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ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Πόσο κοντά είμαστε
στα φάρμακα του Covid-19

-Βρετανική έρευνα: Γιατί τα εμβόλια
δε σταματούν τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ
-Καθηγητής Ιωαννίδης: «Είπα στον Τσιόδρα
ότι τα lockdown θα μας καταστρέψουν»

Η κυβέρνηση Τρουντό
αυξάνει την πίεση
στους ανεμβολίαστους
-Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
στο δημόσιο και στους ταξιδιώτες
-Συνδικάτα: «Καταπάτηση
ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

ΣΕΛΙΔΕΣ 8,10

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Γιατί αντιδρά η Τουρκία και ποια
η «ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Το μεγάλο CRASH
των SOCIAL MEDIA
Φ. Χάουγκεν (πρώην στέλεχος Facebook):
«Η εταιρία βλάπτει τη δημοκρατία
και προκαλεί διαιρέσεις»

PANDORA PAPERS

Στο «φως» τα νέα
ντοκουμέντα
Offshore που «καίνε»
πολιτικούς και μέλη της ελίτ

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
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Κραδασμοί στη
γαλάζια πολυκατοικία

Ανοίγματα Κυριάκου
στους καραμανλικούς

Ρεπορτάζ – Ανάλυση:

ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ*
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ραδασμούς στην κεντροδεξιά πολυκατοικία προκαλεί η αναγκαστική
διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου
μετά από την αρχηγική παρέμβαση Δένδια στη Βουλή.
Το βράδυ της Τρίτης 5/10 ο Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος ήταν σε συναντίληψη
και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες
σε συνεννόηση με τον Μπογδάνο για τις
επόμενες κινήσεις τους (πριν τη διαγραφή), σε παρέμβασή του είπε, ότι πρέπει
να δοθούν εξηγήσεις από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για τη διαγραφή Μπογδάνου.
Το πρωί της Τετάρτης 6/10, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης στην ΕΡΤ,
αν και αναγνώρισε πως ο κ. Μπογδάνος
έκανε «μεγάλο λάθος», ουσιαστικά στράφηκε τόσο κατά του πρωθυπουργού που
τον διέγραψε, όσο και κυρίως κατά του
Νίκου Δένδια.
«Εγώ δεν υποδύομαι τον πρόεδρο», εννοώντας σαφώς την αρχηγική τοποθέτηση
του κ. Δένδια στη Βουλή, που εξώθησε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να κινηθεί προς τη
διαγραφή του κ. Μπογδάνου.
Η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ νιώθει

θιγμένη και αποδυναμωμένη μετά τη διαγραφή του συναδέλφου της. Ο μεν κ.
Μπογδάνος είχε ήδη ανοίξει περπατησιά
για να δημιουργήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, εσωκομματική ομάδα, μαζί με τον
κ. Κυρανάκη, ή σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, κινείτο προς την κατεύθυνση άλλου κόμματος.
Τώρα πια έχει μόνο τη δεύτερη επιλογή.
Πάντως, πριν προλάβει να κρυώσει το μελάνι της διαγραφής του από τη ΝΔ – και
ενώ ακόμη δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανα για την οριστική διαγραφή του από
το κόμμα –, ήδη κυκλοφορούν οι ανεπιβεβαίωτες, προς το παρόν, πληροφορίες,
για συνεργασία τού βουλευτή με τους
Θάνο Τζήμερο και Φαήλο Κρανιδιώτη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
έχουν γίνει επαφές, ώστε το κόμμα των
δύο να αποκτήσει κοινοβουλευτική έκφραση με τον κ. Μπογδάνο. Το μόνο βέβαιο είναι, ότι η διαγραφή προκάλεσε
αναταραχή στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και κινητικότητα
στον ευρύτερο χώρο της ακροδεξιάς που
είναι κατακερματισμένος, αλλά αναζητά
πολιτική έκφραση και βρίσκεται σε διαδικασία ζυμώσεων εδώ και αρκετό καιρό.
Δεν είναι δίχως σημασία, ότι υπάρχει μια
δεξαμενή ψηφοφόρων, δυσαρεστημένων

από τη ΝΔ του Κυριάκου, από την οποία
μπορούν να αλιεύσουν ψήφους, ειδικά
στις επόμενες εκλογές που θα είναι με
απλή αναλογική.
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
Από την άλλη πλευρά είναι σαφές, ότι ο
Νίκος Δένδιας έκανε το δεύτερο σημαντικό βήμα, εντός της ΝΔ, μετά τις δηλώσεις
του στην Άγκυρα. Αυτή τη φορά αφορούσε την πολιτική ταυτότητα της ΝΔ.
Είναι σαφές ότι ο κ. Δένδιας θέλει να
εκφράσει την κεντροδεξιά, την καραμανλική ΝΔ, που έχει τους δικούς της λόγους
να είναι δυσαρεστημένη από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη.
Η κίνηση Δένδια έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού για
μία ακόμη φορά σε ένα μείζον ζήτημα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να ακολουθεί τον δελφίνο του, έστω και αν ο κ.
Δένδιας με αναρτήσεις του στο Twitter
(φωτ.), δήλωσε πως ενεργεί «σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό», σε μία προσπάθεια του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
Ο πρόεδρος της ΝΔ από την πλευρά του,
ο οποίος δέχθηκε πρόσφατα τα πυρά του
Αντώνη Σαμαρά, στρέφεται και εκείνος

προς την καραμανλική πτέρυγα.
Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, μαζί με
τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.
Παρόμοια εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τον Ιούλιο και αναβλήθηκε με
πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού.
Αυτή τη φορά είναι για την επέτειο των
47 χρόνων της ΝΔ και θα πραγματοποιηθεί. Το τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
για τα ελληνοτουρκικά – όπου ήδη έχει μιλήσει για μεγάλες διαφορές και αμοιβαίες
υποχωρήσεις – έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
όπως και τι θα πει ο Κώστας Καραμανλής,
που είχε προειδοποιήσει σε προηγούμενη
παρέμβασή του ότι πιέσεις για υποχωρήσεις δε γίνονται δεκτές.
*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιογράφος.
Από το 1990 έχει εργαστεί σε περισσότερα
από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων, 90,2 Αριστερά στα fm, Φλας 9,61, Καθημερινή, Επενδυτής, Πρώτο Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία,
ΕΡΤ, Star Chanell. Από το 2000 είναι πολιτικός
και κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέχρι το
Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», στο
Kontra Chanell.

Truth be told.
Our communities are powered by local
newspapers. Celebrate how trusted
journalism sparks important conversations
at nationalnewspaperweek.ca.
This artwork was created by Canadian artist Ola
Volo in celebration of National Newspaper Week
from October 3-9, 2021.
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Υποχρεωτικός εμβολιασμός
για δημόσιο και ταξιδιώτες!
Συνδικάτα: «Μας αγνοήσατε και καταπατάτε τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Στην ανακοίνωση που έκανε την Τετάρτη
6 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό οικονομικών και
αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Chrystia
Freeland, ανέφερε ότι ενθαρρύνει τις
εταιρείες, τις υπηρεσίες και τις Καναδικές
Δυνάμεις να εφαρμόσουν παρόμοιες πολιτικές, αλλά αυτή η πολιτική δε θα εφαρμοστεί αμέσως σε αυτές.

514.903.9000
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Από τις 30 Οκτωβρίου, οι ταξιδιώτες ανεξαρτήτως διαβατήριου, που αναχωρούν
από τα καναδικά αεροδρόμια και σταθμούς τρένων, θα πρέπει να είναι πλήρως
εμβολιασμένοι για να ταξιδέψουν.
Όσοι βρίσκονται σε διαδικασία εμβολιασμού, θα μπορούν να ταξιδέψουν εάν
μπορούν να παρουσιάσουν έγκυρο μοριακό τεστ COVID-19 εντός 72 ωρών από το
ταξίδι, αλλά αυτή η μεταβατική περίοδος
θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επίσης να
επιβάλει τα ίδια μέτρα και στα κρουαζιερόπλοια.

assurances
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Για τους 267.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους θα ισχύει η πολιτική για όλους,
ακόμα και αν εργάζονται εξ αποστάσεως ή
από το γραφείο, καθώς και εάν εργάζονται
εκτός Καναδά. Το σχέδιο διαφοροποιείται,
μεταξύ εκείνων που δεν μπορούν να εμβολιαστούν πλήρως και εκείνων που δεν
είναι πρόθυμοι να εμβολιαστούν.
Θα υπάρξουν εξαιρέσεις για «πιστοποιημένες ιατρικές αντενδείξεις», καθώς και
για θρησκευτικούς λόγους.
Εκτός από την άδεια άνευ αποδοχών, οι
εργαζόμενοι που δε βεβαιώνουν την κατάσταση εμβολιασμού τους ή βεβαιώνουν
ότι δεν είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να
παρακολουθήσουν μια διαδικτυακή εκπαίδευση για τα εμβόλια COVID-19.
Η υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού
περιλαμβάνει την RCMP, καθώς και τα περισσότερα ομοσπονδιακά τμήματα, όπως
η Υπηρεσία Συνοριακών Υπηρεσιών του
Καναδά.
Ωστόσο, η πολιτική δε θα ισχύει για το
προσωπικό πολλών υπηρεσιών (όπως
της Service Canada, Βετεράνων και του
Revenu Canada). Οι νέοι κανόνες δεν
ισχύουν επίσης για τις Ένοπλες Δυνάμεις,
όπου θα εφαρμοστούν δικές τους παραμέτρους εμβολιασμού.
Τα παραπάνω μέτρα θα επανεξετάζονται
κάθε έξι μήνες. Όσοι υπάλληλοι αρνούνται τον εμβολιασμό χωρίς βάσιμη αιτιολόγηση, θα βρίσκονται σε άδεια άνευ
αποδοχών μέχρι να αλλάξει το καθεστώς
εμβολιασμού τους ή εάν οι περιορισμοί
δεν είναι πλέον δικαιολογημένοι, ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.

KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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GR
Q

gg@newsfirst.ca

RE

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Ανθρώπινα δικαιώματα: Τα ανθρώπινα σπονδιακούς εργαζόμενους στις δημόσιες
δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται υπηρεσίες για να διασφαλίσουν την υγεία
βάσει του καναδικού νόμου για τα ανθρώ- και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η
πινα δικαιώματα.
πολιτική εμβολιασμού πρέπει επίσης να
Υγεία και ασφάλεια: Πρέπει να ζητείται εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ομοη γνώμη των επιτροπών υγείας και ασφά- σπονδιακά τμήματα και οργανισμούς.
λειας στο χώρο εργασίας σχετικά με την
Δικαιοσύνη: Οι εργαζόμενοι που πρέπει
εφαρμογή της πολιτικής.
να εμβολιαστούν ή αντιμετωπίζουν παρεΙσότητα και ένταξη: Η πολιτική πρέπει νέργειες των εμβολίων δε θα πρέπει να
να εξετάσει τις αρνητικές επιπτώσεις της χρησιμοποιούν τις μέρες που διαθέτουν
πολιτικής στις ιστορικά μειονεκτούσες για αναρρωτικές άδειες, και αυτό δε θα
ομάδες εργαζομένων, συμπεριλαμβανο- πρέπει να επαφίεται στη διάκριση των διμένων των εθνικοτήτων και αυτόχθονων ευθυντικών στελεχών.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
εργαζομένων.
Τέλος, η PSAC θα συνεχίσει να εκπροσωΟ πρόεδρος του Σωματείου Δημόσιας
Συνέπεια: Η πολιτική εμβολιασμού θα πεί τα ανεμβολίαστα μέλη της που έχουν
Υπηρεσίας του Καναδά (PSAC) Κρις Άιλ- πρέπει επίσης να ισχύει για τους ομο- λάβει ή θα λάβουν τιμωρητικά μέτρα εναγουαρντ (φωτ.) πριν τις εκλογές είχε εκ- σπονδιακούς εργολάβους και το ευρύ ντίον τους, ως αποτέλεσμα του καθεστώφράσει τις ανησυχίες του για τις δηλώσεις κοινό που αλληλοεπιδρούν με τους ομο- τος εμβολιασμού τους. ■
των
ηγετών
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
των
πολιτιμφέρει εξυπηρετούμε την εκτίμηση
υ
σ
κών κομμάτων,
Ελληνική Παροικία
σχετικά με το
υποχρεωτικό
σχέδιο εμβολιασμού της κυΑυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
βέρνησης.
Συνεργαζόμαστε
Επιχειρήσεων - Ζωής
Αν και το
KOSTA
D. MENOUTIS
με
13
εταιρίες
PSAC που έχει 160.000 μέλη, υποστηρίζει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ωστόσο,
Cabinet en assurance de dommages et services financiers 5200 B, rue de la Savane, Mtl.
η προσφυγή σε πειθαρχικά μέτρα και η
kosta@kdmassurances.com
απόλυση για την επιβολή του είναι απαράδεκτη.
«Πρέπει να παρέχεται προστασία σε δημόσιους υπαλλήλους που δεν μπορούν
να εμβολιαστούν λόγω έγκυρου ιατρικού
λόγου ή προστασίας που παρέχονται από
τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο κ. Άιλγουαρντ.
Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων
Το σωματείο επικαλείται τη δυνατότητα
και ημι-αυτόνομων ατόμων
της κυβέρνησης να επαναπροσδιορίσει
προσωρινά σε άλλες εργασίες τους υπαλΣας βοηθούμε στις διαδικασίες
λήλους που δεν μπορούν ή δε θέλουν
να εμβολιαστούν. Ή ακόμα στην τηλερ- ακύρωσης του συμβολαίου σας.
γασία. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ο τακτικός και γρήγορος
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
έλεγχος των τεστ.
Η PSAC κατακρίνει την κυβέρνηση που
έσπευσε την πολιτική εμβολιασμού χωρίς
ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τα συνδιΠροσφορά για
κάτα. Δόθηκε λιγότερο από μία εργάσιμη
Επιστροφή 1000$ για όσους
περιοριορισμένο
ημέρα για να υποβάλουν σχόλια, σχετικά
χρονικό διάστημα
υπογράψουν το ταχύτερο
με την πολιτική υποχρεωτικού εμβολιασμού. Το σωματείο πιστεύει ότι ο τρόπος
εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιαΠροσιτές τιμές
σμού πρέπει να σέβεται τα εξής:
1/2
1/2
Δικαιώματα απορρήτου των μελών: Οι
προσωπικές πληροφορίες που συλλέΣυμπεριλαμβάνονται όλα
γονται πρέπει να κοινοποιούνται μόνο
τα γεύματα, κολατσιά,
με βάση την ανάγκη ενημέρωσης και να
και ιατρική επίβλεψη
αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό
διάστημα και σύμφωνα με το νόμο περί
απορρήτου.
Δικαιώματα διαπραγμάτευσης: Οι διαπραγματευτικοί παράγοντες θα πρέπει να
περιλαμβάνονται σε ουσιαστικές διαβουλεύσεις.
Θα επιβληθούν πρόστιμα σε άτομα, είτε
ταξιδιώτες είτε εργαζόμενους, έως και
5.000 δολάρια ανά παράβαση.
Η κυβέρνηση συνεργαζόμενη με τις
επαρχίες, ετοιμάζει παν-καναδική, σε ψηφιακή μορφή απόδειξη εμβολιασμού για
διεθνή ταξίδια.
Οι ταξιδιωτικοί κανόνες εμβολιασμού
ισχύουν και για όλους τους βουλευτές
και γερουσιαστές που πρέπει να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή τρένο για να πάνε
στο Κοινοβούλιο.
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ο είπε και το έκανε ο Τζάστιν Τρουντό!
Μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις
του Φιλελεύθερου ηγέτη και πρωθυπουργού του Καναδά, ήταν ο πλήρης εμβολιασμός όλων των 267.000 ομοσπονδιακών
δημόσιων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που υπάγονται στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς επίσης
τις συναλλασσόμενες εταιρείες με κυβερνητικές υπηρεσίες.
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AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

12300 Laurentian Boulevard
Montreal, QC H4K 2Z6
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Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

«ΕΠΕΣΕ» ΤΟ FACEBOOK

Ο πλανήτης «πάγωσε»…

Έ

ξι ώρες οδύνη, θλίψη και απελπισία έζησαν δευτεριάτικα
τα 4,8 δισεκατομμύρια χρήστες των κοινωνικών δικτύων
Facebook, Instagram και WhatsApp, από την απροσδόκητη σιωπή…
Για τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια των μη χρηστών, εν τω μεταξύ, κάτι έτρεξε στα γύφτικα… Η ζωή συνέχισε να κυλάει με τους
κανονικούς ρυθμούς, η Γη περιστράφηκε κανονικά γύρω από τον
άξονά της, ο ήλιος έδυσε και ανέτειλε και η ρουτίνα της ημέρας
συνεχίστηκε…
Αλήθεια, μήπως δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς τα δίκτυα της κυριολεκτικής αποβλάκωσης και παραπληροφόρησης;
Μήπως χωρίς αυτά η ζωή μας θα ήταν χειρότερη;
Θεωρώ ότι εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που υποτίθεται ότι βγάζουν χρήματα από αυτή την ιστορία, για εμάς τους
παλιομοδίτικους το μπλακ άουτ ήταν μάλλον ένα ευχάριστο διάλλειμα στη ζωή μας.
Ξαναχρησιμοποιήσαμε το τηλέφωνο με τον κλασικό τρόπο, ανοίξαμε την τηλεόραση και το ραδιόφωνο να ενημερωθούμε σωστά
και υπεύθυνα από επαγγελματίες δημοσιογράφους, πήραμε στα
χέρια μας τα εγκαταλειμμένα βιβλία, διαβάσαμε με ιδιαίτερη
προσοχή τα «Ελληνοκαναδικά Νέα» να μάθουμε τι συμβαίνει
στην παροικία, να δούμε τις δραστηριότητες των οργανισμών μας
και τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις με τα αξιόλογα προϊόντα και
υπηρεσίες που μας προσφέρουν.
Κακά τα ψέματα, τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ούτε κοινωνικά,
ούτε ενημερωτικά. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ορθόδοξη έννοια της δημοσιογραφίας και της εγκυρότητας.
Το κακό παράγινε. Οι εθισμένοι στη χρήση, κυρίως του Facebook,
δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αναρτούν τον καθημερινό τους
βίο και μέσα από την οθόνη των αχώριστων κινητών να δείχνουν
ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται, τι κάνουν, πως και που διασκεδάζουν, τι τρώνε, τι φοράνε…
Μια ενοχλητική ομάδα συγκεκριμένων ατόμων αναρτά συστηματικά, με σχολαστική συνέπεια και με κάθε τρόπο, το πόσο καλοζωιστές είναι εν συγκρίσει με όλους εμάς τους… δευτεροκλασάτους.
Κάθε μορφή επικοινωνίας μετατρέπεται στα χέρια τους σ’ έναν
επίγειο παράδεισο, ο οποίος γίνεται ένας μόνιμος πονοκέφαλος
για τους ανυποψίαστους χρήστες – φίλους που πέφτουν διαρκώς
πάνω σε βίντεο, φωτογραφίες σέλφις, γλυκανάλατα ποιήματα με
προσωπικές αφιερώσεις και άλλα τέτοια γλαφυρά μηνύματα λατρείας μεταξύ «φίλων»…
Διάβασα πρόσφατα μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Personality and Individual Differences», η οποία συμπεραίνει
πως ίσως τελικά να πρέπει να συμπονούμε αυτά τα άτομα παρά
να εκνευριζόμαστε μαζί τους. Το αποτέλεσμα έδειξε πως κάποια
συγκεκριμένα στάτους στο Facebook συσχετίζονται με διαφορετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χρηστών. Σύμφωνα
με το πόρισμα, όσοι ανεβάζουν συχνότερα ενημερώσεις για την
ιδιωτική τους ζωή, είναι και οι πιο ανασφαλείς.
Καλό θα ήταν πάντως, όσοι ασχολούνται συστηματικά με τα
κοινωνικά δίκτυα, να προσέχουν τι μοιράζουν με τους υποτιθέμενους «φίλους» τους, καθώς εκτός από το να τους εκνευρίζουν,
αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα για την πραγματική τους προσωπικότητα από ότι νομίζουν…
Εν κατακλείδι τολμώ να πω, μακάρι να έμεναν «πεσμένα», να
ξαναγυρίσουμε επιτέλους στη φυσιολογική μας ζωή…
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

βίαιη μετάβαση από τους στυγνούς και αλλεπάλληλους εκβιασμούς περί της στανικής
και εξαναγκαστικής επιβολής προς τους πολίτες
υπό της κυβερνήσεως, εις τα, εκ του μη όντως
(υπό την έννοια άνευ ουδενός επίκαιρου, περί
της οξύνσεως κοινωνικού ή πολιτικού διακυβεύματος), αδόκητου και εσπευσμένης δημιουργίας
της θεωρίας των δύο άκρων, αργής γενομένης
εκ των γεγονότων εις το σχολικό συγκρότημα της
Σεβαστουπόλεως, αποδεικνύει πανηγυρικά και
περίτρανα, ότι καλλιεργείται εσκεμμένως η προσφιλής θεωρία των δύο άκρων.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
© ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
Είναι λοιπόν πρόδηλο, ότι η
εν λόγω θεωρία, κυοφορείται,
παρ’ ουδενός γεγονός, απλώς
επιστρατεύεται προκειμένου να στραφεί και να
παρελκυθεί η προσοχή του κόσμου, από τα ζέοντα και ουσιώδη καίρια ζητήματα της τρέχουσας
επικαιρότητας.
Τρανή απόδειξη τούτο, είναι όταν ο συστημικός
έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος συστρατεύεται,
προκειμένου να δημιουργεί εντυπώσεις και να
ποδηγετήσει την κοινή γνώμη, διαστρεβλώνοντας
την αντικειμενική πραγματικότητα και προσαρμόζοντάς την εις την προπαγάνδα εις την οποία επιθυμούν να προωθήσουν.
Εν άλλοις λόγοις πρόκειται δια την πρακτική της
προπαγάνδας, δηλαδή κατασκευάζεται ένα γεγονός και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως το προβάλλουν, κατά το δοκούν, πλήρως αφιστάμενο εκ της
αντικειμενικής πραγματικότητας, με αποτέλεσμα
να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και να παρασιωπούν την είδηση, απλώς «κόβουν και ράβουν»
την πραγματικότητα εις το μέτρο και το βαθμό, η
οποία συνάδει προς το επιβαλλόμενο αφήγημά
τους, περί ακροδεξιάς ή μη.
Η προκρούστεια αυτή λογική, μετά της εφαρμογής της θεωρίας του Παυλώφ, τον κοινωνικό
μιθιδρατισμό, το δόγμα σοκ, τη θεωρία του εισοδισμού, την τέχνη της προπαγάνδας, συνιστούν
ανυπερθέτως θεμελιώδεις επιστημονικές και διαχρονικά αλλά και παγκοσμίως πρακτικές συλλογικής διαχείρισης και ποδηγέτησης της μάζας, αφού
σύσσωμο το κατεστημένο των μέσων μαζικής
εξαπατήσεως ψευδολογεί, προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, αποβλέποντας
εις την σύγχυση και τον κατακερματισμό της αλήθειας. Η τέχνη διαχείρισης των μαζών συνιστά μία
επιστημονική μέθοδο του συστήματος, η οποία
αποβλέπει εις το να εμφυτεύσει εις το συλλογικό
υποσυνείδητο του συστήματος μία στρεβλή άποψη, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συστήματος και να δαιμονοποιήσει μία άλλη.
Η θεωρία λοιπόν των δύο άκρων ενεργοποιείται,
για να λησμονηθούν τα ακανθώδη ζητήματα της
τρεχούσης επικαιρότητας και να παρασιωπηθούν
τυχόν ευθύνες των κυβερνώντων, συνιστά εσχάτως μία έτερη μορφή «άρτου και θεάματος» του
συστήματος, το οποίο προβάλλει προκατασκευασμένα, τουλάχιστον εις τον πυρήνα τους γεγονότα,
ως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, δια την εξακολουθητική προβολή των οποίων, επιβάλλεται η μονοπώληση της επικαιρότητας εις το φιλοθεάμων κοινό,
το οποίο τοιουτοτρόπως σύρεται υποσυνείδητα
και εκουσίως, προς μία ορισμένη αναληθή και
θολή κατεύθυνση.
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Δια της μεθοδολογίας αυτής, αποκρυσταλλώνεται μία ψευδής συνείδηση εις τους πολίτες, την
οποία πέραν της προβοκάτσιας, έπεται εν συνεχεία και η Εισαγγελία, ως ανώτατη θεσμικά δήθεν
αρχή, ως αυτόκλητος θεματοφύλακας την εννόμου τάξεως, να επικυρώσει ότι δήθεν καθίστανται
αληθή αυτά τα οποία κατ’ ουσίαν κατασκευάστηκαν εκ των Μ.Μ.Ε.
Είναι πρόδηλο ότι οι μηχανισμοί του συστήματος
εκόντες άκοντες καθίστανται, λίαν ισχυροί καθώς
συνεργούν ως προς ταύτα, όλοι οι ανώτατοι αξιωματούχοι και παράγοντες τού σιδηρούν συστήματος, είναι αυτό το οποίο είθιστε να λέγω, περί της
υπάρξεως θεσμικής ελίτ.
Δηλαδή, υφίσταται μία συναυτουργία ή και παραυτουργία ως προς τη δρομολόγηση ενεργειών
εκ της επονομαζόμενης θεσμικής ελίτ, δηλονότι
άπαντες οι επίδοξοι θεσμικοί παράγοντες, ευαγγελίζονται την εδραίωσή τους και συμπράττουν
προς εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων αλλά και την εκτέλεση των άνωθεν εντολών,
ήτοι των υπερεθνικών διευθυντηρίων, ενώπιον
των οποίων λογοδοτούν υποτελώς περί των πράξεων και παραλείψεών τους.
Η κατάσταση, εν ολίγοις, καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής, διότι το δοτό κράτος καταλαμβάνει όλους τους μηχανισμούς και ανεξαρτήτως τι
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή τι ισχύει ως
αληθές και τι όχι, επιβάλλει δια πυρός και σιδήρου την αυθεντική του άποψη, την οποία καλλιεργεί ποικιλοτρόπως και προσηκόντως δια των
εξωνημένων Μ.Μ.Ε. και δια της επιβεβαίωσης και
πιστοποίησης αυτής της καταστάσεως δια της θεσμικής ελίτ.
Το μείζον καθίσταται ο λαός να ανανήψει και να
αφυπνισθεί δεόντως, ήτοι να γιγνώσκει και να διακρίνει το αληθές από το ψευδές και να μη σύρεται από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς προπαγάνδας του συστήματος, οι οποίοι επιδιώκουν
να περιπλέξουν την κατάσταση εν είδει κολυμβήθρας του Σιλωάμ, προκειμένου ο λαός ουδέποτε
να αντιληφθεί ποιες καθίστανται οι προθέσεις
των ιθυνόντων νοών και τι ανθελληνικά και αντιλαϊκά συμφέροντα απεργάζονται.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, η εν γένει φαιά προπαγάνδα του συστήματος κατατείνει, ακριβώς προς
την υφαρπαγή της συναίνεσης του λαού, ως προς
την κατεύθυνση όπου το εκάστοτε κόμμα επιδιώκει και επιθυμεί να κατευθύνει την πορεία των
πραγμάτων, κατά βούληση, εμπαίζοντας και λοιδορώντας την κοινή γνώμη.
Μετά από 10 χρόνια μνημόνια και δύο έτη, επιπροσθέτως αλλεπάλληλους εγκλεισμούς, φρονώ,
ότι η κατάστασις καθίσταται ιδιαίτατα δυσχερής,
καθώς ο κόσμος αδυνατεί να αντιληφθεί τι μέλλει
γενέσθαι και να κρίνει συνδυαστικά, επισκοπώντας τα γεγονότα εις την ορθή τους βάση.
Εις τον αντίποδα, απλώς σύρεται, άγεται και φέρεται από τις προκατασκευσμένες ειδήσεις και
εμπιστεύεται αφελώς τους ίδιους τούς συνειδησιακούς βιαστές του, καθότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πέραν της επίφασης της ρητορικής
και της φενάκης της αντιπαράθεσης, αποβλέπουν
την εξυπηρέτηση των ίδιων ανθελληνικών συμφερόντων, όπως αποδεικνύεται άλλωστε εκ του
αποτελέσματος.
Εν κατακλείδι, η ανοχή προς το σύστημα, δέον
όπως καταστεί μηδενική και να εύρουμε υγιείς
σύννομους και λυσιτελείς τρόπους αντίδρασης,
προκειμένου να ανακαλύψουμε τον τρίτο ιδεολογικό πολιτικό δρόμο αντίδρασης, το γε νυν έχον,
διηνεκή αγώνα, συν Θεώ!
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Η ΟτάβαSign
up
νομοθετεί εναντίον
της διαδικτυακής
ρητορικής
μίσους
A CENTRE FOR THE COMMUNITY
for
English
or
French
Classes

today!

