ανοξείδωτο ατσάλι, προσδίδοντάς
του μια αντανακλαστική εμφάνιση. Η
εσωτερική διαρρύθμιση είναι διαρρυθμισμένη σε ένα επίπεδο και περιλαμβάνει ένα καθαρό μικρό μπαλκόνι, καθώς και μπάνιο με ντους και τουαλέτα.
Αλλού, υπάρχει μια απλή μικρή κουζίνα
με φούρνο μικροκυμάτων, ντουλάπια
και νεροχύτη. Υπάρχει επίσης ένα διπλό
κρεβάτι με ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης και ένα γραφείο σε κοντινή απόσταση. Η πρόσβαση στο σπίτι γίνεται με
γυάλινες πόρτες στην απέναντι πλευρά
από το μπαλκόνι.
«Η ιδέα ήταν να δημιουργήσω κάτι με
ένα στοιχείο μαγείας» εξομολογήθηκε ο
Sergey Kuznetsov, μιλώντας στο Dezeen.
Ο Kuznetsov είναι ένας εκ των δύο συνιδρυτών του γραφείου SPEECH Tchoban
& Kuznetsov. Πριν αποχωρήσει από την
εταιρεία το 2012, ολοκλήρωσε μια σειρά
διεθνών πρότζεκτ – μεταξύ των οποίων

και το Museum for the Architectural
Drawing στο Βερολίνο – και εκπροσώπησε τη Ρωσία, σε τέσσερις διαφορετικές
περιπτώσεις, στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.
Αν και το φετινό Archstoyanie Festival
έχει λήξει, το «Ρωσική Πεμπτουσία» θα
παραμείνει στο πάρκο και θα διατίθεται
προς ενοικίαση.
© naftemporiki.gr
(με πληροφορίες από
ArchDaily και ΑΜΠΕ)

Το Ντουμπάι αποκτά τη δική του
ψηλότερη ρόδα στον κόσμο

Ό

ταν το Ντουμπάι κάνει κάτι, εκ των
προτέρων γνωρίζουμε ότι θα είναι
η μεγαλύτερη, ταχύτερη ή πολυτελέστερη έκδοση στον κόσμο. Και τον επόμενο
μήνα, σε ένα... πραγματικό στυλ Ντουμπάι, στην πόλη θα κάνει το ντεμπούτο
της η μεγαλύτερη και ψηλότερη ρόδα –
τροχός.
Το Ain Dubai Ferris Wheel που θα ανοίξει στις 21 Οκτωβρίου 2021, θα «εκτοξευθεί» στα 250 μέτρα μακριά από το
έδαφος, προσφέροντας θέα στη μαρίνα
του Ντουμπάι, το λαμπερό ορίζοντα και
το νησί Bluewaters.
Αλλά, φυσικά, αυτό δεν είναι σαν μια
κανονική εμπειρία σε ρόδα. Οι VIP επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να δειπνήσουν στην προσωπική τους καμπίνα ή να
κλείσουν ιδιωτικό μπάρμαν για να πιούν
ποτά ενώ ο τροχός γυρίζει.
Μια βόλτα με τη ρόδα θα διαρκεί περίπου 38 λεπτά και είναι διαθέσιμη για
κράτηση μέρα ή νύχτα. Ενώ περιμένουν
να επιβιβαστούν στο Ain Dubai, οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθήσουν

μια μεγάλη οθόνη LED τοποθετημένη
στο τιμόνι, για τις καλύτερες στιγμές της
πόλης.
Το Ain Dubai σημαίνει «Μάτι του Ντουμπάι» στα αραβικά – αλλά πηγαίνει
πολύ ψηλότερα από άλλα «μάτια» σε
όλο τον κόσμο. Η ρόδα θα έχει σχεδόν το
διπλάσιο ύψος του London Eye και κάθε
σκέλος του τροχού έχει μήκος μεγαλύτερο από 400 πόδια (μεγαλύτερο από 15
λεωφορεία του Λονδίνου). Θα μπορεί να
μεταφέρει έως και 1.750 επιβάτες κάθε
φορά στις 48 ξεχωριστές καμπίνες του.
Η ρόδα θα προσφέρει μια ποικιλία από
διαφορετικές καμπίνες, όλες κλιματιζόμενες για τη ζέστη του Ντουμπάι. Οι
επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε καμπίνες παρατήρησης ή καμπίνες
κοινωνικής δικτύωσης (με μπάρα στο
εσωτερικό). Υπάρχουν ακόμη και ιδιωτικές καμπίνες, που μπορούν να κρατηθούν για ειδικές εκδηλώσεις, όπως γάμους ή γενέθλια. Τα εισιτήρια είναι πλέον διαθέσιμα για κράτηση, ξεκινώντας
από 35 δολάρια.
© Travel+Leisure

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
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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
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Σεισμός στις ΗΠΑ! Ο Φάουτσι
χρηματοδοτούσε την Ουχάν!

Ο Αμερικανός «Τσιόδρας» πίσω από τα πειράματα δημιουργίας φονικών
κορωνοϊών στην Κίνα! Στο φως ντοκουμέντα από τη «New York Post»

Ο

άνθρωπος με τις πιο ισχυρές ρίζες
στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ είναι
ο Άντονι Φάουτσι. Η εξουσία του είναι
τόσο εδραιωμένη, που ούτε καν ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα, δεν μπόρεσε να τον κουνήσει
από τη θέση του, όσο σκληρά κι αν το προσπάθησε.
Ρεπορτάζ: Βασίλης Γαλούπης
© δημοκρατία
[dimokratianews.gr]
Για τον 80χρονο γιατρό, όμως, που για
πάνω από τη μισή του ζωή υπήρξε σύμβουλος όλων των προέδρων των ΗΠΑ,
από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν και μετά, ο κλοιός έχει αρχίσει να σφίγγει επικίνδυνα. Σε
βαθμό που Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, όπως ο Ραντ Πολ, να ζητούν πλέον
την πενταετή κάθειρξή του για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την προέλευση του κορωνοϊού, ενώ τα έγγραφα
που πριν από λίγα 24ωρα είδαν το φως
της δημοσιότητας, μέσω της «New York
Post» του μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρντοχ,
τον εμπλέκουν ακόμα περισσότερο για
τον ύποπτο, αν όχι βρόμικο, ρόλο του στην
πανδημία.
Τα ερωτήματα για την παρασκηνιακή
δράση του δρος Φάουτσι πληθαίνουν
καθημερινά. Και οι πληροφορίες για κατασκευασμένο ιό στο εργαστήριο της Ουχάν, που κάποιοι -ανάμεσά τους και το
facebook- έσπευδαν να χαρακτηρίζουν
επί ενάμιση χρόνο fake news, αποδεικνύονται αληθείς, μέσα από 528 σελίδες
ντοκουμέντων και εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Τα συνταρακτικά νέα είναι
ότι οι ΗΠΑ, και συγκεκριμένα υπηρεσίες
Υγείας της άμεσης επιρροής του Φάουτσι,
χρηματοδοτούσαν το συγκεκριμένο εργαστήριο της Ουχάν για την παραγωγή
τροποποιημένων ιών υψηλής μεταδοτικότητας και επικινδυνότητας για τον άνθρωπο.
Μάλιστα, η χρηματοδότηση γινόταν
μέσω μιας ΜΚΟ ατόμου φίλα προσκείμενου στον Φάουτσι, σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από την επίσημη
αλληλογραφία.
Μέχρι και τον περασμένο Μάιο ο Φάουτσι, όπως και ο διευθυντής της ΜΚΟ
που έπαιξε το ρόλο του μεσάζοντα στη

χρηματοδότηση, προφανώς για να μην
εντοπίζονται εύκολα τα ίχνη του 80χρονου γιατρού, προσπαθούσαν να πείσουν
την κοινή γνώμη ότι ο ιός προήλθε από τη
φύση. Άλλωστε, το προφίλ του άμεμπτου
και απόλυτα πληροφορημένου επιστήμονα ήταν τόσο ακαταμάχητο, που ό,τι έλεγε
ο Φάουτσι καταπινόταν αμάσητο από τις
ιατρικές επιτροπές και τα ΜΜΕ όλου του
κόσμου. Οποιοσδήποτε αμφισβητούσε
τον Φάουτσι μετατρεπόταν αμέσως σε
«εχθρό της αλήθειας». Της βολικής αλήθειας του Φάουτσι, όπως θα δούμε στη
συνέχεια.
Το Μάιο, και υπό το βάρος της ασφυκτικής πίεσης των Ρεπουμπλικάνων, μερίδας
των ΜΜΕ και των στοιχείων που άρχισαν
δειλά – δειλά να βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, ο Φάουτσι παραδέχθηκε
ενώπιον του Κογκρέσου ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν επί πέντε χρόνια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, αλλά όχι για
πειράματα με τροποποιημένους, πιο μεταδοτικούς και φονικούς ιούς.
«Απλά οι έρευνες έγιναν για να μελετηθεί αν οι κορωνοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο» δήλωνε ο γιατρός. Ήταν η στιγμή που ο Τζο
Μπάιντεν φάνηκε να κλονίζεται και γι’
αυτό διέταξε άμεσα έρευνα προθεσμίας
90 ημερών από τις μυστικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί τι πραγματικά έχει συμβεί με την προέλευση του
κορωνοϊού.

Problems with pests,
insects or rodents???
Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

S.D

• Free Estimate
• Written Guarantee
• Residential
• Commercial
• Industrial
www.sdextermination.com

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

Τα τωρινά στοιχεία, όμως, φέρνουν
τον δρα Φάουτσι σε πολύ δύσκολη
θέση, αφού πλέον κατηγορείται από Ρεπουμπλικάνους και ΜΜΕ ότι είπε ψέματα
στο Κογκρέσο, μια και η επίσημη αλληλογραφία δείχνει, ότι τα πειράματα αφορούσαν ιούς που τροποποιήθηκαν εργαστηριακά για να είναι πιο μεταδοτικοί
και επιβλαβείς για τον άνθρωπο!
Μάλιστα, ανάμεσα στα εκατοντάδες έγγραφα που «καίνε» τον Φάουτσι, υπάρχει
μία ρήτρα στη σύμβαση χρηματοδότησης

του εργαστηρίου στην Ουχάν, που αναφέρει ότι «πριν από την τροποποίηση των
μεταλλαγμένων ιών το NIAID χρειάζεται
μια λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων αλλαγών» και ότι αυτές οι αλλαγές
«πρέπει να υποβληθούν στο ΝΙΑΙD για
επιθεώρηση και έγκριση»! Διευθυντής
του NIAID επί 37 χρόνια είναι ο δρ Φάουτσι! Πρόκειται για το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων
των ΗΠΑ, που υπάγεται στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Ο Φάουτσι
προσπαθεί να πείσει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Άλλωστε, νιώθει τόσο ισχυρός, που οι υπερφίαλες δηλώσεις του δεν
είναι λίγες. Την 9η Ιουνίου 2021 είπε στο
NBC ότι «πολλά από αυτά που βλέπετε ως
επιθέσεις στο άτομό μου είναι επιθέσεις
κατά της επιστήμης». Η δύναμη που συγκεντρώνει στα χέρια του το ιερό επιστημονικό τοτέμ των ΗΠΑ έχει διογκωθεί ακόμα περισσότερο στη διετία της πανδημίας.
Τώρα, όμως, βλέπει τα σύννεφα να πυκνώνουν πάνω του. Κατηγορείται από
τους πολιτικούς αντιπάλους του και ΜΜΕ
ότι κατέθεσε ψεύδη στο Κογκρέσο, κάτι
που αποτελεί βαρύτατο αδίκημα για την
αμερικανική νομοθεσία, και ότι η υπηρεσία του χρηματοδοτούσε προγράμματα
παρασκευής φονικών ιών για την ανθρωπότητα στο Ινστιτούτο ιολογίας της Ουχάν
στην Κίνα.

Residential and
commercial asphalt

BEFORE

AFTER

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

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Call Natale for a
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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Κάστρο Σκιάθου: Τιμή στους
ήρωες του «Κατσώνη»
Σ

τα ανοιχτά του Κάστρου, της φύσει οχυρής τοποθεσίας στο βόρειο
άκρο της Σκιάθου, βυθίστηκε ανήμερα
του Σταυρού, το Σεπτέμβριο του 1943,
το υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού
«Κατσώνης», με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Βασίλη Λάσκο.
Το Κάστρο, καταφύγιο των Σκιαθιτών
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και των
πειρατικών επιδρομών, αποτέλεσε
θέση εξέχουσας σημασίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
καθώς εκεί έβρισκαν καταφύγιο και
από εκεί διαπεραιώνονταν στις τουρκικές ακτές και ακολούθως στην Αίγυπτο
πολλοί άνδρες που προέρχονταν από
το στρατόπεδο των Συμμάχων.
Το υποβρύχιο «Κατσώνης» (Υ-1 «Κατσώνης»), στην πρώτη φάση του πολέμου (Οκτώβριος 1940 – Απρίλιος 1941),

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

εκτέλεσε συνολικά τέσσερις πολεμικές
περιπολίες στην Αδριατική.
Στη δεύτερη φάση του πολέμου (Μάιος 1941 – Οκτώβριος 1944), εξορμώντας στο Αιγαίο από βάσεις της Μέσης
Ανατολής, ο «Κατσώνης» εκτέλεσε
συνολικά τρεις πολεμικές περιπολίες,
παράλληλα με ειδικές αποστολές (αποβιβάσεις και επιβιβάσεις πρακτόρων –
καταδρομέων).
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1943, κατά τη διάρκεια αναζητήσεως εχθρικής νηοπομπής, ο «Κατσώνης», με κυβερνήτη τον
αντιπλοίαρχο Βασίλη Λάσκο, ενεπλάκη
με γερμανικό καταδιωκτικό υποβρυχίων.
Ύστερα από δίωρη καταδίωξη, το ελληνικό υποβρύχιο εξαναγκάστηκε σε
ανάδυση και εξόρμηση διά πυροβόλου.

Η περιοχή του Κάστρου,
στο βόρειο άκρο της Σκιάθου
(πηγή: Γιάννης Τούντας)

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Αφού προηγήθηκε σφοδρή ανταλλαγή
πυρών, ο «Κατσώνης» εμβολίστηκε από
το διώκτη του, με αποτέλεσμα να βυθιστεί σε στίγμα Φ 39 0 20,5Β και Λ 023 0
23Α βορείως της Σκιάθου.
Για να τιμήσει τους ηρωικώς πεσόντες,
τους άνδρες του που χάθηκαν κατά τη
βύθιση του υποβρυχίου «Κατσώνης»,
το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έδωσε
το όνομα ορισμένων εξ αυτών σε σκάφη της Διοικήσεως Ταχέων Σκαφών:
πυραυλάκατος «Λάσκος» (προς τιμήν
του αντιπλοιάρχου Β. Λάσκου), πυραυλάκατος «Τρουπάκης» (προς τιμήν του
υποπλοιάρχου Σ. Τρουπάκη), πυραυλάκατος «Μυκόνιος» (προς τιμήν του υποπλοιάρχου Σ. Μυκόνιου), πυραυλάκατος
«Καβαλούδης» (προς τιμήν του σημαιοφόρου Μ. Καβαλούδη), πυραυλάκατος
«Ξένος» (προς τιμήν του σημαιοφόρου
Κ. Ξένου) και παράκτιο περιπολικό «Στάμου» (προς τιμήν του κελευστή Στάμου).
Όσοι επισκέπτονται σήμερα το Κάστρο, για να απολαύσουν το μαγευτικό
ηλιοβασίλεμα, ας έχουν κατά νουν ότι
στη θαλάσσια περιοχή της Σκιάθου που
εκτείνεται μπροστά τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού έγραψαν πριν από 78
χρόνια σελίδες ηρωισμού και δόξας.

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

«Οι έφηβοι κινδυνεύουν
περισσότερο από το εμβόλιο
ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ»!
Συγκλονιστικά αποτελέσματα μεγάλης μελέτης
που έγινε σε αγόρια 12 έως 17 ετών

Μ

ια μελέτη «βόμβα» 26 σελίδων,
η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, διερεύνησε το
ποσοστό καρδιακής μυοκαρδίτιδας και
πόνου στο στήθος σε παιδιά ηλικίας 12-17
ετών μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Η μελέτη έγινε
από μια ομάδα
με επικεφαλής
τον Dr Tracy Hoeg
(φωτ.) στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια και
κατέληξε στο συμπέρασμα, πως
οι νέοι 12 έως 17
ετών
κινδυνεύουν περισσότερο από τον εμβολιασμό
απ’ ότι από τον κορωνοϊό!
Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι ο κίνδυνος καρδιακών επιπλοκών για αγόρια
ηλικίας 12-15 ετών μετά το εμβόλιο ήταν
162,2 ανά εκατομμύριο, που ήταν ο υψηλότερος από όλες τις ομάδες που εξέτασαν.

