Professional
Auto Body
Repair & Painting
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

1385, Boul. des Laurentides local 103,
Vimont, Laval 514 476-4565
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159 ΕΔΡΕΣ

5 491 329 ΨΗΦΟΙ
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119 ΕΔΡΕΣ

5 689 305 ΨΗΦΟΙ
33,8%

33 ΕΔΡΕΣ

1 299 276 ΨΗΦΟΙ
7,7%

barbiesgrill.com

Suggested presentation.
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25 ΕΔΡΕΣ

2 989 075 ΨΗΦΟΙ
17,7%

ΣΕΛΙΔΕΣ 4, 18-19

2 ΕΔΡΕΣ

389 927 ΨΗΦΟΙ
2,3%

0 ΕΔΡΕΣ

839 392 ΨΗΦΟΙ
5%
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΤΑ ΝΕΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΘΗΤΕΊΑΣ

για τον Justin Trudeau

Επανεκλογή για Κουτράκη και Λαμπροπούλου

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ

COVID-19

PHOTO: CPAC

ΣΕΛΙΔΑ 5

Μειώνεται
σταδιακά
η προστασία
των εμβολίων;

ΣΕΛΙΔΕΣ 9,11,15

Ο νέος ψυχρός πόλεμος
& η συμφωνία AUKUS

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

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

Walk-In

COVID-19

Vaccines
ONE DAY ONLY!

*

*Please bring a valid Health Insurance Card (RAMQ)

at AGAPE Wellness Centre

October 6th, 2021
from 10am to 12pm

For all ages 12+ 1st or 2nd dose

No appointment needed!
3860 blvd. Notre-Dame,
Suite 204, Chomedey, Laval H7V 1S1
For more information

450-934-1122
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Η Ελλάς πνέει τα λοίσθια

*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).

Η ομογένεια καθίσταται η ελπίς του Ελληνισμού

σχερής και απαιτεί εμβριθείς μελέτες,
για να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει κανείς τι μέλλει γενέσθαι με την
υφιστάμενη κατάσταση, εξ αυτού του
λόγου το υφιστάμενο Ελλαδικό Κράτος
εγκληματεί κατά του Ελληνισμού και η
ελπίς πλέον του Ελληνισμού καθίσταται
η ομογένεια.
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

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.
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514.903.9000
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kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
COIS
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Έτι περαιτέρω, ο μεθοδευμένος και
συλλήβδην αυτός αφελληνισμός προάγεται, μέσω της εκπαιδεύσεως, του Πανεπιστημίου και καλλιεργείται από τον
έντυπο και εν γένει ηλεκτρονικό Τύπο. Το
να μιλάς για την Πατρίδα σου, είσαι γραφικός, ο σχεδιασμός καθίσταται σαφής,
η εγκαθίδρυση ενός ουδετερό-θρησκου
και ουδετερο-εθνούς κράτους, αποτελεί
απόλυτη προτεραιότητα τών εν Ελλάδι
πολιτικών, οι οποίοι ως έμμισθα φερέφωνα της Νέας Τάξης πραγμάτων, προάγουν, αντί τριάκοντα αργυρίων, παντελώς ανενδοίαστα το επιλήψιμο αυτό
εγχείρημα του πολιτισμικού ισοπεδωτισμού.
Εξ αυτού του λόγου, επιτρέπεται η ανέλεγκτη ροή μεταναστών καθώς και η
προνομιακή μεταχείριση εις βάρος των
Ελλήνων, τα οποία έχουν καταλάβει όλα
τα δημόσια σχολεία, με την ανοχή του
Ελλαδικού Κράτους, εξάλλου γιατί να
αντιδράσει εφόσον δρα προς την κατεύθυνση αυτή ως ηθικός αυτουργός.
Ο Ελληνισμός δηλαδή, το έθνος, συρρικνώνεται τόσο πολιτισμικά, ιστορικά,
γλωσσικά, καθότι οι νέες γενιές δε διδάσκονται απολύτως το τίποτε, απλώς το
μόνον που κάνουν είναι να υπηρετούν
τις κουλτούρες των αλλοδαπών, δίκην
προοδευτισμού.
Η υφιστάμενη αυτή κατάσταση ελλείψεως παιδείας περί των μειζόνων τούτων ζητημάτων περί της στοιχειώδους
εξακολουθήσεως του έθνους, δημιουργεί ήδη ένα πυώδες άλγος εις τη βάση
της Ελλαδικής κοινωνίας, το οποίο επιδεινώνεται έτι περαιτέρω, ιδίως εις την
περίπτωση, όπου το ίδιο το Κράτος δεν
είναι διατεθειμένο να δώσει ελατήρια
να αναπτυχθούν τα νέα ζευγάρια, προκειμένου να δημιουργηθούν υγιείς οικογένειες για τη βάση του έθνους.
Αντί αυτού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, ότι το δημογραφικό ζήτημα
θα επιλυθεί με τους μετανάστες, επίσης
τα στίφη μεταναστών τα οποία εγκαταβιούν ανάμεσά μας, δεν τα εμβολιάζουν
ούτε μεριμνούν διά αυτό, με αποτέλεσμα, αφενός να κυκλοφορούν ανάμεσά
μας δίχως να ελέγχεται ο βαθμός μετα-

νους του δοτού Ελλαδικού παρασιτικού
Κράτους, το οποίο ιδίως επί των ημερών
μας τελεί εις διατεταγμένη υπηρεσία
να αφανίσει οτιδήποτε Ελληνικό για να
επιτευχθούν οι σαφείς εντολές των ορισμένων εξωθεσμικών παρακέντρων τα
οποία κινούν τα νήματα. Εν κατακλείδι
η κατάσταση καθίσταται ιδιαίτατα δυ-
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Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ]

δόσεως του ιού και εξ ετέρου δε, να μην
υφίστανται την τιμωρία την οποία υφίσταται ο Έλληνας πολίτης, ήτοι την εξάρτηση της εργασίας από την υγεία, ήτοι
δηλαδή τη στέρηση της επιβίωσής τους,
λόγω άρνησης να υποβληθούν προς μία
Ιατρική Πράξη.
Το δοτό Κράτος επιτίθεται κατά του
Έθνους και επιδιώκει παντί τρόπω να το
εξαλείψει και να καταλύσει, δηλαδή να
μην έχουμε θρησκεία, ιστορία, γλώσσα,
παραδόσεις, ήδη όλα έχουν παραχωρηθεί υπέρ των αλλοδαπών, έχει πρωτοφανώς και σκανδαλωδώς δοθεί εθνική
κυριαρχία δίχως πόλεμο και ουδείς αντιδρά, όλοι οι μηχανισμοί αγάγουν προς
τη νόθευση των εθνών και την κατάργηση του Ελληνισμού.
Έτι περαιτέρω παράδειγμα είναι, ότι
ουδείς μπορεί να ασκήσει κριτική για
τους αλλοδαπούς, ενώ η Εισαγγελία για
άλλα αδικήματα καθεύδει τον νήδυμον
ύπνο, εν προκειμένω αμέσως υπεραμύνεται των αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν
αποικήσει την πατρίδα μας.
Όλη η ως άνω στενάχωρη κατάσταση
επιβεβαιώθηκε, εφέτος το καλοκαίρι, με
τον πλέον αισχρό και επονείδιστο τρόπο,
όπου απαγορεύτηκε η Λιτανεία της Εικόνας της Παναγίας και την ίδια ημέρα
επέτρεψαν την περιφορά της κούκλας
της «Αμάλ» όπως επίσης επέτρεψαν το
έθιμο την Σιιτών στον Πειραιά, ήτοι την
Ασούρα.
Τα δύο αυτά μέτρα και σταθμά δεν καθίστανται διόλου τυχαία, διότι δεν είναι
δυνατόν να ελλοχεύει κίνδυνος δήθεν
μετάδοσης του επίμαχου ιού από την
«Παναγία» και από τα ξενόφερτα έθιμα
των αλλοθρήσκων να μην υπάρχει ουδένα πρόβλημα.
Το ιταμό εγχείρημα του διωγμού των Ελλήνων, αποτελεί απεριφράστως η πολιτική της παγκοσμιοποιήσεως, την οποία
όπως και εξέθεσα, η Πολιτεία ασφαλώς
και η παρούσα κυβέρνηση, υπηρετεί
αμελλητί, δηλαδή τη συστηματική καλλιέργεια λήθης του παρελθόντος, την
κατάργηση του έθνους, την καταβαράθρωση της πατρίδας, ο Έλληνας θα καθίσταται πτωχοποιημένος και εγκαταλελειμμένος εις την ίδια του την Πατρίδα,
καθότι τα υπερεθνικά διευθυντήρια εις
τα οποία έχει συνθηκολογήσει και η Ελληνόφωνος Πολιτεία, αποφασίσει περί
του ακρωτηριασμού του Ελληνισμού,
τόσο ουσιαστικά όσο και δημογραφικά.
Η μέριμνα απάντων καθίσταται η νόθευση των εθνών από μετανάστες, οι
πνευματικές δυνάμεις οι οποίες τα ορίζουν αυτά, υπηρετούν συγκεκριμένες
δομές και ακολουθούν κατά γράμμα,
συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν
γραφεί, και τηρούνται μέχρι σήμερον
απαρεγκλίτως. Ακριβώς για αυτό το λόγο
είμαστε ξένοι στην πατρίδα μας, διότι
κηδεμονεύεται από τους Ελληνόφω-

OUPEMENT
GR
Q

ίναι πρόδηλο, ότι σήμερον η κατάσταση ιδίως εν Ελλάδι, έχει εκτραχηλιστεί, καθότι το Ελλαδικό Κράτος
ουδόλως σχετίζεται με το έθνος, τα ιδανικά και τις παραδόσεις τους λαού, ήτοι
την ταυτότητα και την ιδιοπροσωπία
του. Άπαντα τα «Ελληνόφωνα» κόμματα μισούν θανάσιμα τον Ελληνισμό και
προσπαθούν να κατασυκοφαντήσουν
οιαδήποτε μνεία περί του μεγαλείου της
Ελλαδικής ιστορίας, περί του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, περί της καθ’ ημάς Ανατολής, περί των αγωνιστών του έπους του
‘40, τούτο καταφαίνεται και από τη μανία
της προαγωγής του ιδεολογήματος του
εθνομηδενισμού εις τα σχολεία, αυτό
βεβαίως πέραν από την παιδεία συμβαίνει εν γένει και εις την πολιτεία διότι,
πολλοί ήρωες, δεν έχουν αναδειχθεί με
διάφορα αγάλματα ανά την Επικράτεια
της Χώρας.
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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

Σ

Και τώρα τι γίνεται;

τις 20 Σεπτεμβρίου, οι Καναδοί αποφάσισαν με την ψήφο τους
ποιος θα αναλάβει να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.
Ο Justin Trudeau, ως γνωστόν, προκήρυξε τον Αύγουστο πρόωρες
εκλογές προκειμένου να αποπειραθεί να ανακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχασε δύο χρόνια πριν.
Το αποτέλεσμα όμως τον διέψευσε. Οι ψηφοφόροι για άλλη μία
φορά δεν του έδωσαν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης πλειοψηφίας. Το στοίχημα χάθηκε…
Η φυσιολογική φθορά της εξουσίας έγινε πλέον αισθητή και η
«Τρουντομανία» του 2015 μοιάζει πολύ μακρινή… Επικεφαλής
κυβέρνησης μειοψηφίας από τον Οκτώβριο του 2019, ο Καναδός
πρωθυπουργός εξαρτάται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για
την προώθηση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεών του.
Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν υπάρχει
πλήρης εικόνα για τον ακριβή αριθμό των εδρών που έλαβε το
κάθε κόμμα.
Οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν 156 έδρες, μία λιγότερη σε σύγκριση
με το 2019. Αφού καταμετρηθεί η επιστολική ψήφος δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Οι Συντηρητικοί, αν και έλαβαν τους περισσότερους ψήφους,
λόγω του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος δεν κέρδισαν την
πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων με αποτέλεσμα
να παραμείνουν ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στα υπόλοιπα κόμματα δεν υπήρξε κάποια ανατροπή σε σχέση με το αποτέλεσμα, με
εξαίρεση τους Νεοδημοκράτες που κέρδισαν τρεις έδρες.
Οι φετινές εκλογές - κάθε άλλο από ομαλές - σημαδεύτηκαν από
έντονες απεργίες, κυρίως για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της
πολυπληθούς πορείας στο Μόντρεαλ, μετά από ένα καλοκαίρι με
πρωτοφανές κύμα καύσωνα με αρκετά θύματα.
Οι Καναδοί είδαν τις τιμές των βασικών ειδών, όπως τα τρόφιμα,
τα ρούχα και τις μεταφορές να αυξάνονται, εξαιτίας του πληθωρισμού που άγγιξε το 3,7%, το μεγαλύτερο της δεκαετίας.
Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σταθερά στις μεγαλουπόλεις τα τελευταία χρόνια, κατά μέσο όρο 40%.
Η οικονομία, εξ’ άλλου, βρισκόταν στο «κόκκινο», πριν ακόμη χτυπήσει η πανδημία.
Ο Trudeau, παρότι έχει δεχτεί κριτική για τις υπερβολικές δαπάνες, υποστηρίζει ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας
- ένας τρόπος για να δείξει την ικανότητα μιας χώρας να επωμιστεί
το δημόσιο χρέος της - παραμένει σε καλή κατάσταση.
Στην προεκλογική του εκστρατεία είχε υποσχεθεί δαπάνες 78 δις
δολαρίων, ενώ οι Συντηρητικοί υποσχέθηκαν ότι θα επιστρέψουν
σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς μέσα σε μία δεκαετία, χωρίς περικοπές στα προγράμματα και τις υπηρεσίες, υπόσχεση που
πολλοί οικονομικοί αναλυτές αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό.
Οικονομολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι οι πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της πανδημίας, θα ανεβάσουν το έλλειμμα της χώρας στο $1,2 τρις.
Σοβαρές προκλήσεις, τις οποίες η νέα εύθραυστη κυβέρνηση
Trudeau καλείται να αντιμετωπίσει.
Το ερώτημα ωστόσο παραμένει. Με τα υπάρχοντα συσσωρευμένα προβλήματα, θα μπορέσει να σταθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας
ή οι Καναδοί θα κληθούν εκ νέου σύντομα στις κάλπες;
Μένει να δούμε…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

φιλελεύθερος ηγέτης, Justin Trudeau, αν και περιοχή του Τορόντο, στο Βανκούβερ και στο Κεμπέκ,
κέρδισε τις εκλογές και στέφθηκε πρωθυπουρ- έστω κι αν θα παραχωρούσε όλα αυτά που επιθυμεί η
γός – όπως είχα προβλέψει εδώ και τρεις εβδομάδες κυβέρνηση της επαρχίας, προπαντός για την προσταστην τακτική μου εκπομπή του Σαββάτου στο CFMB σία της Γαλλικής γλώσσας. Πάντως, την επόμενη των
– παραμένει το γεγονός ότι μόνο 32,2% της λαϊκής ψή- εκλογών, δεσμεύτηκε να αναθεωρήσει τι πήγε στραφου προτίμησε το κόμμα του, έναντι του 67,8% των βά.
Καναδών που ψήφισαν άλλο κόμμα. Κατέρριψε το πο- Φυσικά, η ενεργή παρουσία του δεξιού κόμματος
σοστό του 36,3% των ψήφων που έδωσαν οι Καναδοί ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ που δημιούργησε ο πρώην συντηρητικός υπουργός Maxime Bernier, βοήθησε το να μην
στις εκλογές του 2006 στον Stephen Harper.
Οι Καναδοί ψηφοφόροι απέδειξαν ότι έχουν κρίση κερδίσει τις εκλογές ο O’ Toole. Αν και ο Bernier δεν
και είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί απ’ ότι τους υπολο- κέρδισε καμία έδρα -ούτε τη δικιά του- απέσπασε
γίζουν τα κόμματα. Σε καμία περίπτωση δε θα έδιναν 820.000 ψήφους, ήτοι το 5% της κάλπης. Ψήφοι που
σε οποιοδήποτε κόμμα την πλειοψηφία. Διότι ήξεραν, προέρχονται κατά 90% από τους δυσαρεστημένους
ότι μια πλειοψηφία θα έδινε εν λευκώ στο κόμμα που δεξιούς του συντηρητικού κόμματος. Η άνοδος προτίθα κυβερνούσε, την απόλυτη δύναμη να κόψει ότι θα μησης του ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ του Bernier από 1,6%
νόμιζε στις κυβερνητικές δαπάνες και επιπλέον θα άρ- το 2019 στο 5% στις φετινές εκλογές, λειτούργησε ως
χιζε την επιβολή νέων δασμών, τελών και φορολογίας, δεξαμενή απορρόφησης των δυσαρεστημένων του
για να μπορέσει κάπως να μειώσει το κυβερνητικό έλ- «μεταλλαγμένου» συντηρητικού κόμματος υπό την
λειμα που έφτασε στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. ηγεσία του O’ Toole.
Όταν έχεις σουβλατζίδικο, δε νομίζω να κερδίσεις πεΔιάλεξαν λοιπόν ως εναλλακτική λύση να δώσουν
τα ηνία της κυβέρνησης και πάλι στον Trudeau αλλά λατεία πουλώντας… σούσι! Αυτό προσπάθησε να κάόχι την πλήρη αυτοδυναμία. Παρόλο το ποσοστό που νει ο O’ Toole και μπορεί να χάσει το… μαγειρείο του.
Όσο για τις έδρες του Τορόντο που έχασε, για μένα
πήρε ο Trudeau, εξασφάλισε τη θέση του ως ηγέτης
του κόμματος του. Κάτι όμως που δε συμβαίνει στο οφείλεται στο γεγονός ότι έκανε πολύ… ρομάντζο στην
κυβέρνηση του Κεμπέκ, της οποίας η πολιτική του πασυντηρητικό κόμμα.
ρελθόντος – 1976 και μετέπειτα – μεγαλούργησε, και
ανέπτυξε το Τορόντο με δυσαρεστημένους ΜοντρεαΔΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ O’ TOOLE
Στελέχη του συντηρητικού κόμματος έχουν δυσαρε- λίτες που διάλεξαν να διαφύγουν και να φτιάξουν τη
στηθεί από την ηγεσία του αρχηγού τους, o οποίος ξέ- ζωή τους στο Τορόντο.
Αν ρωτούσε τον υποψήφιο του Κώστα Μενεγάκη –
φυγε πολύ από το «πνεύμα» και την πολιτική συντηρητική γραμμή, θέλοντας να μεταμορφώσει το κόμμα πρώην Μοντρεαλίτη – είμαι σίγουρος ότι την γκάφα
που ανέλαβε τον Αύγουστο του 2020 σε ένα κράμα με το συμβόλαιο προς τους γαλλόφωνους Κεμπεκιώτες – διότι ήταν μόνο στα γαλλικά – δε θα το είχε κάνει.
δεξιο-κεντρο-αριστερού κόμματος.
Ο κ. O’ Toole, έπρεπε να είχε πληροφορηθεί ότι και
Αυτό φυσικά δεν άρεσε καθόλου σε οπαδούς του
παλιού καλού συντηρητικού κόμματος, εποχών Brian πάλι λόγω ενός νέου γλωσσικού νόμου, πολλοί ΜοMulroney και Stephen Harper, και μέλη του συμβουλί- ντρεαλίτες θα αλλάξουν επαρχία και θα θυμούνται το
ου του κόμματος έχουν σκοπό να αναθεωρήσουν την «συμβόλαιο O’ Toole με το Κεμπέκ» εκεί που θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
ηγεσία του O’ Toole.
Ήδη ο Bert Chen – μέλος που εκπροσωπεί στο Οντά- Το παράδοξο είναι ότι, όπως το ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ δημιριο το εθνικό συμβούλιο του κόμματος – λέει ότι ο ουργήθηκε από δυσαρεστημένους συντηρητικούς και
Erin O’ Toole θα πρέπει να υποβληθεί σε αναθεώρηση τράβηξε ψήφους από το συντηρητικό κόμμα, έτσι εδώ
ηγεσίας από τα μέλη μετά την εκλογική του ήττα, ση- και σχεδόν 30 χρόνια δημιουργήθηκε το κόμμα BLOC
ματοδοτώντας την πρώτη ανοιχτή πρόκληση για την QUEBECOIS που επίσης αποσπά ψήφους από μια μερίδα του συντηρητικού κόμματος κερδίζοντας φέτος
παραμονή του ως αρχηγός του κόμματος.
Στον αγώνα ηγεσίας, ο O’ Toole έκανε εκστρατεία ως 34 έδρες.
Με άλλα λόγια, μέσα σε 40 χρόνια το συντηρητικό
ο «αληθινά μπλε» συντηρητικός, κάνοντας υποσχέσεις όπως η κατάργηση της τιμής του άνθρακα των κόμμα διασπάστηκε και έχασε δυνάμεις. Όσοι θυΦιλελευθέρων, για να παρουσιάσει μία από τις δικές μάστε υπήρχε κάποτε και το REFORM PARTY (1987
– 2000) το οποίο μετονομάστηκε το 2000 σε THE
του μετά τη νίκη.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών φάνηκε επίσης να αντι- CANADIAN ALLIANCE και το 2003 ξαναενώθηκε με το
στρέφει τις θέσεις του σχετικά με τη χρηματοδότηση συντηρητικό κόμμα.
Αυτές τις κομματικές διασπάσεις δεν τις έχει γνωρίτου CBC και την προστασία των δικαιωμάτων συνείδησης των γιατρών, από το να παραπέμπουν ασθενείς σει το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά, το οποίο κραγια υπηρεσίες στις οποίες ηθικά αντιτίθενται, όπως τά ως επί το πλείστων τη βάση του.
Τελικά, ο μεγάλος νικητής σε αυτές τις εκλογές είναι
ιατρική βοήθεια σε θάνατο ή άμβλωση.
Ο Chen έχει ξεκινήσει στο διαδίκτυο εκστρατεία συλ- ο ηγέτης του NDP κ. Singh, ο οποίος θα κρατά και πάλι
λογής υπογραφών από μέλη που υποστηρίζουν, ότι το «τιμόνι» της κυβέρνησης Trudeau.
Οι καναδοί πολίτες, θέλουν όπως οι επόμενες εκλοζητούν από το εθνικό συμβούλιο του κόμματος να συγκαλέσει δημοψήφισμα για την ηγεσία του O’ Toole γές γίνουν σε τέσσερα χρόνια και όχι νωρίτερα. Απαιπριν από το προγραμματισμένο το 2023. Πιστεύει τούν λοιπόν από τον πρωθυπουργό τους και τους ηγέδε, όπως και άλλα μέλη του εθνικού συμβουλίου του τες των κομμάτων να «συγκατοικήσουν» με απόλυτη
κόμματος, ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν απογο- ηρεμία στην καναδική βουλή και να επιτελέσουν μια
ητευτική και η ευθύνη είναι του O’ Toole. Υπενθυμίζω δημιουργική ανοδική τετραετία για τη χώρα και τους
ότι με τον O’ Toole το συντηρητικό κόμμα κέρδισε 119 Καναδούς.
Τέλος, θα ήθελα να στείλω και τα συγχαρητήρια μου
έδρες, δύο λιγότερες από τον προκάτοχό του Andrew
στις Ελληνικές φωνές στην Καναδική βουλή. Ιδιαίτερα
Scheer που κέρδισε 121 έδρες το 2019.
Ο O’ Toole έχει αναγνωρίσει ότι το κόμμα απέτυχε στην Εμμανουέλα Λαμπροπούλου και την Άννυ Κουνα κερδίσει τις έδρες που χρειαζόταν στην ευρύτερη τράκη. Καλή συνέχεια κυρίες μου και εις ανώτερα.
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Οι ειδικοί
λένε ότι
αυτή
θέση
οδηγεί σε ψευδή κατανόηση
των εμβολίων COVID-19

Η

ιδέα της εξασθένισης της ανοσίας
έχει κερδίσει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, με ορισμένες χώρες να το
χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν
την κυκλοφορία ενισχυτών εμβολίου τρίτης δόσης για τον πληθυσμό τους. Αλλά οι
ανοσολόγοι λένε ότι η έννοια έχει παρεξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Ενώ τα αντισώματα – πρωτεΐνες που
δημιουργήθηκαν μετά από μόλυνση ή
εμβολιασμό που βοηθούν στην πρόληψη
μελλοντικών εισβολών από το παθογόνο – εξισορροπούνται με την πάροδο του
χρόνου, οι ειδικοί λένε ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν προστατευόμαστε από τον
COVID-19.
Η Jennifer Gommerman, ανοσολόγος
από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είπε
ότι ο όρος «εξασθένηση της ανοσίας»
έδωσε στους ανθρώπους μια ψευδή αντίληψη για το πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
«Οι τελευταίες ειδήσεις έχουν αυτή τη
χροιά ότι κάτι δεν πάει καλά, πράγμα
που δεν είναι σωστό», είπε. «Είναι πολύ
φυσιολογικό το ανοσοποιητικό σύστημα
να ανταποκρίνεται όταν δημιουργούνται
πολλά αντισώματα και πολλαπλά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Και
προς το παρόν, αυτό το είδος αναλαμβάνει δράση στο σώμα μας. Αλλά πρέπει να
συρρικνωθεί κάποια στιγμή, διαφορετικά
δε θα είχαμε περιθώρια για μεταγενέστερες ανοσολογικές απαντήσεις».
Τα επίπεδα αντισωμάτων αυξάνονται
στη φάση της «πρωταρχικής απόκρισης»
μετά τον εμβολιασμό ή τη μόλυνση, «όταν
το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι φορτισμένο και έτοιμο να επιτεθεί», δήλωσε
ο Steven Kerfoot, αναπληρωτής καθηγητής ανοσολογίας στο Western University.
«Στη συνέχεια μειώνονται από εκείνη τη
φάση έκτακτης ανάγκης. Αλλά η μνήμη
του παθογόνου παράγοντα και η ικανότητα του σώματος να ανταποκριθεί σε αυτό
παραμένει» πρόσθεσε.
Ο Kerfoot είπε ότι τα Β-κύτταρα, που παράγουν τα αντισώματα και τα Τ-κύτταρα,
που περιορίζουν την ικανότητα του ιού
να προκαλεί σοβαρές βλάβες, συνεχίζουν
να συνεργάζονται για να αποτρέψουν τη
σοβαρή ασθένεια πολύ μετά τη χορήγηση
του εμβολίου. Ενώ τα Τ-κύτταρα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον ιό απευθείας,
καθορίζουν ποια κύτταρα έχουν μολυνθεί
και τα σκοτώνουν γρήγορα. Πρόσφατες
μελέτες έχουν δείξει, ότι η ανταπόκριση των Τ-κυττάρων είναι ακόμα ισχυρή
αρκετούς μήνες μετά τον εμβολιασμό
COVID-19.
«Μπορεί να πάθετε μια μικρή λοίμωξη ...
(αλλά) όλα αυτά τα κύτταρα είναι ακόμα
εκεί, γι’ αυτό και εξακολουθούμε να βλέπουμε πολύ σταθερή αποτελεσματικότη-

τα όσον αφορά την πρόληψη σοβαρών
ασθενειών», δήλωσε ο Kerfoot.
Μια προ-εκτυπωμένη μελέτη που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από τη
Δημόσια Υγεία της Αγγλίας, πρότεινε ότι η
προστασία ενάντια στο νοσοκομείο και το
θάνατο παραμένει πολύ υψηλότερη από
την προστασία από τη μόλυνση, ακόμη και
μεταξύ των ηλικιωμένων. Έτσι, η έννοια
της εξασθένισης της ανοσίας εξαρτάται
από το αν μετράτε προστασία έναντι μόλυνσης ή κατά σοβαρών ασθενειών, είπε
ο Kerfoot.
Το Οντάριο ανέφερε 43 σημαντικές περιπτώσεις νοσηλείας μεταξύ των πλήρως
εμβολιασμένων την Παρασκευή 17/9,
έναντι 256 μη εμβολιασμένων νοσηλευόμενων λοιμώξεων. Υπήρχαν 795 συνολικά
νέα κρούσματα στην επαρχία εκείνη την
ημέρα, 582 μεταξύ εκείνων που δεν είχαν
εμβολιαστεί πλήρως ή είχαν άγνωστη κατάσταση εμβολιασμού.
Η Βρετανική Κολομβία, εν τω μεταξύ,
είχε 53 ασθενείς πλήρως εμβολιασμένους
COVID-19 να νοσηλεύονται τις τελευταίες
δύο εβδομάδες, έναντι 318 μη εμβολιασμένων ασθενών.
«Θα ακούσετε τους ανθρώπους να λένε
ότι τα εμβόλια δεν έχουν σχεδιαστεί για
να προστατεύουν από τη μόλυνση, έχουν
σχεδιαστεί για να αποτρέπουν σοβαρές
ασθένειες», δήλωσε ο Kerfoot. «Δε θα
έλεγα απαραίτητα ότι είναι το εμβόλιο
που έχει σχεδιαστεί για να κάνει το ένα ή
το άλλο ... έτσι ακριβώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα».
Η Moderna δημοσίευσε πραγματικά δεδομένα αυτή την εβδομάδα, που υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο της ήταν 96% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νοσηλείας,
ακόμη και εν μέσω της πιο μεταδοτικής
παραλλαγής Delta, και 87% αποτελεσματικό στην πρόληψη της μόλυνσης – από το
94 % της αποτελεσματικότητας που παρατηρήθηκε στις κλινικές δοκιμές πέρυσι.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna,
Stephane Bancel, δήλωσε ότι «η μείωση
απεικονίζει τον αντίκτυπο της εξασθένισης της ανοσίας και υποστηρίζει την ανάγκη για ενίσχυση για τη διατήρηση υψηλών επιπέδων προστασίας».
Η Pfizer-BioNTech υποστήριξε το ίδιο με
τα δικά της δεδομένα και μια συμβουλευτική ομάδα της Υπηρεσίας Τροφίμων και
Φαρμάκων με έδρα στις ΗΠΑ ψήφισε την
Παρασκευή 17/9 να εγκρίνει τρίτες δόσεις για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή
σε υψηλό κίνδυνο για σοβαρή ασθένεια.
Ωστόσο, η επιτροπή απέρριψε ενισχυτές
για το γενικό πληθυσμό, λέγοντας ότι η
φαρμακευτική εταιρεία είχε παράσχει
λίγα δεδομένα ασφάλειας για επιπλέον
δόσεις.
Ο Gommerman είπε ότι τα δεδομένα
αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει η
Moderna δε σηματοδοτούν την ανάγκη
για τρίτη δόση.