Κίνδυνος για την προστασία
προσωπικών δεδομένων

Μ

ετά από παρόμοιες προσπάθειες
διεθνώς για τον περιορισμό της
ρητορικής μίσους που βρίσκει πρόσφορο
έδαφος στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τώρα και η κυβέρνηση Trudeau
προτείνει νομικές αλλαγές, που αποσκοπούν στον περιορισμό της και στη διευκόλυνση των θυμάτων της ρητορικής μίσους
για την έναρξη καταγγελιών.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο C-36 περιλαμβάνει μια προσθήκη στον Καναδικό
νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση θα διευκρινίσει τον ορισμό της διαδικτυακής
ρητορικής μίσους και θα την αναφέρει ως
μορφή διάκρισης.
«Αυτές οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για
να στοχεύσουν στις πιο εξωφρενικές και
σαφείς μορφές ρητορικής μίσους που
μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις και
βία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης
και Γενικός Εισαγγελέας του Καναδά, Ντέιβιντ Λαμέτι.
«Δε στοχεύουν σε απλές εκφράσεις αντιπάθειας ή περιφρόνησης που προκαλούν
τον καθημερινό λόγο, ειδικά στο διαδίκτυο».
Οι προτεινόμενες αλλαγές θα συμπεριληφθούν στην ανανεωμένη παράγραφο
13 του καναδικού νόμου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια προηγούμενη έκδοση αυτού του τμήματος, σχετικά με τη
διαδικτυακή ρητορική μίσους, καταργήθηκε από την κυβέρνηση Stephen Harper
το 2013. Οι Συντηρητικοί δήλωσαν ότι εάν
ψηφιστεί, το νομοσχέδιο θα περιορίσει τα
δικαιώματα των Καναδών.
ΧΩΡΙΣ ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι αλλαγές έχουν επίσης σχεδιαστεί για
τον εξορθολογισμό της διαδικασίας καταγγελίας για άτομα που στοχοποιούνται
από διαδικτυακή ρητορική μίσους. Οι καταγγέλλοντες θα μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελίες κατά ατόμων που δημοσιεύουν ρητορική μίσους στο διαδίκτυο και
των φορέων εκμετάλλευσης ιστότοπων.
Ωστόσο, το νομοσχέδιο δε θα εισάγει
νέες κυρώσεις ή ευθύνες για εταιρείες
κοινωνικών μέσων, όπως το Facebook και
το Twitter. Η Οτάβα λέει, ότι οι κολοσσοί
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα διέπονται από ξεχωριστή αλλά ακόμα απροσδιόριστη νομοθεσία, που θα στοχεύει πιο
συγκεκριμένα τη ρητορική μίσους σε αυτές τις πλατφόρμες.
Ο Evan Balgord, εκτελεστικός διευθυντής
του καναδικού δικτύου καταπολέμησης
του μίσους, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο
αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το κενό
που είχε μείνει όταν καταργήθηκε η παράγραφος 13. Η πρόταση της κυβέρνησης,
είπε, θα κάνει «περισσότερα εργαλεία διαθέσιμα στο κοινό για την αντιμετώπιση
του διαδικτυακού μίσους».

Ο Μπάλγκορντ πρόσθεσε, ότι το καθιερωμένο νομικό προηγούμενο γύρω από
τη ρητορική μίσους θα καθιστούσε δύσκολο για τους ανθρώπους να υποβάλλουν επιπόλαιες καταγγελίες, σχετικά με
τη γλώσσα που δε χαρακτηρίζεται ως ρητορική μίσους.
Οι παραβιάσεις της επικαιροποιημένης
πράξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι
οποίες θα καθοριστούν από το Καναδικό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δε
θα χαρακτηρίζονται ως ποινικά αδικήματα.
Τα άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για
τη διαδικτυακή ρητορική μίσους θα λάβουν εντολή να σταματήσουν να εκφράζουν ρητορική μίσους, να αφαιρέσουν ό,τι
έχει δημοσιευτεί και να «διασφαλίσουν
ότι δε θα δημοσιευθούν ξανά».
Σε περιπτώσεις στις οποίες η ρητορική μίσους προσδιορίζει συγκεκριμένα
ένα θύμα, ο υπεύθυνος μπορεί να καταδικαστεί να πληρώσει το θύμα έως και
20.000$.
Ένα άτομο που αρνείται να σταματήσει
να εκφράζει ρητορική μίσους θα μπορούσε επίσης να καταδικαστεί να πληρώσει
πρόστιμο έως και 50.000$.
ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η νομοθεσία είναι απλή. Πρώτον, θα
απαιτούνται διαδικτυακές πλατφόρμες
για την προληπτική παρακολούθηση των
ομιλιών των χρηστών και την αξιολόγηση
των πιθανών παραβιάσεων.
Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών
επικοινωνίας θα πρέπει να λάβουν «όλα
τα λογικά μέτρα», συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων, για τον εντοπισμό επιβλαβούς
περιεχομένου και τον περιορισμό της δημοσιότητάς του.
Δεύτερον, κάθε άτομο θα είναι σε θέση
να επισημάνει μια ανάρτηση ως επιβλαβή. Η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων θα
είχε στη συνέχεια 24 ώρες από την αρχική επισήμανση για να αξιολογήσει, εάν το
περιεχόμενο ήταν πράγματι επιβλαβές.
Η απομάκρυνση του επιβλαβούς περιεχομένου εντός αυτής της περιόδου θα
επιφέρει αυστηρή ποινή: έως και το τρία
τοις εκατό των ακαθάριστων παγκόσμιων εσόδων του παρόχου υπηρεσιών ή
10 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με το
ποιο είναι υψηλότερο. Για το Facebook,
αυτό θα ήταν πρόστιμο 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά ανάρτηση.
Η προληπτική παρακολούθηση της ομιλίας των χρηστών παρουσιάζει σοβαρά
ζητήματα απορρήτου.
Χωρίς περιορισμούς στην προληπτική
παρακολούθηση, οι εθνικές κυβερνήσεις
θα είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά
τις εξουσίες εποπτείας τους.
Παρόλο που ο Καναδικός Χάρτης Δικαιωμάτων και Ελευθεριών προστατεύει
όλους τους Καναδούς από παράλογες
αναζητήσεις σύμφωνα με την προτεινόμε-

νη νομοθεσία, δε θα ήταν απαραίτητη μια
εύλογη υποψία παράνομης δραστηριότητας για να πραγματοποιήσει έρευνα από
έναν πάροχο υπηρεσιών, που ενεργεί για
λογαριασμό της κυβέρνησης.
Οι Καναδοί που δεν έχουν να κρύψουν
τίποτα έχουν ακόμα κάτι να φοβηθούν. Οι
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων επεξεργάζονται δισεκατομμύρια αναρτήσεις κάθε
μέρα.
Η προληπτική παρακολούθηση είναι
δυνατή μόνο με ένα αυτοματοποιημένο
σύστημα. Ωστόσο, τα αυτοματοποιημένα
συστήματα είναι διαβοήτως ανακριβή.
Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων δεν είναι σαν τις εφημερίδες. Ο ακριβής έλεγχος κάθε περιεχομένου είναι λειτουργικά
αδύνατος.
Το αποτέλεσμα είναι άβολο: Πολλοί αθώοι Καναδοί θα παραπεμφθούν για ποινική

δίωξη σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία.
Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Εάν ένας
πάροχος υπηρεσιών διαδικτυακής επικοινωνίας διαπίστωσε ότι το περιεχόμενό
σας δεν ήταν επιβλαβές εντός της στενής
περιόδου 24ωρου ελέγχου και η κυβέρνηση αποφάσισε αργότερα διαφορετικά, ο
πάροχος θα χάσει έως και το 3 % των ακαθάριστων παγκόσμιων εσόδων του.
Συνεπώς, κάθε ορθολογική πλατφόρμα
θα λογοκρίνει πολύ περισσότερο περιεχόμενο από το αυστηρά παράνομο.
Οι μελετητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποκαλούν αυτό το ανησυχητικό
φαινόμενο «παράπλευρη λογοκρισία» και
πλήττει κυρίως τις μειονότητες. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσες πολλές αντιρατσιστικές ομάδες του Καναδά αντιτάχθηκαν στην καινούργια νομοθεσία.
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Δρ. Ιωαννίδης: «Υπήρχε εντολή
από το Μαξίμου να εξαφανιστώ»

Βρετανική έρευνα: Γιατί οι
εμβολιασμοί δε σταματούν
τη μετάλλαξη Δέλτα

ι πλήρως εμβολιασμένοι κατά της
Covid-19, οι οποίοι στη συνέχεια
μολύνονται από την κυρίαρχη πλέον παραλλαγή Δέλτα του κορωνοϊού, έχουν μικρότερη πιθανότητα να μεταδώσουν τον
ιό σε άλλους, σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Όμως, αυτή η έμμεση προστασία
για τους τρίτους, φαίνεται να μειώνεται
σημαντικά περίπου τρεις μήνες μετά τη
δεύτερη δόση, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.
Πρόκειται για την πρώτη έρευνα, που
εξετάζει άμεσα πόσο καλά τα εμβόλια
αποτρέπουν την εξάπλωση του στελέχους Δέλτα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Ντέιβιντ Άιρ του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση
στο medRxiv (δεν έχουν κάνει ακόμη
δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό),
σύμφωνα με το «Nature», ανέλυσαν στοιχεία από 139.164 στενές επαφές 95.716
ανθρώπων, που είχαν μολυνθεί μεταξύ
Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021. Το 37%
των επαφών διαγνώστηκαν θετικοί στον
κορωνοϊό. Διαπιστώθηκε ότι τα εμβόλια
– πέρα από την προστασία των ίδιων των
εμβολιασμένων – παρέχουν κάποια προστασία και έναντι της μετάδοσης του ιού
σε άλλους. Όμως στην περίπτωση του
στελέχους Δέλτα, αυτή η έμμεση προστασία των τρίτων είναι μικρότερη σε σχέση
με άλλες παραλλαγές και επιπλέον εξασθενεί με το χρόνο. Ένας πλήρως εμβολιασμένος άνθρωπος που στη συνέχεια μολύνεται από τον κορωνοϊό (οι λεγόμενες
μολύνσεις breakthrough) και ειδικότερα
από τη Δέλτα («ινδική» παραλλαγή), έχει
σχεδόν διπλάσια πιθανότητα να μεταδώσει τον ιό σε άλλους, σε σχέση με κάποιον
που έχει μολυνθεί από την παραλλαγή
Άλφα («βρετανική»). Και θα πρέπει να
συνυπολογιστεί, ότι ένας πλήρως εμβολιασμένος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να
μολυνθεί στη συνέχεια από τη Δέλτα από
ό,τι από την Άλφα. Σύμφωνα με τη μελέτη, για τους ανθρώπους που μολύνονται
με Δέλτα, δύο εβδομάδες μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους με AstraZeneca, η
πιθανότητα να μολύνουν μια στενή επαφή τους που δεν έχει εμβολιαστεί, είναι
57%. Αλλά μετά από τρεις μήνες, αυξάνει
στο 67%, δηλαδή υπάρχουν πλέον δύο
στις τρεις πιθανότητες οι πλήρως εμβο-

«Eίπα στον Τσιόδρα ότι τα lockdown θα μας καταστρέψουν»
λέει ο διακεκριμένος καθηγητής του Στάνφορντ

λιασμένοι με το συγκεκριμένο εμβόλιο
– που είναι ταυτόχρονα μολυσμένοι με
Δέλτα – να μολύνουν άλλους γύρω τους.
Οι πιθανότητες είναι κάπως μικρότερες
στην περίπτωση εμβολιασμού με Pfizer/
BioNTech. Ο κίνδυνος μετάδοσης της Δέλτα σε τρίτους, από έναν πλήρως εμβολιασμένο που μολύνεται μετά από την εν
λόγω παραλλαγή, είναι αρχικά (λίγο μετά
τη δεύτερη δόση) 42%, αλλά αυξάνεται
στο 58% μετά από λίγους μήνες.
Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει, ότι
οι άνθρωποι που μολύνονται με Δέλτα,
έχουν περίπου τα ίδια επίπεδα γενετικού
υλικού του κορωνοϊού στη μύτη τους, είτε
έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί είτε
όχι. Κάτι που πιθανώς υποδηλώνει, ότι
δυνητικά οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι έχουν παρόμοιες πιθανότητες – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – να
μολύνουν άλλους. Από την άλλη, άλλες
μελέτες έχουν συμπεράνει, ότι οι πλήρως
εμβολιασμένοι είναι λιγότερο πιθανό να
μεταδώσουν τον ιό, αν οι ίδιοι μολυνθούν παρά τον εμβολιασμό τους, καθώς
τα επίπεδα του ιϊκού φορτίου στη μύτη
τους μειώνονται ταχύτερα από ό,τι εκείνα
των ανεμβολίαστων. Όπως επισημαίνουν
και οι ερευνητές της νέας μελέτης, «ενώ
ο εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης, τα παρόμοια ιϊκά φορτία στους
εμβολιασμένους και στους ανεμβολίαστους που έχουν μολυνθεί με Δέλτα,
εγείρουν το ερώτημα, σε ποιο βαθμό ο
εμβολιασμός αποτρέπει την μετάδοση
του ιού».
Τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με τον δρ
Άιρ, δείχνουν ότι «υπάρχει διαφορά
ανάμεσα στην Άλφα και στη Δέλτα, καθώς επίσης με το πέρασμα του χρόνου,
εξηγώντας έτσι πιθανώς γιατί έχουμε
δει τόσο συνεχιζόμενη μεγάλη μετάδοση της Δέλτα παρά τους εκτεταμένους
εμβολιασμούς». Το συμπέρασμα των
ερευνητών είναι, ότι «ο εμβολιασμός
μειώνει τη μετάδοση της Δέλτα, αλλά
σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την
παραλλαγή Άλφα. Επίσης, η θετική επίπτωση του εμβολιασμού μειώνεται με το
πέρασμα του χρόνου». Εκτιμούν επίσης,
ότι «ο ενισχυτικός εμβολιασμός (έξτρα
δόση) μπορεί πιθανώς να βοηθήσει στον
έλεγχο της μετάδοσης και στην αποτροπή νέων λοιμώξεων».
© euro2day.gr

«Β

όμβες» εξαπέλυσε ο Δρ. Ιωάννης
Ιωαννίδης, καθηγητής Παθολογίας Έρευνας και Πολιτικής Υγείας, Επιστημών Δεδομένων και Στατιστικής στο
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.
Ο επιστήμονας, που από την πρώτη στιγμή τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά, χαρακτηρίζοντας λανθασμένους τους χειρισμούς
της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην πανδημία, λοιδορήθηκε πολλές φορές από τους
τηλε-λοιμωξιολόγους.
Τόσους μήνες μετά και παρά τα αυστηρά lockdown που έφεραν τη χώρα σε
οικονομική ασφυξία, τα υψηλά νούμερα θνητότητας που καταγράφει η Ελλάδα αλλά και ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων, αποτυπώνει το μέγεθος της «καταστροφής» σε σχέση με άλλες χώρες της
Ευρώπης.
Ο κ. Ιωαννίδης, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες είχε κατακεραυνώσει την εργαλιοποίηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, δέχτηκε «εμπάργκο» από τα συστημικά ΜΜΕ. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για τα μηνύματα που δεχόταν από
συναδέλφους του, οι οποίοι απειλούνταν
να μη μιλήσουν για την πανδημία.
Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στο Kontra, ο κ. Ιωαννίδης που διαφώνησε με τα μέτρα «ακορντεόν», ανέφερε: «Υπήρχαν επαφές από βουλευτές
και πολιτικούς, ανθρώπους οι οποίοι
ανεξάρτητα με τον επίσημο κυβερνητικό μηχανισμό επικοινωνούσαν μαζί
μου, προσωπικά αρνούμαι οτιδήποτε
μπορεί να χαρακτηριστεί ως κομματικό,
είτε είναι στην Ελλάδα, είστε στις ΗΠΑ,
είτε στη Γερμανία. Έχω κάνει δύο φορές
κατάθεση στη Γερουσία στις ΗΠΑ, αλλά
όχι γιατί κάποιο κόμμα με κάλεσε, με κάλεσε η αμερικανική Γερουσία» τόνισε ο
καθηγητής, ο οποίος στη συνέχεια εξαπέλυσε «πυρά» κατά των πολιτικών προσώπων που ζήτησαν να «εξαφανιστεί» και
να σωπάσει: «Κάποιοι από αυτούς τους
βουλευτές μού δημιούργησαν μια εντύπωση, που φαινόταν σα να υπήρχε ένα
πλαίσιο αποκλεισμού, μου μεταφέρθηκε
από ανθρώπους που πιστεύω πως είναι
σοβαροί και είναι κοινοί γνωστοί δικοί μου
και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι υπήρχε
εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου να εξαφανιστώ» δήλωσε.
Όπως υποστήριξε ο ίδιος, ο βουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος του είχε ζη-

τήσει να κάνουν
μια
συζήτηση
που θα δοθεί
στη δημοσιότητα, όμως τελικά
πήρε πίσω την
πρότασή του, με
τη δικαιολογία
ότι το επιτελείο
του, τού «έκοψε» τη συνέντευξη: «Δεν μπορώ να γνωρίζω το γιατί.
Ποτέ δε με ενδιέφερε κάτι το πολιτικό ή
κομματικό, εάν μου ζητούσαν να βοηθήσω θα το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένας
από τους βουλευτές που επικοινώνησε
μαζί μου ήταν ο κύριος Κυμπουρόπουλος, που γνώριζε πολύ καλά τις συνέπειες της πανδημίας και ζήτησε να κάνουμε
μια συζήτηση και να καταγραφεί αυτή η
συζήτηση για να μπορέσει στη συνέχεια
να δοθεί στη δημοσιότητα. Και η συζήτηση αυτή ήταν εξαιρετική, γιατί είναι ένας
άνθρωπος μορφωμένος, με ευαισθησίες
και κατανόηση, θεωρώ ότι ήταν ωραία
συζήτηση και ήταν στην αρχή της πανδημίας. Μου γράφει μετά ότι “δυστυχώς
μίλησα με το επιτελείο μου και το στήσιμο μου δεν ήταν καλό, κατά συνέπεια
δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό στην
επιφάνεια”, τον ευχαρίστησα και του
είπα ότι για ανθρώπους σαν κι εμάς η
λογοκρισία είναι το ισοδύναμο των νοητικών θανάτων και θα πρέπει να το αποφύγουμε».
Μάλιστα, ο καθηγητής αναφέρει ότι δέχτηκε προτάσεις και από συστημικά μέσα,
οι οποίες στη συνέχεια αποσύρθηκαν: «Σε
άλλες περιπτώσεις πήρα προσκλήσεις
από ΜΜΕ που πρόσκεινται στο Μαξίμου
και στη συνέχεια αποσύρθηκαν, π.χ. από
την Καθημερινή» ανέφερε ο καθηγητής.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο Σωτήρης
Τσιόδρας είχε επικοινωνήσει μαζί του
στην αρχή της πανδημίας: «Τότε του είχα
πει πως θα πρέπει να προσέξει πολύ,
γιατί με το δρακόντειο lockdown ίσως
καταστρέψει την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο διακεκριμένος επιστήμονας.
© newsbreak.gr

ΕΔΩ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
www.youtube.com/
watch?v=aCLGvo8KpG0
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Πόσο κοντά είμαστε στο χάπι
που θα θεραπεύει την Covid-19
Μ

ε τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού
να χορηγούνται σε παγκόσμια κλίμακα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο
όπλο κατά της Covid-19 που έχει στοιχίσει
ήδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως: ένα αποτελεσματικό
αντι-ικό φάρμακο για τη θεραπεία των
χειρότερων συμπτωμάτων.
Ενώ τα εμβόλια έχουν στόχο να προστατεύσουν από τη μόλυνση, ένα χάπι που θα
επιταχύνει την ανάρρωση και θα μπορεί
να λαμβάνεται στο σπίτι θα αποτελούσε
μια σημαντική εξέλιξη, προσφέροντας θεραπεία για ανθρώπους που έχουν μολυνθεί και δυνητικά μειώνοντας το βάρος στα
νοσοκομεία.
Με το φθινόπωρο να είναι ήδη παρόν
στο βόρειο ημισφαίριο και φόβους για
αύξηση κρουσμάτων τους χειμερινούς
μήνες, οι φαρμακευτικές διεξάγουν αγώνα δρόμου για να πετύχουν το στόχο τους.
Υπάρχουν, όμως, ερωτήματα, αναφορικά με το κατά πόσο μπορούν να κάνουν τη
διαφορά και πόσο γρήγορα, σε ασθενείς
με Covid-19, μια δυνητικά θανατηφόρα
ασθένεια, με συμπτώματα που περιλαμβάνουν συνεχή βήχα, δυσκολίες στην
αναπνοή και υψηλό πυρετό.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΝΤΙ-ΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ;
Η υφιστάμενη γενιά εμβολίων κατά της
Covid-19 εστιάζει στη δημιουργία αντισωμάτων που αδρανοποιούν την πρωτεΐνη ακίδα που χρησιμοποιεί ο ιός για
να μπει στα ανθρώπινα κύτταρα. Με τις
αντι-ικές θεραπείες, οι επιστήμονες πρέπει να βρουν το πώς θα σταματήσουν την
αναπαραγωγή του ιού. Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές
είναι ότι τα αντι-ικά φάρμακα πρέπει να
είναι σε θέση να ακολουθήσουν την εξέλιξη του κορωνοϊού.
«Δεν είναι ευάλωτα (σ.σ. τα φάρμακα)
σε πολλές από τις αλλαγές που μπορείς
να δεις με την πρωτεΐνη ακίδα», δηλώνει
ο Nicholas Kartsonis, υψηλόβαθμος αντιπρόεδρος κλινικών ερευνών για μεταδοτικές ασθένειες στην αμερικανική Merck.
Αυτό σημαίνει, ότι ο ιός δεν μπορεί να
ξεφεύγει από τα αντι-ικά φάρμακα με τον
τρόπο που το κάνει με τα εμβόλια. «Αυτού
του είδους τα αντι-ικά στην πραγματικότητα στοχεύουν στη διαδικασία αναπαραγωγής του ίδιου του ιού», προσθέτει.
ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ;
Το χάπι της Merck, με το όνομα molnupiravir, θα λαμβάνεται εντός
πέντε ημερών από την εμφάνιση συμπτωμάτων της Covid-19, δυο φορές την ημέρα
για πέντε ημέρες. Είναι σε κλινικές δοκιμές φάσης 3 και η εταιρεία περιμένει να
έχει τα στοιχεία έως το τέλος της χρονιάς
(σ.σ. ετοιμάζεται να ζητήσει άδεια έκτακτης χρήσης). Η Merck ξεκίνησε και δοκιμές του molnupiravir σε ανθρώπους που
δεν έχουν κολλήσει κορωνοϊό, αλλά ζουν
με κάποιον που έχει διαγνωστεί θετικός.
Η αμερικανική Pfizer διεξάγει επίσης κλινικές δοκιμές τελευταίου σταδίου για το
αντι-ικό της χάπι. Η εταιρεία μελετά δυο
αντι-ικά, ένα χάπι που μπορεί να λαμβάνεται στο σπίτι και ένα ενδοφλέβιο μείγμα
για ασθενείς με πιο σοβαρή νόσηση. Τα
φάρμακα μπλοκάρουν τη δράση του πρωτεολυτικού ενζύμου, ένα ένζυμο που χρειάζεται ο ιός προκειμένου να αναπαραχθεί
στο σώμα.
Μια εισπνεόμενη θεραπεία που
παράγεται από τη βρετανική εταιρεία Synairgen έχει επίσης αναδυθεί ως
μια δυνητικά υποσχόμενη προσέγγιση για
τη θεραπεία της ασθένειας.

Ο Richard Marsden, επικεφαλής της
εταιρείας, δήλωσε ότι ένας από τους
βασικούς τρόπους με τον οποίο οι ιοί
διαφεύγουν του ανοσοποιητικού συστήματος είναι με το να «καταστέλλουν την
παραγωγή ιντερφερόνης βήτα», που
παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση μιας ευρύτερης ανοσιακής αντίδρασης,
η οποία αποτρέπει την αναπαραγωγή του
ιού. «Το μόνο που κάνουμε είναι να βάζουμε… αυτή την πρωτεΐνη που παράγει
ο καθένας ξανά στο πεδίο της μάχης, και
το πεδίο της μάχης που έχει σημασία είναι οι πνεύμονες», προσέθεσε.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΑΝΤΙ-ΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ;
Στους λήπτες μπορεί να περιλαμβάνονται ανοσοκατασταλμένοι, στους οποίους δε δουλεύουν τα εμβόλια κατά της
Covid-19, ή μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων, όπως ένα σχολείο, ένας οίκος ευγηρίας ή μια ποδοσφαιρική ομάδα, στην
οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
ως προφύλαξη για να προληφθεί ευρύτερη διασπορά.
Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι η χρονική στιγμή, καθώς αυτά τα σκευάσματα
πρέπει να δοθούν με τα πρώτα σημάδια
συμπτωμάτων, δηλώνει ο Steve Bates
επικεφαλής της βρετανικής BioIndustry
Association.
Ο Bates δήλωσε ότι δε θα εκπλαγεί αν
δει τουλάχιστον ένα αντι-ικό φάρμακο
έτοιμο για διάθεση τις επόμενες εβδομάδες, δυνητικά υπό μια «έκτακτη άδεια
χορήγησης», μέσω της οποίας, φάρμακα
που δεν έχουν ακόμα πλήρη άδεια από
τις ρυθμιστικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
δημόσιας υγείας.
Ο Bates, όμως, πρώην μέλος της βρετανικής task force για τα εμβόλια, υπονόησε ότι η μαζική διάθεση στον πληθυσμό της χώρας είναι απίθανη. «Τα βλέπω
περισσότερο ως πιο ειδικό όπλο, που
πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού ή σε συγκεκριμένο σημείο που υπάρχει έξαρση»,
προσέθεσε.
Ο κόσμος ίσως να πρέπει να προσαρμόσει τις προσδοκίες του, αναφορικά με το
πόσο μεγάλη θα είναι η ανατροπή που
θα προκαλέσουν αυτά τα φάρμακα. Τα
επίπεδα αποτελεσματικότητας ίσως είναι
πολύ χαμηλότερα απ’ ότι οι προσδοκίες
που δημιούργησαν τα εμβόλια, προειδοποίησε. «Εξαιτίας του προβλήματος
που αφορά το πότε τα χορηγείς, είναι
σχεδόν αδύνατο να έχεις ένα πραγματικά καλό στατιστικό αποτέλεσμα. Και αν
έχεις ένα αντι-ικό που δουλεύει σε ποσοστό 40%, αυτό νομίζω ότι θα είναι θαυμάσιο».
Ωστόσο, ο Eric Topol, διευθυντής στο
Scripps Research Translational Institute
που εδρεύει στην Καλιφόρνια, υποστηρίζει ότι, αν τα αντι-ικά είναι «υψηλά
αποτελεσματικά, ασφαλή και φθηνά ή
διατεθούν δωρεάν, θα χρησιμοποιηθούν
ευρέως». Αυτό θα ισχύσει ειδικά εάν η
θεραπεία είναι διαθέσιμη «ως χάπι ή θεραπεία που λαμβάνεται από το στόμα με
εισπνοή, αντί για μια ένεση».
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ;
Αν και αρκετά εμβόλια κατά της Covid-19
έχουν εγκριθεί, το remdesivir της αμερικανικής Gilead, που χορηγείται ενδοφλέβια, είναι η μόνη αντι-ική θεραπεία που
έχει εγκριθεί από τον FDA, παρά τα αβέβαια οφέλη για τους ασθενείς. Οι επιστήμονες του Π.Ο.Υ. λένε ότι το φάρμακο «δεν
έχει ουσιαστικό αντίκτυπο» στη θνησιμό-

τητα ή την ανάγκη διασωλήνωσης.
Ο Kartsonis της Merck δηλώνει ότι τα
αντι-ικά φάρμακα πρέπει πρώτα να μελετηθούν και να υπολογιστεί η σωστή δόση
σε υγιείς ανθρώπους, πριν δοκιμαστούν
σε ασθενείς με Covid-19. Αυτό, επισημαίνει, εν μέρει εξηγεί γιατί έχει εγκριθεί
μόνο μια αντι-ική θεραπεία.
Σημειώνει ότι τα αντι-ικά φάρμακα πρέπει να απορροφούνται, να μεταβολίζονται και να αποβάλλονται σωστά, αλλά οι
κατασκευαστές εμβολίων «δε χρειάζεται
να ανησυχούν γι αυτά τα χαρακτηριστικά επειδή δεν ισχύουν γι’ αυτούς».
Στην Ευρώπη, η ελβετική φαρμακευτική Roche συνεργάζεται με την Atea
Pharmaceuticals σε ένα αντι-ικό που λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο πιστεύει
ότι έχει διπλή προοπτική: να θεραπεύει
ανθρώπους με Covid-19 και να προλαμβάνει την ασθένεια όσων έχουν εκτεθεί
στον ιό.
Τα αρχικά αποτελέσματα σε ασθενείς
που νοσηλεύονται με μέτρια Covid-19
αλλά με υψηλό κίνδυνο για αρνητικό
αποτέλεσμα «επέδειξαν μια γρήγορη και
διατηρήσιμη αντι-ική δράση κατά του
Sars-Cov-2, χωρίς νέο ή μη αναμενόμενο
αποτέλεσμα ασφαλείας», δήλωσε.