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ήταν
στα αγόρια ηλικίας 16-17 ετών (94,0 ανά
εκατομμύριο), ακολουθούμενα από κορίτσια ηλικίας 16-17 ετών (13,4 ανά εκατομμύριο) και κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών
(13,0 ανά εκατομμύριο).
Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος ενός υγιούς
αγοριού να χρειαστεί νοσοκομειακή θεραπεία λόγω του COVID-19 τις επόμενες
120 ημέρες είναι 26,7 ανά εκατομμύριο.
Αυτό σημαίνει, ότι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν από καρδιακές επιπλοκές είναι
6,1 φορές υψηλότερος από αυτόν της νοσηλείας.
Τη μελέτη σχολίασε αναλυτικά ο πρώην
διοικητής του ΑΧΕΠΑ και γιατρός, Δημήτρης Γάκης (φωτ. δεξιά):
«ΗΠΑ: ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ 12-17 ΕΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ COVID-19!
Δημοσιεύθηκε στις 8/9/2021 στο
medRxiv preprint ένα ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ
άρθρο, που μελέτησε επιστάμενα τη μυο-

καρδίτιδα από το
εμβόλιο mRNA
σε παιδιά ηλικίας 12 έως και 15
και 16 έως και 17
ετών.
Τα
ευρήματα
από την ανάλυση
της Εθνικής Βάσης δεδομένων
των ΗΠΑ είναι
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ:
-Η μυοκαρδίτιδα είναι συχνότερη από ότι είχε δημοσιευθεί από το
CDC και είναι: ΑΓΟΡΙΑ ηλικίας 12-15 ετών,
162,2/εκατ. και 16-17 ετών 94/εκατ., ΚΟΡΙΤΣΙΑ ηλικίας 12-15 ετών 13/εκατ. και 1617 ετών 13,4/εκατ.
-Από την ανάλυση κινδύνου που συγκρίνει τη μυοκαρδίτιδα με τη νόσηση από
Covid-19 προκύπτει ότι για υγιή αγόρια
12-15 ετών, είναι 3,7-6,1 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος της μυοκαρδίτιδας, με τα
δεδομένα νόσησης του Αυγούστου, ενώ

με του Ιανουαρίου είναι 2,4-3,5 φορές
μεγαλύτερος. Αντίστοιχα, για τις ηλικίες
16-17 τα νούμερα είναι 2,1-3,5 φορές και
1,5-2,5 φορές μεγαλύτερος.
Εντυπωσιακό είναι ότι η μελέτη «ξεβράκωσε» το CDC που είχε δημοσιεύσει τον
Ιούνιο ότι η συχνότητα είναι 1/15.000,
αντικρούοντας το Ισραήλ που είχε δημοσιεύσει συχνότητα 1/3.000 – 1/6.000…
Το FDA στις 23 Αυγούστου, ενώ είναι
εκτός των αρμοδιοτήτων του, προφανώς
έχοντας… μυριστεί τα ευρήματα της μελέτης, αναθεώρησε τη συχνότητα του CDC
σε 1/5.000 πλησιάζοντας τα νούμερα του
Ισραήλ, που αποδεικνύεται για μία ακόμη
φορά αξιόπιστο, και αυτά της μελέτης που
είναι λίγο υψηλότερα 1/6.000».
Και συνεχίζει ο κ. Γάκης: «ΕΡΩΤΩ τους
υπέρμαχους, του αναφανδόν εμβολιασμού των παιδιών, θα συνεχίσουν να επιμένουν στην επικίνδυνη προπαγάνδα τους,
τώρα που αποδεικνύεται η επικινδυνότητα του εμβολίου της Pfizer για τα υγιή άρρενα παιδιά;».
© Pronews.gr
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Το παράξενο ταγκό
του καύσωνα με
τον παγετό
Επιστήμονες εξηγούν γιατί η
υπερθέρμανση του πλανήτη φέρνει
και κύματα πολικού ψύχους ακόμη
και στο Τέξας

Τ

ον περασμένο Φεβρουάριο, εν μέσω
της ταχείας αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, ένα εξαιρετικά
ισχυρό κύμα ψύχους έπληξε μεγάλα τμήματα της Βόρειας Αμερικής από τον Καναδά έως το Βόρειο Μεξικό, αφήνοντας
10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.
Ο αντίκτυπος του πιο ψυχρού Φεβρουαρίου των ΗΠΑ για περισσότερα από 30
χρόνια ήταν ιδιαίτερα σοβαρός στο Τέξας,
το οποίο είδε περισσότερους από 125 θανάτους να σχετίζονται με το συμβάν. Πώς
συμβιβάζεται η υπερθέρμανση για την
οποία όλοι μιλάμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης, με τα ολοένα και συχνότερα
φαινόμενα ακραίου ψύχους;
Η απάντηση των ειδικευμένων επιστημόνων είναι ότι, όσο παράδοξο κι αν
ακούγεται, οι καύσωνες και οι παγωνιές
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε
αυτόν το μήνα στο περιοδικό Science, οι
επιστήμονες που την υπογράφουν εκτιμούν ότι η αύξηση των ακραίων χειμερινών καιρικών φαινομένων σε περιοχές
των ΗΠΑ συνδέεται με την επιτάχυνση
της θέρμανσης της Αρκτικής.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης – τον καθηγητή Επιστήμης του Κλίματος στο Πανεπιστήμιο Λόουελ, Μάθιου Μπάρλοου και τον κλιματολόγο στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), Τζούντα Κοέν – η Αρκτική θερμαίνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε
άλλη περιοχή, με ρυθμό διπλάσιο του
παγκόσμιου μέσου όρου.

Σε άρθρο τους στο Conversation οι δύο
επιστήμονες αναφέρουν πως το γεγονός
αυτό προκαλεί τεράστιες αλλαγές στο
κλίμα της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας την τήξη των πάγων και την αύξηση
της χιονοκάλυψης στη Σιβηρία το φθινόπωρο.
Τα δορυφορικά αρχεία των τελευταίων
40 χρόνων δείχνουν, πως οι αυξανόμενες
θερμοκρασίες του πλανήτη είχαν μεγάλη
επίδραση στην Αρκτική, ενώ οι επιστήμονες ανησυχούν εδώ και καιρό για τις
επιπτώσεις. Διαπίστωσαν ότι η θέρμανση
στην Αρκτική διατάραξε το κυκλικό μοτίβο των ανέμων, γνωστό ως πολική δίνη.
Ο πάγος και το χιόνι παρέχουν ένα μονωτικό στρώμα και είναι ιδιαίτερα ανακλαστικοί, επομένως οι αλλαγές τους μεταβάλλουν έντονα την ποσότητα ενέργειας και υγρασίας που κινείται μεταξύ της
επιφάνειας της Γης και της ατμόσφαιρας.
Η ατμόσφαιρα είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της ενέργειας και της υγρασίας,
επομένως οι ουσιώδεις αλλαγές δίνουν
μια «κλωτσιά» στην ατμόσφαιρα, που
έχει ως αποτέλεσμα τα κύματα τα οποία
κινούνται προς τα πάνω να φεύγουν μακριά από την περιοχή.
Αυτά τα κύματα κινούνται προς τη στρατόσφαιρα και διαταράσσουν τη στρατοσφαιρική πολική δίνη, μια ζώνη γρήγορων ανέμων που περιστρέφεται πιο
κοντά στον πόλο, περίπου 29 χιλιόμετρα
πάνω από την επιφάνεια. Σε απόκριση σε
αυτήν τη διαταραχή, η πολική δίνη εξασθενεί και τεντώνεται. Η στρατοσφαιρική
δίνη μπορεί να μεταβληθεί από τα κύμα-

τα αλλά και να αλλάξει η ίδια τον τρόπο
με τον οποίο κινούνται τα κύματα.
Αυτό που διαφοροποιεί ένα φαινόμενο
«τεντώματος» της δίνης από μεγαλύτερες διαταραχές της, κατά τους συγγραφείς, είναι ότι τα κύματα που κινούνται
προς τα πάνω αντανακλώνται πίσω στην
επιφάνεια, όπου μπορούν να επηρεάσουν τις καιρικές συνθήκες σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Καθώς κινούνται προς τα κάτω, τα κύματα αυτά συγκεντρώνονται σε χαμηλότερα
υψόμετρα πάνω από τη Βόρεια Αμερική
και κάνουν μια βουτιά προς τα νότια στον
αεροχείμαρρο, φέρνοντας τον κρύο αέρα
νοτιότερα από το συνηθισμένο.
Έτσι, η ανοδική και η καθοδική κίνηση
των ατμοσφαιρικών κυμάτων σε μεγάλες
αποστάσεις, μπορούν να συνδέσουν την
Αρκτική με άλλες περιοχές.
Οι ερευνητές έδειξαν, ότι η τήξη πάγων
στη Θάλασσα Μπάρεντς και τη Θάλασσα
του Κάρα, οδηγεί σε αυξημένη χιονόπτωση πάνω από τη Σιβηρία και σε μεταφορά περίσσειας ενέργειας, που επηρεάζει
τους κυκλικούς ανέμους στη στρατόσφαιρα πάνω από το Βόρειο Πόλο.
Η ζέστη τελικά προκαλεί ένα τέντωμα
της πολικής δίνης, που επιτρέπει στη συνέχεια να κυλήσει στις ΗΠΑ ο εξαιρετικά
κρύος καιρός.
Για να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους
χρησιμοποίησαν τη μηχανική μάθηση,
μια τεχνική κατά την οποία ένας υπολογιστής εκπαιδεύτηκε για να ομαδοποιήσει παρόμοια γεγονότα από τα ιστορικά
δεδομένα.

Στη συνέχεια ανέλυσαν τα περιστατικά
τεντωμένης δίνης για να δείξουν ότι, για
εκείνες τις περιπτώσεις, υπήρχε μια τυπική αλληλουχία αλλαγής της επιφανειακής θερμοκρασίας στην Αρκτική και αλλαγής της πολικής δίνης, ακολουθούμενη
από κρύα κύματα στη Βόρεια Αμερική και
την Ασία.
Οι αναγνωρισμένες μεταβολές της επιφανειακής θερμοκρασίας στην Αρκτική,
ήταν παρόμοιες με αυτές που σχετίζονται
με την τήξη των θαλάσσιων πάγων και την
αύξηση της χιονοκάλυψης της Σιβηρίας
από την κλιματική αλλαγή της Αρκτικής.
Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο υπολογιστή για να εξετάσουν τον
τρόπο με τον οποίο η ατμόσφαιρα ανταποκρίνεται σε αυτές τις αλλαγές της Αρκτικής.
Η ερευνητική ομάδα πιστεύει, ότι τα ευρήματά της θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι περίπλοκη και ότι οι
ψυχρότεροι χειμώνες δεν επιβεβαιώνουν
ότι δεν υπάρχει η κλιματική αλλαγή.
«Στο παρελθόν, αυτά τα έντονα κύματα
ψύχους στις ΗΠΑ και τη Ρωσία χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τη μη
μείωση του άνθρακα, αλλά δεν υπάρχει
πλέον καμία δικαιολογία για να μην αρχίσουμε αμέσως τη μείωση των εκπομπών
μας», δήλωσε στο BBC ο συγγραφέας
της μελέτης και καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Χάιμ
Γκαρφίνκελ.
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πηγές: BBC, THE CONVERSATION
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
200 εκατ. «κλιματικοί
μετανάστες» έως το 2050

Η

κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να
αναγκάσει πάνω από 200 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες, καθώς και να προκαλέσει κύματα μετανάστευσης, εκτός και αν ληφθεί
επειγόντως δράση για τη μείωση των
παγκόσμιων εκπομπών ρύπων και για τη
γεφύρωση του χάσματος σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη, σημειώνεται σε έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Το δεύτερο μέρος της έκθεσης
Groundswell, η οποία δημοσιεύθηκε τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, εξετάζει
πώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,
οι οποίες κάνουν σταδιακά την εμφάνισή
τους, όπως η έλλειψη νερού, η μείωση
της παραγωγικότητας στον τομέα των
καλλιεργειών και η αύξηση της στάθμης
της θάλασσας, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εκατομμύρια «κλιματικούς
μετανάστες» μέχρι το 2050.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια
για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό,
αναλόγως με το βαθμό δράσης και ανάπτυξης που θα υπάρξει σε ό,τι αφορά το
κλίμα. Σύμφωνα με το πιο απαισιόδοξο
σενάριο, με υψηλά επίπεδα εκπομπών
ρύπων και άνιση ανάπτυξη, η έκθεση
προβλέπει τη μετατόπιση έως και 216
εκατομμυρίων ανθρώπων εντός των χωρών τους, στις έξι περιοχές οι οποίες εξετάζονται. Αυτές είναι η Λατινική Αμερική,
η Βόρεια Αφρική, η Υποσαχάρια Αφρική,
η Ανατολική Ευρώπη, η Κεντρική, Νότια
και Ανατολική Ασία, καθώς και ο Ειρηνικός. Στο πιο ευνοϊκό για το κλίμα σενάριο,
με χαμηλά επίπεδα εκπομπών ρύπων και
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς,
ο αριθμός των μεταναστών θα μπορούσε να είναι έως και 80% χαμηλότερος
αλλά και πάλι θα αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν 44 εκατομμύρια άνθρωποι.
Η έκθεση δεν εξέτασε τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,
όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Τα ευρήματα «επιβεβαιώνουν εκ νέου
τη δύναμη που έχει το κλίμα να οδηγήσει

σε μετανάστευση εντός χωρών», δήλωσε γερίας, το δυτικό και νότιο τμήμα του
η Βίβιαν Γουέι Τσεν Κλέμεντ, κορυφαία Μαρόκο, καθώς και τους κεντρικούς
ειδικός της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ζη- πρόποδες του Άτλαντα, ανέφερε η έκτήματα που αφορούν την κλιματική αλ- θεση. Στη Νότια Ασία, το Μπανγκλαντές
λαγή, η οποία ήταν και μία από τους συ- πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από πλημντάκτες της έκθεσης.
μύρες και αποτυχίες στις καλλιέργειες,

Διπλάσιες οι ημέρες με θερμοκρασίες
άνω των 50 βαθμών στη Γη

Ο

ι ημέρες με ακραίες θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου έχουν πλέον
διπλασιαστεί στη Γη, σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980, βάσει ανάλυσης
του BBC. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, ακραίες θερμοκρασίες καταγράφονται
πια σε περισσότερες περιοχές του πλανήτη από ό,τι στο παρελθόν. Κατά μέσο όρο,
μεταξύ 1980-2009, θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών καταγράφονταν περίπου 14
μέρες ετησίως. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2010 και
2019, φθάνοντας τις 26 μέρες το χρόνο. Την ίδια περίοδο, οι θερμοκρασίες άνω των
45 βαθμών συμβαίνουν πια κατά μέσο όρο δύο εβδομάδες περισσότερες μέσα στο
χρόνο από ό,τι στο παρελθόν. Η νέα ανάλυση δείχνει επίσης, ότι κατά την τελευταία δεκαετία οι μέγιστες θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου σε
σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 1980-2009. Σε μερικές περιοχές (Ανατολική Ευρώπη, Νότια Αφρική, Βραζιλία) η αύξηση στις μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασε τον
ένα βαθμό, ενώ στην Αρκτική και στη Μέση Ανατολή τους δύο βαθμούς, σε σύγκριση με τις παλαιότερες δεκαετίες. «Η αύξηση μπορεί να αποδοθεί κατά 100% στην
καύση ορυκτών καυσίμων», δήλωσε ο δρ Φριντερίκε Ότο, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο, η
Υποσαχάρια Αφρική – που είναι η πλέον
ευάλωτη περιοχή λόγω της ερημοποίησης, των εύθραυστων ακτογραμμών και
της εξάρτησης του πληθυσμού από την
αγροτική παραγωγή – θα αντιμετωπίσει
τη μεγαλύτερη κινητικότητα πληθυσμών,
καθώς θα ήταν πιθανό να μετακινηθούν
έως και 86 εκατομμύρια κλιματικοί μετανάστες εντός εθνικών συνόρων.
Η Βόρεια Αφρική, ωστόσο, προβλέπεται ότι θα έχει το μεγαλύτερο αριθμό
κλιματικών μεταναστών, με 19 εκατομμύρια ανθρώπους να μετακινούνται,
αριθμός που ισούται περίπου με το 9%
του συνολικού πληθυσμού της, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων ελλείψεων
νερού στη βορειοανατολική ακτή της
Τυνησίας, τη βορειοδυτική ακτή της Αλ-

οι οποίες επηρεάζουν περίπου το μισό
αριθμό των ανθρώπων που προβλέπεται
ότι θα μεταναστεύσουν, με 19,9 εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξημένου αριθμού γυναικών,
να μετακινούνται μέχρι το 2050, με βάση
το απαισιόδοξο σενάριο.
«Αυτή είναι η ανθρωπιστική μας πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και ανησυχούμε ότι θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, σε περιοχές που είναι περισσότερο
ευάλωτες», εξηγεί ο καθηγητής Μάαρτεν βαν Άαλστ, επικεφαλής του Διεθνούς
Κλιματικού Κέντρου της Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, ο οποίος δε συμμετείχε στην έκθεση.
Σημειώνεται πως η έκθεση δεν κάνει
αναφορά στο ζήτημα της διασυνοριακής
κλιματικής μετανάστευσης.
«Σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωρίζουμε ότι