«Το γεγονός ότι προστατεύει το 87 % από
τη μόλυνση, είναι απίστευτο», είπε. «Τα
περισσότερα εμβόλια δεν μπορούν να το
πετύχουν».
Ο Μπάνσελ είπε ότι η έρευνα της
Moderna, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους, πρότεινε ότι μια
αναμνηστική δόση θα μπορούσε επίσης
να παρατείνει τη διάρκεια της ανοσολογικής απόκρισης, επαναφέροντας τα εξουδετερωτικά επίπεδα αντισωμάτων.
Αλλά ο Δρ Sumon Chakrabarti, ένας
ιατρός με ειδίκευση στις μολυσματικές
ασθένειες στη Mississauga, είπε ότι η εξέταση αποκλειστικά της απόκρισης των
αντισωμάτων είναι παραπλανητική και
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ψευδώς,
ως δικαιολογία για έναν άπειρο αριθμό
ενισχυτικών δόσεων. Το Ισραήλ, το οποίο
ξεκίνησεREGISTRATION
τρίτες δόσεις γιαDATES
τους πολίτες

του, μίλησε πρόσφατα για τη χορήγηση
τέταρτων δόσεων στο εγγύς μέλλον. Ενώ
ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα
ενισχυτικά για το γενικό πληθυσμό είναι
πρόωρα, συμφωνούν ότι ορισμένα άτομα
θα επωφεληθούν από ένα τρίτο τρύπημα.
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για
τον Εμβολιασμό συνέστησε ενισχυτές για
τους ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι δεν
προσφέρουν ισχυρή ανοσοαπόκριση από
μια σειρά δύο δόσεων.
Άλλοι ειδικοί υποστήριξαν ότι οι κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης, οι οποίοι
είχαν προτεραιότητα όταν ξεκίνησε η διάθεση τον περασμένο Δεκέμβριο, μπορεί
επίσης σύντομα να χρειαστούν μια τρίτη
δόση.
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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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Η λειτουργία των πνευμόνων παιδιών και νέων
δεν επηρεάζεται έπειτα από λοίμωξη Covid-19
Η πρώτη μελέτη, με επικεφαλής τη
δρα Ίντα Μόγκενσεν, του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου
της Στοκχόλμης, αφορούσε 661 άτομα
με μέση ηλικία 22 ετών, εκ των οποίων
τα 178 (ποσοστό 27%) είχαν αντισώματα
κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2, συνεπώς είχαν κάποια στιγμή μολυνθεί από
τον ιό.
Οι συμμετέχοντες είχαν κάνει κλινικές
εξετάσεις πριν την πανδημία και επίσης
παρακολουθήθηκαν μετά τη λοίμωξη
Covid-19.
Οι εξετάσεις που έκαναν, έδειξαν ότι
ακόμη και οι ασθενείς με άσθμα που είχαν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, δεν εμφάνιζαν στη συνέχεια κάποια αισθητή
επιδείνωση στη λειτουργία των πνευμόνων τους.
λοίμωξη Covid-19 δε φαίνεται να παϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
«Η ανάλυση μας έδειξε παρόμοια πνευεπηρεάζει τη λειτουργία των πνευ- Οι δύο μελέτες δείχνουν, ότι τα παιδιά
μόνων των περισσότερων παιδιών, εφή- και οι έφηβοι όχι μόνο έχουν λιγότερες μονική λειτουργία άσχετα από το ιστοβων και νέων ενηλίκων, σύμφωνα με δύο πιθανότητες να περάσουν σοβαρά τη ρικό Covid-19», τόνισε η Μόγκενσεν και
νέες μικρές έρευνες, μία σουηδική και νόσο, αλλά επίσης έχουν μικρότερο κίν- πρόσθεσε ότι «αυτά τα αποτελέσματα
μία γερμανική, που παρουσιάστηκαν στο δυνο να πάσχουν από πνευμονικά προ- είναι καθησυχαστικά για τους νέους ενήλικες».
διαδικτυακό διεθνές συνέδριο της Ευρω- βλήματα σε βάθος χρόνου.

Η

Η δεύτερη μελέτη, με επικεφαλής τη
δρα Άνε Σλέγκντενταλ, ειδική στην παιδιατρική πνευμονολογία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παίδων του
Πανεπιστημίου Ρουρ-Μπόχουμ, ανέλυσε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της
Covid-19 σε 73 παιδιά και εφήβους 5 έως
18 ετών που είχαν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, καθώς και σε 45 παιδιά (ομάδα
ελέγχου) που δεν είχαν μολυνθεί. Και σε
αυτές τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες δε
διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στους
πνεύμονες μετά τη λοίμωξη με κορωνοϊό,
με εξαίρεση μόνο όσους ασθενείς είχαν
περάσει βαριά τη νόσο (με δύσπνοια,
πυρετό πάνω από 38,5 για τουλάχιστον
πέντε μέρες, βρογχίτιδα, πνευμονία ή εισαγωγή στο νοσοκομείο).
«Τα ευρήματα αυτά θα πρέπει να προσφέρουν κάποια καθησύχαση στα παιδιά
και στις οικογένειες τους. Μόνο η σοβαρότητα της νόσου αποδείχθηκε ότι συνδέεται με ήπιες αλλαγές στη λειτουργία
των πνευμόνων», ανέφερε η Σλέγκντε© ΑΠΕ-ΜΠΕ
νταλ. |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:

«Χρυσός» ο Αύγουστος στον τουρισμό
Εκτοξεύτηκαν κατά 77,7% οι αφίξεις

Α

ισιόδοξα μηνύματα για την πορεία
του φετινού τουρισμού της Ελλάδας,
δίνουν τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),
σύμφωνα με τα οποία η κίνηση των επιβατών κατά τον Αύγουστο του 2021 αυξήθηκε κατά 77,7%, ενώ και οι αφίξεις
από το εξωτερικό καταγράφουν αύξηση
82,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2020.
Τα στοιχεία αποτελούν σημάδι ότι η
«βαριά βιομηχανία» της χώρας «έτρεξε»
με υψηλότερους ρυθμούς απ’ ό,τι υπολογιζόταν, με αποτέλεσμα να αναμένεται και αντίστοιχη τόνωση των κρατικών
εσόδων.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) φέτος τον Αύγουστο έφτασε στους
8.063.277 επιβάτες παρουσιάζοντας
άνοδο 77,7% σε σχέση με τη διακίνηση
επιβατών τον Αύγουστο του 2020, που

ήταν 4.536.489 διακινούμενοι επιβάτες.
Ωστόσο, συγκρίνοντας τα αεροπορικά
δεδομένα από τα στατιστικά στοιχεία για
τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με τα
στοιχεία του Αυγούστου 2019, που δεν
υπήρχε η νόσος Covid-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού φέτος παρουσιάζουν μείωση 23,5% (τον Αύγουστο του 2019 ήταν
3.977.915 επιβάτες εξωτερικού) και η
συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά
αεροδρόμια πτώση 21,2% (τον Αύγουστο
του 2019 ήταν 10.238.414 διακινούμενοι
επιβάτες).
Από την αρχή του έτους έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα πάνω από 20.000.000
επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 53,7%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2020, όπου είχαν διακινηθεί 13.500.000
επιβάτες.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι υψηλόβαθμα στελέχη του οικονομικού επιτελείου

επαναλαμβάνουν, πως δίνεται ιδιαίτερη το 2019), σε αντίθεση με τα προηγούμεσημασία στη μέση δαπάνη που πραγμα- να χρόνια που η χώρα μας εστίαζε στον
τοποιούν οι τουρίστες (η οποία φέτος αριθμό των επισκεπτών.
© Newsbreak.gr
παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση και με
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Η ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ: Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ηγεσία ο πλανήτης έως το 2029
Τ

εκτονικές αλλαγές στην οικονομική και
γεωπολιτική κατάταξη των μεγάλων
χωρών που ηγούνται του πλανήτη, περιγράφει η τελευταία επικαιροποιημένη
απόρρητη έκθεση του Μεγάρου Μαξίμου,
που καταγράφει τις μέγα-τάσεις στο νέο
κόσμο.
Η τελευταία εκδοχή της έκθεσης, η
οποία συντάσσεται υπό την εποπτεία
των Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης, Γρηγόρη Δημητριάδη και Επικοινωνίας Γιάννη Μαστρογεωργίου, υπογραμμίζει ότι η Κίνα θα έχει αναδειχθεί έως
το 2029 ως πρώτη παγκόσμια οικονομική
δύναμη με όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ η Ινδία θα ξεπεράσει σε οικονομική δύναμη την ΕΕ και θα διεκδικήσει
τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη από τις ΗΠΑ, οι οποίες διατρέχουν
τον κίνδυνο να κατρακυλήσουν στην τρίτη
θέση.
Προοπτική που εξηγεί, γιατί ο Πρόεδρος Μπάιντεν προσχώρησε στο δόγμα
Τραμπ, συμμάχησε με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία και αναβάθμισε σε
υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο για τη χώρα του
την αναδυόμενη εκ νέου Κίνα. Εγκαταλείποντας την αντί-ρωσική υστερία των Δημοκρατικών.
Η απόρρητη έκθεση Μαξίμου περιέχει
εντυπωσιακά στοιχεία, για δημογραφικές μετατοπίσεις με μεγάλη χαμένη την
Ευρώπη, ενώ ακόμη και στην πρώτη θερινή εκδοχή της, την οποία δημοσιεύουμε,
εκτιμά ότι έως το 2050 και εφόσον δεν
έχει αλλάξει κάτι, ο πλανήτης θα έχει αλλάξει χέρια. Θα έχει αλλάξει ηγεσία.
Τη θέση των σημερινών προηγμένων
κρατών που συγκροτούν την G7 (ΗΠΑ,
Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς, Ιαπωνία) θα πάρει μια νέα
ομάδα των αναδυομένων οικονομιών,
η Ε7, που θα απαρτίζεται από την Κίνα,
την Ινδία, την Ινδονησία, τη Βραζιλία,
τη Ρωσία, το Μεξικό και την Τουρκία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ FORESIGHT
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
«Αλλαγές στην παγκόσμια τάξη, μετατοπίσεις ισχύος και δημογραφικές ανακατατάξεις. Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα
ξεπεράσει τα 8 δις το 2030 και θα εκτιναχθεί στα 10 δις το 2050. Η δημογραφική
εξέλιξη δε θα είναι ισομερής. Στασιμότητα θα παρατηρηθεί στις πιο προηγμένες
οικονομίες. Ο πληθυσμός της ΕΕ θα σημειώσει πτώση στα 420 εκ., δηλαδή 4,3 %
του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ μεγάλη
μείωση θα παρατηρηθεί και στη ΝΑ Ασία.
Ο πληθυσμός της Αφρικής θα φθάσει περίπου τα 2 δις έως το 2035 και οι μισοί κάτοικοι της Ηπείρου θα είναι κάτω των 21
ετών! Το 2050 η Ινδία, η Νιγηρία, οι ΗΠΑ,
η Κίνα και το Πακιστάν, θα είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Έως το 2050 ο
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας θα μειωθεί 16% στην ΕΕ και 17% στην Κίνα, ενώ
θα παρουσιάσει αύξηση στη Β. Αμερική
και την Ινδία. Ο μέσος όρος ηλικίας στην
ΕΕ από 44 έτη το 2020 θα ανέβει στα 48,2
το 2050, ενώ θα έχουμε ραγδαία αύξηση
των εξαρτώμενων ατόμων – νέων και ηλικιωμένων. Αν συνεχιστεί η σημερινή τάση,
τότε το 2050 θα αντιστοιχούν 135 εξαρτώμενα άτομα χωρίς απασχόληση για κάθε
100 εργαζόμενους!
Τις επόμενες δεκαετίες θα συντελεστεί
μία σημαντική μετατόπιση της διεθνούς
ισχύος, με το γεωοικονομικό κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας και ισχύος να μετατοπίζεται προς την Ανατολή.
Οι G7 χώρες σήμερα αντιπροσωπεύουν
περίπου το 40% του ΑΕΠ, ενώ το 1975 το
ποσοστό αυτό ήταν 60%.

Η Κίνα θα αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη
οικονομία έως το 2029 και η Ινδία θα ξεπεράσει την ΕΕ σε οικονομική ισχύ μέσα
στα επόμενα 20 χρόνια. Παράλληλα, παρατηρείται όλο και περισσότερο, ότι το
ΑΕΠ ως δείκτης δεν αποτυπώνει ούτε εκφράζει την εξέλιξη της ποιότητας ζωής.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της
PwC, η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ
με βάση το ΑΕΠ σε όρους PPP και αναμένεται να αναδειχθεί στη μεγαλύτερη
οικονομία παγκοσμίως και σε όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών πριν το 2030.
Στην ίδια τροχιά, η Ινδία αναμένεται να
εκτοπίσει τις ΗΠΑ από τη 2η θέση και η
Ινδονησία να αναρριχηθεί στην 4η θέση
έως το 2050, ξεπερνώντας προηγμένες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία και η Γερμανία.
Παράλληλα, στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία έως το 2050 αναδεικνύεται το Βιετνάμ και αναμένεται να
αναρριχηθεί έως τότε στην 20ή θέση της
παγκόσμιας κατάταξης βάσει ΑΕΠ. Εάν
συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, έως το
2050, η οικονομική και πολιτική επιρροή
της G7 θα μετατοπιστεί σταθερά στην
E7 (G7: ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Γερμανία, Ιαπωνία, Καναδάς και Ιταλία
— E7: Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Βραζιλία,
Ρωσία, Μεξικό και Τουρκία).
Στο τελευταίο μισό του 20ού αιώνα,
ορισμένα από τα ασιατικά έθνη, ειδικά η
Ιαπωνία, η Κίνα και η Κορέα, προέβησαν
σε μία σταδιακή διαδικασία μεταρρυθμίσεως και εκσυγχρονισμού, που επέτρεψε
στους Ασιάτες να ανταγωνιστούν ή ακόμη
και να προκαλέσουν την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ σε πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και στρατιωτικές υποθέσεις. Η πρόοδος και τα επιτεύγματα των
Ασιατών στις επιστήμες και την τεχνολογία, η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού
και της μεσαίας τάξης τους και οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, τούς έδωσαν το πλεονέκτημα να επέμβουν και να συν-διαμορφώσουν τον κόσμο του μέλλοντος.
Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, μεταρρυθμίσεις για ελεύθερες συναλλαγές οδήγησαν αρκετές ασιατικές χώρες
να επεκτείνουν σημαντικά τα οικονομικά αναγνωρισμένα μέρη στον κόσμο για
επενδύσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ασία.
Στο στρατιωτικό τομέα, η Κίνα έχει το
μεγαλύτερο στρατό παγκόσμια και το
δεύτερο μεγαλύτερο ναυτικό στόλο στον
Ειρηνικό. Η Ινδία αναγνωρίζεται ως η έκτη
μεγαλύτερη ναυτική δύναμη και το Πακιστάν η έβδομη μεγαλύτερη στρατιωτική
δύναμη στον κόσμο. Τέσσερα δηλωμένα
κράτη πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή η
Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια
Κορέα, βρίσκονται στην Ασία.

Η προηγμένη έρευνα βρίσκει πεδίο
εφαρμογής και για τους Ασιάτες στο διάστημα, όπου Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Πακιστάν, Ινδία και Σιγκαπούρη έχουν τους
δορυφόρους τους σε διαστημικές τροχιές,
για σύγχρονη επικοινωνία και πληροφορίες για τον καιρό. Τα τελευταία έτη, η Κίνα
άρχισε επίσης να εκτοξεύει επιστήμονες
στο διάστημα, ακολουθώντας τις ΗΠΑ και
τη Ρωσία.
Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας θα αποκτήσει παγκόσμια διάσταση και θα καθορίσει το νέο γεωπολιτικό πεδίο. Η
ενεργειακή μετάβαση θα επηρεάσει την
κατανομή ισχύος. Οι χώρες που εξάγουν
ορυκτά καύσιμα και δεν έχουν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενεργειακής

τους μετάβασης, θα δεχθούν κλυδωνισμούς. Στον αντίποδα θα βρεθούν χώρες
με δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ. Σημαντική, αν και
υποτιμημένη παράμετρος της διεθνούς
γεωπολιτικής σκακιέρας, είναι οι εξελίξεις
στον αρκτικό ωκεανό.
H EE ως θεματοφύλακας και πρωτοπόρος στη θέσπιση διεθνών στάνταρντς.
Η ΕΕ βρίσκεται μέσα στο διεθνή ανταγωνισμό της «πρώτης κίνησης» για τη
θέσπιση διεθνών στάνταρτ. Αυτό είναι
ιδιαιτέρως σημαντικό και χρήσιμο στους
τομείς κυρίως της τεχνολογίας, όπως η
ΑΙ, ο κβαντικός υπολογιστής, η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση των δεδομένων.
Επιπλέον σημαντική είναι η παρέμβαση
της ΕΕ στα θέματα της πράσινης τεχνολογίας, του υδρογόνου, των θαλασσίων αιολικών πάρκων.
Η Κίνα από τη δική της μεριά, δημιουργεί και εκείνη το δικό της οικοσύστημα
διαμόρφωσης των στάνταρντ, μέσω του
σχεδίου Κίνα 2035, που φιλοδοξεί να επιβάλλει τις δικές της προτιμήσεις στις 140
χώρες που αποτελούν το τεράστιο δίκτυο
Belt and Road.
Η ΕΕ διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το λεγόμενο brussels effect που της
δίνει το δικαίωμα να έχει, λόγω οικονομικής και πληθυσμιακής δύναμης, τον πρώτο λόγο στο διεθνές εμπόριο. Η ΕΕ είναι ο
Νο1 εμπορικός εταίρος 74 χωρών, έναντι
66 της Κίνας και 31 των ΗΠΑ. Είναι εκ των
ων ουκ άνευ αναγκαίο για την ΕΕ να παραμείνει πρωτοπόρος σε αυτό τον αγώνα».
© Newsbreak.gr
Δημοσίευση: 21-9-2021
ΠΗΓΗ: www.estianews.gr/kentriko-thema/iaporritos-ekthesis-tou-maksimoy-pou-paei-oneos-kosmos/
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ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟ NAUTICAL GEO

Η «Γαλάζια Πατρίδα» είναι εδώ!
Η

NAUTICAL GEO ΚΑΙ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»
συστηματική παρεμπόδιση του επιΤο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» επιδιστημονικού σκάφους Nautical Geo
από τουρκικό πολεμικό σκάφος 10 μίλα ώκει τη μετατροπή της Τουρκίας σε δεσπόανατολικά της Κρήτης και εντός της οριοθε- ζουσα δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο,
τημένης (με την Αίγυπτο) ελληνικής ΑΟΖ δεν σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων
είναι τίποτα περισσότερο από την έμπρα- της Ελλάδας. Ο σφετερισμός των πιθανολοκτη επιβολή του δόγματος της «Γαλάζιας γούμενων μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού
Πατρίδας». Όπως είναι γνωστό, η Άγκυρα αερίου στη θαλάσσια αυτή περιοχή, είναι
ισχυρίζεται (κόντρα στο διεθνές δίκαιο) ότι μία πτυχή αυτής της τουρκικής στρατητα νησιά διαθέτουν μόνο χωρικά ύδατα έξι γικής. Η άλλη πτυχή είναι γεωπολιτική, η
Τουρκία επιδιώκει να εξορίσει την Ελλάδα
μιλίων, όχι υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.
από την Ανατολική Μεσόγειο.
Η αλήθεια είναι, ότι για δεκαετίες η ΕλλάΣταύρος Λυγερός*
δα απουσίαζε από την Ανατολική Μεσόγειο.
© slpress.gr
Είχε αυτοεγκλωβισθεί στρατηγικά και επιΜε βάση την αυθαίρετη αυτή θέση υπέ- χειρησιακά στο Αιγαίο, επειδή εκεί δεχόταν
γραψε το τουρκολυβικό μνημόνιο και κινεί- τότε την τουρκική επεκτατική πίεση.
ται κατά τρόπο που να δηλώνει στην πρά- Το Καστελόριζο ήταν ένα γεωγραφικά
ξη, ότι η εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων ακραίο μικρό νησιώτικο σύμπλεγμα. Στην
θαλάσσια έκταση είναι τουρκική υφαλο- Αθήνα το αντιλαμβάνονταν σαν μία νησιώκρηπίδα – ΑΟΖ. Αφού, λοιπόν, το Nautical τικη «απόφυση» του Αιγαίου στην ΑνατολιGeo εξήλθε των ελληνικών χωρικών υδά- κή Μεσόγειο, χωρίς να του αποδίδουν την
των ανατολικά της Κρήτης, όφειλε να λάβει κρίσιμη στρατηγική σημασία που έχει.
Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
άδεια από την Άγκυρα για τη διεξαγωγή
το 1974, στην Αθήνα είχε κυριαρχήσει το
επιστημονικών ερευνών.
Με την ίδια ακριβώς «λογική» το Oruc Reis δόγμα «η Κύπρος είναι μακριά». Πίσω από
πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2020 αυτό κρυβόταν η μικροελλαδική θεώρηση
συστηματικές σεισμικές έρευνες για τον ότι «η Κύπρος είναι βαρίδι για την Ελλάδα»!
εντοπισμό κοιτασμάτων έξω από τα χωρι- Κάπως έτσι, η Ελλάδα είχε ουσιαστικά αποκά ύδατα του Καστελόριζου και νοτιότερα. συρθεί από την Ανατολική Μεσόγειο, όπου
Με την ίδια «λογική» έχουν προαναγγελθεί έτσι κι αλλιώς η παρουσία της ήταν υποαντίστοιχες σεισμικές έρευνες ανατολικά τυπώδης. Αυτό το δόγμα – υπεκφυγή είχε
και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Το γεγονός εμποτίσει γενιές Ελλαδιτών πολιτικών και
ότι μέχρι τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί, διπλωματών, με αποτέλεσμα να κυριαρχήδε σημαίνει ότι δε θα πραγματοποιηθούν σει για δεκαετίες η μονοδιάστατη αντίληψη
προσεχώς. Η Άγκυρα, άλλωστε, έχει δείξει για την εθνική ασφάλεια, που συρρίκνωνε
ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο του «σαλα- το ελληνικό ενδιαφέρον αποκλειστικά στο
μιού». Κάθε φορά κάνει ένα βήμα, ώστε Αιγαίο.
να εθίζει το διεθνές σύστημα στην αυθαιΔΟΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ρεσία της. Η Αθήνα μπορεί να απάντησε με
Η στρατηγική αυτή αναδίπλωση είχε βοδιάβημα, αλλά είναι ηλίου φαεινότερο ότι
στα μάτια των Τούρκων, τέτοιου είδους δι- λέψει την Άγκυρα. Της είχε αφήσει ελεύαβήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από θερο το πεδίο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μία προσπάθεια να αντιστραφεί η διάχυτη
απόδειξη αδυναμίας.
Πριν ένα χρόνο, η Άγκυρα τεστάρισε με το αυτή αντίληψη, είχε γίνει μετά το 1993 από
Oruc Reis την ελληνική αντίδραση. Όταν δι- την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου με το
απίστωσε πως αυτή παρέμεινε στο διπλω- δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, με
ματικό πλαίσιο, με την κινητοποίηση του σκοπό την αμυντική κάλυψη της ελεύθερης
στόλου να γίνεται κυρίως για λόγους εντυ- Κύπρου.
Στο πλαίσιο αυτό, εντασσόταν και η προπώσεων, ήταν δεδομένο πως κάποια στιγμή
μήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συθα έκανε το επόμενο βήμα.
Την είχε διευκολύνει, άλλωστε, η τότε κυ- στήματος S-300. Τότε, η Ελλάδα είχε αρχίβερνητική δήλωση, ότι η Ελλάδα θα υπερα- σει να εδραιώνει μια αεροναυτική παρουσπίσει στρατιωτικά τα χωρικά της ύδατα! σία στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ας σημειωθεί, ότι την ίδια εκείνη περίοδο
Κατ’ αντιδιαστολή, είχε σταλεί το μήνυμα
πως έξω από τα έξι μίλια οι Τούρκοι μπο- (1993-96) ο τότε υπουργός Άμυνας, Γεράσιρούν να κάνουν ό,τι θέλουν, γνωρίζοντας μος Αρσένης, είχε πραγματοποιήσει ανοίγότι δε θα τους εμποδίσει το ελληνικό Ναυ- ματα προς Ισραήλ, Αίγυπτο και Συρία, στο
τικό. Και αν δεν τα έκαναν νωρίτερα, αυτό πλαίσιο μίας πρωτοπόρας για εκείνη την
οφείλεται στις σκοπιμότητες της πολιτικής εποχή στρατιωτικής διπλωματίας. Ήταν μία
του Ερντογάν έναντι της ΕΕ και όχι στην γεωπολιτικά ισορροπημένη πολιτική, συνέχεια των προνομιακών σχέσεων που είχε
Αθήνα.

επιχειρήσει να διαμορφώσει με αραβικές
χώρες ο Ανδρέας Παπανδρέου από τη δεκαετία του 1970, με βάση το δόγμα για τις
τρεις διαστάσεις της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής (ευρωπαϊκή, βαλκανική και μεσογειακή).
Οι καιροί, ωστόσο, δεν ευνοούσαν εκείνα
τα διπλωματικά ανοίγματα να ριζώσουν και
να αναπτυχθούν, δεδομένου ότι στη δεκαετία του 1990 το Ισραήλ διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με την κεμαλική Τουρκία.
Αλλά και η Αίγυπτος τηρούσε ισορροπίες,
αποφεύγοντας οτιδήποτε θα ενοχλούσε
την Άγκυρα. Αλλά και ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, με αποτέλεσμα εκείνα τα ανοίγματα
να μετατραπούν σε παρένθεση.

ΕΠΑΝΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου από
τον Σημίτη, στην πράξη αφυδάτωσε και
σταδιακά ακύρωσε και το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και τη στρατιωτική
διπλωματία του Αρσένη.
Καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό – ψυχολογικό επίπεδο έπαιξε και η κρίση στα Ίμια
(αρχές 1996), η οποία επανεγκλώβισε την
Ελλάδα στο Αιγαίο.
Όταν, μάλιστα, λόγω και των ασφυκτικών πιέσεων της Δύσης (και του Ισραήλ) οι
S-300, αντί να εγκατασταθούν στην Κύπρο,
αποθηκεύτηκαν στην Κρήτη, ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος εκφυλίστηκε επιχειρησιακά.
Η επιστροφή στην Ανατολική Μεσόγειο
άρχισε να πραγματοποιείται πολύ αργότερα και μάλιστα με πρωτοβουλία των Ισραηλινών, λόγω του ρήγματος που είχε προκληθεί στις σχέσεις τους με την Τουρκία του
Ερντογάν. Έτσι προέκυψαν οι τριγωνικές
συνεργασίες Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ και
Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος και τελευταία
η συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος – Ιορδανία.
Και τα τρία αυτά γεωπολιτικά τρίγωνα, που
σταδιακά τείνουν να αποκτήσουν στρατηγικού χαρακτήρα εμβέλεια, διευκολύνθηκαν
από την εχθρότητα του καθεστώτος Ερντογάν με το Ισραήλ και με το καθεστώς Σίσι
στην Αίγυπτο. Δε θα είχαν, ωστόσο, ευδοκιμήσει, εάν δεν είχε μεσολαβήσει το αμερικανοτουρκικό ρήγμα.
Στην Ανατολική Μεσόγειο έχει διαμορφωθεί ένα γεωστρατηγικό πλέγμα, το οποίο
αποκλείει και απομονώνει την Τουρκία, παρότι αυτό για ευνόητους λόγους δε δηλώ- *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθηνεται δημοσίως.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Ερντογάν επι- μερινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτιχειρεί με επιμονή να αλλάξει τα διπλωματι- κούς σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός
κά δεδομένα, πραγματοποιώντας ανοίγμα- – διπλωματικός σχολιαστής στον τηλεοτα κυρίως προς το Κάιρο και τις μοναρχίες πτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του
του Κόλπου, αλλά και προς την Ουάσιγκτον. ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16
Όλα δείχνουν, μάλιστα, πως οι εξελίξεις βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής Επιστο Αφγανιστάν διευκολύνουν την τουρκι- τροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου
το Νοέμβριο του 1973.
κή διπλωματία.
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Ποιο είναι, λοιπόν, το συμπέρασμα; Προφανώς, το διπλωματικό εργαλείο είναι απολύτως αναγκαίο, αλλά όχι ικανό από μόνο
του για να ανασχέσει τον τουρκικό επεκτατισμό.
Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και μας το
υπενθυμίζουν κραυγαλέα κάθε τόσο. Μπορεί να περάσαμε ένα σχετικά ήσυχο καλοκαίρι, συγκρίνοντάς το με το περσινό, αλλά
η τουρκική πίεση επανέρχεται και ασκείται
σε πολλαπλά επίπεδα, ακόμα και με την εισβολή τουρκικών αλιευτικών στα ελληνικά
χωρικά ύδατα στο Αιγαίο.
Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, οφείλουν επιτέλους να αποδείξουν ότι είναι
πραγματιστές και όχι ιδεοληπτικοί, βλέποντας κατάματα αυτό που διδάσκουν τα
γεγονότα. Η χρονική μετάθεση για λίγο του
προβλήματος δεν είναι λύση. Οι ελληνοτουρκικές επαφές έχει αποδειχθεί ότι ούτε
καν τη θερμοκρασία δεν είναι ικανές να
κρατήσουν χαμηλά για πολύ χρόνο.
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνάντηση με
τον Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Αθήνα διέψευσε ότι
έχει προγραμματισθεί, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι η συνάντηση θα γίνει.
Από τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις,
μάλιστα, επιβεβαιώνεται πως η Άγκυρα παραμένει πιστή στην πάγια τακτική της, να
δημιουργεί συνθήκες πίεσης της Ελλάδας
πριν από κάθε συνάντηση υψηλού επιπέδου, ώστε κατά τη διάρκεια της συνάντησης η τουρκική πλευρά να έχει πολιτικά –
ψυχολογικά το πάνω χέρι.
Επειδή, λοιπόν, το έργο το έχουμε ξαναδεί
και μάλιστα επανειλημμένως, είναι καιρός
πλέον η Αθήνα να σταματήσει τον στρουθοκαμηλισμό της και να χαράξει κόκκινες
γραμμές. Διαφορετικά, η Άγκυρα θα ξέρει
ότι μπορεί να προωθεί περισσότερο ή λιγότερο την επεκτατική ατζέντα της σε βάρος
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
χωρίς να πληρώνει το παραμικρό κόστος.
Και ας μην έχουμε αμφιβολία, ότι οι ΗΠΑ
και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα αρχίσουν
να προσαρμόζονται στην τουρκική ατζέντα,
περιορίζοντας την αντίδρασή τους σε ολοένα και πιο χλιαρές δηλώσεις.