φάρμακα και τη δημιουργία ενός νέου κέντρου ανακάλυψης αντι-ικών φαρμάκων,
το οποίο θα αναπτύσσει θεραπείες για
αγνώστου ταυτότητας κορωνοϊούς, ώστε
η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικές απειλές.
Η κυβέρνηση του Joe Biden υπέγραψε
επίσης συμφωνία 1,2 δισ. δολαρίων με
τη Merck για 1,7 εκατομμύρια δόσεις του
molnupiravir, υπό την προϋπόθεση ότι το
χάπι θα λάβει την έγκριση του FDA.
Τον Απρίλιο, ο βρετανός πρωθυπουργός Boris Johnson δημιούργησε
μια taskforce κατά των ιών, κατά το πρότυπο της επιτυχημένης taskforce για τα
εμβόλια. Δεσμεύτηκε «να έχουμε τουλάχιστον δυο αποτελεσματικές θεραπείες
φέτος, είτε σε χάπι, είτε σε κάψουλα»,
που θα μπορούν να γίνουν στο σπίτι μετά
από ένα θετικό τεστ ή έκθεση σε κάποιον
που μεταφέρει τον ιό.
Ακόμα, όμως, δεν έχουμε νέα από την
taskforce και τον επικεφαλής της, ένα βετεράνο της φαρμακευτικής βιομηχανίας,
τον Eddie Gray, για το εάν αυτός ο στόχος
ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ
θα επιτευχθεί.
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ;
Το υπουργείο Υγείας δήλωσε, ότι υπάρΤον Ιούνιο οι ΗΠΑ αποκάλυψαν σχέδια χει ένας αριθμός υφιστάμενων ευκαιριών
επένδυσης 3 δισ. δολαρίων για την ανάπτυ- και υποσχέθηκε να προσφέρει με τον καιξη αντι-ικών φαρμάκων, υποστηρίζοντας ρό περαιτέρω λεπτομέρειες.
ότι αυτό θα βοηθούσε να δημιουργηθεί η
© The Financial Times Limited 2021.
επόμενη γενιά θεραπειών του κορωνοϊού.
All rights reserved.
Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την επιτάΠηγή: euro2day.gr
χυνση των κλινικών δοκιμών σε αντι-ικά
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Ελληνογαλλική Συμφωνία: Η ουσία της
«ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής»
και οι προσχηματικές επιφυλάξεις

από καθ’ έδρας κριτική που ασκήθηκε και η προσχηματική επίκληση επιχειρημάτων, προκειμένου να καταγραφεί
(πολιτική) διαφοροποίηση, δεν μπορεί
να μειώσει τη σημασία της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας, τόσο για την
ενίσχυση της προληπτικής αποτρεπτικής
ισχύος της χώρας, όσο και για το απευκταίο ενδεχόμενο της εκδήλωσης επίθεσης επί του πεδίου.
Νίκος Μελέτης*
© liberal.gr
Η καλόπιστη κριτική που ασκήθηκε, αφορά το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας
και κυρίως την κάλυψη που προσφέρει το
άρθρο 2, με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σε περίπτωση που μια από τις δυο
χώρες δεχθεί επίθεση και μάλιστα γίνεται
ειδική αναφορά και στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περί νόμιμης
άμυνας. Η ρήτρα αυτή καλύπτει την «επικράτεια» της χώρας και όπως εξαίρετοι
νομικοί και διεθνολόγοι (Β. Βενιζέλος, Χ.
Ροζάκης, Π. Λιάκουρας κ.ά.) σημείωσαν,
αφορά το έδαφος της χώρας και τα χωρικά της ύδατα.
Μια ρήτρα εξαιρετικά σημαντική, καθώς
η τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής
κυριαρχίας δεν είναι κάτι το θεωρητικό,
αλλά έχει διατυπωθεί με τον πιο ακραίο
τρόπο με τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών»
και τον τελευταίο, εκτός πάσης λογικής
ισχυρισμό, ότι «η κυριαρχία των νησιών
συνδέεται με την τήρηση εκ μέρους της
Ελλάδας της υποχρέωσης αποστρατικοποίησης» (επιστολή Σινιρίογλου στον
ΟΗΕ). Έτσι η Ελληνογαλλική Συμφωνία
δημιουργεί και συμβατική υποχρέωση
της Γαλλίας να συνδράμει και στρατιωτικά, εφόσον εκδηλωθεί επίθεση εναντίον
των ελληνικών εδαφών, το καθεστώς των
οποίων αμφισβητεί και διεκδικεί για λογαριασμό της η Τουρκία. Και αυτό είναι
ένα ισχυρό αποτρεπτικό όπλο.
Αυτό θα αφορά όμως και τις μελλοντικές
επεκτάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων, καθώς σε αυτά η Ελλάδα θα ασκεί
κυριαρχία και έτσι με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ισχυρή απάντηση και στο casus
belli της Τουρκίας.
Η Ελλάδα είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει την τουρκική επιθετικότητα και στις
θαλάσσιες περιοχές πέραν των χωρικών
υδάτων της. Εκεί που έχει κυριαρχικά (λειτουργικά) δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα ab initio (εξ υπαρχής) και ipso facto
(αυτοδικαίως) και στην ΑΟΖ αφότου οριοθετηθεί.

Οι περιοχές αυτές που το κράτος δεν
έχει κυριαρχία αλλά έχει κυριαρχικά δικαιώματα, δε συνδέονται με την έννοια
του «εδάφους» του, καθώς πλατφόρμες
και τεχνητές νήσοι σύμφωνα με το άρθρο 60 της Σύμβασης για το Δίκαιο της
Θάλασσας «δεν απολαύουν το καθεστώς
των νήσων» ενώ το παράκτιο κράτος έχει
δικαίωμα να ορίσει μια ζώνη ασφαλείας
πλάτους έως 500 μέτρων γύρω από αυτά.
Η Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής οριοθετήσει την ΑΟΖ της στην επίμαχη περιοχή
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, πέραν της περιοχής της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας.
Και τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, δε
διαφαίνεται πρόθεση για οριοθέτηση, η
οποία δε θα είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με την Τουρκία.
Επίσης, δεν υπάρχει σχεδιασμός για την
έναρξη ερευνών στην περιοχή της Ελληνο-αιγυπτιακής Συμφωνίας που θα έθετε έτσι εκ των πραγμάτων το ερώτημα
της προστασίας μιας υπεράκτιας πλωτής
εγκατάστασης την οποία θα απειλούσε η
Τουρκία.
Η αποστολή ερευνητικών σκαφών ακόμη
και γεωτρύπανου σε περιοχή της ελληνικής μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας,
συνιστά παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά δε θεωρείται με όρους διεθνούς δικαίου «επίθεση», ούτε εύκολα
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κίνηση, η
οποία δικαιολογεί την επίκληση του δικαιώματος νόμιμης άμυνας, βάσει του
άρθρου 51.
Ακόμη κι αν η Ελληνογαλλική Συμφωνία
περιείχε ειδική αναφορά για κάλυψη της
ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής και στην
ΑΟΖ, θα ήταν αρκετά προβληματική στην
εφαρμογή της, καθώς θα έπρεπε, όπως
προβλέπει η συμφωνία, και οι δυο χώρες
να συμφωνήσουν ότι πράγματι πρόκειται
περί «επίθεσης» η οποία θα πρέπει να τύχει κοινής στρατιωτικής απάντησης. Πολύ
περισσότερο μάλιστα, εάν πρόκειται περί
μη οριοθετημένης ΑΟΖ.
Είναι διαφορετική υπόθεση εργασίας, το
τι θα συμβεί με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, εάν μια παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων οδηγήσει
σε σύγκρουση, έστω και περιορισμένη Ελλάδας – Τουρκίας, οπότε η συνδρομή της
Γαλλίας δε θα αφορά πια την προστασία
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
αλλά στρατιωτική αρωγή σε μια στρατιωτική επίθεση που δέχεται το έτερο συμβαλλόμενο μέρος (η Ελλάδα) ακόμη κι αν
αυτή δεν αφορά ευθεία επίθεση σε «έδαφος», αλλά π.χ. στον ελληνικό στόλο.

Η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας
συνδρομής θα υπόκειται πάντοτε στις
πολιτικές αποφάσεις και τη συγκυρία,
ανεξαρτήτως του εύρους των περιοχών
που τυπικά καλύπτει. Το 2020 χωρίς την
ύπαρξη Συμφωνίας και της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, η Γαλλία ήταν αυτή που
έσπευσε να παρέμβει στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη στρατιωτική παρουσία
της να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην
κλιμάκωση, την οποία επεδίωκε η Τουρκία, με την παραβίαση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις έρευνες του
Oruc Reis.
Προφανώς, το ιδανικό θα ήταν η Ελληνογαλλική Συμφωνία να είχε εξαντλήσει
κάθε όριο «γενναιοδωρίας» της Γαλλίας
και να κάλυπτε το δυνητικό εύρος των
χωρικών υδάτων και τη μη οριοθετημένη
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, που προφανώς
τέθηκαν στη διαπραγμάτευση, αλλά δεν
τέθηκαν ως sine qua non όρος προκειμένου να κλείσει η Συμφωνία.
Το ερώτημα όμως είναι, εάν αυτό είναι
ένα ισχυρό επιχείρημα για την απόρριψη
μιας εξαιρετικά σημαντικής Συμφωνίας.
Ή αν απλώς, με εντελώς μικροκομματική διάθεση, αντιμετωπίζεται ένα μείζον
θέμα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής
πολιτικής. Και εάν η μη τυπική κάλυψη
της μη οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας,
με όλα τα πρακτικά και πολιτικά προβλήματα που θα ανακύπτουν έτσι κι αλλιώς,
είναι αρκετό για να απορριφθεί από την
Ελλάδα μια Συμφωνία την οποία ποτέ
δεν είχε εξασφαλίσει, τουλάχιστον μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί που και
η προηγουμένη κυβέρνηση πανηγύριζε
σε κάθε δήλωση στήριξης της ελληνικής
κυριαρχίας από κάποιον εκπρόσωπο του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τώρα δεν είναι αρκετή
η συμβατική δέσμευση σε «ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής» από τη Γαλλία…
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής
Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει το
διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και
κατόπιν και στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ». Έχει
πραγματοποιήσει δεκάδες δημοσιογραφικές
αποστολές σε όλο τον κόσμο, έζησε από κοντά τις αλλαγές που επέφερε η κατάρρευση
του υπαρκτού σοσιαλισμού στο χώρο των
Βαλκανίων και των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Κάλυψε τους πολέμους στην
πρώην Γιουγκοσλαβία και παρακολούθησε
από κοντά όλες τις τελευταίες προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού αλλά και τη μακρά
και επίπονη πορεία των ευρωτουρκικών και
ελληνοτουρκικών σχέσεων.

1610

1610

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΧΕΛ

ΥΓ.: Σε ό,τι αφορά το άρθρο 18(i)
«συμμετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα τις
υπό γαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο
Σαχέλ», θα πρέπει να γίνει αντιληπτό
ότι Συμμαχίες χωρίς αμοιβαίες υποχρεώσεις δεν υφίστανται, παρά μόνο στη
σφαίρα της φαντασίας ορισμένων που
θεωρούν ότι ο πλανήτης ζει με μοναδική έγνοια τη στήριξη των ελληνικών
συμφερόντων. Στο Σαχέλ οι γαλλικές
επιχειρήσεις στρέφονται εναντίον της
ισλαμικής τρομοκρατίας η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή απ’ όπου
προέρχεται εκτός των άλλων η κύρια
μάζα του μεταναστευτικού κύματος
από την Αφρική. Ένα θέμα που αφορά
άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Η Γαλλία είχε αναπτύξει 5.000 στρατιώτες στην επιχείρηση Barkhane από το
2014 με ενίσχυση από την Εσθονία, τη
Δανία και με την υποστήριξη της Γερμανίας, Σουηδίας, Ισπανίας, Βρετανίας, Τσεχίας και των ΗΠΑ. Και αυτό σε
συνεργασία με το G5 Sahel (Μπουργκίνα Φάσο, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρα
και Τσαντ) που συγκροτήθηκε το 2014
και υποστηρίζεται από τις αποφάσεις
2359 και 2391 του ΣΑ του ΟΗΕ. Η Ε.Ε.
μάλιστα έχει συγκροτήσει δικές της
αποστολές EUCAP Sahel Niger, EU CAP
Sahel Mali και EUTUM Mali στη βάση
των αποφάσεων του ΣΑ του ΟΗΕ.
Η συμμετοχή, η οποία προφανώς
δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα είναι
αποτέλεσμα διαβουλεύσεων, εξυπηρετεί όχι κάποιον «γαλλικό πόλεμο»
αλλά την επιχείρηση ομαλοποίησης
της κατάστασης σε μια ανοικτή πληγή
στην καρδιά της Αφρικής. Οι ελληνικές
δυνάμεις μάλλον δε θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτήν την επιχείρηση,
δίπλα στις πολύπειρες γαλλικές δυνάμεις, αλλά η έστω και συμβολική συμμετοχή θα έχει τη μορφή της πολιτικής
στήριξης της επιχείρησης.
Πάντως, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν και εφόσον απαιτηθεί, μπορούν και πρέπει να βρίσκονται σε πεδία κρίσης, αποκτώντας εμπειρία επί
του πεδίου, ενισχύοντας το αξιόμαχο
τους, το κύρος και την αξιοπιστία τους
σε διεθνές επίπεδο. Καμιά συμμαχία
δεν είναι παντοτινή. Και γι’ αυτό πορεύεσαι κάθε φορά με αυτό που έχεις
στα χέρια και όχι με αυτό που θα ήθελες ή νομίζεις ότι έχεις… Και κάθε συμμαχία είναι «δούναι και λαβείν».
Εξάλλου οι φαντασιώσεις για «τσάμπα» συμμαχίες, πληρώθηκαν ακριβά
στο παρελθόν.
Η συμμαχία δεν είναι αποτέλεσμα της
γαλλικού φιλελληνισμού.
Είναι τα συμφέροντα της Γαλλίας.

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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ρευνα για σεξουαλική κακοποίηση στους κόλπους
της γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας, καταλήγει στο
πόρισμα ότι περίπου 216.000 παιδιά έπεσαν θύματα
κακοποίησης από Καθολικούς κληρικούς και μοναχούς
από το 1950! Αυτό δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα,
ο επικεφαλής της επιτροπής που διεξήγαγε την έρευνα
και συνέταξε τη σχετική έκθεση, Ζαν-Μαρκ Σοβέ, ενώ η
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έσπευσε να ζητήσει «συγγνώμη».
«Οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ περισσότερο από ανησυχητικοί – είναι συγκλονιστικοί και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μείνουν αναπάντητοι», σχολίασε. Και
πρόσθεσε ότι η επιτροπή της οποίας ηγείται ειδοποίησε
τους εισαγγελείς για ορισμένες από τις υποθέσεις που
εξέτασε.
Οι αποκαλύψεις αυτές στη Γαλλία είναι οι πιο πρόσφατες που συγκλονίζουν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία,
έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερωμένους στον κόσμο, που συχνά αφορούν σε
παιδιά, τα τελευταία 20 χρόνια.
Η κακοποίηση ήταν συστημική, υπογράμμισε ο Σοβέ,
κατά τη διάρκεια δημόσιας, διαδικτυακής παρουσίασης
της έκθεσης, προσθέτοντας ότι η Εκκλησία έδειξε «βαθιά,
απόλυτη, ακόμη και στυγνή αδιαφορία για χρόνια»,
προστατεύοντας τον εαυτό της μάλλον, παρά τα θύματα.
Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν αγόρια, σημείωσε,
πολλά από αυτά ηλικίας από 10 έως 13 ετών.
Η Εκκλησία όχι μόνον δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα
για να αποτρέψει την κακοποίηση, αλλά έκλεινε τα μάτια,
αποτυγχάνοντας να αναφέρει την κακοποίηση και ορισμένες φορές εν γνώσει της έφερνε τα παιδιά σε επαφή
με τους θύτες, υπογράμμισε.
Η επιτροπή αυτή δημιουργήθηκε από επισκόπους της
Καθολικής Εκκλησίας στα τέλη του 2018, για να ρίξει φως
στις κακοποιήσεις και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στην Εκκλησία, σε μια εποχή που μειώνεται ο αριθμός των εκκλησιαζομένων. Αυτή εργάστηκε
ανεξάρτητα από την Εκκλησία.
Ο Σοβέ σημείωσε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και πρόσθεσε ότι η Εκκλησία έδειχνε έως τη δεκαετία του 2000 απόλυτη αδιαφορία για τα θύματα και
πως άρχισε πραγματικά να αλλάζει τη στάση της μόνο το
2015-2016. Η επιτροπή εντόπισε η ίδια περίπου 2.700
θύματα μέσω κλήσεων για κατάθεση και χιλιάδες περισσότερα βρέθηκαν σε αρχεία, διευκρίνισε ο Σοβέ.
Ωστόσο, ευρείας κλίμακας έρευνα από ερευνητικές και
δημοσκοπικές ομάδες υπολογίζει ότι υπήρξαν περίπου
216.000 θύματα, ενώ ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κι άλλο, στις 330.000, αν συμπεριληφθούν τα θύματα
κακοποίησης από λαϊκούς.

SAI

Σκάνδαλο μεγατόνων στη
γαλλική Καθολική Εκκλησία

Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει σε «330.000, αν
προστεθούν οι λαϊκοί θύτες που εργάζονταν σε ιδρύματα της Καθολικής Εκκλησίας», πρόσθεσε ο Σοβέ. Οι
αριθμοί αυτοί που επικαλέστηκε προκύπτουν από στατιστική εκτίμηση, στην οποία υπάρχει περιθώριο σφάλματος 50.000 ανθρώπων, διευκρίνισε επίσης ο πρόεδρος
της επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν περίπου
2.900 – 3.200 ύποπτοι για παιδεραστία στη γαλλική Εκκλησία τα τελευταία 70 χρόνια.
«Είστε ντροπή για την ανθρωπιά μας», είπε, απευθυνόμενος στους εκκλησιαστικούς εκπροσώπους, στη δημόσια παρουσίαση της έκθεσης, ο Φρανσουά Ντεβό, ο
οποίος έχει ιδρύσει την ένωση θυμάτων La Parole Liberee,
προτού πάρει το λόγο ο Σοβέ. «Σε αυτήν την κόλαση
έχουν γίνει αποτρόπαια μαζικά εγκλήματα (...), αλλά
υπάρχουν και χειρότερα: προδοσία της εμπιστοσύνης,
προδοσία της ηθικής, προδοσία των παιδιών», πρόσθεσε ο Ντεβό, ο οποίος κατηγορεί επίσης την Εκκλησία
για δειλία. Αυτός ευχαρίστησε την επιτροπή, λέγοντας
ότι ελπίζει η έκθεση αυτή να αποτελέσει σημείο καμπής.
«Επιτέλους, προσφέρετε στα θύματα μια θεσμική αναγνώριση της ευθύνης της Εκκλησίας», κατέληξε.
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Η ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΤΗ «ΝΤΡΟΠΗ» ΤΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ «ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Εκπρόσωπος των επισκόπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας της Γαλλίας ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης εκ μέρους κληρικών, μετά τη
δημοσιοποίηση της έκθεσης για τις καταχρήσεις αυτές
στους κόλπους της Εκκλησίας, που χρονολογούνται από
το 1950.
Ο Ερίκ ντε Μουλέν – Μποφόρ, αρχιεπίσκοπος της Ρενς
και επικεφαλής της Συνόδου των Γάλλων Επισκόπων, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του επίσκοποι θέλουν
να εκφράσουν στα θύματα την ντροπή τους για την κακοποίηση που αποκαλύφθηκε από την έρευνα.
«Η επιθυμία μου αυτή την ημέρα είναι να σας ζητήσω
συγγνώμη – συγγνώμη από την καθεμιά σας και από
τον καθέναν σας», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος.
© www.zougla.gr/kosmos/article/skandalomegatonon-sti-galiki-ka8oliki-eklisia

$569,000
Centris No. 11860051
507, RUE LAVERGNE
SAINTE-DOROTHÉE LAVAL

Impeccable townhouse
situated in great location
of Ste-Dorothee.
Open concept offering
3 bedrooms plus 1+1 baths.
Many renos and updates
done to property.
Close to all shopping,
schools, transport and
highways.
Beautiful backyard with
large balcony
and heated pool.
MUST SEE!!

CALL ME
FOR MORE INFO.
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REAL ESTATE BROKER
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514 993.501
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Γιατί αντιδρά η Τουρκία
στη συμφωνία
με τη Γαλλία

Η

Τουρκία ξεκίνησε την έμπρακτη αμφισβήτηση στο Αιγαίο το 1973, όταν
η Ελλάδα άρχισε τις γεωτρήσεις που θα
οδηγούσαν στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος του Πρίνου, στη Θάσο. Το Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, η Άγκυρα παραχώρησε στην τουρκική εταιρεία TRAO, 27
άδειες έρευνας για υδρογονάνθρακες σε
περιοχές του Αιγαίου, που έως τότε θεωρούνταν ότι ανήκαν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Σάββας Καλεντερίδης*
© pontosnews.gr
Μέχρι τότε δεν είχαμε έμπρακτες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Ούτε παραχωρήσεις οικοπέδων για έρευνα, ούτε ερευνητικά πλοία, ούτε παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ούτε αλιεία μέσα στα χωρικά
ύδατα, ούτε θεωρίες για γκρίζες ζώνες και
νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας.
Μετά βέβαια ακολούθησε η έξοδος του
ερευνητικού «Τσανταρλί», του «Χόρα»,
του «Σισμίκ», του «Πίρι Ρέις», του «Τσεσμέ», του «Γιουνούς», του «Μπιλίμ»,
για να φτάσουμε στο 2020, στις βόλτες
που έκανε για 92 ημέρες ανενόχλητο
το «Ορούτς Ρέις» στην ελληνική – με βάση
το διεθνές δίκαιο, πλην όμως μη οριοθετημένη – υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελόριζου.
Όταν η Τουρκία κατόρθωσε με τις Συμφωνίες της Βέρνης (1976) και του Νταβός (1988) να «γκριζάρει» ολόκληρο το
Αιγαίο, όσον αφορά το δικαίωμα στην
έρευνα υδρογονανθράκων, θεώρησε
ότι εκπλήρωσε έναν εθνικό στόχο που
είχε θέσει. Στη συνέχεια προχώρησε στον
επόμενο εθνικό της στόχο, την αποτροπή της επέκτασης των χωρικών υδάτων
στα 12 ναυτικά μίλια. Για να τον πετύχει,
η Εθνοσυνέλευση με ψήφισμά της εξουσιοδότησε όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις
στο μέλλον να κηρύξουν τον πόλεμο στην
Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτή προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της
υδάτων (1995).
Όταν η Τουρκία θεώρησε ότι κατά κάποιον τρόπο πέτυχε και αυτόν τον εθνικό
στόχο, αφού η Ελλάδα δίστασε να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όπως έχει το
νόμιμο δικαίωμα να πράξει, προχώρησε

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

στον επόμενο, που ήταν η αμφισβήτηση
της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου.
Έτσι, με βάση εθνικό σχεδιασμό, η Τουρκία προχώρησε στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί των Ιμίων, το Δεκέμβριο του
1995 – Ιανουάριο του 1996, επεκτείνοντας την αμφισβήτηση σε επιπλέον ελληνικά νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου.
Όταν θεώρησε ότι εμπεδώθηκε η θεωρία της για τα 150 νησιά και βραχονησίδες, έθεσε τον επόμενο στόχο, που ήταν
η ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας
νησιών, που από την προηγούμενη δεκαετία χαρακτηρίζει ως τουρκικά, ζητώντας
μάλιστα την άμεση αποστρατιωτικοποίησή τους. Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, την υπογραφή των μνημονίων
και τις ανατροπές που έγιναν, συνέβη το
εξής: Η κυβέρνηση Ερντογάν πείστηκε ότι
η Ελλάδα έχει οδηγηθεί στα πρόθυρα της
διάλυσης, ότι η χρεοκοπία της είναι δεδομένη και ότι δεν πρόκειται να ανακάμψει
τις επόμενες δεκαετίες.
Αυτή ήταν μια στρατηγική εκτίμηση του
τουρκικού κράτους, που υιοθέτησαν η
τουρκική διπλωματία και οι Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει κανείς ακόμα και
σήμερα, στις δηλώσεις τους που αφορούν
την Ελλάδα και το εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Με βάση αυτή τη στρατηγική
εκτίμηση, και με δεδομένο ότι θεωρούσαν την Ελλάδα ένα «μη κράτος», ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του έκαναν επέκταση των εθνικών στόχων, διεκδικώντας το
μισό Αιγαίο και ολόκληρη την Ανατολική
Μεσόγειο, με βάση το γελοίο από πλευράς διεθνούς δικαίου δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Σε αυτό στηρίχτηκαν και
έπεισαν τα ανδρείκελα της Τρίπολης να
υπογράψουν το επίσης γελοίο τουρκολυβικό μνημόνιο.
Σημειώνεται, ότι οι βόλτες του «Ορούτς
Ρέις» στην ελληνική υφαλοκρηπίδα επί 92
ημέρες, η παρουσία της τουρκικής φρεγάτας, και οι δύο αντι-Navtex ανατολικά
της Κρήτης όπου βρισκόταν το ερευνητικό
πλοίο «Nautical Geo», είναι μια προσπάθεια de facto επιβολής του δόγματος της
«Γαλάζιας Πατρίδας».
Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν
όπως η Τουρκία τα υπολόγιζε.

Η Ελλάδα, όχι μόνο δε διαλύθηκε ως
κράτος, όπως πίστεψε και συνεχίζει να
πιστεύει ο Ερντογάν και οι συν αυτώ, όχι
μόνο ανέκαμψε οικονομικά, αλλά μετά
το περσινό κάζο με το «Ορούτς Ρέις»
αφυπνίστηκε και προχωρά σε σημαντική
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου της (αναβάθμιση των 83 F-16 σε
Viper, προμήθεια 24 Rafale, προμήθεια
3+1 υπερσύγχρονων φρεγατών ανοιχτής
θαλάσσης Belharra και προμήθεια 3+1
κορβέτων Gowind).
Με την ολοκλήρωση της παραλαβής
των ως άνω οπλικών συστημάτων και με
το αξεπέραστο γεωγραφικό πλεονέκτημα
των νησιών του Αιγαίου, η Ελλάδα για τα
επόμενα 10-20 χρόνια θα έχει τον αεροπορικό και θαλάσσιο έλεγχο του Αιγαίου
και της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποκτά και την επιχειρησιακή δυνατότητα να
υποστηρίξει πλήρως την Κύπρο.
Η Τουρκία, αποκλεισμένη από το πρόγραμμα των F-35, με τα F-16 που διαθέτει
να έχουν προβλήματα στον εκσυγχρονισμό τους λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ,
χωρίς φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης και
χωρίς το γεωγραφικό πλεονέκτημα των
νησιών του Αιγαίου, κινδυνεύει να χάσει
όλα τα πλοία επιφανείας της, την ώρα που
θα βγαίνουν από τα Δαρδανέλια, από το
ναύσταθμο της Φώκαιας, από τον κόλπο
της Σμύρνης και από τη Βάση του Ακσάζ.
Όσο για την αντιαεροπορική της άμυνα,
πολύ απλά θα πάθει ό,τι έπαθε στη βάση
Αλ Βατίγια όπου επιχείρησαν Rafale και
ίσως έβαλαν το ηλεκτρονικό τους «χεράκι» οι Belharra. Οι δε S-400, αν τους χρησιμοποιήσει, είναι εξαιρετικά ευάλωτοι χωρίς προστασία από συστήματα αεροπορικής άμυνας μέσων και χαμηλών υψών.
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε
και η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας
με τη Γαλλία, με τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Η Τουρκία έπαθε, το κλασικό που
παθαίνουν οι χώρες που έχουν αυταρχικά
και αυτάρεσκα καθεστώτα. Ο Ερντογάν
και οι επιτελείς του είχαν θεωρήσει ότι
«τελείωσαν» με την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα
στην ουσία παραδόθηκε και τώρα αδυνατούν να δεχτούν τη νέα πραγματικότητα
που διαγράφεται μπροστά τους.
Εκτός των άλλων, οι Τούρκοι δεν υπολόγισαν και αυτό το… χαοτικό που μας

διακρίνει ως κράτος: Ναι, δε διαθέτει συγκεκριμένη εθνική στρατηγική, αλλά όταν
νιώσει κίνδυνο βρίσκει τον τρόπο να ανασυντάσσεται και να… αναγεννάτε εκ της
τέφρας του.
Αντικειμενικά, αν η Ελλάδα κινηθεί με
σοβαρότητα πολιτικά, πάνω στις ράγες
που στρώνουν τα οπλικά συστήματα και
η συμφωνία με τη Γαλλία, η Τουρκία δεν
έχει καμία τύχη. Έχει αρχίσει να το καταλαβαίνει, γι’ αυτό και η επίσης γελοία
δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών για τη συμφωνία:
«Οι μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ελλάδας
για θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας και
για εναέριο χώρο είναι αντίθετες με το
διεθνές δίκαιο. Είναι ένα κενό όνειρο, ότι
η Ελλάδα μπορεί να μας κάνει να αποδεχτούμε αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι αμφισβητούνται επίσης από τη διεθνή
κοινότητα, δημιουργώντας διμερείς στρατιωτικές συμμαχίες εναντίον της Τουρκίας,
με τρόπο που βλάπτει τη Συμμαχία του
ΝΑΤΟ. Τέτοιες μάταιες προσπάθειες θα
αυξήσουν περαιτέρω την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τόσο τα
δικά μας δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα της “ΤΔΒΚ” στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.
Αντί συνεργασίας, η πολιτική εξοπλισμού
της Ελλάδας και η προσπάθεια της να
απομονώσει και να αποξενώσει την Τουρκία, είναι μια προβληματική πολιτική που
θα βλάψει τον εαυτό της και την ΕΕ, της
οποίας είναι μέλος, και θα απειλήσει την
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».
Αν διαβάσει κανείς μέσα από τις γραμμές τη δήλωση, θα αντιληφθεί όλα αυτά
που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και
την έκπληξη της Τουρκίας, ότι τελικά η Ελλάδα δεν παραδόθηκε.
Υπάρχει μόνο μία παράμετρος που πρέπει να προσέξουμε: Όχι εφησυχασμός
από τους πολιτικούς (γιατί τα οπλικά συστήματα από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα) και εθνική ενότητα. Τα άλλα αφήστε
τα στους διπλωμάτες, τους ναυάρχους,
τους πτεράρχους και τους στρατηγούς.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής
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Το μεγάλο crash του Facebook
και του Instagram

Ε

κτός λειτουργίας έμειναν τη Δευτέρα
4/10 Facebook, Instagram, WhatsApp
και Messenger για περίπου επτά ώρες,
προκαλώντας ένα πρωτοφανές «κρασάρισμα», που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει η
μετοχή του Facebook στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης κατά 5 μονάδες. Ο Ζάκερμπεργκ έχασε 7 δισ. δολάρια από την
περιουσία του, ενώ έπεσε και στην κατάταξη με τους πλουσιότερους ανθρώπους
του κόσμου!
Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης
5/10 επανήλθαν σταδιακά όλες οι λειτουργίες στις τρεις παγκόσμιου βεληνεκούς πλατφόρμες, με τους εκατοντάδες
εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο να
βρίσκονται σε αναμονή…
«ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΑΠ’ ΟΣΟΥΣ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ»
Οι μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας
Facebook απέδωσαν αργά το βράδυ της

Δευτέρας σε ανακοίνωσή τους, τη διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram,
WhatsApp και Messenger για περίπου έξι
με επτά ώρες σε «προβληματικές αλλαγές
ρυθμίσεων» σε δρομολογητές και εξυπηρετητές τους, που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα κέντρα δεδομένων τους.
«Άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλον τον
κόσμο εξαρτώνται από εμάς για να παραμένουν συνδεδεμένοι», σημείωσε ο όμιλος σε ανάρτησή του (https://engineering.
fb.com/2021/10/04/networking-traffic/
outage), χωρίς να διευκρινίσει από ποιον
έγιναν οι αλλαγές ρυθμίσεων ούτε εάν
επρόκειτο για προγραμματισμένη αναβάθμιση.
«Ζητάμε συγγνώμη απ’ όσους επλήγησαν», πρόσθεσαν οι τεχνικοί της εταιρείας, τις πλατφόρμες της οποίας χρησιμοποιούν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε
όλον τον κόσμο.

