Centre
Collision
Professional
Autode
Body
Repair & Painting
• Insurance Work Accepted

• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed

• American Muscle Cars

• Expert Color Matching

• Towing

• Factory Genuine Parts

• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

Ari: 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC H7M 2Y2
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ΣΕΛΙΔΑ 15

barbiesgrill.com

Suggested presentation.
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ΣΕΛΙΔΕΣ 17-19, 21

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Χρ. Καράτζιος: «Ηγέτης
στην επιστήμη των
εμβολίων το Κεμπέκ»

Ιστορική συνεργασία
των δύο χωρών σε άμυνα
και εξωτερική πολιτική
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

COVID-19: Η προοπτική
να ζούμε με τον ιό

Ενδημικός στο μέλλον ο ιός και με μικρότερη επίπτωση
στον πληθυσμό και στα συστήματα υγείας

• ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΠΑΡΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΣΕ ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΆ
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 11

Αντιδράσεις εντός και εκτός ΝΔ
από την κριτική Σαμαρά

Α. Σαμαράς: «Με το… ποτάμι δεν παίρνεις το κέντρο» |
«Βέτο για την Αμμόχωστο»

ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΚΛΟΓΕΣ

Αλλαγή σκυτάλης

Επιστροφή Σοσιαλδημοκρατών με ιστορική ήττα
Χριστιανοδημοκρατών | Ποια τα μετεκλογικά σενάρια

Σας ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ,
για την εμπιστοσύνη σας
και την υποστηριξη σας!
FAYÇAL
EL-KHOURY

LAVAL-LES ÎLES
faycal.el-khoury@parl.gc.ca

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ!

ANNIE
KOUTRAKIS

VIMY
annie.koutrakis@parl.gc.ca

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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Υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής
ακεραιότητας της Κύπρου ο Καναδάς
Ο Ύπατος Αρμοστής της χώρας είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής

Τ

η θέση αρχών του Καναδά υπέρ της
κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναβεβαίωσε ο Ύπατος
Αρμοστής του Καναδά στην Κύπρο, με
έδρα την Αθήνα, Μαρκ Γκρέγκορι Άλεν,
σε συνάντηση που είχε την Τρίτη 28/9 με
την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου (φωτ.).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής
των Αντιπροσώπων, κατά τη συνάντηση,
σημειώθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις Κύπρου – Καναδά, στη βάση κοινών αρχών
και αξιών και η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική
στάση αρχών που τηρεί ο Καναδάς στο
κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του
ΟΗΕ.
Αναφερόμενη στις τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη περιοχή της Αμ-

μοχώστου, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε
τη δεδηλωμένη θέληση και ετοιμότητα
της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο
δυνατόν, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό
πρόβλημα, η οποία θα διασφαλίζει συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας για όλη
την Κύπρο και τους πολίτες της.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε επίσης το θέμα της Περιεκτικής Οικονομικής
και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ – Καναδά
(CETA). Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε,
ότι αναμένεται εκ νέου κατάθεση κυρωτικού νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
για επικύρωση από την Ολομέλεια του
Σώματος.
Αντηλλάγησαν, εξάλλου, απόψεις για
θέματα ισότητας των φύλων, ειδικότερα
τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκπροσώπηση περισσότερων γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων και για την οι-

κονομική ενδυνάμωση των γυναικών. Ο κ. σε σχέση με την πανδημία του Covid-19.
Άλεν σημείωσε την αυξημένη συμμετοχή Τον Ύπατο Αρμοστή συνόδευε η Επίτιμη
γυναικών στη Βουλή των Κοινοτήτων του Πρόξενος του Καναδά στην Κύπρο, Ρίτα
Καναδά, μετά από τις πρόσφατες εκλο- Σεβέρη.
γές στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Συζητή© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ
θηκε τέλος η κατάσταση στις δύο χώρες

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

«ΟΠΛΙΤΗΣ»: Άριστες εντυπώσεις
άφησε το ελληνικής σχεδίασης
τεθωρακισμένο όχημα 4×4

Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
ει
ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

assurances

Αναπτύχθηκε με ίδιους πόρους της εταιρίας EODH

Τ

COIS
BÉ
UÉ

514.903.9000
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kosta@kdmassurances.com
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Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
και ημι-αυτόνομων ατόμων
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
ES POUR AÎN
ÉS

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

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

C
EN

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης
Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στο στρατόπεδο Μελίδη του Αυλώνα Αττικής, το όχημα κινήθηκε σε κάθε είδους αρματικό έδαφος και ξεπέρασε με ευκολία εμπόδια και υδάτινα κωλύματα, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη μεγάλη του ευκινησία και τις υψηλές
του επιδόσεις.
Επίσης κινήθηκε σε άσφαλτο, όπου επιδείχθηκαν οι δυνατότητες επιτάχυνσης, φρεναρίσματος, αποφυγής ξαφνικών εμποδίων και ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων.
Χάρη στο πλεόνασμα ισχύος του κινητήρα, τις ανεξάρτητες αναρτήσεις, την τετρακίνηση με δυνατότητα μπλοκαρίσματος των διαφορικών και φυσικά την εργονομία και
την άνεση χώρου, ο «ΟΠΛΙΤΗΣ» άφησε άριστες εντυπώσεις στους παρισταμένους,
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν και να κινηθούν ή ακόμη και να
οδηγήσουν το όχημα.
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που αναδείχθηκε, ήταν η ευκολία προσαρμογής
Στην υπηρεσία
της σχεδίασης σε κάθε είδους αποστολή
(με την ταχεία εναλλαγή της καμπίνας), η των κατοίκων του
δυνατότητα συντήρησης και επισκευής
Guy Ouellette
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
σε συνθήκες πεδίου και η δυνατότητα της
MNA for Chomedey
EODH να παρέχει στο χρήστη εν συνεχεία
4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
υποστήριξη (FOS).| © newsbreak.gr
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

POUR AÎ
NÉ
S

κισμένων οχημάτων πολλαπλών χρήσεων.
Κύρια χαρακτηριστικά του «ΟΠΛΙΤΗΣ» είναι η υψηλού επιπέδου τακτική και στρατηγική ευκινησία, η θωράκιση επιπέδου Level 3 (κατά STANAG 4569) και η σπονδυλωτή σχεδίαση που επιτρέπει πολλαπλές διαμορφώσεις: μεταφοράς προσωπικού
(οκτώ άτομα, εξαμελής ομάδα τυφεκιοφόρων και διμελές πλήρωμα), ασθενοφόρου
και φορέα όπλων (π.χ. όλμος, πολλαπλός εκτοξευτής πυραύλων) – συστημάτων επικοινωνιών – ηλεκτρονικού πολέμου με μονή ή διπλή καμπίνα. Το όχημα έχει μήκος
6,12 μέτρα, πλάτος 2,37 μέτρα, ύψος 2,64 μέτρα, βάρος 12 τόνους, αυτονομία 700
χιλιόμετρα και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 120 χλμ./ώρα.

KOSTA D. MENOUTIS

C ES
EN

ο
ελληνικής
σχεδίασης
τακτικό
τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα
4×4 HOPLITE («ΟΠΛΙΤΗΣ») παρουσιάστηκε ενώπιον εκπροσώπων του Γενικού Επιτελείου
Στρατού (ΓΕΣ), της Πολεμικής
Αεροπορίας, του Πολεμικού
Ναυτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος, στο διάστημα από 1
έως 3 Σεπτεμβρίου.
Το όχημα αναπτύχθηκε με
ίδιους πόρους της ελληνικής
εταιρίας EODH και απευθύνεται τόσο στην ελληνική, όσο
και στη διεθνή αγορά τεθωρα-

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

ME

MBRE

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
(514) 335-1881
www.manoirgouin.com
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Αναβίωση της μεσαιωνικής
ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εσείς τι λέτε;

H

του Μιχάλη Τελλίδη

1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κ

Παγκόσμια Ημέρα
Ηλικιωμένων

άθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων», γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για
την Τρίτη Ηλικία».
Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το1990 για να
αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους αλλά
και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Το θέμα της φετινής Ημέρας: «Ψηφιακό κεφάλαιο για όλες τις
ηλικίες».
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για
τους ηλικιωμένους, κατά την απογραφή του 2017 ζούσαν σε όλο
τον πλανήτη 962 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60
ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός θα έχει
φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα
2 δισεκατομμύρια.
Στον Καναδά, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 6.835.866
κάτοικοι είναι άνω των 65 ετών, δηλαδή ένας στους έξι. Από αυτούς 1.787.820 ζουν στο Κεμπέκ και 2.374.210 στο Οντάριο. Αναμένεται πως το 2050 οι ηλικιωμένοι θα φθάσουν τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή το 25% του συνολικού πληθυσμού.
H Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι η πιο
γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς για κάθε τρία
άτομα σε παραγωγική ηλικία το 2017 αντιστοιχούσε ένας ηλικιωμένος άνω των 65 ετών, γεγονός που φέρνει τη χώρα σε μία
από τις πλέον δυσχερείς θέσεις. Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει
με κίνδυνο να εκτινάξει τη συνταξιοδοτική δαπάνη εκτός στόχου
παρά τις δραματικές περικοπές των συντάξεων.
Η «Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων» έχει στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ανθρώπων αυτών στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεων τους, της βοήθειας που προσφέρουν στα παιδιά τους, αλλά
και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι για να προσφέρουν εθελοντική εργασία, κυμαίνεται από 200 έως 300 την ημέρα.
Βέβαια, αυτού του είδους η συμβολή στη σύγχρονη κοινωνία
μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι οι ηλικιωμένοι αξίζουν
την προσοχή μας κι ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Ας μην ξεχνάμε να τους δείχνουμε σεβασμό. Ας τους αναγνωρίσουμε το
σημαντικό τους ρόλο στην κοινωνία. Ας περνάμε λίγο παραπάνω
χρόνο μαζί τους. Ας ζητήσουμε τη γνώμη τους, κάτι παραπάνω
ξέρουν. Ας τους προσέξουμε πιο σχολαστικά. Ας μην τους αποκόβουμε. Ας τους αφήσουμε να είναι ενεργό μέρος της ζωής μας.
Στο Κεμπέκ, η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπατριωτών
μας έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 37 χρόνια, αφότου
ιδρύθηκε ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «Η Φιλία» με διευθύντρια
την ακούραστη εθελόντρια κυρία Ιωάννα Τσουμπλέκα, της οποίας οι πολύτιμες υπηρεσίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα και τιμητικά από το κράτος και την οργανωμένη παροικία μας.
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ]
Εξ αφορμής της πανδημίας, το
«παντοδύναμο Κράτος» έχει αναδιπλωθεί και εξαπολύει απηνή
διωγμό εις όποιον αρθρώνει διαφορετική άποψη περί των εμβολίων, ή τυγχάνει και διατυπώνει
ορισμένες βάσιμες αντιρρήσεις,
εν άλλοις λόγοις, λογοκρίνεται,
φιμώνεται εν τη κυριολεξία, και στιγματίζεται ως
αντιφρονών και δη εγκληματίας του κοινού ποινικού Δικαίου.
Οι επιμελείς αυτές άκρως ανελεύθερες πρακτικές,
συντελούνται με την ηθική αυτουργία του Κράτους
και τη σύμπραξη της Εισαγγελίας, η οποία δρα αμιγώς και απεριφράστως ως θεραπαινίδα του συστήματος, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει δύο
μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή να προστατεύσει
τους ημέτερους, και να καταδιώξει τους μη προσκείμενους προς την καθεστωτική αντίληψη περί
της πανδημίας.
Η αντίληψη αυτή της Πολιτείας προς την κοινωνία,
συνιστά ένα μείζον και ακανθώδες ζήτημα, το οποίο
καταδηλοί αφενός το τραγικό έλλειμμα δημοκρατίας και αφετέρου ότι η κυβέρνηση, ούσα αδύναμη
και ανήμπορη να πράξει τα δέοντα, να καταπείσει
τον κόσμο δια επιστημονικών επιχειρημάτων περί
της απολύτου αναγκαιότητας και της ασφάλειας
του περίπυστου μαζικού εμβολιασμού, επιστρατεύει τις ερπύστριες της ποινικής καταστολής, ούτως ώστε δια του σύγχρονου «μπαμπούλα» να τον
εκφοβίζει, ωθώντας τον αμαχητί και αμελλητί προς
τον εκπλήρωση του σχεδίου περί του εμβολιασμού.
Αυτή η πρωτοφανής πολεμική με τα εμβόλια,
αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη, ότι κάτι ασφαλώς
δεν πάει καλά με την όλη κατάσταση και το αφήγημα της δημόσιας υγείας, η τιμωρία των αρνητών
προς τα εμβόλια δια μέσω της στερήσεως του μισθού τους, με ό,τι τούτο συνεπάγεται δια τη ζωή
τους, ο κοινωνικός τους αποκλεισμός, όλα αυτά τα
απαράδεκτα, πρωτοφανή και απολυταρχικά μέτρα διχοστασίας της κοινωνίας, αποδεικνύει πλέον
αναμφιβόλως άνευ ουδενός ψήγματος αμφισβητήσεως, ότι πρόκειται δια μία παγκόσμια δικτατορία,
όπου επιβάλλει δια μέσου του τρόμου της υγείας
τον εμβολιασμό ως μία πρακτική υποταγής, όπου
συνιστά την αρχή της εξακολουθήσεως έτερων επιμέρους πρακτικών καθολικής υποταγής και εξανδραποδισμού του ανθρώπινου προσώπου.
Ήδη έχουν συρρικνωθεί επί μακρόν τα θεμελιώδη
ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών,
υπό το πρόσχημα του αόρατου αυτού εχθρού και
έπονται και άλλες, όπως η ελευθερία του λόγου,
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αλήθεια καθίσταται ιδιαίτατα ζοφερή, διότι
φαίνεται ότι ζούμε εν Ελλάδι πρωτόγνωρες
καταστάσεις, οι οποίες όζουν απροκάλυπτο ολοκληρωτισμό δια τα θεμελιώδη δικαιώματα και
ελευθερίες των πολιτών καθότι, η Δημοκρατία
εξαντλείται μόνον κατ’ επίφαση, εφόσον επί της
ουσίας έχει καταλυθεί εκ των ενόντων, εκ της ιδίας
της κυβερνήσεως η οποία, σφετεριζόμενη τη λαϊκή
κυριαρχία λαμβάνει μέτρα, τα οποία αντιβαίνουν
ευθέως και προδήλως προς το κοινό λαϊκό αίσθημα, την κοινή λογική αλλά και το δημόσιο εν γένει
συμφέρον.

Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
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όπου πλέον θα διώκεται ποινικά όποιος λέγει την
άποψη του, εξ αυτού του λόγου ήδη έχει τεθεί σε
διαβούλευση η τροποποίηση του ποινικού κώδικα
περί του άρθρου 191 Π.Κ., το οποίο αφορά δήθεν
τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Το κράτος αναγορεύεται εις παντοδύναμο αυθέντη
και δρα πατερναλιστικά, δήθεν ότι ενδιαφέρεται
δια τη δημόσια υγεία και την ευημερία των πολιτών, πλην όμως ο στόχος του είναι να διογκώσει την
υπερδύναμη του να καταστεί αυθέντης – δεσμώτης
και τύραννος, ακκιζόμενο ως δήθεν εγγυητής των
ελευθεριών των πολιτών.
Το Ελλαδικό Κράτος έχει διολισθήσει προς επιλήψιμους ατραπούς, θέτει εις την κλίνη του προκρούστη τους διαφωνούντες, διώκει επιστήμονες,
τιμωρεί τους αντικαθεστωτικούς, επαναφέροντας
τα οιονεί πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων,
εξ αφορμής της πανδημίας.
Τα εργαλεία επιβολής της σιδηράς βούλησής του
είναι η Εισαγγελία, ο Ποινικός Κώδικας και η φαιά
και κραταιά προπαγάνδα δια της σωρείας των
Μ.Μ.Ε. τα οποία χρηματοδοτεί, προκειμένου να
διασπείρουν εν τη κυριολεξία ψευδείς ειδήσεις,
να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και να
ασκούν συλλογική τρομοκρατία.
Οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι τελούν εις διατεταγμένη υπηρεσία και συνιστούν καθεστωτικά
έμμισθα φερέφωνα του συστήματος, τα οποία
διαπλάθουν μία εκ του μη όντος πραγματικότητα,
αφιστάμενη εκ της αντικειμενικής προκειμένου να
επιτύχουν το στόχο τους, ήτοι να παρελκύσουν, να
συγχύσουν την κοινή γνώμη, διοχετεύοντας την αισχρή ψευδολογία της «γραμμής της κυβερνήσεως».
Η κοινωνία έχει στραγγαλιστεί πανταχόθεν, ανεργία, οι τράπεζες επιτίθενται ανέλεγκτες, η αστυνομία ελέγχει τους πάντες και τα πάντα εισέτι και
ηλεκτρονικά, δια να μη διαταραχθεί η πλασματική
ισορροπία του συστήματος.
Το μέτρο ερμηνείας αυτής της ολομέτωπης επίθεσης του Κράτους προς τον αδύναμο λαό, αποδεικνύει ότι το ίδιο το σύστημα καθίσταται ψοφοδεής,
διότι μετέρχεται παν μέσο προκειμένου να εξοντώσει την ελευθερία του λόγου και μόνον αυτό
ως στοιχείο αποδεικνύει περίτρανα, την παταγώδη αποτυχία της κυβερνήσεως να πείσει την κοινή
γνώμη.
Είναι πρόδηλο ότι η άσκηση Κρατικής βίας και η
μετατροπή μίας δημοκρατίας σε αστυνομικό κράτος, με αύξηση των μέτρων ποινικής καταστολής,
σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο και
προσφεύγει σε αυταρχικές πρακτικές προκειμένου
να συγκρατήσει το δικαιολογημένως αγανακτισμένο πλήθος, το οποίο ήδη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις εν γένει πράξεις, παραλείψεις αλλά και
πλημμελείς χειρισμούς της κυβερνήσεως.
Η πόλις λοιπόν εάλω, η κατάσταση έχει εκτραχηλιστεί πλήρως, η δημοκρατία πνέει τα λοίσθια, και
δημιουργείται μία νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων,
όπου οι διαφωνούντες με την άποψη θα βαπτίζονται ως τρομοκράτες και επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ο καιρός γαρ εγγύς.
Εν κατακλείδι, ευρισκόμαστε εις μεταβατικό στάδιο ιδιαίτερων εξελίξεων, ας ελπίσουμε ο Τριαδικός θεός να μας λυπηθεί και να επέμβει κατά της
κατάφωρης αυτής αδικίας και εγκαθίδρυσης μίας
ιδιότυπης δικτατορίας, με τη σύμπραξη όλων των
κοινοβουλευτικών κομμάτων.
*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος
Παρ΄Αρείω Πάγω
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

Sign
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«Η ΝΔ δεν είναι Ποτάμι – Έπρεπε
να ασκήσουμε βέτο για την
Αμμόχωστο»
Ο κ. Σαμαράς ασκεί κριτική για τον κυβερνητικό
ανασχηματισμό, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές για
την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από
την καγκελαρία μετά από 16 χρόνια

Σ

υνέντευξη με πολλαπλά μηνύματα και
ευδιάκριτους αποδέκτες παραχώρησε
ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ». Ο κ. Σαμαράς ασκεί κριτική για
τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, ενώ
αφήνει σαφείς αιχμές για την αποχώρηση
της Άνγκελα Μέρκελ από την καγκελαρία
μετά από 16 χρόνια.
Παράλληλα, μιλά «έξω από τα δόντια»
για τα ελληνοτουρκικά, ζητώντας από την
κυβέρνηση να ακολουθήσει πιο σκληρή στάση, ακόμη και βέτο στην ΕΕ για το
θέμα της Αμμοχώστου, ενώ ερωτηθείς τι
θα κάνει με τα Μνημόνια για τα Σκόπια τα
οποία δεν έχουν έρθει ακόμη στη Βουλή,
εμφανίζεται σαφής, λέγοντας πως έχει τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα.

ναντι στις απροσχημάτιστες προκλήσεις
του Ερντογάν! Δεν πρέπει να θεωρείται
ότι δημιουργούνται τετελεσμένα με τη
δική μας ανοχή» σχολιάζει με νόημα ο
πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει:
«Απέναντι σε μια Τουρκία που κλιμακώνει
συνέχεια, εμείς πρέπει να ενισχύουμε συνεχώς την αποτροπή μας. Όχι να δίνουμε
την εντύπωση ότι ενδίδουμε σε «κατευνασμό του θηρίου».

«ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ Η Κ. ΜΕΡΚΕΛ
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός βάλλει
κατά της Άνγκελα Μέρκελ και μιλά για
αρνητικό ρόλο που έπαιξε σε διάφορες
στιγμές της ελληνικής κρίσης. «Όταν τα
καταφέρναμε» επισημαίνει «τράβηξε το
χαλί κάτω από τα πόδια μας. Δε θυμάμαι
να στήριξε την Ελλάδα». Τη χαρακτηρίζει
«ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΔΕΝ
«διαχειρίστρια» και «όχι οραματίστρια»
ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ»
Ειδικότερα, τοποθετούμενος για τον και προσθέτει ότι «εκμεταλλεύθηκε τα
πρόσφατο ανασχηματισμό τονίζει με νόη- ολέθρια σφάλματα των Τσίπρα – Βαρουμα: «Σε κάθε ανασχηματισμό εκπέμπεται φάκη για να αποσπάσει από την Ελλάδα
ένα «μήνυμα», υπάρχει «συμβολισμός». αδιανόητες υποχωρήσεις, τις οποίες εγώ
Και ο συμβολισμός αυτός δεν πρέπει να ξεκάθαρα είχα αρνηθεί».
στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Ότι δηλαδή
ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ ΝΔ
η παράταξή μας υιοθετεί σήμερα απόψεις
που η ίδια έχει πολεμήσει, όπως οι Πρέ- Αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό
σπες και το σχέδιο Ανάν. Ή ότι επιβραβεύ- της ΝΔ όσο και από τα κόμματα της αντιει πρόσωπα που έχουν αντίθετες πολιτι- πολίτευσης, προκαλεί η παρέμβαση-μανιφέστο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη
κές απόψεις».
Για να στείλει ακόμη σαφέστερα μηνύ- Σαμαρά, ο οποίος επέκρινε την Αθήνα για
ματα, προσθέτει στη συνέχεια: «Αλλά τη μη άσκηση «βέτο» στο θέμα των Βαόταν «επιλέγονται» άτομα με αντίθετες ρωσίων, άφησε αιχμές για τις επιλογές
απόψεις, αυτό δε λέγεται «διεύρυνση» – του πρωθυπουργού στον ανασχηματισμό,
αυτό λέγεται «μετατόπιση»! Ξέρετε, με το πήρε αποστάσεις από την ακολουθούμενα μετακινηθούμε σε θέσεις «Ποταμιού» νη πολιτική στα ενεργειακά, τάχθηκε κατά
του διαλόγου με την Τουρκία και διεμήνυδεν κατακτάμε το «πολιτικό κέντρο».
Θέτει, δε, το ερώτημα: «Με τη σύγχρο- σε ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τα
νη Δεξιά – Κεντροδεξιά, τι θα γίνει; Ή στο μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μαόνομα της «διεύρυνσης» θα θεωρείται ότι κεδονία.
«μπήκε στη γωνία» η μεγαλύτερη πολιτική
ΚΥΡΤΣΟΣ: Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΟΙΞΕ
παράταξη της χώρας;».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΔΟΥΜΕ
Το κάλεσμα του κ. Σαμαρά για αλλαγή
ΣΕ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ»
Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, πορείας της ΝΔ σε σειρά θεμάτων, σχολίζητά πιο σκληρή στάση, ακόμη και βέτο ασε σε θετικό πνεύμα ο ευρωβουλευτής
της ΝΔ, Γιώργος Κύρτσος. «Ο Αντώνης Σαστην ΕΕ για το θέμα της Αμμοχώστου.
Υποστηρίζει ειδικότερα, ότι Ελλάδα και μαράς άνοιξε σημαντική ιδεολογική, πολιΚύπρος θα έπρεπε να είχαν ήδη αντιδρά- τική συζήτηση τονίζοντας σε συνέντευξή
σει εντονότερα στις τελευταίες προκλή- του: “με το να μετακινηθούμε σε θέσεις
Ποταμιού δεν κατακτάμε το πολιτικό κέσεις της Τουρκίας ανατολικά της Κρήτης.
-Πρώτον, αναφέρει, Αθήνα και Λευκωσία ντρο, είναι άλλο πράγμα να απευθύνεσαι
θα έπρεπε να πιέζουν συνεχώς την ΕΕ για σε πολίτες άλλων παρατάξεων και εντεκυρώσεις κατά της Τουρκίας, οικονομικές λώς άλλο να εκφράζεις άλλες παρατάκαι άλλες. «Ακόμα και βέτο σε Ευρωπαϊ- ξεις”» ανέφερε ο κ. Κύρτσος ζητώντας να
κές αποφάσεις, θα μπορούσαμε ίσως να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ
για όλα τα θέματα που έβαλε στην ατζέθέσουμε» προτείνει.
-Δεύτερον, εκτιμά ότι θα έπρεπε να ζητη- ντα ο πρώην πρωθυπουργός. Την παρέμθεί ενεργοποίηση της ρήτρας Αλληλεγγύ- βαση του κ. Σαμαρά χαιρέτησε και η ευης της ΕΕ, όπως παλαιότερα έχουν κάνει ρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου αναρτώντας στον λογαριασμό
άλλες χώρες.
-Τρίτον – και πέρα από τους ευρωπα- της το Τwitter το δισέλιδο της εφημερίδας
ϊκούς θεσμούς – προτείνει πιο ενεργές που φιλοξένησε τη συνέντευξη του πρώην
συμμαχίες με κράτη εντός της Ένωσης και πρωθυπουργού.
Η εσωκομματική συζήτηση για το θέμα
στην ευρύτερη περιοχή μας, που θίγονται
αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες
από την πολιτική της Τουρκίας.
«Δεν πρέπει – επ’ ουδενί – να εκληφθεί ημέρες, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει τοη πολιτική μας ως «παθητική στάση» απέ- ποθετηθεί ακόμη επισήμως για την πολύ-
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πλευρη κριτική που της ασκήθηκε από τον
πρώην πρωθυπουργό. Με ενδιαφέρον
αναμένεται, όμως, και η στάση της λεγόμενης «καραμανλικής» πτέρυγας της ΝΔ,
μετά τα νέα δεδομένα που προκάλεσε η
κοινή εμφάνιση Σαμαρά-Καραμανλή στη
ΔΕΘ αλλά και η πρόσφατη δήλωση του
κ. Σαμαρά, ότι οι δύο τους έχουν «καλές
προσωπικές σχέσεις». Υπενθυμίζεται, ότι
ούτε ο Κώστας Καραμανλής προτίθεται να
υπερψηφίσει τα μνημόνια συνεργασίας
με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως έχει διαρρεύσει από το περιβάλλον του.
ΣΥΡΙΖΑ: ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού «αξιοποίησε» πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος με ανακοίνωσή του σημείωσε ότι
ο κ. Σαμαράς «αμφισβητεί ευθέως τον κ.
Μητσοτάκη και επιβεβαιώνει την προεκλογική του απάτη σε κεντρικά ζητήματα όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών». Η
Κουμουνδούρου σχολίασε επίσης ότι οι

«αντιφάσεις» της ΝΔ έχουν επίπτωση
στην κοινωνία και σε κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Υποστήριξε επίσης, ότι
«η εσωκομματική αμφισβήτηση προς τον
κ. Μητσοτάκη αποτελεί αντανάκλαση της
φθοράς του μέσα στην κοινωνία» και χαρακτήρισε αυτή την πορεία «μη αντιστρέψιμη».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ
ΝΔ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΓΗΚΕ ΠΟΤΑΜΙ
Η συνέντευξη του κ. Σαμαρά προκάλεσε
έντονα σχόλια και από τη δεξιά πλευρά
του πολιτικού φάσματος, με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να
υιοθετεί τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού περί μετακίνησης της ΝΔ στις
θέσεις του «Ποταμιού».
«Ο ελληνικός λαός ψήφισε Ν.Δ. και του
βγήκε «Ποτάμι». Μιλάμε πλέον για την
απόλυτη πολιτική εξαπάτηση του εκλογικού σώματος» σχολίασε η Ελληνική Λύση.

Improve your English or French
INFORMATION
FOR FALL 2021 SESSION
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REGISTRATION DATES

TIME

Monday, August 16, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00

Sign
up

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

DAY COURSES

today!

English
French Second Language
A CENTRE FOR
THE COMMUNITY

PROGRAMS

STARTING DATE

Friday, August 27, 2021

Friday, August 27, 2021

ENDING DATE

Friday, January 28, 2022

Friday, January 28, 2022

DAYS OFFERED

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

TIME SCHEDULE

8:40 a.m. – 12:40 p.m.