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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Γιατί οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν το νέο
Ψυχρό Πόλεμο πριν αυτός αρχίσει
Λ

Και ενώ λοιπόν η εξέλιξη αυτή ενδέχείγα χρόνια πριν πεθάνει, ο ακραία
αντιρώσος Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι, ται να προκαλέσει διάσπαση στην ενότησε μια έκλαμψη ρεαλισμού, είχε προτείνει τα της Δύσης, είναι πιθανόν να ενισχύσει
τη δημιουργία ενός γεωπολιτικού σχήμα- τη γεωστρατηγική σχέση Κίνας – Ρωσίτος, το οποίο αποκαλούσε «διευρυμένη ας, εις βάρος των διαρκών και επιμενόΔύση» (extended West). Το σχήμα αυτό θα ντων ανταγωνιστικών στοιχείων στις γεήταν η παλιά καλή ευρω-ατλαντική Δύση, ωπολιτικές ταυτότητες των δύο κρατών.
συν τη Ρωσία, και στόχος του θα ήταν η Αυτό αναμένεται να προκύψει από την
απομόνωση της μετεωρικά ανερχόμενης επικέντρωση στη στρατιωτική διάσταση
Κίνας.
της αντιπαλότητας ΗΠΑ – Κίνας, που μέχρι
τώρα είχε περισσότερο οικονομικά, τεχνοΚώστας Γρίβας*
λογικά και εμπορικά στοιχεία και ιδιαίτερα
εξαιτίας της – σημειολογικής έστω – ενί© slpress.gr
σχυσης του ρόλου της πυρηνικής ισχύος.
Η προσέγγιση της Ρωσίας από πλευράς
O ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
της Δύσης θα λειτουργούσε σαν το αντίστροφο ισοδύναμο του ανοίγματος στη
Κάτι που δεν είναι ίσως ιδιαίτερα γνωστό,
μαοϊκή Κίνα, που είχε κάνει το δίδυμο Νί- είναι ότι η Κίνα είχε και έχει ένα πολύ μιξον-Κίσινγκερ στις αρχές της δεκαετίας του κρό πυρηνικό οπλοστάσιο για τα μεγέθη
1970, έτσι ώστε να απομονώσουν την τότε της και ένα πολύ μετριοπαθές πυρηνικό
Σοβιετική Ένωση. Ο αρχιτέκτονας εκείνου δόγμα «μη πρώτης χρήσης» (no first use
δε του σχεδίου, ο υπέργηρος σήμερα αλλά policy). Δηλαδή, η Κίνα δεσμευόταν ότι θα
πάντα με κυνικά διαυγή σκέψη Κίσινγκερ, χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα, μόνον αν
έχει επίσης επιχειρηματολογήσει για την δεχόταν επίθεση με πυρηνικά. Το δε μικρό
ανάγκη προσέγγισης της Ρωσίας και έχει της οπλοστάσιο είναι ικανό μόνο για πεκαταγγείλει τον αντιπαραγωγικό αντιρω- ριορισμένα ανταποδοτικά πλήγματα και
σισμό που κυριαρχεί στις δυτικές ελίτ.
ποτέ οι Κινέζοι δεν μπήκαν στη λογική της
Είναι πιθανόν, πως τη στρατηγική προ- εξασφαλισμένης αμοιβαίας καταστροφής
σέγγισης της Ρωσίας έτσι ώστε να απομο- (ΜΑD) με τους αντιπάλους τους.
Αυτή η μετριοπαθής στάση αποτελεί
νωθεί το Πεκίνο, επεδίωκε να εφαρμόσει ο
Πρόεδρος Τραμπ στις αρχές της διακυβέρ- κομμάτι της εποχής του Ψυχρού Πολέμου,
νησής του, κάτι ωστόσο που δεν μπόρεσε όπου από ένα σημείο και μετά ο μεγάλος
να κάνει εξαιτίας των λυσσαλέων αντιδρά- και επίφοβος αντίπαλος της Κίνας ήταν
σεων του ρωσοφοβικού κατεστημένου η Σοβιετική Ένωση. Οι Κινέζοι, λοιπόν,
της Ουάσιγκτον. Έτσι, η πολιτική της «δι- ανησυχούσαν πως ένα μεγάλο πυρηνικό
πλής ανάσχεσης» (double containment) οπλοστάσιο θα προκαλούσε την έντονη
που ακολούθησε και ακολουθεί η Δύση ανησυχία της Ουάσιγκτον και θα τρομοεναντίον της Ρωσίας και της Κίνας, οδήγη- κρατούσε τη Μόσχα και τότε οι δύο αυτές
σε τα δύο αυτά κράτη το ένα στην αγκαλιά μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις θα μπορούτου άλλου.
σαν να συνεργαστούν ακόμη και για να
Δημιούργησε έτσι το πρόπλασμα ενός προχωρήσουν σε μαζική προληπτική πυπρωτοφανών μεγεθών γεωπολιτικού σχή- ρηνική επίθεση κατά της Κίνας, κάτι που,
ματος στον πλανήτη, που αν όντως προ- παρεμπιπτόντως, είχε όντως συζητηθεί.
κύψει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
Το αποτέλεσμα είναι πριν από μερικά
η πρώτη υπέρ-υπερδύναμη (hyper Power) χρόνια, η Κίνα να διαθέτει μόλις 65 πυρηστην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ενώ νικά όπλα ικανά να προσβάλουν το μητρολοιπόν φαινόταν πως οδηγούμασταν εκ πολιτικό έδαφος των ΗΠΑ (CONUS). Αντινέου προς ένα διπολικό κόσμο, ο οποίος στοίχως, οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 2000
θα περιλάμβανε από τη μία πλευρά τη ικανά να προσβάλουν το κινεζικό έδαφος.
συσπείρωση των ευρασιατικών χερσαίων Επιπροσθέτως, μεγάλο μέρος του κινεδυνάμεων και από την άλλη τις ωκεάνιες ζικού διηπειρωτικού οπλοστασίου είναι
δυνάμεις της ευρω-ατλαντικής Δύσης, οι παλαιοί πύραυλοι υγρών καυσίμων DF-5,
Αγγλοσάξονες αποφάσισαν να λειτουργή- οι οποίοι και καθυστερούν να ενεργοποιηθούν λόγω της δύσκολης και χρονοβόρας
σουν μόνοι τους!
διαδικασίας πλήρωσης με υγρά καύσιμα,
άρα είναι επιρρεπείς σε προληπτικά πλήγΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ
ματα και είναι σε στατικές θέσεις, που
ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αντί για μια συσπείρωση της ευρωγενούς μπορούν να στοχοποιηθούν εύκολα από
Δύσης, έτσι ώστε να προκύψει ένα μέγε- τις ΗΠΑ.
θος ικανό να αντιμετωπίσει την ανερχόμε- Μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια, είχε
νη ισχύ της Ευρασίας, το αγγλοσαξονικό δημοσιευτεί στο περιοδικό Foreign Affairs
AUKUS, που φαίνεται πως δημιουργήθηκε ένα άρθρο που επιχειρηματολογούσε
περισσότερο με ιστορικά και εθνοφυλετι- υπέρ της προληπτικής αδρανοποίησης
κά κριτήρια και λιγότερο ως αποτέλεσμα αυτών ακριβώς των κινεζικών πυραύλων,
ρεαλιστικής ανάγνωσης των παγκόσμιων με πυρηνικά όπλα μικρής ισχύος και υψηεξελίξεων, προκαλεί αντι-συσπείρωση λής ακρίβειας. Βέβαια, η Κίνα από τότε
στα όρια της ρήξης. Πράγματι, το πρώ- μέχρι σήμερα ενισχύει το στρατηγικό πυτο θύμα της γεωπολιτικής σύζευξης των ρηνικό της οπλοστάσιο με διηπειρωτικούς
κύριων αγγλοσαξονικών κρατών, ήταν οι βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) DF-31
σχέσεις ΗΠΑ και Γαλλίας, που έφθασαν σε και DF-41, στερεών καυσίμων. Αυτοί είναι
ένα πρωτοφανές «βαρομετρικό χαμηλό». τοποθετημένοι πάνω σε οχήματα μεταφοΗ εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Εί- ράς-ανύψωσης-εκτόξευσης (TEL), καθώς
ναι αναπόφευκτο ότι όταν δημιουργείς και νέα επαυξημένου βεληνεκούς υποένα εθνοφυλετικό σχήμα μέσα σε μια ευ- βρύχια με εκτοξευόμενους βαλλιστικούς
ρύτερη γεωπολιτική ενότητα, τα υπόλοιπα πυραύλους JL-3 που μπορούν να φθάσουν
μέρη της ενότητας αυτής θα αντιδράσουν το μητροπολιτικό έδαφος των ΗΠΑ.
και πιθανώς θα απομακρυνθούν και θα
δημιουργήσουν άλλα σχήματα. Ιδιαίτερα ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
Όμως, το πυρηνικό χάσμα (nuclear gap)
αν χάνουν δεκάδες δισ. ευρώ και αυτά τα
λεφτά τα χάνουν ενώ πλήττεται ταυτο- μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ παραμένει και θα
χρόνως η κρίσιμης σημασίας, όσο και εύ- παραμείνει για πολλά χρόνια. Κι αυτό είθραυστη αμυντική βιομηχανία τους. Άρα, ναι επίφοβο για το Πεκίνο, ιδιαίτερα υπό
η Δύση, ως ένας από τους δύο παγκό- τις νέες συνθήκες. Όχι μόνο για το σχετικά
σμιους πόλους στο νέο διεθνές σύστημα, απίθανο ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας
απειλείται με διάλυση, πριν ακόμη ξεκινή- πυρηνικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, όσο
για το ότι το πλεόνασμα αυτό πυρηνικής
σει ο νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός.

ισχύος από πλευράς των Αμερικανών,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εξαναγκασμού (coercion) στο πλαίσιο αντιπαραθέσεων χαμηλότερης κλίμακας. Με
άλλα λόγια, για να αναγκάσουν το Πεκίνο
να υποκύψει στις αμερικανικές διαθέσεις.
Έτσι λοιπόν, η Κίνα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την κάλυψη από τη ρωσική
πυρηνική ομπρέλα.
Βέβαια, η Μόσχα, υπό φυσιολογικές
συνθήκες, δεν είναι καθόλου σίγουρο
πως θα ήταν πρόθυμη να προσφέρει την
κάλυψη αυτή. Όμως, οι συνθήκες εδώ και
αρκετά χρόνια δεν είναι φυσιολογικές. Η
αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη
Ρωσία έχει ωθηθεί προς την αγκαλιά της
Κίνας και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να
ενισχύσει τη θέση της έναντι της Κίνας
στην «ανταγωνιστική συνεργασία» που
έχει μαζί της, χάρη στο πλεονέκτημα του
μεγάλου πυρηνικού οπλοστασίου της.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, αν και είναι πολύ
νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπε-

ράσματα, η κίνηση αυτή των ΗΠΑ και των
«ξαδελφών» της, απειλεί να δημιουργήσει μια αγγλοσαξονική γεωπολιτική σέχτα
μέσα στη Δύση, υπονομεύοντας την ενότητά της.
Κι αυτό, την ίδια στιγμή που ενδέχεται να
ωθήσει σε ακόμη πιο στενή συνεργασία τη
Ρωσία με την Κίνα, φέρνοντας ένα βήμα
πιο κοντά την πιθανότητα υλοποίησης της
πρώτης hyper Power στην ιστορία του κόσμου.
Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν
μπορείς να τη χαρακτηρίσεις και ως την
πιο σοφή κίνηση στη νέα παγκόσμια σκακιέρα…
*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή
Ευέλπιδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία
της Ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση
Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

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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Σοκάρουν τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ
-Πολυτέλεια το κρέας, η θέρμανση και το σινεμά για το μέσο Έλληνα
-Το 40,8% δυσκολεύεται να καλύψει αναγκαίες δαπάνες ύψους 395 ευρώ

Σ

την Ελλάδα του 2021 οι πολίτες της
χώρας αγωνιούν κάθε μήνα, όχι μόνο
για το πώς θα πληρώσουν το ενοίκιο και
τους πάγιους λογαριασμούς, αλλά και για
το κατά πόσο θα μπορούν να στρώσουν το
τραπέζι τους με βασικά αγαθά.
Τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ΕΛΣΤΑΤ για τη χρονιά που πέρασε, με αλλεπάλληλα ασφυκτικά lockown, παρουσιάζουν την πραγματικότητα που προσπαθεί
με σουρεαλιστικό τρόπο να «καλύψει» η
κυβέρνηση, με εξαγγελίες για υποτιθέμενη ανάπτυξη της οικονομίας.
Όχι μόνο ο φτωχός πληθυσμός, αλλά και
η πολύπαθη μεσαία τάξη, στερείται βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όπως καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή υπάρχει
δυσκολία ανταπόκρισης στην πληρωμή
έκτακτων οικονομικών αναγκών, αδυναμία κάλυψης εξόδων για διακοπές μίας
εβδομάδας το χρόνο, αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη
ημέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση της κατοικίας, έλλειψη βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη
τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγορών
με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 96,7% των
φτωχών νοικοκυριών και το 40,8% των
μη φτωχών, δηλώνει οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτακτες, αλλά αναγκαίες
δαπάνες, ύψους περίπου 395 ευρώ. Αυτό
προκύπτει από την έρευνα για την υλική
στέρηση το 2020 της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα
επίσης με την οποία:
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ:
-το 6,2% των νοικοκυριών διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία με οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κ.λπ.),
-το 4,9% διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία
χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο,
υποθήκη, κ.λπ.),
-το 8,6% διαμένει σε ενοικιασμένη κατοικία,
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-το 8,1% διαμένει σε δωρεάν παραχωρη- πάγιων λογαριασμών, όπως αυτών του
ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυμένη κατοικία.
σικού αερίου, κ.λπ.
-Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί -Το 71,6% των φτωχών νοικοκυριών ανασε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχε- φέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιται σε 29% για το σύνολο του πληθυσμού, ση των συνήθων αναγκών του με το συνοσε 25,8% για το μη φτωχό πληθυσμό και λικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά του.
σε 43,9% για το φτωχό πληθυσμό.
-Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί -Το ελάχιστο μέσο καθαρό μηνιαίο εισε κατοικία με στενότητα χώρου είναι με- σόδημα για την αντιμετώπιση των αναγαλύτερο στην περίπτωση της ηλικιακής γκών των νοικοκυριών της χώρας ανέρομάδας έως και 17 ετών και ανέρχεται σε χεται, κατά δήλωσή τους, σε 2.000 ευρώ.
43,2% για το σύνολο του πληθυσμού, σε Τα φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται 1.915
38,4% για το μη φτωχό πληθυσμό και σε ευρώ, ενώ τα μη φτωχά νοικοκυριά 2.018
61,2% για το φτωχό πληθυσμό.
ευρώ.
-Το 45,8% των φτωχών νοικοκυριών δη- -Το 19,7% των φτωχών νοικοκυριών, το
λώνει ότι στερείται διατροφής που περι- 6,5% των μη φτωχών νοικοκυριών και το
λαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, 8,8% του συνόλου των νοικοκυριών δε
κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό
αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη αυτοκίνητο, ενώ το 9% των φτωχών νοιφτωχών νοικοκυριών εκτιμάται σε 5,3%.
κοκυριών, το 1,8% των μη φτωχών και το
-Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώ- 3% του συνόλου των νοικοκυριών δε διανουν οικονομική αδυναμία να έχουν ικα- θέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογινοποιητική θέρμανση το χειμώνα ανέρχε- στή, αν και τον χρειάζονται, λόγω οικονοται σε 17,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μικής αδυναμίας.
για τα φτωχά νοικοκυριά είναι 39,1% και
για τα μη φτωχά νοικοκυριά 12,4%.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
-Περιβαλλοντικά προβλήματα από παραΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
κείμενη βιομηχανία ή προβλήματα από
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
την κυκλοφορία αυτοκινήτων δηλώνει ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ότι αντιμετωπίζει το 20,2% των νοικοκυ16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ – ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ
ριών, ενώ ποσοστό 18,1% των νοικοκυΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ:
ριών αναφέρει ως πρόβλημα τους βαν- -Το 13,1% του πληθυσμού δεν έχει την οιδαλισμούς και την εγκληματικότητα στην κονομική δυνατότητα να συναντιέται (στο
σπίτι ή κάπου αλλού) με φίλους ή συγγεπεριοχή του.
νείς για ένα γεύμα ή ένα ποτό τουλάχιστον
-Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώ- μια φορά το μήνα. Τα αντίστοιχα ποσοστά
νουν επιβάρυνση από το κόστος στέγασης για το φτωχό και το μη φτωχό πληθυσμό
ανέρχεται σε 33,3%, ενώ το αντίστοιχο ανέρχονται σε 31,4% και 9,4%.
ποσοστό για τα φτωχά νοικοκυριά είναι -Το 26,9% του πληθυσμού δεν έχει την
83,4% και για τα μη φτωχά νοικοκυριά οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει τα22,5%.
κτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως
-Το 43,7% των νοικοκυριών που έχουν λά- αθλητισμό, σινεμά κ.λπ. Τα αντίστοιχα ποβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγα- σοστά για το φτωχό και το μη φτωχό πληθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δυσκο- θυσμό ανέρχονται σε 49% και 22,4%.
λεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή -Το 37,2% του πληθυσμού δεν έχει την οιαυτού ή των δόσεων.
κονομική δυνατότητα να ξοδεύει χρήματα
-Το 50,1% των φτωχών νοικοκυριών δη- για τον εαυτό του ή για κάποιο χόμπι χωλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωμή ρίς να συμβουλευτεί κάποιο άλλο μέλος

του νοικοκυριού. Το ποσοστό εκτιμάται
στο 65,4% για το φτωχό πληθυσμό και στο
31,3% για το μη φτωχό πληθυσμό.
-Το 4% του πληθυσμού δε διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο για οικιακή χρήση
λόγω έλλειψης οικονομικής δυνατότητας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό
και το μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε
12,3% και 2,3%.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 16 ΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
-Το 6,7% δήλωσε ότι έχει πολύ κακή ή
κακή υγεία, το 14,7% μέτρια, ενώ το 78,6%
πολύ καλή ή καλή υγεία.
-Το 23,7% έχει χρόνιο πρόβλημα υγείας.
-Το 9,8% για διάστημα έξι μηνών ή περισσότερο είχε περιορίσει, λόγω δικού του
προβλήματος υγείας, κάποιες, συνήθεις
για το γενικό πληθυσμό δραστηριότητες
ή είχε δυσκολευτεί σε αυτές πάρα πολύ,
ενώ το 13,6% είχε, αλλά όχι πάρα πολύ.
-Το 25,6% δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση,
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε ιατρική
εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας
και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό
ανέρχονται σε 51,2% και 20,9%, αντίστοιχα.
-Το 36,9% ότι υπήρξε περίπτωση, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που
δεν υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση ή θεραπεία όταν πραγματικά τη χρειάστηκε
λόγω της πανδημίας. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό
ανέρχονται σε 10% και 51,2%.
-Το 30,5% δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12
μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε αυτήν. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό
και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε
56,1% και 26,3%. Το 22,4% του αντίστοιχου πληθυσμού δεν υποβλήθηκε στην
εξέταση λόγω COVID-19.

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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Η συμφωνία AUKUS αναδεικνύει τα όρια
της ισχύος ΚΑΙ των ΗΠΑ ΚΑΙ της Κίνας
Η

Και δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι σε μεγάλο βαθμό, είναι μια εκτίμηση που αποτυπώνει πλευρές της πραγματικότητας: τον
τρόπο που η Κίνα κινείται και προβάλλει
τις κυριαρχικές αξιώσεις της σε μια ευρύτερη περιοχή, τον τρόπο που αυτό αναγιγνώσκεται ως απειλή για τα κυριαρχικά
δικαιώματα των γειτονικών χωρών αλλά
και για κρίσιμες διόδους για πολύ μεγάλο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου, την
προσπάθεια των ΗΠΑ να δείξουν ότι μπορούν να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στην
εγγύηση των συμφερόντων της Δύσης
αλλά ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν το
συνολικό ανταγωνισμό από την Κίνα σε
όλα τα επίπεδα.
Μόνο που την ίδια στιγμή, ο τρόπος που
κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στον ΙνδόΕιρηνικό, αποτυπώνει και όχι μόνο τη δυναμική του «Νέου Ψυχρού Πολέμου» (πιο
σωστά μίας πλευράς του γιατί υπάρχει και
η αντιπαράθεση με τη Ρωσία), αλλά και τα
όρια στον τρόπο που τόσο οι ΗΠΑ όσο και
η Κίνα ξεδιπλώνουν τις προβολές ισχύος
τους.

της «διπλωματίας των εξοπλισμών» στην
οποία επιδίδεται η γαλλική πλευρά, όμως
επιτείνει την κρίση του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη στιγμή, και ενώ η αποχώρηση των ΗΠΑ
από το Αφγανιστάν (και σύντομα από το
Ιράκ) διαμορφώνει νέο τοπίο για τα ζητήματα συλλογικής ασφάλειας σε μια ευρύτερη περιοχή.
Δηλαδή, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούνται για τη σχεδόν χαοτική συνθήκη που
διαμόρφωσε ο τρόπος που χειρίστηκαν
τη συμφωνία που είχαν με τους Ταλιμπάν
για αποχώρηση από το Αφγανιστάν, αντί
να απαντήσουν με μια αναθεμελίωση των
θεσμών συλλογικής ασφάλειας της Δύσης,
επιλέγουν να επιμείνουν σε μια διαδρομή
μονομερών επιλογών, που διακυβεύουν
συνολικά τις ευρω-αμερικανικές σχέσεις.
Ουσιαστικά, αυτό που προβάλλουν σε
εικόνα, είναι τελικά μια παραλλαγή του
«Πρώτα η Αμερική» – αυτή τη φορά από
την πλευρά των Δημοκρατικών – με την
έννοια μιας πραγματικής αδυναμίας να
συγκροτήσουν έναν ηγεμονικό ρόλο και
την αντίστοιχη ηγεμονική πρακτική, περιοριζόμενες στο να επιλέγουν κατά περίπτωση τους συμμάχους που είναι διατεθειμένοι να κινηθούν σε μια ορισμένη
κατεύθυνση (ενίοτε και απλώς τους συμμάχους που αισθάνονται ότι έχουν άμεσο συμφέρον, όπως π.χ. η Βρετανία, που
θέλει ταυτόχρονα να διεκδικήσει ρόλο
«μεγάλης δύναμης» και να εξασφαλίσει
παραγγελίες).
Όμως, μια τέτοια τακτική σε ένα διεθνές
περιβάλλον, όπου πληθαίνουν τα σημεία
που απαιτούν διαχείριση κρίσεων και ευρύτερες διακρατικές συνεργασίες, αρχίζει
και φαντάζει ως όλο και περισσότερο αλυσιτελής.

ΗΠΑ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Οι ΗΠΑ φάνηκε ότι κινήθηκαν στην επιλογή, με βασικό κριτήριο να μπορέσουν
να συντονιστούν με δυνάμεις με τις οποίες παραδοσιακά έχουν υψηλού επιπέδου συνεργασία, σε επίπεδο άμυνας και
υπηρεσιών πληροφοριών, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώνουν μια αμιγώς στρατιωτική τακτική επιτήρησης της Κίνας σε
μια κρίσιμη περιοχή.
Το είδος αυτό στρατιωτικής παρουσίας
δεν μπορούσε να σχεδιαστεί μέσω ΝΑΤΟ,
άλλωστε η περιοχή είναι κάπως έξω ακόμη και από την τρέχουσα «διευρυμένη»
αρμοδιότητά του, ούτε να περιοριστεί στα
διάφορα επίπεδα στρατηγικής συνεργασίας που έχουν οι ΗΠΑ στον Ινδό-Ειρηνικό
(μόνο η Ιαπωνία διαθέτει ανάλογου επιπέδου συνεργασία με τις ΗΠΑ). Αυτό άφηνε ως μόνο ενδεχόμενο την αναδίπλωση
στην «ειδική σχέση» μεταξύ των αγγλοσαξονικών χωρών, που ήταν από τη μεριά
των νικητών στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι ΗΠΑ ωθήθηκαν σε αυτή την επιλογή,
εκτιμώντας ότι ένα ευρύτερο φάσμα χωρών της περιοχής αισθάνονται μια πίεση
από τις κινεζικές κινήσεις και κυρίως τον
τρόπο που η Κίνα προβάλλει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Νότια Σινική
Θάλασσα. Αυτό αφορά και την Ιαπωνία,
αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, όπως
την Ινδία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και τη
Νότια Κορέα. Δηλαδή, εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο, επιτελούν ένα ρόλο «εγγύησης» συμφερόντων συμμαχικών χωρών
σε μια κρίσιμη περιοχή.
Όμως, την ίδια στιγμή το τίμημα γι αυτή
την επιλογή φαντάζει ιδιαίτερα υψηλό. Η
ρήξη με τη Γαλλία, ακόμη και εάν μπορεί
να αποδοθεί στην οργή του Παρισιού,
για την ακύρωση μιας κρίσιμης πλευράς

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Την ίδια στιγμή, η κατάσταση σε σχέση
με τις αντιπαραθέσεις στον Ινδό-Ειρηνικό αναδεικνύει και ένα σοβαρό έλλειμμα
στην αντίληψη της Κίνας για το ρόλο της
στον κόσμο.
Είναι αλήθεια ότι η Κίνα, όντως δε διεκδικεί ένα ρόλο «παρεμβατικό» στις υποθέσεις άλλων κρατών, πέραν των δικών
της συνόρων και ότι η αντίληψή της για το
διεθνές σύστημα είναι πολύ πιο κοντά σε
μια παραδοσιακή αντίληψη ενός κόσμου
κυρίαρχων κρατών με ισορροπίες ισχύος,
που εξασφαλίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα.
Την ίδια στιγμή βέβαια, η Κίνα θεωρεί
αυτονόητες τις άμεσες δικές της αξιώσεις
στην κοντινή της περιοχή, ξεκινώντας από
την αντίληψη που έχει για τα κυριαρχικά
στης δικαιώματα στη Νότια Σινική Θάλασσα ή την αντίληψη, ότι εντός της ΑΟΖ
έχει και στρατιωτική αρμοδιότητα, ή τον
τρόπο που θεωρεί ότι θα μεθοδεύσει την
επανένωση με την Ταϊβάν. Μόνο που όλα
αυτά διαμορφώνουν αφορμές προστριβής με άλλες χώρες στην περιοχή.
Όμως, το πιο βασικό πρόβλημα της Κίνας είναι ότι μπορεί να υπερασπίζεται την
ιδέα ενός ανοιχτού κόσμου, όπου κυρίαρχα κράτη κατά βάση έχουν μεταξύ τους
αμοιβαία επωφελείς οικονομικές συναλλαγές, δεν έχει μια αντίληψη «συλλογικής
ασφάλειας», ούτε είναι διατεθειμένη να
αναλάβει ρόλο εγγυητή, παρά την πολύ
μεγάλη επένδυση που έχει κάνει στην
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
αμυντικών της δυνατοτήτων.
Μια σύγκριση με τον τρόπο που κινείται η Ρωσία σε διάφορα πεδία, είναι από
αυτή την άποψη ενδεικτική και δείχνει τα
κινεζικά όρια. Δηλαδή, η Ρωσία εξακολουθεί να είναι μια δύναμη που παρεμβαίνει
σε συγκρούσεις, διεκδικεί ρόλο power –

συμφωνία ανάμεσα στην Αυστραλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ,
για την αναβαθμισμένη αμυντική και τεχνολογική συνεργασία, για την αντιμετώπιση της κινεζικής επιθετικότητας στην
ευρύτερη περιοχή του Ινδό-Ειρηνικού,
ερμηνεύτηκε κυρίως ως μια προσπάθεια
αμερικανικής απάντησης, σε μία μείζονα
πρόκληση για τα δυτικά συμφέροντα και
ως έκφραση της κλιμάκωσης του «Νέου
Ψυχρού Πολέμου».
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

broker, αναλαμβάνει κόστη ως προς την
αποστολή δυνάμεων και ξεδιπλώνει «κλασικού τύπου» διπλωματικές πρωτοβουλίες, εμφανείς και αφανείς.
Αυτό δεν ισχύει για την Κίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Αφγανιστάν, όπου
και οι δύο χώρες επέλεξαν ανάλογη στάση
– δηλαδή ανοιχτούς διαύλους με τους Ταλιμπάν. Η Κίνα έκανε ένα κλασικό άνοιγμα
προς τους Ταλιμπάν, υποσχέθηκε επενδύσεις, ζήτησε εγγυήσεις για τους Ουιγούρους και στηρίχτηκε στην καλή σχέση με
το Πακιστάν.
Η Ρωσία, όμως, ξεδίπλωσε μια πιο συνολική δραστηριότητα, που αφορούσε
εγγυήσεις ασφάλειας προς τις χώρες που
συνορεύουν με το Αφγανιστάν, ευρύτερες διπλωματικές πρωτοβουλίες και συνεννοήσεις, συμπεριλαμβανομένων και

συνομιλιών με την Ινδία (χώρα ιδιαίτερα
κρίσιμη εάν αναλογιστούμε ότι οι ΗΠΑ
θα ήθελαν, εάν χρειαστεί, να μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για
παρεμβάσεις στο Αφγανιστάν, π.χ. με
drones), χωρίς βιασύνη ως προς την ίδια
την αναγνώριση των Ταλιμπάν.
Θα έλεγε κανείς ότι παρ’ όλα τα φιλόδοξα μεσοπρόθεσμα κινεζικά σχέδια, παραμένει ένα ζητούμενο να ξεπεράσουν
μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη, την οποία
αποτυπώνει η ίδια κινεζική λέξη για το
όνομα της χώρας, που σημαίνει «Μέσο
Βασίλειο», αυτό που είναι ανάμεσα στη
Γη και τον Ουρανό, αντίληψη που ενώ συγκροτεί ιδιαίτερα ισχυρή εθνική ταυτότητα, ταυτόχρονα εμποδίζει τη διεκδίκηση
ηγεμονικού ρόλου και διαμόρφωσης συμμαχιών με κριτήρια ισοτιμίας.