Νωρίτερα, υπάλληλοι της εταιρείας του
Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που δε θέλησαν να
κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο
πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το
μπλακάουτ προκλήθηκε από εσωτερικό
λάθος στη διαχείριση της διαδικτυακής
κίνησης προς τα συστήματά της.
Το πρόβλημα περιέπλεξε το γεγονός ότι
η αλλαγή ρυθμίσεων σε δρομολογητές
και εξυπηρετητές της εταιρείας σήμαινε
πως δεν ήταν διαθέσιμα ούτε τα εργαλεία
λογισμικού των ίδιων των τεχνικών για να
διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα, κατά τις ίδιες πηγές.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ
Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας
στο οποίο είχαν αναφερθεί ειδικοί στην
κυβερνοασφάλεια αποκλείστηκε από
τους τεχνικούς της εταιρείας. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που

παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά
προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, περιέγραψε το μπλακάουτ ως
«το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί
ποτέ».
Η λειτουργία των ιστότοπων σταδιακά
αποκαταστάθηκε, διαπίστωσαν αργότερα
δημοσιογράφοι και χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει ο γιγαντιαίος όμιλος, ο
οποίος ήδη αντιμετωπίζει την κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του.
Ο όμιλος καταγράφει τα δεύτερα μεγαλύτερα διαφημιστικά έσοδα σε όλο το Διαδίκτυο παγκοσμίως και έχανε πάνω από
μισό εκατομμύριο δολάρια, κάθε ώρα διακοπής της λειτουργίας των πλατφορμών
του, σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας μετρήσεων Standard Media Index.
© www.zougla.gr/technology/article/
pou-ofilotan-i-poliori-diakopi-litourgias-tonfacebok-instagram-whatsap-ke-mesenger

ΦΡΑΝΣΙΣ ΧΑΟΥΓΚΕΝ, ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ FACEBOOK

«Το Facebook αποδυναμώνει τη Δημοκρατία»

Α

μερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα, κατακεραύνωσαν την Τρίτη 5/10 το Facebook,
κατηγορώντας το συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ότι πιέζει για υψηλότερα κέρδη, ενώ αδιαφορεί για την ασφάλεια των
χρηστών και ζήτησαν από τις ρυθμιστικές
αρχές να ερευνήσουν τις καταγγελίες της
μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, Φράνσις Χάουγκεν (φωτ.), ότι η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει τα
παιδιά και προκαλεί διαιρέσεις.
Μια μέρα μετά την πρωτοφανή βλάβη
που υπέστησαν Facebook, Instagram,
WhatsApp και Messenger, δύο ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης και δύο εφαρμογές
ανταλλαγής μηνυμάτων του κολοσσού
της Καλιφόρνιας θέτοντας αυτές εκτός
λειτουργίας για ώρες, η Χάουγκεν, πρώην product manager στην ομάδα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης της
Facebοok, κατέθεσε σε ακρόαση του Κογκρέσου ότι «για περισσότερες από πέντε
ώρες το Facebook δε χρησιμοποιήθηκε
για να εμβαθύνει διαιρέσεις, να αποσταθεροποιήσει δημοκρατίες και να κάνει τα
νεαρά κορίτσια και γυναίκες να αισθάνονται άσχημα για τα σώματά τους».
Σε μια περίοδο όπου η διακομματική συνεργασία είναι σπάνια στο Καπιτώλιο, οι
βουλευτές και από τα δύο κόμματα συμφώνησαν στην ανάγκη για μεγάλες αλλαγές στο Facebook.
Στην εναρκτήρια αγόρευσή του σε υποεπιτροπή Εμπορίου της Γερουσίας, ο
Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ
Μπλούμενταλ, πρόεδρος της υποεπιτροπής, δήλωσε ότι το Facebook γνώριζε ότι
τα προϊόντα του ήταν εθιστικά, όπως τα
τσιγάρα. «Η τεχνολογία βρίσκεται τώρα
αντιμέτωπη με την αποκαλυπτική στιγμή
της αλήθειας», είπε.
Ζήτησε από τον Ζάκερμπεργκ να καταθέσει ενώπιον της υποεπιτροπής και
από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να
ερευνήσουν την εταιρεία.
«Τα παιδιά μας είναι τα θύματα. Οι έφηβοι σήμερα κοιτάζονται στον καθρέφτη
και αισθάνονται αμφιβολία και ανασφάλεια. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ θα έπρεπε να
κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη»,
δήλωσε ο Μπλούμενταλ, λέγοντας ότι αντ’

αυτού, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πήγε για ιστιοπλοΐα.
Η Χάουγκεν δήλωσε ότι το Facebook επιδίωκε να κρατήσει εμπιστευτικές τις δραστηριότητές του.
«Σήμερα, καμία ρυθμιστική αρχή δε διαθέτει έναν κατάλογο λύσεων για το πώς
να διορθώσει το Facebook, επειδή το
Facebook δεν ήθελε να γνωρίζουν αρκετά
για το τι προκαλεί τα προβλήματα. Διαφορετικά, δε θα υπήρχε ανάγκη για μια μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», είπε.
Η κορυφαία Ρεπουμπλικάνα μέλος της
υποεπιτροπής, η Μάρσα Μπλάκμπερν,
είπε ότι το Facebook έκανε τα στραβά
μάτια σε παιδιά κάτω των 13 ετών στους
ιστότοπούς του. «Είναι σαφές ότι το
Facebook δίνει προτεραιότητα στο κέρδος παρά στην ευημερία των παιδιών και
όλων των χρηστών».
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ
Μάρκεϊ τόνισε από την πλευρά του, ότι ο
χρόνος του Facebook «να εισβάλλει στην
ιδιωτικότητά μας και να εκμεταλλεύεται
παιδιά τελείωσε. Το Κογκρέσο θα αναλάβει δράση».
«Όταν επέτρεπαν το 99% βίαιου περιεχομένου να παραμένει ανεξέλεγκτο στην
πλατφόρμα τους, συμπεριλαμβανομένων
όσων οδήγησαν στην ανταρσία της 6ης
Ιανουαρίου, τι έκαναν; Τώρα γνωρίζουμε
ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ πήγαινε για ιστιοπλοΐα», είπε η Δημοκρατική γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουσαρ.
«Τα παιδιά στην Αμερική είναι εθισμένα
στο προϊόν τους. Υπάρχει κυνική γνώση εκ
μέρους αυτών των εταιρειών των Big Tech
ότι αυτό είναι αλήθεια», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ.
Ο εκπρόσωπος του Facebook, Κέβιν
Μακάλιστερ, τόνισε σε email πριν από τη
συνεδρίαση της επιτροπής, ότι η εταιρεία
θεωρεί την προστασία της κοινότητάς της
πιο σημαντική από τη μεγιστοποίηση των
κερδών της και είπε ότι δεν ήταν ακριβές
ότι η εσωτερική έρευνα που διέρρευσε
έδειξε ότι το Instagram ήταν «τοξικό» για
τα έφηβα κορίτσια.
Η Χάουγκεν είναι η πηγή των στοιχείων
που στήριξαν την έρευνα που δημοσίευσε
η Wall Street Journal στα μέσα του Σεπτεμβρίου για το Instagram και τις επιπτώσεις
του στην ψυχική υγεία των εφήβων, ενώ
την Κυριακή 3/10 σε συνέντευξή της στο

CBS κατηγόρησε ευθέως το Facebook ότι
επιλέγει «το κέρδος έναντι της ασφάλειας» και της κοινωνικής ευθύνης.
Η έρευνα έδειξε ότι η εταιρεία συνέβαλε στην αύξηση της online πόλωσης όταν
έκανε αλλαγές στον αλγόριθμο περιεχομένου, δεν έλαβε μέτρα για να περιορίσει
την αντιεμβολιαστική ρητορική, γνώριζε
ότι το Instagram βλάπτει την ψυχική υγεία
των κοριτσιών και δεν έλαβε επαρκή μέ- από ανθρώπους που σχεδιάζουν βίαιες
τρα για την πρόληψη της χρήσης του FB ενέργειες.
© zougla.gr
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Υγεία και Διατροφή
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα
στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
και στην οστεοαρθρίτιδα
Κ

αι οι δύο προκαλούν αρθραλγία,
δυσκαμψία και κινητικούς περιορισμούς, αλλά οι αιτίες και οι θεραπείες είναι πολύ διαφορετικές. Οι γιατροί
μπορούν να διακρίνουν ανάμεσά τους
μέσω ενός λεπτομερούς ιστορικού, της
αξιολόγησης των συμπτωμάτων και των
εξετάσεων. Ως ασθενής όμως είναι πιο
περίπλοκο.
Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ένα είδος φλεγμονώδους αρθρίτιδας και αυτοάνοσου νοσήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, που προκαλεί πρήξιμο και φλεγμονή στον αρθρικό υμένα,
που είναι ένας μαλακός συνεκτικός ιστός
που καλύπτει εσωτερικά τις αρθρώσεις.
Οι ειδικοί δε γνωρίζουν ακόμα ακριβώς
τι προκαλεί σε ορισμένους ανθρώπους
την ανάπτυξη ΡΑ, αλλά θεωρείται ότι είναι ένα μείγμα γενετικής προδιάθεσης
και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων όπως
κάποια ιϊκή λοίμωξη και το κάπνισμα.
Η οστεοαρθρίτιδα από την άλλη πλευρά θεωρείται μηχανική αρθρίτιδα.
Προκαλείται από τη φθορά των αρθρώσεων και από μια σειρά άλλων βιολογικών διαδικασιών, που συνεισφέρουν στη
γήρανση των αρθρώσεων και στη βλάβη
τους. Πιο συγκεκριμένα, η οστεοαρθρίτιδα συνήθως περιλαμβάνει τη βλάβη στο
χόνδρο, αλλά όλα τα είδη ιστών στην άρθρωση μπορεί να παίξουν ένα ρόλο.
Οι αιτίες επίσης δεν είναι πάντα γνωστές, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που γνωρίζουμε και σχετίζονται με
την έναρξη της ασθένειας.
Μία από αυτές είναι η κληρονομικότητα. Παρελθοντικοί τραυματισμοί και μη
απαραίτητα χειρουργεία, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε οστεοαρθρίτιδα.
Και συχνά σχετίζεται και με την παχυσαρκία.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Η ΡΑ είναι μια φλεγμονώδης πάθηση,
οπότε τείνει να προκαλεί πολύ πρήξιμο,
δυσκαμψία και απώλεια του εύρους κίνησης των αρθρώσεων.

Η δυσκαμψία εμφανίζεται κυρίως το
πρωί και διαρκεί πάνω από μία ώρα. Οι
ασθενείς επίσης, συνήθως νιώθουν κόπωση.
Στην οστεοαρθρίτιδα, η βλάβη στο χόνδρο και σε άλλες δομές της άρθρωσης
τείνει να ξεκινά σταδιακά και να γίνεται
προοδευτικά όλο και πιο επώδυνη. Προκαλεί πόνο στην περιοχή, ειδικά κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας / έντονης
ή παρατεταμένης κίνησης.
Η άρθρωση επίσης κάνει έναν ήχο συνήθως κατά την κίνηση. Παρόμοια με
τη ΡΑ, μπορεί να προκληθεί πρήξιμο και
απώλεια του εύρους κίνησης. Μπορεί
συχνά να προκληθεί και δυσκαμψία,
αλλά η διαφορά είναι ότι τυπικά υποχωρεί σύντομα μετά τη χρήση της άρθρωσης, σε αντίθεση με τη ΡΑ.

Μια άλλη διαφορά εντοπίζεται στη ΡΑ:
Καθώς είναι ένα συστημικό αυτοάνοσο
νόσημα, μπορεί να επηρεάσει και άλλα
μέρη του σώματος εκτός από τις αρθρώσεις, όπως το δέρμα, τα μάτια και
τους πνεύμονες. Από την άλλη πλευρά,
η οστεοαρθρίτιδα περιορίζεται στην περιοχή της άρθρωσης και γύρω από εκεί.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα φάρμακα
για τη ΡΑ που βοηθούν στη διαχείριση
της νόσου και στην επιβράδυνσή της.
Όσο νωρίτερα διαγνωστεί και ξεκινήσει
η παρέμβαση, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη
στις αρθρώσεις. Από την άλλη πλευρά,
στην οστεοαρθρίτιδα δεν έχουμε τις

ίδιες μορφές θεραπείες. Αν είναι ήπια
και διαχειρίσιμη με φυσικοθεραπεία και
ελαφρά χάπια, τότε ακολουθείται τυπικά αυτό. Ειδικές ενέσεις στην περιοχή
επίσης βοηθούν στη διαχείριση των συμπτωμάτων και εμποδίζουν την πρόοδο.
Το χειρουργείο είναι η τελευταία επιλογή και οι γιατροί συνήθως δοκιμάζουν
άλλες λιγότερο επεμβατικές επιλογές
πριν καταφύγουν σε αυτό. Η απώλεια
βάρους έχει επίσης αποδειχθεί ότι βοηθά.
Οι ασθενείς είτε με τη μία είτε με την
άλλη πάθηση, μπορούν να επωφεληθούν από την τακτική, ασφαλή σωματική
δραστηριότητα και από τη φυσικοθεραπεία.
© thehealthy.com/arthritis/rheumatoidarthritis-vs-osteoarthritis

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 11 octobre au dimanche 17 octobre 2021 · from monday october 11th to sunday october 17th 2021

JAMBON FORÊT NOIRE
Black Forest Ham
8.80/kg

supermarché

CHOU VERT PLAT
Flat Green Cabbage
1.52/kg

GROS FRUIT

ANANAS
GOLDEN RIPE
Pineapples

CÉRÉALES CHEERIOS
Cereals
320 à 430g

POMMES McINTOSH
OU SUNRISE
Apples
3lbs

PÂTES ALIMENTAIRES FAMIGLIA
Pasta
454g

POIREAUX
Leeks

pqt de 5

CAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek Coffee
454g

CÔTELETTES DE LONGE DE PORC
FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Chops
5.05/kg

FROMAGE KEFALOGRAVIERA
AU LAIT DE BREBIS ET CHÈVRE
Cheese
15.41/kg

GRÈCE

BAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Mediterranean Bass
17.61/kg

CANADA AA

ÂGÉ
45
JOURS

HUILE DE
TOURNESOL
OROS
Sunflower Oil
3L

FROMAGE RICOTTA
TRE STELLE
Cheese
280g

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

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
Νησί δέχεται μόνο τουρίστες με
ετήσιο εισόδημα 70.000 δολάρια

Υ

πάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς το ηφαιστειογενές νησί
Μοντσερράτ στην Καραϊβική με τις παραλίες με τη μαύρη άμμο και το εκπληκτικό φυσικό τοπίο.
Μόνο που αυτό είναι αδύνατον για τους
περισσότερους μέχρι στιγμής – ακόμη
και εάν κάποιος διαθέτει τα χρήματα για
το ταξίδι.
Αυτό συμβαίνει, καθώς για να εισέλθει
κάποιος θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα που να ανέρχεται στα (τουλάχιστον) 70.000 δολάρια!
Το κριτήριο αυτό τέθηκε από την κυβέρνηση του νησιού, σε μια προσπάθεια να
κρατήσει μακριά τoν κορωνοϊό διατηρώντας όμως και κάποια έσοδα από τον
τουρισμό.
Προς ικανοποίηση λοιπόν αυτού του διπλού στόχου, τον Απρίλιο άνοιξε τα σύνορά του μόνο για τους πιο πλούσιους
ταξιδιώτες και με υποχρέωση παραμονής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δύο εβδομάδων. Σημειώνεται, πως πριν
τον Απρίλιο 2021, δε γινόταν δεκτός κανένας ταξιδιώτης.
Το αποτέλεσμα φυσικά, είναι όλους αυτούς τους μήνες να έχουν επισκεφθεί το
νησί μόνο 21 ταξιδιώτες επτά διαφορετικών οικογενειών, όπως αναφέρουν οι
New York Times, κάνοντας λόγο για ένα
τολμηρό εγχείρημα. Αυτό που προσφέ-

ρεται στους εκλεκτούς παραθεριστές είναι φυσικά ένας covid-free παράδεισος
επί Γης. Στο νησί έχουν καταγραφεί μόλις
33 κρούσματα και ένας θάνατος, ενώ δεν
υπάρχουν αυστηρά μέτρα προφύλαξης,
όπως η χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους.
Για τους πρώτους τουρίστες που υποδέχθηκε το Μοντσερράτ, αυτό ήταν ένα
ισχυρό δέλεαρ. «Θυμάμαι στην αρχή της
πανδημίας, να αναρωτιέμαι εάν υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν αντιμετωπίζουν καμία από αυτές τις τρέλες»,
είπε η κ. Μπάϊκορ στους New York Times.
«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σε
σκοτώσει εδώ εκτός από το ηφαίστειο».
Το ηφαίστειο Soufriere Hills εξερράγη
τελευταία φορά το 1995 και ένα 24ωρο
σύστημα προειδοποίησης συνεχίζει να
παρακολουθεί τη δραστηριότητά του.
Στο μεταξύ, προκειμένου οι αρχές να
διασφαλίσουν ότι οι τουρίστες δεν αποτελούν απειλή για τους κατοίκους του
νησιού, εμβολιασμένοι και μη ταξιδιώτες τίθενται σε καραντίνα για δύο εβδομάδες κατά την άφιξή τους και οφείλουν
ακολούθως να υποβληθούν σε τεστ.
Συνεπώς, όσοι επιλέγουν το νησί για διακοπές, σίγουρα θα μείνουν σε αυτό για
διάστημα άνω των 14 ημερών.
Λιγότερο από το ένα τέταρτο των σχεδόν 5.000 κατοίκων είναι εμβολιασμένο,

οπότε μια έξαρση του ιού θα μπορούσε
να είναι καταστροφική. Αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκαν πέντε κρούσματα
στο νησί, τα οποία έχουν τεθεί σε καραντίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Γραφείου Τουρισμού της Premier.
Η επιβολή βέβαια αυτών των αυστηρών
κριτηρίων προκάλεσε την αντίδραση αρκετών συγγενών κατοίκων του Μοντσερ-

ράτ που ζουν σε γειτονικά νησιά και δεν
μπορούσαν να επισκεφθούν αγαπημένα
πρόσωπα, ενώ εργαζόμενοι στον τομέα
του τουρισμού εκτιμούν πως το όριο
ετήσιου εισοδήματος 70.000 δολαρίων
ήταν υψηλό και τους στέρησε πελάτες.
Πάντως, οι αυστηροί αυτοί περιορισμοί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αλλάξουν προσεχώς…

Γροιλανδία: Ανακάλυψαν κατά τύχη
το βορειότερο νησί του κόσμου

Μ

ία ερευνητική ομάδα Δανών και
Ελβετών επιστημόνων φαίνεται
πως ανακάλυψε το βορειότερο νησί του
κόσμου. Και μάλιστα το κατάφερε κατά
τύχη, καθώς ο αρχικός της προορισμός
ανοιχτά της Γροιλανδίας ήταν σίγουρα
διαφορετικός.
Οι ερευνητές θέλησαν να επισκεφτούν
το νησί «Oodaaq» για να συλλέξουν δείγ-

ματα από μία άλλη ιστορική ανακάλυψη
(μίας ερευνητικής ομάδας από τη Δανία)
το 1978, προκειμένου να διαπιστώσουν
κατά πόσο η ζωή σε τόσο ακραίες κλιματικές συνθήκες μπορεί να είναι εφικτή.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ερευνών
τους, συνειδητοποίησαν πως δε βρίσκονταν στο σημείο που ήθελαν, αλλά 780
μέτρα βορειοδυτικά, πατώντας σε μία
νέα έκταση γης, η οποία «ξεπρόβαλε»
από τη μετακίνηση των πάγων. Εκεί τουλάχιστον αποδίδουν την ιστορική τους
ανακάλυψη οι επικεφαλής της έρευνας
και όχι τόσο στο λιώσιμο των πάγων και
την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το μικρό νησάκι, με διαστάσεις 60Χ30
μέτρα και μεγαλύτερη κορυφή σε ύψος
μόλις 3 μέτρων, αποτελείται από λάσπη
που προήλθε από το βυθό, με τα βασικά
του συστατικά να προέρχονται από τις κι-

νήσεις των παγετώνων και όσα αφήνουν
πίσω τους κατά τη μετατόπισή τους.
«Δεν ήταν πρόθεσή μας να ανακαλύψουμε ένα νέο νησί», δήλωσε στο BBC
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Κοπεγχάγης και επικεφαλής της αποστολής στον Αρκτικό σταθμό της Γροιλανδίας, Morten Rasch: «Πήγαμε εκεί για
να συλλέξουμε δείγματα», προσέθεσε
για να παραδεχτεί πως «Θέλαμε μεταξύ
πολλών άλλων να επισκεφτούμε το νησί
Oodaaq, το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως το βορειότερο νησί. Ήμασταν έξι
άτομα σε ένα μικρό ελικόπτερο και όταν
φτάσαμε στο νησί Oodaaq, δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Έτσι, μόλις αρχίσαμε
να ψάχνουμε για το νησί, μετά από μερικά πολύ συναρπαστικά λεπτά, προσγειωθήκαμε σε μια παράξενη έκταση με
λάσπη, περιτριγυρισμένα από θαλάσσιο

πάγο από όλες τις πλευρές. Δεν είναι και
τόσο φιλικό μέρος, αλλά μετά την αποστολή και έπειτα από πολλές συζητήσεις
με ειδικούς για το θέμα, έχουμε πλέον
συνειδητοποιήσει ότι στην πραγματικότητα ανακαλύψαμε το πιο βορειότερο
νησί του κόσμου».
Οι επιστήμονες μάλιστα θέλουν να ονομάσουν το νησί «Qeqertaq Avannarleq»,
που σημαίνει «το βορειότερο νησί» στα
Γροιλανδικά.
Να σημειωθεί πάντως, ότι αρκετές αμερικανικές αποστολές στην περιοχή έχουν
αναζητήσει τις τελευταίες δεκαετίες το
βορειότερο νησί του κόσμου, όπως το
2007, όταν και είχε ανακαλυφθεί εκεί
κοντά ένα παρόμοιο νησάκι. Φαίνεται,
ωστόσο, πως, έστω και κατά τύχη, ο στόχος επετεύχθη.
© e-radio.gr

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Γιατί βλέπουμε όλο και
περισσότερα κρούσματα
COVID σε πλήρως
εμβολιασμένα άτομα;
Π

ολλοί
ανησυχούν
για
τις
breakthrough λοιμώξεις COVID-19
στο εξωτερικό, όπως στο Ισραήλ και τις
Ηνωμένες Πολιτείες – δηλαδή λοιμώξεις
σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα. Μια
breakthrough λοίμωξη είναι όταν κάποιος
βρεθεί θετικός σε COVID μετά τον πλήρη
εμβολιασμό του, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα.
Θάνος Ξυδόπουλος
© zougla.gr
Πηγή: The Conversation
Τα καλά νέα είναι, ότι μέχρι σήμερα οι
breakthrough μολύνσεις συνήθως οδηγούν σε ήπια συμπτώματα ή καθόλου,
πράγμα που δείχνει ότι τα εμβόλια κάνουν αυτό που υποτίθεται, προστατεύοντάς μας από σοβαρές ασθένειες – τα
εμβόλια δεν έχουν σχεδιαστεί για να μας
προστατεύουν από το να μη μολυνθούμε καθόλου.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν, ότι
τα εμβολιασμένα άτομα μπορεί να έχουν
υψηλά επίπεδα ιού στη μύτη τους, τόσο
υψηλά όσο τα μη εμβολιασμένα άτομα.
Ωστόσο, εάν εμβολιαστείτε, θα εκκαθαρίσετε τον ιό πιο γρήγορα, μειώνοντας
το χρονικό διάστημα που είστε μολυσματικοί και μπορείτε να μεταδώσετε τον ιό.
Αυτό σχετίζεται ωστόσο με τα επίπεδα
των αντισωμάτων σας.
Δύο μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο
υποδηλώνουν, ότι η ανοσία που έχουμε
από τα εμβόλια COVID μειώνεται με την
πάροδο του χρόνου, μετά από περίπου
τέσσερις έως έξι μήνες, κι αυτό διότι
μειώνονται τα επίπεδα των αντισωμάτων. Ενώ η πιο μολυσματική παραλλαγή
Δέλτα συνεχίζει να κυριαρχεί, η εξασθένηση της ανοσίας θα οδηγήσει αναγκαστικά
σε περισσότερες breakthrough λοιμώξεις.
Τα ισραηλινά δεδομένα δείχνουν, ότι και
εμβολιασμένα άτομα αρρωσταίνουν από
COVID. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου,
ότι η χορήγηση των εμβολίων στο Ισρα-

ήλ ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020 και η
πλειοψηφία του πληθυσμού εμβολιάστηκε στις αρχές του 2021. Οι περισσότεροι
έχουν περάσει τώρα τους έξι μήνες από
τον πλήρη εμβολιασμό τους. Αυτό τους
έχει κάνει πιο ευάλωτους. Επίσης, η πλειοψηφία (87%) των νοσηλευόμενων περιπτώσεων είναι 60 ετών και άνω. Αυτό
τονίζει κάτι που είναι ήδη γνωστό για την
προσαρμοστική ανοσία, ότι η προστασία
από τα εμβόλια μειώνεται με την ηλικία.
Στις ΗΠΑ, καθώς η παραλλαγή Δέλτα
αυξήθηκε αυτό το καλοκαίρι, πάνω από
100.000 εμβολιασμένοι Καλιφορνέζοι
χτυπήθηκαν με breakthrough κρούσματα
COVID-19 τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο – και περισσότερα από 10.000
κρούσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα
του Αυγούστου.
Αναμένεται ότι οι ευάλωτες ομάδες,
όπως οι ηλικιωμένοι, θα είναι οι πρώτοι
που θα κινδυνεύουν από ασθένεια καθώς εξασθενεί η ανοσία τους, όπως και οι
άνθρωποι των οποίων το ανοσοποιητικό
σύστημα είναι σε κίνδυνο. Η διαχείριση
αυτού του προβλήματος θα είναι μια συνεχής πρόκληση για όλες τις χώρες.
Αυτό που θα ήταν πολύ ανησυχητικό είναι εάν αρχίζαμε να βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των πλήρως εμβολιασμένων
ανθρώπων να αρρωσταίνουν σοβαρά και
να πεθαίνουν. Για την ώρα, η συντριπτική
πλειοψηφία των ανθρώπων με σοβαρή
COVID δεν είναι στους εμβολιασμένους.

S.D

και ιού σημαίνει, ότι το επίπεδο προστασίας από τη Δ είναι χαμηλότερο. Επειδή
λοιπόν το επίπεδο αποτελεσματικότητας
είναι πολύ υψηλό εξ αρχής, υπάρχει για
την ώρα μόνο μια μικρή μείωση αποτελεσματικότητας αλλά οι επιπτώσεις της
εξασθένησης με την πάροδο του χρόνου
μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές λοιμώξεις.
Η εξασθένηση της ανοσίας σημαίνει, ότι
θα χρειαστούν ενισχυτικές δόσεις για να
συμπληρωθεί η προστασία, τουλάχιστον
για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ο ιός
συνεχίζει να καλπάζει.
Τα εμβόλια mRNA, όπως αυτά του Pfizer
και του Moderna, μπορούν να ενημερωθούν για να στοχεύσουν τις επικρατέστερες παραλλαγές. Έτσι, μια τρίτη ανοσοποίηση βασισμένη στο «Δ» θα ενισχύσει
την υπάρχουσα ανοσία.
Θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικές
παραλλαγές να γίνονται ενδημικές σε διαφορετικές χώρες. Ένα παράδειγμα μπορεί
να είναι η παραλλαγή «Mu», που σήμερα
κυριαρχεί στην Κολομβία.

Residential and
commercial asphalt

H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
Είναι σαφές, ότι η αποτελεσματικότητα
των εμβολίων αναμένεται να μειώνεται
στις πραγματικές συνθήκες. Σύμφωνα με
μια μελέτη, η πραγματική αποτελεσματικότητα είναι 72% μέχρι σήμερα, με βάση
τα στοιχεία του Ισραήλ και της Ευρώπης.
Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στις αρχές
Σεπτεμβρίου, και συγκεντρώνει στοιχεία
προηγούμενων μηνών, συνεπώς η τρέχουσα προστασία είναι στην πραγματικότητα ακόμη χαμηλότερη.

Problems with pests,
insects or rodents???

Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

Άρα, τα ποσοστά προστασίας είναι τώρα
χαμηλότερα των αρχικών αναφερομένων
στις κλινικές μελέτες.
Υπενθυμίζεται, ότι τα αποτελέσματα των
κλινικών δοκιμών για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αποκάλυψαν ότι το
Pfizer-BioNTech είχε 95% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής
λοίμωξης σε άτομα χωρίς προηγούμενη
λοίμωξη.
Αποτελεσματικότητα 94,1% αναφέρθηκε
για τη Moderna, 70,4% για την OxfordAstraZeneca, 66,5% για τη Johnson &
Johnson, και 96,4% για τη Novavax – το
τελευταίο εμβόλιο βρίσκεται ακόμη υπό
έρευνα πριν από την έγκρισή του. Είναι
λογικό ότι το πραγματικό ποσοστό προστασίας θα μειωθεί στο επόμενο διάστημα λόγω εξασθένισης της ανοσίας.
Επίσης, τα επί του παρόντος εγκεκριμένα
εμβόλια διαμορφώθηκαν με βάση το αρχικό στέλεχος του ιού που απομονώθηκε
στη Γουχάν και όχι την παραλλαγή Δέλτα,
η οποία κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρο τον
κόσμο. Αυτός ο αγώνας μεταξύ εμβολίου

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

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

BEFORE

AFTER

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

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Call Natale for a
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στεμνίτσα: Το καμάρι της Γορτυνίας
Η Στεμνίτσα υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο
παραδοσιακής μεταλλοτεχνίας σε όλη την Πελοπόννησο

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Ι

στορική κωμόπολη της Γορτυνίας με
πετρόχτιστα σπίτια, η Στεμνίτσα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις δυτικές
πλαγιές του ελατοσκέπαστου Μαίναλου,
σε υψόμετρο 1.100.
Στην αρχαιότητα πρέπει να υπήρχε
στην περιοχή η πολίχνη Υψούς, για την
οποία δεν είναι γνωστά παρά ελάχιστα
στοιχεία.
Σύμφωνα με την παράδοση, η Στεμνίτσα (τοπωνύμιο σλαβικής προέλευσης)
ιδρύθηκε το 12ο αιώνα, αλλά οργανωμένος οικισμός άρχισε να γίνεται από το
16ο αιώνα.
Το κεφαλοχώρι γνώρισε ιδιαίτερη ακμή
επί Τουρκοκρατίας (κυρίως από το 17ο
αιώνα), όταν ανέπτυξε αξιόλογη βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα. Στεμνιτσιώτες τεχνίτες και έμποροι εργάζονταν στα Επτάνησα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη,
τη Μόσχα κ.α.
Μάλιστα, η Στεμνίτσα υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο παραδοσιακής μεταλλοτεχνίας σε όλη την Πελοπόννησο (ονομαστές ήταν οι στεμνιτσιώτικες καμπάνες). Το 1790 ιδρύθηκε εδώ το «Ελληνικό
Σχολείο», όπου δίδαξαν και διδάχθηκαν
σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι.
Πρωταγωνιστικός υπήρξε ο ρόλος της
Στεμνίτσας κατά την Επανάσταση του
1821. Πολυάριθμοι Φιλικοί και αγωνιστές από τη Στεμνίτσα, κέντρο εφοδιασμού των επαναστατών και καταφύγιο
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία του απελευθερωτικού αγώνα.
Στα τέλη Μαΐου του 1821 η Στεμνίτσα
υπήρξε προσωρινή έδρα της Πελοποννησιακής Γερουσίας.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών της
Στεμνίτσας προκαλούν δικαιολογημένα
το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου και
η ιστορική μονή της Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής.
Σώζονται το καθολικό της μονής, χτισμένο κατά τους Ύστερους Βυζαντινούς
Χρόνους και τοιχογραφημένο το 17ο αιώνα, και κελί, που αποτέλεσε στα τέλη
Μαΐου του 1821 έδρα της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

Η μονή του Τιμίου Προδρόμου
στο φαράγγι του Λούσιου, σωστή
αετοφωλιά (πηγή: Δήμος Γορτυνίας)

Αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία αποτελούν, επίσης, οι ναοί των Τριών Ιεραρχών, με τοιχογραφίες του 1715, της Παναγίας της Μπαφέρως ή του Μπαφέρου,
με τοιχογραφίες 17ου αιώνα, του Αγίου
Νικολάου, με τοιχογραφίες 16ου αιώνα, του Προφήτη Ηλία, με τοιχογραφίες
17ου αιώνα, και του Αγίου Παντελεήμονα, με τοιχογραφίες 17ου αιώνα.
Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και το Λαογραφικό Μουσείο της Στεμνίτσας φανερώνουν την πολιτισμική ταυτότητα και
υποστηρίζουν την πολιτιστική συνέχεια
του φημισμένου οικισμού της Γορτυνίας.
Tο Λαογραφικό Μουσείο, που ίδρυσαν

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

το 1985 ο Γιάννης και η Ειρήνη Σαββοπούλου, στεγάζεται σε τριώροφο αρχοντικό του 18ου αιώνα (πρώην οικία
Γεωργίου Χατζή). Στα εκθέματα περιλαμβάνονται αναπαραστάσεις εργαστηρίων
παραδοσιακών επαγγελμάτων (χρυσικού
κ.ά.), αναπαράσταση του εσωτερικού
στεμνιτσιώτικου σπιτιού, μεταβυζαντινές εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη, όπλα
του Aγώνα, έργα κεραμικής, μεταλλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής, κεντήματα,
υφαντά, παραδοσιακές φορεσιές κ.ά.
Στην ευρύτερη περιοχή της Στεμνίτσας
βρίσκεται ο ποταμός Λούσιος. Σύμφωνα
με τη μυθολογία, εδώ έλουσαν (εξ ου και

το όνομα του ποταμού) το μικρό Δία οι
Νύμφες, όταν τους τον παρέδωσε η Ρέα,
για να τον προστατεύσει από τον Κρόνο.
Οι μονές και τα ασκητήρια, τα πέτρινα
καλντερίμια και τα γεφύρια, το φαράγγι του ποταμού με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, συνθέτουν ένα σύνολο
εξαιρετικής ομορφιάς. Στο φαράγγι του
Λούσιου, πάνω σε απόκρημνους βράχους, είναι χτισμένη η μονή του Τιμίου
Προδρόμου. Ιδρύθηκε κατά πάσαν πιθανότητα στα τέλη του 16ου αιώνα. Το
καθολικό φέρει αξιόλογες εικόνες.
Η μονή διαθέτει σημαντική βιβλιοθήκη
και εργαστήριο αγιογραφίας.

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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Γιατί ο Ερντογάν έφυγε
«σαν τον κλέφτη» από τη
συνάντηση με τον Πούτιν
Μ
ετά τους θριαμβικούς τόνους, η
ψυχρολουσία. Ο πρόεδρος της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε όσο πιο αθόρυβα γινόταν μετά τη
συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
την περασμένη εβδομάδα. Δεν υπήρξε
καν επίσημη δήλωση σχετικά με τις συζητήσεις τους στο Σότσι.

στη σύγκρουση Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
και η εμπλοκή της Ρωσίας με τα τουρκικά
συμφέροντα σε Συρία και Λιβύη – συνήθως οι δύο άνδρες έβαζαν σειρά και έλυναν τις διαφορές τους στο Σότσι. «Σαφώς
και θα πάρουμε μια σημαντική απόφαση
για τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας», είχε
πει πρόσφατα ο Ερντογάν.

Bobby Ghosh
© Bloomberg
(σε συνεργασία με capital.gr)

ΑΠΟΦΑΣΗ... ΜΗΔΕΝ
Κρίνοντας ωστόσο από την περίεργη
στάση και των δύο μερών μετά τη σύνοδο κορυφής, δε λήφθηκε καμία σημαντική απόφαση. Ο Πούτιν και ο Ερντογάν
συναντήθηκαν με παρόντες μόνον τους
μεταφραστές τους. Οι συζητήσεις τους
διήρκεσαν τρεις ώρες, διάρκεια όχι υπερβολικά μεγάλη, αν λάβει κανείς υπόψιν το
χρόνο που αφιερώθηκε στη μετάφραση.
Ο Πούτιν περιέγραψε τη συνομιλία τους
ως «χρήσιμη» και ο Ερντογάν τη χαρακτήρισε «παραγωγική».
Σε μετάφραση από τη διπλωματική
γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτεύχθηκε τίποτε ουσιαστικό σε αυτήν.
Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον
Πούτιν. Ο Ρώσος έχει ήδη πάρει τα περισσότερα από εκείνα που θέλει από τον
Τούρκο. Υπό τον Ερντογάν, η Τουρκία έχει
απομακρυνθεί από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ,
τις κύριες απειλές από την άποψη της
ασφάλειας για τη Μόσχα και γίνεται όλο
και πιο εξαρτημένη από τη Ρωσία. Η τουρκική οικονομία λειτουργεί με ρωσικό φυσικό αέριο. Η τουριστική βιομηχανία της
Τουρκίας βασίζεται όλο και περισσότερο
στους Ρώσους επισκέπτες.
Κατά την πτήση της επιστροφής στην
Τουρκία, ο Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους ότι επιθυμεί διακαώς να αγοράσει περισσότερο ρωσικό στρατιωτικό
υλικό, συμπεριλαμβανομένων πλοίων,
πολεμικών αεροσκαφών και υποβρυχίων, καθώς και δύο πυρηνικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης τη
δέσμευσή του, να αποκτήσει ένα δεύτερο

Η «διακριτική» μορφή την οποία έλαβε
η αναχώρησή του, ήταν διπλά περίεργη.
Ο Ερντογάν δεν είναι άνθρωπος που θα
έχανε την ευκαιρία να επιδείξει τη διεθνή
του θέση – και η συγκεκριμένη είχε προαναγγελθεί ως η πιο σημαντική συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών τα τελευταία
χρόνια.
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
Η σύνοδος του Σότσι επρόκειτο να αντιπροσωπεύσει το επόμενο βήμα στην αποσύνδεση της Τουρκίας από μια συμμαχία
που σιγά-σιγά ξεφτίζει με τις ΗΠΑ και προς
μια εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία.
Πριν από το ταξίδι του στην πόλη – παραθεριστικό θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, ο Ερντογάν είχε μιλήσει ανοιχτά
για την έλλειψη «χημείας» του με τον
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και γενικότερα για
τους κλυδωνιζόμενους δεσμούς μεταξύ
των χωρών τους. «Δεν μπορώ να πω ειλικρινά ότι υπάρχει μια υγιής κατάσταση
στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις», είπε
στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια
επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
Ταυτόχρονα, μίλησε για τους στενούς
δεσμούς μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας. Αν
και ο ίδιος και ο Πούτιν πάντα διατηρούσαν τις διαφωνίες τους σε κάποια πράγματα – όπως η καταπάτηση από πλευράς
Τουρκίας της ρωσικής σφαίρας επιρροής

ήδη μειωθεί εντός Τουρκίας, από την ευρεία δυσαρέσκεια για την κατάσταση της
οικονομίας.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Τουρκία
διαπραγματεύεται την προμήθεια 8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τη ρωσική Gazprom σε μια εποχή που οι τιμές
ΙΝΤΛΙΜΠ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ
Όλα αυτά είναι μουσική για τα αφτιά του αυξάνονται κατακόρυφα, χάρη στη ζήτηΠούτιν. Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν έλαβε τί- ση από πλευράς Κίνας. Καθώς πλησιάζει
ποτε από το Ρώσο πρόεδρο, όσον αφορά ο χειμώνας, η Άγκυρα επιθυμεί να κλείσει
τις δύο πιο άμεσες και ζωτικής σημασίας νέα συμβόλαια και ήλπιζε ότι η προσέγγι«αγωνίες» της Άγκυρας – τις κινήσεις της ση του Ερντογάν στον Πούτιν θα αποφέΜόσχας στη Συρία και την τιμή του φυ- ρει ευνοϊκούς όρους.
σικού αερίου. Η Τουρκία έχει ανησυχήσει
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ
από την πρόσφατη κλιμάκωση μιας κοινής
Στο Σότσι, ωστόσο, ο Πούτιν προσέφερε
επίθεσης Ρωσίας – Άσαντ στο Ιντλίμπ, το
τελευταίο προπύργιο των Σύρων ανταρ- μόνον ασαφείς κοινοτοπίες σχετικά με την
τών, οι οποίοι υποστηρίζονται από τους «αρκετά επιτυχημένη» τουρκο-ρωσική
συνεργασία στη Συρία και τη Λιβύη, ενώ
Τούρκους.
Η συριακή επαρχία, στα σύνορα με την δεν έδωσε καμία υπόσχεση για το Ιντλίμπ.
Τουρκία, φιλοξενεί 4 εκατομμύρια ανθρώ- Ομοίως, ψέλλισε ότι η Τουρκία μπορεί να
πους και η κυβέρνηση Ερντογάν φοβάται αισθάνεται «απόλυτα σίγουρη και σταένα νέο κύμα προσφύγων που θα εγκα- θερή» όσον αφορά την προμήθεια ρωσιταλείπουν την περιοχή λόγω των μαχών. κού φυσικού αερίου, ωστόσο δεν παρείχε
Η Τουρκία φιλοξενεί ήδη τη μεγαλύτερη καμία διαβεβαίωση για την τιμολόγησή
συγκέντρωση προσφύγων στον κόσμο – του.
Καθώς καίει τις γέφυρες του με τις ΗΠΑ,
πάνω από 3,7 εκατομμύρια, σύμφωνα
με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων ο Ερντογάν ήλπιζε σε κάτι περισσότερο
από απλές φιλοφρονήσεις από τον ΠούΕθνών για τους Πρόσφυγες.
Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Άγκυ- τιν. Η συνάντησή τους, ωστόσο, έδειξε ότι
ρας για την παρουσία τόσο πολλών ξένων ο Ρώσος πρόεδρος έχει τον Τούρκο ομόλουπηκόων στο έδαφός της, αποτελεί πολι- γό του στη θέση που τον θέλει. Δεν είναι
τική ευθύνη και «αχίλλειο πτέρνα» για τον περίεργο, που ο Ερντογάν έφυγε σαν τον
Ερντογάν, του οποίου η δημοφιλία έχει κλέφτη από το Σότσι.
σύστημα πυραυλικής αεράμυνας S-400,
το οποίο θα αποξενώσει περαιτέρω τους
συμμάχους του στο ΝΑΤΟ και θα προσκαλέσει επί της ουσίας την επιβολή νέων
αμερικανικών κυρώσεων.

Authentic and Delicious Greek Food
For Dining, Take Out and Delivery
tine

wn Pou
Greekto

From mouthwatering appetizers,
refreshing salads and
authentic gyro, the entire
Greektown menu is available
for delivery or pickup via the
Online Ordering on our website

Greektown Grill

4637 Chemin du Souvenir, Laval
greektowngrill.ca

ENU!

NCH M
NEW LU

450-688-6340
Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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PANDORA PAPERS

Στο φως
περιουσίες
δισεκατομμυρίων!
Π

αγκόσμιο πανικό προκαλεί το νέο
σκάνδαλο των Pandora Papers, με
εμπλεκόμενους εκατοντάδες πολιτικούς,
κι όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο, για «κρυμμένο» χρήμα σε υπεράκτιες εταιρίες.
Ρεπορτάζ: Βασίλης Γαλούπης
© δημοκρατία (dimokratia.gr)
Τα εκατομμύρια έγγραφα για offshore
που έχει στα χέρια της διεθνής ομάδα
δημοσιογράφων, αναμένεται να δοθούν
σύντομα στη δημοσιότητα και να συνταράξουν τις περισσότερες χώρες της Γης,
ενδεχομένως ακόμα περισσότερο κι από
τα Panama Papers το 2016 ή τα Paradise
Papers ένα χρόνο αργότερα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα,
υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον στην υπόθεση και για την Ελλάδα, με 283 ελληνικές
εταιρίες να εμφανίζονται στα έγγραφα ως
δικαιούχοι υπηρεσιών σε offshore. Κάτι
που σημαίνει ότι, πιθανότατα, θα είναι
θέμα χρόνου να κληθούν από την Οικονομική Εισαγγελία για εξηγήσεις, όταν
εμφανιστούν στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα με τα ονόματά τους.
Να υπενθυμίσουμε ότι και το 2017, όταν
η ίδια διεθνής δημοσιογραφική ομάδα
αποκάλυψε το παρόμοιο – αλλά μικρότερων διαστάσεων – σκάνδαλο των Paradise
Papers, είχε αρχίσει στη χώρα μας μεγάλη
εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων.
Στόχος εκείνης της έρευνας, ήταν να
ελεγχθούν όλα τα στοιχεία για φυσικά και
νομικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνονταν στο τεράστιο
υλικό των εγγράφων των Paradise Papers,
ώστε να εντοπιστούν τόσο ύποπτοι για
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες όσο και φοροφυγάδες.
Από τα 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, συμβολαίων και συμβάσεων, καταγράφονταν τότε συνολικά 252
καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας
στην Ελλάδα.
Στο νέο σκάνδαλο, με την ονομασία

Pandora Papers, ονόματα Ελλήνων πολιτικών δε φαίνεται να υπάρχουν, όχι σε αυτή
τη φάση τουλάχιστον, όμως δεν αποκλείεται να σκάσουν… κανόνια για συγγενικά
πρόσωπα ή συνεργάτες πολιτικών προσώπων, όπως έχει συμβεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν.
Κεντρικό ρόλο, όσον αφορά τους πελάτες
πολιτικούς, φέρεται ότι έπαιζαν 12 εταιρίες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και μίας κυπριακής, της μοναδικής
που η δραστηριότητά της συνεχίζεται και
μέσα στο 2021, σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν.
Μάλιστα, σε μπελάδες φέρεται ότι έχει
μπει και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
με τον ίδιο να διαψεύδει οποιαδήποτε
γνώση.
Τα νέα έγγραφα – φωτιά βρίσκονται στην
κατοχή του International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ), μίας διεθνούς Αρχής ερευνητών δημοσιογράφων,
που αποκάλυψε στο πρόσφατο παρελθόν και τις υποθέσεις με τα Panama και
Paradise Papers.
Η έρευνα του ICIJ για τον υπεράκτιο
πλούτο «ξεγυμνώνει» ακόμα μια φορά τα
καλά κρυμμένα μυστικά των θησαυρών
αόρατου χρήματος σε offshore, και της διαπλοκής στην πολιτική και την οικονομική
παγκόσμια ελίτ. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται περισσότεροι από 330 πολιτικοί και
υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί από
90 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 35
ηγετών κρατών.
Το ICIJ, ένα διεθνές δίκτυο δημοσιογράφων με έδρα την Ουάσιγκτον, οργάνωσε
διετή έρευνα με 600 ρεπόρτερ σε όλο τον
κόσμο και απέκτησε περισσότερα από
11.900.000 οικονομικά αρχεία, τα οποία
περιείχαν 2.94 terabytes εμπιστευτικών
πληροφοριών από συνολικά 14 παρόχους
υπηρεσιών offshore, δηλαδή «γραφεία»
που στήνουν και διαχειρίζονται εταιρίες
– βιτρίνες και καταπιστεύματα σε φορολογικούς παραδείσους ανά την υφήλιο.
Από τα ντοκουμέντα αποκαλύπτονται,
μεταξύ άλλων, «κρυφές» περιουσίες δι-

σεκατομμυρίων που ανήκουν σε πάνω
από 130 δισεκατομμυριούχους από 45
χώρες.
Σύμφωνα με το «Forbes», 100 δισεκατομμυριούχοι που αναφέρονται στα
Pandora Papers είχαν συνολικά περιουσία
άνω των 600 δισ. δολαρίων. Στους άλλους
πελάτες συμπεριλαμβάνονται τραπεζίτες, μεγάλοι χορηγοί πολιτικών, έμποροι
όπλων, εγκληματίες, ποπ σταρ, κατάσκοποι και δημοφιλείς αθλητές.
Το ICIJ μοιράστηκε τα αρχεία με 150 συνεργάτες ΜΜΕ διάφορων χωρών. Τα έγγραφα εκτείνονται σε πέντε δεκαετίες, με
τα περισσότερα μεταξύ 1996 – 2020, και
περιλαμβάνουν πληροφορίες για περισσότερους από 29.000 «τελικούς» ιδιοκτήτες υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων.
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες
που απασχολούν για τα Pandora Papers,
ενώ από την Κομισιόν δεν υπήρξε – νωρίτερα αυτή την εβδομάδα – κάποιο ουσιώδες σχόλιο, για το θέμα που συγκλονίζει
τον πλανήτη.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την κυπριακή εταιρία, πρόκειται για τη Δημήτριος
Α. Δημητριάδης LLC, η οποία εμφανίζεται στα Pandora Papers ως προμηθευτής
υπεράκτιων υπηρεσιών, βοηθώντας τους
πελάτες της να ιδρύσουν εταιρίες σε διάφορα μέρη με δικαιοδοσίες απορρήτου
με χαμηλό ή καθόλου φόρο.
Από τη συγκεκριμένη εταιρία διέρρευσαν
469.184 φάκελοι και αφορούν τη χρονική
περίοδο 1993 – 2021. Συνολικά, 12 εταιρίες από όλο τον κόσμο αναφέρεται από
τα έγγραφα ότι προσέφεραν υπηρεσίες σε
336 πολιτικούς. Η Δημήτριος Α. Δημητριάδης LLC, σύμφωνα με τα Pandora Papers,
είναι μία από αυτές, καθώς προσέφερε τις
υπηρεσίες της σε 17 πολιτικούς.
Η Δημήτριος Α. Δημητριάδης LLC, γνωστή και με την επωνυμία DADLAW, είναι
ένα δικηγορικό γραφείο που ιδρύθηκε το
1966 και έχει έδρα στη Λευκωσία. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών

που εστιάζουν αποκλειστικά στη διεθνή
επιχειρηματική πρακτική.
Η εταιρία λειτουργεί αποκλειστικά σε
συνεργασία με διεθνή δικηγορικά γραφεία, διεθνείς τράπεζες, λογιστικά γραφεία, εισηγμένες εταιρίες, πολυεθνικές
εταιρίες, συμβούλους επιχειρήσεων και
επενδυτές υψηλής αξίας, έχοντας δημιουργήσει ένα ευρύ παγκόσμιο δίκτυο
επιχειρηματικών σχέσεων. Όπως τονίζει η
ίδια η εταιρία στο site της, τα στελέχη της
ταξιδεύουν τακτικά στο εξωτερικό για να
συναντούν προσωπικά τούς πελάτες τους,
με τους διευθυντές του δικηγορικού γραφείου να μεταβαίνουν συχνά σε Ρωσία,
Πολωνία, Ουκρανία, Ρουμανία και άλλες
χώρες, ώστε να αντιμετωπίζουν προσωπικά τα αιτήματα των πελατών τους. Ανάμεσα στους τομείς στους οποίους ειδικεύεται η νομική εταιρία είναι Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, Funds Εναλλακτικών
Επενδύσεων, Καταπιστεύματα, Εταιρικές,
Εμπιστευτικές και Τραπεζικές Υπηρεσίες
κ.λπ.
Διευθυντές της εταιρίας είναι ο δικηγόρος Δημήτρης Α. Δημητριάδης και η δικηγόρος Χάρις Δ. Δημητριάδη. Μέχρι την
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν
υπήρχε κάποιο σχόλιο από την πλευρά της
κυπριακής εταιρίας. Οι πολιτικοί πελάτες
της εταιρίας Δημήτριος Α. Δημητριάδης
δεν έχουν κατονομαστεί ακόμα. Όμως,
σύμφωνα με όσα γνωστοποίησαν μέχρι
στιγμής τα Pandora Papers, από τους 17
πολιτικούς που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της, οι εννιά είναι από την Ευρώπη, οι εφτά από την Ασία και ένας από τη
Μέση Ανατολή. Το σύνολο των αρχείων
που διέρρευσαν στα Pandora Papers προέρχεται από 14 εταιρίες, εκ των οποίων
οι 12 προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε
πολιτικούς. Εκτός της Δημήτριος Α. Δημητριάδης που ιδρύθηκε στην Κύπρο, οι
υπόλοιπες 14 έχουν ιδρυθεί σε Βρετανικές Παρθένους Νήσους, Σεϋχέλλες, Χονγκ
Κονγκ, Μπελίζ, Παναμά, Ελβετία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
OFFSHORE ΠΟΥ «ΚΑΙΝΕ»
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ | ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ
«ΑΟΡΑΤΟ» ΧΡΗΜΑ
προφανώς δεν είχε ούτε επίβλεψη ούτε
έλεγχο, να λειτουργεί με το όνομά του,
Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ενώ υπηρετούσε ως εξέχων πολιτικός.
ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Η Anastasiades & Partners έχει μάλιστα,
Τα Pandora Papers κάνουν αναφορά και σύμφωνα με τον «Guardian», συμβουλεύστο πρώην δικηγορικό γραφείο του Προ- σει στο παρελθόν τον Λεμπέντεφ να αποέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη κτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, μέσω
(φωτ. πάνω δεξιά).
του νόμιμου «αλλά αμφιλεγόμενου» προΗ συγκεκριμένη δικηγορική εταιρία φέ- γράμματος χρυσής βίζας της Κύπρου.
ρεται ότι κατηγορείται πως «έκρυψε» τα
περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου επιχει«ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ» ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ρηματία και πρώην πολιτικού Λεονίντ ΛεΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΕΝΩ ΔΙΟΧΕΤΕΥΑΝ
μπέντεφ.
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΕ OFFSHORE
Τα Pandora Papers αναφέρουν πως η
Από τα Pandora Papers προκύπτει, ότι
εταιρία διαχείρισης υπεράκτιων εταιριών μια ντουζίνα εταιρίες προσέφεραν υπηAlcogal με έδρα τον Παναμά, μία από τις ρεσίες σε 336 πολιτικούς από 90 χώρες.
14 από όπου διέρρευσαν έγγραφα, είχε Από αυτές, η Algocal, με έδρα τον Παναμά,
καταγγείλει το 2015 με δήλωση προς έχει τους περισσότερους, με 161 πολιτιτις οικονομικές Αρχές των Βρετανικών κούς, ως πελάτες.
Παρθένων Νήσων, ότι η Anastasiades &
Ανάμεσα στους πολιτικούς που χρησιPartners είχε δώσει παραπλανητικά στοι- μοποίησαν μυστικές offshore εταιρίες για
χεία για τον ιδιοκτήτη τεσσάρων offshore. να κρύψουν τον πλούτο τους, είναι ο Τόνι
Ως ιδιοκτήτες είχαν δηλωθεί άτομα του Μπλερ, ο πρώην πρόεδρος του ΔΝΤ Ντοπροσωπικού της ίδιας της νομικής εταιρί- μινίκ Στρος Καν, ο πρόεδρος της Ουκραας, ενώ σύμφωνα με την Alcogal ο πραγ- νίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Τσέχος πρωματικός ιδιοκτήτης και ωφελούμενος ήταν θυπουργός Αντρέι Μπάμπις, οι υπουργοί
ο Λεονίντ Λεμπέντεφ, ο οποίος εγκατέλει- Οικονομικών Ολλανδίας, Βραζιλίας, Πακιψε τη Ρωσία το 2015 έχοντας κατηγορηθεί στάν, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της
για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, Μάλτας και άλλοι.
αν και ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
Οι περισσότεροι μέχρι στιγμής δεν απάΟ ιδρυτής της Anastasiades & Partners, ντησαν στα αιτήματα των δημοσιογράο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, είπε φων του ICIJ για κάποιο σχόλιο.
ότι, ενώ κατείχε μετοχές στο δικηγορικό
Μάλιστα, τα Pandora Papers καταδεικνύγραφείο μέχρι την εκλογή του, δεν είχε ουν ότι ισχυροί πολιτικοί που θα όφειλαν
ενεργό ρόλο στις υποθέσεις της αφότου να βοηθήσουν, ώστε να μπει ένα τέλος
έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης το 1997. στο παρασιτικό σύστημα των offshore,
Σε δήλωσή του στον «Guardian» ο Πρόε- αντί αυτού επωφελούνται οι ίδιοι, αποδρος Αναστασιάδης αναφέρει: «Δεν έχω θηκεύοντας πλούτο και περιουσιακά στοικαμία γνώση και θα ήταν αδύνατο να γνω- χεία σε κρυφές εταιρίες και καταπιστεύρίζω και να είμαι σε θέση να απαντήσω σε ματα.
οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με το
Κατά συνέπεια, δεν έχουν και κανένα κίχειρισμό των υποθέσεων του πρώην δικη- νητρο για να τερματίσουν τη μυστικότητα
γορικού γραφείου μου».
των offshore. Το αντίθετο.
Δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, ότι ο Πρό- Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι
εδρος Αναστασιάδης συμμετείχε στις Μπλερ, παρουσιαζόταν δημοσίως ως μεδραστηριότητες της εταιρίας, τονίζει ο γάλος πολέμιος της φοροδιαφυγής, στηλι«Guardian», ωστόσο, διερωτάται για το τεύοντάς την με τα λόγια του επί δεκαετίπόσο ήταν φρόνιμο να επιτρέπει ο Πρό- ες. Όμως οι διαρροές των Pandora Papers
εδρος σε μία νομική εταιρία, στην οποία αποκάλυψαν ότι αυτός και η γυναίκα του
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Ο δικηγόρος
Δημήτρης Α.
Δημητριάδης

κατάφεραν να αποκτήσουν την ιδιοκτησία
ενός ακινήτου αξίας 8.800.000 δολαρίων,
όταν αγόρασαν μία offshore εταιρεία real
estate από την οικογένεια του υπουργού
Βιομηχανίας και Τουρισμού του Μπαχρέιν. Με το να αγοράσουν τις μετοχές της
εταιρίας και όχι να αποκτήσουν το ακίνητο άμεσα, ο Τόνι Μπλερ και η σύζυγός του
κατάφεραν να μην πληρώσουν φόρους
ιδιοκτησίας συνολικού ύψους 400.000
δολαρίων.
Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ανέβηκε στην εξουσία το 2017 υποσχόμενος να πατάξει τη διαφθορά. Όμως,
σύμφωνα με τα Pandora Papers, ο Μπάμπις έριξε 22.000.000 δολάρια σε εταιρίες
– βιτρίνα για να αγοράσει μία υπερπολυτελή έπαυλη στη Γαλλική Ριβιέρα, στην
κορυφή ενός λόφου κοντά στις Κάννες.
Στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων
που υπέβαλε ο Τσέχος πρωθυπουργός
δεν αναγραφόταν πουθενά η ιδιοκτησία
της συγκεκριμένης έπαυλης ούτε και των
εταιριών – βιτρίνα.
Ο πρώην κωμικός ηθοποιός και νυν πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κατείχε μερίδιο σε offshore εταιρία
– κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους
Νήσους. Ένα μόλις μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο 2019, ο Ζελένσκι πούλησε αθόρυβα τις μετοχές της
εταιρίας Maltex Multicapital Corp στον
Σεργκέι Σεφίρ, στενό του φίλο, πρώην σεναριογράφο και νυν κορυφαίο σύμβουλο
του προέδρου. Ο Σεφίρ διατήρησε το μερίδιό του στην εταιρία και μετά την ένταξή
του στη διοίκηση Ζελένσκι.
Το ρόλο που έπαιξε ο Στρος Καν στην ελληνική κρίση, με τα κηρύγματά του περί
ηθικής, τον θυμούνται όλοι. Βρίσκεται κι
αυτός, όμως, στις περιβόητες λίστες. Κι
όχι μόνο αυτός.
Συγκεκριμένα, ο Ντομινίκ Στρος Καν,
πρώην αφεντικό του ΔΝΤ, φέρεται ότι φοροδιέφυγε όταν εργαζόταν ως σύμβουλος,
ενώ ο πρόεδρος της Χιλής, Σεμπαστιάν Πινιέρα, «έκρυψε» μετοχές σε μια εταιρία
εξόρυξης. Και το κουτί της Πανδώρας μόλις έχει ανοίξει, όπως φαίνεται…

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
Ανάμεσα στους περίπου 30.000 των δικαιούχων offshore εταιριών που αποκαλύπτονται στα Pandora Papers δεν περιλαμβάνονται μόνο πολιτικοί.
Φιγουράρουν, από ονόματα του εγκλήματος, όπως ο Ραφαέλε Αμάτο, το αφεντικό της ιταλικής μαφίας Καμόρα, έως
και αστέρια του θεάματος και του αθλητισμού: ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, Πεπ Γκουαρντιόλα, σχετικά με
λογαριασμό που διατηρούσε στο πριγκιπάτο της Ανδόρας, αλλά και η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, για τις offshore
που διατηρεί στις Μπαχάμες, όπως και
πολλοί άλλοι celebrities, όπως ο Χούλιο
Ιγκλέσιας, ο Έλτον Τζον και ο ντράμερ των
Beatles, Ρίνγκο Σταρ.
Περιλαμβάνεται, μάλιστα, και ο εκλεκτός
του Ερντογάν, ο Τούρκος μεγιστάνας Ερμάν Ιλιτσάκ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της
Rosenan Holding που ιδρύθηκε το 1993
και λειτουργεί ως εργολάβος κατασκευών
και μεσίτης ακινήτων σε 28 χώρες.
Σε συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση έχει αναλάβει κατασκευαστικά πρότζεκτ με αξία συμβολαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρία του Ιλιτσάκ ήταν αυτή που
κατασκεύασε το προεδρικό παλάτι των
1.150 δωματίων για τον Ερντογάν.
Σύμφωνα με τα Pandora Papers, ο Ιλιτσάκ
συνδέεται με δύο offshore, που και οι δύο
ήταν στο όνομα της μητέρας του το 2014.
Μία από αυτές, η Covar Trading Ltd, είχε
105.500.000 δολάρια έσοδα από μερίσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
λειτουργίας της.
Τα χρήματα αυτά βρίσκονταν σε ελβετικό
λογαριασμό, αλλά όχι για πολύ.
Την ίδια χρονιά η εταιρία πλήρωσε σχεδόν ολόκληρο το ποσό των 105.500.000
ως δωρεά που καταχωρίζεται στα «έκτακτα έξοδα».
Ποιος έλαβε τα χρήματα της «δωρεάς»
δεν αναφέρεται στις λίστες των Pandora
Papers.