τρεις στους τέσσερις ανθρώπους που
μετακινούνται μένουν εντός χωρών»,
ανέφερε η Δρ. Κάντα Κουμάρι Ριγκόντ,
κορυφαία περιβαλλοντική ειδικός στην
Παγκόσμια Τράπεζα και μια από τους συντάκτες της έκθεσης.
Παρόλα αυτά, τα μοτίβα μετανάστευσης από αγροτικές σε αστικές περιοχές,
συχνά ακολουθούνται από διασυνοριακές μετακινήσεις.
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Ενώ η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μετανάστευση δεν είναι κάτι νέο,
συχνά αποτελεί μέρος ενός συνδυασμού
παραγόντων που ωθούν τους ανθρώπους στο να μετακινούνται και συχνά
πολλαπλασιάζει τους κινδύνους. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται από διαμάχες
και ανισότητα είναι επίσης πιο ευάλωτοι
στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής,
καθώς διαθέτουν περιορισμένα μέσα
προσαρμογής σε αυτήν.
Η έκθεση προειδοποιεί επίσης, ότι οι περιοχές στις οποίες θα υπάρξουν κύματα
μετανάστευσης, είναι πιθανό να κάνουν
την εμφάνισή τους μέσα στην επόμενη
δεκαετία και η κατάσταση να επιδεινωθεί μέχρι το 2050. Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού τόσο στις περιοχές στις οποίες οι
άνθρωποι θα μετακινηθούν όσο και στις
περιοχές από τις οποίες θα φύγουν, για
να δοθεί βοήθεια σε όσους μείνουν πίσω.
Μεταξύ των δράσεων που προτείνονται,
είναι η επίτευξη του στόχου «μηδενικών
εκπομπών μέχρι τα μέσα του αιώνα, προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5°C», καθώς και η επένδυση
σε μια ανάπτυξη που να είναι «πράσινη,
ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνη με τη Συμφωνία του Παρισιού».
Η Κλέμεντ και η Ριγκόντ προειδοποίησαν, ότι το χειρότερο δυνατό σενάριο
είναι ένα «εύλογο» ενδεχόμενο, εάν δεν
υπάρξει συλλογική δράση για τη μείωση
των εκπομπών ρύπων, καθώς και επενδύσεις στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά την
επόμενη δεκαετία.
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Πηγή: Associated Press]
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Μάχη του Μυριοκέφαλου

Σ

τις 17 Σεπτεμβρίου 1176, οι Βυζαντινοί υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ
Α΄ Κομνηνό υφίστανται δεινή ήττα από
τους Σελτζούκους Τούρκους του σουλτάνου Κιλίτζ Αρσλάν Β’ στην κλεισούρα του
Μυριοκέφαλου και εγκαταλείπουν κάθε
σκέψη για την ανακατάληψη της Μικράς
Ασίας.
Μετά τη μεγάλη τους νίκη στο Ματζικέρτ (1071) και την εδραίωση της κυριαρχίας τους στο εσωτερικό της Μικράς
Ασίας, οι Σελτζούκοι Τούρκοι αύξησαν
δραματικά την πίεσή τους στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία, που βρισκόταν σε παρακμή. Το 1146, ο αυτοκράτορας Μανουήλ
Α’ Κομνηνός εξεστράτευσε εναντίον τους
και προέλαυσε μέχρι το Ικόνιο, αναγκάζοντας το σουλτάνο Μασούντ Α’ να
υπογράψει συνθήκη ειρήνης το επόμενο
έτος, δια της οποίας οι ανακαταληφθείσες περιοχές και πόλεις από τον Μανουήλ επανήρχοντο στο Βυζάντιο.
Ο διάδοχος του Μασούντ, Κιλίτζ Αρσλάν Β’ παραβίασε χρόνια αργότερα
τους όρους της συνθήκης και άρχισε και
πάλι τις επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας.
Ο Μανουήλ απάντησε με μια καλά οργανωμένη εκστρατεία, ηγούμενος πολυ-

Η

άριθμης στρατιάς από περίπου 30.000
άνδρες, στην οποία συμμετείχαν και σύμμαχες δυνάμεις από την Ουγγαρία, τη
Σερβία και από το Πριγκιπάτο της Αντιοχείας, το οποίο εξουσίαζαν οι σταυροφόροι.
Ο Κιλίτζ Αρσλάν με σαφώς μικρότερες
δυνάμεις υποχωρούσε διαρκώς, παρενοχλώντας τους Βυζαντινούς με δυνάμεις
άτακτων και εφαρμόζοντας την τακτική
της «καμένης γης». Έτσι πριν ακόμη αρχίσει η μάχη, ο βυζαντινός στρατός άρχισε
να αποδεκατίζεται από την έλλειψη εφοδίων και από δυσεντερία, εξαιτίας του
μολυσμένου νερού.
Παρά την ευνοϊκή συγκυρία, ο σουλτάνος πρότεινε τη σύναψη ειρήνης, την
οποία ο Μανουήλ απέρριψε, παρά τις
συστάσεις των στρατηγών του. Παράλληλα, έψαχνε την κατάλληλη τοποθεσία
για να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τους
Βυζαντινούς.
Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στις 17
Σεπτεμβρίου 1176, σ’ ένα δύσβατο ορεινό πέρασμα κοντά στο εγκαταλελειμμένο
χωριό Μυριοκέφαλο (Τσαρντάκ), στην
περιοχή του Ικονίου, από το οποίο θα
περνούσε υποχρεωτικά ο στρατός του
Μανουήλ.

Ο Κιλίτζ Αρσλάν πρόλαβε και έλαβε επίκαιρες θέσεις με τους άνδρες του, πιάνοντας στον ύπνο τους Βυζαντινούς, οι
οποίοι υπέστησαν φοβερή καταστροφή.
Τη σύγχυση επέτεινε και μια σφοδρή αμμοθύελλα, που ελάττωσε πολύ την ορατότητα, ώστε να μην είναι δυνατό οι πολεμιστές να διακρίνουν τους αντιπάλους
τους και να σκοτώνονται μεταξύ τους.
Το περίεργο πάντως είναι ότι ο Κιλίτζ
Αρσλάν ζήτησε τη σύναψη ειρήνης, την
οποία ο Μανουήλ αποδέχτηκε. Στους
όρους της περιλαμβάνονται οι κατεδαφίσεις οχυρώσεων στα Βυζαντινο – Τουρκικά σύνορα (Δορύλαιο και Σουβλαίο) και
την καταβολή φόρου.
Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, σε μήνυμά του
στην Κωνσταντινούπολη, παραλλήλισε
την ήττα του στο Μυριοκέφαλο με την
καταστροφή του Ρωμανού Δ’ Διογένη στο
Ματζικέρτ, πριν από έναν αιώνα.
Μετά τη νίκη τους, οι Σελτζούκοι Τούρκοι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες για την
επέκτασή τους στη Μικρά Ασία, καθώς η
Μάχη του Μυριοκέφαλου αποδιοργάνωσε το αμυντικό σύστημα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή.
© sansimera.gr

Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος

Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος (ή Β’ της
Νίκαιας) της Χριστιανικής Εκκλησίας, συγκλήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 787
στη Νίκαια της Βιθυνίας (σημερινό Ιζνίκ
Τουρκίας) με πρωτοβουλία της Ειρήνης
της Αθηναίας, που ασκούσε την εξουσία
στο Βυζάντιο ως επίτροπος του ανήλικου
γιού της Κωνσταντίνου ΣΤ’ για να αποκαταστήσει την Εικονολατρία. Διήρκεσε έως
τις 13 Οκτωβρίου, κλείνοντας την πρώτη
φάση της Εικονομαχίας.
Η σύνοδος, στην οποία συμμετείχαν 350
επίσκοποι (συμπεριλαμβανομένων και 2
απεσταλμένων του Πάπα Αδριανού Α’)
υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιου, αποκήρυξε
τις αποφάσεις της εικονομαχικής συνόδου της Ιερείας, που είχε συγκαλέσει το
754 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε’,
καταδίκασε τους εικονομάχους πατριάρχες και επισκόπους και αποκατέστησε την
τιμή των εικόνων με βάση τη θεολογία
του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Η σύνοδος όρισε, ότι πρέπει να υπάρχουν μέσα
στις εκκλησίες οι εικόνες των αγίων, με
τη διαφορά ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να τις λατρεύουν, αλλά απλώς να τις
προσκυνούν «τιμής ένεκεν», γιατί εικονίζουν πρόσωπα άγια, που έχυσαν το αίμα

Suggested presentation.

τους για την πίστη του Χριστού ή έζησαν
βίο άξιο μίμησης. Η σύνοδος απέκρουσε
έντονα την κατηγορία και την ταύτιση της
εικονολατρίας με την ειδωλολατρεία.
Αλλά το 813 ο αυτοκράτορας Λέων Ε΄
ο Αρμένιος εγκαινίασε τη δεύτερη φάση
της Εικονομαχίας. Συγκρότησε σύνοδο
το 815 στην εκκλησία των Βλαχερνών, με
την οποία καταργήθηκαν οι αποφάσεις
της συνόδου της Νίκαιας και ανακηρύχθηκε πάλι ως Ζ’ Οικουμενική, η σύνοδος
της Ιερείας.
Τέλος, μια άλλη γυναίκα, η Θεοδώρα,
που βασίλευε ως επίτροπος του ανήλικου γιού της Μιχαήλ Γ’, έκλεισε οριστικά
το ζήτημα το 843, συγκαλώντας νέα σύνοδο στην Κωνσταντινούπουλη, η οποία
ακύρωσε τη σύνοδο των Βλαχερνών και
επικύρωσε τα πρακτικά της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (Β’ Νίκαιας).
Ήταν η τελευταία πράξη της Εικονομαχίας, της πολιτικοθρησκευτικής διαμάχης
που συντάραξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για περίπου έναν αιώνα και απείλησε
τη συνοχή της. Οι εικονομάχοι πρέσβευαν την απαγόρευση απόδοσης από τους
πιστούς θρησκευτικής τιμής και σεβασμού στις εικόνες, ακόμη και τη φιλοτέχνηση εικόνων.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία
τιμά τη μνήμη των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου κάθε χρόνο, την
πρώτη Κυριακή μετά την 11η Οκτωβρίου (17 Οκτωβρίου 2021 φέτος). Είναι
γνωστή και ως Κυριακή του Σπορέως,
επειδή το Ευαγγέλιο, που διαβάζεται

στις Εκκλησίες, περιλαμβάνει τη σχετική παραβολή του Χριστού, η οποία
αναφέρεται στη σπορά του θείου λόγου. Την ημέρα αυτή ξεκινά παραδοσιακά το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας.
© sansimera.gr
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Θέλουν να «σβήσουν» τη λέξη Αιγαίο
ακόμη και από τα τουρκικά…
ολόκληρο το Αιγαίο θα βρίσκεται υπό της πολιτικές. Στα βήματα της Ελλάδας
ελληνική κυριαρχία και μετατρέπεται που αύξησε την πίεση, όπως το ζήτημα
σε ελληνική λίμνη. Σε μια τέτοια περί- των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης, την
πτωση, θα είναι σχεδόν αδύνατο για παραβίαση του αποστρατιωτικοποιητις ναυτικές μας δυνάμεις να φτάσουν μένου καθεστώτος των νησιών και με
στη Μεσόγειο μέσω διεθνών υδάτων. τις κηρύξεις NAVTEX, εμείς συμπεριΗ Τουρκία θα υποφέρει από πλευράς φερθήκαμε πάντα με ειρηνικό τρόπο»
ναυσιπλοΐας, ασφάλειας και πόρων στο και ζητεί από την Ελλάδα «να σεβαστεί
Αιγαίο. Ταυτόχρονα, οι τρίτες χώρες θα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα (σ.σ.
πρέπει να λάβουν άδεια από την Ελ- της Τουρκίας), να αποφύγει τα τετελελάδα όταν διασχίζουν και το Αιγαίο. Η σμένα και τις μονομερείς ενέργειες».
Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να το αποδε- Παρά τη σκληρή στάση απέναντι στην
Ελλάδα, ο κ. Ερντογάν στις 19-22 Σεχτεί αυτό», δήλωσε ο κ. Ακάρ.
Εντύπωση προκάλεσαν και οι αναφο- πτεμβρίου θα βρίσκεται στις ΗΠΑ στο
ρές του για τη μειονότητα, καθώς δή- πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του
λωσε πως «η Ελλάδα αν και είναι μέλος ΟΗΕ και θα επιχειρήσει να έχει συνατης Ε.Ε. αγνοεί τις αξίες της Ευρώπης, ντήσεις με πολλούς ηγέτες, με στόχο
τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διε- την ανάπτυξη των σχέσεων και την επαθνές δίκαιο και συνεχίζει τις καταπιε- ναφορά των επαφών.
Εντύπωση προκάλεσε και η τηλεφωστικές πολιτικές και πρακτικές εναντίον
της “τουρκικής μειονότητας” που ζει νική επαφή που είχε ο κ. Ερντογάν με
Εντύπωση προκάλεσε η τηλεφωνική επαφή που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν
στη Δυτική Θράκη, στη Ρόδο και στην τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο
με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι
Ντράγκι.
Κω».
Πριν από λίγους μήνες ο κ. Ντράγκι
Πάντως, ο κ. Ακάρ δεν έκανε καθόλου
Άγκυρα επιχειρεί να δείξει στην Τουρκία είναι «Εge», αλλά τώρα άρχισε
Αθήνα πως δεν υποχωρεί από τις να διαδίδεται η άποψη πως πρέπει να τυχαία αυτές τις δηλώσεις και τις ανα- είχε αποκαλέσει τον Ερντογάν «δικτάθέσεις και τις διεκδικήσεις της σε Αι- αλλάξει αυτή η ονομασία σε «θάλασσα φορές, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί πως τορα», όμως στη συνομιλία συζητήθηγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, παρά τις των Νήσων» έτσι ώστε να μην έχει ελ- «η γειτονική Ελλάδα, αντί να συμβάλει καν οι σχέσεις των δύο χωρών και το
στις καλές διαθέσεις μας και να συμ- αίτημα της Άγκυρας για υποστήριξη της
προσπάθειες αποκλιμάκωσης που έγι- ληνική ονομασία!
ναν το τελευταίο διάστημα.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις βάλει και αυτή στις προσπάθειές μας, Ιταλίας για την ανάπτυξη των σχέσεων
9 Σεπτεμβρίου, σημαντική ημέρα για αντιθέτως επιτάχυνε τις μαξιμαλιστικές της με την Ε.Ε.!
Μανώλης Κωστίδης
τους Τούρκους, καθώς τέτοια ημέρα το
[Κωνσταντινούπολη: Ανταπόκριση
1922 είχαν κατακτήσει την πόλη οι δυγια την «Καθημερινή»]
νάμεις του Κεμάλ.
Στο συνέδριο, ο πρόεδρος της ΤουρΟ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Χου- κίας μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο
“Two generations to serve you better”
λουσί Ακάρ, με ομιλίες τους στη Σμύρνη, υπουργός Άμυνας έκανε μια μεγάλη
ξεδίπλωσαν όλη την τουρκική ατζέντα, ομιλία, ενώ συμμετείχε όλη η ηγεσία
όπως η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
ελληνικών νησιών, η αποστρατιωτικο- Ερντογάν και Ακάρ έθεσαν όλα τα ζηποίηση των νησιών, θέματα μειονότη- τήματα που η Άγκυρα επιθυμεί να διτας και διάφορες κατηγορίες για υπο- απραγματευτεί με την Ελλάδα, με τον
στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων.
Τούρκο υπουργό Άμυνας να επιμένει,
Έμπειροι αναλυτές της γειτονικής χώ- πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνες
ρας εκτιμούν, ότι στόχος της τουρκικής στην Ανατολική Μεσόγειο!
κυβέρνησης είναι να στείλει το μήνυμα,
πως η μεγάλη αλλαγή εξωτερικής πολι- ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
τικής με χώρες όπως τα Ηνωμένα Αρα- Ο κ. Ακάρ, όσον αφορά το ζήτημα των
βικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, εξέφραδεν πρέπει να θεωρηθεί δείγμα ενδε- σε την ακραία θέση της χώρας, καθώς
χόμενου αλλαγής στάσης ή υποχώρη- θεωρεί πως η Άγκυρα πρέπει να έχει
σης στα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
άποψη ακόμη και σε έργα κτηματογράΠαρατηρούν επίσης, πως μετά την τη- φησης ή αρχαιολογικών ανασκαφών σε
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λεφωνική επικοινωνία Ταγίπ Ερντογάν – συγκεκριμένα νησιά! Ειδικότερα, ανέΚυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίστηκαν οι φερε: «Ένα άλλο πρόβλημα στο Αιγαίο
EMMANUEL REVELAKIS
STAVROS REVELAKIS B.A.
αρνητικές και έντονες δηλώσεις Ελλή- είναι τα προβλήματα που έχουμε με τα
νων αξιωματούχων εναντίον της τουρ- νησιά, τις νησίδες και τις βραχονησίδες,
Certified Real Estate Broker
Real Estate Broker
κικής ηγεσίας. Χαρακτηριστική είναι η των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μετα514 995-3115
514 572-2681
δήλωση του κ. Ακάρ:
φερθεί στην Ελλάδα μέσω συνθηκών.
revel@sympatico.ca
stavrosrevelakis@gmail.com
«Ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί προσπα- Η Ελλάδα αξιώνει κυριαρχία επ’ αυτών
θούν συνεχώς να δημιουργούν ψευδείς και τα διαθέτει ακόμη και προς πώληατζέντες με ισχυρισμούς που απέχουν ση. Με αυτή την έννοια εκμεταλλεύεται
πολύ από την πραγματικότητα, “μεταμ- επίσης ορισμένες διεθνείς πρωτοβουφιεζόμενοι σε πρόβατα” και κάθε μέρα λίες, όπως περιβαλλοντικά και ενεργειεμφανίζονται σε διαφορετικά μέρη, ακά προγράμματα της Ε.Ε., αρχαιολογιπροάγοντας μια τεχνητή αντίληψη περί κές και κτηματολογικές μελέτες. Τέτοια
απειλής και κάνοντας την Ελλάδα να μονομερή βήματα δεν μπορούν να γί“αγαπήσει” τους εξοπλισμούς».
νουν αποδεκτά».
Ενδεικτική της σκλήρυνσης της στά- Xωρίς να αναφέρει τον όρο casus belli,
σης της Τουρκίας είναι η διοργάνωση τόνισε πως η Τουρκία δε θα αποδεχθεί
του συνεδρίου από πανεπιστήμιο της την επέκταση των χωρικών υδάτων στα
We’ll pay your notary fees!*
Free
Σμύρνης, με θέμα «Η θάλασσα των Νή- 12 μίλια.
*Certain terms apply
home
evaluation
σων (σ.σ. Αιγαίο) και τα προβλήματα
«Η Ελλάδα θέλει μονομερώς να αυγειτονίας με την Ελλάδα».
ξήσει τα χωρικά της ύδατα σε 12 μίλια.
Η επίσημη ονομασία του Αιγαίου στην Τα 12 μίλια συνεπάγονται ότι σχεδόν