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate

EVENING COURSES
English

PROGRAMS

French Second Language

STARTING DATE

Tuesday, September 7, 2021

Tuesday, September 7, 2021

ENDING DATE

Wednesday, January 26,2022

Wednesday, January 26, 2022

DAYS OFFERED

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

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

TIME SCHEDULE
Course Fees:

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

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

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

Monday, August 16, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00
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COVID-19

Μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα μετά το εμβόλιο
mRNA COVID-19 στους ενήλικους και στα παιδιά

Τα συμπτώματα συνήθως είναι δύσπνοια, πόνος στο στήθος
ή αίσθημα γρήγορου και μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού

Α

πό τον Απρίλιο του 2021 οι αναφορές σε περιπτώ- -Είναι πιο συχνή μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου
σεις μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, που προ- αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και μετά την πρώτη δόση
κλήθηκαν μετά από mRNA COVID-19 εμβολιασμούς (εμ- εμβολίου mRNA COVID-19.
βόλιο Pfizer-BioNTech BNT162b2 και εμβόλιο Moderna -Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός των
mRNA-1233), αυξάνονται συνεχώς παγκοσμίως.
πρώτων 7 ημερών από τον εμβολιασμό, αλλά μπορούν
να εμφανιστούν και ύστερα από τις 30 ημέρες.
Κάββουρας Χαράλαμπος
-Οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως εφήβους και ενήλικες
Med, MSc, FSCAI*
(νέους) και εμφανίζονται πιο συχνά σε άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες.
Ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν μυοκαρδίτι- -Όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν ήπια συμπτώματα
δα μετά τον εμβολιασμό τους με τα ως άνω εμβόλια και ανταποκρίνονται καλά στη συντηρητική θεραπεία,
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1 στις 20.000 έως 1 στις ενώ η βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους είναι
100.000 δόσεις, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ταχεία.
λήπτη του εμβολίου. Οι περισσότερες μελέτες σχετικά
με την πιθανότητα εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μετά τον
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
εμβολιασμό αφορούν ενήλικες. Τα νεότερα δεδομέΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ
να δείχνουν ότι η μυοκαρδίτιδα εμφανίζεται κυρίως σε -Οποιοσδήποτε ασθενής παρουσιάζει οξύ πόνο στο
νεαρούς άνδρες <35 ετών και κυρίως μετά τη λήψη της στήθος, αίσθημα παλμών, δύσπνοια, λιποθυμικό επειδεύτερης δόσης του εμβολίου mRNA COVID-19.
σόδιο εντός 42 ημερών μετά τη λήψη του εμβολίου
Στο γενικό πληθυσμό και ειδικότερα σε αθλητές και mRNA COVID-19 θα πρέπει να υποβληθεί σε σχετικές
σε ηλικίες <35 ετών, το ποσοστό τόσο της συμπτωμα- διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η
τικής όσο και της ασυμπτωματικής μυοκαρδίτιδας είναι πιθανότητα μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας.
περίπου 2,6% – ποσοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο -Οι ασθενείς με περικαρδίτιδα έχουν συνήθως παθολοπου έχουμε μετά τον εμβολιασμό για την COVID-19.
γικό ΗΚΓ και φυσιολογική έως ήπια αυξημένη τιμή του
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Κέντρο Ελέγ- ενζύμου της τροπονίνης.
χου και Πρόληψης Ασθενειών επισημαίνει τον υψηλό -Οι ασθενείς με μυοπερικαρδίτιδα παρουσιάζουν σημακίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων μυοκαρδίτιδας και ντικά αυξημένη τροπονίνη με φυσιολογική λειτουργία
περικαρδίτιδας, 7 ημέρες μετά τη λήψη της πρώτης ή της αριστερής κοιλίας στο ηχοκαρδιογράφημα καρδιάς.
της δεύτερης δόσης του εμβολίου mRNA COVID-19, και -Οι ασθενείς με μυοκαρδίτιδα έχουν συνήθως παθολοιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ανδρών.
γικό ΗΚΓ, με αυξημένη τροπονίνη και μειωμένη λειτουρΗ πρόληψη της εξάπλωσης της COVID-19 παραμένει γία της αριστερής κοιλίας στο ηχοκαρδιογράφημα.
εξαιρετικά σημαντική, γι’ αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τη συνέχιση των εμβολιασμών
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
για την COVID-19.
-ΗΚΓ και λήψη αίματος για τη μέτρηση του καρδιακού
Τα πλεονεκτήματα από το εμβόλιο mRNA υπερτε- ενζύμου της τροπονίνης πρέπει να πραγματοποιούνται
ρούν κατά πολύ των μειονεκτημάτων τους, δεδομένου σε κάθε ασθενή για τον οποίο έχουμε κάποιες ενδείξεις,
ότι μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των θανάτων από οι οποίες πιθανόν να παραπέμπουν σε συμπτώματα
τη νόσο και περιορίζουν το χρόνο νοσηλείας λόγω λοι- μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας, μετά τον εμβολιασμό
μώξεων της νόσου COVID-19. Η μυοκαρδίτιδα και η COVID-19. Για ασθενείς που παρουσιάζουν πυρετό, συπερικαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μυοκαρδίου ή νιστάται επίσης γενική εξέταση αίματος και επίπεδων
του περικαρδίου. Τα συμπτώματα συνήθως είναι δύ- CRP, καθώς επίσης και καλλιέργεια αίματος. Ασθενείς με
σπνοια, πόνος στο στήθος ή αίσθημα γρήγορου και φυσιολογικό ΗΚΓ και φυσιολογικά επίπεδα τροπονίνης
μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Περιπτώσεις πε- δε χρειάζονται περαιτέρω ιατρική διερεύνηση.
ρικαρδίτιδας με σχετιζόμενη αύξηση της τροπονίνης, -Όλοι οι ασθενείς για τους οποίους έχουμε την υπόνοια
ελλείψει μειωμένης λειτουργίας της αριστερής κοιλί- ότι έχουν μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα και παθολογικό
ας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως μυοπερικαρδίτιδα. ΗΚΓ ή/και αυξημένα επίπεδα τροπονίνης, θα πρέπει να
Οι μελέτες σχετικά με την εμφάνιση μυοκαρδίτι- υποβληθούν απαραίτητα σε υπερηχοκαρδιογράφημα
δας ή περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με mRNA καρδιάς και να νοσηλευθούν προς περαιτέρω ιατρική
COVID-19 δείχνουν ότι:
διερεύνηση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτοπεριοριζόμενες και ανταποκρίνονται σε φαρμακευτική αγωγή με μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη σκευάσματα (ΜΣΑΦ), όπως
είναι η ιμποπροφαΐνη (Ibuprofen). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί και κολχικίνη.
Σοβαρές περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται μειωμένη καρδιακή λειτουργία στο υπερηχογράφημα καρδιάς ή εμφανίζονται συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και αρρυθμίας, απαιτούν νοσηλεία προς περαιτέρω ιατρική διερεύνηση και σχετική θεραπεία.
Οι ασθενείς αυτοί θα χρειαστούν φαρμακευτική αγωγή
για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών, καθώς επίσης και αντιπηκτική αγωγή. Η χρήση κορτικοστεροειδών πρέπει να
αποφεύγεται.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19;
-Σε περίπτωση εμφάνισης περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας, συνιστάται η αναβολή του εμβολιασμού με δεύτερη δόση του mRNA COVID-19.
-Συνιστάται επίσης αποχή από κάθε αθλητική δραστηριότητα για 3 με 4 εβδομάδες.
*Επεμβατικός καρδιολόγος με εξειδίκευση στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Επιμελητής παιδοκαρδιολογικής
κλινικής νοσοκομείου Μητέρα στην Ελλάδα. Επιστημονικός συνεργάτης αιμοδυναμικού τμήματος Γ.Ν. Αεροπορίας 251 / Γ.Ν. Ευαγγελισμού
© iatronet.gr

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Me Georgia

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Fintikakis

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

• Me Georgia

N O TA I R E S

- N O TA R I E S

Makrigiannis

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net
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Τι σημαίνει η προοπτική
«να ζούμε με τον ιό»;

Σταδιακά, οι κυβερνήσεις συνειδητοποιούν ότι η έξοδος από την πανδημία δε θα έχει
τη μορφή της «εξάλειψης» του ιού αλλά του να γίνει ο ιός ενδημικός και με μικρότερη
επίπτωση στον πληθυσμό και στα συστήματα υγείας

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Π

ώς τελειώνει μια πανδημία; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που έχουν
να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις και οι
υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο.
Η συνηθέστερη απάντηση είναι όταν
πετύχουμε την ανοσία αγέλης, είτε μέσα
από τον εμβολιασμό είτε μέσα από την
προηγούμενη φυσική νόσηση. Το ποιο
είναι το ποσοστό του πληθυσμού που θα
πρέπει να έχει ανοσία ποικίλει και υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα με
την ασθένεια, αλλά η βασική λογική είναι
ίδια: όταν καταφέρουμε να πετύχουμε
μια συνθήκη όπου ακόμη και να υπάρξουν
σποραδικά κρούσματα, αυτά να μην οδηγούν σε παραπέρα διασπορά. Και όντως
με αυτό τον τρόπο καταφέραμε, κυρίως
μέσα από μαζικούς και συστηματικούς εμβολιασμούς, να πετύχουμε την εξάλειψη
της ευλογιάς ή τον ριζικό περιορισμό της
πολιομυελίτιδας (με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει θέσει στόχο και εδώ
την εξάλειψη).
Όμως, τα πράγματα με τους ιούς του
ανώτερου αναπνευστικού δείχνουν να
είναι κάπως διαφορετικά. Ήδη από πειράματα που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τα οποία τα θυμηθήκαμε με αφορμή την πανδημία, ξέρουμε
ότι οι κορωνοϊοί προσφέρουν ένα είδος
ανοσίας σε όσους νοσήσουν, που φθίνει όσο περνάει ο καιρός, όμως η γενική
τάση είναι όταν επαναμολύνεται κάποιος
τα συμπτώματα να είναι ελαφρότερα.
Αντίστοιχα, από τη γρίπη, νόσο που έχει
δώσει τρεις πανδημίες με πολλά θύματα
στον 20ο αιώνα και μία πανδημία στον
21ο, ευτυχώς με λίγα σχετικά θύματα, και
η οποία παραμένει μια απειλή ιδίως για
ηλικιωμένους και ευπαθείς, ξέρουμε ότι
οι συχνές μεταλλάξεις σημαίνουν για παράδειγμα ότι κάθε χρόνο πρέπει να επαναλαμβάνεται το εμβόλιο και ότι αυτό
προσφέρει σημαντική αλλά όχι απόλυτη
κάλυψη.
Στην περίπτωση του ιού SARS-COV-2,
πολύ νωρίς φάνηκε ότι η διασπορά ήταν
τέτοια που δεν μπορούσε να τεθεί ένα
θέμα εκμηδενισμού και εξάλειψής του
κατά τρόπο ανάλογο της εξάλειψης του
SARS. Τα χαρακτηριστικά της μετάδοσής
του και τα προβλήματα στην έγκαιρη επιδημιολογική επιτήρηση στα πρώτα βήματα έδειξαν ότι δεν μπορούσε να «εξαλειφθεί».
Σε αυτή τη βάση οι κυβερνήσεις κινήθηκαν στην κατεύθυνση να περιορίσουν
κατά το δυνατόν τη διασπορά, ώστε να
μην επιβαρυνθούν πέραν του ορίου τα
συστήματα υγείας, κατά βάση μέσα από
μέτρα τύπου λοκντάουν τα οποία είχαν
μεγάλο κοινωνικό κόστος και από ένα σημείο φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη δημιουργία αλυσίδων διασποράς. Η προσπάθεια ήταν να κερδηθεί
χρόνος για να έρθουν τα εμβόλια.

Βέβαια, τα ίδια τα εμβόλια εξαρχής είχαν παρουσιαστεί ως εμβόλια που ήταν
μη αποστειρωτικά, δηλαδή δεν εξασφάλιζαν ότι κάποιος δε θα νοσούσε ή δε θα
μετέδιδε, αλλά ότι θα νοσούσε πολύ πιο
ελαφρά και σε μικρότερη πιθανότητα.
Ωστόσο, τα ενθαρρυντικά δεδομένα από
τις αρχικές κλινικές δοκιμές έδειχναν πολύ
σημαντικό περιορισμό της διασποράς.
Και όντως τα εμβόλια φάνηκε ότι μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
Όμως, η διασπορά του ιού συνεχίστηκε
και η εμφάνιση πιο μεταδοτικών παραλλαγών (στοιχείο που ανήκει στην «κανονική» εξελικτική πορεία των ιών) έδειξε ότι
ακόμη και με υψηλά ποσοστά εμβολιασμένων, η διασπορά δε σταματούσε, ενώ
ο σημαντικός αριθμός ανεμβολίαστων
οδηγεί σε αυξημένους απόλυτους αριθμούς νοσηλειών, διασωληνώσεων αλλά
και θανάτων.
Την ίδια ώρα, η παρακολούθηση των
εμβολιασμένων έδειξε ότι μετά την παρέλευση κάποιων μηνών η αποτελεσματικότητα των εμβολίων υποχωρούσε.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ
ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Η αντίδραση των κυβερνήσεων σε αυτή
την εξέλιξη ήταν να προσπαθήσουν να
περιορίσουν σημαντικά τον αριθμό των
ανεμβολίαστων – και άρα το τμήμα το
πληθυσμού που θα είχε αυξημένη πιθανότητα να νοσήσει σοβαρά ή/και να πεθάνει. Αυτό κυρίως πήρε τη μορφή των
διαφόρων «υγειονομικών διαβατηρίων»,
σχηματικά ενός φάσματος απαγορεύσεων
και περιορισμών για όσους ήταν ανεμβολίαστοι. Ουσιαστικά, ήταν ένα φάσμα
«αρνητικών διακρίσεων» σε βάρος των
ανεμβολίαστων, με σκοπό να τους πείσουν να εμβολιαστούν.
Παράλληλα, ο συνδυασμός ανάμεσα
στην προσπάθεια να αυξηθεί το συνολικό
ποσοστό του πληθυσμού που είναι εμβολιασμένο και την ανησυχία για τις επιπτώσεις του long covid και σε νεώτερες ηλικίες, οδήγησε στις οδηγίες για εμβολιασμό
και των ανήλικων, ξεκινώντας από τους
εφήβους. Ταυτόχρονα, άρχισε η συζήτηση
για την ανάγκη να χορηγηθεί τρίτη δόση
σε όσους είχαν εμβολιαστεί πλήρως, ώστε
να αντιμετωπιστεί η υποχώρηση της αποτελεσματικότητας, παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε, ότι
είναι προτιμότερο αντί για τρίτες δόσεις
στις αναπτυγμένες χώρες να γίνουν πρώτες δόσεις στον αναπτυσσόμενο, όπου τα
ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά.
Σε αυτή τη βάση, οι χώρες της Ευρώπης
ειδικά προσανατολίζονται στη λογική του
να προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο το
δυνατό περισσότερες δραστηριότητες
ανοιχτές, πιέζοντας την ίδια στιγμή τους
ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, εφόσον τους αποκλείουν από πάρα πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες.
Στους γεωγραφικούς αντίποδες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επέλεξαν μια
διαφορετική στρατηγική που στηρίζεται
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
στα σφραγισμένα σύνορα και την επιβοΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ο ερχομός των εμβολίων και η προοπτι- λή αυστηρών λοκντάουν, παρά τα σχετικά
κή να εμβολιαστεί ένα σημαντικό τμήμα χαμηλά επίπεδα κρουσμάτων σε σχέση με
του ενήλικου πληθυσμού (και κατ’ αναλο- την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, μέχρις ότου πετύγία ένα σημαντικό ποσοστό του γενικού χουν υψηλά ποσοστά εμβολιασμού (που
πληθυσμού) παρουσιάστηκε αρχικά ως ο τα θέτουν πιο ψηλά από άλλες χώρες).
Ωστόσο και εδώ έχουν να αντιμετωπίσουν
δρόμος για την εξάλειψη του ιού.

το πρόβλημα, ότι τα ποσοστά εμβολιασμού τους παραμένουν αρκετά χαμηλά.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν κάνει σαφές ότι δε θα ήθελαν να έχουν νέα
περιοριστικά μέτρα. Το κοινωνικό κόστος
είναι μεγάλο και θα υπήρχαν μεγάλες
αντιδράσεις.
Αυτό εξηγεί και τον τρόπο που κάνουν
το διαχωρισμό ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, προσφέροντας
στους πρώτους μια σχετικά κανονική κοινωνική ζωή.
ΜΙΑ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»
ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ
Ωστόσο, αυτό που σιγά – σιγά σχηματοποιείται είναι ότι η «κανονικότητα» που
προσφέρεται είναι μια κανονικότητα στην
οποία θα υπάρχει μετάδοση του ιού.
Δε θα είναι μια κανονικότητα χωρίς τον
ιό. Με δεδομένο το συνδυασμό ανάμεσα
στην υψηλή μεταδοτικότητα των παραλλαγών, το γεγονός ότι το ιικό φορτίο στους
εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους που θα νοσήσουν είναι αντίστοιχο
και την υποχώρηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων από ένα σημείο και
μετά, θα έχουμε μετάδοση που θα τροφοδοτείται από εμβολιασμένους, έστω και
εάν αυτή θα οδηγεί σε πολύ χαμηλότερα
ποσοστά σοβαρής νόσησης ή θανάτου
(εάν πρόκειται για μετάδοση προς άλλους
εμβολιασμένους, γιατί η μετάδοση προς

ανεμβολίαστους θα έχει πολύ υψηλότερο
κίνδυνο).
Μια τέτοια συνθήκη είναι πιθανό να οδηγήσει σε ερωτήματα, για το εάν θα πρέπει
να υπάρξουν ξανά περιοριστικά μέτρα,
με όλο το ενδεχόμενο να προσκρούσουν
αυτά στην κούραση και την απροθυμία
των κοινωνιών. Από εκεί και πέρα υπάρχει
και το ενδεχόμενο μιας αλλαγής του ίδιου
του αφηγήματος για την πανδημία. Σε ένα
τέτοιο τροποποιημένο αφήγημα πλέον η
έμφαση δε θα είναι τόσο στην απόλυτη
διασπορά, αλλά στο γεγονός ότι χάρη στα
υψηλά ποσοστά εμβολιασμού θα έχει περιοριστεί η πιθανότητα σοβαρής νόσησης
και οι δείκτες νοσηλειών και θανάτων θα
είναι αναλογικά χαμηλότεροι.
Σε αυτή τη βάση ο ορίζοντας πια δεν είναι η εξάλειψη του ιού, αλλά μια συνθήκη
όπου θα είναι ενδημικός, δε θα προκαλεί
τον ίδιο αντίκτυπο, θα υπάρχει διαρκής
και ισχυρή σύσταση εμβολιασμού, κατά
τρόπου ανάλογο π.χ. με αυτόν που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο τη γρίπη.
Ωστόσο, το εάν και πώς θα περάσει αυτό
το μήνυμα προς τα κάτω στις κοινωνίες
και το πότε οι κυβερνήσεις θα νιώσουν
ότι μπορούν να κάνουν αυτή την αλλαγή
«αφηγήματος» απέναντι σε κοινωνίες που
για πολύ καιρό κλήθηκαν να αποδεχτούν
μια ορισμένη κατεύθυνση, θα εξαρτηθεί
και από τα επιδημιολογικά δεδομένα και
από πολιτικές σταθμίσεις.
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Πανδημία και «νομιμότητα»

Μ

ετά από 18 μήνες επιτυχημένης διαχείρισης (μη γελάτε, έτσι μας λένε
να λέμε) βασισμένης στα σκληρότερα περιοριστικά μέτρα και lockdown στην Ευρώπη,
έχουμε και πάλι πόλεις που μπαίνουν σε
lockdown. Πόσες φορές ακόμη θα γίνουμε
μάρτυρες του ορισμού της εμμονής, της
εμπάθειας και της ανικανότητας;
Γράφει ο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ*

Είχαμε μέχρι τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Ιατρικής και Πάσας Επιστήμης Fauci και τους επίδοξους μιμητές του στην Ελλάδα, που βλέπουν φαντάσματα να τους κυνηγάνε επειδή
«τολμούν» να αμφισβητούν τις γελοιότητες
που έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς.
Τώρα πλέον αποκτούμε και Αρχιεπισκόπους Αληθείας για τη Δημόσια Υγεία. Το
ακαταδίωκτο, που ετοιμάζεται να «απονεμηθεί» στο σύνολο των υγειονομικών ολοκληρώνει το κράτος «νομιμότητας».
Διότι όποιος θέλει να μάθει τι συνέβη με
τον ίδιο ή με συγγενή του σε ένα νοσοκομείο, είναι αρνητής και μέλος εγκληματικής
οργάνωσης που στρέφεται κατά του κράτους. Καθεστώς καθολικής ασυδοσίας, και
η ιστορία έχει διδάξει σε τι πράξεις οδηγεί
αυτού του είδους η αναρχία.
Θεσμοθετείται λοιπόν, με κάθε επισημότητα, δημοσιότητα και υπερηφάνεια, η δίωξη
όσων διαφωνούν με το αφήγημα της νομενκλατούρας, για να προστατευθεί η απάτη
των διαταγμάτων προστασίας της δημόσιας
υγείας που ζούμε αυτούς τους 18 μήνες.
Πρόκειται στην πραγματικότητα για την
εξυπνότερη νομιμοποίηση της λογοκρισίας
και του Νόμου της Σιωπής (ομερτά) στην
ιστορία, μέθοδος που θα ζήλευαν όλα τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα και οι σκληρότερες μαφίες.
Ο εμβολιασμός, μια κορυφαία κατάκτηση
της επιστήμης, γίνεται πλέον η αφορμή και
το εργαλείο εκτροπής του πολιτισμού και
του τρόπου ζωής μας, όπως είχα γράψει λίγους μήνες πριν (The Press Project: https://
tinyurl.com/vhtp9kkf).
Επιστρέφουμε ολοταχώς σε περιόδους
άσκησης εξουσίας από εγκληματίες – ανθρώπινα απόβλητα, που γράφτηκαν στις
πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του 20ου
αιώνα. Η ιστορία δεν καταγράφεται απλά
για να μας θυμίζει γεγονότα. Γράφεται για
να μας διδάξει ΠΩΣ οδηγηθήκαμε σε καταστάσεις που κατέληξαν σε τραγωδίες για την
ανθρωπότητα, και πως θα αναγνωρίζουμε
στο μέλλον τις περιστάσεις που οδηγούν σε
επανάληψη της ιστορίας.
Θα φτύσει η κοινωνία αυτό το έκτρωμα; Δύσκολο ερώτημα, και δύσκολη απάντηση. Σχεδόν στο σύνολό του, το υπάρχον
πολιτικό και δικαστικό σύστημα συμμετέχει
ενεργά στην εκτροπή των αυτονόητων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πουλώντας
«προστασία». Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι
μας προστατεύουν και μας σώζουν όσοι χαρακτηρίζουν δολοφόνους τους Σουηδούς
που σύντομα θα ξεπεράσουμε σε αριθμό
COVID θανάτων. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι
κανείς αισιόδοξος, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Μάλλον θα έχουμε και συνέχεια,
όπως έχει διδάξει η ιστορία.

Η πρώτη φορά είναι άγνοια, η δεύτερη
σύμπτωση, η τρίτη ατυχία (με μεγάλη επιείκεια), στη συνέχεια πλέον μιλάμε για ανικανότητα που θέτει και ζητήματα αντίληψης
της πραγματικότητας. Η λογοδοσία και η
απόδοση ευθυνών αγνοούνται. Οι ανεξέλεγκτοι έχουν εξασφαλίσει δια της «νομιμότητας» το ακαταλόγιστο.
Αυτά όμως είναι πταίσματα. Εδώ και καιρό έχουμε μετατρέψει τον κώδικα ιατρικής
δεοντολογίας, τα δικαιώματα και το σύνταγμα σε κουρελόχαρτα. Μεγαλοσχήμονες
ειδικοί, ακόμη και πολιτειακοί παράγοντες,
ανακάλυψαν ότι η στρεβλή και υποκειμενική ερμηνεία ενός άρθρου του συντάγματος
σημαίνει αυτόματα ότι μπορούν να καταργηθούν άλλα άρθρα του συντάγματος.
Αλλά δε φτάνει η πολιτική εργαλειοποίηση
και γελοιοποίηση της επιστήμης, συμβαίνει
πλέον το ίδιο και με τη δικαιοσύνη. Αποφάσισαν όχι μόνο να αδιαφορήσουν για τα
ηθικά και πραγματικά εγκλήματα κατά της
κοινωνίας, αλλά να προστατεύσουν το σύστημα καταργώντας την κανονικότητα δια
νόμου και αποφάσεων της δικαστικής εξουσίας.
Ο υπουργός Θεοδωρικάκος ζήτησε έρευνα
για την ταυτότητα ιστοσελίδων και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης «που προτρέπουν
τους πολίτες σε πράξεις που στρέφονται
ενάντια στη δημόσια υγεία, στην ασφάλεια
και στο κράτος». Ο Διοικητής της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης δηλώνει δημόσια ότι «Η ομάδα μας συλλέγει
συστηματικά ό,τι βρίσκει στα social media,
ακόμα και σε viber και whatsapp, τα στέλνουμε στην αστυνομία, φτιάχνουν το φάκελο, ο οποίος πρέπει να είναι σφιχτός, να έχει
τεκμήρια, έτσι ώστε η εισαγγελική αρχή να
μπορέσει να κάνει τη δουλειά της γρήγορα».
Μιλάμε για όργιο διαφάνειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συνομιλιών
από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
Οι νόμοι αρχίζουν να εφαρμόζονται κατά το
δοκούν, ανάλογα με το αν ο εκάστοτε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου χαρακτηρίζει αυτόν που αναζητά δικαιοσύνη ως «προ-εμβολιαστή» ή «αντι-εμβολιαστή» (Πηγή: Ναυτεμπορική https://tinyurl.com/3nrfxnkz).
Κι όχι μόνο αυτό, όποιος τολμά να αναζητά το δίκιο του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως *Γιατρός – ερευνητής στο τμήμα Δημόσιας
μέλος εγκληματικής οργάνωσης (Πηγή: Κα- και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
θημερινή https://tinyurl.com/425hr5kb).
Δυτικής Αττικής
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Χιλιάδες θάνατοι παραπάνω
από το κανονικό
Δεν οφείλονται στον Covid-19!

Τ

ην ώρα που όλος ο κόσμος ασχολείται με τους θανάτους του κορωνοϊού, μια νέα κρίση βρίσκεται σε
εξέλιξη, καθώς τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια «πανδημία αιφνίδιων θανάτων». Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσε
πως έχουν αυξηθεί τους τελευταίους
μήνες οι θάνατοι στην Ελλάδα, θάνατοι που δε συνδέονται με τον κορωνοϊό, με τον καρδιολόγο Κωνσταντίνο
Αρβανίτη να συνδέει χρονικά αυτή
την αύξηση θανάτων με το εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Το ίδιο ανησυχητικά όμως είναι τα
πράγματα και στη Βρετανία, καθώς
σύμφωνα με το «news.yahoo.com»
από τον Ιούλιο υπάρχει μια ραγδαία
αύξηση θανάτων, οι οποίοι δεν οφείλονται στον κορωνοϊό.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
υπάρχει μια μεγάλη αύξηση θανάτων αυτό το καλοκαίρι, η οποία είναι
μη συνηθισμένη και συνήθως γίνεται
τους χειμερινούς μήνες, όταν υπάρχουν διάφορες λοιμώξεις και κρυολογήματα, τα οποία δημιουργούν πίεση
στο Σύστημα Υγείας. Αντιθέτως το καλοκαίρι τα πράγματα είναι ήρεμα.
Παρόλα αυτά, φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) από
τις 2 Ιουλίου υπήρξαν 9.619 θάνατοι
παραπάνω από το αναμενόμενο σε
Αγγλία και Ουαλία, το 48% (4.635)
δεν προήλθαν από τον κορωνοϊό. Ο
αρθρογράφος του άρθρου θέτει την
ερώτηση: «Εάν αυτοί οι άνθρωποι
δεν πέθαναν από κορωνοϊό, τότε από
τι πέθαναν;».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του PHE
κατά αυτή την περίοδο υπήρχαν
2.103 παραπάνω θάνατοι από ισχαιμικό επεισόδιο, 1.552 θάνατοι από
καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επίσης
και 760 θάνατοι με εγκεφαλοαγγει-

ακά νοσήματα, όπως εγκεφαλικό και
ανεύρυσμα, και 3.915 με άλλες ασθένειες. Οι οξείες και χρόνιες λοιμώξεις
του αναπνευστικού αυξήθηκαν επίσης, με 3.416 περισσότερες αναφορές στα πιστοποιητικά θανάτου από
ό,τι αναμενόταν από τις αρχές Ιουλίου, ενώ υπήρξαν 1.234 θάνατοι από
ασθένειες του ουροποιητικού συστήματος, 324 με κίρρωση και ηπατική
νόσο και 1.905 με διαβήτη.
Είναι ανησυχητικό ότι αυτές οι παθήσεις υποδιαγνώστηκαν το 2020,
λόγω των μέτρων που ίσχυαν για τον
κορωνοϊό.
Σε έκθεση που εξέδωσε προσφάτως
η βρετανική κυβέρνηση, αναφέρεται
πως το 2020 έγιναν 23 εκατομμύρια
λιγότερες επισκέψεις στο γιατρό σε
σχέση με το 2019, οι επισκέψεις αφορούν τόσο αυτές που έγιναν δια ζώσης, όσο και αυτές που έγιναν online.
Οι διαγνώσεις του ΧΑΠ έπεσαν κατά
51%, κολπικής μαρμαρυγής κατά 26%,
καρδιακής ανεπάρκειας κατά 20%,
διαβήτη κατά 19%, στεφανιαίας νόσου κατά 17% και εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 16%.
Είναι ξεκάθαρο πως το lockdown και
ο φόβος που δημιούργησαν τα ΜΜΕ
για τον Covid-19 οδήγησαν σε θανάτους, καθώς πολλοί άνθρωποι δεν
πήγαν στο γιατρό τους και δεν έλαβαν
την κατάλληλη θεραπεία για το πρόβλημα τους.
Είναι κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει ο καθηγητής του Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης, πριν αρκετούς μήνες, και δυστυχώς μάλλον
επιβεβαιώθηκε. Φυσικά θα πρέπει να
τονιστεί εκ νέου πως και στη Βρετανία
υπάρχει χρονική συσχέτιση μεταξύ
του εμβολιαστικού προγράμματος και
της αύξησης των αιφνίδιων θανάτων.
© pronews.gr

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στήνονται τα εργοτάξια
για έργα 11 δισ. σε
όλη την Ελλάδα
Μ

ε ένα «απέραντο εργοτάξιο» θα
Οι πρώτες διανοίξεις σταθμών θα είναι
μοιάζει η Ελλάδα από το 2023 και από τα ανατολικά στους σταθμούς Γουδί
μετά, καθώς τότε θα βρίσκονται σε πλήρη και Ζωγράφου και δυτικά στους σταθμούς
εξέλιξη έργα συνολικής αξίας τουλάχιστον Άλσος Βεΐκου και Γαλάτσι.
11 δισ. ευρώ, μεταξύ άλλων, σε Αττική, Σε τροχιά εκκίνησης βρίσκεται και το ΒόΑχαΐα, Ηλεία, Κρήτη, Μεσσηνία, Θεσσα- ρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κελία και Κεντρική Μακεδονία.
ντρικής Ελλάδας (Ε65), ύψους 442 εκατ.
ευρώ, που θα συνδέσει τα Τρίκαλα με την
Νίκος Ρουσάνογλου
Εγνατία Οδό. Το έργο υλοποιείται από τη
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ανάκαμψης.
Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν ξε- Τους επόμενους μήνες αναμένεται να
κινήσει να σχεδιάζονται από τα μέσα της επιταχυνθεί και ο διαγωνισμός για το Βόπροηγούμενης δεκαετίας, ή και ακόμα πα- ρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), συλιότερα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι νολικού προϋπολογισμού 1,8 δισ. ευρώ.
σχετικοί διαγωνισμοί «τρέχουν» επί πέντε Άλλωστε, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρημακαι πλέον χρόνια. Ωστόσο, με βάση τα τοδότηση 427 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
τρέχοντα δεδομένα και εφόσον δεν υπάρ- Ανάκαμψης. Υπενθυμίζεται ότι ο άξονας
ξουν απρόοπτα, το σύνολο των εν λόγω έχει «σπάσει» σε τρία επιμέρους τμήμαέργων θα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης τα. Το σημαντικότερο εξ αυτών, μήκους
από το 2023 και μετά. Στο πλαίσιο αυτό, οι 157,5 χιλιομέτρων, θα συνδέει τα Χανιά
επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την με τη Χερσόνησο. Ο διαγωνισμός είναι
ολοκλήρωση διαγωνισμών και την υπο- προϋπολογισμού 1,32 δισ. ευρώ και προγραφή νέων συμβάσεων.
βλέπει την παραχώρηση εκμετάλλευσης
Από τα έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει, στον ανάδοχο για 25 χρόνια. Το δεύτερο
ξεχωρίζει ασφαλώς η νέα Γραμμή 4 του τμήμα θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ διάρκειας
μετρό της Αθήνας, με αμιγώς κατασκευ- 30 ετών. Αφορά το τμήμα από τη Χερσόαστικό αντικείμενο 1,2 δισ. ευρώ. Ήδη, νησο μέχρι τη Νεάπολη και είναι κόστους
έχει αρχίσει η τοποθέτηση των πρώτων 360 εκατ. ευρώ. Το τρίτο τμήμα θα είναι
εργοταξίων και παράλληλα γίνονται και οι ένα συμβατικό δημόσιο έργο. Αφορά το
πρώτες χωματουργικές εργασίες.
τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος και είΩστόσο, το έργο θα βρεθεί σε πλήρη ναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 145
ανάπτυξη σταδιακά από το 2022 και μετά, εκατ. ευρώ.
ενώ για το 2023 είναι προγραμματισμένη
Σε πλήρη εξέλιξη όμως θα βρίσκονται
η διάνοιξη των σηράγγων από τους «με- το 2023 και τα έργα στο Ελληνικό. Το χροτροπόντικες».
νοδιάγραμμα της Lamda Development

αναφέρει ότι σταδιακά από το 2022 και
μετά θα ξεκινήσουν έργα συνολικής αξίας
1,4 – 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα έργα υποδομής που θα αρχίσουν να υλοποιούνται
την προσεχή διετία υπολογίζονται σε 400500 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, το 2023
θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται τα
δύο εμπορικά κέντρα (Vouliagmeni Mall
και Marina Galleria), ο πύργος κατοικιών
Marina Tower, τα ξενοδοχεία που προβλέπονται στο παραλιακό μέτωπο, στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΤΕΜΕΣ, το κτίριο
γραφείων της Τρ. Πειραιώς και άλλες κτιριακές υποδομές. Επίσης, είναι πιθανό να
έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση του οργανωμένου τουριστικού συγκροτήματος με
καζίνο, είτε με το υφιστάμενο σχήμα των
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Mohegan (θα υπάρξει εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα) είτε από την
ίδια τη Lamda Development, αυτόνομα, ή
σε συνεργασία με νέο εταίρο. Το κόστος
έχει υπολογιστεί σε 1 δισ. ευρώ.
«ΦΩΣ» φαίνεται πως υπάρχει και στο μέτωπο του διαγωνισμού για την κατασκευή
και εκμετάλλευση της υποθαλάσσιας
ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος, ο οποίος
προκηρύχθηκε το 2016 με τη διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου. Μετά τη
δημοσίευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το κόστος του έργου
έχει υπολογιστεί σε 500 εκατ. ευρώ.
Δεσμευτικές προσφορές αναμένονται
εντός του 2022, κάτι που γεννά βάσιμες
ελπίδες για έναρξη των εργασιών από
το 2023 και μετά. Σημαντικός όγκος από
τα έργα ΣΔΙΤ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που

έχουν προκηρυχθεί από το 2019, αναμένεται επίσης να έχει ξεκινήσει από το
2023 και μετά.
Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ύψους 250 εκατ. ευρώ, η νέα υπερυψωμένη περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης,
ύψους 370 εκατ. ευρώ και ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη, εκτιμώμενου κόστους 250 εκατ. ευρώ.
Τα κτιριακά έργα ΣΔΙΤ αποτελούν τη μερίδα του λέοντος με εκτιμώμενο κόστος
1,47 δισ. ευρώ, επιπλέον 930 εκατ. ευρώ
αφορούν έργα υποδομής, ενώ στο σχετικό κατάλογο έργων προστίθενται διαρκώς
νέοι διαγωνισμοί.
Τον προηγούμενο μήνα, η ΕΡΓΟΣΕ δημοπράτησε τέσσερα νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των
400 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο εξ αυτών,
ύψους 175 εκατ. ευρώ, αφορά την ηλεκτροκίνηση και την κατασκευή σταθμών
και στάσεων στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ρίο,
της γραμμής Κιάτο – Πάτρα. Επιπλέον 84
εκατ. ευρώ αφορούν την ηλεκτροκίνηση
του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη.
Παράλληλα, σε τροχιά ωρίμανσης βρίσκεται και μια σειρά νέων έργων υποδομής, με τους σχετικούς διαγωνισμούς να
αναμένονται εντός του 2022.
Μεταξύ άλλων, προωθούνται έργα όπως
οι περίφημες επεκτάσεις της Αττικής
Οδού, το κόστος των οποίων υπολογίζεται
σε 1 δισ. ευρώ. Προς το παρόν, αναζητείται το μοντέλο χρηματοδότησης, κάτι που
δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο.
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Προκαλεί παραιτήσεις ειδικών
η απόφαση Μπάιντεν για
την τρίτη δόση
Ε

πανήλθε δριμύτερη η Pfizer για την
τρίτη δόση με μια πολύ αναλυτική
έρευνα, που στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα από το Ισραήλ, αλλά και σε δικές της
έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες το εμβόλιο της χάνει 6% σε απόδοση κάθε μήνα
ανεξαρτήτως μεταλλάξεων.
Όμως, στον Αμερικανικό Οργανισμό
Φαρμάκων (FDA) δήλωσαν παραίτηση οι
δύο επικεφαλής του αρμόδιου τομέα εμβολίων, επειδή η κυβέρνηση Μπάιντεν
ουσιαστικά έχει ήδη εγκρίνει την τρίτη
δόση αγνοώντας το τμήμα τους.