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

Fruits and Vegetables

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

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

(514) 473-4591

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Πλατεία Ομονοίας το 1903

Η ιστορία της Πλατείας Ομονοίας
Η

Η Πλατεία Ομονοίας το 1931

Η Πλατεία Ομονοίας το 1955

Η Πλατεία Ομονοίας το 1959

πιο παλιά πλατεία της Αθήνας,
από την οποία ξεκινούν ακτινωτά οι βασικές οδικές αρτηρίες της
πόλης, Σταδίου, Αθηνάς, Πανεπιστημίου, 3ης Σεπτεμβρίου, Πειραιώς
και Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και
οι οδοί Κοτοπούλη και Δώρου, που
έχουν πεζοδρομηθεί, είναι (ποια
άλλη;) η πλατεία Ομονοίας.
Σύμφωνα με το αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας των Κλεάθη
και Ζάουμπερτ (1834), ο χώρος προοριζόταν για την ανέγερση των Ανακτόρων. Στη συνέχεια αποφασίστηκε
η ανέγερση του Ναού του Σωτήρος,
προκειμένου το έθνος να εκφράσει
την ευγνωμοσύνη του προς το Θείο
για την απελευθέρωση. Ο έρανος,
όμως, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
και το ποσό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε για την ανέγερση του ναού
της Μητροπόλεως.
Ο χώρος διαμορφώθηκε σε πλατεία
το 1846 και αρχικά πήρε το όνομα
Πλατεία Ανακτόρων και στη συνέχεια Πλατεία Όθωνος, προς τιμή του
βασιλιά. Αποτελούσε το βορειότερο
άκρο της πόλης και το τέρμα του εξοχικού περιπάτου των Αθηναίων της
εποχής. Το 1862 μετονομάσθηκε σε
Πλατεία Ομονοίας, όταν στο χώρο
αυτό συγκεντρώθηκαν και έδωσαν
όρκο «ομονοίας» οι αρχηγοί των
αντιπάλων πολιτικών μερίδων, οι
οποίες είχαν προκαλέσει λόγω του
δυναστικού, αιματηρές ταραχές στη

χώρα. Ήταν απομεσήμερο της 14ης
Οκτωβρίου, όταν πλήθος Αθηναίων
συγκεντρώθηκε στην Πλατεία για να
πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα.
Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της
Προσωρινής Κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης (γνωστός και ως
Τζουμπές) απευθύνθηκε προς τους
συγκεντρωμένους. Ανάμεσα στα
άλλα ακούστηκαν και τα εξής: «Ας
ορκισθώμεν επί της Πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον
της «Ομονοίας» όνομα, και ας είπη
έκαστος εξ ημών: Ορκίζομαι πίστιν
εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας
εθνικάς αποφάσεις».
Κατά την περίοδο της βασιλείας του
Γεωργίου Α’ η πλατεία ευπρεπίστηκε
και δενδροφυτεύτηκε. Στήθηκε και
μια μαρμάρινη εξέδρα, όπου κάθε
Κυριακή παιάνιζε μια στρατιωτική
μπάντα προς τέρψη των θαμώνων. Η
πλατεία με την πάροδο του χρόνου
αποτέλεσε το κέντρο της κοσμικής
κίνησης στην Αθήνα μέχρι το 1930,
οπότε ανασκάφηκε το υπέδαφος της
για να γίνει ο υπόγειος σταθμός του
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Πειραιώς
– Αθηνών.
Έκτοτε άρχισε να αποκτά περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα και
να αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο
σημείο της Αθήνας για τους κατοίκους της επαρχίας, που έρχονταν
στην πρωτεύουσα. Στις 15 Οκτωβρίου 1954 άρχισε η διαρρύθμιση του

Η Πλατεία Ομονοίας το 2011

υπόγειου χώρου, με την κατασκευή
μιας υπόγειας πλατείας με τράπεζες,
καταστήματα και ταχυδρομείο, αλλά
και με τις πρώτες κυλιόμενες σκάλες.
Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 1960 με
τη διαμόρφωση της επιφάνειας της
Πλατείας Ομονοίας σε τεχνητή λίμνη
με συντριβάνια, στην οποία συχνά
βουτούσαν οι φίλαθλοι, έπειτα από
κάποια επιτυχία εθνικής ομάδας και
οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για
τους θριάμβους της ομάδας τους.
Με την πάροδο του χρόνου, η Πλατεία Ομονοίας υπέστη και άλλες
μεταμορφώσεις, λόγω του αυξανόμενου κυκλοφοριακού φόρτου στο
κέντρο της Αθήνας. Η τελευταία έγινε την περίοδο πριν από την τέλεση
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004
και προκάλεσε γενική κατακραυγή
για το αισθητικό της αποτέλεσμα.
Σήμερα, η Ομόνοια έχει μετατραπεί
ουσιαστικά σε οδικό κόμβο και δε
λειτουργεί πλέον ως πλατεία.
© SANSIMERA.GR

Η Πλατεία Ομονοίας το 1964

Η Πλατεία Ομονοίας το 1961

Suggested presentation.

barbiesgrill.com
580 SAINT-MARTIN
WEST BLVD. | 450-668-0033
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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Λαρίσης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ:

Να διαφυλάξουμε τη συσπείρωση
της ομογένειας γύρω από την Εκκλησία

«Ο

απόδημος ελληνισμός είναι μια
ακόμη Ελλάδα, εκτός Ελλάδος,
που συνιστά τον καλύτερο πρεσβευτή των εθνικών μας δικαίων στις χώρες
που κατοικούν. Ο ρόλος που παίζουν στη
λήψη σημαντικών για εμάς αποφάσεων
σε χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Αυστραλία,
είναι ανεκτίμητος. Χωρίς αμφιβολία, καθοριστικός παράγων της διατήρησης της
ταυτότητάς τους είναι η Ορθοδοξία και
η συσπείρωση των κοινοτήτων των ομογενών μας γύρω από την Εκκλησία. Πρόκειται για μια σπουδαία αποστολή, που
έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε».
Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), Μέλος της
Βουλής των Ελλήνων, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη συνάντηση που

είχε με το Γενικό Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιάννη
Χρυσουλάκη (φωτ. πάνω δεξιά).
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σημείωσε, ότι
η «ελληνική πολιτεία οφείλει να διατηρήσει ζωντανούς τους δεσμούς της μητέρας
πατρίδας με τον απόδημο ελληνισμό, ενισχύοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς του,
όπως είναι η ελληνική γλώσσα και οι εκπαιδευτικές δομές εκμάθησής της. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρωτίστως για
τους ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς,
που χάνουν σταδιακά την επαφή τους με
την ομογενειακή κοινότητα. Ευτυχώς, η
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
επιτρέπει την αμεσότητα της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, καταργώντας
τις αποστάσεις».

FALL SESSION – ALREADY IN PROGRESS
SESSION D’AUTOMNE – DÉJÀ EN COURS

BASIC

ENGLISH AND FRENCH

DE JOUR

lundi au vendredi
8h30 – 12h30

EVENING
CLASSES

Monday-Thursday
5:30 pm – 9:30 pm

LE SOIR

lundi au jeudi
17h30 – 21h30

950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
514-337-3856

To obtain pre-requisites for High School Diploma, CEGEP or University
Pour obtenir vos prérequis pour le diplôme d’études secondaires, CEGEP ou l’Université

HIGH SCHOOL COURSES
DAY CLASSES

Monday-Friday
8:30 am – 3:35 pm

Registration is by appointment only
Inscription par rendez-vous seulement

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

D’ANGLAIS ET FRANCAIS

Monday-Friday
8:30 am – 12:30 pm

ACADEMIC

φωνώντας στην αξία της στενής επαφής
του απόδημου ελληνισμού με το εθνικό
κέντρο, που όπως είπε υπολογίζεται στα
7 εκατομμύρια, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις για τη σύσφιξη
των σχέσεων της όπου γης ομογένειας με
την πατρίδα και τη στήριξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Επανέλαβε δε την αμέριστη στήριξη του
υπουργείου Εξωτερικών στο έργο της
ΔΣΟ, και κυρίως στο συντονισμό των Ορθοδόξων όπου γης, για την επίτευξη κοινών στόχων.
Ο ΓΓ της ΔΣΟ προσέφερε στον ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών
αντίγραφο εικόνας της Αναστάσεως, που
βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό με
θέμα την Ανάσταση του Κυρίου.

COURS

DAY CLASSES

Registration is by appointment only
Inscription par rendez-vous seulement

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της ΔΣΟ ενημέρωσε ενδελεχώς
τον Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας για τις δράσεις του διεθνούς θεσμού.
Ιδιαίτερα στάθηκε στις πρωτοβουλίες
που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση των
χριστιανικών παραδόσεων στην Ευρώπη,
στην προώθηση του ζητήματος της προστασίας των Χριστιανών, Ορθοδόξων και
μη, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης
Ανατολής, καθώς και στην ενημέρωση
σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε μουσουλμανικό τέμενος.
Από την πλευρά του, ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη τον κ. Χαρακόπουλο για
την πολυσχιδή δράση της ΔΣΟ και συμ-

NOUS VOUS OFFRONS
DES COURS ACADEMIC
DE JOUR

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

lundi au vendredi
8h30 – 15h35

2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1C2
514-337-3856

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

www.slaec.ca

Free
home evaluation

www.revelakis.com
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ:

Έγιναν για δεύτερη φορά γονείς

Έπειτα από εννέα δύσκολους μήνες το
αγαπημένο ζευγάρι κρατάει στην αγκαλιά
του το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο
χαρούμενος πατέρας γνωστοποίησε το
ευτυχές γεγονός μέσα από τον προσωπικό
του λογαριασμό στο instagram, όπου κοινοποίησε ένα βίντεο με το μαιευτήρα-γυναικολόγο της συζύγου του, εκφράζοντας
την αμέριστη χαρά του.
© newsbreak.gr

Μ

ία από τις πιο ευχάριστες περιόδους διανύει ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη, αφού
έγιναν για δεύτερη φορά γονείς και η
χαρά τους δεν περιγράφεται! Η σύζυγος
του γνωστού τραγουδιστή, πριν από λίγες
ημέρες, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο
αγοράκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Ιορδάνης.

Πρόωρο τέλος στη συναυλία
του Γιάννη Πάριου
Δεν τηρούσαν τα μέτρα παρά
τις εκκλήσεις του ερμηνευτή

Τ

α μέτρα πήγαν…
περίπατο κατά τη
διάρκεια της συναυλίας του Γιάννη Πάριου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του
Σαββάτου 2/10, στο
Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη. Μάταια ο
λαϊκός τραγουδιστής
παρακαλούσε
τους
Θεσσαλονικείς να τηρήσουν τα μέτρα.
Τι κι αν η πόλη
βρίσκεται σε καθεστώς μίνι lockdown; Οι Θεσσαλονικείς έδειχναν να αδιαφορούν για τα μέτρα κατά
του κορωνοϊού και παρά τις εκκλήσεις του τραγουδιστή, δεκάδες άτομα σηκώθηκαν όρθια προκειμένου να χορέψουν μπροστά στη σκηνή, όταν ο Πάριος άρχισε
να τραγουδά νησιώτικα.
Λόγω του συνωστισμού που δημιουργήθηκε η συναυλία ολοκληρώθηκε πρόωρα,
με τον λαϊκό τραγουδιστή να αποχαιρετά το κοινό, ζητώντας να προσέχουν «για να
μην αρρωστήσουμε παιδιά, να είμαστε καλά, αυτό έχει σημασία», όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια τους υποσχέθηκε πως θα… επανορθώσει κάποια άλλη
φορά, καθώς τους «χρωστάει» επειδή η συναυλία ολοκληρώθηκε νωρίτερα λόγω
των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
© newsbreak.gr

Η ζωή της Σελίν Ντιόν
σε νέο ντοκιμαντέρ

Η

Καναδή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν πρόκειται να γίνει
το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες της υποψήφιας για Όσκαρ, Αϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι.
Η Sony Music Entertainment, σε συνεργασία με την SME Canada και τη Vermilion Films,
ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής της ταινίας, που θα επικεντρωθεί στις μοναδικές αλλά και άσχημες στιγμές της εκπληκτικής 40χρονης καριέρας της Σελίν Ντιόν.
Μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν το τραγούδι της «My Heart Will Go On»,
στην ταινία «Ο Τιτανικός» αναδείχθηκε το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στα Όσκαρ
το 1998, το οποίο έκανε ρεκόρ πουλώντας πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.
Σε δήλωσή της, η Σελίν είπε: «Ήμουν πάντα ανοιχτό βιβλίο με τους θαυμαστές μου και
με ευαισθησία και προσεγμένη δημιουργικότητα, πιστεύω ότι η Αϊρίν θα είναι σε θέση
να δείξει σε όλους ένα μέρος του εαυτού μου που δεν έχουν ξαναδεί... Ξέρω ότι θα πει
την ιστορία μου με τον πιο ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο».
Το ντοκιμαντέρ της Sony δεν είναι η μόνη ταινία για τη ζωή και την καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας.
Η ταινία «Aline» είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό φόρο τιμής στην καριέρα της
Σελίν Ντίον. Από τους τίτλους αρχής, παραδέχεται ότι είναι εμπνευσμένη από τη ζωή
της Ντιόν και παρουσιάζεται σαν βιογραφική ταινία. Θα βγει στους κινηματογράφους
στις αρχές του 2022.
Έκανε την πρώτη της προβολή στο 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Το σκηνοθετεί η κωμικός Βαλερί Λεμερσιέ, η οποία και πρωταγωνιστεί στο ρόλο μιας σταρ της
μουσικής με το όνομα «Aline Dieu». Ενσαρκώνει τη Σελίν Ντιόν σε κάθε ηλικία, ξεκινώντας από την ηλικία των 12 που ζει με τη μεγάλη γαλλοκαναδική οικογένειά της και έχει
όνειρο να γίνει τραγουδίστρια.

Estephania Ha: Από τη...
Γερμανία με αγάπη!

Η

Estephania Ha διαθέτει χυμώδεις
καμπύλες και ένα μπούστο που
μόνο θεϊκό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η μελαχροινή καλλονή ζει στο
Μπάμπεργκ της Γερμανίας από όπου
και κατάγεται, εργάζεται ως μοντέλο
και έχει γίνει η φαντασίωση πολλών
αντρών στο Instagram, καθώς
αναρτά σε τακτά διαστήματα
αποκαλυπτικές φωτογραφίες, στις οποίες προβάλλει
με μοναδικό τρόπο τα πλούσια…
προσόντα της.
Η 26χρονη Estephania
έκανε την εμφάνιση της
στο Instagram
το περασμένο
καλοκαίρι και
αυτή τη στιγμή
απαριθμεί 1,2 εκατ.
ακόλουθους, οι οποίοι
σε κάθε της ανάρτηση
μένουν με το… στόμα
ανοιχτό.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

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

να φάτε
εστιατόριο, μεταξύ άλλων.
Α-Καλημέρα
Μάγδα
μου,σου
πωςβρήκε
πήγες
με το Μ-Α,
Α-Έλα
Μάγδα μου.
Τι έγινε,
εισιτήρια
είπα σε
κι εγώ…
Μ-Από πότε βγήκε αυτό το φιρμάνι;
τεστ;
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
οΜ-Είχαμε
Λάμπης; ορισμένα προβλήματα αλλά στο Α-Άλλες
Κι εδώ,Ελλάδα,
και στο ταξίδι.
Α-Όταν προφυλάξεις.
είμασταν στην
η κυβέρνοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
τέλος τα καταφέραμε.
νηση θέσπισε διαβατήριο απόδειξης πλήΜ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
Α-Δηλαδή;
ρους εμβολιασμού.
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Έπρεπε
να επικοινωνήσω μέσω Α-Φυσικά.
Μ-ΠρώτηΠρώτα
φορά το
Α-Ωραία.
Πότεπρώτα
μας φεύγεις;
απ΄ακούω.
όλα, όλο τον καιρό που
του υπολογιστή και με Zoom…
Α-Και δε θα’ νε η τελευταία. Αυτό ισχύει
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
ΜΤην ήξερα
άλλη εβδομάδα.
θααπόλείπεις,
θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα
Α-Δεν
που έχεις Zoom!
τις 15 Σεπτεμβρίου.
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
Μ-Δεν νωρίς;
είχα. Αλλά στο τέλος απόκτησα…
Μ-Τώρα καταλαβαίνω…
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Τόσο
γράμματα
από το γραμματοκιβώτιο για να μη
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Α-Μα αυτό δουλεύει με κάμερα οθόνης. Α-Τι;
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Τι
να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται
ότι λείπεις. απ’ ορισμένα εστιατόρια
Έχεις;
Μ-Να, περνούσα
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
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INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
Μ-Το
λάπτοπ
είχε,
αλλά
δεν
το
είχα
χρησιτης Ζανέχεις!
Ταλόν και διάβαζα «μόνο παραγγεφεύγουν
λες
και
είναι
ζεστά
ψωμιά
του
φούρνου.
Μ-Δίκιο
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
(514) 270-1961
• Fax: (514)
274-2600
μοποιήσει ποτέ…
λίες και διανομή».
TRANSITAIRESTél.:
INTERNATIONAUX
AGENCE MARITIME
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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-Και πως το δούλεψες;
Α-Δεν είχαν κι άλλη επιλογή...
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Μ-Πήρα στο κινητό την κόρη μου και με Μ-Γιατί;
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
κλείσεις
το
γενικό
διακόπτη
του
νερού.
Ελλάδα.
Άλλοι
για
διακοπές
και
άλλοι
για
να
βοήθησε.
•
katherine@hermesoverseas
Α-Διότι φαντάσου να είσαι τακτικός και Tél.: (514) info@hermesoverseas.com
270-1961
•
Fax: (514) 274-2600
Α-Λοιπόν, για συνέχισε…
Μ-Καλό
κι αυτό, τοσ’ ένα
σημειώνω.
Και τοΑλλά
ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
κληρονομικά και άλλα.
καλός πελάτης
εστιατόριο.
δεν
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Μ-Βγήκε λοιπόν ο τύπος στην οθόνη…
είσαι
εμβολιασμένος.
Πας
μέσα,
σου
λέει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
να
κλείσω;
Μ-Μόνο
που
αν
δεν
προσέξεις,
υπάρχουν
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
Α-Από το γραφείο του;
το αφεντικό που έxετε γίνει6692
και φίλοιAvenue
όλα
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
Μ-Δε νομίζω.
από το που
σπίτι.
το ηλεκτρικό,
να
κάποιοι
επιτήδειοιΜάλλον
και επιτήδειες,
υποτίθεται Α-Όχι.
αυτά ταΓια
χρονιά
«συγνώμη σου
αλλά συνιστώ
δεν μπορώ
προκειμένου να μεταφέρει
Προσέχουμε
τα
πράγματά
σας...
Α-Πόσο σίγουρη είσαι γι’ αυτό;
να σ’ αφήσω να μπεις μέσα, εκτός αν έχεις
το λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες
γνωρίζουν
τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις
Μ-Σιγουρότατη.
σεβόμαστε το όνομά μας.
αποδεικτικό διαβατήριο εμβολιασμού». Σε
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
Α-Πώς;
ρωτώ.
Τι κάνεις
τότε; καιΠροσέχουμε
αυτούς
που ανοίγουν
κλείνουν τα φώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
Μ-Διότι καθώς μου μιλούσε, πετάχτηκε Μ-Πες μου εσύ.
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
δίπλα του ένα τεράστιο σκυλί και τότε ο Α-Μερικοί θα το ανεχθούν και σεβόμαστε
το όνομά μας.
θα καταλάτύπος φώναξε αυστηρά το όνομα του «Ρίν- βουν. Οι περισσότεροι όμως θα τονίσουν
Εν
τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
γκο».
πόσο καλοί πελάτες ήταν και ποτέ ξανά
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
Α-Ε,τητότε
σίγουρα
δεδε γίνεται
εύκολη λεία
γιασεντς
τους κλέφτες
που
για
δουλειά
που…βρισκόταν
δεν έκαναν.σπίτι…
θα ξοδέψουν
ούτε
στο μαγαζί
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Στο είπα. Λοιπόν φαίνεται ο Ρίνγκο τους. Εφόσον όμως το εστιατόριο δέχεται
καιροφυλακτούν.
Α-Τι
μου
λες;
έπρεπε να βγει έξω για τα «περεταίρω» και παραγγελίες, τότε οι μη εμβολιασμένοι
δεν πέρασε
ξανά όρμησε
το Αλάρμ
από ταδυσαρεστημένοι
παιδιά του SPARTAN
δε
Μ-Και
που ένα
είσαιλεπτό
ακόμα.πουΥπάρχει
τέτοια Μ-Και
πελάτες
δεν είναι
και οι
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
πάνω του. Καταλαβαίνεις ότι ο τύπος διέ- εστιάτορες ευχαριστημένοι που τους κράπου
έχω
σπίτι;
ανευθυνότητα,
αν βγάλει
μπλεχτείς
τέτοιες βοηθάει
ανεξάρτητα από το βάρος και
χωρίς
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
ότι
από
το
2013
- και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης κοψε μαζί μουπου
για να
έξω σε
το θηρίο
τησαν πελάτες.
του
που
είχε
αγριέψει
λόγω
της
φύσης…
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Βεβαίως
και
βοηθά,
αλλά
όταν
κτυπήσει
ο
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Μ-Τώρα κατάλαβα… Δηλαδή φιλενάδα
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
Α-Πιστεύω ότι εσύ έσκασες στα γέλια.
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
δεν πρόκειται να φάμε ξανά σε εστιατόριο;
θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει
Α-Έπρεπε
οι κυβερνητικές
τις Ελλάδας
να συναγερμός
Σας
πληροφορούμε
Μ-Κρατιόμουνα
να μη αρχές
γελάσω
μπροστά
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στον
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
Αθήνα
σε μόνο
Α-Όχι.
στον
τύπο
και
τον
θυμώσω,
αλλά
όταν
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας ανακοίνωσης 210
4833-594
να πάμε
σινεμά
να δούμε
νέα
πράγματα.
Αν όμως
νομίζουν
ότι τοτη σπίτι
ήταν
πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές ταΜ-Τότε
έκλεισα το λάπτοπ έβαλα κάτι γέλια που μ’
μειώνουμε
το
κόστος
μεταφοράς
μιάς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι
ένας
τρόπος
να
δείξουμε
την
κοινωνική
μας
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
ταινία του Τζέιμς Μποντ.
άκουσε η γειτονιά.
κατοικείται,
τότε
δε
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
Α-Ούτε κι εκεί δεν μπορούμε να πάμε.
Α-Εντέλει, τι έγινε, έκανες το τεστ;
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
1563
Begin,
Ville
St-Laurent,
Québec
H4R
1W9
(corner
Thimens)
Μ-Και στο σινεμά πρέπει να έχουμε διαβαΜ-Έχεις
ήτανμισή
έτσιώρα
τα πράγματα,
δε θα κλέψουν.
Μ-Ναι. δίκιο,
Μετάαν
από
ήρθε ο τύπος
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
τήριο εμβολιασμού;
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
και άρχισε τις οδηγίες,
κάνε
το να
έναπάμε
κάνεστην
το Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν
πολλοί από
εμάς
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Α-Κι εκεί.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
άλλο.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
Μ-Μήπως
κι όταν
πάμε στην τουαλέτα
στην
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
φιλενάδα.
Τίποτε
άλλο;
Ελλάδα.
ότι από το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης Α-Σαν τι να κάνεις.
χρειάζεται να το έχουμε επίσης;
Μ-Μου
από το σακουλάκι
το Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες
Α-Ναι
αλλάέλεγε
με το«βγάλε
να πηγαίνουμε
στην πατρίδα
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
μειώνουμε τοΤαξιδεύετε
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Τώρα τα παραλές…
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
ειδικό ξυλάκι, βάλτο στα ρουθούνια, πέραΣας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
ανεξαρτήτως
βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα
κάνεις
έστω
διεκπεραιώσεις,
τη βοηθούμε ότιΜ-Καθόλου.
σε το 3για
φορές
κ.λπ.…
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και
από
την
Ελλάδα
Καναδ
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στηνστον
Ελλάδα
Α-Σου
είπα,
κάνε
το
εμβόλιο
να
ησυχάσεις
Α-Και
επιτηρούσε
που
το
έκανες;
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά.
Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Φυσικά, για να σιγουρευτεί. Μετά μου από τους περιορισμούς…
Μ-Θατραπέζης
παραμείνω
σταμεπιστεύω
μου.
έχουνπιστή
κώδικα
5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι
πω.στοΑλλά
μάλλον
δίκιο έχεις.
είπε νανατοσου
βάλω
άλλο…
σακουλάκι
και κάρτες
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Α-Ναι αλλά αν θες να πας
κάναένας
ταξιδάκι,
Είναι
τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
θα ερχόταν το Κούριερ να το πάρει.
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
θα
δουλεύουν
στο
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
να
τους
Έστω
και
15%
απ’
αυτούς
που
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πάνε
στην
να
κάνεις
κάνα
μπανάκι;
Α-Και για τον Αγαμέμνονα ίσχυε η ίδια διΕλλάδα
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Μ-Θα κάνω τα τεστ όπωςστην
την άλλη
φορά. που πλήττονται
Και όπωςσε
πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
αδικασία;
σε τέσσερα.
Ελλάδα,
δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
Α-Τότε
δεν
τα’
μαθες
τα
νέα…
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Μ-Ναι μόνο που δεν είναι και τόσο έμπειΜ-Ποια νέα;
τακτοποιήσουν
τις δουλειέςόπως
τουςεγώ,
από και
εδώ.χωρίς Μ-Άλλο;
ρος με τα κομπιούτερ
Για
μεταφορές
από
ένα
μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Τέρμα τα τεστ.
να τοδεκαταλαβαίνει
έκλεινε
τη σύνδεση.
πιο
σημαντικό,
θα
σου
συνιστούσα
να
A-Και
μου λες, τώρα που
θα φύγεις,
τι θα κάνω Α-Το
Εντέλει όμως, τα καταφέραμε. Και τα κα- Μ-Γιατί τέρμα τα τεστ; το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Α-Έτσι και
ανακοίνωσε
ο δικός
σου
προάλSoula
μια ασφάλεια
υγείας.
Μητιςτυχόν
και τιμές,
εγώ
χωρίς τα διότι
νέα σου;
ταφέραμε,
μας ειδοποίησαν ότι και πάρεις
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
λες.
οι
δυο
είμαστε
αρνητικοί
στα
τεστ
για
το
ιό.
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
χρειαστείδικός
σε περίπτωση
ανάγκης. Άνθρωποι
Μ-Υπομονή
όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο σου
Μ-Ποιος…
μου;
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Α-Πάλι καλά.
Α-Ο μορφονιός, ο πρωθυπουργός,
ο ΤρουΤαξιδεύετε
στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
πρόβλημα
το ταξίδι.
Μ-Δε λεςγια
τίποτα.
Τώρα λοιπόν ελεύθερα είμαστε.
Consult all our listings at www.tellides.com
μπορούμε να πάμε να φάμε έξω τα δυο ντό σου.
Σας
μεταφέρουμε
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Μ-Δε
θα
χρειαστεί,
διότι
έχουμε
ασφάλεια
με
την
Α-Ποιο;
Μ-Μη
λες
κακά
λόγια
για
τον
Τρουντό
μας…
ζευγάρια.
Καιπου
όπως
πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
Α-Δε λέω.μας
Αλλά
είναι αυτός
ανακοίνωΑ-Θα’ θελες;
πιστωτική
κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
EVALUATION
GRATUITEτιμές
/ FREE
EVALUATION
είτε με πόρτα
τρένο είτεσας στο Μόντρεαλ,
Μ-Βεβαίως θέλω. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, σε ότι για να ταξιδέψειςστην
στις καλύτερες
της αγοράς.
καλό που σου
πάρε
Α-Τι
με αεροπλάνο
θαθέλω,
πρέπει
ως και
τις βεβαιώσου
30 Οκτωπουφοβάσαι;
θα πάμε να ξεσκάσουμε; Έχεις καμιά Α-Το
βρίου, δηλαδή μέσα στις επόμενες εβδοκαλήαεροπλάνο,
πρόταση; τις βαλίτσες, το ταξίδι…
καλύτερα.
Μ-Το
μάδες, να είσαι πλήρως εμβολιασμένη.
Α-Έχω, αλλά όχι για σένα και τον Αγά σου.
Μ-Οκ,
αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε
σε καταλαβαίνω.
Μ-Αλλιώς…
Μ-Γιατί
παρακαλώ. Τι σου κάναμε;
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
Α-Αλλιώς όπως λέει και το άσμα: «Δεν πας
Α-Εμένα
τίποτα.
3 bedrooms on the same level, 2 full
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Α-Μην
κρατάς
τσάντα
που
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με
τόσα
που
γίνονται,
φοβάμαι
Αλέκα
μου.
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Μ-Τότε προς τι αυτή η νέα συμπεριφορά πουθενά εδώ θα μείνεις…».
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
Μ-…
οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
σου.
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
Α-Είπες τίποτα; Δε σ’ άκουσα…
Α-Με παρεξήγησες φιλενάδα.
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
Μ-Πως σε παρεξήγησα, αφού τώρα δε μου Μ-Τι να πω η δόλια. Μας το έκανε αυτό ο
είπες ξέρω
ότι δετιθέλεις
μαζί; αλλά εγώ Τρουντό
Α-Και πότεμας;
με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Δε
λένε να
οι φάμε
στατιστικές
Α-Ναι το είπα. Αλλά εσύ δεν κατάλαβες τι Α-Το είχε υποσχεθεί προεκλογικά.
Μ-Αν
όλααλλά
παν εμείς
καλά, είμασταν
πιστεύω μέσα
φοβάμαι
και με τους τρομοκράτες.
Μ-Ναι
στηνΑυγούστου.
Ελλάδα.
εννοούσα.
Α-Και
τι
μ’
αυτό.
Το
υποσχέθηκε
Μ-Για λέγε να σε κατανοήσω.
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύκαιθατώρα
πας
Α-Ανοησίες.
Α-Κατ’ αρχήν, θα σε ρωτήσω, είσαι εμβο- θα το εφαρμόσει. Απλούστατα.
Μ-Δεν
είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
Μ-Φιλενάδα σε κλείνω.
λιασμένη;
Α-Τι
έπαθες;
Μ-Αφού
το
ξέρεις.
Όχι.
ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Δεν
είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε Α-Λέει
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
Μ-Έχω να σκεφτώ πολλά. Και να πάρω σοΑ-Ο Αγαμέμνων;
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
Μ-Ούτε κι αυτός.
βαρές και
αμετάκλητες αποφάσεις. Θα τα
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Α-Τότε για την ώρα και σύμφωνα με τα μέ- πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Includes 1 indoor parking spot.
Α-Το
είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
τρα της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να πάτε Α-Όπως επιθυμείς…
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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Η