Η

EMMANUEL & STAVROS REVELAKIS

BUYING? SELLING?

w w w. reve l a k is. com
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Τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον σήμερα
Σ

τις 25 Ιουνίου 2009, ο βασιλιάς της
ποπ, Μάικλ Τζάκσον, άφησε την τελευταία του πνοή προκαλώντας παγκόσμια θλίψη.
Τα τρία του παιδιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής. Σήμερα είναι ενήλικες, έχουν διαλέξει διαφορετικούς δρόμους αλλά διατηρούν πολύ καλές σχέσεις
μεταξύ τους.
Πρινς Μάικλ Β’ Τζάκσον: Ο πρωτότοκος
γιος του Μάικλ Τζάκσον και της δεύτερης
συζύγου του, Ντέμπι Ρόου (Debbie Rowe)
κρατά χαμηλό προφίλ και δε θυμίζει τον
πατέρα του. Γεννήθηκε με εξωσωματική
γονιμοποίηση
και
μεγάλωσε
με τον τραγουδιστή στο διάσημο σπίτι του στη
«Neverland».
Ο Πρινς ήταν
μόλις 12 ετών
όταν πέθανε ο
Τζάκσον.

Αφού μεγάλωσε με την οικογένεια του
πατέρα του συνέχισε τις σπουδές του και
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Λογιόλα Μεριμάουντ (Loyola Marymount) το
2019. Στο πανεπιστήμιο ο Πρινς γνώρισε
τη φίλη του Μόλι Σίρμανγκ, με την οποία
είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Σε αντίθεση με πολλούς απογόνους διασημοτήτων, ο Πρινς γύρισε την πλάτη
στη μουσική καριέρα του πατέρα του,
δηλώνοντας: «Δεν έχω τη φωνή για το
τραγούδι... και δεν μπορώ να χορέψω».
Ωστόσο, έδειξε ενδιαφέρον για τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. «Μου αρέσει να
ασχοληθώ ως παραγωγός, ή σκηνοθέτης,
σεναριογράφος και ηθοποιός», είπε στo
Entertainment Tonight. Μάλιστα με την
Πάρις είχαν και την πρώτη τους μουσική
συνεργασία, καθώς ο Πρινς ανέλαβε την
παραγωγή ενός βίντεο κλιπ της. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, ασχολείται
με φιλανθρωπικές δραστηριότητες μέσω
του Ιδρύματος «Heal Los Angeles», το
οποίο υποστηρίζει νέους της πόλης μέσω

Ο Τομ Κρουζ προσγειώθηκε
με ελικόπτερο στον κήπο
οικογένειας

Ε

λικόπτερο που μετέφερε τον Τομ Κρουζ,
προσγειώθηκε
στον
κήπο μιας οικογένειας,
στην κομητεία Ουόρικσιρ στην Αγγλία, επειδή
το αεροδρόμιο της περιοχής στο Κόβεντρι ήταν
κλειστό.
Ο Τομ Κρουζ, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη
στιγμή στο Ηνωμένο
Βασίλειο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας
«Mission: Impossible»,
προσγειώθηκε
στον
κήπο της Άλισον Γουέμπ.
Σύμφωνα με το BBC, η
οικογένεια – που ζει στο
Μπάγκιντον του Ουόρικ
– δε γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο Τομ Κρουζ
ήταν στο ελικόπτερο και
είχε ενημερωθεί μόνο
ότι επέβαινε ένας ανώνυμος «VIP που είχε καθυστερήσει να φθάσει στον προορισμό του».
Ο σταρ του Χόλιγουντ δε βιαζόταν πολύ, ωστόσο, καθώς φωτογραφήθηκε και πρόσφερε δωρεάν βόλτα με το ελικόπτερο στα παιδιά
της Γουέμπ και του συντρόφου της.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και υγιεινών γευμάτων.
Πάρις Μάικλ Κάθριν Τζάκσον: Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1998 και πήρε το όνομά της από την πόλη όπου γεννήθηκε,
με νονούς την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον
Μακόλεϊ Κάλκιν.
Μετά από χρόνια εξαρτήσεων,
μάχης με την
κατάθλιψη και
αυτοτραυματισμών, η Πάρις
έγινε
ηθοποιός, μοντέλο και
ακτιβίστρια.
Σε μια συνέντευξη του 2020 στο NPR, η
Πάρις παραδέχτηκε ότι είχε προσπαθήσει «πολλές φορές» να αυτοκτονήσει και
είπε ότι χρησιμοποίησε τον αυτοτραυματισμό για να αποσπάσει την προσοχή από
το «συναισθηματικό πόνο» της. Τώρα
συμμετέχει και στο μουσικό συγκρότημα
«The Soundflowers».

Μάικλ Τζόζεφ Τζάκσον Τζούνιορ: Ο μικρότερος γιος του θρύλου της ποπ γεννήθηκε μέσω παρένθετης, η ταυτότητα της
οποίας παραμένει άγνωστη.
Ο Μπίγκι, παλαιότερα γνωστός ως
Μπλάνκετ, έχει αποφύγει τα φώτα της
δημοσιότητας περισσότερο από τα μεγαλύτερα αδέλφια του.
Δεν έχει δημόσια
παρουσία
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μόνο
έχει εμφανιστεί
στο παρελθόν
στις σελίδες των
αδελφών
του
στο Instagram.
Μόλις έγινε 18 ετών αγόρασε ένα αρχοντικό ύψους 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων
στο Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια. Έχει
άριστη σχέση με τα αδέλφια του.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξένια: Το «καυτό»
μοντέλο από τη Ρωσία

Η

Kseniya
Belousova
κάνει θραύση στο
μόντελινγκ αλλά και
στο Instagram. Κάθε
της φωτογραφία
προκαλεί ντελίριο
ενθουσιασμού από
τους φανατικούς
της φίλους.
Η 34χρονη Ρωσίδα
είναι διάσημη για
τη συνεργασία της
με παγκόσμιες μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της Revolve
και της εμφάνισής
της στο εξώφυλλο
του περιοδικού
Guess.
Επιπλέον, έχει
ιδρύσει και είναι
Διευθύνων Σύμβουλος της KB
Beauty Solutions,
μιας μάρκας καλλυντικών.

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό
του Μιχάλη Τελλίδη
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Γενέθλια για τον πρίγκιπα Harry

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

Οι ευχές της βασιλικής οικογένειας

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

Ο

Δούκας του Sussex, ο οποίος
Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράεγκατέλειψε τα βασιλικά του
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
καθήκοντα και κατοικεί σήμερα
Αναλαμβάνουμε:
σε μία έπαυλη 11 εκατομμυρίων
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
λιρών στην Καλιφόρνια, έλαβε ευ• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
χές γενεθλίων από τον Πρίγκιπα
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα
της Ουαλίας και το Δούκα και την
Δούκισσα του Κέιμπριτζ. ΕιδικότεΠαρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ρα, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, ο
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
πρίγκιπας Harry έκλεισε τα 47 του
χρόνια.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Η γιαγιά του, Βασίλισσα ΕλισάHERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
βετ, θέλησε να του ευχηθεί, δημοwww.hermesoverseas.com
σιεύοντας φωτογραφίες που αναINC.
HERMES
OVERSEAS TRAFFIC
INC.
δεικνύουν την φιλανθρωπική δράση του εγγονού της την περίοδο που ήταν βασιλιάς.
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Από την άλλη ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton πραγματοποίησαν απλά μία
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
ανάρτηση στο Twitter για τα γενέθλια του Δούκα του Sussex. Συγκεκριμένα, δημοINTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
σίευσαν μία φωτογραφία – πορτρέτο του Harry, την οποία συνόδευσαν με την εξής
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
λεζάντα: «Χρόνια πολλά Πρίγκιπα Harry» και ένα emoji κόκκινο μπαλόνι.
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του Δούκα και της Δούκισσας του Sussex με τη βαTél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
σιλική οικογένεια, ο συγγραφέας του «Finding Freedom» Omid Scobie που έγραψε
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas
Fax:
(514) 274-2600
τη βιογραφία των Harry και Meghan με την Carolyn Durand, υποστήριξε ότι οι δύο
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
πλευρές «σημειώνουν πολύ μικρή πρόοδο» προς το δρόμο της συμφιλίωσης.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...

HERMES OVERSEAS TRAFFIC

Tél.: (514) 270-1961 •

το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9
6692 Avenue du Parc,
Montréal,
(μέσα
στην PARK PL
γραφείων
στην Ελλάδα,

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Η Τζένιφερ Λόρενς περιμένει
σεβόμαστε το όνομά μας.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το πρώτο της μωρό

προκειμένου να μεταφέρει
το λάδι σας από το χωριό σας
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
από την Ελλάδα.

σεβόμαστε
το όνομά μας.
Αμερικανίδα ηθοποιός,
Τζένιφερ Λόρενς, περιμένει το
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
πρώτο της μωρό με το σύζυγό της,
σεβόμαστε το όνομά μας.
διευθυντή γκαλερί τέχνης, Κουκ
Μαρόνι. Εκπρόσωπος της Τζένιφερ
επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
στο People.
Σαςμικρά
πληροφορούμε
ανεξάρτητα από το βάρος και
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
$
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
ότιχωρίς
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης
και ο Κουκ Μαρόνι παντρεύτηκαν
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
στο αρχοντικό Belcourt του ΝιούΣας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
πορτ, χτισμένο το 1894 από τον
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Αμερικανό αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ
210
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Μόρις Χαντ, 8 μήνες μετά τον αρραTél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
βώνα τους.
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
Μάλιστα, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι μόλις τον γνώρισε ένιω1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
σε αμέσως πως θέλει να τον παντρευτεί. «Δεν ξέρω, ξεκίνησα σκεπτόμενη τα πολύ
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
βασικά. Είναι καλός; Είναι ευγενικός; Πώς με κάνει να νιώθω; Και τότε κατάλαβα πως
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
είναι ο ένας. Ακούγεται ίσως χαζό αλλά ισχύει. Όταν τον βρεις, το νιώθεις. Είναι ο πιο
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης σπουδαίος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και νιώθω τιμή που θα γίνω μία Μαρόνι».
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Το ζευγάρι έχει κρατήσει την κοινή ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
ανεξαρτήτως βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
το
Καναδά
στην
Ελλάδα
και το
απόχωριό
την Ελλάδα
Καναδ
Καιαυτοκίνητό
όπως πάντα,
σαςαπό
μεταφέρουμε
το λάδι
σας από
σας στηνστον
Ελλάδα
από το Μόντρεαλ στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
στην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.

Η

125

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έγινε
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
πατέρας για δεύτερη φορά Είναι
στην Ελλάδα που πλήττονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας

Ο

Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδ
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε
πατέρας γιαΓια
δεύτερη
φορά από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
μεταφορές
και γνωστοποίησετο
το ευχάριστο
γε- σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
αυτοκίνητό
γονός με μια τρυφερή φωτογραφία
Απαράμιλλες
στο Instagram, όπου
κρατά στην τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
αγκαλιά του, τους γιους του.
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
«Αγαπώ τα αγόρια
μου», έγραψε
Chartered Real
Broker
Real Estate
Real Estate Broker
Ταξιδεύετε
στην Ελλάδα
καιEstate
δικαιούστε
μόνο
μίαBroker
βαλίτσα 22 κιλών;
χαρακτηριστικά ο ευτυχισμένος
Σας μεταφέρουμε
τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
μπαμπάς στο στιγμιότυπο
που δηΚαι
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
μοσίευσε με τα δύο του παιδιά μη
μπορώντας να κρύψει
την
χαρά
του.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Να θυμίσουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Μαράια Ριντλσπρίγκερ στις 11 Φεβρουαρίου του
2020, κράτησαν στην αγκαλιά τους
τον Λίαμ Τσαρλς Αντετοκούνμπο.
Fabreville Charming semi detached cottage

Soula Tellides George Tellides Carol Deros

EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

COMMISSION

2. %
99

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of
the river.

offering 3 bedrooms on the same level, 2 full
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
flooring and patio doors leading to the
wooden deck, separate living room, finished
basement with 2nd fully renovated bathroom,
good size fenced backyard, quiet residential
area close to schools and parks

*

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

Α-Έλα
μου. ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ
Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα κι εγώ…ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ
ΟΙ Μάγδα
ΔΥΟ
ΑΛΕΚΑ
ο Λάμπης;
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
ΣΤΙΣ
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Μ-Για 24
πες μουΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
να τις μάθω.
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
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ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερή συμμαχία
κατά της κυβέρνησης

Δρομολογούνται ζυμώσεις μεταξύ ηγετικών
παραγόντων ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ. και ΜέΡΑ25
με φόντο τη συνεχή αποδυνάμωση Μητσοτάκη,
ενώ ο Τσίπρας συζητά πρόσωπο
«κοινής αποδοχής» ως πρωθυπουργό

Έ

ντονο προβληματισμό και πυκνές
υπόγειες διεργασίες προκαλεί το σκηνικό σοβαρής φθοράς που αρχίζει να διαμορφώνεται για τη Ν.Δ. Οι ρωγμές, που
είναι ολοένα και μεγαλύτερες πλέον, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην
εικόνα της κυβέρνησης, απειλούν μάλιστα, εξαιτίας των χειρισμών που κάνει σε
κεντρικό επίπεδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
να δημιουργήσουν στρατηγικό πρόβλημα
στην Κεντροδεξιά και να φέρουν τάχιστα
-έστω και από το… παράθυρο του εκλογικού νόμου- στην εξουσία μια συμμαχία,
λιγότερο ή περισσότερο ετερόκλητη, της
Κεντροαριστεράς με την Αριστερά.
Ρεπορτάζ: Ανδρέας Καψαμπέλης*
Αυτό, κατά τους ερευνητές της κοινής
γνώμης και τους γνωρίζοντες τα μυστικά
του εκλογικού συστήματος, δεν είναι πια
ένα θεωρητικό ή απομακρυσμένο ενδεχόμενο, αλλά μια προοπτική η οποία φαίνεται ότι μπορεί να πάρει σάρκα και οστά
πολύ γρήγορα.
Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές ζυμώσεις
δρομολογούνται ήδη στο παρασκήνιο, με
φόντο τη συνεχή πολιτική αποδυνάμωση
του κ. Μητσοτάκη και, όπως αναφέρουν
πληροφορίες, λειτουργούν, μακριά από