I am NOEMIA ONOFRE DE LIMA
Candidate for
chairperson of the
Sir WILFRID LAURIER
SCHOOL BOARD
VOTE on
SEPTEMBER 26, 2021,
11am to 8pm
I am running for chairperson
because I believe that

WE CAN DO BETTER
…WE MUST DO BETTER

for the sake of school administrators, teachers, support
and professional staff, and
STUDENTS of SIR WILFRID
LAURIER SCHOOL BOARD.
I ask you the voters for
support on Sunday,
September 26, 2021.

Noemia.onofre@videotron.ca
T. 450-688-9962
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Υγεία και Διατροφή
Ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι ήχοι της φύσης,
όπως το τρεχούμενο
νερό, ωφελούν την
υγεία μας
Η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός
ρυθμός και ο αντιλαμβανόμενος πόνος,
μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό (23%)
από τους γεωφυσικούς ήχους του νερού

Π

έρα από την οπτική ομορφιά των
τοπίων, τα δάση και οι παραλίες περιέχουν επίσης φυσικά ηχητικά στοιχεία,
που λειτουργούν ευεργετικά στην υγεία
των ανθρώπων.
Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μέρος
μιας μεγάλης, πρόσφατα δημοσιευμένης μετα-ανάλυσης, που εξετάζει την
επίδραση του φυσικού ήχου στους βιοδείκτες των επισκεπτών – η οποία εξέτασε δεκάδες διαφορετικές επιστημονικές
εργασίες επί του θέματος.
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας
Andy Corbley αναφέρει χαρακτηριστικά:
Όταν το 2018 έφτασα στο Εθνικό Μνημείο Δεινοσαύρων, στη Γιούτα, είδα ένα
μονοπάτι για πεζοπορία δύο μιλίων που
ονομάζεται Sound of Silence Trail (Μονοπάτι του Ήχου της Σιωπής). Καθώς άρχισα να περπατώ, πρόσεξα τους ήχους, ή
την έλλειψή τους, γύρω μου.
Μετά από μόλις ένα λεπτό πεζοπορίας
πάνω από επίπεδη θαμνώδη έρημο, γύρισα πίσω για να εξετάσω το σταθμευμένο Nissan μου και είδα ένα αυτοκίνητο
να περνάει κατά μήκος του δρόμου λίγο
πιο πέρα. Ωστόσο, δεν παρήγαγε περισσότερο ήχο από το φύσημα του ανέμου
στα δέντρα – σαν η έρημος να καταπίνει
ή να απομονώνει τον εξωτερικό ήχο, ο
οποίος δε φτάνει σε εμένα.
Αυτό είναι μόνο το δικό μου προσωπικό παράδειγμα, για το πώς η Υπηρεσία

Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ επιμελείται
τη διάταξη των μονοπατιών, των χώρων
στάθμευσης, των χώρων κατασκήνωσης
και άλλα, για να διατηρήσει τμήματα
ακουστικά σημαντικών τοπίων – ένα
θέμα που οδήγησε την Rachel Buxton,
επιστήμονα προστασίας του περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Carleton
στην Οτάβα, να ξεφύγει από τη συνήθειά της να εξετάζει τις αντιδράσεις του
στρες από τη ρύπανση του θορύβου και
να στραφεί προς τις θεραπευτικές επιδράσεις των φυσικών ήχων.
Στην εισαγωγή της μετα-ανάλυσής της,
η Buxton αναφέρεται σε μια μελέτη που
εξέτασε, πώς διάφοροι παράγοντες,
όπως η απώλεια ύπνου και οι ασθένειες,
αφαιρούν «υγιή έτη ζωής», από την κοινωνία -μια ενδιαφέρουσα μέτρηση- και
διαπίστωσε ότι 650.000 χρόνια ζωής σε
υγιή κατάσταση χάνονται λόγω της ηχορύπανσης – 1000% περισσότερα από τα
καρδιαγγειακά νοσήματα.
«ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ» ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Οι ήχοι προκαλούν αντιδράσεις σε κάθε
γνωστό σπονδυλωτό, και τα περισσότερα ζώα, ακόμη και τα φυτά, έχουν εξελιχθεί ώστε να αντιλαμβάνονται τον ήχο
ως σημαντικό τρόπο πλοήγησης στο περιβάλλον, εύρεσης τροφής και συντρόφων, όπως και αποφυγής κινδύνων. Ως
εκ τούτου, η παρεμπόδιση των ήχων από

την ηχορύπανση μπορεί να προκαλέσει
πολλές επιζήμιες νευρολογικές επιπτώσεις, όπως αύξηση της έκκρισης κορτιζόλης, που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία.
Μια επικρατούσα θεωρία σχετικά με το
γιατί τα φυσικά ηχοτοπία προάγουν την
αναζωογόνηση και την υγεία, είναι ότι
συνήθως δεν απαιτούν κατευθυνόμενη
προσοχή και μπορούν να επιτρέψουν
ένα είδος «απενεργοποίησης» της ακουστικής εστίασης, κάτι που δεν μπορεί
σχεδόν ποτέ να γίνει στη συνεχή διέγερση ενός αστικού περιβάλλοντος.
Στη μετα-ανάλυσή της, η Buxton εξέτασε 36 μελέτες, οι οποίες συνολικά ανέφεραν κατά μέσο όρο 28% μείωση του
αισθήματος ενόχλησης όταν ακούγονταν
φυσικοί ήχοι όπως τα πουλιά, ο άνεμος
και το νερό – αυτό δεν αποτελεί έκπληξη.
Όσον αφορά στους παραδοσιακούς
δείκτες υγείας, όπως η αρτηριακή πίεση,
ο καρδιακός ρυθμός και ο αντιλαμβανόμενος πόνος, όλοι τους μειώθηκαν σε
σημαντικό βαθμό (23%) από τους γεωφυσικούς ήχους του νερού.
Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μελέτες που εξετάστηκαν διεξήχθησαν σε
εργαστήριο, και έτσι, εκτός από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η Buxton
έθεσε ως στόχο να μετρήσει την επικράτηση του ήχου στα Εθνικά Πάρκα των

ΗΠΑ, εν μέρει για να βοηθήσει στην ενημέρωση των διαχειριστών των πάρκων –
ιδιαίτερα των πάρκων με μεγάλη επισκεψιμότητα – για το πώς να οργανώσουν
τις υποδομές, ώστε να διατηρήσουν περιοχές με πλούσια ηχητικά στοιχεία.
«Στα πάρκα, ο θόρυβος υποβαθμίζει την
απόλαυση και την υγεία των επισκεπτών
άμεσα, ως περιβαλλοντικός στρεσογόνος
παράγοντας και έμμεσα, μεταβάλλοντας
τον αριθμό των ζώων που παράγουν ήχο
και μειώνοντας έτσι την ποικιλομορφία
των φυσικών ήχων», έγραψε.
Ωστόσο, όταν οι φυσικοί ήχοι ακούγονταν σε συνδυασμό με τον ανθρωπογενή θόρυβο, οι αρνητικές επιπτώσεις της
ηχορύπανσης μειώνονταν σε μεγάλο
βαθμό.
Η Buxton και οι συνεργάτες της αξιολόγησαν 221 ηχογραφήσεις από 68 Εθνικά Πάρκα και διαπίστωσαν ότι το 75%
αυτών είχαν υψηλά επίπεδα φυσικών
ήχων.
«Για μένα αυτοί οι ήχοι είναι θησαυροί», λέει η Buxton στο Smithsonian.
«Είναι καταπληκτικοί φυσικοί πόροι και
πόσο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
είναι επίσης πραγματικά καλοί για την
υγεία και την ευημερία μας».
© Εναλλακτική Δράση (enallaktikidrasi.com)
Πηγή: www.goodnewsnetwork.org/beyondreducing-stress-and-annoyance-natural-soundscan-increase-healing

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

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

du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021 · from monday september 27th to sunday october 3rd 2021
LÉGUMINEUSES ILIOS
Legumes
540ml*

supermarché

*Jumbo lima ou
lupins exclus

FRAISES
Strawberries
GRÈCE

BISCOTTES DIATOSTA
(225g) OU MINI BISCOTTES
MINIGRILL (120g)

FIGUES NOIRES GRECQUES
Black Greek Figs
boîte
CHAMPIGNONS BLANCS
White Mushrooms
8oz

ITALIE

FROMAGE PARMESAN
GRANA PADANO
Cheese
22.02/kg

CÔTELETTES DE PORC
NAGANO TOMAHAWK FRAIS
Fresh Nagano Tomahawk
Pork Chops
11.00/kg

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers
1lb
FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets
22.02/kg

TRANCHES D’ÉPAULE D’AGNEAU
Lamb Shoulder Slices
13.21/kg

DORADES MÉDITERRANÉENNES
FRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread
570 à 600g

livraison à domicile
home delivery

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

YOGOURTS BALKAN 6% OU 0 à 3%
ASTRO
Yogurts
750g

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

MIEL DELPHI
Honey
1kg

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

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 24 Σεπτεμβριου, 2021 / September 24, 2021 • 13

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΟΙ ΛΟΝΔΡΕΖΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ… ΠΕΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ...

Για να μην κολλήσουν κορωνοϊό!
Οι επιβάτες αποφεύγουν να κρατούν την κουπαστή στις σκάλες

Υ

πό το φόβο να κολλήσουν κορωνοϊό, πολλοί Λονδρέζοι αποφεύγουν
να κρατηθούν από την κουπαστή στις
κυλιόμενες σκάλες του μετρό. Το αποτέλεσμα: αύξηση των ενδεχομένως θανατηφόρων πτώσεων, κάτι που ανησυχεί
τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στο
βρετανικό Τύπο.
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
ή τραυματίστηκαν σοβαρά στο μετρό
από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του
2021, και 23 σε λεωφορεία.
Είναι περισσότεροι συγκριτικά με
άλλα τρίμηνα της περιόδου 2020-2021,
σύμφωνα με την εφημερίδα «The
Telegraph».
Ένας από τους «μεγαλύτερους κινδύνους» για την ασφάλεια των χρηστών είναι να μην κρατιούνται και να πέφτουν,
καθώς πιστεύουν ότι «η κουπαστή δεν
είναι καθαρή λόγω της πανδημίας»,
σχολίασε ο Άντι Λορντ, γενικός διευθυντής του μετρό του Λονδίνου, σύμφωνα
με την εφημερίδα.
Οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που κινδυ-

νεύουν περισσότερο, με την πτώση τους
να συμβαίνει συχνά όταν προσπαθούν
να μεταφέρουν κάποια τσάντα στην κυλιόμενη σκάλα, σύμφωνα με τον ίδιο.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ
Ένας άλλος παράγοντας πτώσης είναι η

ΣΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟ

Αμυγδαλωτά με το πρόσωπο της Μέρκελ!

Ο

ι εκλογές πλησιάζουν και η
Γερμανία ετοιμάζεται
για μια νέα σελίδα
στην ιστορία της, με
την αποχώρηση της
Καγκελαρίου Μέρκελ,
ύστερα από 16 χρόνια στο αξίωμα. Στη
μικρή πόλη Weilbach,
ένας Γερμανός ζαχαροπλάστης
ετοίμασε αμυγδαλωτά που
απεικονίζουν την Άνγκελα Μέρκελ. Το Weilbach είναι ένας εμπορικός δήμος
με 2.000 κατοίκους στην περιοχή Miltenberg στο Regierungsbezirk της Κάτω
Φραγκονίας στη Βαυαρία.
Αναμφίβολα η Άνγκελα Μέρκελ αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη με την
αποχώρησή της. Οι New York Times τη χαρακτήρισαν «τελευταίο προπύργιο
της φιλελεύθερης Δύσης» όταν εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ στον προεδρικό
θώκο των ΗΠΑ. Οι Financial Times της είχαν δώσει τον τίτλο του «προσώπου
της χρονιάς το 2015».
Δώδεκα ημέρες πριν τις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου, οι Σοσιαλδημοκράτες
του Όλαφ Σολτς έχουν εδραιώσει το προβάδισμά τους απέναντι στον τωρινό
συνασπισμό CDU/CSU. Μάλιστα οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν βρεθεί ακόμη
και κάτω από 20% σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.
© naftemporiki.gr

(TfL) αναμένει την επέκταση της εγκατάστασης, που ξεκίνησε τον περασμένο
χρόνο, συσκευών υπεριώδους ακτινοβολίας στις κουπαστές των κυλιόμενων
σκαλών για να εξαφανίζεται κάθε ίχνος
του ιού.
Έκθεση της TfL για την ασφάλεια των
επιβατών, που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα της Telegraph και έγινε γνωστή προ ημερών, καταδεικνύει ότι ο
αριθμός των τραυματιών ανά εκατομμύριο χρήστες είναι αυτή τη στιγμή «πάνω
από το στόχο» που έχει ορίσει ο ίδιος ο
φορέας.
«Ο αριθμός των προσώπων που έχουν
σκοτωθεί ή τραυματιστεί αυξήθηκε με
την επιστροφή των επιβατών στο δίκτυο. Ο αριθμός των τραυματισμών που
συνέβησαν στις απλές ή τις κυλιόμενες
σκάλες παραμένει σχετικά αυξημένος»,
σύμφωνα με το έγγραφο.
«Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
υπάρχει μια μικρή αύξηση στον αριθμό
των τραυματισμών, στους οποίους η κατάσταση μέθης έπαιξε ρόλο».

κατάσταση μέθης ορισμένων επιβατών,
σύμφωνα με τον ίδιο, με την αύξηση
των νυκτερινών εξόδων, καθώς ήρθη το
lockdown.
Εκτός από το καθεστώς εντατικού καθαρισμού του δικτύου που έχει τεθεί
ήδη σε εφαρμογή, ο φορέας μεταφορών

© ΑΜΠΕ, AFP

Σε τεντωμένο σχοινί από τον Πύργο του
Άιφελ στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα
Ο κόσμος αποθέωσε τον ισορροπιστή Νατάν Πολέν

Τ

ο θερμό χειροκρότημα του
πλήθους και η εκπληκτική θέα σε όλο το Παρίσι ήταν η
ανταμοιβή του ισορροπιστή Νατάν Πολέν, ο οποίος κάλυψε μια
απόσταση 600 μέτρων περπατώντας πάνω σε έναν ιμάντα, από
τον Πύργο του Άιφελ μέχρι την
απέναντι όχθη του Σηκουάνα.
Ο 27χρονος Πολέν, σε ύψος 70
μέτρων πάνω από το έδαφος, κάποια στιγμή κάθισε και μετά ξάπλωσε στον ιμάντα ισορροπίας,
προτού να ολοκληρώσει τη μισάωρη παράστασή του, φτάνοντας
στο Θέατρο Σαγιό.
«Είναι πραγματικά υπέροχο να ξεκινάς από τον Πύργο του Άιφελ. Κατά τη διάρκεια της
παράστασης δεν το αισθανόμουν, πραγματικά δε φοβήθηκα το ύψος», είπε.
Ο Πολέν χρειάστηκε να προπονηθεί επί τέσσερα χρόνια αλλά και να ξεπεράσει την
υψοφοβία που είχε από παιδί για να πετύχει το κατόρθωμα αυτό. Το 2019 ο Γάλλος
ισορροπιστής περπάτησε, σε ύψος 150 μέτρων, σε ένα σκοινί που συνέδεε δύο ουρανοξύστες, στη συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, καλύπτοντας απόσταση 510 μέτρων.

© Reuters, ΑΜΠΕ

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS
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n
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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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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από την AUKUS στην QUAD
και στη μέση η Ε.Ε.
Γ

ια ακόμη μια φορά αποδείχθηκε, ότι
η πολιτική προηγείται της οικονομίας.
Με γνώμονα αυτό το αξίωμα, πάρθηκε η
απόφαση των Αυστραλών να προχωρήσουν στη σύναψη του αμυντικού συμφώνου με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο,
εγκαταλείποντας τις συμφωνίες πολλών
δισεκατομμυρίων για την αγορά υποβρυχίων από τη Γαλλία.
Αλέξανδρος Θ. Δρίβας*
© HuffPost
Οι Αυστραλοί έχουν παγιδευτεί οικονομικά από την Κίνα, δεδομένου πως όχι
μόνο είναι μακράν ο πρώτος εμπορικός
προορισμός των αυστραλιανών εξαγωγών, αλλά και η Αυστραλία εισάγει σημαντικά προϊόντα από την Κίνα για την αγροτική της παραγωγή.
Σε ότι αφορά τη αμυντική συμφωνία και
το «πισώπλατο μαχαίρωμα» στον Μακρόν
και κατ’ επέκταση στη Γαλλία, πρέπει να
επισημάνουμε, ότι οι Αυστραλοί ήταν
εκείνοι που πραγματοποίησαν το «έγκλημα» και όχι οι Αμερικανοί ή οι Άγγλοι, και
αυτό διότι οι Αυστραλοί ήθελαν από την
αρχή να δεσμεύσουν ΗΠΑ και Ηνωμένο
Βασίλειο.
Στην περιοχή, η Κίνα είναι αναμφίβολα η
μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, όμως σε πολιτικό επίπεδο οι δύο χώρες είναι η μέρα
με τη νύχτα.
Οι Αυστραλοί λοιπόν ήθελαν να δεσμεύσουν στην περιοχή τους Αμερικανούς και
τους Άγγλους, λόγω πολιτικής εγγύτητας
(όπως είπαμε η πολιτική προηγείται, σε
αντιδιαστολή με τη φιλελεύθερη σκέψη
που χωρίζει σε δύο σφαίρες την οικονομία και την πολιτική).
Η απειλή των Αυστραλών ήταν πραγματοποιήσιμη και δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το να δώσουν ένα τεράστιο
συμβόλαιο στη Γαλλία. Εννοείται πως δεν
υπήρχε περίπτωση οι Άγγλοι να δέχονταν
την οιαδήποτε «αλλαγή» στις «πρώην
αποικίες τους».
Οι Αυστραλοί με αυτό τον τρόπο κεφαλαιοποίησαν την αξία του και τη στιγμή
που οι Αμερικανοί και Βρετανοί δεσμεύθηκαν, τότε απλά παράτησαν τους Γάλλους. Να πως μια μικρότερη σε δύναμη
κρατική οντότητα, μπορεί να αξιοποιήσει
τη θέση της και να προσεταιριστεί μεγαλύτερες και ισχυρότερες δυνάμεις.
Έκανε σαφές, αυτό που ήταν γνωστό
εξάλλου, πως εγκλωβισμός της Κίνας στην
Ασία χωρίς την Αυστραλία, δε γίνεται.

συμφωνία με την Κίνα, δυναμιτίζοντας με
αυτό τον τρόπο τα θεμέλια των ευρωατλαντικών σχέσεων. Επίσης δεν πρέπει να
ξεχνάμε, ότι γλίτωσαν και τις κυρώσεις για
το Nord Stream 2.
Πώς μπορεί να αντιδράσει η Ε.Ε., σε αυτές τις εξελίξεις;
Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όσο ευγενικός
και εάν ήταν ο Μπορέλ προς τους Γάλλους
το επικοινώνησε το μήνυμα: «Δε θέλουμε
να χαλάσουμε τις σχέσεις μας».
Οι Αμερικανοί φέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο στη Μέρκελ, 10 μέρες πριν φύγει από
τη θέση της και έτσι αλλάζουν πλέον οι
όροι του παιχνιδιού. Σκοπός τους είναι να
ακολουθεί η Ε.Ε. τις ΗΠΑ και όχι το αντίστροφο. Το ίδιο ισχύει και για την Ασία.
Ας μην ξεχνάμε, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου
ο Μπάιντεν θα δεχθεί στην Ουάσιγκτον
τους πρωθυπουργούς της Αυστραλίας,
της Ινδίας και της Ιαπωνίας, με στόχο την
αναβίωση της λεγόμενης Quad.
Πρόκειται για την άτυπη τετραμερή συμ13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, ΟΜΑΔΑ QUAD: Διακρίνεται σε πρώτο πλάνο ο πρωθυπουργός
μαχία των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Ιατης Αυστραλίας και στις οθόνες από αριστερά ο πρωθυπουργός της Ινδίας, στη
πωνίας και της Ινδίας, σκληρός πυρήνας
μέση ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και δεξιά ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
της πλέον είναι η AUKUS.
Άλλωστε το Αφγανιστάν δεν μπορεί να
αφήσει
την Ινδία ή την Ιαπωνία να επαναΗ AUKUS είναι ένα βήμα ακόμη για τον
Όσον αφορά την Ε.Ε, είναι όπως έχουμε
περιορισμό της Κίνας στην Ασία και πλέ- ξαναπεί ουραγός των εξελίξεων, αναξι- παύονται στην ουδετερότητά τους.
Έτσι παίζεται σωστά το παιχνίδι…
ον η Ασία παίρνει τη μορφή της Ευρώπης όπιστη πολιτικά και χωρίς καμία δύναμη
όπως αυτή ήταν το 1910. Ο ανταγωνισμός να επηρεάσει σε θέματα ασφάλειας και
μεγαλώνει και έτσι οι ΗΠΑ και οι Άγγλοι άμυνας.
*Διεθνολόγος – Συντονιστής του Τομέα
αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν, Ειδικά με αυτό που έκανε η Μέρκελ, η
Ευρασίας & Ν. Α. Ευρώπης
σύμφωνα με τις οποίες οι Κινέζοι ετοιμά- οποία λειτούργησε όπως είχε μάθει στην
στο
ΙΔΙΣ
– Research Fellow in HALC
ζονται να κάνουν κίνηση για την ενσωμά- Ανατολική Γερμανία, όταν τελευταία στιγ(Hellenic American Leadership Council)
τωση της Ταϊβάν μέχρι το 2027, την ίδια μή στις 31/12/2020 υπέγραψε εμπορική
στιγμή που το Χονγκ Κονγκ «βράζει».
Οι Ιάπωνες και οι Ινδοί θα έρθουν και
αυτοί πιο κοντά στο νέο άξονα (ΗΠΑ,
Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία) το ίδιο
είναι πιθανό να συμβεί και με τη Νότια
Κορέα, η οποία φοβάται και όχι αδικαιολόγητα, ότι το Πεκίνο θα «ενεργοποιήσει»
τη Βόρεια Κορέα εναντίον της. Σε κάθε
περίπτωση, η ένταση είναι πολύ μεγάλη.
Όσον αφορά την αμυντική συμφωνία,
είναι ξεκάθαρο πως δεν αφορά μόνο τα
υποβρύχια, είναι μια αμυντική συμφωνία με παραρτήματα, που σχετίζονται
με την άτυπη συμμαχία των «5 Οφθαλμών» και των χωρών που συμμετέχουν
στο Echelon. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι
τα οφέλη για την Αυστραλία θα είναι πολλαπλάσια. Όπως και να έχει, αυτός ο «πόλεμος» θα διαρκέσει πολύ. Η Αυστραλία
αύξησε την αξία της για την Κίνα, δείχνοντάς της ότι δε θα γίνει ο οικονομικός της
δορυφόρος.

Residential and
commercial asphalt

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

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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Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Σύβοτα: Η «πισίνα» της Θεσπρωτίας
Το φημισμένο παραθαλάσσιο τουριστικό κέντρο

Φ

ημισμένο παραθαλάσσιο τουριστικό κέντρο της Θεσπρωτίας, απέναντι από τη νότια απόληξη της Κέρκυρας,
τα Σύβοτα, γνωστά άλλοτε ως Μούρτος,
βρίσκονται σε μια μαγευτική περιοχή με
καταπράσινους λοφίσκους, ειδυλλιακές
ακρογιαλιές, ορμίσκους και παραλίες.
Την είσοδο του λιμανιού των Συβότων

στολίζουν τα νησάκια Άγιος Νικόλαος,
Μαύρο Όρος, με πετρόχτιστο φάρο και
θαλάσσια σπηλιά, Μεγάλο Μουρτεμένο
και Μικρό Μουρτεμένο, επίσης με θαλάσσια σπηλιά.
Κοντά στα προαναφερθέντα νησάκια
καταναυμάχησε ο κορινθιακός στόλος
τον κερκυραϊκό το 433 π.Χ.

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Στο λιμάνι του οικισμού δένουν εκδρομικά σκάφη (συνδέουν τα Σύβοτα με τους
Παξούς, τους Αντίπαξους και την Κέρκυρα) και νοικιάζονται βάρκες για μικρές
εξορμήσεις.
Οι παραθεριστές μπορούν να απολαύσουν τις χαρές του ήλιου και της θάλασσας στις παραλίες Γαλλικό Μόλο, Zέρη,

Zάβια, Mέγα (Μεγάλη) Άμμο, Μικρή
Άμμο, Μέγα Τράφο και Αγία Παρασκευή.
Εξαιρετικές επιλογές αποτελούν, εξάλλου, η παραλία του Αγίου Νικολάου στο
ομώνυμο νησάκι, η παραλία Πισίνα στο
Μαύρο Όρος και η παραλία Μπέλλα
Βράκα (φωτ.) στο Μεγάλο Μουρτεμένο.

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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Απογοήτευση για τις επιλογές Μητσοτάκη σε πανδημία
και οικονομία: Στο 80% η δυσαρέσκεια των Ελλήνων!

«Σφαλιάρα» στην Κυβέρνηση τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου!

Κ

όλαφος για την ελληνική κυβέρνηση το Ευρωβαρόμετρο, που υποδεικνύει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που αγωνιούν να
παρουσιάσουν τα κυβερνητικά στελέχη.
Οι Έλληνες αποδεικνύεται, ότι όχι
μόνο δεν είναι ευχαριστημένοι από την
αντιμετώπιση της πανδημίας και την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά εμφανίζονται ως οι πλέον απογοητευμένοι
από όλους τους Ευρωπαίους.
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έρευνα, το 80% των Ελλήνων θεωρεί εντελώς
κακή τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό
δυσαρέσκειας από τους πολίτες ανάμεσα
στις 27 χώρες της Ε.Ε.
Το 58% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν
είναι ευχαριστημένο από τον τρόπο με
τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετώπισε την
πανδημία, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες (23%) πιστεύει ότι ειδικά
ο τρόπος που επιβλήθηκαν και εφαρμόστηκαν τα lockdown ήταν «πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και έβαλε σε
κίνδυνο την πνευματική και ψυχική του
υγεία».
Ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τη δεύτερη (16%) Πορτογαλία και την τρίτη
(11%) Μάλτα. Επιπρόσθετα, ένα ποσοστό 43% δηλώνει ότι βρήκε αρκετά δύσκολη την εφαρμογή των συγκεκριμένων
μέτρων.