νες, οι πιθανότητες σχεδόν διπλασιάζονταν. Επίσης αναφέρει έρευνα, όπου έγινε σύγκριση στελεχών, η οποία δείχνει ότι
η μείωση της απόδοσης του εμβολίου δεν
οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα, καθώς
ίδια ποσοστά εμβολιασμένων μολύνθηκαν και από άλλα στελέχη όταν παρήλθαν
πολλοί μήνες από τον πρώτο εμβολιασμό
τους.
Επίσης, έρευνα Ισραηλινών, σύμφωνα
με την οποία έχουν αυξηθεί τα ποσοστά
βαριά νοσούντων μεταξύ των εμβολιασθέντων, αναφέρει ότι αυτό σχετίζεται με
την εξασθένηση των αντισωμάτων.
Όλγα Μαύρου*
Διαπίστωσαν ότι από τον Ιούνιο μέχρι τα
© slpress.gr
μέσα Αυγούστου, η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου στους άνω των 65 ετών έναΠαράλληλα, ο ένας από τους παραιτού- ντι της βαριάς νόσου είχε περιοριστεί στο
μενους, μαζί με άλλους 17 ειδικούς, δη- 60% για όσους είχαν εμβολιαστεί Ιανουμοσίευσαν στη μεγάλου κύρους ιατρική άριο ή Φεβρουάριο, ενώ για όσους είχαν
επιθεώρηση Lancet άρθρο κατά της τρί- εμβολιαστεί Μάρτιο, η προστασία πατης δόσης. Οι γνώμες διχάζονται επί του ρέμενε στο 80% όσον αφορά στη βαριά
θέματος και στην Ευρώπη, καθώς στην νόσο.
τρίτη δόση εναντιώνεται με πάθος και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επειδή
ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
αυτή όχι μόνο καταδικάζει όλα τα φτωχά
Η εταιρεία Pfizer, στην αναφορά της
κράτη που δεν έχουν κάνει ακόμη καλά – προς τον FDA, εκτιμά ότι η μειωμένη κάκαλά την πρώτη, αλλά επειδή η συγκεκρι- λυψη θα φέρει μοιραία κατά πάσα πιθαμένη πρακτική θα γίνει ουσιαστικά μπού- νότητα και βαριές νόσους στους εμβολιμερανγκ και για τα πλούσια κράτη, λόγω ασμένους, που πάντως παραδέχεται ότι
εισαγόμενων μεταλλάξεων.
μέχρι στιγμής φαίνεται να προστατεύοΜεταξύ των 18 που υπογράφουν το «κα- νται επαρκώς από τη δεύτερη ως προς τη
τηγορώ» για την τρίτη δόση, πάντως, είναι σοβαρή λοίμωξη ή το θάνατο. Θεωρεί δε
και τέσσερις που εργάζονται στον Παγκό- πιο ευάλωτους από όλους τους ανοσοκασμιο Οργανισμό Υγείας, στη Γενεύη.
τεσταλμένους.
Το βασικό επιχείρημα «των 18», μεταξύ
Οι «18» απαντούν ότι οι ανοσοκατετων οποίων είναι και o υπό παραίτηση σταλμένοι δεν είναι διόλου βέβαιο ότι
αναπληρωτής διευθυντής του τμήμα- θα ανταποκριθούν επαρκώς ούτε στην
τος Ερευνών Εμβολίων του FDA (Αμερι- τρίτη δόση και ότι ίσως μάλιστα να χρεικανικού Οργανισμού Φαρμάκων) Philip αζόταν ενισχυτική δόση από διαφορετικό
Krause, είναι ότι μέχρι στιγμής κανείς εμβόλιο και όχι από εκείνο που «δεν τους
δεν μπορεί να μετρήσει τα επίπεδα αντί- έπιασε».
στασης ενός εμβολιασμένου οργανισμού
Επίσης θεωρούν, ότι τα συμπεράσματα
και ότι η εμπειρία δείχνει πως η δεύτερη υπέρ της τρίτης δόσης συνάγονται από
δόση αρκεί, προς το παρόν τουλάχιστον, προκαταρκτικές και δύσκολο να ερμηνευγια να γλιτώσει κάποιος τη νοσηλεία.
θούν σωστά, έρευνες.
Η Pfizer από την πλευρά της αναφέρει
Και ότι οι αποφάσεις στα θέματα αυτά
έρευνα που κατέγραψε πόσοι κόλλησαν πρέπει να είναι καθαρά επιστημονικές και
και νόσησαν το καλοκαίρι από όσους εί- όχι πολιτικές.
χαν εμβολιασθεί το Γενάρη και πόσοι από
Όμως, μπαίνουν και στην πολιτική, αναεκείνους που εμβολιάσθηκαν το Μάρτιο. φέροντας ότι πιο πολλές ζωές θα σωθούν
Αυτή δείχνει ότι όσο παρέρχονταν οι μή- αν εμβολιαστούν ανεμβολίαστοι πολίτες

Yiannis Hatzichristidis
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σε τρίτες χώρες, παρά αν πάρουν τρίτη
δόση οι εμβολιασμένοι.
Επιμένουν δε στο καθαρά επιστημονικό
σκέλος, ότι η άμυνα του οργανισμού δε
μετριέται μόνο με τα μετρήσιμα αντισώματα των εμβολίων αλλά και με τη μη μετρήσιμη μνήμη των κυττάρων.
«Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ότι οι μεταλλάξεις ξεπερνούν την άμυνα του εμβολιασμένου οργανισμού», λένε.
Επίσης, τονίζουν την αλλαγή συμπεριφοράς στον εμβολιασμένο πληθυσμό, ότι
δηλαδή χαλαρώνουν όσοι εμβολιάσθηκαν
και αυτό έχει σα συνέπεια να εκτίθενται
περισσότερο και να δημιουργείται μια
πλασματική εικόνα – ότι θα μολύνονταν
δηλαδή πολύ λιγότεροι εμβολιασμένοι αν
συνέχιζαν να τηρούν κάποια μέτρα.
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Αποδίδουν παράλληλα το γεγονός ότι
ασθενούν άτομα που είχαν εμβολιασθεί
το Γενάρη και το Φλεβάρη, στο ότι είχε
δοθεί εξαρχής προτεραιότητα σε ευπαθείς και μπορεί κάλλιστα να νοσούν σήμερα εμβολιασμένοι «του Ιανουαρίου», όχι
επειδή εμβολιάσθηκαν πριν από 8 μήνες,
αλλά επειδή απλά ήταν και παραμένουν
ευάλωτοι και ανοσοκατεσταλμένοι.
Αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από
αυτούς που έσπευσαν να εμβολιασθούν
ήταν οι ευάλωτοι και όχι οι νέοι και υγιείς,
άρα ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου
και είναι φυσικό να νοσούν συχνότερα
από τους άλλους από διάφορα νοσήματα,
ανεξαρτήτως του χρόνου εμβολιασμού.
Όμως, Ιανουάριο είχε εμβολιασθεί διεθνώς και όλο το υγειονομικό προσωπικό,
που δεν ανήκει σε ασθενείς και ανοσοκατεσταλμένους και που επίσης φαίνεται να
προσβάλλεται πλέον συχνότερα, κάτι το
οποίο οι «18» δεν αναφέρουν.
Επίσης επιμένουν στις παρενέργειες,
λέγοντας ότι δεν πρέπει να θεωρούνται
αμελητέες όταν πρόκειται για χορήγηση
ενισχυτικής δόσης που δεν είναι απαραίτητη.
Και αναφέρουν ότι τυχόν παρενέργειες
των εμβολίων θα ενισχύσουν το κίνημα
των αντιεμβολιαστών εναντίον ίσως όλων
των εμβολίων και όχι μόνον των σκευασμάτων κατά της Covid.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η Pfizer αναφέρει ως προς αυτό, την
κλινική έρευνα που έκανε επί της τρίτης
δόσης και που έδειξε ότι δε σημειώθηκαν
παρενέργειες. Η έρευνα της Pfizer έγινε
σε μόλις 306 εθελοντές, αλλά στην πράξη
θετικά στοιχεία για έλλειψη παρενεργειών υπάρχουν και από το Ισραήλ, που έχει
χορηγήσει ήδη τρίτη δόση σε 3 εκατομμύρια πολίτες του.
Ανεπίσημα, όχι δηλαδή στο γραπτό επιστημονικό άρθρο, οι δύο που παραιτούνται από τον FDA ουσιαστικά επιχειρηματολογούν κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν,
ότι βιάστηκε να πάρει μια απόφαση την
οποία δε συμμερίζεται όλος ο Οργανισμός, ούτε όλη η επιστημονική κοινότητα,
καθώς ακόμη τα δεδομένα αξιολογούνται.
Όμως, η αξιολόγηση πρέπει να προηγείται της κυβερνητικής απόφασης, λένε
ανεπισήμως οι υπό παραίτηση, ο Krause
και η διευθύντρια του τμήματος Marion
Gruber.
Και οι δύο έχουν υπηρετήσει στον FDA
πάνω από 30 χρόνια και η Gruber θεωρεί
ότι η κίνηση του Μπάιντεν τραυματίζει το
κύρος του Οργανισμού, στον οποίο μάλιστα ακόμη δεν έχει ορίσει μόνιμο διευθυντή – διορισμός που θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.
Και στη Βρετανία πάντως πολλοί ειδικοί
είναι κατά της εσπευσμένης χορήγησης
της τρίτης δόσης, θεωρώντας ότι με αυτήν
παραμορφώνεται η εικόνα που έχει αρχίσει μόλις τώρα να σχηματίζεται.
Με την πρόωρη χορήγησή της δε θα μάθουμε ποτέ την πραγματική αποτελεσματικότητα των δύο δόσεων.
*Η Όλγα Μαύρου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1958 και φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (γαλλική
φιλολογία). Δημοσιογραφεί από το 1978
σε «Καθημερινή», «Βήμα», «Έθνος»,
ΑΝΤ1, STAR, MEGA και ΕΡΤ. Ασχολήθηκε
με το ελεύθερο, ναυτιλιακό, δικαστικό,
κοινωνικό ρεπορτάζ, με τα διεθνή και τέλος με το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχει καλύψει
ως απεσταλμένη τον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας για τον «Ταχυδρόμο»
και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία για την «Ελευθεροτυπία».
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Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα
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Ιστορική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών και
δύσκολη ευκαιρία για τους Σοσιαλδημοκράτες
Τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών αποτυπώνουν μια ιστορική
ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στο τέλος της «εποχής Μέρκελ» και
τους Σοσιαλδημοκράτες να έχουν μια δύσκολη πολιτική ευκαιρία
να ηγηθούν τρικομματικής κυβέρνησης

Η

Άνγκελα Μέρκελ θα ήθελε το τέλος
της πολιτικής σταδιοδρομίας της να
ήταν κάπως διαφορετικό. Και αυτό γιατί στις τελευταίες εκλογές που έγιναν με
αυτήν στην καγκελαρία, έστω και εάν δεν
ήταν αυτή που ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας, οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν το χειρότερο αποτέλεσμα της
ιστορίας τους, υποχωρώντας κάτω ακόμη
και από το 25%. Μάλιστα, είναι πιθανό
το αποτέλεσμα να ήταν χειρότερο, εάν η
Μέρκελ δεν είχε ρίξει το προσωπικό της
βάρος στην προεκλογική εκστρατεία τις
τελευταίες μέρες.

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Οι Πράσινοι επιστρέφουν στο ενδεχόμενο να συμμετέχουν σε μια διακυβέρνηση.
Δεν μπόρεσαν να κάνουν την έκπληξη και
να μπορούν να διεκδικήσουν την καγκελαρία, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν συμμετοχή σε διαφορετικά σενάρια μελλοντικής διακυβέρνησης και κατάφεραν να
βελτιώσουν το εκλογικό τους αποτέλεσμα,
στις πρώτες εκλογές που διεκδίκησαν να
έχουν και μια κεντρική υποψηφιότητα για
την καγκελαρία, στο πρόσωπο της Αναλένα Μπέρμποκ.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΣΕ ΡΟΛΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κατάφεραν
Βεβαίως, σε ένα άλλο επίπεδο θα έλεγε να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους και
κανείς, ότι η υποχώρηση των Χριστιανο- να εξασφαλίσουν ότι αυτή τη φορά η διαδημοκρατών σηματοδοτεί ότι επεκτείνε- πραγματευτική τους δύναμη θα είναι μεται και στη Γερμανία ένα σύμπτωμα που γαλύτερη στο σχηματισμό της νέας κυβέρήδη καταγράφεται και σε άλλες ευρωπα- νησης, καθώς πια τους περιλαμβάνουν τα
ϊκές χώρες, δηλαδή την υποχώρηση των περισσότερα σενάρια. Βεβαίως, μένει να
μεγάλων πολυσυλλεκτικών κομμάτων και δούμε εάν και σε ποιο βαθμό η πολιτική
τον πολυκατακερματισμό του εκλογικού τους ατζέντα, που είναι το κοντινότερο
σώματος και των κοινοβουλίων. Αρκεί να στη Γερμανία σε αυτό που λέμε «νεοφιλεαναλογιστούμε, ότι στη Γερμανία σήμερα λευθερισμό» θα μπορέσει να συνδυαστεί
τα δύο πρώτα κόμματα έχουν σχεδόν 50% με αυτές των άλλων κομμάτων.
αθροιστικά, όταν στη δεκαετία του 1970
Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ
έπαιρναν αθροιστικά το 90% των ψήφων.
Όλα αυτά σηματοδοτούν μια συνολικό- Η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερματερη αποδοκιμασία της τελευταίας κυβέρ- νία» κατάφερε να πάρει πάλι ένα διψήφιο
νησης Μέρκελ και όχι απλώς τη σχετική ποσοστό, να κατοχυρώσει ισχυρή παρουαδυναμία του Άρμιν Λάσετ να αποτελέσει σία, ιδίως στην Ανατολή, και να μπορεί
την ηγετική φυσιογνωμία, που θα εκπρο- να έχει μια σίγουρη εκλογική βάση για
την αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυσωπούσε τη «νέα σελίδα» στη Γερμανία.
γική της ατζέντα. Ούτως ή άλλως γνώριζε,
ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να έχει
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ
οποιαδήποτε συμμετοχή σε κυβερνητική
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Οι Σοσιαλδημοκράτες εμφανίζονται να λύση.
είναι οι νικητές των εκλογών. ΠροφαΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (DIE LINKE)
νώς και δε μιλάμε για εκλογικό θρίαμβο.
Η Αριστερά (Die Linke) κατάφερε να έχει
Όμως, κατορθώνουν να αντιστρέψουν
μια καθοδική πορεία και να μπορούν να ένα κακό αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας
διεκδικήσουν να είναι το κέντρο της νέας μια οριακή είσοδο στην Ομοσπονδιακή
κυβέρνησης. Και το κατάφεραν σε μεγάλο Βουλή. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είχε να
βαθμό, επειδή ο Όλαφ Σολτς αποδείχτη- κάνει με την αδυναμία που είχε το προηκε μια φιγούρα που ενέπνεε μεγαλύτερη γούμενο διάστημα να ηγηθεί μεγάλων κιεμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα όμως, μπόρε- νημάτων, να διεκδικήσει μέρος της κοινωσαν να εκπροσωπήσουν και μια ευρύτερη νικής δυσαρέσκειας, ή να υπερβεί τα όρια
αγωνία για τη διατήρηση στοιχείων κοι- του παραδοσιακού κοινού και να αποκτήνωνικού κράτους, που φαίνεται να υπάρ- σει μεγαλύτερη γείωση στη νεολαία. Ταυχει σε όλη την Ευρώπη και με διάφορους τόχρονα, με αυτό το αποτέλεσμα υπονότρόπους χρωματίζει τις εκλογές, ιδίως στο μευσε το βασικό πολιτικό σενάριο για τη
φόντο της πανδημίας, που ανέδειξε ιδιαί- διακυβέρνηση που θα τους περιλάμβανε,
καθώς δε «βγαίνει» αριθμητικά μια κυτερα αυτά τα ερωτήματα.
Σε μεγάλο βαθμό – όπως και σε ένα βαθ- βέρνηση SPD – Πράσινοι – Die Linke.
μό οι Πράσινοι – οι Σοσιαλδημοκράτες
ΤΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
μπόρεσαν να ανταποκριθούν καλύτερα σε
ένα κλίμα προεκλογικό, που όντως σφρα- Όλα τα σενάρια παραπέμπουν σε μια
γίστηκε από τα ερωτήματα της «επόμενης τρικομματική κυβέρνηση συνασπισμού.
μέρας», τόσο σε σχέση με την κοινωνική Παρότι μαθηματικά φαντάζει εφικτή και
δικαιοσύνη όσο και για την Πράσινη Με- μια επανάληψη του συνασπισμού που
κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή
τάβαση.
Αυτό, άλλωστε, ήταν στην πραγματικό- του συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών
τητα και το μεγάλο προεκλογικό μειονέ- και Σοσιαλδημοκρατών, και τα δύο κόμκτημα των Χριστιανοδημοκρατών: ήταν το ματα θα ήθελαν να την αποφύγουν (όπως
κόμμα που κυρίως υποσχόταν τη «σταθε- βέβαια ήθελαν να την αποφύγουν και το
ρότητα» και τη «συνέχεια» σε μια εκλογι- 2017 αλλά τα πράγματα εξελίχτηκαν διακή μάχη, όπου το επίδικο ήταν η προσαρ- φορετικά).
Επομένως, δύο κυβερνητικοί συνασπιμογή σε μια πραγματικότητα που αλλάζει.
Βεβαίως, μπροστά τους έχουν μια δύσκο- σμοί φαντάζουν εφικτοί: Σοσιαλδημολη πολιτική διαπραγμάτευση για να μπο- κράτες – Πράσινοι – Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και Χριστιανοδημοκράτες – Πράρέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

σινοι – Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Άρα
λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να δούμε την
πρώτη τρικομματική γερμανική κυβέρνηση.
Η συνεργασία των Σοσιαλδημοκρατών
με τους Πρασίνους (που άλλωστε έχει
δοκιμαστεί στο παρελθόν) φαντάζει αρκετά εφικτή, ιδίως από τη στιγμή που και
τα δύο κόμματα μπορούν να συγκλίνουν
στην ανάγκη αυξημένης δημόσια δαπάνης για το περιβάλλον και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Βεβαίως μένει να δούμε, σε
ποιο βαθμό οι Πράσινοι θα πιέσουν για
μια «σκληρή» στάση απέναντι στη Ρωσία
και την Κίνα, γύρω από ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Από την άλλη, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες επιμένουν πάντα σε λιγότερους
φόρους και λιγότερο ρόλο του κράτους,
κάτι που κάνει πιο δύσκολη τη συνεργασία τόσο με τους Σοσιαλδημοκράτες όσο
και τους Πράσινους. Θα μπορούσαν να
έχουν ίσως μεγαλύτερη συνεννόηση με
τους Χριστιανοδημοκράτες, που θα παλέψουν να πάρουν την καγκελαρία, όμως
και πάλι η αναγκαστική συμπερίληψη των
Πράσινων θα δημιουργούσε το ίδιο πρόβλημα. Από την άλλη, μια συνεννόηση
των Πράσινων με τους Φιλελεύθερους
Δημοκράτες θα μπορούσε να αυξήσει τη
διαπραγματευτική ισχύ και των δύο κομμάτων.

Όλα αυτά παραπέμπουν σε παρατεταμένη διαπραγμάτευση, που σημαίνει ότι
είναι πιθανό να περάσει αρκετός καιρός
μέχρις ότου διαμορφωθεί η νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, που ούτως ή άλλως
έχει μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσει: την Πράσινη Μετάβαση σε μια χώρα
ταυτισμένη με τη βαριά βιομηχανία, τη
διατήρηση της αντίληψης του κοινωνικού
κράτους σε ένα νέο τοπίο, την επείγουσα
αναμέτρηση με τα προβλήματα στις γερμανικές υποδομές, την ίδια τη συνοχή της
γερμανικής κοινωνίας σε ένα τοπίο μεγαλύτερου κατακερματισμού και το νέο
τοπίο που διαμορφώνει ο τρόπος που διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της η
κυβέρνηση Μπάιντεν.
Όλα αυτά βεβαίως θα έχουν αποτελέσματα και στην Ευρώπη. Μέχρι τώρα
η ισχύς της Χριστιανοδημοκρατίας στη
Γερμανία συνδυαζόταν με την αντίστοιχη
πολιτική πρωτιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρότι
όλα δείχνουν ότι η επόμενη γερμανική
κυβέρνηση κυρίως θα ασχοληθεί με την
ανασυγκρότηση της ίδια της γερμανικής
οικονομίας και κοινωνίας, παρά με την
αναμόρφωση της Ευρώπης, εντούτοις το
είδος της κυβέρνησης θα επηρεάσει και
τις κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
σε μια περίοδο που και η Ευρώπη είναι
επίσης σε ένα σταυροδρόμι.

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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Υγεία και Διατροφή
Πόσα βήματα την ημέρα
συνδέονται με μειωμένο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου;

Τ

ελικά, φαίνεται ότι οι βηματομετρητές
που τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο
διαδεδομένοι, είναι αρκετά χρήσιμοι κατά τη
διάρκεια του περπατήματος ή του τζόκινγκ
μας: οι ερευνητές βρήκαν ότι τα περισσότερα
βήματα ημερησίως συνδέονται με μικρότερο
κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Αν και τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι
ο πιο δημοφιλής στόχος, οι ερευνητές εδώ
και καιρό επικρίνουν αυτό το στοιχείο,
επειδή θεωρείται ότι οι ρίζες του
βρίσκονται σε μια Ιαπωνική
διαφημιστική καμπάνια και
δε βασίζεται σε επιστημονική έρευνα.
Τώρα όμως, νέα έρευνα που μέτρησε
και ήλεγχε τον αριθμό των βημάτων σε
πάνω από 4.800 ενήλικες άνω των 40
ετών, συμπέρανε ότι ο υψηλότερος
αριθμός βημάτων συσχετιζόταν με μειωμένο
κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία για μια
περίοδο 10 χρόνων. Επιπροσθέτως, φαίνεται
ότι τα υποκείμενα δε χρειαζόταν να φτάσουν
τα 10.000 βήματα την ημέρα
για να αρχίσουν να βλέπουν οφέλη.
Ο Dr Charles Matthews από το Αμερικάνικο
Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, ένας εκ των ερευνητών,
ανέφερε ότι τα ευρήματα συμφωνούν με τις επίσημες
οδηγίες των ειδικών, ότι κάθε είδος δραστηριότητας
είναι καλό και ότι όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο.
«Για τα άτομα που καταγράφουν γύρω στα 4.000 –
5.000 βήματα την ημέρα κατά μέσο όρο, ένα χαμηλό
δηλαδή ποσοστό, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι θα
ωφεληθούν ουσιαστικά αν αυξήσουν τα βήματά τους
στα 8.000 ημερησίως», αναλύει, προσθέτοντας ότι όσοι
ήδη έχουν φτάσει τα 8.000 βήματα ημερησίως
επωφελούνται από την αύξησή τους.
Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό JAMA εξέτασε δεδομένα 4.840 ατόμων με
μέσο όρο ηλικίας τα 57 έτη. Το δείγμα φορούσε ένα
μετρητή ταχύτητας και βηματομετρητή επί 14 ώρες την
ημέρα για περίπου 6 μέρες και οι ειδικοί τούς παρακολουθούσαν για 10 χρόνια.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 8.000 – 12.000 βήματα
ημερησίως σχετίζονταν με χαμηλότερα ποσοστά
θανάτου (και από καρκίνο και από καρδιαγγειακές
νόσους) σε σύγκριση με τα 4.000 βήματα.
Η έρευνα δείχνει ότι κάθε σωματική δραστηριότητα
είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη για την υγεία
μας, με το μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου να
εντοπίζεται στο μεγαλύτερο συνολικό αριθμό βημάτων
την ημέρα.
© Εναλλακτική Δράση | Πηγή: theguardian.com

ΛΌΞΙΓΚΑΣ: ΤΙ ΤΌΝ ΠΡΌΚΑΛΕΙ
και πώς να τον αντιμετωπίσετε

Ο

λόξιγκας είναι μια συχνή
κατάσταση που πλήττει
σχεδόν όλους. Ο λόξιγκας
συνιστά αντανακλαστικό του
οργανισμού μας που συνδέεται με το διάφραγμα και τον
εγκέφαλο.
Καθώς το διάφραγμα συστέλλεται γρήγορα, εισέρχεται αέρας που κάνει τις φωνητικές χορδές να κλείνουν.
Έτσι παράγεται ο πολύ συγκεκριμένος ήχος που ακούμε. Λόξιγκα κατά βάση παθαίνουμε όλοι και σε πολλές
περιπτώσεις τον αντιμετωπίζουμε ως κάτι αστείο.
Σε κάποιες όμως ελάχιστες
περιπτώσεις, μπορεί να είναι
παθολογικός και να είναι ένδειξη γενικότερα καταβεβλημένης σωματικής υγείας.