Νέος εργασιακός νόμος
Καταψήφισαν και
με ευρύτερη κάλυψη
τα τρία κόμματα της
αντιπολίτευσης
υγείας και ασφάλειας

ροσβέστες, τη νόσο του Πάρκινσον, τη
νόσο του Lyme και το μετατραυματικό
σύνδρομο του στρες, μπορούν στο εξής
να αναγνωριστούν ως επαγγελματικές
αποζημιώσεις για τους ασθενείς.
Επιπλέον, ο νέος νόμος προβλέπει ότι
ο κατάλογος των αναγνωρισμένων επαγγελματικών ασθενειών μπορεί να αλλάξει
καθώς εξελίσσεται η επιστημονική γνώση.
Του Δημήτρη Ηλία
«Το καθεστώς ήταν εγκλωβισμένο, πέτριdimitris@newsfirst.ca
νο και γι’ αυτό χρειάστηκε τόσος χρόνος
Αν οι μισθωτοί ασκούμενοι καλύπτονταν για να το αλλάξουμε», εξηγεί ο υπουργός
προηγουμένως από το σχέδιο σε περίπτω- Ζαν Μπουλέ.
ση τραυματισμών στους χώρους εργασίας
τους, η κατάσταση ήταν πιο αόριστη σε ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
άλλες περιπτώσεις. Στο εξής, θα καλύπτο- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ
νται όλοι από το σχέδιο επαγγελματικής
Ακόμα κι αν είναι λιγότερο ορατοί, οι ψυυγείας και ασφάλειας.
χοκοινωνικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με
Το ίδιο ισχύει και για τους οικιακούς ερ- την εργασία, όπως η βία, η παρενόχληση
γαζόμενους, που μπορούν τώρα να απο- ή τα τραυματικά γεγονότα, πρέπει τώρα
ζημιωθούν σε περίπτωση εργατικού ατυ- να εντοπιστούν και να προληφθούν με
χήματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν προγράμματα πρόληψης. Αντιμέτωπη με
δουλέψει ελάχιστο αριθμό ωρών. «Θέλα- τη συνεχή αύξηση των τελευταίων ετών
με να διασφαλίσουμε ότι το χλοοκοπτικό σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική
δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία», δή- υγεία στην εργασία (2.147 φάκελοι καταγλωσε ο υπουργός Εργασίας, Ζαν Μπουλέ γελιών το 2009 έναντι 3.595 το 2018), η
(φωτ.), σε συνέντευξή του. Αυτό το μέτρο κυβέρνηση ήθελε να δράσει, υποδεικνύει
στοχεύει να εγγυηθεί κάποια προστασία ο υπουργός Μπουλέ. «Σπάμε τα ταμπού
στους ευάλωτους εργαζόμενους, συχνά και για μένα θα βοηθήσει στην καταμετανάστες.
πολέμηση όλων των προβλημάτων που
σχετίζονται με ψυχολογικά ή ψυχικά
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ
προβλήματα υγείας», είπε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σχεδόν είκοσι καρκίνοι, μερικοί από τους ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΒΙΑ
οποίους επηρεάζουν ιδιαίτερα τους πυ- Σωματική βία, επίμονες κλήσεις ή παρεκυβέρνηση Legault πέρασε την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
η παλιά έκδοση του οποίου χρονολογείται
πριν από αρκετές δεκαετίες. Παρόλο που
και τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης
ψήφισαν κατά, όλα επισημαίνουν κάποια
καλά σημεία στο νέο νόμο.

νόχληση από τη σύζυγο στο γραφείο: οι
εργοδότες θα πρέπει τώρα να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους και να εφαρμόσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό
και την πρόληψη των επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο εργασίας.
Αυτό ήταν ένα αίτημα από τις ομάδες συνηγορίας των γυναικών.
«Ο εργοδότης θα πρέπει να το φροντίσει, να το περιθάλψει, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υποστηρίξει αυτό
το άτομο», εξηγεί ο υπουργός Μπουλέ.
ΜΙΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε παρά τη
διαφωνία και δυσαρέσκεια όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα συνδικάτα
την κατηγορούν, μεταξύ άλλων, ότι είναι
«σεξιστική», αφού επηρεάζει πιο παραδοσιακά αντρικούς κύκλους, όπως για παράδειγμα τις οικοδομές.
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ανησυχεί,
μήπως η έναρξη ισχύος του νέου νόμου
δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
όπου θα πρέπει τώρα να δημιουργηθούν
επιτροπές πρόληψης.
Το Québec solidaire, εξέφρασε τη λύπη
του για τις σημαντικές αποτυχίες για
άτομα που θα ήθελαν να αποζημιωθούν,
ιδίως λόγω των ορίων που επιβάλλονται
τώρα στους γιατρούς που φροντίζουν για
τη διάγνωση των εργαζομένων.
Αρκετά από τα μέλη της Εθνοσυνέλευ-

STUDIOS

σης που μίλησαν κατά τη συζήτηση για
την τελική υιοθέτηση, ανησυχούσαν για
την αρχή της ισοτιμίας εργοδοτών – εργαζομένων που αποτελεί τη βάση του
σχεδίου του Κεμπέκ για την πρόληψη των
βιομηχανικών ατυχημάτων.
Στην πραγματικότητα, για να θεσπιστούν
μηχανισμοί πρόληψης στο χώρο εργασίας
– ένας από τους κύριους ερεθιστικούς παράγοντες, σύμφωνα με τα συνδικάτα – οι
εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων θα πρέπει να συζητήσουν και να
επιτύχουν συναίνεση στο διοικητικό συμβούλιο του CNESST.
Ωστόσο, προβλέπεται ένα μεταβατικό
καθεστώς, καθώς αυτές οι συζητήσεις είναι πιθανό να διαρκέσουν λίγο.
Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Carlos
Leitão αναρωτήθηκε εάν η Επιτροπή για
τα Πρότυπα, την Ισότητα, την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία (CNESST) θα έχει
επαρκείς πόρους και προσωπικό για να
εκτελέσει το έργο της.
Ο Sylvain Gaudreault του PQ, ανησυχούσε επίσης για την ισοτιμία και το γεγονός, ότι ο νέος νόμος απομακρύνθηκε,
σύμφωνα με τον ίδιο, από αυτήν την αρχή,
η οποία ήταν η βάση του νόμου που κατατέθηκε από τον πρώην υπουργό Pierre
Marois το 1979. «Θα πρέπει να εμπνευστούμε από αυτό που μας έκανε πρωτοπόρους τότε» είπε.
© La Presse,
Le journal du Québec

• 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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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚ ΕΞ

Η αποχή των Ελλήνων του
Παρκ Εξ θέτει σε κίνδυνο την
επανεκλογή της Ντέρου

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
Η

και μεγάλη διευκόλυνση για τους ηλικιωμένους» είπε η δημοτική σύμβουλος
του Παρκ Εξ, καταγγέλλοντας επί της ουσίας ότι «η διοίκηση της κυρίας Plante
γνωρίζει, ότι μία μεγάλη πλειοψηφία
των ηλικιωμένων, γνωρίζοντας το έργο
μου στην περιοχή του Παρκ Εξ θα με
ψήφιζε ξανά και γενικότερα θα ψήφιζαν την ομάδα του κυρίου Κοντέρ.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
Οπότε φαντάζομαι ότι δεν τους συνέφερε να περάσουν και να αφήσουν την
Με την ευκαιρία των εγκαινίων του πο- επιστολική ψήφο».
λιτικού της γραφείου, σε μια αποκλειστική συνέντευξη με τη δημοτική σύμβουλο, ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε ορισμέ- ΑΝ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙ
νες ερωτήσεις και να αποκαλύψουμε τις
Μία από τις προτεραιότητες της κας
προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες της Ντέρου εάν επανεκλεγεί, είναι η καθαΜαίρης Ντέρου.
ριότητα της περιοχής του Παρκ Εξ. Μετά
τις περικοπές του προϋπολογισμού και
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΧΗ
την αναδιοργάνωση στο θέμα αυτό, κυΣτη συνομιλία μας με τη δημοτική σύμ- ρίως με την αποκομιδή των σκουπιδιών
βουλο, μας αποκάλυψε πώς, παρόλο μόνο μία φορά την εβδομάδα, η καθαριπου οι ελληνικής καταγωγής συμπολίτες ότητα δυσκολεύει.
της στην περιοχή της δηλώνουν απερί- «Η περιοχή μου είναι μία πυκνοκατοιφραστα ότι την υποστηρίζουν, δεν το κημένη περιοχή. Πολλοί από τους κααποδεικνύουν έμπρακτα στην κάλπη.
τοίκους δεν έχουν κατανοήσει το θέμα
Στις περασμένες δημοτικές εκλογές, της ανακύκλωσης. Αυτό σημαίνει πεαπό τους 3.500 Έλληνες που ζουν στην ρισσότερα σκουπίδια και μεγαλύτερη
περιοχή του Παρκ Εξ, μόνο χίλιοι διακό- δυσχέρεια στη διαχείρισή τους».
σιοι πήγαν να ψηφίσουν. Δηλαδή ένας
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη δημοστους τρεις Έλληνες της περιοχής της τική σύμβουλο είναι το θέμα των οικονοΜαίρης Ντέρου πήγαν να ψηφίσουν στις μικών κατοικιών.
δημοτικές εκλογές.
Σύμφωνα με την κα Ντέρου, η διοίκηση
«Αυτή τη στιγμή κάνουμε πολλά τηλε- της τωρινής δημάρχου αγόρασε τρία κτίφωνήματα και έχουμε οργανώσει ένα ρια για να μετατραπούν σε διαμερίσμασύστημα, ώστε όποιος ηλικιωμένος τα χαμηλού ενοικίου για άπορες οικογέθέλει να πάει να ψηφίσει στην περιοχή νειες και γενικότερα για κάτοικους χωρίς
μου να του έχουμε οργανώσει μετάβα- μεγάλα εισοδήματα.
ση στο εκλογικό κέντρο και μετά πίσω
Ωστόσο, όλα τα χρήματα δαπανήθηκαν
στο σπίτι του» δήλωσε η κα Ντέρου.
για την αγορά των κτιρίων και δεν έμεινε
«Είμαι σίγουρη πώς καταλαβαίνουν μετά προϋπολογισμός για τη μετατροπή
οι συμπολίτες μου ελληνικής καταγω- τους. Οπότε αυτή τη στιγμή τα κτίρια παγής τη σημασία μιας ελληνικής φωνής ραμένουν σε αχρησία.
στο Παρκ Εξ, ιδίως σε ότι έχει να κάνει
Κατά τη γνώμη της κας Ντέρου, θα
με την υποστήριξη των εθνικοτοπικών έπρεπε ο προϋπολογισμός να επενδυθεί
συλλόγων, εκκλησιών και γενικότερα σε ένα κτίριο, το οποίο όμως να τελείωνε
της ελληνικότητας της περιοχής, παρό- ώστε να μπορούσε να φιλοξενήσει καλη την έξοδο μεγάλου μέρους του ελλη- τοίκους αμέσως. Η δημιουργία οικονονικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια» μικών κατοικιών αποτελεί άλλη μία της
πρόσθεσε η κυρία Ντέρου.
προτεραιότητα.
Τελειώνοντας, η κα Ντέρου μίληΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
σε για το έργο που έχει κάνει μέχρι
Η ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
τώρα. «Έχουμε αναβαθμίσει και αναΈνα άλλο σημείο που αποτέλεσε με- καινίσει τα πάρκα μας, έχουμε βάλει
γάλο πρόβλημα, σύμφωνα με την κυρία παιχνίδια με νερό στα πάρκα, έχουμε
Ντέρου, είναι το γεγονός ότι η διοίκηση αναβαθμίσει τη βιβλιοθήκη, έχουμε πιτης τωρινής δημάρχου απέκλεισε το εν- σίνα εσωτερικού χώρου. Το Παρκ Εξ δεν
δεχόμενο της επιστολικής ψήφου, ενώ είναι πλέον μία υποβαθμισμένη περιοαυτή έχει καθιερωθεί ήδη σε άλλες πό- χή που δεν έχει υπηρεσίες. Πολλές νέες
λεις του Καναδά.
οικογένειες με παιδάκια από το Plateau
«Το να μπορείς να ψηφίσεις μέσω του έρχονται πια στην περιοχή μου» δήλωταχυδρομείου είναι μεγάλη υπόθεση σε η κυρία Ντέρου.
σημαδιακή ώρα των δημοτικών
εκλογών πλησιάζει, και στην περιοχή του Παρκ Εξτένσιον η δημοτική
σύμβουλος Μαίρη Ντέρου, που κατέχει
το πόστο για πολλά χρόνια, ανησυχεί για
την προσέλευση των Ελλήνων της περιοχής της στις κάλπες.

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή
26 Σεπτεμβρίου:
Ανάλυση του αποτελέσματος των εκλογών
με τον Γιώργο Τσαντρίζο

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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Σημαντική νίκη ΕΣΑΚΕ | BASKET LEAGUE
για το Μόντρεαλ

Ε

πιστροφή στις νίκες για την ομάδα
του Μόντρεαλ (μετά από δύο συνεχόμενες ήττες), η οποία επικράτησε με
2-1 της Ατλάντα, την προσπέρασε στη
βαθμολογία και μπήκε πάλι στην πρώτη επτάδα που οδηγεί στα πλέι-οφ του
πρωταθλήματος.
Όλα κρίθηκαν στα πρώτα 10 λεπτά του
2ου ημιχρόνου, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν μπροστά στο σκορ
(48΄ Μαλρόνεϊ) και τους γηπεδούχους
να απαντάνε άμεσα, με δύο τέρματα του
κορυφαίου Κιότο, πρώτα στο 50΄ με φοβερό σουτ από πλάγια δεξιά στο ύψος
της μικρής περιοχής και στο 55΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που είχε κερδίσει ο Τόρες από τον Γουάλκς.
Το Μόντρεαλ πάντως είχε την τύχη με
το μέρος του στο πρώτο ημίχρονο (45΄
δοκάρι ο Αργεντινός Μπάρκο), ενώ σε
ακόμα ένα παιχνίδι ο Παντέμης κράτησε το «μηδέν» στις καθυστερήσεις του
πρώτου ημιχρόνου (45+3΄) κάνοντας φοβερή απόκρουση στο σουτ του επίσης
Αργεντινού Σόσα!
Στο 71΄τέλος, ο Τόρες ηττήθηκε στο τετ
α τετ από τον Γκουζάν και δεν μπόρεσε
να κάνει το 3-1 για το Μόντρεαλ...
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Austin-Salt Lake 2-1
Montreal-Atlanta 2-1
Cincinnati-NY Red Bull 0-1
Orlando-DC United 2-1
Dallas-Minnesota 0-0
Vancouver-San Jose 3-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
NY City-Nashville 0-0
Kansas City-Houston 4-2
Philadelphia-Columbus 3-0
Toronto-Chicago 3-1
Portland-Miami 1-0
LA Galaxy-LAFC 1-1
Seattle-Colorado 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 65 (29g) [57-34]
02] NASHVILLE 47 (28g) [46-26]
03] PHILADELPHIA 42 (27g) [36-26]
04] ORLANDO 42 (28g) [41-41]
05] DC UNITED 40 (28g) [49-41]
06] NEW YORK CITY 40 (28g) [44-32]
07] MONTREAL 40 (28g) [40-37]
08] ATLANTA 39 (28g) [37-33]
09] NY RED BULL 34 (27g) [33-30]
10] COLUMBUS 34 (28g) [32-39]
11] MIAMI 32 (27g) [25-42]
12] CHICAGO 27 (29g) [29-46]
13] TORONTO 25 (28g) [34-54]
14] CINCINNATI 20 (27g) [28-52]
WESTERN CONFERENCE
01] SEATTLE 54 (27g) [44-22]
02] KANSAS CITY 52 (28g) [51-31]
03] COLORADO 48 (27g) [38-27]
04] PORTLAND 46 (28g) [45-44]
05] SALT LAKE 39 (28g) [45-44]
06] LA GALAXY 39 (28g) [39-45]
07] MINNESOTA 38 (27g) [30-32]
08] VANCOUVER 37 (27g) [34-34]
09] LAFC 34 (28g) [40-41]
10] SAN JOSE 33 (28g) [35-44]
11] DALLAS 28 (29g) [39-47]
12] HOUSTON 27 (29g) [33-45]
13] AUSTIN 25 (28g) [29-44]

«Αυτοκράτορας» ο Άρης στην πρεμιέρα,
81-71 τον Παναθηναϊκό!
Πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός (103-78)

Μ

ε... επική ανατροπή, από το -19 και
35 πόντους του Ολιβιέ Χάνλαν, ο
Άρης πανηγύρισε μία τεράστια νίκη, με
81-71, επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη, για την πρεμιέρα της Basket
League. O Καναδός γκαρντ είχε 5/6 βολές,
9/11 δίποντα και 4/8 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ
και έκανε 1 κλέψιμο. Οι «πράσινοι» είχαν
προηγηθεί με 24-43 στο ημίχρονο, αλλά
στην 3η περίοδο δέχτηκαν επιμέρους
σκορ 31-14, χωρίς να μπορούν να ανασυγκροτηθούν στο 4ο δεκάλεπτο.
Με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ, ο
19χρονος παίκτης – αποκάλυψη του Άρη,
Όμηρος Νετζήπογλου, ήταν άξιος συμπαραστάτης του Χάνλαν για τους Θεσσαλονικείς, ενώ 9 πόντους με 7 ριμπάουντ συγκομιδή είχε ο Ζίριους Ουίλιαμς.
Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός, που
μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Μονακό στην πρεμιέρα της Euroleague, ηττήθηκε και στην 1η αγωνιστική της Basket
League, είδε τους Κέντρικ Πέρι και Οκάρο
Ουάιτ να σημειώνουν από 12 πόντους.
Από 10 πρόσθεσαν οι Νέντοβιτς και
Σαντ-Ρόος.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-20, 24-43,
55-57, 81-71

ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ένα ντέρμπι επί τρία δεκάλεπτα... εξελίχτηκε σε μονόλογο του Ολυμπιακού στην
4η περίοδο, με την ομάδα του Πειραιά να
επικρατεί με 103-78 της ΑΕΚ, στο ΣΕΦ,
στην πρεμιέρα της Basket League. H άμυνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο «κλείδωσε» τους παίκτες του Δέδα,
ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος
παίκτης των «ερυθρόλευκων», όπως και
κόντρα στη Μπασκόνια, σημειώνοντας
double double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Οι Πειραιώτες «βομβάρδισαν» το καλάθι της Ένωσης με τρίποντα και ο Γιώργος
Μπαρτζώκας είδε τους Παπανικολάου
(14π.), Λαρεντζάκη (13π.), Σλούκα (12π.)
και Μάρτιν (10π.) να ολοκληρώνουν επίσης τον αγώνα με διψήφιο νούμερο πόντων. Άξια αναφοράς είναι και η επίδοση
του Γουόκαπ σε ασίστ, αφού μοίρασε 8
δεύτερες πάσες.
Από πλευράς ΑΕΚ, ο Στέφαν Γέλοβατς
πέτυχε 21 πόντους, 15 πόντους πρόσθεσε ο Γκρίφιν, 11 είχε ο Βάουλετ και 10 ο
Κολόμ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 44-43,
72-64, 103-78

SUPER LEAGUE

Το συν και το πλην του Παναθηναϊκού

Ο

Παναθηναϊκός έφυγε αήττητος από
το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» συνεχίζοντας την παράδοση που έχει με τον
Ολυμπιακό, όταν παίζουν μήνα Οκτώβριο.
Και αν δεν ήταν εκείνο το γκολ του Τάσου Αυλωνίτη, το 2014, οι «πράσινοι» θα
ήταν αήττητοι από τον Ολυμπιακό.
Γιατί αυτή η ήττα είναι η μοναδική σε
εννέα παιχνίδια τον Οκτώβριο, όπου ο
Παναθηναϊκός έχει τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
NY Red Bull-Miami
Cincinnati-Philadelphia
Seattle-Vancouver
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Minnesota-Colorado

Μ

όνο 4 παιχνίδια θα διεξαχθούν
την επόμενη εβδομάδα για το
MLS, λόγω των αγώνων των εθνικών
ομάδων για το Concacaf World Cup.
Η εθνική ομάδα του Καναδά, μετά το
παιχνίδι της Πέμπτης 7/10 κόντρα στο
Μεξικό (στάδιο Αζτέκα), θα αντιμετωπίσει πάλι εκτός έδρας τη Τζαμάϊκα (Κυριακή 10/10).
Στη βαθμολογία (σε 3 αγώνες, δεν
υπολογίζονται οι άνωθεν): Μεξικό 7,
ΗΠΑ, Καναδάς, Παναμάς από 5, Κόστα
Ρίκα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ από 2 και
η Τζαμάϊκα 1 βαθμό.
Προκρίνονται απευθείας οι 3 πρώτοι
και ο 4ος δίνει αγώνα μπαράζ.

ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟ:

10.10.1971 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2
29.10.1973 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1
09.10.1977 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-2
14.10.1989 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-2
19.10.1990 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0
30.10.2010 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1
26.10.2014 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
28.10.2017 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-0
03.10.2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

ΠΕΝΤΕ ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΚΟΛ
Παρά το θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι
ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς γκολ εκτός
έδρας για πέμπτο παιχνίδι στη σειρά, επεκτείνοντας το ρεκόρ από πέρσι.
Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί περισσότερο
από 40 χρόνια! Ήταν την περίοδο 198081, όταν το «τριφύλλι» δεν είχε σκοράρει
σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια, στην ίδια
σεζόν μάλιστα.
Αυτό είναι και το αρνητικό ρεκόρ στην
ιστορία του στο πρωτάθλημα. Εκείνη την
εποχή, ο Παναθηναϊκός έμεινε και για 18
παιχνίδια εκτός έδρας χωρίς νίκη, που είναι επίσης αρνητικό ρεκόρ, ενώ τώρα δεν
έχει νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια του.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 1981 το τελευταίο παιχνίδι των αρνητικών σερί του
Παναθηναϊκού ήταν και πάλι ένα 0-0 με τον
Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο, αφού σκόραρε στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του.
ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΚΟΛ

25.04.2021: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
12.05.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-0
18.09.2021: Γιάννινα – Παναθηναϊκός 1-0
22.09.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 1-0
03.10.2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 81-77
ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ 73-89
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 81-88
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 103-78
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΣ 80-72
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 81-71
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 1 αγώνα):
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΛΑΥΡΙΟ, ΑΡΗΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ
από 2 βαθμούς, ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ,
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
από 1 βαθμό, ΗΡΑΚΛΗΣ 0 βαθμοί
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10: ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-ΛΑΡΙΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10: ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

NATIONS LEAGUE

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ θα είναι ο τελικός του Nations League που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου.
Στο δεύτερο ημιτελικό
το βράδυ της
Πέμπτης 7/10,
μετά από ένα
απίστευτο
παιχνίδι,
η
Γαλλία κέρδισε με 3-2 το
Βέλγιο, που
είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 2-0(!)
με τέρματα των Καράσκο (37΄) και
Λουκάκου (40΄). Όμως οι Γάλλοι στην
επανάληψη με... επική αντεπίθεση,
έφεραν το παιχνίδι στα ίσια, με σκόρερ τους Μπενζεμά (62΄) και Εμπαπέ
(69΄). Κι εκεί που όλα έδειχναν... παράταση, στο 87΄ο Λουκάκου σκόραρε
για τους Βέλγους αλλά μετά την εξέταση από το VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ! Και δεν έφτανε αυτό
αλλά οι Γάλλοι στο 91’ με σκόρερ τον
Ερνάντες «έκλεψαν» τη νίκη από τους
Βέλγους και το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό!
Εκεί, που θα αντιμετωπίσουν την
Ισπανία, η οποία μία ημέρα νωρίτερα
«γκρέμισε» το αήττητο των 37 αγώνων της Ιταλίας και προκρίθηκε στον
τελικό του Nations League!
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους
«ρόχας» ο Φεράν Τόρες με δύο γκολ
(17΄, 45+2΄), μείωσε στο φινάλε ο Πελεγκρίνι για τους Ιταλούς (83΄) που
«πληγώθηκαν» από την αποβολή του
Μπονούτσι ήδη από το 42΄ και αγωνίστηκαν για 53 λεπτά με δέκα παίκτες.
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 1: ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

5η αγωνιστική

Κορυφή για ΠΑΟΚ – ΒΟΛΟ,
υποχώρησε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο

Τ

Ο ΛΕΥΚΟ 0-0 στο «αιώνιο» ντέρμπι
Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στο
Φάληρο έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και τη
συγκατοίκηση του ΠΑΟΚ με το Βόλο, οι
οποίοι, συμπτωματικά, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην Τούμπα με την επανέναρξη
του πρωταθλήματος, μετά τη διακοπή
του αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των
αγώνων της Εθνικής μας ομάδας στη Γεωργία και τη Σουηδία.
Με τη δεύτερη εντός έδρας ισοπαλία
τους οι «ερυθρόλευκοι» υποχώρησαν
στην 3η θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από το δίδυμο της κορυφής και
έναν παραπάνω από την ΑΕΚ, η οποία
ακολουθεί και αυτή σε απόσταση αναπνοής μετά τη νίκη της στο Αγρίνιο.
Το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα το
θυμόμαστε για κάποιους ξεχωριστούς
λόγους, αλλά όχι για τις αγωνιστικές συγκινήσεις που προσέφερε.
Παρά τις σημαντικές απουσίες του, κυρίως στην άμυνα, όπου ο Γιοβάνοβιτς
ξέμεινε εντελώς από επιλογές και δεν
μπορούσε να αλλάξει κάτι από τον πάγκο
ακόμα και να το ήθελε, ο Παναθηναϊκός
πήρε «σβηστά» την ισοπαλία, χωρίς επί
της ουσίας να κινδυνεύσει.
Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από ενέργεια,
πιθανώς λόγω της μεγάλης προσπάθειάς
του τρεις μέρες νωρίτερα στην Πόλη, χωρίς να φανεί ιδιαίτερα απειλητικός και ας
πίεσε πολύ στο β΄ ημίχρονο.
Τι θα θυμόμαστε από αυτό το άσφαιρο
και άχρωμο ντέρμπι;

Το εξαιρετικό ντεμπούτο του Μπρινιόλι
αντί του Διούδη, την καλή εμφάνιση του
παρεξηγημένου Σάρλια και του παροπλισμένου Σάντσες, την αδυναμία των Ελ
Αραμπί και Τικίνιο να συνεργαστούν ως
δίδυμο στην επίθεση, την εξαιρετική διαιτησία του Σλοβένου Βίντσιτς και τις δύο
μεγάλες διακοπές στις αρχές των δύο
ημιχρόνων λόγω των καπνογόνων που
άναψαν οπαδοί του Ολυμπιακού, κίνηση
που προκάλεσε οργισμένη ανακοίνωση
από τη διοίκηση.
Άλλη παραφωνία ήταν η αναίτια επίθεση του Πέδρο Μαρτίνς στο διαιτητή, για
λόγους που μάλλον μόνο αυτός κατάλαβε…
• Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε την απώλεια
του Ολυμπιακού και με τη νίκη του στο
Ηράκλειο, τέταρτη συνεχόμενη και τρίτη
διαδοχική εκτός έδρας, πέρασε στην κορυφή. Αυτή τη φορά η επικράτησή του
δεν ήταν αγχωτική, όπως στην Τρίπολη
και στο Αγρίνιο.
Με το άνετο 3-1 έβαλε τέλος σε ένα σερί
11 συνεχόμενων αήττητων αγώνων του
ΟΦΗ επί των ημερών του Νιόπλια. Ήταν
ένα ματς πολλών απουσιών εκατέρωθεν,
που επηρέασαν λιγότερο τον ΠΑΟΚ λόγω
του μεγαλύτερου ρόστερ του.
• Συγκάτοικός του στην κορυφή είναι ο
Βόλος, ο οποίος αντέδρασε θεαματικά
μετά το βαρύ 5-1 από τον Παναθηναϊκό
και νίκησε 2-1 τον παραπαίοντα Αστέρα Τρίπολης, που σε σχέση με τα πέντε
αντίστοιχα περυσινά παιχνίδια μετράει
φέτος 8 βαθμούς λιγότερους!