σωρό στοιχείων, που δείχνουν ότι αντίθετα με την εικόνα που κάποιοι πασχίζουν να παρουσιάσουν στον ελληνικό
λαό, η αποδοκιμασία των πολιτών για τις
πολιτικές της κυβέρνησης αυξάνεται.
Η απόπειρα διαχείρισης της φθοράς
από τους κυβερνώντες, με σκοπό να παρουσιάσουν το άσπρο… μαύρο, ακόμη
και… μαϊμουδεύοντας δημοσκοπήσεις,
είναι ξεκάθαρη.
Όποιος διαβάσει προσεκτικά το ερωτηματολόγιο του Ευρωβαρόμετρου αλλά
και τα ποσοστά που αφορούν την Ελλάδα θα διαπιστώσει ότι σχηματίζουν μια
ακόμα πιο αλγεινή εικόνα από εκείνη
που πρόκυπτε από τη δημοσκόπηση της
εταιρίας R.P. RealPolls LTD, την οποία δημοσίευσε η «δημοκρατία».
Οι μόνοι που μπορεί να αισθανθούν
Εξίσου δυσαρεστημένοι είναι, πάντως, ρο Μαξίμου, είναι το γεγονός ότι το 91% έκπληξη για όλα όσα αποκαλύπτουν οι
οι Έλληνες και από τη διαχείριση της των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για δημοσκοπήσεις, είναι ο πρωθυπουργός
πανδημίας από πλευράς Ευρωπαϊκής την οικονομία της χώρας μας.
Κυριάκος Μητσοτάκης, το υπουργικό
Γεγονός στο οποίο ίσως οφείλεται και η συμβούλιο και τα πρόσωπα που απαρτίΈνωσης. Την ίδια στιγμή, παραπάνω από
τους μισούς Έλληνες – συγκεκριμένα το κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες πτώση ζουν το σύστημα εξουσίας, το οποίο τα
55% – υποστηρίζουν, ότι το μεγαλύτερο της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικο- έχει θαλασσώσει παντού!
πρόβλημα της χώρας μας είναι η οικο- νομική και νομισματική ενοποίηση, παρά
Η επικοινωνία, η προπαγάνδα, τα φιλονομία, με την ανεργία να ακολουθεί και το γεγονός ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να κυβερνητικά «λιβανωτά» από τα… μπουτην υγεία να είναι αμέσως μετά.
τη στηρίζουν, σε ποσοστό μεγαλύτερο κωμένα με κρατικό χρήμα ΜΜΕ, μπορεί
Αντιθέτως, όσον αφορά το σύνολο της από αυτό του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
να δημιουργούν πρόσκαιρες εντυπώΕυρώπης, θεωρούν ως σημαντικότερο
Η συγκεκριμένη σφυγμομέτρηση, που σεις, αλλά δεν παράγουν αληθινή, φιπρόβλημα την υγεία, μετά την οικονομία δε γίνεται από κάποια εταιρία που συν- λολαϊκή πολιτική. Και η κυβέρνηση Μηδέεται με φιλικό τρόπο με την κυβέρ- τσοτάκη είναι μόνο εντυπώσεις, δίχως
και τρίτο το Μεταναστευτικό.
Όμως, ίσως αυτό που περισσότερο από νηση ή την αντιπολίτευση αλλά από τις ουσία…
όλα θα έπρεπε να «τρομάζει» το Μέγα- Βρυξέλλες, έρχεται να προστεθεί σε ένα
© Newsbreak.gr

Professional Auto Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

1385, Boul. des Laurentides local 103,
Vimont, Laval 514 476-4565
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2021
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,7% ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.854 ΨΗΦΩΝ

Η Άννυ Κουτράκη κερδίζει (ξανά) το Vimy

Η Φιλελεύθερη νικήτρια δήλωσε ότι αυτή τη φορά ήταν
πιο εύκολη για την ίδια η προεκλογική της εκστρατεία

Η Κουτράκη ανέφερε ότι η προεκλογική
εκστρατεία της και οι επισκέψεις της στις
πόρτες των κατοίκων της περιοχής πήγε
πολύ καλά, αν και υπήρξαν κάποιες δύσκολες ερωτήσεις από κάποιους ψηφοφόρους που συνάντησε.
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Το ερώτημα που τέθηκε συχνότερα, παραδέχθηκε, ήταν γιατί ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau θεώρησε απαραίτητο να
προκηρύξει εκλογές στα μισά του δρόμου
από τις τελευταίες εκλογές του 2019 και
εν μέσω μιας κρίσης δημόσιας υγείας.
Η Κουτράκη ανέφερε ότι μετά από δύο
χρόνια, κατέστη προφανές ότι το Κοινοβούλιο δε λειτουργούσε πλέον αποτελεσματικά και ότι η φιλελεύθερη κυβέρνηση πιθανότατα θα είχε πέσει τελικά εάν
δεν είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές.
«Έτσι, εάν ο Πρωθυπουργός μας δεν
είχε προκηρύξει εκλογές, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα είχε πέσει σύντομα μετά τις θερινές διακοπές»,
πρόσθεσε.

Η νικήτρια Άννυ Κουτράκη περικυκλωμένη από την ομάδα εθελοντών που βοήθησαν την επανεκλογή της
ΦΩΤΟ: Martin C. Barry – Newsfirst

Ε

πιδιώκοντας δεύτερη θητεία μετά
την πρώτη της νίκη το 2019, η νυν
βουλευτής των Φιλελευθέρων στην εκλογική έδρα του Vimy, Άννυ Κουτράκη, κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό στήριξης
των ψηφοφόρων της κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στις ομοσπονδιακές εκλογές της Δευτέρας 20/9, κερδίζοντας εύκολα την έδρα για το κόμμα της.
Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

47,5% που έλαβε πριν από δύο χρόνια.
Αλλά σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφηκαν ως το βράδυ της Τετάρτης
22/9, η διαφορά ήταν 2%.
Θυμήθηκε ότι στις τελευταίες εκλογές,
λίγο καιρό αφότου είχε κερδίσει το χρίσμα για να θέσει υποψηφιότητα για τους
Φιλελεύθερους στο Vimy, είχε μόνο μια
εβδομάδα για να βρει ένα γραφείο προεκλογικής εκστρατείας και να συγκροτήσει
μια ομάδα εκστρατείας.

Μέχρι τις 11 μ.μ. το βράδυ των εκλογών, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗ
οι αποδόσεις έδειξαν ότι η Κουτράκης
«Αυτή τη φορά ήμουν πιο τυχερή, καθώς
είχε τη στήριξη του 51,2% των ψηφοφό- είχα ήδη την ομάδα της εκστρατείας μου
ρων, σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του στη θέση της, ήξερα ήδη πού ήθελα να

βρίσκεται το εκλογικό γραφείο», δήλωσε
η Κουτράκη.
Πιο συγκεκριμένα, το εκλογικό της γραφείο ήταν στο ίδιο κτίριο γωνία Labelle
και Notre-Dame αλλά στο ισόγειο του
κτιρίου, όπου βρισκόταν υποκατάστημα
της τράπεζας Laurentian.
«Αυτή τη φορά ένιωσα πιο οργανωμένη.
Και επίσης, όντας εκλεγμένη βουλευτής
για σχεδόν 18 ή 19 μήνες, είχα μια καλύτερη ιδέα για το τι απαιτείται από μένα.
Απλά ένιωσα πιο προετοιμασμένη, πιο
οργανωμένη, δεν ήταν τόσο χαοτική η
κατάσταση όπως εδώ και δύο χρόνια και
αισθάνομαι ότι είχα πολύ καλή ομάδα
εθελοντών που με στήριξε».

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2021

Η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου επανεκλέγεται

«Οι οικονομικές κατοικίες η προτεραιότητά μου στο VSL»

Η Εμμανουέλα
Λαμπροπούλου
με τους γονείς της
Θανάση και Ματίνα
μετά τη νίκη της
στις Ομοσπονδιακές
Εκλογές του Καναδά

Ο

ι πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές του Καναδά έφεραν παρόμοιο
αποτέλεσμα με αυτές του 2019. Στο
προπύργιο των φιλελευθέρων το Ville
St Laurent, η ομοσπονδιακή βουλευτής
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Ελληνικής
καταγωγής, επανεξελέγη με ευρύτατη
πλειοψηφία. Τα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί
της και για την επιτυχία της, τους στόχους
της, και τις δυσκολίες που αναμένεται να
αντιμετωπίσει.

Από την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών, το γραφείο της άνοιξε και η βουλευτής επέστρεψε στην εργασία της.
«Η καμπάνια μου αυτή τη φορά ήταν
πολύ πιο ήσυχη λόγω του ιού. Άλλες φορές μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για τους εθελοντές μας, είχαμε πιο πολύ ενέργεια, ενώ αυτή τη φορά
όλα έπρεπε να γίνουν με γνώμονα την
υγεία» δήλωσε η κυρία Λαμπροπούλου,
αναφέροντας παράλληλα ότι αυτή ήταν
η τρίτη της προεκλογική καμπάνια.
«Η πρώτη εκλογική καμπάνια θα έλεγα
Του Δημήτρη Ηλία
ότι
ήταν η πιο έντονη, γιατί ήταν η πρώdimitris@newsfirst.ca
τη μου φορά, η δεύτερη πήγε πάρα πολύ
Η κυρία Λαμπροπούλου ανακοίνωσε καλά, και τώρα στην τρίτη μπορώ να πω
ότι αισθάνεται περήφανη, που για άλλη ότι είχα βέβαια πολύ περισσότερη εμπειμία φορά μπορεί να εκπροσωπήσει τους ρία. Δε σας κρύβω όμως ότι τα αρνητικά
κατοίκους της περιοχής της στο καναδικό σχόλια πάντοτε πληγώνουν. Στην πολιτική
κοινοβούλιο. Ευχαρίστησε παράλληλα πρέπει να μάθει κανείς ότι δε σε ψηφίόλους όσους την ψήφισαν, καθώς και το ζουν όλοι και παρόλο που είχα ένα πουποστηρικτικό προσωπικό και τους εθε- σοστό επιτυχίας 60% θα υπάρχουν και οι
λοντές της.
αντίθετες γνώμες.

Πάντοτε δέχομαι με χαρά την εποικοδομητική κριτική αλλά τα επιθετικά και
αρνητικά σχόλια, ευτυχώς λίγα, τα αφήνω στην άκρη» δήλωσε η κυρία Λαμπροπούλου.
Σύμφωνα με τη νεαρή βουλευτή, μία
από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της
είναι οι οικονομικές κατοικίες για την
υποστήριξη των λιγότερο εύπορων κατοίκων του Ville St-Laurent. «Η προτεραιότητά μου αυτή είναι πολύ σημαντική στην
περιοχή μου, η οποία όχι μόνο είναι τεράστια αλλά περιλαμβάνει κατοίκους από
κάθε κοινωνικό στρώμα. Η αλήθεια είναι
ότι τα έξοδα κατοικίας αυξάνονται, τα
νοίκια ανεβαίνουν, και προσπαθώ με
κάθε τρόπο και με τη βοήθεια των πιο εύπορων συμπολιτών της περιοχής μου να
βοηθήσω τους πιο αδύνατους σε αυτό το
θέμα» είπε η κυρία Λαμπροπούλου.
«Ένας άλλος τομέας που θέλω να επικεντρωθώ είναι η οικονομική ανάκαμψη
μετά την Πανδημία. Όπως γνωρίζετε, το

Ville St-Laurent έχει μία μεγάλη βιομηχανική ζώνη. Είμαστε ένα από τα διαμερίσματα του Μόντρεαλ το οποίο έχει υψηλούς βαθμούς ρύπων. Προσπαθώ λοιπόν,
με τη βοήθεια της Κυβέρνησης, να βρω
τρόπους ούτως ώστε να υποστηρίξω τις
βιομηχανικές μονάδες της περιοχής μου,
ώστε να αναπτύξουν πράσινη τεχνολογία και να μειώσουν τους ρύπους, έτσι
ώστε να φτάσουμε τους στόχους που έχει
θέσει η κυβέρνηση μου για το 2030 και
2050» πρόσθεσε η βουλευτής του Ville
St-Laurent.
Σε ερώτηση των Ελληνοκαναδικών Νέων
αν θα συνεχίσει η κυρία Λαμπροπούλου
να υποστηρίζει τα ελληνικά θέματα, με
ενθουσιασμό απάντησε πώς αυτό εννοείται. Πρόσθεσε δε ότι και αυτή τη φορά,
όπως έκανε και στις προηγούμενες δύο
θητείες της, θα υποστηρίζει κάθε ελληνικό θέμα και θα προσπαθεί πάντοτε να
βρίσκει πόρους από κονδύλια της κυβέρνησης για την υποστήριξη της Ελληνικής
παροικίας, ακόμα και αν αυτή προορίζεται για διάφορους οργανισμούς που δε
βρίσκονται στην περιοχή της.
Δήλωσε υπερήφανη για την ελληνική
καταγωγή της και είναι πάντοτε διατεθειμένη να αποτελεί τη φωνή της Ελληνικής
παροικίας μέσα στο καναδικό κοινοβούλιο, να μιλάει για τα ελληνικά θέματα παράλληλα υποστηρίζοντας τα και μέσα στη
στενή κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος των Φιλελευθέρων.

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

Fruits and Vegetables

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

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

(514) 473-4591

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι αρχαίοι Έλληνες
εκμεταλλεύθηκαν τον καιρό
για να νικήσουν τους Πέρσες
στη Σαλαμίνα
Η επιλογή του σημείου της σύγκρουσης
ήταν άριστα μελετημένη και καθόλου τυχαία,
καθώς βασιζόταν στη γνώση των τοπικών
κλιματολογικών συνθηκών, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η

επιλογή του σημείου της σύγκρουσης με τους Πέρσες στη Σαλαμίνα
ήταν άριστα μελετημένη από τους αρχαίους Έλληνες και καθόλου τυχαία, καθώς βασιζόταν στη γνώση των τοπικών
κλιματολογικών συνθηκών. Αυτό δείχνει
μία νέα μελέτη από το Κέντρο Έρευνας
Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, με
επικεφαλής τον ακαδημαϊκό καθηγητή
Χρήστο Ζερεφό, η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό
Atmosphere.
Στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ.
ο ελληνικός στόλος, με μικρές δυνάμεις
αλλά με άριστη τακτική και υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή, πραγματοποίησε
μία από τις αποφασιστικότερες νίκες της
ιστορίας.
Η νέα μελέτη δείχνει, ότι η εμπνευσμένη στρατηγική τού μεγάλου ηγέτη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός, ότι
οι αρχαίοι Έλληνες και ο ίδιος ο Θεμιστοκλής γνώριζαν τις κλιματολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα τους ανέμους που
έπνεαν στο στενό της Σαλαμίνας, προσαρμόζοντας το στρατηγικό σχεδιασμό
τους ανάλογα, ώστε να επωφεληθούν
από την ημερήσια διακύμανσή τους.
Τα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν,
πως ο συνδυασμός ενός βορειοδυτικού
ανέμου που έπνεε κατά τη διάρκεια της
νύχτας, με τη θαλάσσια αύρα που σηκώθηκε μετά τις 10:00, σχημάτισε μία «λαβίδα» ανέμου, η οποία, όσο περνούσε η
μέρα, εγκλώβισε τον περσικό στόλο στη
Σαλαμίνα.
Η κλιματολογική ανάλυση του ανεμολογικού πεδίου στην περιοχή όπου διεξήχθη η ναυμαχία, βασίστηκε στις διαθέσιμες μετρήσεις των μετεωρολογικών
σταθμών στην περιοχή, καθώς και σε
δεδομένα των κλιματικών και μετεωρολογικών μοντέλων ERA5 και WRF για το
χρονικό διάστημα 1960-2019, παράλλη-

Suggested presentation.

λα με τις ιστορικές μαρτυρίες από τις αρχαίες πηγές («Ιστορίαι» του Ηρόδοτου,
«Πέρσαι» του Αισχύλου κ.ά.).
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κλιματολογικές
συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην
περιοχή είναι παρόμοιες με αυτές που
επικρατούσαν πριν από 2.500 χρόνια.

Οι εν λόγω κλιματολογικές συνθήκες
περιεγράφηκαν για πρώτη φορά από τον
Αριστοτέλη στο βιβλίο του «Μετεωρολογικά». Σε τοπικό επίπεδο, η αποδυνάμωσή των μελτεμιών το Σεπτέμβριο ευνοεί
την επικράτηση μικρότερων συστημάτων κυκλοφορίας, όπως είναι οι θαλάσσιες αύρες (μπάτης – μπουκαδούρα).

Ο Ξέρξης παρακολουθεί τη ναυμαχία από το όρος Αιγάλεω
Η κυριότερη αιτία του μελτεμιού, που
πνέει από βόρειες, γενικά, διευθύνσεις
στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της θερμής
περιόδου, είναι ο συνδυασμός του μουσωνικού χαμηλού, δηλαδή ενός θερμικού χαμηλού που δημιουργείται πάνω
από την ευρύτερη περιοχή της Ινδικής
Χερσονήσου, με τις υψηλές πιέσεις που
επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πάνω από τα Βαλκάνια και την
Κεντρική Ευρώπη.
Ο παραπάνω συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενισχυμένου βορείου ρεύματος στο Αιγαίο με την
ονομασία «ετησίαι» (που σημαίνει «ετησίως επαναλαμβανόμενοι»).

Οι Έλληνες είχαν γνώση της τοπικής κλιματολογίας και προσάρμοσαν ανάλογα
το στρατηγικό σχέδιό τους. Ο περσικός
στόλος έλαβε θέσεις μάχης στην ακτή της
Αττικής (Αμφιάλη – Πέραμα) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, με το πρώτο
φως της ημέρας τα ελληνικά πλοία, αντί
να προσπαθήσουν να διαφύγουν, όπως
περίμεναν οι Πέρσες, εμφανίστηκαν επίσης παρατεταγμένα σε σχηματισμό μάχης από την πλευρά της Σαλαμίνας.
Όταν ο περσικός στόλος κινήθηκε εναντίον του ελληνικού, τα ελληνικά πλοία
κινήθηκαν ανάποδα, κωπηλατώντας συντεταγμένα μέχρι την ακτή της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, αυτός ο
ελιγμός αποτελούσε μέρος του στρατηγικού σχεδίου του Θεμιστοκλή και
αποσκοπούσε στο να παρασύρει τους
Πέρσες βαθύτερα μέσα στο στενό και να
καθυστερήσει τη σύγκρουση, περιμένοντας την αλλαγή του ανέμου. Πράγματι,
μετά τις 10:00 ο άνεμος στράφηκε σε
νοτιοδυτικό (θαλάσσια αύρα) και μόνο
τότε ξεκίνησε η ελληνική αντεπίθεση.
Η θαλάσσια αύρα, σε συνδυασμό με
τη στενότητα του διαύλου, αποδιοργάνωσε τον περσικό στόλο. Τα ψηλότερα
περσικά πλοία ήταν πιο δύσκολο να κυβερνηθούν, καθώς στρέφονταν πλάγια
από τον άνεμο και το κύμα, και έτσι έγιναν εύκολος στόχος για τα έμβολα των
ελληνικών τριήρεων. Επιπλέον, η ισχυρή νοτιοανατολική αύρα δεν επέτρεψε
στους Πέρσες να ανοίξουν πανιά για να
υποχωρήσουν γρήγορα προς τον ανοιχτό
Σαρωνικό Κόλπο και να μεταφέρουν εκεί
τη σύγκρουση. Τελικά, ένα μεγάλο μέρος
του περσικού στόλου χάθηκε, ενώ τα
υπόλοιπα πλοία διέφυγαν προς τον Κόλπο του Φαλήρου κατά τις απογευματινές
ώρες, όταν οι άνεμοι ολοκλήρωσαν τον
καθημερινό κύκλο τους και γύρισαν ξανά
σε βορειοδυτικούς. Σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο, ο δυτικός άνεμος «Ζέφυρος»
μετέφερε τα συντρίμμια του περσικού
στόλου μέχρι την περιοχή του σημερινού
Αγίου Κοσμά, σηματοδοτώντας το τέλος
της περσικής παρουσίας στη Μεσόγειο.
Η ερευνητική ομάδα περιλάμβανε,
πέρα από τον Χρήστο Ζερεφό, τους
ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών Σταύρο Σολωμό, Ιωάννη Καψωμενάκη και
Χρήστο Ρεπαπή, καθώς επίσης τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Μελά. Η μελέτη
χρηματοδοτήθηκε από το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών
Περιβάλλοντος.
© SanSimera.gr
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Οι μελλοντικοί πόλεμοι για το νερό

Ο συνδυασμός ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και την εντατική άντληση των
αποθεμάτων νερού διαμορφώνει συνθήκες μιας παγκόσμιας «κρίσης του νερού»
με μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις

Τ

μένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, και την κακοδιαχείριση των υδάτινων
πόρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το
πρόβλημα είχε να κάνει με την εκμετάλλευση των υδάτων και το γεγονός ότι τα
φράγματα που χτίστηκαν σε ορισμένα
από τα ποτάμια που τροφοδοτούν τη λίμνη Ούρμια, κυρίως για λόγους άρδευσης,
περιόρισαν σημαντικά τη ροή νερού προς
τη λίμνη. Σε αυτό το πρόβλημα προστέθηκαν και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, επειδή η λίμνη Ούρμια
Παναγιώτης Σωτήρης
είναι λίμνη με αλμυρό νερό, η υποχώρη© in.gr
ση του όγκου της σήμαινε ότι αυξήθηκε
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το 2017, τόσο η περιεκτικότητα του νερού σε αλάτι,
περίπου 785 εκατομμύρια άνθρωποι δεν που πλέον δημιουργείται πρόβλημα στην
είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό. 144 εκα- κοντινή αγροτική παραγωγή, εφόσον το
τομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση νερό δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποισε τρεχούμενο νερό και 2 δισεκατομμύρια ηθεί για άρδευση.
άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
κή συστήματα αποχέτευσης. Γυναίκες και
κορίτσια ξοδεύουν κάθε μέρα 200 εκατομ- ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ
μύρια ώρες κουβαλώντας νερό. 800 παι- Η Μέση Ανατολή είναι στο επίκεντρο της
διά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν παγκόσμιας κρίσης του νερού. Το πρόβληκάθε μέρα από διάρροια που προκαλείται μα της λειψυδρίας είναι τόσο έντονο σε
από μολυσμένο νερό, κακή αποχέτευση χώρες όπως η Ιορδανία, που οι επιστήμοκαι κακές πρακτικές υγιεινής.
νες εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα
Την ίδια στιγμή, χάρη στην κλιματική αλ- θα πρέπει να έχει περιοριστεί η κατά κελαγή, βλέπουμε να συνυπάρχουν με έναν φαλή κατανάλωση νερού στο μισό. Αυτό
εκρηκτικό τρόπο οι πλημμύρες (όπως θα σήμαινε μια κατανάλωση 40 λίτρων
αυτές που χτύπησαν τη Δυτική Ευρώπη την ημέρα, για όλες τις ανάγκες πόσιμου
το φετινό καλοκαίρι) με τους παρατετα- νερού, καθαριότητας, πλυντηρίων κ.λπ.
μένους καύσωνες και την ανυδρία (που Ενδεικτικά, ο μέσος Αμερικανός καταναεκτός των άλλων πυροδότησαν και ένα λώνει αυτή τη στιγμή 10 φορές περισσόπρωτοφανές κύμα καταστροφικών δασι- τερο νερό.
κών πυρκαγιών σε περιοχές όπως οι βο- Όμως, τα προβλήματα με τη διαχείριση
ρειοδυτικές ΗΠΑ).
του νερού σε χώρες όπως η Ιορδανία, δεν
Η κλιματική αλλαγή έρχεται να συνα- έχουν να κάνουν μόνο με την κλιματική
ντήσει μια σειρά από δυναμικές, που αλλαγή ή με πληθυσμιακές μετακινήσεις,
ήδη επηρεάζουν το σύγχρονο κόσμο. Η που επιδεινώνουν την κατάσταση (για πααύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και ράδειγμα η παρουσία μεγάλου αριθμού
η διαμόρφωση ολοένα και πιο μεγάλων Σύριων προσφύγων στο έδαφος της Ιοροικιστικών συγκροτημάτων (με αποκορύ- δανίας άσκησε ακόμη μεγαλύτερη πίεση
φωμα τις μεγαπόλεις με τα πολλά εκα- στο σύστημα ύδρευσης της χώρας).
τομμύρια κατοίκους) συνεπάγονται πολύ
Έχει να κάνει και με αντιπαραθέσεις για
μεγάλες απαιτήσεις για ύδρευση και απο- το πώς μοιράζονται οι υπαρκτοί υδάτινοι
χέτευση, που συχνά σημαίνουν ιδιαίτε- πόροι. Η Ιορδανία εξαρτάται από το ευρύρα εντατική εκμετάλλευση των υδάτινων τερο σύστημα του ποταμού Ιορδάνη που
αποθεμάτων.
περνάει επίσης από το Ισραήλ, τη Δυτική
Εάν η άνοδος της στάθμης των θαλασ- Όχθη, το Λίβανο και τη Συρία. Τα φράγμασών, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και τα που φτιάχνονται σε διάφορα σημεία
των πάγων που λειώνουν, απειλεί παρα- ή τα κανάλια άρδευσης, επηρεάζουν τη
λιακές περιοχές να βρεθούν κυριολεκτικά συνολική ροή και δεν είναι τυχαίο ότι συβυθισμένες, η αύξηση της θερμοκρασίας χνά υπάρχουν έντονες συγκρούσεις, γύρω
και η παρατεταμένη ανομβρία σε άλλες από το πώς γίνεται η διαχείριση από κάθε
περιοχές οδηγεί σε φαινόμενα ερημοποί- χώρα, παρότι με τα χρόνια διαμορφώθηησης. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό ενέ- κε ένα σύστημα συντονισμού ανάμεσα
χει τον κίνδυνο και μεγάλων μετακινήσε- στις διαφορετικές χώρες.
ων πληθυσμών, αυτό που συνηθίσαμε να
Και βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο οικοδοονομάζουμε «κλιματικούς πρόσφυγες».
μούνται και συγκεκριμένες διακρατικές
Η σύγχρονη γεωργία, ιδίως η βιομηχα- σχέσεις. Για παράδειγμα, η Ιορδανία είνοποιημένη, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ναι αναγκασμένη να αγοράζει μεγάλες
στην εντατική άντληση και χρήση νερού, ποσότητες νερού από το Ισραήλ, που διπου επίσης μπορεί να οδηγήσει στη στα- αθέτει μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης
διακή εξάντληση των όποιων αποθεμά- θαλάσσιου ύδατος, μια δραστηριότητα
των. Το ίδιο και η επέκταση και της δόμη- που σημειωτέων καταναλώνει σημαντικές
σης και των καλλιεργειών προς περιοχές ποσότητες ενέργειας. Έχει μάλιστα υποπου δεν έχουν μεγάλη βροχόπτωση ή στηριχθεί, ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί το
υδάτινα αποθέματα.
νερό και ως ένα πεδίο, για να μπορεί να
ασκήσει γεωπολιτική πίεση.
Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΜΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΥΡΩ
Ένα παράδειγμα των αλλαγών που συμ- ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΙΛΟ
βαίνουν, είναι αυτό που συμβαίνει με τη
Οι μεγάλοι πολιτισμοί της αρχαιότητας
λίμνη Ούρμια, μια λίμνη στο Ιράν, που ήταν συχνά πολιτισμοί που στηρίχτηκαν
ενώ στη δεκαετία του 1990 είχε έκταση στα μεγάλα ποτάμια και τον τρόπο που
5.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σήμερα διαμόρφωναν εύφορες εκτάσεις. Αρκεί
έχει υποχωρήσει στα 2.500 τετραγωνικά να σκεφτούμε το παράδειγμα της Μεσοχιλιόμετρα και υπάρχει άγχος ότι θα εξα- ποταμίας και τη σημασία διαχρονικά του
φανιστεί πλήρως. Η αιτία βρίσκεται σε Τίγρη και του Ευφράτη. Το ίδιο ισχύει για
ένα συνδυασμό ανάμεσα στην παρατετα- το παράδειγμα του Νείλου, πάνω στον
ίποτα δε μας φαίνεται τόσο αυτονόητα διαθέσιμο όσο το νερό. Απαραίτητο
για τη ζωή όσο και ο αέρας, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε δεδομένη την παρουσία του. Και όμως, στην πραγματικότητα
για πάρα πολλούς ανθρώπους, η πρόσβαση σε καθαρό νερό παραμένει μια δύσκολη πρόκληση, είτε εξαιτίας της φτώχειας
και της έλλειψης υποδομών, είτε εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής.

οποίο στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό και ο
Αιγυπτιακός πολιτισμός στην αρχαιότητα,
αλλά και από τον οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και η σύγχρονη Αίγυπτος.
Αυτό μπορεί να εξηγήσει π.χ. την αντιπαράθεση για το Φράγμα της Μεγάλης
Αιθιοπικής Αναγέννησης, ένα φράγμα
που κατασκευάστηκε στο Γαλάζιο Νείλο,
στο πλαίσιο της προσπάθειας της Αιθιοπίας να γίνει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
ενέργειας στην Αφρική και που την ίδια
στιγμή έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία
στην Αίγυπτο, εάν σκεφτούμε ότι η τελευταία λαμβάνει το 90% του ύδατος από
το Νείλο, ενώ ανάλογη είναι η ανησυχία
στο Σουδάν. Το αποτέλεσμα είναι, το συγκεκριμένο φράγμα να είναι σήμερα μία
από τις σημαντικότερες αιτίες διακρατικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της
Αφρικής.
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν,
ότι το νερό θα είναι το επίδικο μελλοντικών πολέμων. Ο συνδυασμός ανάμεσα
στην κλιματική αλλαγή, την υπέρ-εκμετάλλευση υδάτινων πόρων και πολιτικές
επιλογές, όπως η κατασκευή φραγμάτων
(στην προσπάθεια των χωρών να απεξαρτηθούν από ορυκτά καύσιμα) σε κρίσιμα
σημεία επηρεάζουν χώρες και περιοχές
και διαμορφώνουν το έδαφος για συγκρούσεις.

Η Τουρκία για παράδειγμα, έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη δημιουργία 22
φραγμάτων και εργοστασίων ηλεκτρικής
ενέργειας στον Τίγρη και τον Ευφράτη.
Μόνο που έτσι επηρεάζεται η ροή του νερού προς τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν.
Τα κατάλαβαν καλά οι κάτοικοι της πόλης Μπάσρα στο Ιράκ, όταν ξεκίνησε να
γεμίζει η λεκάνη του φράγματος Ιλίσου
στην Τουρκία με αποτέλεσμα να μειωθεί
η ροή νερού προς το Ιράκ κι έτσι να επιδεινωθεί η ποιότητα του νερού στην Μπάσρα, γεγονός που συνέτεινε εκατοντάδες
άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομεία με
εξανθήματα, κοιλιακό πόνο και διάρροια.
Και ήδη, εκτός από τις συγκρούσεις που
αναφέραμε, υπάρχουν και άλλες. Για παράδειγμα, μία από τις πλευρές της διαρκούς έντασης ανάμεσα σε Κίνα και Ινδία
είναι και το ζήτημα της διαχείρισης των
υδάτων, που καταλήγουν στα μεγάλα ποτάμια που είναι τόσο σημαντικά για την
Ινδία.
Αντίστοιχα, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, ώστε η διαχείριση της οικολογικής
καταστροφής γύρω από τη λίμνη Αράλη
να μη μετατραπεί σε διακρατική κρίση
στην περιοχή.
Και σε όλες αυτές τις διάφορες εστίες
έντασης, γύρω από τη διαχείριση υδάτων,
ας προστεθεί και η εκτίμηση ότι μέχρι το
2030 περίπου 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν σε κίνδυνο να εκτοπιστούν εξαιτίας της λειψυδρίας.