ΑΙΤΙΕΣ
Επειδή το διάφραγμα έχει
άμεση σχέση με την εισπνοή
και την εκπνοή, όταν γίνονται σπασμοί οι φωνητικές χορδές παράγουν έναν
πολύ συγκεκριμένο ήχο.
Αυτό φυσικά έχει συνάφεια
και με συνήθειες που ακολουθούμε. Τέτοιες μπορεί
να είναι η διατροφή μας,
η διάθεσή μας κλπ.
Αιτία πρόκλησης μπορεί να
αποτελούν τα ανθρακούχα
ποτά, το αλκοόλ, ψυχολογικοί
παράγοντες, απότομες εναλλαγές στη θερμοκρασία κλπ.
Η απότομη κατανάλωση φαγητού και το κάπνισμα, επίσης συνδέονται με την εμφάνισή του. Παρ’ όλα αυτά δε
μιλάμε για το χρόνιο λόξιγκα.
Η καούρα και η γαστρο-οισοφαγική
παλινδρόμηση
μπορεί να δημιουργήσουν
έναν επίμονο λόξιγκα.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
-Να αναπνέετε αργά και
σταθερά, έτσι ώστε να γίνονται σωστές ανάσες και σωστές εισπνοές – εκπνοές.
-Το κράτημα της αναπνοής
για λίγα δευτερόλεπτα επίσης
βοηθάει, ενώ πρέπει να συ-

νοδεύετε με αργή αναπνοή.
-Σκύψτε προς τα μπροστά
και αγκαλιάστε τα γόνατά
σας για τουλάχιστον δύο
λεπτά. Η πίεση στο διάφραγμα θα κάνει τον αέρα
που εισπνέεται και εκπνέετε
να μην εισέρχεται απότομα
και άρα να σταματήσει ο λόξιγκας.
-Κάντε ένα ελαφρύ μασάζ
στο πίσω μέρος της γλώσσας.
Αν αγγίξετε απλά τη σταφυλή συνήθως σταματά λόγω
αντανακλαστικών.
-Πιέστε με τα δάχτυλα τα αυτιά σας πατώντας το μαλακό
τμήμα τους πίσω από αυτά.
Κάντε το για μερικά δευτερόλεπτα.
-Η αναπνοή μέσα σε σακούλα θα αυξήσει τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
στο σώμα. Ο εγκέφαλος θα
στείλει σήμα να πάψουν
οι σπασμοί του διαφράγματος με αποτέλεσμα να μπαίνει όσο αέρας χρειάζεται.
ΕΡΜΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ (IN.GR)

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 4 octobre au dimanche 10 octobre 2021 · from monday october 4th to sunday october 10th 2021

supermarché
POIVRONS
DE SERRE
MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse
Peppers
pqt. de 4

FIGUES SÉCHÉES
DU JARDIN DU
GRAND-PÈRE
Dried Figs
200g

SAC DE 2.5LBS

GROS OEUFS BRUNS NUTRI
Large Brown Eggs
dz

JEUNES ÉPINARDS
Baby Spinach
FROMAGE À LA CRÈME LÉGER
PHILADELPHIA
Light Cream Cheese
227g

BAGELS
COUNTRY HARVEST
450g

MELON TUSCAN
GRÈCE

DINDE FRAÎCHE REFROIDI À L’AIR
Fresh Air-Chilled Turkey
7.69/kg

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken Breast
9.90/kg

TRANCHE D’ÉPAULE DE PORC
PICNIC FRAIS
Fresh Pork Picnic Shoulder Blade
3.95/kg

GRÈCE

CREVETTES
CRUES
DÉVEINÉES
OCEAN
MARKET
Raw Deveined
Shrimps
41/50 - 340g

FROMAGE GRAVIERA CRÉTOIS
AU LAIT BREBIS ET CHÈVRE
Cheese
19.82/kg

TARTE AUX ÉPINARDS ET
FROMAGE FETA OU AU
FROMAGE FETA ILIOS
Spinach and Feta or
Feta Cheese Pies
450g

TOMATES EN
CONSERVE PRIMO
Canned Tomatoes
796ml

livraison à domicile
home delivery

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

épicerie en ligne

supermarchepa.com

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

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

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal
(514) 343-0777
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Το τσάι που στην Κίνα
θεωρείται πιο πολύτιμο
και από τον χρυσό
Υ

πάρχουν λίγα πράγματα στον κόσμο τόσο παγκόσμια αποδεκτά όσο
η κατανάλωση τσαγιού. Το ηρεμιστικό
ρόφημα, που πίνεται όλες τις ώρες της
ημέρας σε διαφορετικές θερμοκρασίες,
είναι πολύτιμο για τις οικονομίες αρκετών χωρών, ιδιαίτερα στην Ασία.
Μερικά από τα σπανιότερα, λεπτότερα
φύλλα τσαγιού είναι πολύ περιζήτητα
και πολύτιμα, ειδικά επειδή η κουλτούρα κατανάλωσης τσαγιού -κυρίως στην
Ασία- υπάρχει εδώ και πάνω από χίλια
χρόνια. Ποιο είναι, όμως, το κινέζικο
τσάι, η αξία του οποίου ξεπερνάει ακόμη
και εκείνη του χρυσού;
Ορισμένα τσάγια αξίζουν το βάρος τους
σε χρυσό και στην περίπτωση του Ντα
Χονγκ Πάο, το τσάι μπορεί να αξίζει ακό-

μη και πάνω από 30 φορές το βάρος του
σε χρυσό. Το 2002, 20 γραμμάρια του
αυθεντικού Ντα Χονγκ Πάο, κατάφεραν
ένα εντυπωσιακό ισοδύναμο 28.000 δολαρίων ΗΠΑ στην Κίνα.
Τα σκούρα, τσαλακωμένα φύλλα του
συγκεκριμένου τσαγιού είναι από τα
πιο ακριβά στον κόσμο, όπου ένα μόνο
δοχείο αξίζει περισσότερα από 10.000
δολάρια.
Το τσάι προέρχεται από το Wuyishan,
μια μικρή πόλη στη νότια Κίνα όπου το
εντυπωσιακό τοπίο είναι γεμάτο με μέταλλα που βελτιώνουν τη γεύση του, μετατρέποντας έτσι το παραποτάμιο χωριό
σε παράδεισο τσαγιού.
Σύμφωνα με το Let’s Drink Tea, και όσα
αναφέρει το grunge.com, το Ντα Χονγκ

Πάο είναι γνωστό για τη γλυκιά, ξυλώδη
γεύση και την έλλειψη πικρίας και είναι
το πιο ακριβό τσάι που πωλείται στην
παγκόσμια αγορά.
Ο λόγος για την αστρονομική του τιμή
είναι η έλλειψη των αυθεντικών θάμνων
τσαγιού.
Μόνο έξι από τα αρχικά δέντρα υπάρχουν μέχρι σήμερα, τρία από τα οποία
χρονολογούνται από την περίοδο της
δυναστείας των Σονγκ πριν από 1.000
χρόνια.
Το περισσότερο τσάι Ντα Χονγκ Πάο
που πωλείται σήμερα είναι φτιαγμένο
από ένα πολύ μικρό μέρος τριμμένων
φύλλων των αρχικών φυτών, το οποίο
είναι παρόμοιο σε ποιότητα αλλά πολύ
πιο προσιτό, με την τιμή του να υπολογί-

ζεται περίπου στα 100 δολάρια ανά κιλό.
Τα παλαιότερα μείγματα από τους αυθεντικούς θάμνους Ντα Χονγκ Πάο είναι
ιδιαίτερα ανεκτίμητα, απαιτώντας ένα
δίκτυο εξειδικευμένων μεσιτών, που
καλούνται όταν οι εξαιρετικά πλούσιοι,
φανατικοί του τσαγιού επιθυμούν να
αγοράσουν ή να πουλήσουν μέρος αυτού του «υγρού χρυσού».
Μετά το 2007, η κινεζική κυβέρνηση
δήλωσε ότι τα τρία αρχαία δέντρα δε
θα εκμεταλλεύονταν για τη δημιουργία
τσαγιού από τους θάμνους τους, προκειμένου να διατηρηθεί η μακροζωία τους,
καθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα τσάι,
ακόμη πιο πολύτιμα από ό,τι ήταν πριν.
© Newsbeast.gr

Γιαγιά 100 χρονών
κάθεται κάτω από την
μπάρα πίνοντας… Martini
Αιωνόβια αρσιβαρίστρια κέρδισε μια θέση στο «Βιβλίο
των Ρεκόρ Γκίνες» ως η γηραιότερη εν ενεργεία
εκπρόσωπος του αθλήματος

Η

ηλικίας 100 ετών Ιντιθ Μάργουεϊ – Τράινα από
τη Φλόριντα, η οποία μπορεί και σηκώνει μπάρα
68 κιλών, αποδίδει την εντυπωσιακή φυσική της
κατάσταση στις βιταμίνες που παίρνει κάθε πρωί και
στα Martini που πίνει κάθε βράδυ.
«Πολλοί με ρωτούν αν ακολουθώ ειδική διατροφή,
αν τρώω ή πίνω κάτι που με βοηθάει. Όχι, δεν υπάρχει
κάτι. Όμως τους υπενθυμίζω, ότι φροντίζω να παίρνω
πολυβιταμίνη το πρωί και να πίνω Μartini το βράδυ.

Αυτά με κρατάνε», λέει η πρώην δασκάλα χορού, η
οποία άρχισε να ασχολείται με την άρση βαρών σε
ηλικία 91 ετών, ύστερα από παρότρυνση νεότερης
φίλης της. Εννέα χρόνια αργότερα είναι σε θέση να
σηκώνει από 20 έως 68 κιλά, ανάλογα με το είδος της
άσκησης.
Αυτή την περίοδο προπονείται για να συμμετάσχει σε
αγώνες τον προσεχή Νοέμβριο, παρά το γεγονός ότι
έμεινε πίσω από άποψη φυσικής κατάστασης εξαιτίας

της πανδημίας, που την κράτησε μακριά από το
γυμναστήριο.
Η τελευταία της συμμετοχή σε αγώνες ήταν το 2019,
σε ηλικία 98 ετών.
Η Ιντιθ Μάργουεϊ – Τράινα, η οποία ζει μόνη σε
τροχόσπιτο, είναι χήρα από τους δύο γάμους της κι έχει
αποκτήσει συνολικά 10 εγγόνια, 14 δισέγγονα και 2
τρισέγγονα.
© Newsbreak.gr

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
ANS

om

c.c

va

n
.la

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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Ο ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Το Κεμπέκ είναι ηγέτης στον
κόσμο της επιστήμης των
εμβολίων

Ο

Δρ. Χρήστος Καράτζιος, Επίκουρος
Καθηγητής Παιδιατρικής / Λοιμώξεων στο Νοσοκομείο Παίδων του Μόντρεαλ, οι απόψεις του οποίου παρουσιάζονται συχνά στα ΜΜΕ του Μόντρεαλ, είχε
την καλοσύνη να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο Ισραήλ και πως τα πάμε με τα εμβόλια στο Κεμπέκ.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Μία από τις γεννήτριες φόβου και προς
μεγάλη χαρά των αντιεμβολιαστών, είναι
ότι η ανοσία στο Ισραήλ μειώθηκε μετά
από 6 μήνες και τώρα μπαίνουν στα νοσοκομεία οι πλήρως εμβολιασμένοι. Πάνω
σε αυτό ο καθηγητής είχε να πει τα εξής:
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Ο πληθυσμός του Ισραήλ είναι ένας εξαιρετικά εμβολιασμένος με το 63% του επιλέξιμου πληθυσμού (δεν περιλαμβάνει
παιδιά κάτω των 12 ετών και όλους εκείνους τους ενήλικες που δεν είναι εμβολιασμένοι) να είναι πλήρως εμβολιασμένος.
Γιατί λοιπόν πολλοί εμβολιασμένοι εξακολουθούν να αρρωσταίνουν και κάποιοι
πραγματικά να νοσούν από COVID-19;
1) Πρώτα απ’ όλα, το Ισραήλ κατέπληξε διεθνώς, όταν το Δεκέμβριο του 2020
άρχισε να εμβολιάζει γρήγορα τον ηλικιωμένο πληθυσμό του κυρίως με το εμβόλιο Pfizer/BioNTech (αποτελεσματικότητα
95% έναντι όλων των σοβαρών μορφών
COVID-19 και 100% αποτελεσματικότητα
έναντι σοβαρών μορφών και θανάτου –
τότε).
2) Ακολούθησαν αυστηρά το πρωτόκολλο Pfizer/BioNTech 21 ημερών μεταξύ των
δόσεων. Στο Κεμπέκ δεν το κάναμε.
3) Γνωρίζουμε τώρα ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μετά από 6 μήνες
μειώνεται λίγο, ειδικά σε ηλικιωμένους
και ανοσοκατεσταλμένους πληθυσμούς,
και ειδικά όταν πρόκειται για τη νεότερη
παραλλαγή Δέλτα του SARS-CoV-2. Υψηλότερα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων και μια επίμονα ισχυρή κυτταρική ανοσία πιστεύεται ότι χρειάζονται για
πλήρη προστασία.
4) Στο Ισραήλ και σε ορισμένες άλλες
χώρες που έδωσαν τις δύο δόσεις μεταξύ τους 21 ημέρες (ή 28 ημέρες στην περίπτωση του εμβολίου Moderna) είδαμε
αρχικά να αυξάνονται τα κρούσματα του
delta COVID-19, 7-8 μήνες μετά την εμ-

φάνιση των πρώτων εμβολίων, μεταξύ
των μη εμβολιασμένων και των παιδιών
πρώτα και μετά άρχισε να μεταφέρεται
και στους πλήρως εμβολιασμένους ηλικιωμένους (ειδικά σε αυτούς που έκαναν τη
δεύτερη δόση εμβολίου πριν από περισσότερους από 6 μήνες).
5) Τώρα μια μικρή πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στο Ισραήλ
είναι πράγματι πλήρως εμβολιασμένοι.
Ας το δούμε όμως αναλυτικά, γιατί ορισμένα μέσα (και το στρατόπεδο κατά των
εμβολιασμών) θα σας κάνουν να πιστεύετε ότι τα εμβόλια δεν λειτουργούν.
Εάν εξετάσουμε αυστηρά έναν πληθυσμό με υψηλό εμβολιασμό (ας πούμε 100
άτομα που είναι 100% εμβολιασμένοι)
με αποτελεσματικότητα εμβολίου που
έχει μειωθεί στο 90%, τότε 10 άτομα θα
μολυνθούν – μερικοί σοβαρά – ειδικά αν
είναι γηραιότεροι και έχουν εμβολιαστεί
πριν από 9 μήνες. Ναι... η πλειοψηφία
των ασθενών σε αυτόν τον πλήρως εμβολιασμένο πληθυσμό εμβολιάζεται. Αυτό
δε σημαίνει ότι τα εμβόλια δεν λειτουργούν.
Κάντε ένα βήμα πίσω και επαναλάβετε αυτό το τεστ σε 100 μη εμβολιασμένα
άτομα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που
συμβαίνει σε περιοχές του κόσμου με χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και απερίσκεπτα χαλαρά μέτρα δημόσιας υγείας
(δε χρειάζεται να κοιτάξετε μακρύτερα
από την Αλμπέρτα, που τώρα κλείνει γρήγορα και ο πρωθυπουργός ζητά συγγνώμη
για την αποτυχία). Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσηλεύονται
(και πεθαίνουν) δεν εμβολιάζονται. Αν
δούμε τα δεδομένα από τις ΗΠΑ και την
Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι ο αριθμός
είναι παρόμοιος εδώ στο Μόντρεαλ: Κανένας από τους ασθενείς που βρίσκονται
σε υποστήριξη ζωής δεν εμβολιάζεται. Το
Ισραήλ χρειάζεται μια τρίτη δόση εμβολίου τώρα, για να ενισχύσει την εξασθένηση
της ανοσίας στον πλήρη πληθυσμό τους.

S.D

νες), ώστε να έχουν ακόμα καλή ανοσία
έναντι της παραλλαγής Δέλτα. Μπορεί να
χρειαζόμαστε περαιτέρω δόσεις εμβολίου
στο μέλλον, αν έχουμε μελλοντικά κύματα, αλλά προς το παρόν, μόνο οι ανοσοκατεσταλμένοι χρειάζονται μια τρίτη δόση.
Παρεμπιπτόντως, προτρέπω τους αρνητές να μου υποδείξουν ένα εμβόλιο (εκτός
από το εμβόλιο της ευλογιάς) που δεν
απαιτεί ενίσχυση για την επίτευξη μακροχρόνιας ανοσίας (οι παιδικοί εμβολιασμοί
για πολιομυελίτιδα και τέτανο και κοκίτη
χρειάζονται 5 δόσεις για να ολοκληρωθεί
η σειρά).
Πιστεύω (και ελπίζω πραγματικά) ότι τα
περισσότερα μέρη στον Καναδά (και ιδιαίτερα το Κεμπέκ με τον 85% επιλέξιμο
εμβολιασμένο πληθυσμό με δόσεις που
δίνονται σε διάστημα 2-3 μηνών) θα ξεπεράσουν το επερχόμενο κύμα Δέλτα και
θα περνούν καλύτερα από τα περισσότερα μέρη. Αλλά πρέπει να εμβολιάσουμε
το 97% του συνολικού πληθυσμού για να
μειώσουμε την εξάπλωση του ιού της παραλλαγής Δέλτα. Οι μη εμβολιασμένοι και
τα παιδιά μας ανησυχούν. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, ας εμβολιάσουμε τα μικρά μας
παιδιά. Σύντομα έρχεται η έγκριση και γι
αυτούς.

Residential and
commercial asphalt

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
Περιμέναμε 2-4 μήνες μεταξύ των δόσεων του εμβολίου. Το Κεμπέκ είναι ηγέτης
στον κόσμο της επιστήμης των εμβολίων
και είναι παγκοσμίως σεβαστό από αυτή
την άποψη. Εκείνη την εποχή, λέγανε πολλοί ότι στο Κεμπέκ δεν ξέραμε τι κάναμε.
Αυτό είναι ψευδές.

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

Το Κεμπέκ ήξερε ΑΚΡΙΒΩΣ τι έκανε. Το
Κεμπέκ το είχε κάνει στο παρελθόν με
πολλά εμβόλια και στην πραγματικότητα
έχει μειώσει 2 από τις τακτικές προγραμματισμένες δόσεις εμβολίων για την παιδική ηλικία, οι οποίες τότε ενοχλούσαν
τους κατασκευαστές εμβολίων. Ποιος
νοιάζεται; Δούλεψε. Βλέπετε, η ανοσία
είναι σαν μια φωτιά με κάρβουνα. Αν βιαστείτε και ρίξετε βενζίνη (εμβόλιο) σε μια
τεράστια φλόγα, η φλόγα θα φουντώσει
και θα μεγαλώσει αλλά μέσα σε μια ώρα
θα σβήσει. Αλλά, αν περιμένετε μια ώρα
μέχρι οι φλόγες να υποχωρήσουν και τα
ξύλα να γίνουν κάρβουνα που λάμπουν
κόκκινα, και ρίξετε βενζίνη (εμβόλιο), τότε
θα αναζωπυρώσετε τη φωτιά και θα φουντώσει περισσότερο από πριν. Τα εμβόλια λειτουργούν όπως είχαν σχεδιαστεί
για να λειτουργούν. Δείτε πόσο καλά λειτουργούν ακόμη και κατά της παραλλαγής Δέλτα στον τελευταίο πίνακα εικόνων
(φωτ. πάνω) από το Institut National de
Santé Publique du Québec. Ο γενικός πληθυσμός στον Καναδά πιθανότατα θα έχει
καλύτερη και μεγαλύτερη διάρκεια ανοσίας, λόγω της απόφασης αναμονής μεταξύ
των δόσεων. Όσοι πήραν τις δύο δόσεις
με διαφορά 21-28 ημερών το έκαναν το
καλοκαίρι (πριν από λιγότερο από 6 μή-

• 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
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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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Π

ριγκίπισσα της Μακεδονίας, η Καβάλα, πόλη με μακρά ιστορική διαδρομή και ευδιάκριτη παρουσία στο
διάβα των αιώνων, διατηρεί δείγματα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή.
Φιλόξενη, γοητευτική, γεμάτη χρώματα
και άρωμα ζωής, η Καβάλα, τόπος με μακρά παράδοση στην επεξεργασία και την
εξαγωγή καπνού, αποτελεί σήμερα ένα
σημαντικό οικονομικό, εμπορικό και αλιευτικό κέντρο.
Η Νεάπολη, αποικία που ίδρυσαν οι
Θασίτες στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.,
μετονομάστηκε σε Χριστούπολη κατά
τους Βυζαντινούς Χρόνους (αρχές 9ου
αιώνα) και σε Καβάλα επί Τουρκοκρατίας (15ος αιώνας). Ως τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου συνυπήρχαν
αρμονικά Έλληνες, Οθωμανοί, Εβραίοι
και Αρμένιοι, η Καβάλα, χάρη στο λιμάνι της και τη γειτνίασή της με περιοχές
όπου καλλιεργούσαν τον Μπασμά, την
ευγενέστερη ποικιλία καπνού, κατάφερε να συγκεντρώσει στα μέσα του 19ου
αιώνα την εμπορική εκμετάλλευση των
καπνών της Βαλκανικής. Έτσι, στα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα
η καβαλιώτικη κοινωνία κατέστη ευημερούσα και πολυπολιτισμική, καθώς σε
αυτή διαβιούσαν άνθρωποι με διαφορετικά ήθη, έθιμα και θρησκείες, οι οποίοι
επιδίδονταν στο δούναι και λαβείν του
καπνού. Καθοριστικό ρόλο στη νεότερη
ιστορία της Καβάλας διαδραμάτισε ο ερχομός των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή
των πληθυσμών.
ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:
Πολλά είναι τα αξιοπρόσεκτα μνημεία
στην πόλη της Καβάλας, αλλά σημείο
αναφοράς για όλους, γηγενείς και επισκέπτες, είναι το φρούριο, στο ψηλότερο σημείο της χερσονήσου όπου είναι
χτισμένη η παλαιά πόλη. Το φρούριο
οικοδομήθηκε από τους Οθωμανούς
το 15ο-16ο αιώνα, ενσωματώνοντας
τα ερείπια της βυζαντινής ακρόπολης
της Χριστούπολης (είχε καταστραφεί
το 1391) και ακολουθώντας, σε γενικές
γραμμές, τη μορφή και την έκτασή της.
Στα σημαντικότερα μνημεία του φρουρίου-ακρόπολης με τον εσωτερικό και
τον εξωτερικό περίβολο, συγκαταλέγονται ο κεντρικός κυκλικός πύργος (διαμέτρου 10 μ., χτισμένος στο μέσον περίπου
του εγκάρσιου τείχους, πάνω στη βάση
βυζαντινού πύργου), η αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων (χτίστηκε γύρω

Καβάλα: Η πριγκίπισσα της Μακεδονίας
Πόλη φιλόξενη, γοητευτική, γεμάτη χρώματα και άρωμα ζωής

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

στο 1530 και το 18ο αιώνα μετατράπηκε Αλή, ιδρυτή της τελευταίας αιγυπτιακής
σε φυλακή), το φυλάκιο (πιθανώς, κατά- δυναστείας. Το Ιμαρέτ λειτούργησε αρλυμα φρουράς) και η δεξαμενή νερού χικά ως μουσουλμανικό ιεροδιδασκα(Παλαιοχριστιανικών ή Βυζαντινών Χρό- λείο – οικοτροφείο και πτωχοκομείο,
νων). Το ανακαταακολούθως δε (μετά
σκευασμένο φρούριο ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ τη Μικρασιατική Κατης Καβάλας, άλλοτε
ταστροφή) ως προ• Να γνωρίσετε την οικία του Μεχοχυρή θέση, στρατισφυγική εστία. Το αλμέτ Αλή (Μοχάμεντ Αλή, 1769ωτικό και διοικητικό
λοτινό θρησκευτικό,
1849), καθώς και την πλατεία με τον
κέντρο της πόλης, τόεκπαιδευτικό και φιανδριάντα του ιδρυτή της τελευπος εξορίας και φυλανθρωπικό ίδρυμα,
ταίας αιγυπτιακής δυναστείας. Η
λάκισης υπηκόων του
λειτουργεί σήμερα
οικία, που λειτουργεί ως μουσειασουλτάνου, λειτουρως ξενοδοχείο πολυκός χώρος, κατασκευάστηκε περί το
γεί σήμερα ως τόπος
τελείας, με μοναδικό
1780-1790, θεωρείται δε ένα από
ιστορικής μνήμης,
στυλ και υψηλού επιτα λαμπρότερα σωζόμενα δείγματα
χώρος αναψυχής και
πέδου παρεχόμενες
της οθωμανικής αρχιτεκτονικής του
πολιτιστικών δραστηυπηρεσίες.
18ου αιώνα στη χώρα μας.
ριοτήτων.
Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ:
• Να απολαύσετε τη μαγευτική θέα
ΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ
από τους πύργους και τους προμα- Γραφικά λιθόστρωτα
ΙΜΑΡΕΤ:
σοκάκια, περίτεχνα
χώνες του φρουρίου της πόλης.
Κάτω από το φρού- • Να επισκεφθείτε το Μουσείο σπίτια και αρχοντικά,
ριο ορθώνεται εντυ- Καπνού. Το εκθεσιακό υλικό, το αξιόλογα δείγματα
πωσιακό το Ιμαρέτ, πλούσιο φωτογραφικό αρχείο και μακεδονίτικης αρχιστολίδι του παραδο- οι γραπτές μαρτυρίες, δίνουν τη δυ- τεκτονικής, συνθέσιακού οικισμού της νατότητα στους επισκέπτες του θε- τουν την εικόνα του
Παναγίας. Εξαίρετο ματικού μουσείου να σχηματίσουν παραδοσιακού οικιδείγμα ισλαμικής αρ- μια ολοκληρωμένη εικόνα για την σμού της Παναγίας,
χιτεκτονικής, το απο- επεξεργασία και την εμπορία του της παλαιάς πόλης
κατεστημένο συγκρό- καπνού στην πόλη της Καβάλας, της Καβάλας, που
τημα Ιμαρέτ οικοδο- από το 19ο έως τα μέσα του 20ού προσφέρεται για ένα
μήθηκε στο μεγαλύ- αιώνα.
υπέροχο ταξίδι στο
τερο μέρος του κατά • Να θαυμάσετε το ηλιοβασίλεμα χρόνο.
τα έτη 1817-1821, και την καταπληκτική θέα από την ΟΙ ΚΑΜΑΡΕΣ: Ένα
κατόπιν πρωτοβου- περιοχή του Φάρου, στο άκρο της από τα πλέον χαραλίας του γεννημένου χερσονήσου της Παναγίας.
κτηριστικά μνημεία
στην Καβάλα Μεχμέτ
της Καβάλας είναι

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

το μεγάλο τοξωτό υδραγωγείο, γνωστό
με την ονομασία Καμάρες, στα όρια της
παλαιάς και της νέας πόλης. Αποτελεί
το τελευταίο τμήμα ενός εκτεταμένου
συστήματος ύδρευσης, που κατασκευάστηκε προκειμένου να υδροδοτηθεί
η άνυδρη χερσόνησος της Παναγίας. Η
σημερινή μορφή τού υδραγωγείου οφείλεται στην ανακατασκευή που υπέστη
στα χρόνια του σουλτάνου Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπούς (1520-1530), στο
πλαίσιο των σχεδιασμών του τελευταίου
για την ανοικοδόμηση της πόλης της Καβάλας. Ωστόσο, η μελέτη της τοιχοποιίας
των κατώτερων τμημάτων του μνημείου
φανερώνει ότι αυτό είναι παλαιότερο,
με την αρχική φάση του να ανήκει ενδεχομένως στο ρωμαϊκό υδραγωγείο της
Νεάπολης.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Το ενδιαφέρον των επισκεπτών της Καβάλας προσελκύουν,
επίσης, ο ναός του πολιούχου Αποστόλου Παύλου (εγκαινιάστηκε το 1926), ο
καθολικός ναός του Αγίου Παύλου (μονή
Λαζαριστών), κτιριακό συγκρότημα που
οικοδομήθηκε κατά τα έτη 1888-1892,
η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη στη θέση αρχικά παλαιοχριστιανικής
βασιλικής και αργότερα μουσουλμανικού τεμένους, το κτίριο του δημαρχείου (τέλη 19ου αιώνα), το Αρχαιολογικό
Μουσείο, με αντιπροσωπευτικά ευρήματα από την περιοχή της Ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και
το ενδιαφέρον Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο.

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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ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Με Rafale και φρεγάτες
εξοπλίζεται η Ελλάδα

M

όλις δύο χρόνια πριν, ο Εμανουέλ
Μακρόν είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ με μια συνέντευξη – μανιφέστο
στον Economist. Eίχε διαπιστώσει απερίφραστα τον «εγκεφαλικό θάνατο του
ΝΑΤΟ». Είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες. Για πρώτη φορά είχε
αναπτύξει το όραμά του για τη «στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης» και με έναν
εμβληματικό αφορισμό είχε προειδοποιήσει ότι «εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να δει
τον εαυτό της ως παγκόσμια δύναμη, τότε
θα εξαφανισθεί».
Εκτός από τις διαπιστώσεις, είχε προσδιορίσει το «συνήθη ύποπτο» για την αδυναμία της Ευρώπης: « Ο ρόλος της Γερμανίας δεν είναι αξιόπιστος. Είναι οι μεγάλοι
κερδισμένοι της ευρωζώνης, αλλά και αυτοί που την καθιστούν δυσλειτουργική».
Όποιος είναι συνεπής ευρωπαϊστής,
μάλλον δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει
με τις διαπιστώσεις του Γάλλου Προέδρου. Αν υπήρχε ένα ερώτημα και τότε
και τώρα, είναι πώς αυτές οι απόψεις θα
γίνουν πράξη με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Για να επιστρέψουμε στα τωρινά, μόνο
μέσα απ’ αυτή τη «μεγάλη εικόνα» μπορεί να φωτισθεί ολοκληρωμένα η συμφωνία του Παρισιού που υπέγραψαν την
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος
και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Tόσο ως
προς το σκέλος της αμυντικής συμφωνίας,
όσο και από την αγορά των εξοπλισμών.
Η «στρατηγική εταιρική σχέση» Ελλάδας
και Γαλλίας μπορεί να αποδειχθεί ένα
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής,
στην πορεία προς τη «στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»; Οι απαντήσεις είναι πρόωρες
και επισφαλείς.

μανιφέστο στον Economist. Οι αιτίες και
οι αφορμές προσφέρθηκαν άφθονες από
την «αγαπημένη φίλη» στην άλλη όχθη
του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ δεν είχαν τη στοιχειώδη διπλωματική ευγένεια να ενημερώσουν για
την AUKUS (αμυντική συμφωνία ΗΠΑ, Μ.
Βρετανίας και Αυστραλίας) και την QUAD
(ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία και Αυστραλία) τη
Γαλλία και τους υπόλοιπους συμμάχους
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Κυριολεκτικά, το
έμαθαν από τα μίντια.
Πέρα όμως από τους «καουμπόικους»
διπλωματικούς χειρισμούς, οι ΗΠΑ επέλεξαν με μια κίνηση να οριοθετήσουν τρεις
νέους στρατηγικούς στόχους.
-Πρώτον, την «τεκτονική αλλαγή» της
παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας, μετατοπίζοντας το επίκεντρο των αμερικανικών συμφερόντων στην Κίνα και τον
Ειρηνικό.
-Δεύτερον, η Κίνα γίνεται πλέον ο πρωταγωνιστής μιας νέας «αυτοκρατορίας του
κακού».
-Τρίτον, την επιστροφή των ΗΠΑ στις καθαρόαιμες αγγλοσαξονικές στρατηγικές
συμφωνίες με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους (Βρετανία και Αυστραλία).
Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιότερα,
αυτό είναι το νέο στρατηγικό δόγμα των
ΗΠΑ από την εποχή Ομπάμα. Απλώς τότε
δεν εφαρμόσθηκε. Το ακολούθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με αλλοπρόσαλλες και
αντιφατικές κινήσεις – κατά την προσφιλή του μέθοδο. Το υλοποιεί αποφασιστικά και χωρίς παλινωδίες η νέα διοίκηση
Μπάιντεν (απόσυρση από το Αφγανιστάν,
AUKUS-QUAD).
H Eυρώπη για τις ΗΠΑ παραμένει «στρατηγικός εταίρος», αλλά σε υποβαθμισμένη κλίμακα. Εύφλεκτες περιοχές του πλανήτη, με καίρια σημασία για την Ευρώπη,
ΟΙ ΗΠΑ ΦΕΥΓΟΥΝ
οπισθοχωρούν στην αμερικανική σκακιέΕίναι βέβαιο πάντως ότι το timing είναι ρα.
καθοριστικό. Ο Μακρόν επαναφέρει στο
Ακόμη και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ δηπροσκήνιο τις ιδέες που είχε διατυπώσει μιουργείται ένα βαθύ ρήγμα, μεταξύ των
πριν από δύο χρόνια στη συνέντευξη – ΗΠΑ και της νέας «συμμαχίας των προθύ-

H συμφωνία του Παρισιού
πρώτο βήμα για

«ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ»;

μων» από τη μια πλευρά και των υπολοί- τική της στην οικονομική διπλωματία. Γι’
πων από την άλλη.
αυτό διατηρεί άριστες οικονομικές σχέσεις, εκτός από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με την
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ
Κίνα, τη Ρωσία και τις χώρες της «Νέας ΕυΌλες αυτές οι «τεκτονικές αλλαγές» δη- ρώπης». Μπορεί λοιπόν η ενιαία αμυντιμιουργούν κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα κή ευρωπαϊκή στρατηγική να προχωρήσει
εμφανίζουν ευκαιρίες στο προσκήνιο. Σαν χωρίς τη σύμπραξη του γαλλο-γερμανικού
αυτή που αντιλήφθηκε ο Μακρόν για να άξονα, την αλλαγή ουσιαστικά του δόγμαεπαναφέρει την ιδέα της «στρατηγικής τος της εξωτερικής πολιτικής του Βερολίαυτονομίας της ΕΕ». Γιατί η απαγκίστρω- νου; Δύσκολα.
ση των ΗΠΑ από την Ευρώπη και την ευ- Άλλες σημαντικές χώρες της ΕΕ, όπως
ρύτερη περιοχή δημιουργεί μια «τρύπα» η Ιταλία και οι λοιπές χώρες του Νότου,
στο γεωστρατηγικό χάρτη. Μια «τρύπα» μπορούν να δημιουργήσουν μια κρίσιμη
που διάφοροι τυχοδιώκτες και «μεγαλο- μάζα γύρω από το Γάλλο Πρόεδρο και να
ϊδεάτες» ηγέτες που κυκλοφορούν για βγάλουν την ΕΕ από την αδράνεια; Κι αυτό
χρόνια στην περιοχή, νομίζουν ότι μπο- μένει να φανεί.
ρούν να την καλύψουν. Πρώτοι στη λίστα,
ο Πούτιν και ο Ερντογάν.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ
Αν η ιδέα του Μακρόν είναι εκ των πραγ- Πάντως η Ελλάδα είναι τυχερή. Γι’ αυτό
μάτων ορθή από μια ευρωπαϊκή οπτική το λόγο, η στρατηγική εταιρική σχέση με
και επιπλέον εμφανίζεται στο κατάλλη- τη Γαλλία έχει καίρια σημασία, ανεξάρτηλο timing, είναι βέβαιο ότι παρουσιάζει τα από την έκβαση του ευρωπαϊκού σχεπροβλήματα και δομικές αντιφάσεις στην δίου της Γαλλίας.
υλοποίησή της. Μπορεί η Ευρώπη να εξα- Στη γειτονιά μας, το Αιγαίο και την Ανασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέ- τολική Μεσόγειο, η γαλλική παρουσία
σεις για τη «στρατηγική αυτονομία» της; αναμένεται να είναι μόνιμη και σταθερά
Οι απαντήσεις προσεχώς.
αποτρεπτική απέναντι στις επιδιώξεις της
Όμως τα εμπόδια είναι ορατά, ακόμη και Τουρκίας.
διά γυμνού οφθαλμού.
Η Γαλλία και η Τουρκία, ο Μακρόν και ο
Κατ’ αρχήν, το οικονομικό κόστος για μια Ερντογάν, αποτελούν ένα ασυμφιλίωτο
ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική δίδυμο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ερντοείναι δυσθεώρητο και δε διακρίνονται γάν είχε δώσει την αφορμή για την εκρη«εθελοντές» στην ευρωπαϊκή οικονομία, κτική συνέντευξη Mακρόν στον Economist
πρόθυμοι να το αναλάβουν. Άλλωστε, και τη διατύπωση για πρώτη φορά της
έχουν συνηθίσει να στηρίζονται στις ΗΠΑ ιδέας της «στρατηγικής αυτονομίας» της
για την οικονομική διασφάλιση του ΝΑΤΟ. Ευρώπης: με την εισβολή της Τουρκίας
Όμως το κύριο εμπόδιο στη δημιουργία στη Συρία.
ενός «ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ», μια σκέψη που
Έκτοτε η Γαλλία και η Τουρκία βρίσκοαποτελεί την κατάληξη των ιδεών Μακρόν, νται σε μια μόνιμη κατάσταση ακήρυχτου
δεν είναι το οικονομικό.
«Ψυχρού Πολέμου». Άρα το κέρδος για
Η Γερμανία, η κυρίαρχη δύναμη της ΕΕ, την Ελλάδα παραμένει ακέραιο και ανεδε δείχνει διατεθειμένη να προσφέρει τη ξάρτητα από τη «Μεγάλη (ευρωπαϊκή) Εισυγκατάθεσή της στο γαλλικό σχέδιο. Μια κόνα». Ίσως για πρώτη φορά από τη μεταδιαχρονική πραγματικότητα που δεν πρό- πολίτευση, το σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία
κειται βέβαια να αλλάξει στη «μετα-Μέρ- – Συμμαχία» αποκτά ουσία και υπόσταση.
κελ» εποχή.
Η Γερμανία στηρίζει την εξωτερική πολι© iefimerida.gr

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

Εορτάζοντας αυτή μας την επέτειο, προσφέρουμε
αυτή τη σχολική χρονιά, στους μικρους μας φιλους,
ΔΩΡΕΑΝ πανω από 500 αντισηπτικά ATTITUDE
για τις σχολικές τους τσάντες.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑ!
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ!