τα φώτα της δημοσιότητας, οι σχετικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ηγετικών παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝ.ΑΛ. και του
ΜέΡΑ25 σε πρώτη φάση.
Μια κορυφή του παγόβουνου αυτών των
επαφών αποτελεί η νέα τακτική του Αλέξη
Τσίπρα να μιλά για «προοδευτική κυβέρνηση» και να διεκδικεί για το κόμμα του
νίκη «έστω και με μία ψήφο διαφορά»,
ώστε το σενάριο της επόμενης ημέρας,
εκτός από την αριθμητική, να διαθέτει και
την πολιτική νομιμοποίηση.
Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι
στις συζητήσεις που γίνονται θεωρείται
βέβαιο ότι -ενόψει μιας τέτοιας προοπτικής για την «ανατροπή» της σημερινής
κυβέρνησης όταν φτάσει η ώρα των εκλογών- ο κ. Τσίπρας θα δεχτεί για τη θέση
του πρωθυπουργού ένα άλλο πρόσωπο
«κοινής αποδοχής».
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Το ιδιόρρυθμο της συγκυρίας έχει να κάνει με το ισχυρό προβάδισμα που εξακολουθεί να διατηρεί η Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ παρά τη μείωση
και των δικών της ποσοστών. Αυτό όμως
τείνει να μεταβληθεί σε μια εικονική
πραγματικότητα, αν ληφθεί υπόψη ότι οι
επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γί-

νουν, θα διεξαχθούν υποχρεωτικά με την
απλή αναλογική, η οποία ψηφίστηκε από
την προηγούμενη κυβέρνηση.
Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά
χρονικά, η αναμέτρηση που έρχεται δε
θα έχει τα παραδοσιακά γνωρίσματα είτε
της πρωτιάς είτε της διαφοράς μεταξύ των
δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Θα παίξουν
ρόλο κι άλλοι παράγοντες και ένας από
τους βασικότερους είναι το ποσοστό που
θα έχει το πρώτο κόμμα. Από αυτό εν πολλοίς θα κριθεί και εάν θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να σχηματίσει αλλά και να
μετέχει στην κυβέρνηση.
Από πρακτικής πλευράς, ανάλογα με τον
αριθμό των κομμάτων που θα μπουν στη
Βουλή, καθώς και το πόσα και με ποιο
αθροιστικό ποσοστό θα μείνουν εκτός, η
«κόκκινη γραμμή» αυτή τη στιγμή για τη
Ν.Δ. υπολογίζεται στα επίπεδα του 32%34%, εάν όχι και κάπως υψηλότερα.
Μόνο εάν η δύναμη της Ν.Δ. στην κάλπη
κυμανθεί στα όρια αυτά, και πάντως όχι
χαμηλότερα, ο κ. Μητσοτάκης θα μπορεί
να μπλοκάρει το σχηματισμό κυβέρνησης
από τουλάχιστον τα άλλα τρία κόμματα
της σημερινής αντιπολίτευσης και ανάλογα με τις συνθήκες να επιβάλει δεύτερες
κάλπες, οι οποίες θα γίνουν με βάση το
νέο τροποποιημένο νόμο που ψηφίστηκε

STUDIOS

μετά τις εκλογές του 2019. Αντίθετα, ακόμη και στην περίπτωση που η Ν.Δ. είναι
πάλι πρώτο κόμμα αλλά με μειωμένες
επιδόσεις, θα ανοίξει αυτόματα ο δρόμος
για να σχηματιστεί αριθμητικά πλειοψηφία 151 βουλευτών από τις τρεις άλλες
πολιτικές δυνάμεις.
Το τοπίο μάλιστα μπορεί να γίνει ακόμη
πιο χαοτικό, εάν αναπτυχθούν περαιτέρω
οι φυγόκεντρες τάσεις στο εκλογικό σώμα,
μπουν κι άλλα -είτε από τα υπάρχοντα
είτε νέα- κόμματα στη νέα Βουλή και πιεστούν κι άλλο προς τα κάτω τα ποσοστά
των μεγαλυτέρων, χάριν των μικρότερων
πολιτικών δυνάμεων.
Επίσης, θεωρείται λίαν πιθανό, εάν στις
εκλογές κυριαρχήσει το αρνητικό για τον
κ. Μητσοτάκη διακύβευμα -και το αίτημα «να φύγει» από την εξουσία αποδειχθεί ισχυρότερο από όποια εναλλακτική
λύση-, να διευρυνθούν οι ετερόκλητες
συνεργασίες της επόμενης ημέρας και να
ξεπεραστούν τα υφιστάμενα κομματικά
σύνορα. Ρόλο θα παίξουν, από την άλλη
πλευρά, βεβαίως, και οι εξελίξεις που θα
μεσολαβήσουν στο θέμα της ηγεσίας στο
Κίνημα Αλλαγής ενόψει του συνεδρίου
του.
*Διευθυντής Σύνταξης της καθημερινής
εφημερίδας «δημοκρατία»

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

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

ΑΕΠ +16% σε σχέση
με αυτό του lockdown
Π

ΑΝΗΓΥΡΊΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΧΑΊΡΟΝΤΑΙ στην Κυβέρνηση γιατί,
το 2ο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 16% (σε τρέχουσες τιμές με εποχική διόρθωση) σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Μόνο που η σύγκριση
γίνεται με το 2ο τρίμηνο του 2020 που η
χώρα βρισκόταν σε σκληρό lockdown και
τότε το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 16,1%.
Νίκος Ιγγλέσης*
Πανηγυρίζουν και αλληλοσυγχαίρονται γιατί ο τζίρος της οικονομίας (δεν
πρόκειται για κανενός είδους ανάπτυξη)
επανήλθε στα προ ενός έτους επίπεδα.
Παραθέτουμε την πορεία του ΑΕΠ (αναθεωρημένα στοιχεία) την περίοδο της
πανδημίας:

Ήταν αναπόφευκτο μετά από 5 τρίμηνα μεγάλης μείωσης του ΑΕΠ να υπάρξει
μια αντίστροφη πορεία. Αν όμως συγκρίνουμε το φετινό 2ο τρίμηνο, με το
αντίστοιχο του 2019, τότε καταγράφεται
μείωση του ΑΕΠ κατά 2,6%. Αν μάλιστα
συγκρίνουμε το φετινό 1ο εξάμηνο, με
το αντίστοιχο του 2019, τότε η μείωση
είναι 3,8%.
Ο Κ. Μητσοτάκης θέλοντας να επικοινωνήσει το «χαρμόσυνο νέο» για
τη μεγέθυνση του ΑΕΠ έγραψε στο
Twitter: «Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη κατά 16,2% σε ετήσια
βάση το 2ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις
προσδοκίες. Ακόμη και σε μια περίοδο
με μερικά lockdown, το τρίμηνο ΑΕΠ είναι ήδη πάνω από τα επίπεδα πριν από
την πανδημία (που το είδε;) Παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε μεταρρυθμίσεις
που παρέχουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο
για όλους».
«Μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες
για λίγο, μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους
για πάντα, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα», είχε πει
ο Αβραάμ Λίνκολν.
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο τελευταίο Δελτίο Τύπου
που εξέδωσε, αναθεώρησε τα στοιχεία
των προηγούμενων τριμήνων. Έτσι η
μείωση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2021
περιορίστηκε από –4,9% σε –3,7% (+833

εκατ.) και του 1ο τριμήνου του 2020 από
–1,9% σε –1,4% (+327 εκατ.). Για τις σημαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων
ανά τρίμηνο η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Eurostat και οι Εθνικές
Στατιστικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος συνεργάζονται για
την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των στατιστικών προκλήσεων που ανακύπτουν
εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με τις
μεθοδολογικές συστάσεις και οδηγίες
της Eurostat, για την εποχική προσαρμογή των χρονολογικών σειρών, κατά
την περίοδο της πανδημίας COVID-19, οι
επιπτώσεις αυτές προτείνεται να αντιμετωπιστούν ως ακραίες τιμές… Με την
προσθήκη νέων παρατηρήσεων στις
χρονολογικές σειρές, ο τύπος των ακραίων τιμών ενδέχεται να αλλάξει, ανάλογα
με την εξέλιξη του φαινομένου, γεγονός
που ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές
αναθεωρήσεις, στα ήδη δημοσιευμένα
εποχικά διορθωμένα στοιχεία».
Στην ΕΛΣΤΑΤ ψάχνονται να βρουν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των στατιστικών προκλήσεων και
προαναγγέλλουν σημαντικές αναθεωρήσεις σε ό,τι έχουν ανακοινώσει. Μάλλον
θα πρέπει να θεωρούμε τα στοιχεία ως
απλώς ενδεικτικά και τίποτα περισσότερο.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Παράλληλα, με την οικονομική καταστροφή που έχει προκαλέσει η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, το δημόσιο συναλλαγματικό χρέος (Κεντρικής
Διοίκησης) εξακολουθεί να αυξάνεται,
υπονομεύοντας την όποια μελλοντική
προσπάθεια ανάκαμψης. Το 2ο τρίμηνο
του 2021 το χρέος αυξήθηκε κατά 6,5 δις.
Ενώ το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε συνολικά κατά 13,3 δις. Τέλος, από την αρχή
του 2020 έχει αυξηθεί κατά 31,3 δις και
αισίως έχει ανέλθει σήμερα σε 387,3 δις
ή το 226,6% του ΑΕΠ.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, αφού διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την πανδημία
(κάποιοι λίγοι αρνητές φταίνε που δεν
έχει επιτευχθεί το «τείχος ανοσίας»),
αφού αντιμετώπισε τις πυρκαγιές (καλύτερα δε γινότανε), έχει εξασφαλίσει και
την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με
εισαγόμενες ανεμογεννήτριες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγχαρητήρια κύριοι,
έχετε βάλει την Ελλάδα σε δρόμο χωρίς
επιστροφή.
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στη
Γαλλία και δημοσιογραφία στην Αθήνα.

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή
19 Σεπτεμβρίου:
Φορολογική
ενημέρωση
για όσους έχουν
εισοδήματα
evah ή/και
maet
ακίνητα στην Ελλάδα.
Με τον ειδικό σε
αυτά τα θέματα
Ανδρέα Μιχαλόπουλο

soluopolahciM s

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 17 Σεπτεμβριου, 2021 / September 17, 2021 • 25

si

CHAMPIONS LEAGUE | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η Λίβερπουλ το... γύρισε,
η Ρεάλ... απέδρασε

Απίστευτη… κατραπακιά της Μπαρτσελόνα, 0-3 από Μπάγερν!

Λ

ίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης πήραν
τα ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής των
ομίλων του Champions League απέναντι
σε Μίλαν και Ίντερ αντίστοιχα, σε μία
βραδιά (Τετάρτη 15/9) με πολλά γκολ
(28), ανατροπές και την πρεμιέρα του
Μέσι με τη φανέλα της Παρί στην κορυφαία διοργάνωση να μη συνοδεύεται με
νίκη για τους Γάλλους!
Με το… δεξί ξεκίνησε η Τσέλσι (1-0 τη
Ζενίτ), ενώ η Γιουβέντους… διασκέδασε
τις τελευταίες αποτυχίες της στο ιταλικό
πρωτάθλημα, περνώντας… αέρα από το
Μάλμε (0-3). Την έκπληξη της πρεμιέρας
έκανε η Γιούνγκ Μπόις, επικρατώντας
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 στην
πρώτη τής επιστροφής του Ρονάλντο, ο
οποίος σκόραρε το γκολ της Γιουνάιτεντ
αλλά δεν ήταν αρκετό…!
Μία ημέρα νωρίτερα (Τρίτη 14/9) το
αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση
ήταν η συντριβή της Μπαρτσελόνα με
0-3 από τη Μπάγερν μέσα στο Καμπ Νου,
στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της Μπάρτσα στο Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς το Λιονέλ
Μέσι…
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της
1ης αγωνιστικής των ομίλων του
Champions League έχουν ως εξής:
1ος όμιλος
Μπριζ (Βέλγιο)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
1-1 (27΄ Βανάκεν – 15΄ Ερέρα)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λειψία
(Γερμανία) 6-3
(16΄ Άκε, 28΄αυτ. Μουκιέλε, 45΄+2΄
πέν. Μαχρέζ, 56΄ Γκρίλις, 75΄ Κανσέλο,
86΄ Γκαμπριέλ Ζεζούς – 42΄,51΄,74΄
Ενκουνκού)
2ος όμιλος
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ίσπανία)-Πόρτο
(Πορτογαλία) 0-0
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Μίλαν (Ίταλία) 3-2
(9΄αυτ. Τομόρι, 49΄ Σαλάχ, 69΄ Χέντερσον

– 42΄ Ρέμπιτς, 44΄ Ντίας)
3ος όμιλος
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ντόρτμουντ
(Γερμανία) 1-2
(90΄+4΄ Μοντέρο – 20΄ Μπέλινγχαμ,
45΄+3΄ Χάαλαντ)
Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)Αγιαξ (Ολλανδία) 1-5
(33΄, Παουλίνιο – 2΄,9΄,51΄,63΄ Αλέ,
39΄ Μπεργκούις)
4ος όμιλος
Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Σαχτάρ
Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-0
(16΄ Αντάμα Τραορέ, 62΄ Γιανσάνε)
Ίντερ (Ίταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ίσπανία)
0-1 (90΄ Ροντρίγκο)
5ος όμιλος
Μπαρτσελόνα (Ίσπανία)-Μπάγερν
Μονάχου (Γερμανία) 0-3
(34’ Μίλερ, 56’, 85’ Λεβαντόφσκι)
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μπενφίκα
(Πορτογαλία) 0-0
6ος όμιλος
Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 2-1
(66’ Ενγκαμαλό, 90’+5’ Σιεμπάτσο 13’ Ρονάλντο)
Βιγιαρεάλ (Ίσπανία)-Αταλάντα (Ίταλία)
2-2 (39’ Τριγκιέρος, 73’ Ντανζούμα –
6’ Φρόιλερ, 83’ Γκόσενς)
7ος όμιλος
Σεβίλη (Ίσπανία)-Σάλτσμπουργκ
(Αυστρία) 1-1 (42’ πέν. Ράκιτιτς –
21’ πέν. Σούσιτς)
Λιλ (Γαλλία)-Βόλφσμπουργκ (Γερμανία)
0-0
8ος όμιλος
Τσέλσι (Αγγλία)-Ζενίτ Αγίας
Πετρούπολης (Ρωσία) 1-0
(69’ Λουκάκου)
Μάλμε (Σουηδία)-Γιουβέντους (Ίταλία)
0-3 (23’ Άλεξ Σάντρο, 45’ πέν. Ντιμπάλα,
45’+1’ Μοράτα)
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«Έφυγε» ο Ντούσαν Ίβκοβιτς

Β

αθιά θλίψη
σκόρπισε
στην οικογένεια
του παγκόσμιου
μπάσκετ ο θάνατος του Ντούσαν
Ίβκοβιτς.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των εθνικών ομάδων της
Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας, με μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα, πέθανε
στο Βελιγράδι σε ηλικία 78 ετών. Όπως
αναφέρει ο σερβικός Τύπος, ο Ίβκοβιτς
νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στην
εντατική νοσοκομείου του Βελιγραδίου
με υγρό στον πνεύμονα, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα με την καρδιά του.
Ο Ίβκοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στο
Βελιγράδι στις 29 Οκτωβρίου 1943, είχε
καθίσει στον πάγκο του Άρη (1980-1982),
του ΠΑΟΚ (1991-1993), του Πανιωνίου
(1994-1996), του Ολυμπιακού (19961999 και 2010-2012) και της ΑΕΚ (19992001), οδηγώντας μάλιστα τους «ερυθρόλευκους» δύο φορές στην κορυφή
της Ευρώπης, το 1997 και το 2012, και
την ΑΕΚ στην κατάκτηση του Σαπόρτα
(1999/00).
Στο πλούσιο παλμαρέ του, είχε μεταξύ άλλων, τρία πρωταθλήματα Ελλάδας

(1991/92 με ΠΑΟΚ, 1996/97 και 2011/12
με Ολυμπιακό) και τέσσερα Κύπελλα
(1996/97, 2011/12 με Ολυμπιακό και
1999/00 και 2000/01 με ΑΕΚ).
Εκτός Ελλάδας έχει κατακτήσει ένα μίνι
triple crown (πρωτάθλημα, κύπελλο και
Κύπελλο Κόρατς) με την Παρτιζάν τη σεζόν 1978/79, τρία πρωταθλήματα Ρωσίας
(2003, 2004, 2005), και ένα κύπελλο Ρωσίας (2005) με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς
και ένα κύπελλο Τουρκίας (2015) με την
Αναντολού Εφές.
Ο εκλιπών ολοκλήρωσε την προπονητική το 2016, ενώ το 2017 εισήχθη στο
Hall of Fame της Διεθνoύς Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης και τιμήθηκε με το
βραβείο «Θρύλος της Ευρωλίγκα», από
τη EuroLeague.
Σε ό,τι αφορά στην εθνική ομάδα της
Γιουγκοσλαβίας, κατέκτησε ένα χρυσό
στο Παγκόσμιο του 1990 στην Αργεντινή,
τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (1989, 1991, 1995), ένα ασημένιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ
(1988) και ένα χρυσό στην Πανεπιστημιάδα του 1987. Στη συνέχεια με την
Εθνική Σερβίας κατέκτησε το ασημένιο
στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ (ΑΠΕ – ΜΠΕ)

MLS: Άλλο το φαβορί
και αλλού… ο θρίαμβος!