EMMANUEL & STAVROS REVELAKIS
“Two generations to serve you better”

BUYING? SELLING?

CALL US FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS
EMMANUEL REVELAKIS
Certified Real Estate Broker

STAVROS REVELAKIS B.A.
Real Estate Broker

514 995-3115
revel@sympatico.ca

514 572-2681
stavrosrevelakis@gmail.com

We’ll pay your notary fees!*
*Certain terms apply

Free
home evaluation

w w w. reve l a k is. com
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Monica Bellucci: «Είμαι συγκινημένη
που βρίσκομαι εδώ. Αγαπώ την Ελλάδα»

Η

Monica Bellucci, λίγο πριν ανέβει
για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του Ηρωδείου για την παράσταση
«Επιστολές και αναμνήσεις της Μαρίας
Κάλλας», [21-22-23 / 9 /2021] παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σε δημοσιογράφους στο Athenee στο κέντρο της Αθήνας.
Η Monica Bellucci, μία από τις διασημότερες και ωραιότερες σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανέβηκε για
πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του
Ηρωδείου για να ερμηνεύσει τη μοναδική Μαρία Κάλλας υπό τη σκηνοθετική
μπαγκέτα του Τομ Βολφ.

Η παρθενική της εμφάνιση στη χώρα
μας είχε αναβληθεί πέρυσι, λόγω της
πανδημίας. Τελικά, όμως, η πολυαναμενόμενη παράσταση δόθηκε τελικά φέτος.
«Είμαι πολύ χαρούμενη και ταυτόχρονα
συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ και σας
ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Πιστεύω
ότι θα είναι μία μοναδική εμπειρία.
Αγαπώ πραγματικά τη χώρα σας, αν και
αυτό είναι κάτι που το γνωρίζετε. Όταν ο
Τομ Βολφ μου πρότεινε το συγκεκριμένο
ρόλο ήμουν πολύ τρομαγμένη, αλλά δεν
μπορούσα ν’ αντισταθώ» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μόνικα Μπελούτσι, στη συ-

νέντευξη Τύπου που έδωσε το μεσημέρι
της Κυριακής (19/9).
Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο σκηνοθέτης της παράστασης, Τομ Βολφ, ο οποίος
πρόσθεσε: «Θα ήθελα να πω ότι είναι
μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ.
Είναι πραγματικά σαν να επιστρέφει η
Μαρία Κάλλας στην Ελλάδα, εκεί όπου
ξεκίνησε. Είναι ένας τρόπος να φέρω
πίσω την ψυχή και το πνεύμα της. Αυτή
η χώρα είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά
της και είναι υπέροχο να μπορώ να το μεταδώσω στο ελληνικό κοινό. Μέσα από
τη Μόνικα, ζωντανεύουν οι λέξεις της».
© govastileto.gr

Jennifer Lopez: Αποκάλυψε ποιο είναι το κίνητρό της για να κάνει συχνά γυμναστική

Η

Jennifer Lopez τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας με τις εκθαμβωτικές εμφανίσεις που έχει κάνει.
Πρώτα στη Βενετία, μετά στα ΜΤV awards και τέλος στο Met Gala.
Μπορεί το πρόγραμμά της να είναι ιδιαίτερα φορτωμένο επαγγελματικά, ωστόσο η Λατίνα σταρ φροντίζει να βρίσκει χρόνο για να
γυμνάζεται και να φροντίζει τον εαυτό της.
Η ίδια μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της ποιο είναι το κίνητρό της για το γυμναστήριο, καθώς και μερικά μυστικά της beauty ρουτίνα της.
Η Jlo ήταν με τα αθλητικά της ρούχα και όπως αποκάλυψε μόλις είχε τελειώσει την προπόνησή της. Στη λεζάντα έγραφε: «Η ρουτίνα
της Jennifer μετά τη γυμναστική, επεισόδιο 1».
Ακόμη στο video την ακούμε να λέει πως δε βγαίνει ποτέ από το σπίτι χωρίς μάσκαρα και gloss.
«Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι αν δε βάλω lip gloss και mascara. Θέλω να φαίνομαι όμορφη όταν με κοιτάζω στον καθρέφτη. Αυτό
με κρατά σε εγρήγορση. Μου αρέσει να φοράω ωραία ρούχα όταν γυμνάζομαι».
Στη συνέχεια αποκαλύπτει, πως για την περιποίηση της επιδερμίδας της χρησιμοποιεί το καθαριστικό προσώπου από τη σειρά που η
ίδια έχει λανσάρει, αφού νιώθει ότι καθαρίζει σε βάθος το δέρμα της.
«Μετά την άσκηση που είμαι ιδρωμένη, παίρνω το σαπούνι μου, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί makeup και ρύπους και καθαρίζω το πρόσωπό μου», λέει και συνεχίζει να εφαρμόζει τα προϊόντα στην επιδερμίδα της. | © govastileto.gr

Μέγκαν Φοξ:
Εμφανίστηκε…
ημίγυμνη στα VMAs!

Η

Μέγκαν Φοξ τράβηξε
πάνω της όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των
MTV Video Music Awards
(VMAs) στη Νέα Υόρκη.
Η 35χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα διάφανο
φόρεμα, καλύπτοντας ελαφρώς μόνο τα επίμαχα σημεία, έχοντας στο πλευρό
της το σύντροφό της, τον
31χρονο ράπερ Machine
Gun Kelly.
Μάλιστα, ο τελευταίος
είχε ένα θερμό επεισόδιο
με τον αθλητή του ΜΜΑ,
Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, αναστατώνοντας τους παρευρισκόμενους.
sport-fm.gr

Νικολέττα Καρρά: «Όποιος υποστηρίζει
ότι δεν ήξερε, λέει ψέματα»

Η

Νικολέτα Καρρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000
έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση. Η
γνωστή ηθοποιός θεωρείται μία από τις πιο όμορφες γυναίκες ηθοποιούς. Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «MEGA
Καλημέρα» αποκάλυψε πως πολλοί εστίασαν στην ωραία
εξωτερική της εμφάνιση και όχι στην υποκριτική της ικανότητα. «Μια γυναίκα με συμπαθητική εμφάνιση πρέπει συνεχώς να δίνει εξετάσεις και να αποδεικνύει ότι δεν είναι
μόνο όμορφη. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που συνάδελφοι
πηγαίνουν σε κάστινγκ όσο το δυνατόν λιγότερο φτιαγμένες. Κι εγώ το κάνω αυτό.
Σε όλους έχουν συμβεί τέτοια πράγματα. Όταν κάποιος έρχεται στην παράσταση
και σου λέει “ήσουν πάρα πολύ καλή, δεν το περίμενα”, αυτόματα υποδηλώνει
μια περίεργη έκπληξη», είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί
κακοποιητικών συμπεριφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας, η γνωστή
ηθοποιός αποκάλυψε πως υπήρχαν φήμες για ορισμένους από τους συναδέλφους
της, ορισμένα όμως από τα περιστατικά που αποκαλύφθηκαν τη σόκαραν.
«Φυσικά και είχα ακούσει κάποια πράγματα κι όποιος υποστηρίζει ότι δεν ήξερε,
λέει ψέματα. Δεν ήξερα λεπτομέρειες και κάποια πράγματα σε σόκαραν και εμένα. Ήταν πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συνέβαινε. Έλεγα “Παναγία μου τι
άλλο θα πούνε, τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα συμβεί”», κατέληξε.
© Newsbreak.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

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

Οι δύο
επέστρεψαν
Α-Έλα Μάγδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
μου. Τι έγινε, σου
βρήκεφιλενάδες
εισιτήρια Μ-Α,
είπα κι εγώ…στον Καναδά
μετά από δύο μήνες διακοπές στην Ελλάδα
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Λάμπης;
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου, έμαθα ότι εντέλει σω πως οδηγεί. Ξέχασα να σου πω ότι αυτή
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Μ-Για
πεςταλαιπωρία
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Αλέκα
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1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
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HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
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για τους μέσα
κλέφτες
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
αυτοκινητάρα.
και που
δε
σεβόμαστε το όνομά μας.
ει τον Trudeau. Λοιπόν αποφάσισα. Θα
θέλεις να βγεις που λέμε.
καιροφυλακτούν.
Α-Τι
μου λες;
τη βάλω
στο σαλόνι πάνω από το άσπρο
Μ-Βλέπω σ’ άρεσε και σένα.
ηλεκτρικό
τζάκι
μας.ακόμα. Υπάρχει τέτοια Μ-Και
Α-Ναιτοπολύ.
που του
λέμεSPARTAN
να πουλήΑλάρμΤόσο
απόπολύ
τα παιδιά
δε
Μ-Και
που
είσαι
ΜΌΝΌ
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Α-Καλή ιδέα. Πάντως με το ζόρι βγήκε…
σουμε το δικό μας…
ανεξάρτητα από το βάρος και
χωρίς
πρόσθετο
κόστος
στην
Ελλάδα.
$
που
έχω
σπίτι;
ανευθυνότητα,
που ζόρικά.
αν μπλεχτείς
σε τέτοιες βοηθάει
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας
ανακοίνωσης
Μ-Ναι, ήταν κάπως
Μην ξεχνάς
Μ-Μα δεν είναι ούτε δυο χρόνια που το
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
πόσες χιλιάδες δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν αγοράσετε.
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο
υποθέσεις
τότε άστα να πάνε.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
επειδή βρισκόντουσαν εκτός Καναδά, όπως Α-Κάπου εκεί. Αλλά βρε φιλενάδα δεν το
Σας
πληροφορούμε
τον
αντιπρόσωπό
μας
στον
Πειραιά,
στο
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε μόνο
$50.00.
εμείς στηνοιΕλλάδα.
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Α-Έπρεπε
κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να συναγερμός
αξίζουμε να οδηγούμε μια μερσεντάρα κι
ότι4833-594
από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Α-Μπορεί να έχεις δίκιο.
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εμείς;
πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
ήταν
πιο συνεργάσιμες
με τιςσας
προξενικές
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
Μ-Τώρα
που είπα Ελλάδα,
ευχαρι-αρχές τα
Μ-Συμφωνώ. Αν σας αρέσει τόσο πολύ γιαTél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
στούμε για το ωραίο ταξίδι και τις διακοπές κατοικείται,
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
τότε Mercedes-Benz
δε θα προσπαθήσουν
να σε
εδώ.
τί δεν πας στο
West Island;
που μας επιφυλάξετε.
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Α-Γιατί εκεί; Έχουμε και στο Λαβάλ.
Μ-Έχεις
δίκιο, ανπουήταν
έτσι τα πράγματα,
δε θα κλέψουν.
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Το λιγότερο
μπορούσαμε
να κάνουinfo@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
Μ-Άκου κι εμένα που ξέρω.
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
με για σας, μετάπολλοί
από τόσα
που κάνατε
Σας
το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν
από εμάς
να πάμεγια
στην Μ-Αλέκα,
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
Α-Πως ξέρεις;
Απαράμιλλες τιμές, άψογη εξυπηρέτηση, 35 χρόνια πείρα.
μας και για το γάμο του γιού μας.
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
Μ-Απ’
εκεί
παίρνει
εδώ
και
χρόνια
ο
κολληότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης φιλενάδα.
Τίποτε άλλο;
Ελλάδα.
Μ-Μην ξεχνάς, παντρεύτηκε την ανίψια
τός του Αγαμέμνονα, ο Σωκράτης, και είναι
μας. αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Ναι
τρις ευχαριστημένος και από τιμή και από
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Α-Ναι, εντάξει. Πιστεύω να σας άρεσε το
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
θα
πας
Ελλάδα
για
να
ξέρουν
ότι
θα
κάνεις
έστω
για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε ότιεξυπηρέτηση.
φετινό ταξιδάκι…
Καιαυτοκίνητό
όπως πάντα,
σαςαπό
μεταφέρουμε
το λάδι
σας από
σας στηνστον
Ελλάδα
Α-Εντάξει, θα σ’ ακούσω. Θα
πάμε
δούαπό
τοναΜόντρεαλ
στηνΑπαράμιλλες
Αθήνα
σεσας
μόνο
$50.00.
τιμές,
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα.
Μ-Και το ρωτάς; Το ξενοδοχείο στην Αλόνστην πόρτα
στοάψογη
Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
τιμές της
αγοράς.
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί αυτό;
νησο ήταν φανταστικό, όσο για το τοπίο, τη με από μόνοι μας.
Μ-Τώρα για πες μου, πως είδες το αποτέΤαξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
θάλασσα…
δε
χρειάζεται
να
σου
πω
αφού
τραπέζης έχουν κώδικα
με 5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες
Είναι
ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
λεσμα των εκλογών;
μαζί την απολαύσαμε.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Α-Ένα
από
τα
ίδια.
Ξοδεύτηκαν
ένα
κάρο
θα
δουλεύουν
στο
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
να
τους
Έστω
και
15%
απ’
αυτούς
που
θα
πάνε
στην
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Α-Ναι, αλήθεια, δεν υπάρχει καλύτερο
Και όπως πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
λεφτά για να βρισκόμαστε σχεδόν με την
μέρος
να
περάσει
κανείς
τις
διακοπές
του
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
σε τέσσερα.
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
ίδια βουλή.
από την Ελλάδα. Συνδυάζει τα πάντα.
Για εντύπωση
μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Αυτό όμως που μου έκανε
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
δουλειές
τουςΤώρα
από εδώ.
Μ-Ελλάδα καιτις
πάλι
Ελλάδα.
για πες
είναι τα ποσοστά που πήρε
τοαυτοκίνητό
νέο ΛΑΪΚΟ
το
μου,
πως
είναι
ο
Μενέλαος,
το
πέρασε
το
Α-Το
πιο
σημαντικό,
θα
σου
συνιστούσα
να σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
A-Και
δε
μου
λες,
τώρα
που
θα
φύγεις,
τι
θα
κάνω
ΚΟΜΜΑ.
ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητο του;
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
George
Tellides
Α-Εγώ και
δεν μια
εντυπωσιάστηκα.
Μάλιστα
Soula
πάρεις
ασφάλεια υγείας.
Μη τυχόνπερίκαι τιμές,
εγώ
χωρίς τα νέα σου;
Α-Κάπως…
μενα
να
πάρει
μια
με
δύο
έδρες.
Μ-Πάλι καλά που δεν τραυματίστηκε.
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
χρειαστεί σε περίπτωσηΤαξιδεύετε
ανάγκης. Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο σου
Μ-Γιατί;
Α-Άγιο είχε.
Chartered Real
Broker
Real Estate
Real Estate Broker
στην Ελλάδα
καιEstate
δικαιούστε
μόνο
μίαBroker
βαλίτσα 22 κιλών;
Α-Διότι όπως διαπιστώθηκε το ποσοστό της
Μ-Καλά, για
είμαστε.
πρόβλημα
για θύμισε
το ταξίδι.μου, πως έγινε;
Σαςτου
μεταφέρουμε
τις έξτραConsult
βαλίτσες
στην Ελλάδα
με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
all σας
our listings
at www.tellides.com
δεξιάς ή καλύτερα της δεξιάς
συντηρηΑ-Κοίτα, ο δικός μου ήταν σταματημένος
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Α-Ποιο;
τικού
κόμματος,
που
βρέθηκε
δυσαρεστηΚαι
όπως
πάντα,
σας
μεταφέρουμε
το
λάδι
σας
από
το
χωριό σας στην Ελλάδα
στη διασταύρωση Saint-Martin και Labelle.
μένο
από
«ανανεωμένο»
συντηρητικό
κόμΞέρεις
πως
οδηγεί.
Είναι
πολύ
επιφυλακτιπιστωτική
μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
μα, δεν είχε άλλη εκλογή παρά να ψηφίσει
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION
κός, προπαντός όταν περνάει το πράσινο
Α-Το
καλό
πουκόμμα
σου θέλω,
πάρε και βεβαιώσου
Α-Τι
το νέο
αυτό
που προέρχεται
από
φωςφοβάσαι;
όταν ανάβει. Πηγαίνει σιγά και μετά
τους κόλπους του συντηρητικού κόμματος.
αναπτύσσει
σιγάτις- σιγά
ταχύτατα.
Τότε που καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο,
βαλίτσες,
το ταξίδι…
Να ξέρεις ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί
λες ακούει ένα μπαμ και ένα άλλο μπαμ
να φτάσει
και 10%.
Μ-Οκ,
αφού ως
το λες.
Τίποτε άλλο;
Α-Δε
λίγο σε
πιοκαταλαβαίνω.
μακριά. Μια ηλικιωμένη γυναίPierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
Μ-Αυτό θα το δούμε. Δεν μου λες, σκέκα
πάνω
από
80
είχε
περάσει
άθελα
της
3 bedrooms on the same level, 2 full
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Α-Μην
κρατάς
τσάντα
που
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με
τόσα
που
γίνονται,
φοβάμαι
Αλέκα
μου.
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
φτηκα να πω στον Αγαμέμνονα να πει στο
το κόκκινο φως και είχε κτυπήσει το δεξί
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
φίλο του οι
τον
Σωκράτη να
μαζί σας
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
αρπάξουν
τσαντάκηδες
μεέρθει
τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο
είναικαι
το ένα
πιο ασφαλές
φτερό του Μενέλαου
καθώς
άλλο
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
όταν πάτε να δείτε τις μερσεντές. Επειδή
good size fenced backyard, quiet residential
αυτοκίνητο μιας νεαρής κοπέλας.
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
είναι καλός τους πελάτης, πιστεύω να σας
Μ-Η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε;
δώσουν
Α-Όχι,ξέρω
κανένας
δεν τραυματίστηκε.
Αλλάεγώ Α-Και
πότεκαλύτερη
με το καλότιμή.
επιστρέφεις;
Μ-Δε
τι λένε
οι στατιστικές αλλά
έπαθε σοκ. Δεν είχε καταλάβει πως πέρασε Α-Καλή ιδέα. Θα μιλήσω στο Μενέλαο και
Μ-Αν
όλαπω.
παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι
και με
τους
θα σου
το κόκκινο.
Όλο
το τρομοκράτες.
μπροστινό του αυτοκιΜ-Ωραία.
διότι το
νήτου της έγινε κομμάτια.
Να κάνουμεΣ’καιαφήνω
κανένατώρα
μπανάκι.
Εσύψυγείο
θα πας
Α-Ανοησίες.
μου από τις διακοπές έχει μείνει άδειο και
Μ-Συμβαίνουν αυτά…
πουθενά;
Μ-Δεν
είναι είχε
καθόλου
ανοησίες
καιμου
υπερβολές.
πρέπει να το γεμίσω αλλιώς θα πεινάσουΑ- Αν όμως
περάσει
ο δικός
με
με αδίκως.
ταχύτατα,
τότε
σίγουρα
θα
υπήρχαν
τραυο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Δεν
είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε Α-Λέει
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
Α-Κι εγώ το ίδιο. Α, να, μου κορνάρει ο
for rent in an excellent location, large living
ματίες.
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
Μενέλαος
να πάμε για ψώνια.
Μ-Ευτυχώς. Κι εσύ σταμάτα επιτέλους να
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
painted, very clean and well maintained
modified
to
suit
the
needs
of
a
non
profit
organization
thus
needing
τον αποπαίρνεις που οδηγεί σα χελώνα…
Μ-Με τη Μερσεντές;
Includes 1 indoor parking spot.
όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Α-Το
είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας Α-Εγώ
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
Α-Έχεις δίκιο. Ποτέ πια δε θα του γκρινιάΑ-Φυσικά. Τα λέμε…
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 24 Σεπτεμβριου, 2021 / September 24, 2021 • 23
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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«Τρίζει» το σύστημα υγείας
Ν

οσοκομεία με εκρηκτικά ποσοστά
πληρότητας σε φορεία, άλλα αναγκάστηκαν να κλείσουν τα χειρουργεία
τους.
Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη για όσους
το ζουν εκ των έσω: «Το σύστημα υγείας
καταρρέει παντού, οι εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας είναι εξαντλημένοι και
αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα», αναφέρει με δραματικό τόνο ο Δρ Abdo Shabah,
σε συνέντευξη στο Ici-Radio Canada.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

«Είναι σαφές, ότι η πανδημία αλλά και
οι παράπλευρες συνέπειές της, άσκησαν
τεράστια πίεση στο ιατρικό προσωπικό
τους τελευταίους 18 μήνες. Οι άνθρωποι
δεν έχουν πλέον δικαιολογίες για να μην
εμβολιαστούν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο εμβολιασμός είναι εκεί για να
σώσει τη ζωή του, του γείτονά του και να
σώσει το σύστημα υγείας» επιμένει ο Δρ.
Abdo Shabah, γιατρός έκτακτων περιστατικών.
Αρκετά συγκεκριμένα παραδείγματα
υποστηρίζουν τα λόγια του Dr Shabah.
Το CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal ανακοίνωσε την Παρασκευή
17/9 το κλείσιμο δύο χειρουργικών αιθουσών στο Γενικό Νοσοκομείο Lakeshore
λόγω της αύξησης των περιπτώσεων
COVID-19 στην εντατική περίθαλψη.
Την ίδια ημέρα, το CHU de QuébecUniversité Laval απηύθυνε έκκληση στον
πληθυσμό στα κοινωνικά του δίκτυα, ζητώντας από τους ασθενείς να μεταβούν
σε άλλα δωμάτια επειγόντων περιστατικών στην περιοχή.
Τα παιδιατρικά έκτακτα περιστατικά, για
παράδειγμα, κατακλύζονται από οικογένειες που πηγαίνουν εκεί για αναπνευστικούς ιούς, εκτός από τον COVID-19.
Στο Abitibi-Témiscamingue, πολλές υπη-

ρεσίες υγείας θα μειωθούν ή θα κλείσουν
προσωρινά τις επόμενες ημέρες, ακόμη
και μήνες. Το CISSS εκτιμά, ότι 240 νοσηλευτές έπρεπε να είχαν προσληφθεί για
να διατηρήσουν τις υπηρεσίες υγείας σε
πλήρη ικανότητα.
Στο North Shore εδώ και 2 μήνες το CISSS
des Laurentides προσπαθεί να αποτρέψει
την έλευση εκτάκτων περιστατικών στα
νοσοκομεία των Laurentians, καθώς έχουν
παραμεληθεί διαδοχικά και από την κυβέρνηση των Φιλελεύθερων και από την
τωρινή κυβέρνηση του CAQ – σύμφωνα με παράπονα του Laurentian Health
Coalition, το οποίο βλέπει ντόμινο κατάρρευσης των νοσοκομειακών μονάδων της
περιοχής αν εκραγεί η κατάσταση στο νοσοκομείο του Saint-Eustache.

θα μπορούσε να μείνει χωρίς κρεβάτια
και προσωπικό εντός 10 ημερών.
Εάν οι πόροι είναι λιγοστοί, το πρωτόκολλο έκτακτης εκδρομής θα μπορούσε
να αναγκάσει τις ομάδες υγειονομικής
περίθαλψης να λάβουν αποφάσεις ζωής
ή θανάτου.
Επίσης, συγκλονισμένη από τον
COVID-19, η γειτονική British Columbia,
δεν έχει τα μέσα να της δώσει βοήθεια,
στέλνοντας το ιατρικό προσωπικό της.
Το Οντάριο έχει προσφερθεί να βοηθήσει, ωστόσο, και βρίσκεται σε συνομιλίες
με την Αλμπέρτα σχετικά με μια πιθανή
μεταφορά ασθενών.

ΑΝΓΚΛΑΝΤ: «ΚΟΥΦΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΜΠΕΚ»
Σε μια εποχή που αρκετές νοσοκομειακές
ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
υπηρεσίες κλείνουν σε όλη την επαρχία
Στην Αλμπέρτα, ολόκληρη η επαρχία βρί- λόγω έλλειψης προσωπικού, η ηγέτης των
σκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Φιλελεύθερων, Ντομινίκ Ανγκλάντ, κατηυγείας.
γορεί την κυβέρνηση ότι «βούλωσε τα αυΟ πρωθυπουργός Τζέισον Κένι προειδο- τιά στα σήματα συναγερμού που έδωσαν
ποίησε τους ανθρώπους, ότι η εντατική οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας».

STUDIOS

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη και ο
François Legault δε φαίνεται να αντιλαμβάνεται την έκταση αυτού που συμβαίνει
στο έδαφος και στα νοσοκομεία μας», είπε
σε δελτίο Τύπου. «Το προσωπικό είναι στα
πρόθυρα κατάρρευσης και οι ασθενείς δε
λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται»
ανέφερε.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνει τη δημιουργία μίας ομάδας που αποτελείται από «άτομα στην πρώτη γραμμή,
εκπροσώπους συνδικάτων, διευθυντές
καταστημάτων και, φυσικά, την κυβέρνηση», προκειμένου να βρεθούν λύσεις στην
κρίση.
«Οι ασφαλείς αναλογίες ασθενών – νοσηλευτών, η αναδιοργάνωση των βαρδιών εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και η επιστροφή νοσηλευτών
που έχουν εγκαταλείψει την πρακτική,
είναι μεταξύ των λύσεων που έχουν ήδη
προταθεί από την κοινότητα», υπενθύμισε η Dominique Anglade.
Το Κεμπέκ πρέπει να αποκαλύψει τις
επόμενες ημέρες ένα σχέδιο επαναπατρισμού νοσηλευτών από τον ιδιωτικό τομέα
και να τους πείσει να επιστρέψουν από τη
συνταξιοδότηση.
Τουλάχιστον 20.000 μη εμβολιασμένοι
υγειονομικοί εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 10.000 σε άμεση επαφή με
ασθενείς, θα πρέπει να ανασταλούν από
τις 15 Οκτωβρίου, η προθεσμία που έχει
ορίσει η κυβέρνηση για ανθεκτικότητα
στα εμβόλια. Βραχυπρόθεσμα, υπάρχει
έλλειψη περίπου 4.000 νοσηλευτών στο
δίκτυο υγείας, υπολογίζεται.
Ο Επαρχιακός Υπουργός Υγείας Christian
Dubé έχει ακόμη δεσμευτεί ότι δε θα
υπάρξει διακοπή στις υπηρεσίες, παρά
την πιθανή απόσυρση χιλιάδων εργαζομένων που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί.
© Ici radio Canada, TVA

• 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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«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΔΕΝΔΙΑ – ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΗΠΑ – Ελλάδα: Υπογράφουν
στις 14 Οκτωβρίου τη νέα
συμφωνία για τις βάσεις
Αξίζει να σημειωθεί, ότι την Πέμπτη
16/9 και την Παρασκευή 17/9, βρίσκονταν στην Ουάσιγκτον για «πολιτικές
διαβουλεύσεις» ΗΠΑ – Τουρκίας, ο τούρκος ΥΦΥΠΕΞ Σεντάν Ονάλ, ο οποίος είχε
συναντήσεις με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ
Γουέντι Σέρμαν και τη Βικτόρια Νούλαντ,
ενώ το ζήτημα των S-400 εξακολουθεί να
βαραίνει στις σχέσεις των δύο χωρών.

Δ

ύο ταξίδια στις ΗΠΑ σε λιγότερο
από ένα μήνα σχεδιάζει ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος
Δένδιας. Πρώτη επίσκεψη αυτή στη Νέα
Υόρκη, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 20/9, με
αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,
και δεύτερη στην Ουάσιγκτον, με την
ημερομηνία να έχει κλειδώσει για τις 14
Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου, δεδομένων και των εξελίξεων της πανδημίας.
Αλεξάνδρα Φωτάκη
© in.gr
Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του
ΥΠΕΞ Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, κατά
την επίσκεψη του Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να πραγματοποιηθεί
συνάντηση του Δένδια με τον Αμερικανό
ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, να υπογραφεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, ενώ θα συνεχιστεί και
ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ,
για πρώτη φορά διά ζώσης μετά τη συνάντηση του 2019 στην Αθήνα.
Ο Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στο ότι
οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει η ανανέωση της
MDCA να είναι πενταετούς διάρκειας,
ώστε να υπάρχει μία σταθερότητα, γεγονός που όπως είπε αντιμετωπίζεται
«θετικά». Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ
των αρμοδίων υπουργείων Εξωτερικών
και Άμυνας των δύο χωρών, σύμφωνα με
τον Παπαϊωάννου, συνεχίζονται.
Πληροφορίες αναφέρουν, ότι αυτή
θα είναι μία επιβεβαίωση των σχέσεων
Αθήνας – Ουάσιγκτον, καθώς σε αυτήν
θα αποτυπωθεί το ενδιαφέρον των ΗΠΑ
για τη σημασία συγκεκριμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Σε αυτήν δε, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι αμερικανικές δυνάμεις θα επεκτείνουν το αποτύπωμα της στρατιωτικής παρουσίας τους
επί ελληνικού εδάφους – εκτός από τη
Σούδα, το Στεφανοβίκειο, τη Λάρισα, την
Αλεξανδρούπολη – στο Πετροχώρι Ξάνθης και τη Σκύρο. Ανώτατη διπλωματική
πηγή είχε αναφέρει άλλωστε στα «ΝΕΑ»
(σ.σ.: την εφημερίδα της Ελλάδας) ότι οι
αμερικανικές δυνάμεις έχουν εγκαταλείψει τη λογική μεγάλων βάσεων του παρελθόντος και ενδιαφέρονται για πολλά
και διαφορετικά σημεία στρατηγικής σημασίας, όπου θα μπορούν να τους παρέχονται οι διευκολύνσεις που αναζητούν.