Όσο για τους μεγάλους μας φίλους, μην
ξεχνάτε ότι έχουμε νοσοκομά για τις εξετάσεις.
Πληροφορίες και ραντεβού στο 450.682.2626

Pharmacie

A. Anagnostopoulos

Για τους πελάτες μας, διανομή
φαρμακών την ίδια μέρα και
ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ!

4363 St. Martin O. Laval 450.682.2626 www.a2sante.com
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Προς στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας
με αμερικανική ευλογία
Η

προμήθεια από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό νέων φρεγατών είχε καταντήσει τον τελευταίο χρόνο σήριαλ. Αν
και επισήμως το ζήτημα εκκρεμούσε, όλες
οι πληροφορίες έδειχναν ότι –κυρίως για
πολιτικούς λόγους– η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσανατολιζόταν στην αγορά των
αμερικανικών MMSC, παρότι οι ναύαρχοι
είχαν εκφράσει αντιρρήσεις.

μεγάλο κενό στην Ανατολική Μεσόγειο,
το οποίο με κάποιον τρόπο θα καλυφθεί.
Η Τουρκία επιδιώκει να το καλύψει η ίδια
αυτοτελώς, αλλά η επιδίωξή της προκαλεί
αντισυσπείρωση των χωρών της περιοχής. Κυρίως, όμως, τη φέρνει απέναντι
στη Γαλλία, η οποία έχει και παραδοσιακά
παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και
φιλοδοξεί να είναι αυτή που θα κάνει το
παιχνίδι για λογαριασμό της Δύσης.
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να το επιτύχει,
χωρίς τη σύμπραξη της Ελλάδας – Κύπρου.
Και επειδή το γνωρίζει, γι’ αυτό και στήριξε τις ελληνικές θέσεις στους κόλπους της
ΕΕ, γι’ αυτό και κοντράρισε την Άγκυρα, γι’
αυτό και φέρεται διατεθειμένη να υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής
με την Αθήνα. Εάν πράγματι, το Παρίσι είναι αποφασισμένο να συνάψει συμμαχία
με την Ελλάδα, τότε θα αλλάξουν ριζικά τα
δεδομένα στο ελληνοτουρκικό μέτωπο.
Μία πραγματικά δεσμευτική συμμαχία
με τη Γαλλία, θα είναι πιο σημαντικός
αποτρεπτικός παράγοντας και από αυτές
καθ’ αυτές τις Belharra. Για την ακρίβεια,
θα εκτοξεύσει την αξιοπιστία της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής.
Εάν οι Τούρκοι πεισθούν ότι σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής με την Ελλάδα
θα βρεθούν απέναντι και σε γαλλικές δυνάμεις, θα σκεφθούν πολλές φορές πριν
δρομολογήσουν μία κρίση.
Εκτός αυτού, θα φοβηθούν ότι η εμπλοκή των Γάλλων πιθανότατα να ωθήσει και
χώρες, όπως η Αίγυπτος και τα Εμιράτα,
να εμπλακούν κι αυτές, εκτιμώντας ότι
η συγκυρία και ο συσχετισμός τους προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να «κοντύνουν» την Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και
για το Ισραήλ, το οποίο, όμως, θα δράσει
με το δικό του έμμεσο, αλλά όχι λιγότερο
αποτελεσματικό τρόπο.
Εάν όλα τα παραπάνω επιβεβαιωθούν,
θα αποδειχθεί ότι υπάρχει θεός και μάλιστα είναι Έλληνας, ή έστω φιλέλληνας! Κι
αυτό, επειδή μέχρι πριν μερικές εβδομάδες φύσαγαν άλλοι άνεμοι, δυσμενείς για
τα εθνικά συμφέροντα.
Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, η AUKUS είχε
ως παράπλευρη επίπτωση την αλλαγή
των μέχρι τότε δεδομένων για την προμήθεια των φρεγατών στο τρίγωνο ΗΠΑ-Γαλλία-Ελλάδα.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr
Έχουν επικαλεσθεί τα λειτουργικά προβλήματα και την ακαταλληλότητα της
αμερικανικής φρεγάτας, η οποία έχει
σχεδιασθεί για παράκτια άμυνα κι όχι για
επιχειρήσεις στην ανοικτή θάλασσα, εξ ου
και δε διαθέτει αντιαεροπορική άμυνα
περιοχής.
Παρά τις αντιρρήσεις τους, όμως, το
Μαξίμου τους είχε ασκήσει πιέσεις να
προτείνουν την MMSC, χωρίς να είναι σαφές εάν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είχε
υποκύψει. Η αγορά μάλιστα, έξι πρόσθετων γαλλικών μαχητικών Rafale, μετά την
αρχική αγορά των 16, είχε θεωρηθεί ως
προσφορά ενός πρόσθετου συμβολαίου
στο Παρίσι, προκειμένου η Αθήνα να το
παρακάμψει στην εν εξελίξει προμήθεια
των φρεγατών.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως
οι Γάλλοι είχαν εδώ και ένα χρόνο διοχετεύσει την πληροφορία, ότι εάν η Ελλάδα αγοράσει τις φρεγάτες Belharra, είναι
έτοιμοι να υπογράψουν διμερές σύμφωνο αμυντικής συνδρομής. Η πληροφορία
αυτή, που έχει κυκλοφορήσει ευρέως τον
τελευταίο χρόνο, δεν έχει ποτέ διαψευσθεί από την ελληνική κυβέρνηση, γεγονός που μας υποχρεώνει να τη θεωρήσουμε αξιόπιστη.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο κυρίως
θέμα μας. Ενώ, λοιπόν, όλα έδειχναν ότι
η Αθήνα προσανατολιζόταν στην προμήθεια της αμερικανικής φρεγάτας MMSC
με κάποιες τροποποιήσεις, μεσολάβησε
το τριμερές σύμφωνο AUKUS (ΗΠΑ, Βρετανία και Αυστραλία). Θα αναρωτηθείτε,
τί σχέση μπορεί να έχει αυτό το σύμφωνο,
με την προμήθεια φρεγατών από την Ελλάδα; Κι όμως, φαίνεται πως έχει καθοριστική σχέση.
Όπως θα θυμάστε, το Παρίσι αντέδρασε
έντονα στην υπογραφή της AUKUS, επειδή έχασε το συμβόλαιο δεκάδων δισ. δολαρίων για την αγορά από την Αυστραλία
υπερσύγχρονων συμβατικών υποβρυχίων,
το οποίο άρπαξαν οι Αμερικανοί, συμφωνώντας με τους Αυστραλούς να τους προμηθεύσουν με πυρηνοκίνητα υποβρύχια.
Θα θυμάστε, λοιπόν, ότι το Παρίσι ανακάλεσε τους πρεσβευτές του από την ΟυάσιΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ
γκτον και την Καμπέρα.
Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ;
Η κρίση φάνηκε να τίθεται σε τροχιά διΒεβαίως, επειδή ο διάβολος κρύβεται ευθέτησης, όταν μετά από λίγες ημέρες
στις λεπτομέρειες, δεν είναι γνωστό πόσο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο Μπάιντεν με
η κυβέρνηση Μακρόν είναι διατεθειμένη τον Μακρόν. Το περιεχόμενο της συνομιλίνα δεσμευθεί σε μία πραγματική συμμα- ας των δύο προέδρων, βεβαίως, δεν έγινε
χία με την Ελλάδα.
γνωστό, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι
Εάν, δηλαδή, η Γαλλία είναι διατεθειμέ- στο αμερικανο-γαλλικό deal υπάρχει και
νη να δεσμευθεί, ότι άμεσα και σχεδόν ελληνική διάσταση. Για την ακρίβεια, ότι
αυτόματα θα εμπλακεί στρατιωτικά στο η Ουάσιγκτον πρόσφερε στο Παρίσι ως
πλευρό της Ελλάδας, σε περίπτωση ελλη- μικρό αντάλλαγμα για την απώλεια του
νοτουρκικής σύρραξης.
συμβολαίου με την Αυστραλία, το συμΑυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, ίσως βόλαιο με την Ελλάδα για τις φρεγάτες.
κρισιμότερο και από την προμήθεια των
υπερσύγχρονων γαλλικών οπλικών συΟΙ ΗΠΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΕΝΟ
στημάτων. Δυστυχώς, όμως, δε γνωρίζουΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
με τις λεπτομέρειες για να αποφανθού- Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό
με εάν θα πρόκειται για «χαλαρή» ή για Πολεμικό Ναυτικό θεωρεί τις Belharra
«σκληρή» δέσμευση.
υπερόπλο, το ίδιο και τις κορβέτες Gowind.

Άρα, από αυτή την άποψη, όχι μόνο δεν
υπάρχει πρόβλημα, αλλά αν οριστικοποιηθεί η προμήθειά τους θα βγουν αναστεναγμοί ανακούφισης. Η σχέση Μητσοτάκη
– Μακρόν είχε έντονες διακυμάνσεις τα
τελευταία δύο χρόνια, όχι μόνο λόγω του
ζητήματος των φρεγατών, αλλά και λόγω
της διπλωματικής παρέμβασης του Βερολίνου στα ελληνοτουρκικά.
Από την άλλη πλευρά, η Αθήνα με τη νέα
ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία
έχει δώσει στην Ουάσιγκτον ουσιαστικά
ό,τι αυτή ζήτησε. Κι όχι μόνο αυτό. Βάφτισε αντάλλαγμα την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές βάσεις! Όπως, όμως,
προκύπτει από τα γεγονότα, οι Αμερικανοί παραμένουν σε στάση Ποντίου Πιλάτου σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αν
και είναι εξοργισμένοι με τον Ερντογάν,
αποφεύγουν επιμελώς να στραφούν έστω
και πολιτικά εναντίον της Άγκυρας, όπως
φάνηκε και από την τελευταία δήλωση
του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Οι κινήσεις και της κυβέρνησης Μπάιντεν
επιβεβαιώνουν, πως οι ΗΠΑ θέτουν σε
δεύτερη μοίρα την Ευρώπη και ειδικότερα
την Ανατολική Μεσόγειο, στρέφοντας όλη
την προσοχή και το δυναμικό τους στον
Ειρηνικό – Ινδικό. Αυτό το έδειξε όχι μόνο
η AUKUS, αλλά και το (στα σκαριά) ευρισκόμενο QUAD (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία
και Ιαπωνία). Με άλλα λόγια, η ανάσχεση *Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφητης Κίνας καθίσταται όχι απλώς ο πρώτος, μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή),
αλλά σχεδόν ο αποκλειστικός στρατηγικός ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολιστόχος των Αμερικανών.
ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΑΛΛΙΑΣ
Το γεγονός αυτό, ωστόσο, αφήνει ένα

αστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου
το Νοέμβριο του 1973.

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
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Επιχειρήσεων
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ΗΠΑ
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500 για $127
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σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999

18 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 1 Οκτωβριου, 2021 / October 1, 2021

ΕΛΛΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία
σε άμυνα και εξωτερική
πολιτική
Το ΠΝ θα έχει πλοία με δυνατότητες κατάρριψης
εναέριων στόχων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και
προστασίας απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους

Η

ιστορική αμυντική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία είναι
γεγονός. Όπως ανακοίνωσαν Εμανουέλ
Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης από το
Παρίσι, πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την άμυνα και την
ασφάλεια.
Η συμφωνία προβλέπει την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την
Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση
που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα,
ακόμη και αν αυτή η χώρα είναι μέσα στο
πλαίσιο των συμμαχιών τους (όπως π.χ. η
Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ).
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι
παράλληλα η Ελλάδα θα παραλάβει σε
χρόνο – ρεκόρ, 3+1 φρεγάτες Belhara με
πλήρη εξοπλισμό αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέμου και δυνατότητες να
καταρρίπτουν εναέριους στόχους σε πολύ
μεγάλες αποστάσεις. Οι φρεγάτες, με την
υψηλή τεχνολογία και τα μεγάλου βεληνεκούς οπλικά τους συστήματα, θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
καθώς πέρα από τις αυξημένες δυνατότητες θα είναι απολύτως συμβατές ώστε να
«συνεργάζονται» με τα μαχητικά Rafale.
Όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση εξοπλίζει το Πολεμικό Ναυτικό
με το βλέμμα στο μέλλον, καθώς οι 3 φρεγάτες (με option για άλλη μία), αγοράζονται από την Ελλάδα στην πιο συμφέρουσα τιμή, με πλήρη οπλισμό και με χρόνο
παράδοσης – ρεκόρ. Η πρώτη υπερσύγχρονη «ψηφιακή» φρεγάτα αναμένεται
να παραδοθεί το 2025 και η τελευταία
το 2026.
Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια της χώρας μας, καθώς Ελλάδα και
Γαλλία έχουν δεσμευθεί μέσω της στρατηγικής εταιρικής συμφωνίας, πέρα και
πάνω από υπάρχουσες δομές (ΝΑΤΟ και
ΕΕ) να συνδράμουν στρατιωτικά η μία την
άλλη, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Ωστόσο, η διμερής συμφωνία έχει
και καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς
συνιστά αποδοχή του δόγματος της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δύο χώρες και αποτελεί ένα
ουσιαστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΜΥΝΑ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ουσιαστικά, Ελλάδα και Γαλλία με τη
διμερή συμφωνία, η οποία εγγυάται τη
συνεργασία των δύο χωρών στην άμυνα
και στην εξωτερική πολιτική, λειτουργούν
μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών τους,
ενδυναμώνουν την πολιτική τής στρατηγικής αυτονομίας τής Ε.Ε. και εμβαθύνουν τη σχέση των δύο χωρών μέσα στο
ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η εξασφάλιση 3 υπερσύγχρονων κορβέτων Gowind (με option
για άλλη μία) με πλήρη εξοπλισμό. Η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα και εξασφάλισε
μια πολύ ισχυρή αμυντική συνεργασία
μετά τις ανακατατάξεις από τη συμφωνία
AUKUS.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα αποκτήσει 3 φρεγάτες FDI HN (Hellenic Navy), με
διαμόρφωση η οποία επελέγη από το ίδιο
το Πολεμικό μας Ναυτικό και η οποία είναι
ισχυρότερη από την αντίστοιχη γαλλική.
Το πλοίο ανήκει στην επόμενη γενιά
«ψηφιακών» φρεγατών, και εξοπλίζεται
με το κορυφαίο ραντάρ SeaFire. Το τελευταίο συνδυάζεται με τους υπερσύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους
ASTER 30, στην πλέον τελευταία τους έκδοση. Ο συνδυασμός SeaFire/ASTER 30
θα προσφέρει αεράμυνα περιοχής στις
Μονάδες του Στόλου, σε αποστάσεις
που υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα, ενώ
ταυτόχρονα θα διαθέτει και Αντιβαλλιστικές Ικανότητες.
Δηλαδή, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά
για πρώτη φορά στην ιστορία του, πλοία
που θα έχουν δυνατότητα να καταρρίπτουν εναέριους στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ενώ θα μπορούν να
προσφέρουν και προστασία απέναντι σε
βαλλιστικούς πυραύλους.
Ο οπλισμός συμπληρώνεται από προηγμένο πυροβόλο των 76 χιλιοστών, αλλά
και σύστημα RAM των 21 πυραύλων, που
ολοκληρώνει την αντιαεροπορική / αντιβληματική ασπίδα του πλοίου.
Η νέα φρεγάτα του Πολεμικού μας Ναυτικού, εκτός από εξελιγμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες, διαθέτει και κορυφαί-

ες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, χάρη στο
παγκοσμίως πρωτοπόρο sonar CAPTAS-4.
Το τελευταίο θα συνδυαστεί με τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα
MH-60R που πρόσφατα αγόρασε η χώρα
μας από τις ΗΠΑ και θα παραδοθούν
στις αρχές του 2022. Τον ανθυποβρυχιακό οπλισμό συμπληρώνουν υπερσύγχρονες ανθυποβρυχιακές τορπίλες.
Ο οπλισμός εναντίον πλοίων περιλαμβάνει τους πλέον εξελιγμένους «ψηφιακούς» Exocet MM40 Block 3c, με ικανότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις,
ενώ ταυτόχρονα έχουν και δυνατότητα να
πλήξουν παράκτιους στόχους. Ο εξοπλισμός των νέων μας «ψηφιακών» φρεγατών συμπληρώνεται από υπερσύγχρονα
ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία ολοκληρώνονται πάνω στο κορυφαίο παγκοσμίως γαλλικό Κέντρο Πληροφοριών Μάχης SETIS.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν επίσης,
ότι η «Στρατηγική Εταιρική Σχέση για τη
Συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια» Ελλάδας – Γαλλίας σημαίνει τα εξής:
1| Η Συμφωνία επισφραγίζει τη στενή
συμμαχική σχέση που έχουν αναπτύξει
οι δύο χώρες, αναβαθμίζει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας στην Ευρώπη
και στην περιοχή και ενισχύει τις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας με την
ανακοίνωση για την απόκτηση τριών νέων
γαλλικών φρεγατών (οι λεπτομέρειες θα
οριστικοποιηθούν μέσα στους επόμενους
μήνες).
2| Η Συμφωνία περιέχει (άρθρο 2) ρήτρα
αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μια από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση στην επικράτειά της. Με τον
τρόπο αυτό, η Ελλάδα θωρακίζεται έναντι
απειλών ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, μέσω της συμφωνίας,
αποκτά ουσία το άρθρο 42, παράγραφος

7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.
3| Με τη συμφωνία Ελλάδα και Γαλλία υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις η μία
έναντι της άλλης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, ενισχύουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα της
άμυνας και το ΝΑΤΟ, καθώς πρόκειται για
δύο χώρες – μέλη της Ε.Ε, αλλά και συμμάχους στο ΝΑΤΟ.
4| Τη Συμφωνία συνοδεύει ανακοίνωση
για την απόκτηση από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τριών γαλλικών φρεγατών.
5| Η Συμφωνία προβλέπει συνεργασία
στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική.
Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, όπως είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, καθώς και στις
δηλώσεις του στη Σύνοδο Κορυφής της
EUMED, στη συζήτηση για την ανάγκη
στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.
6| Η Μεσόγειος ανοίγει δρόμους. Η
ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής
εταιρικής σχέσης είναι ένα πρώτο μεγάλο
βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.
7| Ήδη από την ομιλία του στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ o Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης
των αναγκαίων αμυντικών ικανοτήτων,
ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε προκλήσεις, στην ευρύτερη γειτονιά της, όπως στη Μεσόγειο, στη
Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ, όπου το
ΝΑΤΟ δε θα είναι «παρών».
8| H Συμφωνία προβλέπει τακτικές διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών
και Άμυνας των δύο χωρών, τόσο για θέματα ασφάλειας και άμυνας, όσο και για
περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, υβριδικές απειλές, θαλάσσια ασφάλεια, μετανάστευση.
© Newsbreak.gr

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

A valu

e of
at the $60+
super
marke
You
t

pay on
ly

$3

5

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 1 Οκτωβριου, 2021 / October 1, 2021 • 19

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία
της Ναυπάκτου
Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε στις εκβολές του Αχελώου
ποταμού, κοντά στα νησάκια Εχινάδες, στις 7 Οκτωβρίου 1571,
αλλά έμεινε στην ιστορία ως Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Α

πό τις μεγαλύτερες ναυμαχίες όλων
εποχών, τόσο για τον αριθμό των
σκαφών που ενεπλάκησαν, όσο και για
την τακτική που εφαρμόστηκε. Έλαβε
χώρα στις 7 Οκτωβρίου 1571 στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου (τότε Λέπαντο), με αντιπάλους τα χριστιανικά κράτη
της Δύσης και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έληξε την ίδια μέρα, με θριαμβευτική επικράτηση των Δυτικών.
Η κυριαρχία των Οθωμανών στη Μεσόγειο μετά και την κατάκτηση της Κύπρου
(1571) τροφοδότησε τις επεκτατικές τους
διαθέσεις προς δυσμάς. Τα χριστιανικά
κράτη αφυπνίστηκαν, παραμέρισαν για
λίγο τις διαφορές τους και με πρωτοβουλία του Πάπα Πίου Ε’ συγκρότησαν
στις 25 Μαΐου 1571 τον «Ιερό Αντιτουρκικό Συνασπισμό (Sacra Liga Antiturca).
Τον αποτελούσαν η Ισπανία, η Βενετία,
η Γένουα, το Παπικό Κράτος, η Σαβοΐα, η
Μάλτα και άλλες μικρότερες πόλεις της
ιταλικής χερσονήσου. Αποφασίστηκε η
συγκρότηση στόλου και η αποστολή του
στην ανατολική Μεσόγειο.

H ναυτική δύναμη, με επικεφαλής το
νεαρό Ισπανό πρίγκηπα Δον Χουάν της
Αυστρίας, συγκεντρώθηκε στη Μεσίνα
της Σικελίας και με τις ευλογίες του Πάπα
απέπλευσε στις 16 Σεπτεμβρίου 1571.
Δέκα μέρες αργότερα, ο στόλος έφθασε
στην Κεφαλονιά, όπου πραγματοποίησε

Suggested presentation.

τις τελευταίες του προετοιμασίες, ενόψει
της αναμέτρησής του με τον Οθωμανικό,
που ναυλοχούσε στη Ναύπακτο.
Ο ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ αριθμούσε
210 γαλέρες, 30 φρεγάτες, 24 μεταφορικά πλοία και άλλα μικρότερα πλοία
συνοδείας. Τα πληρώματα των πλοίων
έφθαναν τους 38.000 άνδρες, από τους
οποίους οι 15.000 ήταν Έλληνες από τα
νησιά του Ιονίου και την Κρήτη. Πλούσιοι Έλληνες είχαν εξοπλίσει πλοία και
βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης, όπως ο κερκυραίος Στυλιανός
Χαλικιόπουλος, ο ζακυνθινός Μαρίνος
Σιγούρος και ο κρητικός Μανούσος Θεοτοκόπουλος (αδελφός του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου).
Ο ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ με επικεφαλής τον Μουεζίν Ζαντέ Αλή Πασά είχε
210 γαλέρες και 50 άλλα πλοία συνοδείας. Τα πληρώματα έφθαναν τους 47.000
άνδρες, από τους οποίους 15.000 ήταν
Έλληνες βίαια στρατολογημένοι. Υπολειπόταν σε δύναμη πυρός και ηθικό, καθώς
τα πληρώματα μάχονταν για πολύ καιρό
και ήταν εξουθενωμένα. Η τουρκική αρμάδα ήταν αποκλειστικά κωπήλατη, ενώ
ο συμμαχικός στόλος διέθετε και ιστιοφόρα πλοία, που ήταν το νέο στοιχείο της
ναυτικής μάχης.
Η αποφασιστική αναμέτρηση δόθηκε
στις εκβολές του Αχελώου ποταμού, κοντά στα νησάκια Εχινάδες, στις 7 Οκτωβρίου 1571, αλλά έμεινε στην ιστορία ως
Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
Από το πρωί έως αργά το απόγευμα η
σύγκρουση διεξαγόταν με τρομερή ένταση. Ο αγώνας σε ορισμένες φάσεις μεταφέρθηκε από κατάστρωμα σε κατάστρωμα και γινόταν σώμα με σώμα. Ο χριστιανικός στόλος με αρτιότερο οπλισμό και
καλύτερη τακτική νίκησε κατά κράτος
τον αντίπαλό του, που ήταν σχεδόν αήττητος μέχρι τότε, και η νίκη αυτή εκφράστηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, με τα
λόγια του συγγραφέα του «Δον Κιχώτη»
Μιγκέλ ντε Θερβάντες, που πήρε μέρος

στη ναυμαχία κι έχασε το αριστερό του
χέρι: «Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή
που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι
σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι».
Η Οθωμανική πλευρά κατόρθωσε να διασώσει μόλις 50 πλοία, ενώ οι απώλειες
σε έμψυχο δυναμικό ανήλθαν σε 20.000
νεκρούς, ανάμεσά τους ο Μουεζίν Ζαντέ
Αλή Πασάς, ο Αιγύπτιος αρχηγός Μεχμέτ
Σιρόκο και 160 μπέηδες. Οι σύμμαχοι
έχασαν 8.000 άνδρες, μεταξύ αυτών και ο
βενετός ναύαρχος Αγκοστίνο Μπαρμπαρίγκο, και μόλις 20 γαλέρες.
Βαρύς ήταν και ο φόρος που πλήρωσε
το ελληνικό στοιχείο. Οι ιστορικοί υπολογίζουν ότι το 30-40% των νεκρών πρέπει
να ήταν Έλληνες, αν υπολογίσουμε τη
σύνθεση των πληρωμάτων και των δύο
πλευρών. Πάντως, αρκετοί Έλληνες που
είχαν στρατολογηθεί διά της βίας από
τους Οθωμανούς, απέκτησαν την ελευθερία τους.
Η νίκη των συμμάχων χαιρετίστηκε με
ενθουσιασμό στη Δύση.

Μεγάλοι ζωγράφοι της εποχής, όπως
ο Τιντορέτο, ο Τιτσιάνο και ο Βερονέζε,
απαθανάτισαν με έργα τους σκηνές της
ναυμαχίας, ενώ ο Ελ Γκρέκο φιλοτέχνησε το πορτρέτο του μεγάλου νικητή, Δον
Χουάν της Αυστρίας.
Η συντριβή των Οθωμανών μπορεί να
ανέκοψε την επεκτατική πολιτική της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την
Ευρώπη, δεν έφερε όμως τα επιθυμητά
αποτελέσματα για τα χριστιανικά κράτη
της Δύσης. Ο διακαής τους πόθος για την
κατάληψη της Κωνσταντινούπολης δεν
πραγματοποιήθηκε, εξαιτίας των μεταξύ
τους ανταγωνισμών, που επέτρεψε στο
σουλτάνο να διατηρήσει την κυριαρχία
του στη Μεσόγειο για πολύ καιρό ακόμη.
Για τους υπόδουλους Έλληνες, η νίκη
των συμμάχων ήταν μια χαραμάδα ελπίδας για την αποτίναξη του τουρκικού
ζυγού. Επαναστάτησαν πολλές περιοχές
(Μάνη, Πάτρα, Αίγιο, Γαλαξίδι, Πάργα,
Ηγουμενίτσα, Βόνιτσα, Άνδρος, Πάρος,
Νάξος), αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
© SANSIMERA.GR
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ΕΛΛΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Τι δήλωσαν

ΜΑΚΡΌΝ – ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ
Ι
στορικής σημασίας αναβάθμιση της
στρατιωτικής και διπλωματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας
αποτελεί η συμφωνία που υπέγραψαν οι
Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι το πρωί της Τρίτης 28
Σεπτεμβρίου.
Η συμφωνία αυτή καλύπτει έναν τεράστιο γεωγραφικό χώρο, στον οποίο
εντάσσονται η Μεσόγειος, η Β. Αφρική,
η Υποσαχάρια Αφρική (Σαχέλ), η Μ. Ανατολή και η Ανατ. Μεσόγειος. Μέρος της
συμφωνίας αποτελεί η αγορά 3 γαλλικών φρεγατών υπερσύγχρονης τεχνολογίας με option αγοράς και μίας τέταρτης,
ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις
για το «χτίσιμο» σε ελληνικά ναυπηγεία
τριών γαλλικών κορβέτων τύπου GoWind.
Σε συνδυασμό με την αγορά των 24άρων
Rafale, το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης σε αγορά αμυντικών εξοπλισμών από
τη Γαλλία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10
δισ. ευρώ.
«Υπέγραψα μόλις τώρα μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την άμυνα
και την ασφάλεια, που είναι απαύγασμα
μιας εργασίας από τον Ιούλιο του 2018 και
κυρίως καρπός των τελευταίων 18 μηνών,
που οδήγησαν τη Γαλλία να δεσμευτεί
στο πλευρό σας το καλοκαίρι του 2020»
τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακρόν, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας για τη στρατηγική
εταιρική σχέση σε Άμυνα και Ασφάλεια
μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας.
Ο κ. Μακρόν επισήμανε ότι το περασμένο καλοκαίρι «εντατικοποιήσαμε τη
συνεργασία που καταλήγει στη συμφωνία να δυναμώσουμε και να ενισχύσουμε
τις σχέσεις μας στη βάση των κοινών μας
συμφερόντων». Πρόσθεσε επίσης: «Θέλουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα αμφοτέρων των κρατών μας, προωθώντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στις κοινές μας περιοχές».
Ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για εμβάθυνση
της συνεργασίας στα στρατηγικά διακυβεύματα στο στρατιωτικό κομμάτι, κάτι
που μεταφράζεται -όπως είπε- από την
ελληνική απόφαση να αποκτήσει τα αεροσκάφη Rafale και τρεις φρεγάτες τύπου
Belharra, που θα κατασκευαστούν στη
Γαλλία.
«Αυτή η συνεργασία εγγράφεται στο
αμοιβαίο σχέδιο των δικών μας δεσμεύσεων στο επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ επεκτείνοντας και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις για
την προστασία της δικής μας περιοχής επ’
ωφελεία της ειρήνης και της ασφάλειας
στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια» ανέφερε
ο κ. Μακρόν.

«ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ»
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για
την Ελλάδα και τη Γαλλία, γιατί με τον
πρόεδρο Μακρόν αποφασίσαμε την αναβάθμιση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας μας, διευρύνοντας παράλληλα
τη διάθεση των κρατών μας για συμπαράταξη, για αμοιβαία συνδρομή και για
κοινή δράση σε όλα τα πεδία. Η υπογραφή της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση
στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και στην ασφάλεια
δεν αποτυπώνει μόνο, αλλά ενισχύει μια
πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή σε
όλους, πως οι δύο χώρες μας -Ελλάδα και
Γαλλία- έχουν ήδη αναπτύξει μια πολύ
ισχυρή συμμαχική σχέση που ουσιαστικά
υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της μίας έναντι της άλλης στο πλαίσιο της ΕΕ και του

ΝΑΤΟ» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του για
τη στρατηγική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και την αγορά των φρεγατών Belharra.
«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»
«Η συμφωνία συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, στην ενδυνάμωση
της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και στην παγκόσμια ειρήνη» ανέφερε ο Εμανουέλ
Μακρόν, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του
και τονίζοντας παράλληλα ότι η συνεργασία αυτή δεν έχει κανένα προϊστάμενο διότι μιλάμε για μια ειρήνη κοινή. «Πρέπει
να πω ότι έχουμε ένα κοινό όραμα, αυτό
των κοινών μας συμφερόντων και της σταθερότητας. Μια βούληση να δράσουμε
και να συνεργαστούμε από κοινού. Αυτή
η συνεργασία εγγράφεται στην πίστη που
έχουμε από κοινού στη μάχη μας επ’ ωφελεία ενός ευρωπαϊκού αγαθού» δήλωσε ο
Γάλλος πρόεδρος.

«ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟΛΜΗΡΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ»
«Μάλιστα οι τομείς της εξωτερικής και
αμυντικής πολιτικής καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος αλλά δεν εξαντλούν σε καμία
περίπτωση αυτή τη συνεργασία… Οι κοινές προσπάθειές μας ανέδειξαν με τον
πιο εύγλωττο τρόπο τις προκλήσεις που
θέτει η κλιματική κρίση στο ευαίσθητο οικοσύστημα της κοινής μας θάλασσας, της
Μεσογείου» σημείωσε ο έλληνας πρωθυπουργός.
«Διαχρονικά η Ελλάδα και η Γαλλία, η
Γαλλία και η Ελλάδα, έχουν δεσμούς τους
οποίους διαπερνούν κοινές αξίες. Η πίστη στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στο
κράτος δίκαιου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και ασφαλώς ο σεβασμός και η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και ιδίως
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
το δίκαιο της θάλασσας» υπογράμμισε ο
κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η σημερινή εξέλιξη έρχεται να εδραιώσει αυτή
την κοινή συνετή πορεία. Αποτελεί όμως
και μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών στην ήπειρό
μας. Γιατί Ελλάδα και Γαλλία κάνουν σήμερα ένα πρώτο τολμηρό βήμα προς την
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Με
τον πρόεδρο Μακρόν έχουμε το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη των αναγκαίων αμυντικών δυνατοτήτων και τις ικανότητες της
αυτόνομης απόκρισης της Ευρώπης στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει».
«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το
εάν είναι μια χειρονομία για να καταλαγιάσει την κρίση με τις ΗΠΑ, ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι
«αυτό που υπογράφουμε είναι μια στρατηγική συμφωνία δική μας. Μίλησα με τον
κ. Μπάιντεν και εκφράστηκα επ’ αυτού σε
σχέση με το αυστραλιανό σύμφωνο. Η επιλογή της Αυστραλίας δεν αλλάζει τίποτα
στη στρατηγική της Γαλλίας στον Ειρηνικό.
Έχουμε πολλούς εταίρους στην περιοχή,
και η Γαλλία είναι μια δύναμη στην περιοχή αυτή, ανεξάρτητα από κάθε σύμβαση.
Έχουμε πολλούς Γάλλους στην περιοχή,
και επίσης 8.000 στρατιώτες. Η επιλογή
της Αυστραλίας με κάποιες συνέπειες που
θα δούμε τις εβδομάδες που ακολουθούν,
δεν έχει αντίκτυπο στην ινδο-ειρηνική
στρατηγική της Γαλλίας. Αυτή η στρατηγική εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σύμβαση με την Αυστραλία ήταν μια
εμπορική συμφωνία που ανήκε στους
επικεφαλής των αντίστοιχων υπουργείων,
υπήρχε όμως η κατασκευή υποβρυχίων
στην Αυστραλία για τους Αυστραλούς. Οι
επιπτώσεις για τη Γαλλία περιορίζονται σε
κάποιες εκατοντάδες θέσεις μηχανικών».
Ο κ. Μακρόν ανέφερε ακόμα ότι, ανεξάρτητα από αυτό το θέμα, «αυτό που υπογράφουμε σήμερα είναι μια δομικής φύσεως συνεργασία που είναι σε απόλυτη
συνοχή με αυτό που είμαστε».

πη έχει την υποχρέωση να έχει τη δυνατότητα αυτοτελώς να υπερασπιστεί τα δικά
της εθνικά και γεωγραφικά υπευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι που
μπορεί να το κάνει, μόνο εάν αναπτύξει τη
δυνατότητα να μπορεί να επιχειρεί, χωρίς
κατά ανάγκη να προσβλέπει εάν το κρίνει η ίδια απαραίτητο στη συνδρομή του
ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια, επιλογές όπως η σύναψη αυτής της
εταιρικής στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ
Ελλάδος και Γαλλίας, κινούνται ακριβώς
σε αυτή την κατεύθυνση. Διότι ενισχύο«Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ντας την αμυντική μας συνεργασία, προΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΝΑ
ωθώντας τη διαλειτουργικότητα, αγοράΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΑ
ζοντας ουσιαστικά ευρωπαϊκά οπλικά συΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
στήματα ακριβώς αυτή την κεντρική στραΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ»
τηγική επιλογή υπηρετούμε και γι’ αυτό
Σε ερώτηση για τη στρατηγική αυτονομία και είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γετης Ευρώπης, ο έλληνας πρωθυπουργός γονός, ότι σε διμερές επίπεδο, Ελλάδα και
απάντησε: «Η συζήτηση για την ευρωπα- Γαλλία κάνουν ένα πρώτο βήμα σε αυτή
ϊκή στρατηγική αυτονομία έχει ξεκινήσει την κατεύθυνση, ανοίγοντας προφανώς το
να αποκτά πραγματικό περιεχόμενο. Και δρόμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να
με την ευκαιρία της γαλλικής προεδρίας το μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα σχήμα
πρώτο εξάμηνο του 2022 θα μπορέσουμε πιο ενισχυμένης αμυντικής συνεργασίας,
να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο σε αυτή εφόσον αυτές το επιλέξουν».
την κατεύθυνση. Όπως είχα την ευκαιρία
© zougla.gr
να τονίσω και στα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρώ-

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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GOSS!P
Πωλείται η πολυτελής έπαυλη της Rihanna
στο Hollywood για 7,8 εκατομμύρια δολάρια

ANGELINA JOLIE – WEEKND: Οι νέες κοινές
φωτογραφίες τους που φουντώνουν τις
φήμες περί σχέσης

Ή

Τ

ην πολυτελή της έπαυλη στους λόφους του Hollywood, πουλάει η
Rihanna, για 7,8 εκατομμύρια δολάρια.
Η πολυτελής έπαυλη που ξεχωρίζει για
τη μοντέρνα αρχιτεκτονική της, καταλαμβάνει σχεδόν μισό στρέμμα και κόστισε
6,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η έπαυλη της Rihanna έχει έξι υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια, αίθουσα προβολών,
αίθουσα παιχνιδιών, θέσεις πάρκινγκ
για οκτώ αυτοκίνητα, γυμναστήριο, σπα,
μπαρ και πολλά άλλα δωμάτια.
© govastileto.gr

Η Ζόι είναι ολόκληρη
ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ!

Μ

ια… ζωγραφιά (κυριολεκτικά) είναι το σώμα της συντρόφου του
23χρονου αμυντικού της Μίλαν, Τεό
Ερνάντες. Ο λόγος για την 25χρονη
Ζόι Κριστοφόλι, η οποία δηλώνει μοντέλο, influencer και ιδιοκτήτρια στούντιο για τατουάζ.
Θαυμάστε την!

ταν πριν από τρεις μήνες όταν κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες με την Angelina Jolie και τον The
Weeknd να βγαίνουν από εστιατόριο στο
L.A., όπου δείπνησαν μαζί, με τον κόσμο
να αναρωτιέται αν μιλάμε για τη νέα σχέση του Hollywood.
Ύστερα από το ραντεβού τους, που ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ήταν επαγγελματικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος, το φημολογούμενο ζευγάρι εθεάθη
ξανά στον ίδιο χώρο, σε μια ιδιωτική συναυλία.
Ωστόσο, οι δύο καλλιτέχνες έκαναν και
νέα εμφάνιση, με τους paparazzi να τους
φωτογραφίζουν σε εστιατόριο στη Santa
Monica. Σύμφωνα με τη Daily Mail έφτασαν χωριστά, έφαγαν σε ιδιωτικό τμήμα
ιταλικού εστιατορίου και παρέμειναν
εκεί για δυόμισι ώρες.
Έπειτα, έφυγαν μαζί. Η τελευταία τους
αυτή συνάντηση πυροδοτεί εκ νέου τις
φήμες που τους θέλουν ζευγάρι. Η ηθοποιός φόρεσε μακρύ μαύρο φόρεμα και

ο τραγουδιστής μαύρο τζιν, μπότες και
jacket.
© govastileto.gr

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο πατέρας της
παρακολουθούσε την κρεβατοκάμαρά
της και ηχογραφούσε συνομιλίες

Η

Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα τελευταία 13 χρόνια ήταν
αναγκασμένη να ζει υπό την
κηδεμονία του πατέρας της και
πλευρές αυτής της περιόδου
θέλει να φωτίσει ντοκιμαντέρ
των New York Times.
Υπενθυμίζεται ότι η 40χρονη
ποπ σταρ έχει επιδοθεί σε μια
δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς, εδώ
και τουλάχιστον μια δεκαετία
προκειμένου να πάρει πίσω
την ελευθερία της.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς – σύμφωνα με τους New York Times
– βρισκόταν υπό εξαιρετικά
στενή και παραβιαστική παρακολούθηση.
Μάλιστα, ο πατέρας της είχε
προσλάβει εταιρεία ασφαλείας για να παρακολουθεί από
ηλεκτρονικές επικοινωνίες έως
ηχογραφήσεις από το υπνοδωμάτιό της και συζητήσεις με το
σύντροφο και τα παιδιά της.
Τους εν λόγω ισχυρισμούς
υποστηρίζει – όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ – πρώην υπάλληλος της εταιρείας ασφαλείας,
ονόματι Άλεξ Βλάσοβ, ο οποί-

ος παρουσίασε e-mails, μηνύματα και ηχογραφήσεις.
Ο Άλεξ Βλάσοβ εργαζόταν ως
βοηθός διευθυντή και υπεύθυνος επιχειρήσεων και κυβερνο-ασφάλειας της εταιρείας
Black Box που είχε αναλάβει
την ασφάλεια της Μπρίτνεϊ
Σπίαρς.
© Newsit.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

Α-Και
Α-Καλημέρα
Μάγδα
μου,σου
όλαβρήκε
εντάξει;
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
εισιτήρια Μ-Α,
είπατοκιέχαψε;
εγώ…
Μ-Σχεδόν.
Μ-Ευτυχώς ναι, όλα καλά. Μπήκαμε στη
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Λάμπης;μας πάλι…
Α-Άλλες
προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Α-Τι σχεδόν;
ρουτίνα
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Μ-Με
ρώτησε
τότε
γιατί δε σήκωνε το τηΑ-Ε, όχι Αλέκα
και κανονική
ρουτίνα. Να λες… Μ-Για
Μ-Φυσικά
μου.
πες
μου
να
τις
μάθω.
ρουτίνα της κορωνο-εποχής.
λέφωνο ο σύζυγος μου.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
Πότεόπως
μας φεύγεις;
Πρώτα
απ΄ όλα, όλο τον καιρό που
Μ-Δηλαδή,
λέμε π.Χ. και μ.Χ. – προ Α-Φυσικά.
Α-Έξυπνος
ο τύπος…
και μετά Χριστού εποχής;
αλλά κι εγώ ξέρεις τι ετοιHERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
ΜΤην άλλη εβδομάδα.
θαΜ-Ναι
λείπεις,έξυπνος,
θα πρέπει
κάποιος να παίρνει τα
Α-Ναι, κάποτε πρέπει όλοι μας να το κα- μόλογη είμαι;
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Αυτό να
Λοιπόν;
ταλάβουμε
ότι αυτή είναι η ωμή αλήθεια. γράμματα
Α-Τόσο νωρίς;
απόλέγεται.
το γραμματοκιβώτιο
για να μη
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Μ-Του είπα ότι δουλεύει από το μεσημέρι
Μ-Κατάλαβα. Βράσε όριζα…
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Τι
να κάνουμε
τα εισιτήρια
ότι λείπεις.
στον κήπο.
Α-Κάτι
τέτοιο. χρυσή
Τώρα μου,
για φέτος
πες μου
ξανά, φαίνεται
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Α-Καιέχεις!
το έχαψε;
αυτά
πουλες
μου
τις προάλλες,
δεν Μ-Δίκιο
φεύγουν
καιείπες
είναι ζεστά
ψωμιά τουδιότι
φούρνου.
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
(514) 270-1961
• Fax: (514)
274-2600
TRANSITAIRESTél.:
INTERNATIONAUX
AGENCE MARITIME
Μ-Ναι αλλά συνέχισε την ανάκριση.
τα πολύ… κατάλαβα.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas.com
Α-Ύστερα,
για
καλό
και
για
κακό,
σου
συνιστώ
να
Α-Έχεις
δίκιο
σ’
αυτό.
Πολλοί
γνωστοί
πάνε
στην
Α-Δηλαδή;
Μ-Λοιπόν, όπως σου είπα, είχα πάει για
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
Μ-Τι τρώμε,
παραγγέλνουμε
ψώνια
κοντά
τα πόδια,
μια και
το γενικόανδιακόπτη
του νερού. από εστιΕλλάδα.εδώ
Άλλοι
για με
διακοπές
και άλλοι
για τονα κλείσεις
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax: (514) 274-2600
ψυγείο από το ταξίδι μας ήταν εντελώς ατόρια ή αν τρώμε σπίτι.
κι αυτό,
τοείπες;
σημειώνω. Και το ηλεκτρικό info@hermesoverseas.com
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά
και άλλα.τη Μαρί- Μ-Καλό
άδειο,
και συνάντησα
στο δρόμο
Α-Κι εσύ
τι του
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Μ-Εκείνη
τη
στιγμή
του είπα να περιμένει
κα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν να κλείσω;
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
φαγητό από
το
Α-Ποια; Αυτή που ξαναγύρισε στο Παρκ ένα λεπτό για να βγάλω το6692
Avenue
du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να
κάποιοι επιτήδειοι
και επιτήδειες,
υποτίθεται
φούρνο.
Εξτένσιον
μετά από
20 χρόνιαπου
στη
Νότια Α-Όχι.
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε
τα
πράγματά
σας...
Α-Αφού δεν
είχες μαγειρέψει.
Ακτή;
το λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς
ηλεκτρονικούς διακόπτες
γνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Ναι αλλά δεν το ήξερε αυτός.
Μ-Ναι, αυτή. Λοιπόν, όπως συζητούσαμε
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
αυτούςγιατί
πουτου
ανοίγουν
κλείνουν
τα φώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν
τα χεριά
ψηλά, καιαπό
τα βάρη
μαζί Μου
με τα από
Α-Τότε
είπες και
αυτό
το ψέμα;
και
της είπα
ότι γύρισα
ταξίδι.
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Προσέχουμε
Μ-Αχ φιλενάδα. Αν αυτός νόμιζε ότι ήταν
είπε λοιπόν ότι θα πήγαινε κι αυτή αλλά
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
το όνομά μας.
τον πουλούλόγω της ταλαιπωρίας που υπάρχει με τα έξυπνος, εγώ τον αγόραζα καισεβόμαστε
τεστ
πρέπει
κάνεις
πας, τους
και κισαανδέκα
φόρες.
λείπεις,
δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
Εν τωπου
μεταξύ
όμως,να
έχουν
πάρειπριν
την αμοιβή
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
μετά όταν γυρίσεις, αν δεν είσαι εμβολια- Α-Και πάλι δε σε καταλαβαίνω.
γίνεταιταεύκολη
λεία γιαγιατους
κλέφτεςαπόπουτο
για τη δουλειά
που…δόση,
δεν έκαναν.
είπα αυτά
να πάρω
σμένος
με διπλή
το ανέβαλε. Αλλά δεΜ-Του
σεβόμαστε το όνομά μας.
κινητό μου το παντοπωλείο όπου ψωνίζω
τοΑ-Τι
έκανε
τελικά το εμβόλιο, επειδή στο καιροφυλακτούν.
μου λες;
γυρισμό θα έπρεπε να έμενε καραντίνα εδώ και χρόνια να τους πω να επιβεβαιώαπόαπό
τα παιδιά
του SPARTAN
δε
Μ-Και
πουΑυτόείσαιθα την
ακόμα.
Υπάρχεινα τέτοια
14
μέρες.
απότρεπε
βοη- Μ-Και
σουν το
ότιΑλάρμ
ψώνισα
το τηλέφωνο
και μου
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
έστειλαν
ψώνια
θήσει
την κόρη που
της κρατώντας
πουταέχω
σπίτι;σπίτι. Κατάλαβες τώρα; ανεξάρτητα από το βάρος καιότιχωρίς
ανευθυνότητα,
αν μπλεχτείςτηνσεμπέμπα
τέτοιες βοηθάει
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης Α-Κατάλαβα ότι έπρεπε να δούλευες σε
μια και αυτή πρέπει να δουλέψει για να τα
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
και
βοηθά,
αλλά
όταν
κτυπήσει
ο
υποθέσεις
τότε
άστα
να
πάνε.
μυστικές υπηρεσίες και όχι στα εργοστάφέρει πέρας.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
Α-Τώρα θυμήθηκα.
Η αρχές
κόρη τις
τηςΕλλάδας
είναι να
η συναγερμός
σια.
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Α-Έπρεπε
οι
κυβερνητικές
Σας
πληροφορούμε
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στονΑθήνα
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
σε μόνο
Νίκη που την άφησε ο άνδρας της όταν
Μ-Τα παραλές. Λοιπόν, συνεχίζοντας με
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας ανακοίνωσης 210
4833-594
όμωςότινομίζουν
ότι Ελληνίδα
το σπίτι
ήταν πιοότισυνεργάσιμες
με τιςΟπροξενικές
έμαθε
ήταν έγκυος.
άχρηστοςαρχές
άν- τα
τονπράγματα.
τύπο, τουΑνείπα
σαν καλή
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
νοικοκυράτότε
και δε
καλή
μαγείρισσα,
έκανα
τα
δρας…
κατοικείται,
θα
προσπαθήσουν
να
σε
εδώ.
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή
ενός
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
ψώνια μου από τηλεφώνου και μου τα
Μ-Ακριβώς.
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
1563
Begin,
Ville
St-Laurent,
Québec
H4R
1W9
(corner
Thimens)
Μ-Έχεις
δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα κλέψουν.
έφεραν.
Α-Λοιπόν;
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Μ-Όταν λοιπόν μου τα είπε αυτά η Μα- Α-Και το ‘χαψε;
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην Μ-Αλέκα,
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
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Ελλάδα. το τεστ εγώ κι ο Αγαμέμνων και φιλενάδα.
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης επιπλέον έπρεπε να βρίσκομαι σε καραντί- Α-Και του είπες;
Πάρε τιςκαιπιστωτικές
σου κάρτες καιναπες
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι.
Ελλάδα και δικαιούστε
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οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
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στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
καιΕλλάδα
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Αλλά ότι
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ή ενόςσας
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θα πας
για να ξέρουν
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το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
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από
την
Ελλάδα
στον
Καναδ
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σας
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το
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σας
από
το
χωριό
σας
στην
Ελλάδα
Μ-Φοβόμουνα να πω την αλήθεια και δε χρειάζεται.
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
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35
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τιμές
της
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το εξωτερικό.
δε, ανστον
οι
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί
αυτό;έχουμε εμβο- αγορές
Α-Πάλιαπό
καλά.
Δε ζήτησεΤοναάλλο
μιλήσει
της
είπα ψέματα,
ότι εμείς
Αγαμέμνονα;
λιαστεί
και
δε
χρειαζόμαστε
άλλο
τεστ
και
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Μ-Του είπα αν θέλει να
μιλήσει
στοντρόπος
άνκαραντίνα.
Είναι
ένας
να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
Έστω
και 15%
απ’ αυτούς
πουΚαιθαύστερα;
πάνε στην θαδραδουλεύουν
Α-Να σου
πω, καλά
έκανες.
μου. στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους
Ελλάδα
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπωςσε
πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
Μ-Ύστερα
γρήγορα
– γρήγορα
έκανα τα
Α-Καλάσεκιτέσσερα.
αν σου έλεγεστην
ναι τι θα
έκανες; που πλήττονται
αλλάξεις
Ελλάδα,
δε
θα
πήγαιναν
αν
θα
μπορούσαν
να
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
ψώνια μου και πήγα σπίτι.
Μ-Τότε θα φώναζα το όνομα του ΑγαμέΜ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
τις δουλειές
Α-Και έκανες τα
τεστ. τους από εδώ.
μνονα και θα έβρισκα κάποια
δικαιολογία. από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Για μεταφορές
Μ-Όχι ακόμα.
Α-Δεν αμφιβάλω…
πιο σημαντικό, θα σου
συνιστούσα
να
A-Και
δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω Α-Το
τοοαυτοκίνητό
Α-Δε σε καταλαβαίνω…
Μ-Αλλά μετά μου έριξε
τύπος και την σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Soula
Μ-Λοιπόν,
μπήκα σπίτι, ντριν… το πάρεις
κεραμίδα…
και μια ασφάλεια υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
εγώ
χωρίς τα όταν
νέα σου;
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
τηλέφωνο. Το τηλέφωνο του σπιτιού.
Α-Τι δηλαδή;
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
χρειαστείυπενθύμισε
σε περίπτωσηότιανάγκης.
Μ-Υπομονή
όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο σουΜ-Μου
Α-Ποιος ήταν;
αύριοΆνθρωποι
είναι η
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Ταξιδεύετε
στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Μ-Ένας ευγενικός
όγδοη ημέρα και πρέπει
να κάνω το τεστ
πρόβλημα
για το ταξίδι.υπάλληλος από το τμή- είμαστε.
Consult all our listings at www.tellides.com
μουμεταφέρουμε
είπε επίσης
μα που ελέγχει όσοι επιστρέφουν από τα- μέσω διαδικτύου. ΑλλάΣας
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Α-Ποιο;
γιατί δεν πήρα εγώ τηλέφωνο στον ειδικό
ξίδια και πρέπει να είναι σε καραντίνα.
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
αριθμό; μας κάρτα.
Α-Μάλιστα…
πιστωτική
Μ-Φοβάμαι.
EVALUATION
GRATUITEτιμές
/ FREE
EVALUATION
Α-Υπάρχει ειδικός αριθμός;
Μ-Τι μάλιστα; Εγώ ήμουν σε ψώνια ενώ
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
της αγοράς.
Α-Το
καλόκαι
πουπρέπει
σου θέλω,
πάρε
και βεβαιώσου
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Ναι
να κάνουμε
και οι δυο
έπρεπε
να βρίσκομαι σε καραντίνα.
μας καθημερινή αναφορά στον ειδικό
Α-Καιαεροπλάνο,
ο Αγαμέμνων
που ήταν;
καλύτερα.
Μ-Το
τις βαλίτσες,
το ταξίδι…
αριθμό. Αλλιώς…
Μ-Κάπου έξω να δει κάτι φίλους.
Μ-Οκ,
αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε
καταλαβαίνω.
Α-Αλλιώς…
Α-Καισεαυτός
παράνομος δηλαδή;
Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
Μ-Αλλιώς
έχουν
τοπου
δικαίωμα
να μας
επι- Pierrefonds
Μ-Στο
φουλ.
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
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με
τόσα
που
γίνονται,
φοβάμαι
Αλέκα
μου.
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Α-Πολύ στην παρανομία το έχετε ρίξει φι- σκεφτούν και να διαπιστώσουν αν είμαστε
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
όντως σπίτι.
λενάδα…
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
Α-Κι εσύ πως δικαιολογήθηκες;
Μ-Ναι είμαστε οι… Μπόνι και Κλάιντ της
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
Μ-Του είπα ότι δεν καταλάβαμε τι ακριπαρανομίας. Δε με χέ…ς ρε φιλενάδα!
Α-Έλα,ξέρω
μην εξάπτεσαι,
για πλάκα το
βώς έπρεπε
νακαλό
κάνουμε
και του ζήτησα συπότε με το
επιστρέφεις;
Μ-Δε
τι λένε οι στατιστικές
αλλάείπα.
εγώ Α-Και
Μ-Έλεγα κι εγώ…
γνώμη και ακόμα τον κάλεσα να δοκιμάσει
όλα παν Ελληνικό
καλά, πιστεύω
μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι
και για
με τους
τρομοκράτες.
Α-Λοιπόν,
συνέχισε
με τον τύπο που Μ-Αν
πραγματικό
μουσακά…
σε
πήρε, τι έγινε;
ΝαΑ-Και;
κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
Μ-Λοιπόν, μου είπε ότι επί μια ώρα προ- Μ-Κέρδισα την εμπιστοσύνη του και μου
Μ-Δεν είναινακαθόλου
ανοησίεςμαζί
και υπερβολές.
είπε να μην ξεχάσουμε να κάνουμε τις υπόσπαθούσε
επικοινωνήσει
μας αλλά πουθενά;
κανείς
δεν
απαντούσε
το
τηλέφωνο.
λοιπεςο Μενέλαος
μέρες τιςνααναφορές
μας. Σ’ αφήνω
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
for rent in an excellent location, large living
Α-Κι εσύ τι του είπες;
τώρα διότι πρέπει να κάνουμε τα τεστ.
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
ωραία. νέα σου και… υπομονή.
αστυνομικός;
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
Μ-Ότι έκανα μπάνιο και μετά στέγνω- Μ-Πολύ
Α-Περιμένω
painted, very clean and well maintained
modified
to
suit
the
needs
of
a
non
profit
organization
thus
needing
Μ-Καλά
είπες,
χρειάζεται
υπο- work to be done to make it suitable for residential living. Great building. Includes 1 indoor parking spot.
να
τα είδα,
μαλλιά
με τοέχει
σεσουάρ
όμωςτοθέλω
θάλασσα,
μπάνιο,μεγάλη
αμμουδιά.
Α-Το
αλλάμου
τι σχέση
αυτό πουκαιθα δεν
πας Α-Εγώ
Available immediately!!!
άκουσα το τηλέφωνο.
μονή για την εποχή που περνάμε…
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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Κίνδυνος απάτης με τα διαβατήρια εμβολιασμών
H

εφαρμογή διαβατηρίου εμβολίου
Portpass ενδέχεται να αποκάλυψε
τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων των αδειών οδήγησης, για εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες,
αφήνοντας τον ιστότοπό του ακάλυπτο.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Σύμφωνα με το CBC, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, ομάδες αίματος, αριθμοί τηλεφώνου, γενέθλια, καθώς και φωτογραφίες ταυτότητας,
όπως άδειες οδήγησης και διαβατήρια,
μπορούν εύκολα να αποκαλυφθούν με
αναθεώρηση δεκάδων προφίλ χρηστών.
Οι πληροφορίες δεν ήταν κρυπτογραφημένες και μπορούσαν να προβληθούν σε
απλό κείμενο.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Κάλγκαρι, Ζακίρ Χουσεΐν, είχε αρνηθεί ότι η
εφαρμογή είχε προβλήματα επαλήθευσης ή ασφάλειας, ωστόσο η διαδικτυακή
εφαρμογή portpassportal.com αποσύρθηκε εκτός σύνδεσης το απόγευμα και οι
χρήστες της εφαρμογής για κινητά έβλεπαν μόνο μηνύματα «Σφάλμα δικτύου»
εάν επιχειρούσαν να ανεβάσουν ή να τροποποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ο Ritesh Kotak αναλυτής της κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ότι ήταν σοκαρισμένος,
αλλά δεν εξεπλάγην όταν άκουσε την αποκάλυψη των πληροφοριών των χρηστών.
«Αυτές ήταν ακριβώς οι ανησυχίες για το
απόρρητο και την ασφάλεια που ανέφερα
προηγουμένως όταν πρόκειται για τη χρήση εφαρμογών τρίτων», δήλωσε ο Kotak.
«Πρέπει να αναρωτηθείτε: Πού βρίσκονται τα δεδομένα; Ποιος έχει πρόσβαση
σε αυτά; Είναι κρυπτογραφημένα;

Αν αυτό βγει σε λάθος άτομα, δίνει πρόσβαση σε απάτη, κλοπή ταυτότητας και
έναν εντελώς άλλο κόσμο…».
Η Calgary Sports and Entertainment
Corporation (CSEC), ιδιοκτήτρια των
Calgary Flames του NHL, συνέστησε την
εφαρμογή με έδρα το Calgary ως τρόπο
για τους κατόχους εισιτηρίων να αποδείξουν την κατάσταση εμβολιασμού τους
για τον COVID-19 στην αρένα Scotiabank
Saddledome.
Η CSEC δήλωσε τη Δευτέρα 27/9 σε μια
δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτού ανακαλυφθεί το σφάλμα
ασφαλείας, ότι γνωρίζει τις ανησυχίες
που εγείρονται σχετικά με την εφαρμογή
και ότι συνεργάζεται με τον προγραμματιστή της.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και Πρόσβασης
του Καναδά, όσοι φοβούνται ότι οι πληροφορίες τους μπορεί να έχουν παραβιαστεί μπορούν να ειδοποιήσουν το Γραφείο του Επιτρόπου Απορρήτου.
Οι εταιρείες που χειρίζονται τα προσω-

πικά δεδομένα θα πρέπει να απαντήσουν
σε μερικές δύσκολες ερωτήσεις, σχετικά
με το πόσο καιρό ήταν προσβάσιμες οι
πληροφορίες και πόσοι χρήστες είδαν τα
δεδομένα τους εκτεθειμένα.
Το γραφείο του επιτρόπου απορρήτου
της Αλμπέρτα δήλωσε επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι δεν έχει λάβει ακόμη έκθεση και ότι επικοινωνεί με
το Portpass για να του υπενθυμίσει ότι
εάν «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σημαντικής βλάβης για τα επηρεαζόμενα
άτομα», πρέπει να ειδοποιηθεί ο επίτροπος και τα άτομα.
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
Σύμφωνα με τον Tony Anscombe, Chief
Security Evangelist της ESET, μερικά από
τα χαρακτηριστικά που προτείνει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, είναι τα εξής:
-Για να δημιουργήσει κάποιος διαβατήριο
Covid απαιτούνται μόνο κάποια βασικά

STUDIOS

δεδομένα: όνομα, ημερομηνία γέννησης
και ημερομηνία εμβολιασμού. Αυτά τα
δεδομένα επαρκούν για να επικυρώσουν
ότι έγινε ο εμβολιασμός και, αν χρειάζεται,
για να γίνει διασταύρωση της ταυτοποίησης του κατόχου με κάποιο άλλο έγγραφο
όπως η άδεια οδήγησης.
-Η επικοινωνία και όλα τα αποθηκευμένα
δεδομένα πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα.
-Η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να
αναφέρει το σκοπό της εφαρμογής και ότι
καμία προσωπική πληροφορία δεν κοινοποιείται σε τρίτους.
-Δε θεωρείται αποδεκτή καμία προσπάθεια εντοπισμού τοποθεσίας ή άσκοπη
συλλογή δεδομένων, πέραν από τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η συσκευή για τη
βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.
-Η εγκατάσταση εφαρμογών θα πρέπει
να γίνεται μόνο από επίσημες πηγές, όπως
είναι το Apple App Store ή το Google Play
Store.
-Σε χώρες που έχουν υιοθετήσει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ή παρόμοια νομοθεσία για
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως
η CCPA, οι εφαρμογές θα πρέπει να δεσμεύονται από το σχετικό κανονισμό για
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ώστε
να διασφαλίζεται ότι το υποκείμενο των
δεδομένων, το άτομο, έχει την απαραίτητη προστασία της ιδιωτικής ζωής και
ασφάλειας.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό δήλωσε προεκλογικά, ότι δεν είχε σχέδια για
ένα εθνικό πρόγραμμα διαβατηρίων εμβολίου και θα άφηνε οποιαδήποτε τέτοια
επιλογή στις επαρχίες.
Ενώ οι επαρχίες παλεύουν με το αν θα
δώσουν ή όχι περισσότερη ελευθερία
στους πλήρως εμβολιασμένους, ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιουργούν
ήδη τους δικούς τους κανόνες.