Εμφατικό πέρασμα για το Μόντρεαλ
(2-4) από το Ορλάντο

Τ

ο έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν το Μόντρεαλ. Ανεξαρτήτως
αν έχει καλή ομάδα ή όχι. Να κερδίζει
δηλαδή το φαβορί, είτε εντός, είτε εκτός
έδρας. Αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν στο
Ορλάντο και να είναι πιο… προσεκτικοί.
Από ότι φαίνεται δεν το γνώριζαν, γι αυτό
και την… έπαθαν.
Μετά την ήττα τους από το Nashville
εντός έδρας (0-1) το Σάββατο 11/9, οι
παίκτες του Wilfried Nancy δεν είχαν
(στα… χαρτιά) πολλές πιθανότητες απέναντι στο Orlando, που έπαιζε στην έδρα
του και είχε παράλληλα… στρογγυλοκαθίσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στη 2η
θέση της βαθμολογίας στην Ανατολική
Περιφέρεια.
Κι όμως, αποδείχτηκε για μία ακόμα
φορά στο ποδόσφαιρο, ότι όλα κρίνονται
στο… χορτάρι και μόνο. Το αποτέλεσμα
ήταν, οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν
εμφαντική νίκη με 2-4(!), να… πατσίσουν
με τον καλύτερο τρόπο την ήττα τους 4
μέρες νωρίτερα και να συνεχίσουν να
βρίσκονται στην πρώτη επτάδα του ομίλου που οδηγεί στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος MLS, ενώ κάνουν… όνειρα και
για ψηλότερα, εφόσον από την 6η θέση
που βρίσκονται έως την 3η που είναι το
Orlando μεσολαβούν μόνο 4 βαθμοί.
Το παιχνίδι ήταν… χορταστικό για όσους
το παρακολούθησαν, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στο
18΄ με το κοντινό πλασέ του Choiniere,
ενώ στο 35΄ ο Almeida da Cunha των
γηπεδούχων έκανε… δώρο την αποβολή
του στους Μοντρεαλίτες (2η κίτρινη) για
μαρκάρισμα από πίσω στον Μιχαήλοβιτς.
Σα να μην έφτανε αυτό, στην εξέλιξη του
παιχνιδιού ο Quioto έκανε το 0-2 (37΄) δίνοντας σοβαρό προβάδισμα στην ομάδα
του.
Όμως αν και με 10 παίκτες οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν. Τρία λεπτά αργότερα (40΄) ο Jansson έδωσε ελπίδες
στην ομάδα του με το 1-2, ενώ στο 63΄
της επανάληψης το Orlando έφτασε στην
ισοφάριση με τον Teixeira!
Στο 68΄ ο κόουτς των φιλοξενούμενων
έκανε μία αλλαγή (Lappalainen αντί
Torres) που έμελλε να «σημαδέψει» το
παιχνίδι, εφόσον ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός 5 λεπτά αργότερα (73΄) έδωσε
εκ νέου το προβάδισμα στο Μόντρεαλ
(2-3)!
Το… χορό των τερμάτων έκλεισε στο 80΄
ο Ibrahim (2-4), ενώ στο 87΄ λίγο έλειψε
να είχαμε το 2-5 αλλά το σουτ του Hamdi
σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του
γκολκίπερ των γηπεδούχων Gallese.
Το Orlando τελείωσε το παιχνίδι με 9
παίκτες, εφόσον στο 83΄ αποβλήθηκε ο
Πορτογάλος Perea που σταμάτησε ως τελευταίος παίκτης τον Ibrahim που εφορμούσε στην εστία της ομάδας του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-Orlando 3-0
Vancouver-Portland 0-1
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Colorado-LA Galaxy 1-1
Seattle-Minnesota 1-0
New England-NY City 2-1
NY Red Bull-DC United 1-1

Cincinnati-Toronto 2-0
Miami-Columbus 1-0
Montreal-Nashville 0-1
Dallas-San Jose 1-1
Houston-Austin 3-0
Kansas City-Chicago 2-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Los Angeles FC-Salt Lake 3-2
ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Columbus-NY Red Bull 2-1
NY City-Dallas 3-3
Toronto-Miami 0-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-Cincinnati 4-0
DC United-Chicago 3-0
Orlando-Montreal 2-4
Kansas City-Minnesota 4-0
Austin-Los Angeles FC 1-2
Portland-Colorado 2-2
LA Galaxy-Houston 1-1
San Jose-Salt Lake 3-4
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Miami-NY Red Bull
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-DC United
New England-Columbus
Cincinnati-NY City
Toronto-Nashville
Austin-San Jose
Minnesota-LA Galaxy
Houston-Dallas
Salt Lake-Seattle
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Montreal-Chicago [1:00 PM]
Philadelphia-Orlando
Portland-LAFC
Colorado-Vancouver
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Miami-Nashville
Chicago-New England
NY Red Bull-NY City
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 55 (25g) [47-29]
02] NASHVILLE 41 (23g) [38-21]
03] ORLANDO 38 (24g) [35-33]
04] NEW YORK CITY 35 (23g) [41-27]
05] DC UNITED 34 (24g) [39-33]
06] MONTREAL 34 (24g) [34-30]
07] ATLANTA 33 (24g) [32-28]
08] MIAMI 32 (23g) [24-31]
09] PHILADELPHIA 32 (23g) [28-24]
10] COLUMBUS 30 (25g) [29-34]
11] NY RED BULL 23 (22g) [25-28]
12] CHICAGO 23 (24g) [24-38]
13] CINCINNATI 20 (23g) [23-42]
14] TORONTO 15 (24g) [26-50]
WESTERN CONFERENCE
01] KANSAS CITY 46 (25g) [43-26]
02] SEATTLE 45 (23g) [36-19]
03] COLORADO 43 (23g) [34-23]
04] LA GALAXY 38 (24g) [37-37]
05] PORTLAND 34 (24g) [34-41]
06] SALT LAKE 33 (24g) [40-35]
07] LAFC 33 (24g) [37-34]
08] MINNESOTA 31 (23g) [24-29]
09] VANCOUVER 29 (23g) [29-33]
10] DALLAS 27 (25g) [36-40]
11] SAN JOSE 27 (24g) [28-35]
12] HOUSTON 23 (25g) [28-37]
13] AUSTIN 19 (24g) [22-36]
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πρεμιέρα με εκπλήξεις
σε Τούμπα και Φάληρο
Ε

κπλήξεις επιφύλαξε το «ποδαρικό»
της Super League 1 για τη νέα σεζόν, με σπουδαία νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα
στην Τούμπα και τον Ατρόμητο να μένει
όρθιος στο Φάληρο, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι ευρείες νίκες των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού.
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε
1-0 τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη σπουδαία έκπληξη της νέας σεζόν. Οι Γιαννιώτες άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων και στο
86’ τους σόκαραν με το γκολ του Κόντε,
ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος
του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ζίβκοβιτς.
Όσο για το «Δικέφαλο του Βορρά», προβλημάτισε έντονα, κυρίως με την αδυναμία στην αξιοποίηση των ευκαιριών για
γκολ την οποία συνεχίζει να παρουσιάζει.
ΣΤΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ο Ατρόμητος, με εξαιρετική αμυντική τακτική
αλλά και τύχη, έμεινε όρθιος απέναντι
στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και τον
υποχρέωσε σε λευκή ισοπαλία (0-0).
Ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών σε πρεμιέρα για τους «ερυθρόλευκους» μετά
από 7 χρόνια, καθώς και η πρώτη απώλεια σε εντός έδρας ξεκίνημα μετά το
1993! Μετά από ένα εκρηκτικό πρώτο μι-

σάωρο, με ευκαιρίες εκατέρωθεν (με πιο
σημαντική ένα δοκάρι για τον Ατρόμητο),
ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο δεύτερο
ημίχρονο και έφτασε πολλές φορές κοντά στο γκολ, το οποίο όμως του στέρησε ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου,
Λοντίγκιν, με εντυπωσιακές επεμβάσεις.
Οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν πέναλτι στο
37’ σε χέρι του Σάλομ, ενώ γενικά προκλήθηκε εκνευρισμός από τις διαιτητικές
αποφάσεις.
ΙΔΑΝΙΚΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΕΚ, η οποία με
πολλές αλλαγές σε πρόσωπα και αγωνιστικό προφίλ νίκησε 3-0 τον Ιωνικό στο
ΟΑΚΑ. Η «Ένωση» προηγήθηκε νωρίς
(7’) με τον Λε Ταλέκ, στη συνέχεια όμως
στάθηκε τυχερή, καθώς ο Ιωνικός είχε
τρεις σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο. Το μεγάλο πλήγμα για την
ομάδα της Νίκαιας ήταν η αποβολή του
Ρομά στο 33’ με δεύτερη κίτρινη, κάτι
που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι και
στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν άλλα δύο
γκολ, με τους Αμραμπάτ (62’ πέναλτι) και
Τσούμπερ (66’).
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, νικώντας τον Απόλλωνα Σμύρνης με το ευρύ

Conference League: Ξεκίνημα
με νίκη για τον ΠΑΟΚ

Ν

ικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις
του στο νεοσύστατο Conference
League ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας στο Γιβραλτάρ της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς με 2-0,
στο πλαίσιο του 6ου ομίλου.
Παρόλα ταύτα ο «Δικέφαλος» δεν
ήταν καλός σε κάποια διαστήματα του
αγώνα, καθώς αν και έπαιζε με σαφέστατα υποδεέστερο αντίπαλο εμφάνισε ξανά αμυντικές αδυναμίες και
δέχθηκε φάσεις, με τον Πασχαλάκη να
κάνει καίριες επεμβάσεις. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο γκολ στο 14΄, όταν από πάσα
του Μιτρίτσα ο Άκπομ σούταρε άστοχα
και στο 25΄ η Λίνκολν «απάντησε» με
πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Γκόμεζ
έκανε το σουτ με το αριστερό και η
μπάλα έφυγε εκατοστά δίπλα από το
δοκάρι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο
Kαραγιέρο σκόραρε αλλά ήταν σε θέση
οφσάιντ.
Στο 36΄ ο Πασχαλάκης έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι σε σουτ του Κίκε Γκόμες, για μια Λίνκολν που πίεσε μέχρι
το τέλος του ημιχρόνου, αλλά είδε τον
αντίπαλό της να ανοίγει το σκορ: στο
δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων
έγινε το 0-1 από προσπάθεια του Τέ-

Suggested presentation.

ιλορ και ασίστ στον Άκπομ. Στο 54΄ ο
ίδιος πέτυχε γκολ που ακυρώθηκε για
οριακό οφσάιντ και στο 56΄ ο Μιτρίτσα
απλοποίησε τα πράγματα για την ομάδα του σκοράροντας το 0-2 με κοντινό
πλασέ, αφού η μπάλα πρώτα βρήκε το
δεξί δοκάρι της Λίνκολν.
Στο 72΄ ο Πασχαλάκης απέκρουσε κεφαλιά του Ρόμαν, ενώ στο πρώτο λεπτό
των καθυστερήσεων σουτ του Τσιπολίνα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη, στην τελευταία μεγάλη φάση
του αγώνα.
Διαιτητής: Ρομπ Χάρβεϊ (Ιρλανδία)
Κίτρινες: Τορίγια, Μιχαηλίδης, Σολέρ.
Λίνκολν (Ραούλ Καστίγιο): Σολέρ, Βάισμαν, Ρόι Τσιπολίνα, Λόπες, Τοσκάνο,
Τορίγια (67’ Τζόζεφ Τσιπολίνα), Ρόσα,
Ανιόν (62’ Ρομάν), Αράισα (81’ Πίκοκ),
Γκόμεζ (61 Όκραν), Καραγιέρο (80’
Σάρτζεντ)
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ, Τέιλορ, Μιχάι, Κρέσπο
(44’ Μιχαηλίδης), Εσίτι, Μουργκ (83’
Βιερίνια), Κούρτιτς, Μιτρίτσα (73’
Κωνσταντέλιας), Ακπόμ (82’ Κούτσιας),
Μπίσεσβαρ (73’ Σφιντέρσκι)
© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4-0
30΄Μαουρίτσιο, 45+1΄, 73΄Καρλίτος,
83΄Αλεξανδρόπουλος
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 2-1
8΄Μπαρτόλο, 41΄Φαν Βέερτ 52΄Ντελ Πίνο
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-1
86΄Κόντε
ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3-0
7΄Λε Ταλέκ, 62΄Αμραμπατ,
66΄Τσούμπερ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-0
ΑΡΗΣ-ΟΦΗ 0-0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(2η αγωνιστική)
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021
12:00 ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
13:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021
09:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΝΠΣ
ΒΟΛΟΣ
11:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
11:15 ΟΦΗ-ΑΕΚ
13:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ
13:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό κυρίως μετά το πρώτο 20λεπτο και έφτασαν
στη νίκη χάρη στα γκολ των Μαουρίτσιο
(30’), Καρλίτος (45’, 73’) και Αλεξανδρόπουλου (83’). Από το 54’ ο Απόλλων
έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του
Φατιόν.
Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε και ο Βόλος
στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, επικρατώντας
με 2-1 της Λαμίας, κυρίως χάρη στο εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο (Μπαρτόλο
8’, Φαν Βέερτ 41’ – Ντελ Πίνο 54’).
Tέλος, στο 0-0 έμειναν Παναιτωλικός –
Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο και Άρης
– ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 1 αγώνα)
01. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
04. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
05. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
06. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
07. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
08. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
09. ΟΦΗ
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
11. ΠΑΟΚ
12. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΑΡΗΣ

3 (4-0)
3 (3-0)
3 (2-1)
3 (1-0)
1 (0-0)
1 (0-0)
1 (0-0)
1 (0-0)
1 (0-0)
0 (1-2)
0 (0-1)
0 (0-3)
0 (0-4)
-5 (0-0)

* Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

Europa League: Κρατάει τη νίκη
ο Ολυμπιακός

Ο

Ολυμπιακός προβλημάτισε με την απόδοσή του το βράδυ της Πέμπτης 16/9, κυρίως ανασταλτικά, αλλά βρήκε τρόπο να νικήσει
με 2-1 την Αντβέρπ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και
να ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθειά του
στον 4ο όμιλο του Europa League.
Ο αγώνας ξεκίνησε με ευκαιρία για την
Αντβέρπ, όταν στο 2ο λεπτό κεφαλιά του Σαμάτα πέρασε άουτ, ενώ στο 14΄ από προσπάθεια του Μπουχαλάκη ο Ελ Αραμπί σούταρε
σε πρώτο χρόνο, με την μπάλα να χτυπά στον
Αλμέιδα και να φεύγει κόρνερ.
Στο 29΄ ο Σισέ σηκώθηκε ανενόχλητος σε εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη αλλά η κεφαλιά
έφυγε άουτ, ενώ στο 38΄ ακυρώθηκε καταπληκτικό γκολ του Ελ Αραμπί για οριακό οφ σάιντ
του Μαροκινού.
Στο 41΄ και σε αντεπίθεση των Βέλγων, το
πλασέ του Φίσερ πέρασε μόλις άουτ, στο 42΄
ο Αγκιμπού Καμαρά ανάγκασε τον Μποτέζ σε
διπλή επέμβαση και στο 44΄ ο αμαρκάριστος
στην περιοχή Σαμάτα δε βρήκε καλά την μπάλα
στην κεφαλιά που έπιασε.
Επτά λεπτά μετά την έναρξη του β΄ ημιχρόνου
(52΄) ο Ελ Αραμπί άνοιξε το σκορ, όταν στη σέντρα του Μαντί Καμαρά με καρφωτή κεφαλιά
έκανε το 1-0. Περιέργως όμως, αντί οι παίκτες
του Μαρτίνς να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ

οπισθοχώρησαν και τελικά το πλήρωσαν με την
ισοφάριση, καθώς η τρίτη κεφαλιά του Σαμάτα ήταν και η... φαρμακερή, στο 74ο λεπτό.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Πορτογάλος τεχνικός άλλαξε το σχηματισμό σε 4-4-2, περνώντας
τον Τικίνιο στο πλάι του Ελ Αραμπί και θέλοντας με τις τρεις ταυτόχρονες αλλαγές στο 81΄
να δώσει νέα πνοή στην ομάδα του, που απειλήθηκε πάντως στο 84΄ και 86΄ με δύο σουτ
από τους Σαμάτα και Μπένσον να φεύγουν
λίγο άουτ.
Η λύτρωση για τους γηπεδούχους ήρθε από
τον Ρέαμπτσιουκ στο 87΄ αλλά το μισό γκολ
ανήκε στον Βρουσάι, που διατήρησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και την «έσπασε»
στο Μολδαβό που ήρθε «τρέιλερ» για το 2-1,
με εξαιρετικό εν κινήσει σουτ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βατσλίκ, Καρμπόβνικ, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά (81’ Κούντε), Εμβιλά
(76’ Βαλμπουενά), Αγκιμπού Καμαρά (81’
Βρουσάι), Ονιεκούρου (81’ Τικίνιο), Ελ Αραμπί
(88’ Μπα).
ΑΝΤΒΕΡΠ: Μπουτέζ, Μπατάιγ, Ντε Λαέτ,
Αλμέιδα, Μπούτα, Ναϊνγκολάν (67’ Γκέρκενς),
Βεστράετε, Σαματά, Μιγιόσι (67’ Μπένσον),
Φίσερ, Φρέι (79’ Έγκενσταιν).
© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | SPORT24.GR
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Ανακοινώσεις

Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.ca
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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
CANADIAN HELLENIC CONGRESS
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.