• Καλή αντίδραση είχε και η ΑΕΚ. Μετά
την ήττα της στην Τούμπα, πέρασε εύκολα με 3-1 από το Αγρίνιο και παρέμεινε
σε απόσταση βολής, διατηρώντας υψηλό
το φρόνημα των οπαδών της όπως φαίνεται από τα 16.043 εισιτήρια διαρκείας
που διέθεσε, ρεκόρ για την τελευταία
12ετία.
• Αντίθετα, ο Άρης ακολούθησε αντίστροφη διαδρομή και μετά τις δύο σημαντικές νίκες του επί του Παναθηναϊκού
και του Ατρομήτου κόλλησε στο 0-0 με
τον Απόλλωνα στο «Κλ. Βικελίδης» και
ξαναγύρισε στην εσωστρέφεια, παρά την
ξεκάθαρη στήριξη της διοίκησης στον
Άκη Μάντζιο. Πρόσθετο ισχυρό κτύπημα ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός
του Μοχανάντ Αλι. Ο Ιρακινός διεθνής
υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός
δράσης μέχρι το τέλος της περιόδου…
• Σπουδαία νίκη πέτυχε και η Λαμία, η
οποία επικράτησε στη Νεάπολη 2-1 του
Ιωνικού και ανάσανε βαθιά μετά τις τρεις
συνεχόμενες ήττες της στο ξεκίνημα του
πρωταθλήματος.
• Στο Περιστέρι, τα Γιάννενα πήραν 1-1
από τον Ατρόμητο και μαζί με τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι μόνες αήττητες
ομάδες της Σούπερ Λιγκ 1. Και αν δεν
προκύψει ισοπαλία στο μεταξύ τους παιχνίδι την άλλη Κυριακή στα Γιάννενα, στο
τέλος της 6ης αγωνιστικής αήττητη θα
μείνει μόνο μία ομάδα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

SUPER LEAGUE: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σ

την 5η αγωνιστική είχαμε 16 γκολ,
μάλιστα στα πέντε από τα επτά παιχνίδια σκόραραν και οι δύο ομάδες.
Είδαμε και το πρώτο γκολ με εκτέλεση
φάουλ, μια ωραία εκτέλεση από το Σλοβένο Γιάσμιν Κούρτιτς του ΠΑΟΚ.
Ο ΟΦΗ έκανε την πρώτη του ήττα και
άφησε αήττητους μόνο τον Ολυμπιακό
και τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε το πρώτο του γκολ.
... φορές αλλαγή έχει βγει
ο Γιώργος Μασούρας, που
αντικαταστάθηκε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Έχει ξεκινήσει 142 φορές στην καριέρα του στη
Super League και τις 42 από αυτές έμεινε
μέσα σε όλο το ματς.
... είναι πλέον οι ποδοσφαιριστές, που έχουν σκοράρει

100
100

Suggested presentation.

με τον Αστέρα Τρίπολης στην ιστορία
της Super League. Ο Καμερουνέζος Κέβιν
Ολιβιέ Σόνι, που πέτυχε το πρώτο φετινό γκολ της ομάδας ήταν ο 100ος. Οι 100
παίκτες έχουν πετύχει τα 503 γκολ του
Αστέρα ως τώρα.
... νίκες στη Super League έφτασε ο Ράσβαν Λουτσέσκου σε 152
αγώνες. Οι 29 είναι με την Ξάνθη και οι
51 με τον ΠΑΟΚ.
... αγώνες Super League έχουν
γίνει πλέον στο Πανθεσσαλικό
Στάδιο. Έχει 36 ο Βόλος, 18 ο Ολυμπιακός
Βόλου και έξι η Νίκη Βόλου.
... νίκες στη Super League συμπλήρωσε η Λαμία, με την πρώτη της φετινή. Χρειάστηκε 131 αγώνες
για να τις συμπληρώσει, ενώ έχει ακόμα
51 ισοπαλίες και 50 ήττες.
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αγώνες χωρίς ήττα ήταν ο
ΟΦΗ στη Super League, μέχρι να
χάσει από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι πλέον το νέο του ρεκόρ στην κατηγορία.
... διαδοχικές νίκες στην έδρα του
έφτασε ο Βόλος, επεκτείνοντας πέρσι, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του
κέρδισε τρία διαδοχικά στην έδρα του
μέσα στην ίδια σεζόν.
... είναι τα εντός έδρας παιχνίδια
του Βόλου, που έχει σκοράρει στη
σειρά ο Τομ Φαν Βερτ. Έτσι ισοφάρισε το
ρεκόρ του Χουάν Μουνίθ, που πριν από
δύο χρόνια σκόραρε επίσης σε τρία διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια του Βόλου.

4

3
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ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-1
18΄πέν. Φαν Βέερτ, 79΄Φεράρι - 85΄Σόνι
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1
6΄Κλωναρίδης - 91΄Μέντες
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ 1-3
58΄Βέργος - 13΄Γκαρσία, 26΄Βράνιες,
83΄Τσούμπερ
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-3
91΄Νάμπι - 15΄Σφιντέρσκι, 58΄Κούρτιτς,
71΄Ντάγκλας
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-2
36΄Άοσμαν - 21΄πέν. Μανούσος,
55΄Γκόλεμιτς
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)
01. ΠΑΟΚ
02. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
03. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
04. ΑΕΚ
05. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
06. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
07. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
08. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
09. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10. ΟΦΗ
11. ΑΡΗΣ
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

12 (8-3)
12 (11-8)
11 (8-2)
10 (10-6)
9 (4-2)
7 (9-3)
5 (6-8)
5 (2-5)
4 (6-8)
4 (5-7)
2 (4-2)
2 (2-11)
2 (1-5)
2 (3-9)

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

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
11:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
13:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
09:00 ΠΑΟΚ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
09:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ
13:30 ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
13:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΤΙΚΙΝΙΟ
ΝΕΪΡΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
ΟΦΗ
ΑΕΚ

ΓΚΟΛ
4
4
3
3
3

ΑΓ.
5
5
5
5
5

TIP: Ο Ματίας Ιγκλέσιας αγωνίστηκε
για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, μπαίνοντας αλλαγή για τον Αστέρα Τρίπολης
στο Βόλο. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 15 από τις
16 διοργανώσεις της Super League, από
το 2006 που ξεκίνησε, ενώ ταυτόχρονα
ισοφάρισε την επίδοση του μεγάλου
Κριστόφ Βαζέχα!

barbiesgrill.com
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Διαδραστικές τηλεοράσεις
Δωρεά στο σχολείο από τον κ. Νίκο Τσατά

Τ

ην Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, ο κ. Νίκος Τσατάς, ο Δρ Γιώργος Τσούκας και ο κ.
Γιάννης Μούκας, επισκέφτηκαν το παράρτημα ΙΙ του σχολείου μας, «Σωκράτης-Δημοθένης».
Ο κ. Τσάτας και η οικογένειά του έκαναν πρόσφατα δωρεά για τη χρηματοδότηση

της αγοράς διαδραστικών τηλεοράσεων (Smart TVs) που εγκαθίστανται σε όλα
τα παραρτήματά. Εκ μέρους όλων των δασκάλων και των μαθητών του σχολείου
μας, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν το σημαντικό αυτό δώρο, ευχαριστούμε τον κ.
Τσάτα για τη μεγάλη γενναιοδωρία του.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σεπτέμβριος 2021

Τ

ην Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. Όπως συμβαίνει
τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας, η συνεδρίαση έλαβε χώρα διαδικτυακά, στην πλατφόρμα
Zoom.
Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας
του ΔΣ Χάρης Μπαμπαρούτσης, στη θέση του Προέδρου του ΔΣ, Διονύση Μαρίνου, ο οποίος απουσίαζε.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ενημέρωσε
τα μέλη ότι τον τελευταίο μήνα έλαβε επιστολή από
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, η οποία
πληροφορούσε για την αλλαγή των Υφυπουργών
Εξωτερικών, αρμόδιων για θέματα Απόδημου Ελληνισμού.

Αναφορά Προέδρου
Στην αναφορά του, ο κ. Κριλής συμπλήρωσε ότι νέος
Υφυπουργός Εξωτερικών ανέλαβε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ ο Χριστόδουλος Μαργαρίτης παραμένει
στη θέση του Διευθυντή του γραφείου του Υφυπουργού.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έστειλε συγχαρητήριες επιστολές στους εκλεγμένους βουλευτές
των πρόσφατων ομοσπονδιακών εκλογών.
Ακολούθως, ο κ. Κριλής αναφέρθηκε στην επιτυχία
της πρωτοβουλίας “Γεύμα σε πακέτο” του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου καθώς και στην επικείμενη εκδήλωση της Επιτροπής Εράνου, στις 23 Οκτωβρίου, με καλεσμένη, από την Ελλάδα, την Ευγενία
Μανωλίδου. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην
επίσημη δοξολογία για τον εορτασμό του “Όχι”, με
πιθανές ημερομηνίες την 24η ή την 31η Οκτωβρίου.
Σχετικά με την καλοκαιρινή φιλανθρωπική εκδήλωση
της ΕΚΜΜ για τους πυρόπληκτους της Ελλάδας, ο
Πρόεδρος ανέφερε ότι τα χρήματα που συγκεντρώ-

θηκαν θα μοιραστούν κατά το ήμισυ οι οργανισμοί
ΤΗΙ (The Hellenic Initiative - Canada) και ο Ερυθρός
Σταυρός (στην Ελλάδα). Ήδη το ποσό για τον ΤΗΙ
έχει αποσταλεί, ενώ για τον ΕΣ θα σταλεί τις επόμενες ημέρες. Ο Πρόεδρος συνεχάρη και ευχαρίστησε
όλους όσοι βοήθησαν ώστε να συγκεντρωθούν τα
χρήματα.

στικών Υποθέσεων Γιώργος Λάλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία του Λαογραφικού Εργαστηρίου (ΛΕΜ) και στις εγγραφές. “Μέχρι στιγμής
έχουν γίνει 150 εγγραφές. Θέλουμε να ξαναγυρίσουν
τα παιδιά” συμπλήρωσε ο κ. Λάλος, υπογραμμίζοντας ότι τηρούνται με ευλάβεια όλα τα υγειονομικά
μέτρα κατά του κορονοϊού.

Αλλάζοντας θέμα, ο κ. Κριλής επιβεβαίωσε ότι εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα COVID-19 σε παραρτήματα του σχολείου “Σωκράτης-Δημοσθένης”, χωρίς,
όμως, ιδιαίτερα προβλήματα, αφού εφαρμόζονται
όλα τα υγειονομικά μέτρα, που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας για τα σχολεία.

Στην αναφορά της, η Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ και
Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση ενημέρωσε για τα θέματα της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, είπε ότι τα μαθήματα ξεκίνησαν
στις 18 Σεπτεμβρίου, στα παραρτήματα Μοντρεάλ,
Λαβάλ και Νότιας Ακτής, ενώ οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Κλείνοντας την αναφορά του, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη Λαχειοφόρο της Επιτροπής Εράνου.
Συγκεκριμένα, είπε ότι μέχρι στιγμής η πιο πιθανή
ημερομηνία της κλήρωσης είναι στις 22 Ιανουαρίου
2022. Θα έχει πλήρη ενημέρωση όταν επιστρέψει
ο Δρ. Γιώργος Τσούκας από το ταξίδι του. Φέτος, η
τιμή του κάθε λαχνού θα είναι $50, ενώ θα τυπωθούν
6000 αντίτυπα.

Αναφορά Ταμία
Στην αναφορά της, η Ταμίας της Κοινότητας Βούλα
Νεοφώτιστου ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχει ξεκινήσει ο
ετήσιος οικονομικός έλεγχος του Οργανισμού από
την εταιρεία ορκωτών λογιστών Ε&Υ. Παράλληλα,
πραγματοποιείται ο αντίστοιχος έλεγχος στη Στέγη
ηλικιωμένων. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί μέσα στον
Οκτώβριο, γιατί, όπως κάθε χρόνο, ο οικονομικός
απολογισμός θα πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο
Παιδείας. Τέλος, η Κα Νεοφώτιστου είπε ότι όλοι οι
φόροι και οι κρατήσεις του προσωπικού πληρώνονται κανονικά.

Αναφορά Γραμματέων
Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Γραμματέας Πολιτι-

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ και Γραμματέας Μάρκετινγκ, Κωνσταντίνα Καρβελά, η οποία ανέφερε ότι το τελευταίο
τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Κοινότητας “ΤΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΜ” ήταν αφιερωμένο στο έργο των
σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Στο
σημείο αυτό, η Κα Καρβελά υπογράμμισε ότι θα εργαστούν ακόμη πιο στενά με τη Γραμματέα Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση για την περαιτέρω βελτίωση
της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Το επόμενο
δελτίο της Κοινότητας θα είναι αφιερωμένο στην Επιτροπή Εράνου.
Τέλος, στην αναφορά του, το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Παπαγεωργίου αναφέρθηκε σε τρία έργα
(ασφαλτόστρωσης, εξωτερικού καλλωπισμού και
επιδιόρθωση υποδομών) που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο παράρτημα “Δημοσθένης” του σχολείου
μας, το κόστος των οποίων ανέλαβε η Επιτροπή
Εράνου. Ο κ. Παπαγεωργίου ζήτησε και έλαβε την
έγκριση του ΔΣ, με την ψήφο των μελών.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις μελών
του ΔΣ και των εκπροσώπων των τοπικών μέσων
ενημέρωσης.

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

ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δενΔΕΛΤΙΟ
ευθύνονται
για το περιεχόμενο, σύνταξη, ορθογραφία και την ποιότητα των
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως στέλνετε τις ανακοινώσεις σε WORD. Η διαδικασία
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος δια ταύτα δεν δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις.
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στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το
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έχει παίξει σημαντικό ρόλο
δικαιωμάτων στην Τουρκία, για το τέλος
δωρεάν
μεσημεριανό.
την συμμετοχή
σας θα σας
δοθεί η ευκαιρία
και η μεγάλη
τιμήτης
να Κύπρου,
συμβάλετε
σε Με
θέματα
χάραξης εξωτερικής
πολιτικής
της παράνομης
κατοχής
Μετά
καλοκαιρινές
θατου
είναι
μιακαι
ευκαιρία
να ουσιαστική
βρεθούμε
και
Τοτις
λεωφορείο
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο θα
τουδιακοπές
ονόμματος
Οργανισμού
όσο
και
του τόπου
των
ΗΠΑ
σε
καίρια ζητήματα,
που
καθώς
γιασας,
την πιο
πάλι
όλοι
για
να
αρχίσουμε
έναν
άπτονται
τωνμαζί
συμφερόντων
της
χώρας
συνεργασία
μεταξύ
των
στενότερων
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821 Ogilvy γωνία Outremont στις 9:30 το πρωί
.
μας
συμμάχων
των
ΗΠΑ
στην
Ανατολική
ακόμη
χρόνο γεμάτο
από
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
και απο
στις
:10:00
Μεσόγειο
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.
Εξελέγη στο Κογκρέσο το 2006 και
(
από
το
Pharmaprix
που
βρίσκεται
επί
της
Labelle
NotreάλλωνDame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙ
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ
Είσθε
όλοι
ευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
και
από
το &
Λαβάλ.
σήμερα υπηρετεί την τέταρτη θητεία
Ο κ. Χρυσουλάκης
-μεταξύ
:
ΤοΒουλή
εισιτήριο
συμπεριλαμβάνει
το λεωφορείο,
και
του στη
των Αντιπροσώπων
των
δήλωσε
«Η αγάπη το
σαςφαγητό
για την Ελλάδα
επιτυχία
της εκδήλωσης και στην
ενίσχυση
των σχολείων
μας
.2017,
ΗνωμένωνΣτην
Πολιτειών
Συμπροεδρεύει
αδιαμφισβήτητη.
Νιώθουμε
μια
κάρτα
αξίας11ο
$10.00
γιαείναι
να παίξετε
στο καζίνο.
2007
–
Ετήσιο
“WALK-A-THON”
Η επόμενη
πραγματοποιείται
την Δευτέρα,για
16την
Νοεμβρίου
στις 7:00
στην
ομάδασυνάντησή
Ελληνικών μας
Υποθέσεων
του
ευγνωμοσύνη
ανεκτίμητη
Οι
θέσεις
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
μμ.
στην
αίθουσα
του
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
O. Laval
Κογκρέσου
και είναι
συνιδρυτής
της
προσφορά
σας
και
γιαΗλικία”
όσα καταφέρατε
Ελληνο
Ισραηλινής Συμμαχίαςτο
τουσυντομώτερο.
όλα αυτά τα χρόνια. Με τη δική σας
Qc
H7V –1C8.
Σάββατο
Σεπτεμβρίου,
2017 Σωματείων,
. Ο9πατέρας
Κογκρέσου
του,Αντιπρόσωπους
Μιχαήλ
αρωγή,
θέλουμε
να ενισχύσουμε
τη
Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
όλους εσάς,
εκπροσώπους
Μπιλιράκης,
που
έχει
ρίζες
στο
νησί
της
θέση
της
Ελλάδας
και
την
ικανότητά
Εγγραφές εθελοντές
9:00π.μ. και όσους
Ενημέρωσης,
από εσάς
να συνδράμετε στο έργο μαςτης
(514)
948ναθέλετε
3021.
Καλύμνου, εκπροσωπούσε την ένατη
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του
Αναχώρηση
11:00π.μ.
Απο
Ogilvy Ave. Montréal
Για
την Επιτροπή
«Γεύση και
περιφέρεια
της Φλόριντα
στηΠαράδοση»
Βουλήτο
των821 μέλλοντος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Τάσσος Ξυπολιτάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε
στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.
Πάρτυ
Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)
Καλούμε
τις οικογένειες
& άτομα
που έχουν ηλικιωμένους,
«ΦΙΛΙΑ»
τα Μέλη μας, φίλους Η
και υποστηρικτές
της “ΦΙΛΙΑΣ”,
ναΣας
έρθουν
να
περπατήσουν
μαζύ
μας
για
να δείξουν την
προσκαλούμε για μια βραδιά
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
ΣΤΟ
διασκέδασης
και κεφιού.ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

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

–

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν
σεΗπανεπιστήμια
της
επαρχίας
του
Quebec.Οι
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ήτην
πανδημία
COVID-19
καιτηλεφωνήστε
το άγχος
να επηρεάζουν
Για
πληροφορίες
προσφορές
(514)
948-3021
Ένα
ποσό απότου
τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα συνεχίζουν
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca

Κυριακή

22

και ιδίως
τηνόλων
βοήθεια
των των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
διατεθεί γιαζωή
που
έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
για
προσφορές
$50.00
και άνω.
Γιαενδιαφερόμενοι
αυτόφορολογική
τον λόγο,φοιτητές
ο απόδειξη
Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
«ΦΙΛΙΑ»
συνεχίζει
το
Οι
πρέπει
να
υποβάλουν
τηνη αίτησή
τους
το
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
αργότερο
έως
τις
30
Oκτωβρίου
2015
με
τα
εξής
δικαιολογητικά:
έργο
που άρχισε
να προσφέρει
βοήθεια,
συνεργασία
με τιςγιαΚοινωνικές
Υπηρεσίες
της που έχει γίνει πιο απαραίτητη
Ο Οργανισμόςόσο
τρίτης
ηλικίας
η
«Φιλία»
συνεργασία
με το CLSC
Mythos
περνάει
ο καιρόςΜόντρεαλ.
και δενσεβρίσκεται
η λύση
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Park
Extension
θα προσφέρει
και παλι το πρόγραμμα PIED

Ouzeri

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε του
πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
διασπορά
κορονοϊού.
για
άτομα
60
ετών
και στην
άνω
που σκοπό
έχει
την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
Είναι
υποχρέωση
μας νατης
συνεχίσουμε
από
πεσίματα
βελτίωση
ισορροπίαςνα σκεφτόμαστε και να
Στης
5:00
μ.μ.και τηνόλων
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσωνοιαζόμαστε
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
για τους
ηλικιωμένους
και τους
οικονομικάτον
αδύναμους.
• μία έκθεση
250 λέξεων
στην οποία
θα περιγράφουν
επαγγελματικό
τους
προσανατολισμό
και
πώς
η
Ελληνική
τους
Για περισσότερες πληροφορίες
Χρειάζονταιπαρακαλούμε
την υποστήριξη όλων μας.
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Οποιος
χρειάζεται
βοήθεια
για
ψώνια,
φαγητό,
και
είδη
πρώτης
ανάγκης
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint ή
των επανγελματικών
τους στόχων.
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο
SS-21,
κάθεμε
Τρίτη
και του
Παρασκευή.
όποιος
θέλει να
βοηθήσει
τον δικό
τρόπο τους συμπατριώτες μας,
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
μπορεί να επικοινωνήσει
μαζί
μας στοΑμπατζόγλου,
τηλέφωνο στην
Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017.
κάτωθη διεύθυνση:
514-948-3021.
Δεχόμαστε τα
σας
Για περισσότερες
πληροφορίες
καιτηλεφωνήματά
εγγραφές τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
AHEPA
Education Committee
στο
(514)
948
3021
απο τις 11:00
π.μ. –Montreal
4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο
του γραφείου
της «ΦΙΛΙΑΣ»
AHEPA
να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν δεν απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα. ( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας
Montreal,
QC
Εάν χρειάζεσθε
βοήθειακαι
για
να βγάλετε
Γλυκερία
στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
το διαβατήριο εμβολίου,
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
της Φιλίας
να σας βοηθήσει.
MπορείτεΤο
να γραφείο
βρήτε την αίτηση
και να μπορεί
λάβεται περισσότερες
πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org
Τηλέφωνο 514-948-3021

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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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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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

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

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

STEVEN
CONSTANTINOU

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μοντρεάλ)

(από Θάνα Τριπόλεως, Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

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

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

ΑΝΔΡΈΑ
Αγίου Διονυσίου,
ΑΣΠΊΩΤΗ
(7707 Boulevard LaSalle,
(από Χανιά Κρήτης)

ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(από Κατσαρού Μεσσηνίας)

LaSalle),
τελείτε

στην Ιερά Μονή Παναγίας
Παρηγορήτισσας,
(827, chemin de la Carrière,
Brownsburg-Chatham, Qc.),
τελείτε

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Ιερό Ναό της Αγίας Μαρστον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
κέλλης της Χιοπολίτιδος και
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)
Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβατελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
λάντου,
υπέρ αναπαύσεως τού
(5390 St Urbain St,
Montreal),
τελείτε

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

ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑ
στον Ιερό Ναό του Αγίου
(από Μόντρεαλ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(από Σφενδάμη Πιερίας)

Νεκταρίου,
(4585 Rue Hutchison,
Montreal),
τελείτε

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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ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021

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

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

ΊΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ

ΓΈΩΡΓΊΟΥ
ΤΖΑΛΛΑ

(από Στασιό Κυπαρισσίας, Μεσσηνίας)

(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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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 11/10/2021 – 17/1 0/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1827: Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυ-

άρχους Ερρίκο Δεριγνύ, Εδουάρδο Κόδριγκτον και Λογγίνο Χέϋδεν, κατατροπώνει τον
τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το
Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία (Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου).
1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί
στην Πνύκα την περίφημη ομιλία του «Παραινέσεις προς τη νέα γενιά».
1973: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μία προσπάθεια φιλελευθεροποίησης
του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό
τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, οκτώ μέρες μετά
την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1980: Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταρρέει στη σκηνή
και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο.
Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σ’ όλο τον κόσμο, θα πεθάνει επτά μήνες
αργότερα.
1998: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για
πρώτη φορά σε Πορτογάλο, τον Ζοζέ Σαραμάγκου.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
814

Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον έβδομο
οίκο σας, των σχέσεων, η αρμονία και η
ισορροπία μιας σημαντικής σχέσης σας
διακυβεύονται, καθώς έρχεται στην επιφάνεια μια παλιά έχθρα την οποία είναι
τώρα αδύνατον να ξεχάσετε. Προσέξτε τις
παρορμητικές σας ενέργειες και τον εγωισμό σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο σας, οι σκέψεις σας είναι χαοτικές και μπερδεμένες
κι αυτό σας ωθεί να κάνετε λανθασμένες
ενέργειες. Προσέξτε τα μηνύματα που
στέλνετε στα κοινωνικά δίκτυα, ενδεχομένως να έχετε αρνητική φήμη.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον έκτο οίκο
σας, της υγείας και της εργασίας, απλά
ηρεμήστε και μην εκνευρίζεστε με το παραμικρό στην εργασία σας. Τώρα μπορεί
να είστε περισσότερο ευπαθείς σε μικρόβια και ιούς, έτσι πλένετε τα χέρια σας
συχνά και αποφύγετε να είστε με πολύ
κόσμο.

Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στο δεύτερο
οίκο σας, των χρημάτων, γίνεστε επιθετικοί και ισχυρογνώμονες, δεν έχετε καμία
διάθεση να ακούσετε τις ιδέες των άλλων
ή να παρεκκλίνετε από τα αρχικά σχέδιά
σας, ιδίως όσον αφορά τα οικονομικά
σας. Ίσως επίσης να έχετε μερικά επιπλέον έξοδα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στο δέκατο οίκο
σας, της καριέρας, καραδοκούν παρεξηγήσεις στην εργασία σας. Μην ανεβάζετε τον
πήχη ψηλά διατάζοντας τους γύρω σας,
ίσως πέσετε από το βάθρο απότομα. Στην
καλύτερη περίπτωση, ο ενθουσιασμός σας
σάς οδηγεί στην αποπεράτωση ενός παλιού επαγγελματικού έργου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στο ζώδιό σας
γίνεστε αγενείς και επιθετικοί προς τους
γύρω σας, κι αυτό μπορεί να γίνει αιτία
να ανατρέψετε την αρμονία σε κάποιες
σημαντικές σχέσεις σας. Ίσως ψάχνετε
επίσης έναν τρόπο να συμμετάσχετε περισσότερο στην τοπική σας κοινότητα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον τέταρτο
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειας,
τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν τεταμένα στο σπίτι σας, αν γίνετε σκληροί
με τους αγαπημένους σας, καθώς τώρα
έρχονται στην επιφάνεια παρελθοντικές
διαμάχες. Αν πρέπει να θέσετε όρια, κάντε το με αγάπη.

Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και της τεχνολογίας, οι φιλίες σας και οι ομάδες όπου
ανήκετε τίθενται υπό αναθεώρηση, επεξεργασία και βελτίωση. Έτσι χρησιμοποιήστε αυτή τη συμπαντική ενέργεια για
να βελτιώσετε τα κοινωνικά σας δίκτυα
και το επαγγελματικό σας προφίλ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον ερωτικό
πέμπτο οίκο σας, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ανταγωνιστικές καταστάσεις
με τον αγαπημένο σας ή μπορεί να στείλετε ή να λάβετε επικριτικά μηνύματα ή
e-mail. Θα αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει
αυτό, αλλά μην πάρετε τίποτα προσωπικά
και περιμένετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στο φιλοσοφικό ένατο οίκο σας, αλλάζετε φιλοσοφία ζωής, ίσως ένα βιβλίο ή μια συνομιλία σας κάνουν να αλλάξετε πεποιθήσεις. Για να μπορείτε να μιλήσετε με
τους άλλους, θέλετε να είστε ενημερωμένοι, για την πολιτική, τη λογοτεχνία ή
την τεχνολογία.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον ασαφή
και θολό δωδέκατο οίκο σας, νιώθετε
μια εσωτερική ταραχή καθώς έρχονται
στη μνήμη σας δυσάρεστες αναμνήσεις
του παρελθόντος. Το να προσπαθείτε να
κρατήσετε ένα μυστικό μπορεί να είναι
μάταιο, καθώς θα μπορούσε να αποκαλυφθεί ούτως ή άλλως.

Με τον Άρη και τον ανάδρομο
Ερμή ως τις 18 Οκτωβρίου στον έντονα
συναισθηματικό όγδοο οίκο σας, βιάζεστε να γίνετε «ένα» με τον αγαπημένο
σας, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν
να είναι λίγο περίπλοκα. Ωστόσο, μην
αποθαρρύνεστε, το σύμπαν αποκαλύπτει τα δικά σας εμπόδια γύρω από την
ασφάλεια και την οικειότητα.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 813

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Π

άει ο επιθεωρητής
σ’ ένα σχολείο,
μπαίνει στην αίθουσα
και ρωτάει:
– Ποιος σκότωσε τη
Λερναία Ύδρα; Πες μου
εσύ Ελενίτσα.
– Πάντως εγώ… κύριε,
όχι!
– Για πες μου εσύ,
Τοτέ…
– Σας το ορκίζομαι
κύριε, ούτε εγώ
τη σκότωσα.

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ
Γεμάτος απορία για την
άγνοια, ρίχνει μια άγρια
ματιά στο δάσκαλο κι
αυτός του λέει:
– Δεν πιστεύω, κύριε
επιθεωρητά, να υποψιάζεστε... εμένα;!!!

Λ

έει ο Τοτός στη
μαμά του:
– Μαμά, έμαθα να
προβλέπω το μέλλον!
– Μπα; Κάνε μου
μια... πρόβλεψη!

– Όπου να είναι
θα έρθει ο γείτονας να
μας πει να πληρώσουμε
το τζάμι του!!!

O

Τοτός στο
δάσκαλο:
– Κύριε, πιστεύω ότι
είστε άδικος. Δε νομίζω
πως η έκθεσή μου είναι
για μηδέν.
– Ούτε κι εγώ, αλλά
βλέπεις δεν υπάρχει
κατώτερος βαθμός!

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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Toronto • Montreal • Vancouver

Αξεπέραστη νοστιμιά
σε κάθε πιάτο!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