• 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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ΚΕΜΠΕΚ – ΛΑΒΑΛ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

5,2 εκατομμύρια για
την καταπολέμηση της
διάδοσης πυροβόλων όπλων

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
Ο

δήμαρχος του Λαβάλ, Μαρκ Ντε- κέντρα, συμπεριλαμβανομένου του νέου
μέρς, υποδέχεται με μεγάλο ενθου- κοινοτικού πόλου που θα έρθει στο Valσιασμό την επιχείρηση Κένταυρος, που Martin στο Chomedey
-Και πολλά άλλα!
ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Κεμπέκ.
«Το όραμα της πόλης του Laval είναι να
δράσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
και μακροπρόθεσμα για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά και την πρόληΜεταξύ όλων των ποσών που ανακοινώ- ψή του. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις είναι
θηκαν, 5,2 εκατομμύρια δολάρια προορί- συνεπώς σε απόλυτη αρμονία με τις ενέρζονται για το Λαβάλ για 5 χρόνια προκει- γειες του Laval και θα βοηθήσουν στην
μένου να ενισχυθεί η ομάδα ενάντια στο παγιοποίηση της ηρεμίας της κατάστασης.
οργανωμένο έγκλημα και την καταπολέ- Ως αποτέλεσμα, θα είναι απαραίτητο να
μηση της διάδοσης πυροβόλων όπλων.
διατηρήσουμε ή ακόμη και να επιταχύΗ αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κε- νουμε τις δραστηριότητες πρόληψής μας
μπέκ και υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια στις
Geneviève Guilbault, συνοδευόμενη από γειτονιές μας», εξηγεί ο Stéphane Boyer.
την υπουργό Μεταφορών και υπουργό
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του
αρμόδιο για την περιοχή του Μόντρε- Καναδά, τα άσχημα νέα είναι ότι υπάρχει
αλ, Chantale Rouleau, παρουσίασε τους αύξηση κατά 81% στα βίαια εγκλήματα
τέσσερις κύριους άξονες της λειτουργίας που αφορούν τα όπλα από το 2009.
τους:
Μία στις τρεις δολοφονίες αυτή τη στιγ-Ενίσχυση του σώματος της αστυνομί- μή γίνονται με όπλα στον Καναδά και 47%
ας μέσω της ανάπτυξης εξειδικευμένων των Καναδών αισθάνονται ότι η ένοπλη
ομάδων
βία αποτελεί απειλή για τις κοινότητές
-Αποσυντόνιση της παράνομης προμή- τους. Η βία με όπλα επηρεάζει όλους τους
θειας πυροβόλων όπλων
Καναδούς πολίτες και όλες τις κοινότητες
-Υποστήριξη της παρέμβασης και της σε όλο τον Καναδά. Συμβαίνει σε αστικές,
ανάπτυξης γνώσεων
προαστιακές και αγροτικές κοινότητες.
-Αποτροπή εγκλήματος
Σε κάθε επαρχία και κάθε περιοχή. Σε
«Έπρεπε να δράσουμε. Σήμερα, δεν όλες τις ηλικιακές και κοινωνικο-οικονουπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση του μικές ομάδες. Μεταξύ αυτών που έχουν
Κεμπέκ λαμβάνει μέτρα για να εγγυηθεί όπλα και αυτών που δεν έχουν.
την ασφάλεια στις γειτονιές μας. Αυτά τα
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ομάδες Καποσά θα έχουν γρήγορα επιπτώσεις στο ναδών που επηρεάζονται δυσανάλογα σε
έδαφος», διαβεβαιώνει ο Marc Demers, σύγκριση με τους υπόλοιπους. Σε αυτές
δήμαρχος του Laval και συνταξιούχος τις ομάδες περιλαμβάνονται οι γυναίκες
αστυνομικός. Είναι σημαντικό το ότι ο και τα κορίτσια, οι ορατές μειονότητες, τα
αντιδήμαρχος του Laval και αντιπρόεδρος άτομα LGBTQ, τα παιδιά και οι νέοι, οι οιτης εκτελεστικής επιτροπής, Stéphane κογένειες χαμηλότερου εισοδήματος που
Boyer, και ο διευθυντής του αστυνομι- ζουν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και τα
κού τμήματος Laval (SPL), Pierre Brochet, άτομα που ζουν στις βόρειες και απομαείχαν κάνει μια ανακοίνωση για επιπλέον κρυσμένες κοινότητες συμπεριλαμβανο1,2 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μένων των κοινοτήτων των αυτοχθόνων.
Αύγουστο για την αντιμετώπιση των ίδιων
Από την 1η Μαΐου 2020 τέθηκε απαγόπροβλημάτων βίας.
ρευση για να περιορίσει την πρόσβαση
Ο Δήμος Λαβάλ και το Αστυνομικό Τμήμα στα πιο συνηθισμένα στρατιωτικά πυροβασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πρόλη- βόλα όπλα στον Καναδά. Αυτά τα όπλα
ψη για την αντιμετώπιση των πράξεων έχουν σχεδιαστεί για στρατιωτική χρήση
βίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα: και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
-1,4 εκατομμύρια δολάρια για την κα- τραυματίσουν ή να σκοτώσουν γρήγορα
ταπολέμηση του αποκλεισμού και της μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ο σημαντικός
φτώχειας στο πλαίσιο της περιφερει- κίνδυνος που θέτουν αυτά τα πυροβόλα
ακής πολιτικής κοινωνικής ανάπτυξης όπλα για τη δημόσια ασφάλεια, υπερτε(εξωσχολικές δραστηριότητες, έργα σε ρεί κάθε δικαιολογίας για τη συνεχή χρήκέντρα νεολαίας κ.λπ.)
ση και διαθεσιμότητά τους στον Καναδά.
-Η προσέγγιση New Looks του SPL που
Η απαγόρευση έχει παγώσει την κανασυγκεντρώνει την αστυνομική δύναμη δική αγορά για αυτά τα πυροβόλα όπλα,
των διαφόρων πολιτιστικών κοινοτήτων έχει μειώσει τον αριθμό και τη διαθεσικαι διασφαλίζει αντιπροσωπευτική ποι- μότητα πυροβόλων όπλων επίθεσης και
κιλία του πληθυσμού εντός της Υπηρεσί- θα μειώσει την πιθανότητα να πωληθούν
ας
αυτά τα πυροβόλα όπλα στην παράνομη
-Πολυάριθμες επενδύσεις σε κοινοτικά αγορά.

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 3 Οκτωβρίου:
Ο πολιτικός μηχανικός Αντώνης Μπελιώτης
ενημερώνει πως να ετοιμάσετε το σπίτι σας
για τον χειμώνα.

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Philadelphia-Atlanta 1-0
New England-Orlando 2-1
Columbus-Montreal 2-1
DC United-Cincinnati 4-2
NY City-NY Red Bull 0-1
Colorado-Toronto 0-0
Minnesota-Houston 2-0
San Jose-LAFC 2-0
Vancouver-Dallas 1-0
Portland-Salt Lake 6-1

CHAMPIONS LEAGUE

Οι Έλληνες που νίκησαν
τη Ρεάλ στο Μπερναμπέου!

Βραδιά καριέρας για τον Αθανασιάδη | Μεγάλο παιχνίδι ο Κολοβός
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Πόρτο-Λίβερπουλ 1-5
(75΄ Ταρέμι – 18΄, 60΄ Σαλάχ, 45΄ Μανέ,
78΄, 83΄ Φιρμίνιο)
Μίλαν-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2
(20΄ Λεάο – 84΄ Γκριεζμάν,
90΄+7΄ πέν. Σουάρες)
Β: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 6, ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 4,
ΠΟΡΤΟ 1, ΜΙΛΑΝ 0

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Chicago-Nashville 0-0
Kansas City-Seattle 1-2
Austin-LA Galaxy 2-0
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Atlanta-Miami 1-0
Toronto-Cincinnati 3-2
DC United-Minnesota 3-1
Montreal-New England 1-4
NY Red Bull-Philadelphia 1-1
Chicago-NY City 2-0
Dallas-Kansas City 1-3
Nashville-Orlando 2-2
Colorado-Austin 3-0
Houston-Vancouver 0-0
Salt Lake-LA Galaxy 2-1
LAFC-Portland 1-2
San Jose-Seattle 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 65 (29g) [57-34]
02] NASHVILLE 46 (27g) [46-26]
03] DC UNITED 40 (27g) [48-39]
04] NY CITY 39 (27g) [44-32]
05] PHILADELPHIA 39 (26g) [33-26]
06] ATLANTA 39 (27g) [36-31]
07] ORLANDO 39 (27g) [39-40]
08] MONTREAL 37 (27g) [38-36]
09] COLUMBUS 34 (27g) [32-36]
10] MIAMI 32 (26g) [25-41]
11] NY RED BULL 31 (26g) [32-30]
12] CHICAGO 27 (28g) [28-43]
13] TORONTO 22 (27g) [31-53]
14] CINCINNATI 20 (26g) [28-51]
WESTERN CONFERENCE
01] SEATTLE 51 (26g) [41-22]
02] KANSAS CITY 49 (27g) [47-29]
03] COLORADO 48 (26g) [38-24]
04] PORTLAND 43 (27g) [44-44]
05] SALT LAKE 39 (27g) [44-42]
06] LA GALAXY 38 (27g) [38-44]
07] MINNESOTA 37 (26g) [30-32]
08] VANCOUVER 34 (26g) [31-34]
09] LAFC 33 (27g) [39-40]
10] SAN JOSE 33 (27g) [35-41]
11] DALLAS 27 (28g) [39-47]
12] HOUSTON 27 (28g) [31-41]
13] AUSTIN 22 (27g) [27-43]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Austin-Salt Lake

Montreal-Atlanta [7:00pm]
Cincinnati-NY Red Bull
Orlando-DC United
Dallas-Minnesota
Vancouver-San Jose

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
NY City-Nashville
Kansas City-Houston
Philadelphia-Columbus
Toronto-Chicago
Portland-Miami
LA Galaxy-LAFC
Seattle-Colorado

3ος ΟΜΙΛΟΣ
Άγιαξ-Μπεσίκτας 2-0
(17΄ Μπερχάους, 43΄ Αλέ)
Ντόρτμουντ-Σπόρτινγκ Λ. 1-0
(37΄ Μάλεν)
Β: ΑΓΙΑΞ 6, ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0, ΣΠΟΡΤΙΓΚ Λ. 0

Γιώργος Αθανασιάδης και Δημήτρης Κολοβός πανηγυρίζουν μετά τη λήξη του αγώνα και τη
νίκη της Σέριφ επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη. Εκτός του Έλληνα τερματοφύλακα και ο χαρισματικός διεθνής μέσος έκανε το όνομά του να ακουστεί δυνατά.

Ά

φωνη έμεινε η ποδοσφαιρική Ευρώπη –και όχι μόνο– βλέποντας
κάποιον άγνωστο τερματοφύλακα, με
το δύσκολο για τους μη Έλληνες όνομα
Γιώργος Αθανασιάδης (ή Χεόρχιος Αθανασιάδης για τους Ισπανούς) να σταματάει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο
τη μεγάλη Ρεάλ και να οδηγεί τη «Σταχτοπούτα» Σέριφ Τιρασπόλ της Μολδαβίας σε απίστευτη νίκη με 2-1 μέσα στο
Μπερναμπέου.
Πότε με τα χέρια (παλάμη ή γροθιές),
πότε με τα πόδια, ακόμη και με το κεφάλι, ο δανεικός από την ΑΕΚ τερματοφύλακας της Σέριφ, ακύρωνε κάθε μια
επιθετική προσπάθεια από τις δεκάδες
που δημιούργησαν οι Μαδριλένοι, για να
νικηθεί μόνο μια φορά και αυτή από το
σημείο του πέναλτι.
ΤΟ «ΠΟΥΜΑ»
Η ισπανική εφημερίδα Marca τον χαρακτήρισε «πούμα», το κρατικό ραδιόφωνο
της Ισπανίας RNE έλεγε συνεχώς κατά τη
διάρκεια του αγώνα ότι ο γκολκίπερ αυτός είναι ανυπέρβλητος, ενώ ακόμη και η
τηλεόραση στην Αργεντινή έλεγε ότι «ο
Έλληνας πορτιέρο κάνει το παιχνίδι της
ζωής του».
Η εφημερίδα El Pais έγραψε ότι «ο Αθανασιάδης επιβίωσε ενός βομβαρδισμού»,
μετρώντας συγκεκριμένα 31 σουτ, 29
σέντρες, 13 κόρνερ και 11 αποκρούσεις.

«Μόνο ο Κέιλορ Νάβας με τη φανέλα της
Παρί Σ.Ζ. είχε τόσες αποκρούσεις κόντρα
στη Ρεάλ όσες ο πορτιέρο της Σέριφ»,
πρόσθεσε η εφημερίδα της Μαδρίτης.
Επιπλέον, κανείς τερματοφύλακας μετά
το 2009 και τον Ντίντα (της Μίλαν) δεν
είχε φύγει με τόσες αποκρούσεις νικητής
από το Μπερναμπέου.
ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΙΦΗΣ
Στη νίκη της πρωταθλήτριας Μολδαβίας, σε ένα ματς που επίσης η Marca στην
ηλεκτρονική της έκδοση έγραψε ότι «η
Ρεάλ έκανε τον Ινδιάνο μπροστά στον…
Σερίφη», σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο
έτερος Έλληνας που αγωνίστηκε, ο Δημήτρης Κολοβός.
Το 10άρι της Σέριφ έπαιξε βασικός και
ήταν μάλιστα εκείνος που κέρδισε στο
39΄ και την κίτρινη κάρτα στον Κασεμίρο
της Ρεάλ. | © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΚΟΡΕΡ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι 2-0
(8΄ Γκουέι, 74΄ Μέσι)
Λειψία-Μπριζ 1-2
(5΄ Ενκουκού – 22΄ Βάνακεν, 41΄ Ριτς)
Β: ΠΑΡΙ 4, ΜΠΡΙΖ 4,
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. 3, ΛΕΙΨΙΑ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ίντερ 0-0
Ρεάλ Μαδρίτης-Σερίφ Τιρασπόλ 1-2
(65΄ πέν. Μπενζεμά – 25΄ Γιακσιμπάεφ,
90΄ Τιλ)
Β: ΣΕΡΙΦ 6, ΡΕΑΛ Μ. 3,
ΙΝΤΕΡ 1, ΣΑΧΤΑΡ 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπάγερν Μονάχου-Ντιναμό Κιέβου 5-0
(12΄ πέν., 27΄ Λεβαντόφσκι, 68΄ Γκνάμπρι, 74΄ Σανέ, 87΄ Τσούπο-Μότινγκ)
Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα 3-0
(3΄, 79΄ πέν. Νούνιες, 69΄ Ράφα Σίλβα)
Β: ΜΠΑΓΕΡΝ 6, ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,
ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. 1, ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αταλάντα-Γιουνγκ Μπόις 1-0
(68΄ Πεσίνα)
Mάντσεστερ Γ.-Βιγιαρεάλ 2-1
(60΄ Τέλες, 90΄+5΄ Ρονάλντο –
53΄ Αλκάθερ)
Β: ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4, ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3,
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 3, ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βόλφσμπουργκ-Σεβίλλη 1-1
(49΄ Στέφενς - 87΄ πέν. Ράκιτιτς)
Σάλτσμπουργκ-Λιλ 2-1
(31΄ πέν., 53΄ πέν. Αντεγέμι – 61΄ Γιλμάζ)
Β: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 4, ΣΕΒΙΛΛΗ 2,
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2, ΛΙΛ 1
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ζενίτ-Μάλμε 4-0
(9΄ Κλαουντίνιο, 49΄ Κουζιάγεφ,
80΄ Σουτόρμιν, 90΄+4΄Γουέντελ)
Γιουβέντους-Τσέλσι 1-0
(46΄ Κιέζα)
Β: ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6, ΤΣΕΛΣΙ 3,
ΖΕΝΙΤ 3, ΜΑΛΜΕ 0

Θρυλική νίκη στην Πόλη 0-3 τη Φενέρ!
«Γκέλα» του ΠΑΟΚ 1-1 με Σλόβαν

Ρ

αψωδία του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη! Η ομαδάρα του Πέδρο Μαρτίνς έκανε… πλάκα στη Φενέρμπαχτσε μέσα στο «Σουκρού Σαράτσογλου» (0-3), έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μασούρα που έφτιαξε το πρώτο γκολ (6΄ Τικίνιο) και σκόραρε τα άλλα
δύο (63΄, 68΄).
Φουλ για πρόκριση οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν το 2/2 στον όμιλο και
την ερχόμενη αγωνιστική παίζουν στη
Φρανκφούρτη με την Άϊντραχτ, που
πέρασε στο φινάλε από την Αμβέρσα με 0-1, φτάνοντας τους 4 βαθμούς.

Φοβερό στήσιμο του Πέδρο Μαρτίνς,
είδε τη Φενέρ να έχει μόλις ένα καλό τέταρτο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους
και στο υπόλοιπο του αγώνα κυριάρχησε
για να πάρει μια εμφατική νίκη.
Στη βαθμολογία (σε 2 αγώνες):
Ολυμπιακός 6, Άϊντραχτ 4,
Φενέρ 1, Αντβέρπ 0
Επόμενη αγωνιστική: Φενέρ-Αντβέρπ,
Άϊντραχτ-Ολυμπιακός

Σ

ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ, ο «δικέφαλος» δεν
κατάφερε να πάρει το... τρίποντο κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Αν και προηγήθηκε με ωραία
κεφαλιά
του
Άκπομ στο 10΄, δέχτηκε την ισοφάριση στο 15΄ από τον Βρετανό Γκριν των
φιλοξενούμενων και δεν μπόρεσε στο
υπόλοιπο του παιχνιδιού να πετύχει κάτι
καλύτερο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου:
Κοπεγχάγη-Λίνκολν 3-1.
Στη βαθμολογία (σε 2 αγώνες):
Κοπεγχάγη 6, ΠΑΟΚ 4,
Σλόβαν 1, Λίνκολν 0
Επόμενη αγωνιστική: Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ,
Σλόβαν-Λίνκολν
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

«Δικέφαλο» αφεντικό ο ΠΑΟΚ,
έπιασε κορυφή ο Ολυμπιακός

4η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός με… πεντάρα στο Βόλο

Τ

ο ντέρμπι των «δικεφάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε «μαυρόασπρο» χρώμα και η κορυφή «ερυθρόλευκο», μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 2-0, στέλνοντας τον Ολυμπιακό, που πέρασε από
την Τρίπολη με το ίδιο σκορ, στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Από
την κορυφή έπεσε και ο Βόλος ο οποίος
έπεσε θύμα ενός αποφασιστικού Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, που τον συνέτριψε με 5-1.
Με κορυφαία μορφή τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ο οποίος σκόραρε και κέρδισε
το πέναλτι με το οποίο οι Θεσσαλονικείς
«κλείδωσαν» τη νίκη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απέδειξε πως εναντίον
της Ένωσης τα τελευταία χρόνια (αήττητη στα τελευταία οκτώ ντέρμπι και μόλις
μια ήττα στα τελευταία 15…) ξέρει πως
να παίρνει αυτό που θέλει.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ΑΕΚ που είχε
προβλήματα στο ανασταλτικό κομμάτι
και φανερές αμυντικές αδυναμίες. Ο
ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 43΄ με έξυπνο
σουτ του Μπίσεσβαρ, ενώ θα μπορούσε
να πάει με διαφορά δύο τερμάτων στα
αποδυτήρια για το ημίχρονο, αν δύο λε-

πτά αργότερα, η κεφαλιά του Αουγκούστο δεν έφευγε μόλις άουτ.
Παρά τις αλλαγές που έκανε στο σχήμα
της ΑΕΚ ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς στο 60΄
ρίχνοντας και δεύτερο επιθετικό (Ανσαριφάρντ), η Ένωση δεν βρήκε το γκολ της
ισοφάρισης. Αντίθετα, στο 79΄ οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν και το δεύτερο τέρμα
τους με πέναλτι του Κούρτιτς μετά από
ανατροπή του Μπίσεσβαρ από τον Μισελέν.
Η ΑΕΚ έφτασε στο γκολ με τον Μοχαμαντί (84’), μετά την εξαιρετική ενέργεια
του Λιβάι Γκαρσία, ωστόσο το τέρμα του
Ιρανού δε μέτρησε, καθώς ο Ανσαριφάρντ ήταν σε θέση οφσάιντ.
ΠΕΝΤΑΡΑ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΡΛΙΤΟΣ
Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός
και συνδυάζοντας γκολ και θέαμα συνέτριψε τον μέχρι σήμερα πρωτοπόρο
και αήττητο Βόλο με 5-1, πετυχαίνοντας
τη δεύτερη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο
Καρλίτος ο οποίος σε νέο ρόλο πίσω από
τον καθαρά προωθημένο Ιωαννίδη, σημείωσε δύο γκολ, είχε δύο ασίστ και ένα
κερδισμένο πέναλτι. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά «καθάρισαν» το παιχνίδι από
το πρώτο ημίχρονο όπου πέτυχαν τα

τέσσερα τέρματα. Στο 3᾽ ο Καρλίτος και
στο 4΄ ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκαν τα
λάθη των Κλέιμαν και Ρομέρο, βάζοντας
μπροστά την ομάδα τους και τις βάσεις
για την επιτυχία. Στο 34΄μετά από εξαιρετική ασίστ του Καρλίτος, ο Χατζηγιοβάννης με κοντινό πλασέ έκανε το 3-0
ενώ στις καθυστερήσεις ο Καρλίτος κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα
ο Βιτάλ. Ο Βόλος στο 58΄μείωσε με κεφαλιά του Γκιουλέν και ο Καρλίτος στο
69΄διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
ΕΥΚΟΛΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗ
Ο Ολυμπιακός χωρίς να κοπιάσει ιδιαίτερα πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη
με 2-0. Τα γκολ που πέτυχαν στο 7΄ο
Τικίνιο με σουτ και στο 23΄ο Αγκιμπού,
στο οποίο φέρει ευθύνη ο τερματοφύλακας του Αστέρα Νίκος Παπαδόπουλος, αρκούσαν στους «ερυθρόλευκους»,
προκειμένου να πάρουν το τρίποντο που
τους φέρνει στην κορυφή της βαθμολογίας και τους επιτρέπει να αφοσιωθούν
με ηρεμία στα παιχνίδια με Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι
στο 14΄σκόραραν με τον Σίτο ο οποίος
ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.
ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το γρηγορότερο… 2-0 ο Παναθηναϊκός

Τ

ον απόλυτο αιφνιδιασμό πέτυχε ο
Παναθηναϊκός εναντίον του πρωτοπόρου μέχρι πρότινος στη βαθμολογία
Βόλου. Οι «πράσινοι» πέτυχαν δύο γκολ
στο 3ο και 4ο λεπτό, για να πάρουν ισχυρό προβάδισμα στο παιχνίδι.
Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά από καταβολής Α’ Εθνικής, που ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να προηγηθεί σε αγώνα
του με 2-0 πριν συμπληρωθούν τέσσερα
λεπτά. Σε τέσσερις περιπτώσεις είχε καταφέρει να βάλει δύο γκολ μέχρι το 5ο
λεπτό!
Οι... βιαστικοί Καρλίτος (φωτ. δεξιά)
και Ιωαννίδης, φρόντισαν να κάνουν νέο
ρεκόρ.
ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ 2-0
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
26.9.2021: Παναθηναϊκός – Βόλος
(3’ Καρλίτος, 4’ Ιωαννίδης)
11.4.1966: Παναθηναϊκός – Τρίκαλα
(2’ και 5’ Στρ. Σακελλαρίδης)

Suggested presentation.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΠΑΟΚ
03. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
04. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
05. ΑΕΚ
06. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
07. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
08. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
09. ΟΦΗ
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11. ΑΡΗΣ
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

10 (8-2)
9 (5-2)
9 (9-7)
8 (3-1)
7 (7-5)
6 (9-3)
5 (5-2)
5 (1-3)
4 (4-4)
2 (0-3)
1 (4-2)
1 (4-7)
1 (2-8)
1 (2-11)

*1-6 Πλέϊ-οφ | 7-14 Πλέϊ-άουτ
** Από τον Άρη έχουν αφαιρεθεί -6β.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021
09:00 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
13:30 ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021
09:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΓΙΑΝΝΙΝΑ
09:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ
11:15 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ
13:30 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

15.1.1967: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός
(2’ Δομάζος, 5’ Καλαϊτζίδης)
10.1.1993: Παναθηναϊκός – Παναχαϊκή
(3’ και 5’ Βαζέχα)
29.5.1996: Παναθηναϊκός – Εδεσσαϊκός
(3’ Αποστολάκης, 5’ Δώνης)
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ο Παναθηναϊκός πέτυχε πέντε γκολ
σε έναν αγώνα της Super League μετά
από τρία σχεδόν χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν στις 24 Νοεμβρίου 2018,
όταν είχε νικήσει τον Απόλλωνα με 5-1
στο «Σπύρος Λούης».
Επίσης, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο τέσσερα
γκολ, κάτι που είχε να κάνει από τις 4
Μαρτίου 2017, όταν είχε νικήσει τη Βέροια με 5-0, έχοντας προηγηθεί με 4-0
στο ημίχρονο. Εκείνη ήταν και η προηγούμενη φορά, που ο Παναθηναϊκός
είχε πετύχει πέντε γκολ στη Λεωφόρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 5-1
3΄,69΄Καρλίτος, 4΄Ιωαννίδης,
33΄Χατζηγιοβάννης, 45+1΄πέν. Βιτάλ 58΄Γκουλέν
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-2
10΄Μαζουλουξής, 66΄Νούνιες 30΄Ντουάρτε, 91΄Βαρόνε
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
7΄Τικίνιο, 23΄Καμαρά Αγκιμπού
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0
42΄Μπίσεσβαρ, 79΄πέν. Κούρτιτς
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ 1-1
22΄Μιλιντσεάνου - 12΄Νέϊρα
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 0-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΡΗΣ 1-3
45+3΄Σπιριντόνοβιτς - 10΄Μαντσίνι,
60΄ πέν. Γκάμα, 65΄Γκαρσία

Τ

Ο Βόλος δέχτηκε για δεύτερη φορά
-στη μικρή του ως τώρα θητεία στην κατηγορία- πέντε γκολ. Η άλλη ήταν το Σεπτέμβριο του 2019, όταν τον είχε νικήσει
ο Ολυμπιακός με 5-0. Ωστόσο, δέχτηκε
για πρώτη φορά τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στη Super League. Του είχε
συμβεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο
Κύπελλο όμως όταν έχασε 4-2 από την
ΑΕΚ, με 4-1 στο ημίχρονο.
© slgr.gr

ρία ρεκόρ στην ιστορία του με την ΑΕΚ
ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ:
1. Τη νίκησε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ πέντε νικών,
που είχε κάνει στο διάστημα Μάιος 2011 –
Μάιος 2012.
2. Έμεινε αήττητος από την ΑΕΚ σε οκτώ
επίσημα παιχνίδια. Ισοφάρισε ρεκόρ που
είχε κάνει πριν από σχεδόν 40 χρόνια. Από
το 1981 ως το 1983 δεν είχε χάσει πάλι
οκτώ παιχνίδια, τέσσερα για το πρωτάθλημα και τέσσερα για το Κύπελλο.
3. Τέλος, ο ΠΑΟΚ έμεινε αήττητος από την
ΑΕΚ για έκτο στη σειρά παιχνίδι πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο είχε καταφέρει άλλη μία
μόνο φορά, από το 1972 ως το 1975.
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Ευχαριστούμε!

ΣΤΗΡΙΖΩ

ΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΣ

Συμπληρωματικός κατάλογος δωρητών

I STAND FOR OUR SCHOOLS
Η

Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα ονόματα των
νέων δωρητών που έκαναν προσφορά στην καμπάνια I Stand for Our Schools/Στηρίζω τα σχολεία μας.
Η καμπάνια ξεκίνησε με τον Ραδιομαραθώνιο, τον
περασμένο Μάιο και συνεχίζεται. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, στόχος είναι να συγκεντρωθούν πάνω
από $600,000 για την οικονομική ενίσχυση των
σχολείων μας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν με τις δωρεές τους αυτή την σημαντική προσπάθεια. Ολόκληρος ο κατάλογος με τα ονόματα των δωρητών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο
της ΕΚΜΜ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hcgm.
org/frc-update/.
AGIOMAVRITIS, Vasiliki: $50
ARNIDES, George: $300
DEDES, Aggelos: $100
DIMITRAKOULAKOS, Angeliki: $75
DIMITROKALIS, Anna: $200
DRACOPOULOU, Eleni: $150
ECONOMOU, Athanasios: $100
EFTHIMIAKOPOULOS, Giannis: $500
FALAGARAS, Nicolaos: $100
FATOUROS, Helen: $100

FILANDRIANOS, Georges: $500
GIAPITZAKIS, Styliani: $150
GEORGIADES DAHER, Aliki: $100
GUNJIAN, Zaven, $2,000
KALIVAS, Mihalis: $300
KATSAOUNIS, Dimitris: $100
KATSOUDAS, Peter: $2,000
KOLOKITHAS, Kosmas: $100
MAKRIMANOLAKIS, Eftichios: $250
MARGARITIS, Emilios: $100
MAVROGIANNIS, Christos: $100
MITSKAS, George: $175
MOURELATOS, Afroditi: $500
OUELETTE, Guy: $1,000
PANARITIS, Antonios: $100
PANARITIS, Ioannis: $100
PAPAEVANGELOU, Basile: $2,000
PAPAGIANNIS, Nick: $200
PAPAPANOS, Nick: $1,500
PARASKEVAS, Ioannis: $100
PATSAZIS, Michael: $500
PATSATZI, Georgia: $100
PLAGAKIS, Anastasios: $100
PLESSAS, Nikitas: $100
POLYCHRONOPOULOS, Gerasimos: $100
POLIRAKIS, Yiota: $100
POLYMENAKOS, Kyriakos: $1,000

POULAKIS, Vasilios: $100
PRASSAS, Peter: $100
PRIFTAKIS, Nicholas & Matina: $200
SKAGOS, George: $50
TIMOTHEATOS, Joyce: $100
TSATAS, Christina: $5,000
TSATSATLIDIS, Kostas: $100
DR TSOUKAS, Michael: $5,000
DR TSOUKAS, Alex: $5,000
TYROS, Eleni: $1,500
TZICAS, Konstandinos & Bernice: $250
TZOUANNIS, Stefanos: $200
VASSILAS, Despina: $50
VINUEZA, Catherine: $100
VOLIS, Panagiotis: $2,000
VOUTIEROS, Panagiotis: $200
VRETOS, George: $100
ZOULIATIS, Ioannis: $100
ASSOCIATION KOUPIOTON LACONIAS: $100
ASSOCIATION SKOTINITON: $1,000
CHIAN ASSOCIATION OF CANADA: $300
LACONIAN BROTHERHOOD OF CANADA: $200
PHILOPTOCHOS HOLY CROSS: $1,000
SENIOR CITIZENS ASSOCIATION ASKLIPIOS: $400
SCORES DRUMMONDVILLE: $500

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Με ένα παγωτό στο χέρι

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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.