Καναδά, όσο και όλων των καναδών πολιτών.

τους οίκους ηλικιωμένων και κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας,
Σεπτεμβρίου, για να ακουστεί η φωνή μας !
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ας προσέλθουμε όλοι στις κάλπες την

20η

την κρατική ενίσχυση και στήριξη των μικρομεσαίων 		
Μετά καιεπιχειρήσεων
τις καλοκαιρινέςκαι
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τις διμερείς
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Καναδά-Ελλάδας,
: chc@chcongress.ca
αίθουσα
συλλόγου, 937α St-Roch,
τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης για Καναδούς που ζουν
_____________________________________________________________________________________
Theτο
Canadian
Hellenic Congress
is aΟκτωβρίου
national democratic communal
institution
that represents,
στο
εξωτερικό,
Σάββατο
17
στις
7:00
μ.μ
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and
καιin general. The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or
ΘαHellenism
απολαύσουμε
ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
organizations across Canada.
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Με τηναγγλική
πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμε
κυρίως
στην
των
ρουμελιωτών
ΓΙΑήΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
(στην
γαλλική)
διατίθενται
στηνανταπόκριση
Ιστοσελίδα
του
ΕΚΚ στη
αλλά
και
των
φίλων
του
συλλόγου
μας,
ώστε
να
μας
ενθαρρύνει
στην
οργάνωση
διεύθυνση : www.chcongress.ca
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΗΣ»καταγωγής
Πολλά για
τα γενέθλια
Το Χρόνια
ΕΚΚ παροτρύνει
όλους
τους
Καναδούς
ελληνικής
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Χορών
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S
2V7
να εξασκήσουν
εκλογικό τους δικαίωμα στις επερχόμενες
σου Δάφνη το
Σφακιανάκη.
ομοσπονδιακές
εκλογές.
Εισιτήρια:
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε
πολύ.
Στις
20 Σεπτεμβρίου,
θα πρέπει
οπατρίδας
κάθε πολίτης
να ψηφίσει
– στην
παραδοσιακών
χορών (χορευτικών)
της
μας
και
ιδιαίτερα
της Ρούμελης
Έπαθλα
εκλογική
του περιφέρεια
– τον
υποψήφιο
που
μπορεί
σωστά
πολύ
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό
χορευτικό
θα3το
αποτελούν
παιδιάνα
1ο Με
βραβείο:
$3,000
ο βραβείο:
$1,000
ο βραβείο:
$500
εκπροσωπήσει
και
να
υπερασπιστεί
τόσο
τα
συμφέροντα
και τα
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Για περισσότερες
επικοινωνήστε
την Επιτροπή
Εράνου
τηςκαναδών
ΕΚΜΜ
δικαιώματα
των πληροφορίες
ελλήνων του
Καναδά,με όσο
και όλων
των
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
πολιτών.
Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι νονοί

www.newsﬁrst.ca

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

Η μόνη
υποχρέωση είναι
η εγγραφή
μέλους στο
μας ενός τουλάχιστον
εκ
Ας
προσέλθουμε
όλοι
στις κάλπες
τηνσύλλογο
20η Σεπτεμβρίου,
για να
των
γονέων,
με
την
ετήσια
συνδρομή
των
20
δολ.
ακουστεί η φωνή μας !
514-271-3969

Δάφνη

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη-30οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
Για πληροφορίες
: chc@chcongress.ca
τηλ 450 688-9358.
στον κον Ξενοφών
Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
α
γραφεία
του
συλλόγου
937
514 270
4858
Or drop by ST-Roch
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

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

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

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

Τηλέφωνο
514-948-3021
Πορεία για την υποστήριξη
του προγράμματος
μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρειΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
δύο (2) υποτροφίες των HLBS
$1,000 για την
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
Προθεσμία
αιτήσεων:
17
Σεπτεμβρίου
2021 ή
Κυριακή
σε πανεπιστήμια
τηςυποβολής
επαρχίας
του
Quebec.Οι
δυο
υποτροφίες
δίδονται
Για
πληροφορίες
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
(514) 948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
την βοήθεια τωνΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
διατεθεί γιαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22

που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
καιχαρά
άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τουςσας
το
Ο
Φιλανθρωπικός
Οργανισμός
Ελληνίδων
Κυριών
με
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
2015
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
ανακοινώνει και πάλι φέτος το Πρόγραμμα Υποτροφιών για φοιτητές
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο
Οργανισμός
τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
Ελληνικής
καταγωγής.
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park Extension
θα προσφέρει
και Μόντρεαλ.
παλι το πρόγραμμα PIED
Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Υποτροφιών HLBS
θα πρέπει:
Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318
Parc
Av.
Montreal
•
δύο
συστατικές
επιστολές,
από
τις
οποίες
η
μία
πρέπει
να είναι
1. Να
είστε Καναδός
Πολίτης ήτης
Μόνιμος
Κάτοικος του Κεμπέκ
από
πεσίματα
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
2. Ναασκήσεων
κατοικείτεκαι
στην
Ευρύτερη
Περιοχή του Μόντρεαλ
μέσω
θεωρίας
. στην
• μία έκθεση
250
λέξεων
οποία θα περιγράφουν τον

επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
η Ελληνική
3.Για
Ναπερισσότερες
είστε
εγγεγραμμένοι
ήπαρακαλούμε
να σκοπεύετεκαι
να πώς
εγγραφείτε
σε τους
σπουδές
πληροφορίες
Τα
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,
και2021-2022
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
έχει
διαμόρφωση
του
χαρακτήρα
τους
και
ή εκπαίδευση
κατά
τοσυμβάλει
προσεχές
ακαδημαϊκό
έτος
επικοινωνήστε
με τη ΓεωργίαΕλληνίδα,
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
στο William
Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
4.georgia.tridimas@gmail.com
Να αποδείξτε την οικονομική σας ανάγκη
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Οι τέσσερις
συμπληρωμένες
αιτήσεις
θα θα
πρέπει
να σταλούν στον υπεύθυνο
της
Οι
κατηγορίες
που
χρηματοδοτηθούν
είναι:
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο
Αμπατζόγλου,
Μεταδευτεροβάθμιες
Ακαδημαϊκές
Σπουδές,
Επαγγελματικές
Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:
Σπουδές,
Αθλητική Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση Τεχνών.

Για Για
περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές
στηνemail
ΦΙΛΙΑ
επιπρόσθετες
πληροφορίες,
μπορείτετηλεφωνήστε
να μας στείλετε
AHEPA
Education
Committee
στη(514)
διεύθυνση:
info@hlbs.ca
ή
καλέσετε
τη
ΓΡΑΜΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
στο
948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
(HELP
στοWilderton
514-344-1666.
Εαν
δενLINE)
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
Επιτροπή Υποτροφιών HLBS
στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε
την αίτηση και
να λάβεταιΚυριών
περισσότερες πληροφορίες
Φιλανθρωπικού
Οργανισμού
Ελληνίδων
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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Οργανισμός ΦΙΛΙΑ: Δεύτερο ετήσιο Walk A Thon στο Laval

Ένα έτος διπλών εκλογών έφερε υποψηφίους για ομοσπονδιακά και δημοτικά αξιώματα να
συμμετέχουν στο φετεινό Walk A Thon
Του Martin C. Barry

Η

marty@newsfirst.ca

15η επέτειος του ετήσιου Walk A
Thon του οργανισμού ΦΙΛΙΑ το Σάββατο 11/9 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην πόλη του Λαβάλ, όπου η
ΦΙΛΙΑ εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσπίσει
εβδομαδιαίες δραστηριότητες. Όπως και
πέρσι, το Walk A Thon έγινε στο πάρκο
Saint Norbert, στην ανατολική πλευρά του
Chomedey.
Φέτος στην εκδήλωση – μια και είναι
έτος ομοσπονδιακών και δημοτικών εκλογών – συμμετείχε ένας καλός αριθμός
υποψηφίων και από τα δύο επίπεδα της
κυβέρνησης που αναζητούν επανεκλογή
ή για πρώτη φορά έκαναν ένα διάλειμμα
από την προεκλογική τους εκστρατεία, για
να σταματήσουν για λίγο στο πάρκο στην
οδό Cartier Blvd. δείχνοντας την υποστήριξη τους στο έργο της ΦΙΛΙΑΣ.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Το Walk A Thon πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο κάθε έτους, για να συγκεντρώσει χρήματα για τη συνέχιση τού προγράμματος διανομή γευμάτων -meals-onwheels- της ΦΙΛΙΑΣ. Ενώ η αποστολή της
ΦΙΛΙΑΣ κάποτε ήταν να παρέχει βοήθεια
σε Ελληνίδες της Ελληνικής κοινότητας
του Park Extension και αργότερα σε όλο το
Μόντρεαλ, επειδή αυξήθηκαν οι ανάγκες,
εδώ και μερικά χρόνια εξυπηρετεί ηλικιωμένους και άτομα απ’ όλες τις περιοχές.
Τα πρώτα 13 χρόνια η ΦΙΛΙΑ πραγματοποίησε το Walk A Thon στο Park Extension,
το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται από
τους περισσότερους Έλληνες, ως το εμβληματικό κέντρο της ελληνικής παροικίας του Μόντρεαλ. Τα τελευταία χρόνια,
λόγω της αύξησης του αριθμού μελών
αλλά και της Ελληνικής παροικίας στην
πόλη του Λαβάλ, η ΦΙΛΙΑ έχει αυξήσει συνάμα με το Park Extension τις δραστηριότητες της στο Λαβάλ.

Οι συμμετέχοντες στο Walk A Thon 2021 του Συλλόγου ΦΙΛΙΑ, συμπεριλαμβανομένων πολλών αιρετών και υποψηφίων για το έτος των εκλογών, συγκεντρώθηκαν για να φωτογραφηθούν στο πάρκο Saint Norbert πριν ξεκινήσουν.
(φωτογραφία: Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia)

Start your life!
Live your dream!
LOANS AND BURSARIES AVAILABLE
COVERED BY EMPLOI QUEBEC
επειδή θέλουν να είναι κοντά η μία στην
άλλη. Υπό την ηγεσία για πολλά χρόνια
από την εκτελεστική διευθύντρια, Ιωάννα Τσουμπλέκα, οι υπηρεσίες της FILIA
περιλαμβάνουν νοικοκυριό και επίβλεψη
σπιτιού, εκπαίδευση εθελοντών και κλινική υγειονομικής περίθαλψης για τα πόδια.

βεβαιωθεί ότι όλα τα μέλη παραμένουν
συνδεδεμένα και δεν αισθάνονται απομονωμένα», μας δήλωσε η κα Κουτράκη.
«Είναι περηφάνια και τιμή μου που μπορώ να συμμετέχω εδώ σήμερα».
«Είναι απαραίτητο να είσαι εδώ», δήλωσε ο Ouellette, ο οποίος ήταν ο μόνος
εκλεγμένος αξιωματούχος στο φετινό
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Walk A Thon που δεν αντιμετώπιζε επιΌσοι επιθυμούσαν, μπορούσαν αργότε- κείμενες εκλογές. «Ακόμα κι αν ξεκίνησε
ρα να σταματήσουν για να ξεκουραστούν η ΦΙΛΙΑ στο Μόντρεαλ, τώρα έχει ομάδες
και να συνομιλήσουν με φίλους από πα- στο Chomedey και το εκτιμούμε».
λιά στο πάρκο, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα μεσημεριανό γεύμα που ετοίμασαν εθελοντές της FILIA για όλους όσους
συμμετείχαν στη βόλτα.
Μεταξύ των ειδικών προσκεκλημένων φέτος ήταν ο Chomedey MNA Guy
Ouellette, η ομοσπονδιακός βουλευτής
για το Vimy Αννη Κουτράκη, η δημοτική σύμβουλος του Chomedey Αγλαΐα
Ρεβελάκη, ο δημοτικός σύμβουλος του
L›Abord-Pl-Plouffe Βασίλειος Καριδόγιαννης, η δημοτική σύμβουλος της SouvenirLabelle Sandra El-Helou και η αρχηγός
και υποψήφια δήμαρχος του Action Laval
Sophie Trottier.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κάποτε, σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο του Park Extension, Μαίρη Ντέρος
(η οποία συμμετείχε στη φετινή βόλτα),
μέχρι 20.000 άτομα ελληνικής καταγωγής ζούσαν στο Park Extension. Ωστόσο,
ο αριθμός των Ελλήνων που παραμένουν
στο Park Extension έχει μειωθεί σε 3.500,
ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ
είπε, σημειώνοντας ότι οι εκτεταμένες
οικογένειες συχνά θα επιλέξουν να μετε- «Η ΦΙΛΙΑ κάνει καταπληκτική δουλειά,
γκατασταθούν σε ένα μέρος όπως το Laval, ειδικά κατά τη διάρκεια του Covid, για να

Accounting

«Οι ηλικιωμένοι μας είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα», δήλωσε η δημοτική
σύμβουλος του Chomedey Αγλαΐα Ρεβελάκη, σημειώνοντας ότι είναι και διαχειρίστρια ενός τοπικού γηροκομείου ηλικιωμένων.
«Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη δραστηριοτήτων για τους Έλληνες ηλικιωμένους. Αλλά η Ιωάννα κάνει μια εξαιρετικά
καλή δουλειά οργανώνοντας δραστηριότητες για να παρακινήσει τους ηλικιωμένους».

Secretarial
and Legal
Studies

Start your life!
Live your dream!
LOANS AND BURSARIES AVAILABLE
COVERED BY EMPLOI QUEBEC

REGISTER TODAY: 514-381-5440
Accounting PIUSCENTRE.COM

9955, Papineau Ave., Montreal, QC H2B 1Z9
Οι περιπατητές προχώρησαν στους δρόμους γύρω από το πάρκο Saint
Norbert κατά τη διάρκεια του Walk A Thon της FILIA το 2021 (φωτογραφία:
Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia)
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Ζήσε όμορφες εμπειρίες
εκεί όπου γεννήθηκε η περιπέτεια

Ο

ι Ελληνικές Προσκοπικές Ομάδες
“Παυλίδης” ιδρύθηκαν το 2007
στο Λαβάλ και σήμερα βρίσκονται
στην υπηρεσία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ. Σκοπός μας
είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη
της ελληνοκαναδικής νεολαίας, με τον
συνδυασμό της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας και της προσκοπικής
εμπειρίας. Συμμετέχουμε σε πολλές
εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας,
όπως στο Ορθόδοξο Πάσχα, στους
εορτασμούς της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και της Ημέρας του
«ΟΧΙ», καθώς και σε έθιμα, όπως την
παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας.
Η ιστορία των Ελλήνων Προσκόπων
στο ευρύτερο Μοντρεάλ χρονολογείται
από το 1925. Από τότε έως και σήμερα, πολλοί Ελληνοκαναδοί πέρασαν
από τους προσκόπους, αποκομίζοντας όμορφες εμπειρίες, ώστε να λένε
ότι κάποτε υπήρξαν και αυτοί Έλληνες
Πρόσκοποι. Αρκετοί από αυτούς του
προσκόπους, έχουν αναλάβει σήμερα
τη μεγαλύτερη ευθύνη, να διατηρήσουν την κληρονομιά των Ελλήνων
Προσκόπων ως εθελοντές ή να στηρίζουν τις Ελληνικές Προσκοπικές
Ομάδες σε διάφορες δραστηριότητες,
όπως εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων αλλά και αναζήτησης εθελοντών για τα τμήματα των παιδιών.
Το προσκοπικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικιακή ομάδα, έχει
σχεδιαστεί από έμπειρους εθελοντές,
ώστε με παιδαγωγικό και διασκεδαστικό τρόπο να προτρέπει τους νέους να
αγαπήσουν τη μάθηση, τον εαυτό τους
και την ιδέα της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Κάθε ηλικιακή ομάδα έχει

ένα πρόγραμμα βασισμένο στο αντίστοιχο σύνθημα της, που καθοδηγεί τα
μέλη της σε ένα κοινό όραμα για μια
καλύτερη κοινωνία.
Κάστορες (5 έως 7 ετών):
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ
Ανακάλυψε καινούργιες εμπειρίες
όπως το κάμπινγκ, τον περίπατο στη
φύση, το παιχνίδι ρόλων και το μαγείρεμα στο δάσος! Κάνε καινούργιους
φίλους!
Λυκόπουλα (8 έως 10 ετών):
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
Με τον χάρτη της ζούγκλας, που περιλαμβάνει προτάσεις γεμάτες περιπέτεια, αναζήτησε νέες προκλήσεις και
σχεδίασε, μαζί με τα άλλα παιδιά, τις
δραστηριότητες της ομάδας σου.
Πρόσκοποι (11 έως 14 ετών):
ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδήγησε την περιπέτεια στο φουλ!
Οργάνωσε το ταξίδι σου όπως το θέλεις εσύ, πάντα με καλή διάθεση και
με ασφάλεια!
Ελάτε να μας γνωρίσετε: Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2021 στις 6:30 μ.μ.
Συγκεντρώσεις κάθε Τετάρτη, 6:30
μ.μ. με 8:00 μ.μ. στο παράρτημα V του
σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης»,
(γυμναστήριο), 931 rue Emerson,
Laval. Είσοδος στην αυλή του σχολείου. Θα τηρηθούν όλα τα τρέχοντα υγειονομικά μέτρα της κυβέρνησης του
Κεμπέκ. Τηλ.: 514-331-5318. Email:
hsgp.group@gmail.com, Facebook:
@HSGPavlides, Ιστοσελίδα : hcgm.
org/hellenic-scouts-pavlides

ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τ

Τ

Οι εγγραφές συνεχίζονται online

ο Λαογραφικό Εργαστήρι Μοντρεάλ (ΛΕΜ) ξεκινά τα μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών από αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο! Οι
εγγραφές πραγματοποιούνται πλέον online, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://hcgm.org/cultural-affairs-2/dance/ Για περισσότερες πληροφορίες
στείλτε μας email στο mylem@hcgm.org.
Αυτή τη δύσκολη περίοδο, στο ΛΕΜ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε αυτή
η χορευτική σεζόν να είναι τόσο διασκεδαστική όσο και εκπαιδευτική, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια όλων.
Παρακαλούμε σημειώστε:
Οι μάσκες θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ανεξάρτητα από την ηλικία των χορευτών μας.
Όλοι οι χορευτές 13 ετών και άνω πρέπει να παρουσιάσουν τους κωδικούς
QR τους στην εφαρμογή VaxiCode ή σε έντυπη μορφή.