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το δικό του μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Δένδιας, μιλώντας στα εγκαίνια έκθεσης του ΥΠΕΞ για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση, στο Βυζαντινό Μουσείο, υπογραμμίζοντας -μεταξύ άλλωντην υποχρέωση όλων των κρατών να
προστατεύουν τη Βυζαντινή Κληρονομιά
και μνημεία όπως η Αγία Σοφία και η
Μονή της Χώρας.
Μνημεία τα οποία, όπως είπε, «κατά
παράβαση των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, χρησιμοποιούνται πλέον για άλλους λόγους. Η
Ελλάδα λυπάται βαθιά για την ακατανόητη αυτή τουρκική επιλογή».
Ο Δένδιας συνέδεσε αυτή την επιλογή
της Τουρκίας με τη στενή υποστήριξη
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως
πολιτικής κίνησης, σημειώνοντας ότι οι
Αδελφοί Μουσουλμάνοι επιχείρησαν να
αποσταθεροποιήσουν σειρά χωρών της
περιοχής, φίλων της Ελλάδας.
«Αναμένουμε από την Τουρκία να αλλάξει τη νέο-οθωμανική της πολιτική. Να
ενισχύσει τα δείγματα της στροφής που
αχνά διαφαίνεται. Να επιστρέψει στην
παράδοση του κοσμικού κράτους. Να
σέβεται τα μνημεία που άλλοι ρωμαλέοι πνευματικοί πολιτισμοί εγκατέστησαν
στο έδαφός της» υπογράμμισε.
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Στην ατζέντα των επαφών Δένδια στη
Νέα Υόρκη δεν υπάρχει συνάντηση με
τον τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ στις επαφές που έχουν
κλείσει μέχρι στιγμής είναι με τους ΥΠΕΞ
των Γκάμπιας, Κόστα Ρίκα, Κύπρου, Αλγερίας, Κιργισίας, Παναμά, Αρμενίας,
Αιγύπτου και Γκάνας. Επίσης θα υπάρξει
συνάντηση και με τον υπουργό Βιομηχανίας των ΗΑΕ.
Ερωτηθείς για τις σχέσεις Αιγύπτου
– Τουρκίας και αν η διαφαινόμενη προσπάθεια «επαναπροσέγγισης» της Άγκυρας ανησυχεί την Αθήνα, ο Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι
εναντίον οποιασδήποτε χώρας και εφόσον και η Τουρκία σέβεται κάποιες αρχές
και αξίες, είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στα διάφορα σχήματα.
Με τους δεσμούς Αθήνας – Καΐρου να
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα στενοί, ο Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενη τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ,
ανάλογα με το πρόγραμμα των τριών
ΥΠΕΞ.
Τόσο η περιοχή της Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής, όσο και τα Δυτικά Βαλκάνια και η ευρωπαϊκή τους προοπτική,
είναι στις προτεραιότητες της ελληνικής
διπλωματίας, με επιδίωξη την ενίσχυση
των στρατηγικών και εταιρικών σχέσεων
με τους παραδοσιακούς συμμάχους και
εταίρους και όχι μόνο.

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
26 Σεπτεμβρίου:
Συνέντευξη με τον Αντώνη Μπελιώτη δημιουργό
του λαογραφικού ομίλου "ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ"

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

Μ

ε τα παιχνίδια Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι (28/9), Γιουβέντους-Τσέλσι (29/9) αλλά και αυτό της
Ιβηρικής Χερσονήσου, Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα (29/9) να ξεχωρίζουν, συνεχίζεται με το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής το Τσάμπιονς Λιγκ.
Αναλυτικά οι αγώνες:
Άγιαξ-Μπεσίκτας
28/9
Σαχτάρ-Ίντερ
Μίλαν-Ατλέτικο Μαδρίτης
Ντόρτμουντ-Σπόρτιγκ Λισαβόνας
Πόρτο-Λίβερπουλ
Παρί-Μάντσεστερ Σίτι
Λειψία-Μπριζ
Ρεάλ Μαδρίτης-Σέριφ Τίρασπολ
Αταλάντα-Γιούνγκ Μπόις
29/9
Ζενίτ-Μάλμε
Μπάγερν-Ντιναμό Κιέβου
Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα
Γιουβέντους-Τσέλσι
Μάντσεστερ Γ.-Βιγιαρεάλ
Σάλτσμπουργκ-Λιλ
Βόλφσμπουργκ-Σεβίλλη

EUROPA LEAGUE

Μ

ε τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής
συνεχίζεται και το Europa League,
με τον Ολυμπιακό να έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της τουρκικής Φενέρμπαξε. Οι Τούρκοι στην πρεμιέρα πήραν
το 1-1 στη Γερμανία από την Άϊντραχτ
(παίζει στο Βέλγιο με την Αντβέρπ) και
με νίκη επί του Ολυμπιακού θα έχουν το
πάνω χέρι στον όμιλο.
Από την άλλη, και για τον Ολυμπιακό
ισχύει το ίδιο, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» αν κερδίσουν ή έστω να μη χάσουν,
θα διατηρήσουν ακέραιες τις πιθανότητες για μία από τις δύο πρώτες θέσεις
του ομίλου.
Το παιχνίδι θα γίνει την Πέμπτη 30/9
στις 12:45 το απόγευμα ώρα Καναδά.

CONFERENCE LEAGUE

Τ

ην ευκαιρία για το 2Χ2 θα έχει -επίσης την Πέμπτη, ώρα Καναδά 3μ.μ.ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Conference League.
Ο «δικέφαλος του βορρά» υποδέχεται
στην Τούμπα τη Σλόβαν Μπρατισλάβας
και με νίκη θα εδραιωθεί στην κορυφή
του ομίλου του. Οι Σλοβάκοι ηττήθηκαν
με 1-3 στην έδρα τους από την Κοπεγχάγη στην πρεμιέρα (οι Δανοί είναι φαβορί
με τη Λίνκολν στην έδρα τους για τη 2η
αγωνιστική) και με νέα ήττα θα μείνουν
πίσω στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

STOIXIMAN BASKET LEAGUE

Μ

ε την ευχή η νέα σεζόν να έχει υγεία
για όλες τις ομάδες της Stoiximan
Basket League, οι πρωταγωνιστές, προπονητές και αθλητές των 13 ομάδων της
λίγκας έδωσαν την… ασίστ στην εκδήλωση της Δευτέρας 20/9 που έγινε και η
κλήρωση του πρωταθλήματος, το οποίο
θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021.
Μία εβδομάδα νωρίτερα, το Σαββατοκύριακο 25-26/9 θα διεξαχθεί στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας το φετινό Super Cup.
Στους ημιτελικούς του Σαββάτου 25/9,
ο Παναθηναϊκός θα παίξει με το Λαύριο
και ο Προμηθέας Πατρών με την ΑΕΚ. Την
επόμενη μέρα θα γίνουν ο μικρός και ο
μεγάλος τελικός.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
έχει ως εξής: Άρης-Παναθηναϊκός,
Απόλλων Πατρών-Ιωνικός Νίκαιας,
Λάρισα-Κολοσσός Ρόδου,
Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Λαύριο,
Περιστέρι-Προμηθέας Πατρών.
Ρεπό: Ηρακλής Θεσσαλονίκης.

Montreal FC: Νέα νίκη με Παντέμη

Οι αποκρούσεις του ελληνοκαναδού γκολκίπερ James Pantemis
«έσπρωξαν» το Μόντρεαλ στη 2η συνεχόμενη νίκη του

Τ

η 2η συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα MLS σημείωσε η ομάδα του
Μόντρεαλ, επικρατώντας την Κυριακή
19/9 του Σικάγο στο Saputo stadium με
2-0.
Η νίκη δεν ήρθε τόσο εύκολα όσο δείχνει
το τελικό σκορ, το οποίο διαμορφώθηκε
στο 2ο ημίχρονο, εφόσον στο πρώτο μέρος χρειάστηκε να επιστρατεύσει τις ικανότητές του ο ελληνοκαναδός γκολκίπερ
Τζέιμς Παντέμης, που πραγματοποίησε
δύο εκπληκτικές αποκρούσεις και κράτησε το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου.
Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η τεράστια ευκαιρία των γηπεδούχων στο 22ο
λεπτό, με τον Τόρες να αποτυγχάνει σε
ανεπανάληπτο τετ α τετ...
Οι γηπεδούχοι, παρά το 62-38 στην κατοχή μπάλας, έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 60ο λεπτό, όταν ο Κιότο άνοιξε το
σκορ με πλασέ από κοντά και ενώ είχε
προηγηθεί ωραίος συνδυασμός 4 παικτών των γηπεδούχων και ασίστ του Μιχαήλοβιτς στον σκόρερ.
Το σκορ έκλεισε στο 80ο λεπτό ο... Τεράν των φιλοξενούμενων με αυτογκόλ,
όταν μετά από σέντρα του Σονιέρ από δεξιά, στην προσπάθειά του να διώξει πριν
η μπάλα φτάσει στον Χαμντί που καιροφυλακτούσε, την έστειλε στα δίχτυα της
ομάδας του.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για τον
γκολκίπερ Παντέμη, που έπαιξε σε 2ο συνεχόμενο παιχνίδι και ήταν πάλι από τους
κορυφαίους του Μόντρεαλ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Miami-NY Red Bull 0-4
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-DC United 3-2

New England-Columbus 1-1
Cincinnati-NY City 1-2
Toronto-Nashville 2-1
Austin-San Jose 3-4
Minnesota-LA Galaxy 3-0
Houston-Dallas 3-2
Salt Lake-Seattle 1-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Montreal-Chicago 2-0
Philadelphia-Orlando 3-1
Portland-LAFC 2-1
Colorado-Vancouver 1-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Miami-Nashville 1-5
Chicago-New England 2-3
NY Red Bull-NY City 1-1
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Philadelphia-Atlanta
New England-Orlando
Columbus-Montreal [7:30pm]
DC United-Cincinnati
NY City-NY Red Bull
Colorado-Toronto
Minnesota-Houston
San Jose-LAFC
Vancouver-Dallas
Portland-Salt Lake
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Chicago-Nashville
Kansas City-Seattle
Austin-LA Galaxy
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-Miami
Toronto-Cincinnati
DC United-Minnesota
Montreal-New England [7:30pm]
NY Red Bull-Philadelphia

Chicago-NY City
Dallas-Kansas City
Nashville-Orlando
Colorado-Austin
Houston-Vancouver
Salt Lake-LA Galaxy
LAFC-Portland
San Jose-Seattle
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 59 (27g) [51-32]
02] NASHVILLE 44 (25g) [44-24]
03] NEW YORK CITY 39 (25g) [44-29]
04] ORLANDO 38 (25g) [36-36]
05] MONTREAL 37 (25g) [36-30]
06] ATLANTA 36 (25g) [35-30]
07] PHILADELPHIA 35 (24g) [31-25]
08] DC UNITED 34 (25g) [41-36]
09] MIAMI 32 (25g) [25-40]
10] COLUMBUS 31 (26g) [30-35]
11] NY RED BULL 27 (24g) [30-29]
12] CHICAGO 23 (26g) [26-43]
13] CINCINNATI 20 (24g) [24-44]
14] TORONTO 18 (25g) [28-51]
WESTERN CONFERENCE
01] KANSAS CITY 46 (25g) [43-26]
02] SEATTLE 45 (24g) [36-20]
03] COLORADO 44 (24g) [35-24]
04] LA GALAXY 38 (25g) [37-40]
05] PORTLAND 37 (25g) [36-42]
06] SALT LAKE 36 (25g) [41-35]
07] MINNESOTA 34 (24g) [27-29]
08] LAFC 33 (25g) [38-36]
09] VANCOUVER 30 (24g) [30-34]
10] SAN JOSE 30 (25g) [32-38]
11] DALLAS 27 (26g) [38-43]
12] HOUSTON 26 (26g) [31-39]
13] AUSTIN 19 (25g) [25-40]

Ο Ρονάλντο ξεπέρασε
τον Μέσι στην ομάδα
των δισεκατομμυριούχων

Ο

Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπερνά τον
Μέσι και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο
τη σεζόν 2021-22, με βάση την κατάταξη
που καταρτίστηκε από το Forbes.
Ο 36χρονος Πορτογάλος, προ φόρων,
θα εισπράξει συνολικά 125 εκατομμύρια
δολάρια (106,5 εκατομμύρια ευρώ).
Από αυτό το ποσό, τα 70 εκατομμύρια
προέρχονται από μισθό και μπόνους για
την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα υπόλοιπα από προσωπικές
χορηγίες και συνεργασίες, καθώς και από
τη συνεχώς διευρυνόμενη φίρμα CR7,
η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
σειρές αρωμάτων, γυαλιών, ξενοδοχεία
και γυμναστήρια.
Ο Αργεντινός, που μετά το «άδειασμα»
από την Μπαρτσελόνα, βρήκε ποδοσφαιρική στέγη στο Παρίσι, θα εισπράξει 110
εκατομμύρια δολάρια (93,7 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων τα 75 από το
γαλλικό σύλλογο. Μια μείωση σε σύγκρι-

ση με αυτά που λάμβανε ο «ψύλλος»
στους Καταλανούς, αλλά που τον καθιστά ακόμα τον πιο ακριβοπληρωμένο
στον κόσμο (εξαιρουμένων των χορηγιών) μαζί με τον Νεϊμάρ, τον οποίο βρήκε
στο Παρίσι. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός είναι στην πραγματικότητα τρίτος,
με συνολική συλλογή 95 εκατομμυρίων
δολαρίων (81 εκατομμύρια ευρώ).
Ένας επιθετικός της ομάδας του Εμίρη
του Κατάρ είναι επίσης ο τέταρτος πιο
ακριβοπληρωμένος στον κόσμο: ο Κιλιάν
Εμπαπέ, με το συμβόλαιό του να λήγει
στο τέλος της φετινής σεζόν, θα εισπράξει
43 εκατομμύρια δολάρια (36,6 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων τα 28 εκατομμύρια δολάρια είναι ο ετήσιος μισθός
του. Τον ακολουθούν ο Μοχάμεντ Σαλάχ
της Λίβερπουλ (41 εκατομμύρια δολάρια,
εκ των οποίων τα 25 μισθός), ο Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι της Μπάγερν Μονάχου
(35 και 27 αντίστοιχα), ο πρώην άσος της
Μπαρτσελόνα Αντρέας Ινιέστα, από το

2018 στην ιαπωνική ομάδα Βισέλ Κόμπε
(35 και 31), ο Πολ Πογκμπά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (34 και 27), ο Γκάρεθ
Μπέιλ (32 και 26) και ο Εντέν Αζάρ (29
και 26), αμφότεροι της Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο θα κερδίσουν
585 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη σεζόν, έναντι 570 εκατομμυρίων δολαρίων
την προηγούμενη.
Οι μισθοί και τα μπόνους αποτελούν την
πλειοψηφία (415 εκατομμύρια) κι έχουν
αυξηθεί – γράφει το Forbes – «κατά ένα
μέτριο 2,6% επειδή οι περισσότεροι σύλλογοι εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην αβεβαιότητα της πανδημίας της Covid -19».
Τον περασμένο Μάιο, η UEFA είχε καταγγείλει «μια τεράστια απώλεια εσόδων
8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω της
πανδημίας, εμποδίζοντας τη μετακίνηση
μεγάλων ποδοσφαιριστών».
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ΕΛΛΑΔΑ | SUPER LEAGUE

Ούτε στο «Βικελίδης» ο ΠΑΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δύσκολες νίκες για τους «δικέφαλους», άνετα ο Ολυμπιακός, μόνος πρώτος ο Βόλος!

Ο

ΑΡΗΣ ήταν ο νικητής στον… τελικό της 3ης αγωνιστικής
της Σούπερ Λιγκ. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 1-0 του
Παναθηναϊκού χάρη στο γκολ του Καμαρά. Πριν από τη σέντρα, τόσο ο Άρης όσο και ο Παναθηναϊκός έμοιαζαν να είναι
με την πλάτη στον τοίχο. Οι γηπεδούχοι ήταν χωρίς νίκη και με
την ποινή των -6 βαθμών. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε
ξεκινήσει με ενθουσιασμό, όμως προσγειώθηκε ανώμαλα στα
Γιάννινα (ηττήθηκε με 1-0 με γκολ από το 5ο λεπτό…). Ο Αρης,
έχοντας και την ώθηση από τον κόσμο του, μπήκε πιο δυνατά
και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό, καθώς στο 10΄
και έπειτα από κλέψιμο της μπάλας ο Καμαρά, από παράλληλη μπαλιά του Μπερτόγλιο, δεν είχε πρόβλημα να σπρώξει τη
μπάλα στα δίχτυα.
ΣΤΟ ΟΑΚΑ, έχοντας ακόμα νωπές τις εικόνες από το ματς με
τον ΟΦΗ, η ΑΕΚ δυσκολεύθηκε να κάμψει την αντίσταση της
Λαμίας. Τελικά η Ένωση χάρη στο γκολ του Αραούχο επικράτησε με 1-0 και πάει σαφώς πιο ήρεμη στο πρώτο φετινό ντέρμπι
της με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την προσεχή Κυριακή. Η αλήθεια
είναι ότι η Λαμία έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, καθώς εμφάνισε το
αγωνιστικό πρόσωπο που είχε στο δεύτερο ημίχρονο του πρόσφατου αγώνα με τον Ολυμπιακό.
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΟΚ συνήθισε στα… θρίλερ. Ο «Δικέφαλος»
για ακόμα μία αγωνιστική έφτασε σε περιπετειώδη νίκη επικρατώντας με 2-1 του καλού Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, πετυχαίνοντας έτσι δεύτερη σερί εκτός έδρας επικράτηση, έπειτα
από το 1-0 στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Η αλήθεια είναι
ότι ο Λουτσέσκου ακόμα ψάχνεται και η ομάδα του παρουσιάζει μεγάλα κενά στην απόδοσή της. Από την άλλη, όμως, δεν
μπορεί να μην αναγνωρίσει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα μετά το στραπάτσο της πρεμιέρας και κατάφερε να κάνει
το καθήκον του στα ματς που ακολούθησαν.
ΣΤΟ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ», ο Ολυμπιακός δεν έψαχνε μόνο τη νίκη
κόντρα στον Απόλλωνα αλλά και την πειστική εμφάνιση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τελικά το διπλό στόχο τους, καθώς επικράτησαν με 4-1 παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με «οδηγό» τον Τικίνιο, που σημείωσε τα δύο πρώτα του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ η διοίκηση του Απόλλωνα έλυσε τη συνεργασία της με τον Γιάννη Πετράκη μόλις στην 3η αγωνιστική,
καθώς η ομάδα παρέμεινε χωρίς νίκη και με 11 γκολ παθητικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νέος τεχνικός αναλαμβάνει ο Ιταλός, Τζιανλούκα Φέστα.
Στο «Γεντί Κουλέ», ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 0-0
και συνεχίζουν να αγνοούν τη νίκη έπειτα από τρεις αγώνες.
Συγκεκριμένα οι Κρητικοί έχουν τρεις ισοπαλίες, ενώ ο Αστέρας, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι
ακόμα δεν έχουν βρει δίχτυα.
Στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, στο 0-0 έμειναν Ιωνικός και Γιάννινα στη Νίκαια, ενώ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, ο Βόλος
διέλυσε με 3-0 τον Ατρόμητο και με 3Χ3 νίκες φιγουράρει μόνος
στην κορυφή με 9 βαθμούς!

800 νίκες ο Ολυμπιακός,
400 ήττες ο Απόλλων

Σ

το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το 4-1
στρογγύλεψε τις νίκες του Ολυμπιακού και τις ήττες του Απόλλωνα, με το
δρόμο να ανοίγει με ένα... συλλεκτικό
γκολ του Γιώργου Μασούρα! Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-1 του Απόλλωνα
και με αυτή τη νίκη συμπλήρωσε τις 800
εντός έδρας στην ιστορία του στην Α’
Εθνική/Super League.
Ο Ολυμπιακός έφτασε τον αριθμό αυτό,
λίγο πριν συμπληρώσει τους 1000 αγώνες γηπεδούχος, αφού το κατάφερε στο

Suggested presentation.

995ο! Έχει ποσοστό νικών δηλαδή λίγο
πάνω από το 80% των αγώνων του ή αλλιώς κερδίζει κάτι παραπάνω από τέσσερις αγώνες κάθε πέντε που παίζει. Έχει
ακόμα 130 ισοπαλίες και 65 ήττες.
Η εντυπωσιακή σύμπτωση είναι ότι την
ίδια ώρα ο Απόλλων Σμύρνης έφτανε
τις 400 ήττες εκτός έδρας στην κατηγορία! Για τους φιλοξενούμενους ήταν ο
υπ’ αριθμόν 666 αγώνας εκτός έδρας
στην Α’ Εθνική/Super League, έχουν χάσει δηλαδή το 60% των αγώνων τους.
Έχουν ακόμα 99 νίκες και 167 ισοπαλίες.
Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ
ΤΗ… ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ
Το δρόμο για τη νίκη του Ολυμπιακού
άνοιξε ο Γιώργος Μασούρας στην πρώτη
του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα.
Ο 27χρονος επιθετικός είχε αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης έξι φορές στη

Super League, αλλά δίχτυα δεν είχε βρει
μέχρι χθες. Τώρα όμως, σκοράροντας σε
βάρος της αθηναϊκής ομάδας, μπορεί να
λέει ότι έχει βάλει γκολ σε όλες τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει και παίζουν
φέτος στη Super League.
Μαζί με την ομάδα που παίζει τώρα,
αφού έχει σκοράρει και σε βάρος του
Ολυμπιακού, ο Μασούρας έχει σκοράρει
σε βάρος 13 ομάδων. Θα πείτε είναι 14
οι ομάδες. Σωστά, αλλά με τον Ιωνικό δεν
έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος, οπότε δε
θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Θα το επιχειρήσει στις αρχές Νοεμβρίου και αυτό.
Αναλυτικά ανά ομάδα, ο Μασούρας έχει
βάλει: Άρη 6 γκολ, ΑΕΚ 5, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ και Παναιτωλικό από 4, Παναθηναϊκό 3, Λαμία και Ατρόμητο από 2,
Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα, Απόλλωνα, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από ένα γκολ!
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2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ 1-0
86΄ Άοσμαν
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟ 1-0
5΄Γκαρντάβσκι
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-3
65΄Ιωαννίδης - 4΄Φερνάντες,
49΄Φαν Βέερτ, 63΄Μπαρτόλο
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2
44΄Στρούγγης - 72΄Βέργος, 90΄Ζέστεντ
ΟΦΗ-ΑΕΚ 3-3
78΄, 84΄ Νέϊρα, 92΄Βούρος 15΄Αραούχο, 41΄Τσούμπερ,
64΄Ανσαριφάρντ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 0-1
27΄(πέν.) Βιεϊρίνια
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
72΄Καραμάνος - 12΄Σισέ,
32΄Μπουχαλάκης
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 4-1
8΄Μασούρας, 47΄, 72΄Τικίνιο,
87΄Βρουσάι - 79΄Ντάουντα
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ 1-2
59΄Ντίας - 32΄Μίτριτα, 80΄Φερέιρα
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-0
67΄Αραούχο
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
10΄Καμαρά
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3-0
59΄Ροσέρο, 90΄Φαν Βέερτ, 96΄Τερεζίου
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 3 αγώνες)
01. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
04. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
05. ΠΑΟΚ
06. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
07. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
08. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
09. ΟΦΗ
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΑΡΗΣ

9 (8-2)
7 (7-3)
7 (6-2)
7 (2-0)
6 (3-2)
4 (3-3)
4 (1-3)
3 (4-2)
3 (3-3)
2 (0-1)
1 (1-5)
0 (2-5)
0 (2-11)
-2 (1-1)

* Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
09:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
11:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
13:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
10:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.
12:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡΗΣ
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Ομοσπονδιακές εκλογές
στο σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης»

Τ

η Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, διεξήχθησαν οι ομοσπονδιακές εκλογές σε ολόκληρο τον Καναδά
Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκαν εικονικές εκλογές στο σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” για τους
μαθητές μας.
Στο παράρτημα “Δημοσθένης” οι μαθητές των τμημάτων της Στ’ τάξης, του κ. Jacques St-Louis και
της Κας Alexia Saliccoont, συγκεντρώθηκαν για να

ερευνήσουν τα διάφορα πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών εκλογών.Τα παιδιά συνόψισαν τα ευρήματά τους και παρουσίασαν την έρευνα
στους συμμαθητές τους στην Ε΄ και Στ’ τάξη.
Οι μαθητές του κ. St-Louis και της Κας Saliccoont
ψήφισαν, για να δουν ποιο πολιτικό κόμμα θα κερδίσει. Μετά την καταμέτρηση της κάλπης, οι μαθητές
του σχολείου μας ανακοίνωσαν πως εξελέγη φιλε-

λεύθερη κυβέρνηση μειοψηφίας. Προφανώς, οι μαθητές μας είχαν δίκιο!
Επίσης, στο παράρτημα V, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αντίστοιχη εκλογική διαδικασία. Τα παιδιά βίωσαν την εκλογική αναμέτρηση
και απέκτησαν τις κατάλληλες γνώσεις και συνήθειες,
για να μπορούν να εκφραστούν στο μέλλον ως ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι πολίτες.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΡΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
των αποφοίτων μας του 2022

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά, οι απόφοιτοι του 2022 του παραρτήματος V του σχολείου
“Σωκράτης-Δημοσθένης” διοργάνωσαν το πρώτο τους ερανικό έργο, “LaveAuto”, όπου είχαν την ευκαιρία να πλύνουν τα αυτοκίνητα γενναιόδωρων δωρητών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι υποστήριξαν και ενθάρρυναν
τους μαθητές μας στην προσπάθειά τους αυτή. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία!
Επιπλέον, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την πολύτιμη συνεργασία του π.
Χριστιανού, από τον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου, καθώς και τους Jerry Korogiannis,
Hawaii Supermarket, St-Nicholas Youth Association of Laval και τους εθελοντές
της Επιτροπής Αποφοίτων. Με την υποστήριξή τους, η εκδήλωση αυτή συγκέντρωσε το ποσό των $3408.45 για τις δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην
αποφοίτηση των μαθητών μας. Συγχαρητήρια!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Τ

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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Ανακοινώσεις

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

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

ΝΑΔΑ

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

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
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Η «ΦΙΛΙΑ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.
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Η πανδημία του COVID-19 και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν την
ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Για αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το
έργο
που άρχισε για να προσφέρει βοήθεια, που έχει γίνει πιο απαραίτητη
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ

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

Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος

1ο βραβείο:

Η

2ο βραβείο:

5318 Parc Av. Montreal

3ο βραβείο:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι
νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

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

georgia.tridimas@gmail.com

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
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εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
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H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
Για περισσότερες πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε
στον κον
Νίκο Μηλιώνη μπορεί να σας βοηθήσει.
Το γραφείο
της
Φιλίας
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
514-271-3969

τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την
Κυριακή στα 514-948-3021
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνο
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
α
γραφεία
του
συλλόγου
937
ST-Roch
τηλ.
514
270
4858
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
FREE OF CHARGE

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 24 Σεπτεμβριου, 2021 / September 24, 2021 • 29

Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζουμε τα σχολεία μας»
Ο Ραδιομαραθώνιος που διοργανώσαμε πρόσφατα είχε τεράστια επιτυχία και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους!
Αγαπητοί Φίλοι,
Η εκστρατεία μας Στηρίζω Τα Σχολεία Μας στοχεύει να συγκεντρώσει, έως το τέλος
Ο Ραδιομαραθώνιος της 29ης Μαΐου 2021 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εράνου
του τρέχοντος έτους, $600,000 τα οποία θα επενδυθούν σε παιδαγωγικό υλικό, σε
της ΕΚΜΜ σε συνεργασία με τρεις τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και κατάφερε
πρωτοβουλίες με σκοπό την αύξηση των εγγραφών νέων μαθητών, σε οικονομική
να συγκεντρώσει $280,000 έως τώρα.
βοήθεια προς κάλυψη διδάκτρων των μαθητών που έχουν ανάγκη καθώς και σε
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δωρητές οι οποίοι συνεισέφεραν με την
ανακαινίσεις των σχολικών μας κτιρίων.
προσπάθειά τους σε αυτήν μας την επιτυχία.
Αν έχετε κάνει ήδη την προσφορά σας, παρακαλούμε μην αμελήσετε να στείλετε την
Οι προφορές σας έχουν ήδη πιάσει τόπο. Οι εργασίες ανακαίνισης ορισμένων εκ των
δωρεά σας.
σχολικών μας κτιρίων θα ολοκληρωθούν έως τέλος Αυγούστου. Η Επιτροπή μας,
Υποστηρίξτε μας και κάντε την δωρεά σας:
https://hcgm.org/donate/our-schools/
επίσης, στοχεύει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για να αυξήσει τις εγγραφές
νέων μαθητών καθώς και να μειώσει τα ετήσια δίδακτρα που καταβάλουν οι μαθητές
Μαζί, στηρίζουμε τα σχολεία μας
μας. Με την βοήθεια και την συνεισφορά σας ευελπιστούμε να βελτιώσουμε την
ποιότητα των σχολείων μας.
ADAMOPOULOS, Chris: $200
AFENTIKOGLOU, Flora: $200
AGAPINOS, Georgia: $100
AGIOMAVRITIS, Vasiliki: $50
ALEVRAS, Andreas: $500
ALEXAN, Mirette: $100
ALTER, Joe: $1,000
AMBELAKIOTIS, Voula: $700
AMBELAKIOTIS, Margarita: $ 50
ANAGNOSTOPOULOS, Dimitrios: $100
ANALYTIS, Geracimos: $5,000
ANASTASAKIS, Nick: $100
ANGELOPOULOS, Vasilios: $1,000
ANGELOPOULOS, Evangelos & Sotiria:
$100
ANTONATOS & LEFTAKIS, Chris &
Maria: $250
ANTONIADIS, Michel: $100
ANTYPAS, Sotiris: $500
APOKATANIDES, Kostas: $100
APOSTOLATOS, Avgi: $100
ARCOLAKIS, Nicolas: $700
ARFANIS, Ekaterini: $100
ARFANIS, Konstantina: $100
ARGIROPOULOU, Olga: $100
ARGYROPOULOS, Nikos: $200
ARNOPOULOS, Paris: $1,000
ARVANITI, Melpi: $100
ARVANITIS, Fotios: $100
ATHANASIOS, Economou: $100
ATHANASIOS, John: $100
ATHANASSIADIS, Emile: $200
AWADA, Jihad: $100
BAKOPANOS, Bill: $100
BAKOPANOS, Eleni: $200
BAKOPANOU, Dimitra: $100
BALTOUDAKIS, Maria: $50
BARLAS, Petros: $50
BAVAS VASTARDI, Maria: $50
BIROS, Maria: $100
BOKOLAS, Stelios: $50
BOLANAKIS, Jenny: $100
BORBOUDAKIS, Irene: $100
BORSELLINO, Joe: $5,000
BOTZAS, Nick: $100
BOURBOULIS, Apostolos: $35
BOUTOPOULOS, John: $100
BRANIOTIS, Evangelos: $100
CALICOVAS, S: $100
CARAGIANIS, Evanthia: $300
CHAIM, Joshua: $300
CHAMOUN, Fadi: $500
CHARISSAKIS, Helen: $50
CHASIDAKIS, Kostas: $50
CHILAKOS, Aris: $200
CHIONIS, Paraskevas: $50
CHIONIS, Petros: $50
CHIOTIS, Panagiotis: $100
CHOUBAVLIS, Aris: $200
CHOUBAVLIS, Christos: $200
CHRISANTHOPOULOS, Vasilios: $100
CHRISTIDIS, John: $150
CHRISTOPOULOS, Dionisios: $100
COCOROMYTIS, Antoine: $100
CONSTANTINIDIS, Basile: $100
CONTOGIORGIS, George: $100
COSTENIDIS, Christos & Helen: $25
CRILIS, Andreas: $1,000
DAHER, Pascal: $100
DAIMSIS, Stephanos: $100
DAIMSIS, Frazia: $100
DANILIDES, Petros: $300
DARITSIS, Achileas: $100

DARITSIS, Paraskevi: $100
DASKALOPOULOS, Kostas: $500
DELIGIANNIS, Christos: $500
DEMOS, George: $100
DEMOS, Lambros: $1,000
DEOUDES, John: $500
DEROS, Mary: $200
DESTOUNIS, Gerasimos: $100
DIAMANTAKIS, Emmanuel: $200
DILES, Emmanuel: $150
DIMOPOULOS, Christos: $300
DIMOU, Angelo: $50
DIMOULIS, Noula: $50
EFTHIMIAKOPOULOS, Giannis: $500
EL KHOURY, Faycal: $1,000
EVANGELIA, Daniel: $100
EVANGELINELIS, Sophie: $150
FIORINO, Johnny: $100
FOKAS, Spyros: $50
FOKAS, Peter: $50
FOURNAROS, Georgios: $25
FRANGAKIS, Evan: $250
FRANGOULI, Justine: $200
FRANGOULIS, George: $50
FRANTZESKAKIS, Stylianos: $100
FRAZIOS, Panagiotis: $50
FRIDAS, John: $50
GAROUFALIS, Antonios: $100
GASPARONI, Robert: $30
GEORGADIS-DAHER, Aliki: $100
GEORGAS, Christos & Argyro: $100
GEORGIADIS, Nikos: $100
GEORGIOPOULOS, Christos: $50
DR. GEORGIOPOULOS, Miltiades:
$100
GEORGIOU, Giorgos: $30
GEORGIOU, Helen: $250
GIANNOPOULOS, Helen: $100
GIANNOPOULOS, Panagiotis: $100
GIAPITZAKIS, Styliani: $150
GIOUZELIS, Demetrios: $100
GKIXANA, Akrivi: $100
GLENTZIS, Stasinos: $100
GOUMAS, Spiros: $50
GOUZOPOULOS, John: $100
GOVAS, George: $100
GUZMAS, George: $529
HALAMANDARIS, Charalambos: $50
HATZICONSTANTINOU, Georges
Arnidessoultana: $300
HONDRONICOLAS, Ilias: $100
IAKOVOU, Evalia: $50
IATROPOULOS, Charalambos: $100
IORDANIDIS, George: $50
DR. ISSIGONIS, Kimon: $2,000
KABURIS, Steve Socrates: $200
KAKLAMANIS, Effie: $50
KAKLAMANOS, George: $200
KAKLAMANOS, Danae: $150
KAKLAMANOS, Neove: $100
KAKLAMANOS, Leiandros: $200
KALOGRIAS, Constantina: $500
KAKOGIANNAKIS, Greg: $200
KAKOS, Margarita: $250
KALAFATIDIS, Theano: $100
KALANTZIS, Gpse: $1,000
KALAPOTHAREA, Voula: $50
KALIOTZAKIS, Vicky: $50
KALOGERIS, Dimitrios: $50
KAMINOGIANNAKIS, Angelo: $50
KAPERONIS, Peter: $300
KARADIMOS, Christina: $200
KARAGIANNIS, Maria: $50

KARAKATSOULIS, Konstantinos &
Antonia: $60
KARAMANIS, Evangelia: $50
KARAMBELA, Ismini: $100
KARAMITSOS, Peter: $100
KARATZIOS, Argiros: $100
KARIDIS, George & Matina: $500
KARIOTAKIS, Sotiria: $50
KARKATSOULIS, Kostas: $50
KARTERIS, Maria: $200
KARTERIS, Marguerite: $100
KARTSOUNAKIS, Saki: $1,000
KASPY, Maurice: $200
KATOPODIS, Anestis: $20
KATSABANIS, Vasilios: $300
KATSIKARIS, Sotos : $60
KATSOUDAS, Peter : $2,000
KATZ, Ralph: $100
KAVALOU, Desponia: $50
KAZAMIAS, Ilias: $50
KAZANAS, Panagiota: $100
KELAKIOS, Emmanuel: $50
KIRILLIDIS, Lazaros: $250
KIRYAKIDIS, Kathy: $568
KOINIS, Demitrios: $100
KOINIS, Theodora: $500
KOKKORIS, Christos: $100
KOKKOTIS, Demetre: $100
KOLONIA, Maria: $50
KON, Christopher: $500
KONDEAS, Dimitrios: $50
KONDONIS, Spiros: $2,000
KONIDARIS, Xanthoula: $100
KONIDARIS, Spiridon: $100
KONIDIS, Iordanis: $50
KONSTANTOPOULOS, Maria: $40
KONSTANTOPOULOS, Konstantinos:
$100
KORAN, Christine: $100
KORIDIS, George: $20
KOSMAS, Kolokythas: $100
KOSTOLIAS, Christos: $100
KOUFALIS, Kiki: $250
KOUFALIS, Paul: $250
KOUFALIS, George: $500
KOUFETZIAN, Antonis: $50
KOUFETZIAN, Dimitri: $100
KOUKOUTSIS, Dimitrios: $300
KOUNELIS, Lela: $200
KOUTLIS, Matina Stravroula: $100
KOUTLIS, Nicky: $50
KOUTRAKIS, Annie: $1,000
KOZIRIS, Dimitrios: $50
KRITIKOS, Angeliki: $50
KYDONIEFS, Despina: $1,000
KYRIKLAKIS, Maria: $50
LAKOUMENDAS, Lambros & Marina:
$35
LALOS, Dimitris: $350
LAMBRINAKOS, Dimitrios: $100
LAPPOS, Denis: $30
LAZARIDIS, Zacharias: $100
LEBI, Robert: $180
LIAKAS, Sotirios: $300
DR. LIMNIATIS, Peter: $1,000
LOGOTHETIS, Jean: $30
LOULOUDAKIS, Patroula: $100
LOUPESSIS, George: $100
MAKRIDIS, Catherine: $100
MAKRIDIS, Matthew: $50
MALAKASSIOTIS, Dimitrios: $50
MANIADAKIS, Athina: $50
MANIKIS, Dimitri: $100

MANOUSOS, Vasiliki: $300
MARAGOS, Steve: $200
MARGETIS, Michael: $100
MARINIS, Spiros: $500
MARINOS, Dennis: $200
MARKATOD, Nathalie: $100
MARKATOS, Pagonis: $500
MAVRIGIANNAKIS & MOUKAS, Mike
& Vickie: $1,000
MAVRIGIANNAKIS, Mike: $2,000
MAVROS, Constantin: $100
MAVROS, Nikolaos: $300
MAVROU-PAIDOUSSIS, Vrissis: $500
MAZIOTIS, Samy: $100
MAZIOTIS, Christos: $50
MERIANOS, Kostantinos: $100
METAXAS, Panagis: $50
MICHOPOULOS, Maria: $100
MILAS, Stamatis: $100
MILONAS, Phillipos: $20
MILONOPOULOS, Gus C: $150
MIOUSSE, Julie Nadia: $100
MITSAKIS, Nikolaos: $100
MONTICCIOLO, Enzo: $1,000
MONTZENIGIOS, Spiros: $40
MOSHONAS, Spiros: $100
MOUKAS, Nick: $200
MOUKAS, John: $5,000
MOUKAS, Maria: $500
MOURELATOS, Panayota: $50
MOUTZOURIS, Denise: $50
MOUZAKIOTIS, George: $200
NAHAL, Despina: $65
NANAS, Maria: $50
NEOFOTISTOS, Voula: $1,000
NICKAS, Savoula: $200
NICOLOPOULOS, Nicolas: $200
NIKITOPOULOS, Dimitrios: $150
NIKOLAKOPOULOS, Angela: $50
PAGONIS, Nick: $500
PAMEL, Peter: $1,000
PANAGOULAKIS, Athanase: $50
PANARITIS, Emmanuel: $100
PANAYIOTOPOPULOS, Haralampos:
$50
PANET-RAYMOND, Louise: $250
PANOS, Nick: $500
PANTAZOPOULOS, Peter: $200
PANTAZOPOULOS, Peter Perikles:
$150
PAPACHRISTOPOULOS, Christos: $250
PAPACHRISTOPOULOS, Ilias: $50
PAPADOPOULOS, Elli: $50
PAPAGEORGIOU, John: $100
PAPAGEORGIOU, Apostolos: $75
PAPAKOSTAS, Tasso: $100
PAPAKOSTAS, Tassos: $100
PAPAMARKAKIS, John: $200
PAPAMIHALOPOULOS, Pantelis: $100
PAPANDREOU, Demetre: $250
PAPATHANAKOS, Catherine: $2,000
PAPAVASILOU, Peter: $2,000
PAPAZOGLOU, Konstantinos: 200
PARASKEVAS, John: $100
PARASKEVOPOULOS, Penelopi: $100
PARTHENIOS, George: $25
PAVLAKOS, Dimitrios: $50
PAVLIDES, Menelaos: $100
PENTEFOUNTAS, Tom: $500
PERANTONAKIS, Alexandros: $100
PETRATOS, Ioannis: $50
PETROPOULOS, Catherine: $50
PHOTIADES, P: $200

PITSAKIS, Angela: $100
PITSIKOULIS, Ioannis: $2,000
PLESSAS, George: $100
PLIAKAS, Panagiotis: $100
POLIRAKIS, Panagiota: $100
POLITIS, George: $5,000
POLYZOS, Nicholas: $1,250
PONLAKIS, Vasilios: $100
POUMBOURAS, George: $100
POUMBOURAS, Helen: $75
PRASSAS, Peter: $100
PROESTOU, Gregory: $200
PROSCIUTTO, Johnny: $20
PSARAKIS, Angelos: $100
PYLARINOS, Caty: $150
RAPTIS, Spiros & George: $2,000
REINBLATT, Darren: $1,000
RETSINAS, Poseidon: $250
REVELAKIS, Aglaia: $300
RIGA, Eleni: $100
SACCIADIS, Sophia: $200
SADER, Anastasia: $300
SANOUDAKIS, Ioannis: $500
SIAMOUTAS, Dimitrios: $100
DR. SIDERIS, Christos: $1,000
SIGOUNIS, Jimmy: $1,000
SIGUNIS, Evangelos: $100
SIRROS, Christos: $1,000
SKAFIDAS, Gerry: $100
SOTIROPOULOS, Margarita: $100
SPANAKIS, Georgios: $500
SPANOS, Chrysoula: $100
SPANOS, Strtos & Georgia: $100
SPANOU, Tasia: $50
STATHOPOULOS, Aphroditi: $50
STATHOPOULOS, Afroditi: $100
STATHOPOULOS, Helen: $100
STAVARIS, Helen: $100
STAVRAKIS, Aristides: $100
STAVRAKIS, Panagiotis: $50
STAVRIANEAS, Ioannis: $100
STEFANAKIS, Evangelos: $250
STEPHANOPOULOS, Sofia: $30
STERIOPOULOS, Kreon: $20
STRATOUDAKIS, Emmanuella: $250
STRATOUDAKIS, Steven: $100
TAMBAKIS, Paraskevi: $1,000
TAMPAS, Filio: $100
TELLIDES, Soula: $200
THEODOROU, Stamatia: $100
THOMAKOS, Dimitra: $100
THOMAKOS, Chrisafo: $30
THOMAKOS, Pitsa: $50
TILIGADIS, George: $500
TOURKOMANOLI, Eirini: $100
TROGADIS, Costas & Christina: $200
TROUGAKOS, Panagiota: $25
TROUPOS, Andreas: $50
TRUNK, Brigitte: $100
TSAKALIS, George: $300
TSALAMANDARIS, Helen: $1,000
TSALAMANDRIS, Helen: $100
TSAOUSIS, Tassia: $100
TSATAS, Nick: $35,000
TSATSALIDIS, Constantin: $100
TSILIAKOS, Epaminintas: $100
TSILIMIDOU CHIONI, Ekaterini: $100
TSINALIS, STAVROS: $200
TSINALIS, Ekaterini: $100
TSITOURAS, George: $5,000
TSOCANOS, Peter: $100
TSOKOS, Fotis: $30
TSONIS, George: $200

TSONIS, Peter: $150
TSOUBLEKA, Jeanna Marie: $200
TSOUKALA, Antonia: $50
DR. TSOUKAS ORESTIS, George:
$5,000
TSOUKAS, Chariklea: $500
TSOUNIS, Charalabos: $25
TSOURAPIS, Spiros: $25
TYROS, Eleni: $1,500
TZANETAKOS, Evangelos: $50
TZIMAS, Panagiotis: $100
TZOTZIS, Anastasia: $100
TZOUANNIS, Stefanos: $200
VAHER, Melina: $100
VALAVANIS, Niki: $100
DR. VALAVANIS, E: $500
VAMIATAKIS, Tassos & Tina: $100
VASILOPOULOS, Stavros: $50
VASSILAS, Despina: $50
VASSILOPOULOS, Christine: $100
VASSILOPOULOS, Konstantinos: $200
VATHILAKIS, John: $50
VAVOUGIOS, Efthimia: $200
VENETSANOPOULOS, Georgia: $150
VEZONIARAKIS, Stelianos: $100
VLACHAKIS, Marie: $1,000
VLAHANDREA, Kaneli: $200
VLAHANDREAS, George: $150
VLAHOS, Paris: $50
VLAHOS HAIKALIS, Helen: $100
VLOGIANITOU, Catherine: $100
VOSNIADES, Mary: $100
VOURTHIS, Angie: $300
VOUTIEROS, Panagiotis: $200
VOYATZIS, Evangelos: $100
VRETTOS, George: $100
XANTHAKIS, Antonios: $50
XANTHIS, Constantinos: $50
XIPOLITAKIS, Catherine: $500
XIPOLITAKIS, Tassos: $300
ZABOUKOS, Theoni: $150
ZAROUHLIOTIS, Argyro: $50
ZERGIOTIS, George: $100
ZHU, Linda: $3,500
ZIAVRAS, Nicolas: $100
ZISSIS, Kostas: $500
ZOUMBOULAKIS, Joanne: $500
ZOUMBOULAKIS, John: $1,000
PAYLITHIS, Menelaos: $100
AFFILIATED FINANCIAL SERVICES:
$100
ASSOCIATION AGEES FLOGA: $500
ASSOCIATION AGES GRECO
CANADIEN DE MONTREAL: $400
ASSOCIATION CRETAN: $100
ASSOCIATION DE CORINTHE A
MONTREAL: $100
ASSOCIATION DES GRECS NATIFS
D’ASSOCIATION ZANTE: $1,000
ASSOCIATION EPIDAVROU
LIMIRAS LACONIAS: $1,000
ASSOCIATION EPOQUE: $100
ASSOCIATION FILIA: $150
ASSOCIATION HELLENIC SCOUTING
GROUP: $100
ASSOCIATION HELLENIQUE DES
PERSONNES AGEES LACADIE: $100
ASSOCIATION KEFALINION: $100
ASSOCIATION LACONIAN
BROTHERHOOD OF CANADA: $200
ASSOCIATION MANIATON, Christos:
$200
ASSOCIATION PAN

ARCADIAN BROTHERHOOD CANADA:
$500
ASSOCIATION PAN NAXIAN OF
MONTREAL: $300
ASSOCIATION SCOUTS: $100
ASSOCIATION SENIORS VERTERANS
LAVAL: $500
ASSOCIATION SKOURA VARVISTA:
$100
ASSOCIATION SYKIOTON: $1,000
ATHANS ENTERPRISES AND SERVICES
ATHANASOPOULOS: $150
BELLROSE DEPANEUR: $100
BISTRO CHARLAND: $20
CANADAWIDE DISTRIBUTEURS DE
FRUITS: $1,000
CARROSSERIE LAZAROS INC.: $500
COMPANY 169360 CANADA INC.:
$100
COMPLEX FUNERAIRE YVES LEGARE:
$400
CONSTRUCTION LYON: $300
DECORATION MARBRE GRANIT
MICHEL INC.: $10
DEMOS ROOFING COMPANY INC.:
$50
DUROPAC: $500
FOUNDATION VASILIS TSIOLIS: $2,500
GARDERIE EDUCATIVE LE FUTURE DE
L’ENFANT INC.: $100
GLOBAL IMPERIAL: $250
HELLENIC APPEAL FOUNDATION:
$500
HOLY CROSS CHURCH: $1,000
IMEUBLES KRONOS INC.: $200
NEW MILANO FOODS: $200
NETTOYEUR EAU PRESSION: $100
PILAROS INTERNATIONAL TRADING
MILTIADES ANTYPAS: $500
PHARMAKION DIMITRA
ALEKTSOUTIS & WISSAM EL-CHAYEB:
$300
PHILOPTOCHOS EVANGELISMOS:
$1,000
PHILOPTOHOS AGIO NIKOLAOS: $500
PHYLLO PATISSERIE: $200
2967-1260 QUEBEC INC.: $100
RESTAURANT PATATERIE LABELLE
PROVINCE: $500
RESTAURANT SCORES
DRUMMONDVILLE: $500
TAXI CHAMPLAIN MONTREAL LTD:
$150
TRAITEUR LT LUIGI & FABIO: $20
TRIBUNE CANADIENNE GRECQUE
BHMA: $1,000
VEGIFRUITS DISTRIBUTION: $1,000
ANONYMOUS: $50
ANONYMOUS: $50
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $149
ANONYMOUS: $100
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $2,000
ANONYMOUS: $300
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Στον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού (4865 Souvenir, Laval) τελούμε
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού
αγαπημένου συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

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

ΣΤΕΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΡΥΠΩΤΟΥ

(από Κισσούς, Ηρακλείου Κρήτης)

Η σύζυγος:
Αντωνία Παπαδομανωλάκη
(το γένος Ζαχαριουδάκη)

(από Ελιά Μολάων Λακωνίας)

Τα παιδιά:
Εύα και Davis, Αλέξης, Δανάη

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τα εγγόνια:
Zach και Samuel

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Τα αδέλφια:
Μιχάλης και Νίκη, Κώστας,
Ευθύμης και Natalie, Νίκος και Colette,
Μαρία και Jean-Francois
Τα αδέρφια από Ελλάδα, τα ανίψια από
τον Καναδά και την Ελλάδα
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΡΙΦΑΛΗ
(από Καστόρειον Λακωνίας)

Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο
στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο τού αείμνηστου Στέλιου Παπαδομανωλάκη.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

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

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΡΓΙΟΥΔΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΨΥΛΛΟΣ

(από Σπάρτη Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

(από Θολοποτάμι Χίου)

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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ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΒΙΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗ

(από Ζευγολατιό Κόρινθου)

(από Χανιά Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

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

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΦΩΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σπαρτιά Κεφαλληνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερινά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους
αγαπάμε και να τους αποζητάμε...

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝ.
ΤΣΙΧΛΗ
(από Γεωργίτσι Λακωνίας)

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 27/9/2021 – 3/ 10/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

622: Ολοκληρώνεται η Εγίρα, δηλαδή η μετοι-

κεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκκα στη
Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών
του από τους συντοπίτες του, κατά το «ουδείς
προφήτης στον τόπο του». Αυτή η χρονιά αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου.
1828: Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην
Επίδαυρο και τη Σύρο.
1834: Αρχίζει στο Ναύπλιο η «Δίκη των Δικαστών» Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την
καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1948: Ο γιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα
ιδρύει την εταιρεία Honda. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσικλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
2002: Η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άνγκελα Μέρκελ αναλαμβάνει την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της
Γερμανίας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
812

Αποφύγετε τους ψυχικά ασταθείς ανθρώπους και βρείτε καταφύγιο
κοντά σε νερό ή απλά τρόπους για να
φροντίσετε τον εαυτό σας αν νιώθετε
ότι έχετε πέσει στο βάλτο. Αποφεύγετε
να ασχοληθείτε με κάτι ή κάποιον; Ίσως
μια δύσκολη συζήτηση δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Ίσως χρειαστεί να πάρετε μια
δύσκολη απόφαση, αλλά ανεξάρτητα
από την περίπτωση, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των επιθυμιών των άλλων και
των οικονομικών σας θα μπορούσε να
είναι λίγο πρόκληση. Ίσως ένα θέμα χρημάτων θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή σας σε μια ευρύτερη συνεργασία.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Ίσως μια νέα συνεργασία ή
φιλία να έχει μια γοητεία, αλλά έχει
επίσης τη δυνατότητα να κλονίσει την
εμπιστοσύνη σας και την ασφάλειά
σας. Μήπως βασίζεστε στους καλούς
σας φίλους για να σας πουν ποια είναι
η προσωπική σας αλήθεια; Μόνο εσείς
μπορείτε να το βρείτε αυτό.

Μειώστε το υπερβολικό άγχος.
Αυτό θα σας αποτρέψει από τις παρανοήσεις με συναδέλφους σας και τον ευρύτερο κόσμο. Έχετε καλύτερα πράγματα
να κάνετε σε αυτόν τον πλανήτη από το
να ιδρώνετε για τα μικρά πράγματα. Μην
προχωρήσετε γρήγορα σε κάτι δεσμευτικό, ακόμα κι αν νομίζετε ότι έχετε βρει
την αδελφή ψυχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Το στρες μπορεί να αυξηθεί,
επομένως να είστε προσεκτικοί σχετικά
με τις συζητήσεις που κάνετε. Αποφύγετε τις περιττές ανησυχίες και τους ανθρώπους που σας προκαλούν φόβο και
σας κουράζουν. Να είστε με άτομα που
σας παρέχουν θετικές επιβεβαιώσεις ή
απλά ακούστε χαλαρωτική μουσική που
σας ηρεμεί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Επειδή ο έκτος οίκος κυβερνά
την εργασία, ίσως συνειδητοποιήσετε
ότι είστε εγκλωβισμένοι σε ένα παραδοσιακό, εργασιακό περιβάλλον, που
σας συμπεριφέρεται ως θύμα. Πιστέψτε στον εαυτό σας για να διεκδικήσετε
ό,τι σας αξίζει με τη διπλωματία και την
ευστροφία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Ίσως πρέπει να κάνετε την ψυχική σας ηρεμία προτεραιότητα και αυτό
σας οδηγεί να εγκαταλείψετε κάποιες
σχέσεις ή μια εργασία που σας δημιουργούν έντονη πίεση, ή μια ερωτική σχέση
όπου έχετε κολλήσει και σας φθείρει. Η
αλλαγή είναι θετική τώρα, μην αντισταθείτε. Απλώς θυμηθείτε ότι δε χρειάζεται
να αλλάξετε τα πάντα ταυτόχρονα.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες προσαρμογές στην κατάσταση της
διαβίωσής σας ή μπορεί να αγωνίζεστε για
να προστατέψετε την ασφάλειά σας. Ίσως
ακόμα υπογράψετε μια μίσθωση ή κάποιο
είδος νομικού εγγράφου για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Ίσως
ακόμα επανασυνδεθείτε με παλιά αγαπημένα σας πρόσωπα που ζουν μακριά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Εάν η κατάσταση στο επαγγελματικό σας περιβάλλον είναι πολύ περιοριστική, μπορεί να αποφασίσετε ότι είναι
ώρα να σταματήσετε εντελώς και να πάτε
προς άλλη κατεύθυνση. Χωρίς να ακολουθήσετε το τυποποιημένο πρωτόκολλο
ή τις υποδείξεις των ανωτέρων σας, θα
μπορούσατε πραγματικά να «πετάξετε».

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Δείτε πως μπορείτε να ξοδέψετε ελάχιστα, διατηρώντας παράλληλα
τις αποταμιεύσεις σας ανέπαφες. Σίγουρα υπάρχει ένας τρόπος να διαθέσετε
χρήματα σε όσους έχουν ανάγκη, διατηρώντας σε ισορροπία τον προϋπολογισμό σας. Μην πιστεύετε ό,τι σας λένε
οι γύρω σας. Μια δεύτερη σκέψη πάντα
βοηθάει για τη σωστή απόφαση.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Σίγουρα, θέλετε να κάνετε κάτι
αποφασιστικό, αλλά θα μπορούσατε να
μεταβείτε σε κάποια λανθασμένα συμπεράσματα, που καταλήγετε να θέλετε να
τα πάρετε πίσω, δημιουργώντας περιττές
εκρήξεις χωρίς να είστε ενήμεροι για όλα
τα γεγονότα. Μην παρασύρεστε από τις
μπερδεμένες σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας.

Μη χαρίζετε όλο τον ελεύθερο χρόνο σας στους αγαπημένους σας.
Θυμηθείτε, πρέπει να βάλετε πρώτα τη
δική σας μάσκα οξυγόνου. Και αν αυτό
το «οξυγόνο» σημαίνει απλά να αράξετε στον καναπέ, ακόμη και όταν κάποιος
δικός σας χρειάζεται έναν ώμο για να
κλάψει, εισπνεύστε το χωρίς ενοχή.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 811

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Π

ριν από πολλά χρόνια υπήρχε
μία επιτροπή, που γυρνάγανε
από γειτονιά σε γειτονιά και
ρωτάγανε ποιος κάνει κουμάντο
στο κάθε σπίτι. Ανάλογα με την
απάντηση, έδιναν κι ένα δώρο. Αν
έκανε ο άντρας κουμάντο έδιναν
ένα άλογο και αν η γυναίκα είχε
το πάνω χέρι έδινα μία κότα!
Στο πρώτο σπίτι:
– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο;
– Ξέρετε, χμ… η γυναίκα μου
ασχολείται περισσότερο…
– Καλά, πάρε μια κότα!
Στο δεύτερο σπίτι:

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

– Ποιος κάνει εδώ κουμάντο;
– Εγώ (λέει η γυναίκα)!
– Μπράβο, πάρε μια κότα!
Στο τρίτο σπίτι βγαίνει ένας
άντρας, θεόρατος.
– Ποιος κάνει κουμάντο εδώ;
– ΤΙ ΠΟΙΟΣ; Εμένα δε με βλέπεις;
Εγώ κάνω κουμάντο!
– Πολύ ωραία, έχετε κερδίσει ένα
άλογο! Τι χρώμα το θέλετε;
– Γυναίκα, γυναίκα, τι χρώμα να
πάρουμε το άλογο;

Η

Η ΒΑΖΕΛΙΝΗ

πόρτα χτυπάει και η κυρία
ανοίγει. Στο κατώφλι ένας

ερευνητής αγοράς.
– Καλημέρα σας κυρία μου. Κάνω
μια έρευνα για τη βαζελίνη. Τη
χρησιμοποιείτε καθόλου;
– Πως, φυσικά, συνεχώς. Τη βάζω
σε καψίματα, στις φτέρνες μου,
στους αγκώνες μου.
– Πουθενά αλλού;
– Που δηλαδή;
– Ε, να, τη χρησιμοποιείτε στο
σεξ;
– Α, ναι. Φυσικά! Αλείβουμε μ’
αυτήν το χερούλι της πόρτας της
κρεβατοκάμαρας, για να μην
μπορούν να την… ανοίξουν τα
παιδιά!

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

Σ
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Ι
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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
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SAINT-MARTIN

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 24 Σεπτεμβριου, 2021 / September 24, 2021 • 35

Visit mobifone.ca
to see all current offers
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

0

ZERO IN ON THE NEW

$

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355
680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099
MONTREAL
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

$

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

DOWN

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934
Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784
SOUTH SHORE
Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335
Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769
NORTH SHORE
Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972
LANAUDIERE

with

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

Fido Payment Program

1

OUTAOUAIS

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

YES! $0 DOWN ON ACCESSORIES TOO

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

2

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