Κ

ρατώντας ένα παγωτό με την αγαπημένη τους
γεύση, οι μαθητές και οι μαθήτριες του παραρτήματος ΙΙ του σχολείου μας «Σωκράτης-Δημοσθένης»
αποχαιρέτησαν επισήμως το καλοκαίρι και γιόρτασαν τη νέα σχολική χρονιά, που θα τους εφοδιάσει
με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που χρειάζονται για
την πρόοδό τους.

προαύλιο του παραρτήματος, περιμένοντας τους
εκλεκτούς, λιλιπούτειους πελάτες να δοκιμάσουν τις
αγαπημένες τους γεύσεις.

Την περασμένη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, το παραδοσιακό φορτηγό του παγωτατζή εγκαταστάθηκε στο

Και του χρόνου!

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Επιτροπή Γονέων του
παραρτήματος ΙΙ, τους οποίους ευχαριστούμε για τη
γενναιοδωρία και την προσπάθειά τους.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας και να
συμμετάσχετε στην προσπάθεια για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, παρακαλούμε αποστείλετε
το βιογραφικό σας σημείωμα μέχρι 11 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

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για
το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
HIGH COMMISSION
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
THE REPUBLIC OF
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναιOF
περιορισμένος
δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες
οι ανακοινώσεις.
CYPRUS
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΤΤΑΒΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
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Γ
Ο
η
Παρασκευή
1
Οκτωβρίου, 2021
ΚΑ
ΝΑΔΑ
Ανακοίνωση του Συλλόγου Κυπρίων και φίλων της Κύπρου στον Καναδά
(ΚΣΦΚΚ)
Αγαπητά μέλη και φίλοι

της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Συμπληρώνονται φέτος 61 χρόνια από τη ανακήρυξη της Κυπριακής
Σας προσκαλούμε
στην
συνεστίαση
που θαναπραγματοποιηθεί
δημοκρατίας.
Η Κύπρος όλα
αυτά
τα χρόνια κατάφερε
αναπτυχθεί και να
στην
αίθουσα
της
Λακωνικής
Αδελφότητας
Park
βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του Κυπριακού λαού(5833
σε όλους
τουςAvenue)
τομείς μετο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
αποκορύφωμα
την17
ένταξη
της
στην Ευρωπαϊκή
Ένωσηστις
από το7:00
2004. μ.μ.
Σάββατο
Οκτωβρίου
2015,

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε
να όμως
περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά
και
ευχηθούμε
Από
το 1974
μετά το πραξικόπημα
της χούντας
καιWEST
τηννα
Τουρκική
το
Καλώς
Ήλθατε
από
τις
καλοκαιρινές
διακοπές.
εισβολή το βόρειο τμήμα της βρίσκεται υπό την κατοχή του Τουρκικού
ΘαΤο
σερβιριστεί
πάνταοι
πλούσιο
και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας»
της Ελληνικής
στρατού
από
το οποίοόπως
εκδιώχτηκαν
Ελληνοκύπριοι
κάτοικοι
του και
μεταφέρθηκαν
σεΚοινότητος
αυτό
οι Τουρκοκύπριοι
απόIsland
τοκαι
νότιο
μέρος.
Έχουμε
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
του West
ιδρύθηκε
το 1982.
δηλαδή
από
το
1974
εδαφικό
και
πληθυσμιακό
διαχωρισμό
της
Κύπρου.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο

Επειδή
ο χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείΑπό
τότε
έγιναν
πολλέςστόχους
προσπάθειες
γύροι συνομιλιών
τηναυτά
σημαντικούς
τηςκαι
Κοινότητάς
μας.υπό
Όλα
σετε τις
εγκαίρως,των
τηλεφωνώντας
στους:
αιγίδα
καιθέσεις
με βάσησας
τα ψηφίσματα
Ηνωμένων Εθνών
για επίλυση του
τα
χρόνια
στηρίζει
τους
γονείς
ελληνικής
καταγωγής
προβλήματος
χωρίς
να
έχουμε
ακόμα
θετική
κατάληξη.
Οι
μέχρι τώρα
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στην
προσπάθειά
τους
να
μεταδώσουν
στα
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
διαπραγματεύσεις
είχαν
σαν
στόχο
την
Δικοινοτική,
Διπεριφερειακή
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)παιδιά
514-277-7361
Ομοσπονδία.
Δηλαδή ηΠίστη
Κυπριακή
να απαλλαγεί
από τηνΚαναδά
κατοχή
την
καιΔημοκρατία
την
Ελληνική
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Αδελφότητας
του βορείου
τμήματος
της
και
να
μετεξελιχτεί
σε
ομοσπονδία.
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την

προσωπικότητά
τους
στην
σύγχρονη
κοινωνία.
Με βάση αυτό
τον στόχο οι δυο
πλευρές
έφτασαν
πολύ κοντά
στην θετική
κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Γκραντ Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017
Τα μαθήματα
αρχίζουν
στιςΓραμματέα
9 Σεπτεμβρίου
συζητώντας
το πλαίσιο λύσης
του Γενικού
Αντόνιο 2017.
Κουτέρες
εγγραφές
και πληροφορίες
τηλεφωνείστε
στο
ο οποίοςΓια
αναμίχτηκε
προσωπικά
στις Διαπραγματεύσεις.
Δυστυχώς
όμως
δεν είχαμε θετική
κατάληξη.
Από
τότε
και
μετά
από
την
απροκάλυπτη
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462
παρέμβαση της Τουρκιάς στην εκλογή νέου ηγέτη των Τ/Κ έχει αλλάξει
η στάση της Τουρκικής πλευρά η οποια απαιτεί τώρα την δημιουργία δυο
κρατών στην Κύπρο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετά
τις καλοκαιρινές
διακοπές
το Διοικητικόεπαναβεβαιώνεται
συμβούλιο με ιδιαίτερη
χαρά και
Από
τηνκαιπλευρά
της Κυπριακής
Κυβέρνησης
η θέληση
μεράκι
οργανώνει
την
πρώτη
εκδήλωση
της
νέας
περιόδου,
μια
συνεστίαση
της για συνέχιση των διαπραγματεύσεων με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕστην
με
αίθουσα
του από
συλλόγου,
937α St-Roch,
στόχο την απαλλαγή της
Κύπρου
την κατοχή
του Τουρκικού στρατού και
την μετεξέλιξη της σε δικοινοτική, διπεριφερειακή ομοσπονδία.

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ

Ο Κυπριακός λαός με την αγωνιστικότητα του και την συμπαράσταση
όσων
δημοκρατικούς
θεσμούς
στο με
διεθνές
δίκαιο
Θαστηρίζονται
απολαύσουμεστους
ένα εξαιρετικό
δείπνο με
πλήρες και
φαγητό,
ποικιλία
ποτών,
επιθυμεί
να
συμβάλει
σε
μια
λύση
βιώσιμη
η
οποία
να
διασφαλίζει
την
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
ασφάλεια
τηνκαι
ευημερία
ειρήνη οικογενειακή
για όλους του
της Κύπρου:
μουσική
χορό σεκαι
μιατην
ευχάριστη
καικατοίκους
φιλική ατμόσφαιρα.
Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμενίους, Μαρωνίτες και Λατίνους.
Μελύση
την πρόσκληση
ελπίζουμε
κυρίως
στην ανταπόκριση
των φιλίας
ρουμελιωτών
Μια
η οποία
νααυτή,
καθιστά
την Κύπρο
γέφυρα
συνεργασίας,
,
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά
και
των
φίλων
του
συλλόγου
μας,
ώστε
να
μας
ενθαρρύνει
στην
οργάνωση
πολιτισμού και ειρήνης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και σε όλο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
τον κόσμο.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
«ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά
για
τα γενέθλια
Χαιρετίζουμε
και ευχαριστούμε
την ΚΕΝΤΡΟ
Ελληνική
Παροικία
και όλους του
Οργάνωση
Εκμάθησης
Παραδοσιακών
5757
Wilderton,
Montreal,
H3S 2V7 Χορών
σου
Δάφνη
Σφακιανάκη.
Καναδούς συμπολίτες μας για την στήριξη και συμπαράσταση τους.
Εισιτήρια:την
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα
και
open στο
barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
Ευχαριστούμε
ιδιαίτερα
επίτιμη
πρόξενο
της Κύπρου
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
καιζωή
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και
πάλι
την
διδασκαλία
κυρία
Παρασκευή
Κυριακοπούλου
και
τον
ύπατο
αρμοστή
της
Κυπριακής
όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών
χορών
(χορευτικών)
της
πατρίδας
μας
και
ιδιαίτερα
της
Ρούμελης
Δημοκρατίας
στον
Καναδά
κύριο Βασίλειο
Φιλίππου
για
την
συνεργασία
και
Έπαθλα
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
την στα
συμπαράσταση
τους.
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1
ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες
με της
την Επιτροπή
Εράνου της ΕΚΜΜ
Σας ενημερώνουμε
ότι κατόπινεπικοινωνήστε
προσπαθειών
ύπατης αρμοστείας
της
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,
Κύπρου
στον
Καναδά,
οι
καταρράχτες
του
Νιαγάρα
θα
φωταγωγηθούν
με
Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι
γιαγιάδες
και
οι
νονοί
η
την Κυπριακή σημαία
Οκτωβρίου.
ή με την
τον κ. Γιώργο 1Κουφάλη
στο 514-944-5445
Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο
των γονέων, με την ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
(514) 262-1908 η στο acfcc08@gmail.com.
Δάφνη
514-271-3969
Οι εγγραφές
άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
Για
τον ΣΚΦΚΚ
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.
Αντώνης Νεοκλέους
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
Πρόεδρος	 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

www.newsﬁrst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Χαιρετισμός του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
Βασίλειου
Φιλίππου
στονναΚαναδά
της παροικίας μαςκ.,αλλά
μας δίνει δύναμη
και ελπίδα
προχωρήσουμε με ένα και
ης
Ο Οργανισμός
Τρίτης
ηλικίας
η
“ΦΙΛΙΑ”
θα
τα μέλη του για
σκοπό υποδεχθεί
με την ευκαιρία της 61μόνοΕπετείου
της Ανεξαρτησίας
τηνΓια
καινούργια
και
θαπροσφορές
γίνει και
εγγραφή
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπερίοδο,
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣηΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
πληροφορίες
και
τηλεφωνήστε
στο
της Κυπριακής
Δημοκρατίας
.
μελών για το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017τώρα,
και ώρα
το μεσημέρι
στην
Τιμούμε
την
Ημέρα
της
Ανεξαρτησίας
της
Κυπριακής
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αίθουσαΗτου
οργανισμού,
821 Ogilvy
Ave για
(γωνία
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
να Outremont)
θαυμάσουμεαφού
τα για
όλους υπάρχει θέση
και όλοι μπορούν
να συμμετάσχουν
και να
προσφέρουν.
Η
Δημοκρατίας,
συμπληρώνονται
φέτος
61
χρόνια
από
το
πιο
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου
και
στο
Λαβάλ
εμπειρία
της
περσινής
εκδήλωσης
το
απέδειξε,
αφού
και
σε
αυτούς
τους
Συλλόγους
σημαντικό ορόσημο
στην ιστορία
της
Κύπρου.
Αποτίουμε
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου
και ώρα
12:00
τοναμεσημέρι
στο
με
το
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
δόθηκε
η
ευκαιρία
προβάλουν
τον3231
Οργανισμό
ταυτόχρονα
φόρο
τιμής
στις
Άγιες
Μορφές
των
Αγωνιστών
μας
που
Στην
συνέχεια
θα
πάμε
και
στο
καζίνο.
Levesque
west,
Τόσο
στο
Μόντρεαλ
οσο
και
στο
Λαβάλ
θα
προσφερθεί
τους και τον τόπο καταγωγής τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

πάλεψαν
τον άνισο αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας.
δωρεάν
μεσημεριανό.
Την Πέμπτη
22η Οκτωβρίου
Με την συμμετοχή
σας θα σας δοθεί
ευκαιρία και η μεγάλη2015.
τιμή να συμβάλετε
Οι
Έλληνες
Κύπριοι
Αγωνιστές
Ενσαρκωτές
και όσο
Εκφραστές
των
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μια “ΦΙΛΙΑ”
ευκαιρία
να βρεθούμε
και
Τοτις
λεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
σας,
και
του τόπου
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
Ευγενών
ιδεωδών
και
της
Φιλοπατρίας
του
λαού
μας
ήταν
άνθρωποι,
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
και
απόΛαβάλ
κοινού και
με Εθνικής
υπερηφάνεια
Ιδεαλιστές καισυμμετείχαμε
Ιδεολόγοι,
ήσαν
μύστες
μιας
και απο
το
στις
10:00 λειτουργίας και
μέτοχοι
μιας
Λιτανείας
Ελευθερίας.
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
εισιτήριοΔημοκρατία
συμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
το φαγητό και
ΗΤο
Κυπριακή
είναι
τραυματισμένη
Στην επιτυχία της εκδήλωσης
καισήμερα
στην ενίσχυση
των σχολείωναπό
μας
μια
κάρτα
αξίας
$10.00
για
να
παίξετε
στο
καζίνο.
2007
–
2017,
11ο
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
μπότα
του Τούρκου
κατακτητή και
της16
πατρίδας
Ητην
επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηνμέρος
Δευτέρα,
Νοεμβρίου στις 7:00
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μας
παραμένει
υπό
κατοχή
ως αποτέλεσμα
της
Τουρκικής
μμ.
στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.Ηλικία”
Levesque
O. Laval
το
συντομώτερο.
Qc
H7V 1C8. Δυστυχώς συνεχίζουμε να βιώνουμε την αδιάλλακτη και
Εισβολής.
Σάββατο
9όλους
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στην
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
εσάς,της
Αντιπρόσωπους
Μέσων
πρωτόγνωρη
στάση
Τουρκίας, τις
έκνομεςεκπροσώπους
ενέργειες
της
και
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο
(514)
948
3021.
την συνεχή παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ γιαμας
την

Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
Κύπρο.
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
η
Τάσσος
Επέτειος της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Η 61Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΧΕΠΑ

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
αποτελεί πρωτίστως υπόμνηση χρέους απέναντι στους Ήρωες,
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).
απέναντι στην Πατρίδα και συνεπώς κάλεσμα Εθνικού Καθήκοντος
Θα
μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
καιπερπατήσουμε
Ιστορικής Ευθύνης.
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Με όσους
την ευκαιρία
αυτή θαμεήθελα
να θα
υπογραμμίσω
ότι στις
Για
δεν περπατάνε
ευκολία
υπάρχει αυτοκίνητο.
προσπάθειες
της
Κυπριακής
Κυβέρνησης
για
επίτευξη
μίας
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, σ’ αυτήν την
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
αγωνιστική πορεία της Κύπρου συμπαρίστανται οι Ομογενείς του
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
Καναδά
που
έχουν αποδείξει
έμπρακτα
καιδείξουν
περίτρανα
να
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ
μας για να
την την Αγάπη και
Σας
προσκαλούμε
γιαπροσφέρει
μια βραδιά
Η
ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ
δύο
(2)
υποτροφίες
των
$1,000Κύπρο.
για την
Έννοια τουςτους
γιαστην
την ιδιαίτερη
πατρίδα τους την Εναλία
υποστήριξη
Τρίτη ηλικία.

–

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σεΤο
πανεπιστήμια
της
επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται απ’
έργο
και
η
προσφορά
αναγνωρίζονται
και
εκτιμούνται
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
(514)
948-3021
ή
Ένα ποσό από τα έσοδα
της σας
βραδιάς
θα
κυρίωςστην
με βάση
την ακαδημαϊκή
επίδοση
των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
όλους
Κύπρο
και σας αξίζει
χαιρετισμός
τιμής και εκτίμησης

Κυριακή

διατεθεί για την βοήθεια των

22

για
την πολύμορφη
και
πολύτιμη
συμβολή
σας
στο εθνικό
θέμα της
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
Κύπρου.
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Ενωμένοι
Οργανισμός
η «Φιλία»
σε συνεργασία
μεσυνεχίσουμε
το CLSC
σετρίτης
αυτέςηλικίας
τις
κρίσιμες
στιγμές
θα πρέπει Mythos
να
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Park
Extension
θα
προσφέρει
και
παλι
το
πρόγραμμα
PIED
μέχρι •τηνέγκυρο
δικαίωση
τηςφοίτησης
Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Η Ouzeri
επιβίωση
έγγραφο
σε πανεπιστήμιο
με τους
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και
άνω
που
σκοπό
έχει
την
πρόληψη
ατυχημάτων
5318εδράζεται
Parc
Av.
Montreal
μας
στην αυτοσυνείδηση
Εθνικού
χρέους
μας
• δύο
συστατικές
επιστολές, από του
τις οποίες
η μία
πρέπειπου
να είναι
από
πεσίματα
και την βελτίωση
της τους,
ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.
απαραιτήτως
από
καθηγητή
υπαγορεύει
το Ιστορικό
μας. παρελθόν, μέσα από τα διδάγματα και
μέσω
ασκήσεων
και 250
θεωρίας
• μία έκθεση
λέξεων
στην οποία
θακαλώ
περιγράφουν
τον
τις διαχρονικές
μας παρακαταθήκες.
Σας
να ανανεώσουμε
τις
επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και
πώς
η
Ελληνική
τους
Για
περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε
προσπάθειες
μας έχει
για
τον
απόγιακοινού
αγώνα μας
μέχρι
την ανατολή
Τα
μαθήματα
είναι
ΔΩΡΕΑΝ
τους
αρχάριους,
και
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
στη
διαμόρφωση
του
χαρακτήρα
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
καλύτερων
για τηΕλληνίδα,
Μεγαλόνησο
μας.
επαγγελματία
γυμνάστρια,
στο William
Hingston 419 Saint
τωνημερών
επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
ευχαριστώ αιτήσεις
εγκαρδίως
για την
και την
αλληλεγγύη
σας
ΟιΣας
συμπληρωμένες
θα πρέπει
να στήριξη
σταλούν στον
υπεύθυνο
της
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Δρ.
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
που
παρέχετε
στην
Κυπριακή
Δημοκρατία.
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

Για περισσότερες
πληροφορίες
και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
Με εκτίμηση
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
Montreal, QC

και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
στο θέατρο St-Denis - αξία $250

H3S 2V7Τρίτης
Από τον Οργανισμό
ηλικίας ηΦιλίππου
«Φιλία»
Βασίλειος

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
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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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ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) στις 9 το πρωί
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

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

ΣΟΦΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗ

ΑΝΤΩΝΙΑΣ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗ

(από Σπάρτη, Λακωνίας)

(από Χανιά Κρήτης)

ΤΡΙΜΗΝΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
(5220 Grande Allée, Saint-Hubert)
τελείτε Τρίμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
ΣΟΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΗ

(από Καρδίτσα Θεσσαλίας)

(από Σκάλα Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
(5220 Grande Allée, Saint-Hubert)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

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

ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΚΟΥΛΗ)
ΚΟΥΦΑΛΗ

ΣΟΦΙΑ
ΡΟΥΣΣΟΥ

(από Κόρωνος Νάξου)

(από Σκάλα Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΟΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΟΝΙΔΟΥ

(από Ιερισσό Χαλκιδικής)

(από Μόντρεαλ)

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

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

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...

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΛΛΑ
(από Λύγγος Ιωαννίνων, Ηπείρου)

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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Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

·

Ελληνοκαναδικό BHMA

·

www.bhma.net

·

41

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡA ΜΝΗΜΌΣΎΝA

Το Σάββατο 9 Όκτωβρίου (ώρα 9 – 10 πρωί) στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Saint-Roch) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα, παππού, και αδελφού

Αείμνηστου γιου, πατέρα και αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΌΎ ΒΌΎΤΣΕΛΑ

ΑΡΓΎΡΗ ΒΌΎΤΣΕΛΑ

που απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2021)

που απεβίωσε στις 30 Αυγούστου 2021

Η σύζυγος: Αγγελική Βουτσέλα το γένος Ασημακοπούλου
Τα παιδιά: Άντζελα Βουτσέλα
Μαρία – Μίνως Αναστασάκης
Η νύφη: Μαρία Ντελαφελήση
Τα 7 εγγόνια, τα 4 δισέγγονα
Τα αδέλφια, τα ανήψια οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η μητέρα: Αγγελική Βουτσέλα
Τα παιδιά του:
Χρυσοβαλάντης και Εφραιμία Βουτσέλα
Η μητέρα των παιδιών του Μαρία Ντελαφελήση,
οι αδελφές, ο γαμπρός, τα ανήψια,
οι θείοι, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

(από Μανθυρέα (Καπαρέλι), Αρκαδίας ετών 88, πρώην
Προέδρου της Παν-Αρκαδικής Αδελφότητος Καναδά)

(ετών 58 από Μόντρεαλ)

Όλα τα σχετικά με τα Ιερά Μνημόσυνα θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συμπαράστασή σας

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος
για τον θάνατο των αειμνήστων Γεωργίου και Αργύρη, πατέρα και γιου αντίστοιχα που απεβίωσαν
με διαφορά μόλις τεσσάρων ημερών.

Στην Μνήμη σου

In Loving Memory

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τόσα
καλά σας την τόσο καλοσύνη που
είχατε στην καρδιά σας.
Μες στην καρδιά μου πάντοτε
θα ζείτε, ζωγραφισμένοι και
μέσα στον παράδεισο να είστε
αναπαυμένοι.
Πάντα θα σας θυμάμαι
Ποτέ δεν σας ξεχνώ και με αγάπη
για σας πάντα θα μιλάω

If we could write a story, it would be the greatest ever told of a kind and loving dad who had
a heart of gold. The fact that you are no longer here will always cause us pain but you are
forever in our hearts. Until we meet again daddy. We love you and miss you,
YOUR LOVING DAUGHTERS

Επιθυμία, το έχω σαν χάρη σας
το ζητούμε όνειρά μου να έρχεστε
συχνά να συζητάμε.
Καλό Παράδεισο Γιώργο μου
και Αργύρη μου,
με σεβασμό στη μνήμη σας
ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΎΖΎΓΌ ΣΌΎ
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΌΎ

We will always remember you Papou, because there will never be another one to replace you
in our hearts and the love we have for you will always be there.
Love always,
YOUR GRANDCHILDREN AND GREAT-GRANDCHILDREN
The moment you died, our hearts were torn in two, one side was filled with heartache, the
other died with you. Remembering you is easy but missing is heartache that never goes away.
Our sweet, we love you, until we meet again,
YOUR SISTERS
Losing a loving and caring uncle leaves a heartache, no one can heal, but memories of you
are a precious gift that can not be taken away from us. We love you now and forever.
YOUR NEPHEWS AND NIECES
Our dad is a man like no other, he gave us life, he loved us unconditionally, he was a kind
father. We miss you and have you in our hearts, and know we love you dad.
LOVE YOU, YOUR DAUGHTER AND SON
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1

ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

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 4/10/2021 – 10/1 0/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

331 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το

στρατό του Πέρση Δαρείου Γ’ του Κοδομανού,
στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του
αυτή, ο μέγας στρατηλάτης ολοκληρώνει την
κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας.
1873: Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίς» και
εκδότη τον Δημήτριο Κορομηλά.
1946: Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της
Νυρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί
καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
1960: Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την
ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία
(εθνική εορτή).
1980: Το μότορσιπ «Παναγιώτης», φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, προσαράζει σε κόλπο
της Ζακύνθου. Είναι το περίφημο «Ναυάγιο»,
από τα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού.
1992: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Σαρατόγκα» βάλλει κατά λάθος εναντίον του
τουρκικού ναρκαλιευτικού «Μουαβανέτ», με
το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 τούρκοι ναύτες.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
813

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, και φέρνει μια σημαντική στροφή στις πιο οικείες
σχέσεις σας. Υπάρχουν ισορροπία και αρμονία; Ίσως συνειδητά έχετε υιοθετήσει
ένα παθητικό ρόλο, είτε στην ερωτική, είτε
στην επαγγελματική σας ζωή. Ή πάλι σταματάτε να εξαρτάστε τόσο πολύ από τις
απόψεις των άλλων ανθρώπων για εσάς.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Ο τρόπος της ομιλίας και της
επικοινωνίας σας βρίσκονται στο προσκήνιο, χάρη στη νέα Σελήνη στον επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο σας. Τώρα
είστε αυθόρμητοι και ζωντανοί αλλά δε
χάνετε τη λογική σας. Πάρτε την πρωτοβουλία και φυτέψτε τους σπόρους για
κάτι μεγάλο (νέο βιβλίο, μια διδασκαλία,
ένα συγγραφικό έργο ή νέα συνεργασία).

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Ξεκινά μια νέα εποχή για σας
όσον αφορά την υγεία και την ευεξία
σας, καθώς η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον έκτο οίκο σας, της υγείας. Τώρα
θέλετε να έχετε άριστη υγεία και καλή
φυσική κατάσταση, έτσι μπορεί να
ασχοληθείτε με τη γυμναστική ή κάνετε
συχνότερα περιπάτους στη φύση.

Τα χρήματα είναι συνέχεια στο
μυαλό σας! Με τη νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, σκέφτεστε
τρόπους μεταβολής του εισοδήματός
σας, ίσως έχετε μια επαγγελματική προώθηση ή βλέπετε μια πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια. Η έναρξη ενός σχεδίου αποταμίευσης τώρα θα μπορούσε να
αποδώσει σε έξι μήνες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Με τη νέα Σελήνη στο δέκατο οίκο σας, της επιτυχίας και της αναγνώρισης, θα μπορούσατε να φυτέψετε
τους σπόρους για ένα νέο ξεκίνημα στη
σταδιοδρομία σας. Τα συμβάντα μπορούν να διαρκέσουν έως και έξι μήνες
για να ολοκληρωθούν πλήρως και αυτό
θα κορυφωθεί με την αντίστοιχη πανσέληνο στο Ζυγό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Νέα αρχή στη ζωή σας; Οι άνεμοι της αλλαγής φυσούν δυνατά και είναι πολύ αναζωογονητικοί, καθώς η νέα
Σελήνη στον πρώτο οίκο σας, της προσωπικής σας ταυτότητας, σας βοηθά να
ξεκινήσετε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο
στη ζωή σας. Υπάρχει μόνο μία νέα Σελήνη ετησίως, οπότε είναι κάτι παρόμοιο με
το προσωπικό σας νέο έτος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η σχέση σας με ένα σημαντικό
και οικείο πρόσωπο στη ζωή σας θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά, ανοίγετε μια
νέα σελίδα, καθώς η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού
και της οικογένειας. Μήπως είναι ώρα
να αφήσετε πίσω το παρελθόν και να
ξεκινήσετε σε ένα πιο καθαρό κεφάλαιο;

Διευρύνετε τον κοινωνικό κύκλο σας. Με τη νέα Σελήνη στον ενδέκατο
οίκο σας, της φιλίας, των ομάδων και της
τεχνολογίας, είναι ένας υπέροχος μήνας
για να θέσετε νέους στόχους γύρω από
ένα ομαδικό έργο ή να σκεφτείτε πώς θα
αναβαθμίσετε τις φιλίες σας. Μήπως είναι ώρα να απομακρυνθείτε από φίλους
που σας κουτσομπολεύουν;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Για μια ακόμη φορά ασχολείστε
με το φλερτ και τη διασκέδαση! Η νέα Σελήνη στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας αυξάνει το πάθος σας και τη δημιουργικότητά
σας, εκφράζεστε ελεύθερα συναισθηματικά και αυτό φέρνει κοντά σας πολλούς
θαυμαστές. Αιχμαλωτίζετε το κοινό σας
με τα έντονα και γραφικά λόγια σας, όλοι
θαυμάζουν τα ταλέντα σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Ήρθε η ώρα να βγείτε από τη
ζώνη της άνεσής σας και να ανοίξετε
τα φτερά σας, καθώς η νέα Σελήνη
φωτίζει τον ένατο οίκο σας, της επέκτασης και της ανάπτυξης. Οι σπόροι
που φυτεύετε τώρα θα ανθίσουν τους
επόμενους έξι μήνες, οπότε θέστε νέους στόχους.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Με τη νέα Σελήνη στον ασαφή
και θολό δωδέκατο οίκο σας, δεν αισθάνεστε άνετα με τους γύρω σας, γίνεστε ο
συνηθισμένος εσωστρεφής εαυτός σας,
αναζητάτε χαλάρωση και ανάπαυση. Το
να έχετε λιγότερη ενέργεια για ζωή τώρα,
σας προσφέρει πραγματικά περισσότερο
χρόνο για να μιλήσετε με τον εαυτό σας.

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί το
μετασχηματιστικό όγδοο οίκο σας και σας
ωθεί να διερευνήσετε σε βάθος τον εαυτό σας, να ανακαλύψετε τα τρωτά σας σημεία. Ίσως νιώσετε μια εσωτερική ένταση,
αλλά είναι ένας υπέροχος μήνας για να θέσετε θετικούς στόχους για μια εσωτερική
αλλαγή, να αγκαλιάσετε τον εαυτό σας και
να αποδεχτείτε τη σκιώδη πλευρά σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 812

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Έ

νας άνδρας περπατά σε μια παραλία όταν σκοντάφτει σε ένα λυχνάρι, το τρίβει και εμφανίζεται το τζίνι.
-Με ελευθέρωσες και σ’ ευχαριστώ.
Κανονικά έχεις 3 ευχές αλλά επειδή είναι η τέταρτη φορά αυτό το μήνα που με
ελευθερώνουν και έχω βαρεθεί τα ίδια και
τα ίδια, εσύ έχεις δικαίωμα μόνο για μια
ευχή.
Ο άνδρας κάθεται και σκέφτεται λίγο και
λέει: -Πάντα ήθελα να πάω στη Χαβάη
αλλά φοβάμαι να μπω σε αεροπλάνο και
υποφέρω από ναυτία για να πάω με καράβι, γι’ αυτό θέλω να κατασκευάσεις
μια γέφυρα για να πάω με το αυτοκίνητο.
-Χα χα χα! Αυτό που ζητάς είναι αδύ-

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΤΟ ΤΖΙΝΙ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ

νατο!!!!! Σκέψου λίγο λογικά, πόσο
τσιμέντο χρειάζεται, πόσο βαθιά πρέπει να μπουν οι κολόνες, την οικολογική καταστροφή... άλλο – άλλο!
-Κοίτα έχω παντρευτεί 4 φορές όπως έχω
χωρίσει 4 φορές και όλες οι γυναίκες μου
με κατηγορούσαν ότι δεν τους έδινα σημασία και ότι ήμουν αναίσθητος.
Γι’ αυτό επιθυμώ από δω και πέρα να
μπορώ να καταλαβαίνω τις γυναίκες...
Να καταλαβαίνω πως νιώθουν, να ξέρω
τι σκέφτονται όταν μου μιλάνε, τι θέλουν όταν λένε «τίποτα»... και πως να
τις κάνω πραγματικά ευτυχισμένες...
Και το τζίνι: -Στη γέφυρα που λέγαμε...
θέλεις 2 ή 4 λωρίδες;

Ρ

ωτά ο Τοτός τη δασκάλα
του. –Κυρία, θα τιμωρούσατε ποτέ κανένα, για κάτι που
δεν έκανε!
– Φυσικά όχι, του απαντά η
δασκάλα.
Και ο Τοτός, ανακουφισμένος,
συνεχίζει.
– Ωραία, γιατί δεν έκανα την
εργασία που μας είχατε βάλει!

Ο

πρόεδρος του δικαστηρίου
στον Toτό: –Σε συνέλαβαν
χτες δύο αστυφύλακες; –Μάλιστα. –Τύφλα στο μεθύσι ε;
–Μάλιστα, και οι δυο!

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
Α
Ι
Σ
Α
ΕΡΓ

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

www.lazaros.ca

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

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

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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

X

O

SAINT-MARTIN
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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