Για τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
α Σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ, το Γυμνάσιο/Λύκειο «Αριστοτέλης» και Δημοτικά «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγιος Νικόλαος»
ζητούν διδακτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2021-22. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
από την Ελλάδα και άδεια εργασίας για τον Καναδά ή Πτυχίο από Καναδά με
επίσημη απόδειξη Ελληνομάθειας.
Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να συμμετάσχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, παρακαλούμε αποστείλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kkiryakidis@hcgm.org ή στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 5777 Wilderton Avenue, Montreal H3W 2V7 υπόψη Κας.
Καίτης Κυριακίδου.
Η ΕΚΜΜ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

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

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου και πατέρα

ΣΟΦΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΏΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗ

(από Πύλο Μεσσηνίας)

(από Πικέρνη Αρκαδίας, ετών 75)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Η σύζυγος:
Χριστίνα Τσαγκαρέλη
(το γένος Κουνιόπουλος)

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

Τα παιδιά:
Κώστας και Παναγιώτης
Τσαγκαρέλης και οι
οικογένειες τους.

ΝΙΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
(από Χάβαρη Ηλείας)

Οι λοιποί συγγενείς
και φίλοι.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Ευχαριστήριο

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Ευχαριστούμε θερμά, όλους
όσους μας συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος μας
για το θάνατο του
αείμνηστου συζύγου
και πατέρα,
Γεώργιου Τσαγκαρέλη.

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΡΓΙΟΥΔΑΚΗ
(από Σπάρτη Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

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

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

ΦΏΤΕΙΝΗΣ (ΕΦΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΏΡΟΥ
ΣΕΡΒΕΤΗ

(από Αθήνα)

(από Βαμβακού Σπάρτης Λακωνίας)

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
(11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας
(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.)
τελείτε Διετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΖΑΜΑΡΙΑ

ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ
ΧΑΡΙΣΑΚΗ

(από Κεφαλονιά)

(από Αθήνα)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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

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

Ανακοίνωση
Επιτροπής
Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού
Αγίας
της του Θεού Σοφίας
Επιτροπή
Ανοικοδόμησης
Του ΙερούτουΝαού
Αγίας
τηςτουτου
Ιερού Ναού
Αγίας της
ΘεούΘεού
Σοφίας Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»

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

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους
Αγαπητοί
συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε
Θέλουμε
να
ευχαριστήσουμε
όλους τους Παροικιακούς
συλλόγους,
τα Διοικητικά
τουςμε
Συμβούλια
πρόθυμα μας συμπαραστάθηκαν
προς εσάς για
να σας ενημερώσουμε
και πάλι σχετικά
με τακαιόσα
σχετίζονται
τον υπόπου
ανοικοδόμηση
Ιερό Ναό Αγίας της
.
καιΘεού
μας συμπαραστέκονται
του
Σοφίας που βρίσκεται
στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα.

Βασιζόμενοι
πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση
περάσει.
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 (επτά) χιλιάδες δολάρια.

Αγαπητοί
συμπάροικοι,
αγαπητοί
εν
αδελφοί,
οι ανάγκες
είναι
μεγάλες
και η κάθε
και μικρή
ή μεγάλη οικονομική
συμπαράστασή
σας,γωνία
είναι απαραίτητα
για να
Η Όμως
εκδήλωση
θα γίνει
στην
αίθουσα
τουηθική
Συλλόγου
Μεσσηνίων
7287 Χριστώ
CHAMPAGNEUR,
OGILVY, την
οποία ο Σύλλογος,

μας
πρόσφερε και
δωρεάν
ως εκαυτής
τούτου
ευχαριστούμε
την Διοίκηση
τουόπως
Συλλόγου.
ολοκληρώσουμε
τηνπάλι
Εκκλησία
μας και
και μέσω
να συνεχίσουμε
το πνευματικό
μας έργο,
επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός
Παράλληλα
σας
υπενθυμίζουμε
ότι
λόγω
του
ότι
οι
ανάγκες
για
την
ολοκλήρωση
του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς
Ως εκ τούτου, οι προσπάθειές μας συνεχίζονται.
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
:
Γι’ αυτό,
σαςAve
υπενθυμίζουμε
μπορείτε και Qc.
εσείςH3P
να ενισχύσετε
*CIBC
1254
Beaumontότι
Mont-Royal
3E5 Branch
Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*ΕίτεBank
καταθέτοντας
προσφορά
σας στον
λογαριασμό
τής 2305
SCOTIABANK,
Rockland
Shopping
Centre,
Branch
number
628513E9,
Account
*The
of Novaτην
Scotia,
Rockland
Shopping
Cent,
Rockland
Road,
ste 1830,
Ville
MontTransit
Royal,
QC H3P
Transit
no0005215,
62851, που
account
no 0005215.
Number
ανοίχτηκε
ειδικά για τον σκοπό αυτόν,
Αναφέροντας
τους
μπορείτε
επίσης :να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας
*Είτε στέλνοντας
την αριθμούς,
προσφορά σας
στην διεύθυνση
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 SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL QC. H2S 3K6
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

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

. θα
Για κάθε
πληροφορία,
ή τον τρόπο
ενίσχυσης
τηςαποδείξεων
προσπάθειάς για
μας,φορολογικές
τηλεφωνήστε στον
αριθμό: 514-744-4576
καιNo:
ζητείστε
την κα Δήμητρα
Φυσικά
λόγω
του ότι έχουμε
άδεια
έκδοσης
απαλλαγές
(Registration
790776124
RC0001)
Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
όλων
όσων
θέλουν
να
δούν
την
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε
άλλον
τρόπο
μπορείτε,
θα
μας του
χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
ενθαρρύνει
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού
μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
Με αγάπη
Χριστού
και τις ευλογίες
π. Βίκτωρος
Τσέκερη
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
Από την
Επιτροπή Ανοικοδόμησης την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως
σας
προσκαλούμε
τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
τις 6:00 μ.μ. σε μια
εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,»
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
με τιμή εισιτηρίου
$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΎ

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 20/9/2021 – 26/ 9/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1176: Ο βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα
στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας, από τους
Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν.
1920: Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος
Α’ τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του
σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους
Βασιλικούς Κήπους του Τατοΐου. Οι γιατροί του
ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει
καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα
πάθει σηψαιμία και θα πεθάνει, στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία 27 ετών.
1961: Οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της
Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το
πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην
Κωνσταντινούπολη.
1978: Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του
κράτος.
2000: Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό
μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης
βαρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
811

Με την πανσέληνο να φωτίζει
τον ασαφή και χαοτικό δωδέκατο οίκο
σας, μπορεί να προσπαθήσετε να λάβετε
μια ευθεία απάντηση από κάποιον, χωρίς
αποτέλεσμα όμως. Ή ίσως οι ασαφείς και
μπερδεμένες σας σκέψεις, που σας δημιουργεί αυτό το έντονο ψυχικά φεγγάρι,
σάς κάνουν να νιώθετε απαισιοδοξία και
κατάθλιψη.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Να είστε προσεκτικοί, να μη
σπαταλάτε τους οικονομικούς σας πόρους ή τα συναισθήματά σας σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν, είναι το μήνυμα
της πανσελήνου στον όγδοο οίκο σας,
των κοινών περιουσιακών στοιχείων και
της οικειότητας. Μια στενή σχέση σας θα
μπορούσε να αισθανθεί ότι απειλείται
από εσάς, κατά κάποιον τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Προσοχή στις φιλίες σας και τις
ομάδες όπου ανήκετε, καθώς η πανσέληνος στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο
οίκο σας, μπορεί να αποκαλύψει έναν
κρυφό εχθρό στον κοινωνικό κύκλο σας.
Η γνώμη των φίλων σας και οι δημοσκοπήσεις θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν μακριά από την αλήθεια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Μήπως είστε το θύμα στη σχέση σας; Η πανσέληνος στον έβδομο οίκο
σας, των σχέσεων, σας ζητά να βρείτε την
ισορροπία του «δούναι και λαβείν». Αποφύγετε να μηρυκάζετε προβλήματα που
δε βοηθούν. Βεβαιωθείτε ότι δε βγάζετε
αυθαίρετα συμπεράσματα και βασίζεστε
στα πραγματικά περιστατικά και όχι στο
υπερβολικό άγχος.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Θα ανταμειφθείτε μόνο αν έχετε αγωνιστεί, καθώς η πανσέληνος φωτίζει το δέκατο οίκο σας, της φιλοδοξίας
και της επίτευξης των μακροπρόθεσμων
στόχων. Θα μπορούσατε να νιώσετε μια
αμηχανία, καθώς σας χτυπά την πόρτα
η καλή τύχη στη σταδιοδρομία σας και
δεν ξέρετε τι να κάνετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Προσέξτε πού περιπλανιέται
το μυαλό σας. Η πανσέληνος φωτίζει
το νοητικό και επικοινωνιακό τρίτο οίκο
σας και σας προειδοποιεί για χαοτικές
σκέψεις και συζητήσεις που δεν καταλήγουν πουθενά. Ίσως κάποιος να αμφισβητεί τη νοημοσύνη σας και οι απόψεις
σας δεν μπορούν να ταυτιστούν, πράγμα
που προκαλεί χάος και ασάφεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Με την πανσέληνο στον έκτο
οίκο σας, της υγείας, θα μπορούσατε να
παγιδευτείτε σε μια εμμονή με την ομορφιά σας και την υγεία σας, που εκτροχιάζει τους απώτερους στόχους σας. Ίσως
ακολουθήσετε μια υπερβολική δίαιτα η
οποία δε θα λειτουργήσει σωστά, εκτός
κι εάν την ακολουθείτε τακτικά και είναι
υγιεινή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Με την πανσέληνο να φωτίζει
το φιλοσοφικό και φιλελεύθερο ένατο
οίκο σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι
υπάρχει κάποιο θεϊκό σχέδιο στη ζωή.
Νιώθετε ανανεωμένοι συναισθηματικά και ψυχικά, έτοιμοι να καθίσετε στο
κάθισμα του οδηγού και να οδηγήσετε
εσείς τη ζωή σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Η πανσέληνος φωτίζει τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειάς σας, και δείχνει ότι υπάρχουν
δύο αντίθετες δυνάμεις που πρέπει να
συμβιβαστούν. Ο σύντροφός σας ενδέχεται να μην μπορεί να συγχρονιστεί με
την οικογενειακή ή την επαγγελματική
σας ζωή (ή εσείς με τη δική του).

Προσπαθείτε πολύ σκληρά για
να συμβαδίσετε οικονομικά με τους άλλους; Μη την πανσέληνο να φωτίζει το
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, ίσως
βρεθείτε να κάνετε μια οικονομική θυσία, όπως να δώσετε χρήματα σε έναν
έρανο ή σχεδιάσετε μια ακριβή απόδραση. Αλλά προτού βάλετε βαθιά το χέρι
στην τσέπη, σκεφτείτε το δύο φορές.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Υπάρχουν κρυμμένα συναισθήματα τα οποία ίσως και να μη μπορείτε να
τα αντιληφθείτε, ίσως υποβόσκει μια ένταση με τον αγαπημένο σας, καθώς η πανσέληνος ταρακουνά τον ερωτικό πέμπτο οίκο
σας. Θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε
καταπιεσμένα συναισθήματα και ζήλια,
επομένως προσέξτε για περιττές θεατρικές
καταστάσεις και ξαφνικά ξεσπάσματα.

Όλα για τους άλλους και τίποτα για σας; Μια κόκκινη σημαία από την
πανσέληνο στο ζώδιό σας. Ήρθε όμως η
ώρα να νοιαστείτε για τις προσωπικές
σας ανάγκες και επιθυμίες. Μπορεί να
είστε απασχολημένοι με τα προβλήματα
των άλλων και όχι με τη δική σας ζωή,
διαθέτετε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για
εσάς!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 810

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Σ

ε μία δίκη, ο δικηγόρος του μηνυτή (ενάγων) κάλεσε την πρώτη του μάρτυρα (κατηγορίας), μια
γιαγιά. Την πλησίασε και τη ρώτησε:
«Κυρία Νομικού, με γνωρίζετε;».
Και η μάρτυς απάντησε: «Μα ναι,
σας γνωρίζω κ. Καρρά. Σας γνωρίζω
από όταν ήσασταν μικρό αγόρι, και
ειλικρινά, η απογοήτευση που μου
δώσατε είναι μεγάλη. Ψεύδεστε ασυστόλως, κερατώνετε τη γυναίκα σας,
χειραγωγείτε τον κόσμο και τους κουτσομπολεύετε πίσω από την πλάτη
τους.

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Η ΔΙΚΗ

Κάνετε τον καμπόσο, όταν δεν μπορείτε να μοιράσετε ούτε δύο γαϊδουριών το άχυρο! Ναι, σας γνωρίζω!».
Ο δικηγόρος έμεινε έκπληκτος!
Μη γνωρίζοντας τι να κάνει, έδειξε
το δικηγόρο υπεράσπισης και ρώτησε ξανά: «κ. Νομικού, γνωρίζετε το
δικηγόρο υπεράσπισης;» Και εκείνη
απάντησε πάλι: «Ναι τον γνωρίζω.
Τον γνωρίζω από όταν ήταν νεότερος.
Είναι τεμπέλης, φανατικός και αλκοολικός. Δεν έχει ούτε μία κανονική σχέση και η νομική του εξάσκηση είναι η
χειρότερη σε ολόκληρη την Πολιτεία!

Και δεν κάνω λόγο για το κεράτωμα
της συζύγου του με 3 διαφορετικές
φιλενάδες, εκ των οποίων η μία είναι
η γυναίκα σου. Ναι, τον ξέρω!».
Ο δικηγόρος υπεράσπισης κόντεψε
να πεθάνει!
Ο δικαστής κάλεσε και τους δύο δικηγόρους να πλησιάσουν την έδρα
και με πολύ χαμηλή φωνή είπε:
«Εάν έστω ένας από εσάς τους δύο
ηλίθιους, τη ρωτήσει εάν με γνωρίζει,
θα σας στείλω και τους δύο στην ηλεκτρική καρέκλα, συνεννοηθήκαμε;!».

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm
Saturday 8:00 am to 1:00 pm
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Something for everyone | De tout pour tous

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

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

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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

514-800-0666

RESIDENTIAL

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

COMMERCIAL

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

514.731.6391

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας
της εταιρείας.

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

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

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

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

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

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

www.lazaros.ca

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

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

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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

X

O

SAINT-MARTIN
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ΜΠΡΑ ΒΟ
ΜΑ ΡΙΣΣ Α!

Μας έκανες όλους
υπερήφανους!

Επίσημος υποστηρικτής της
Μαρίσσας Παπακωνσταντίνου

