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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Κίνδυνος για τα οικοσυστήματα  Κίνδυνος για τα οικοσυστήματα  
του Μείζονος Μόντρεαλτου Μείζονος Μόντρεαλ  

ΣΕΛΙΔΑ 3 ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Μειώθηκε η ανεργία  Μειώθηκε η ανεργία  
για 4για 4οο συνεχόμενο μήνα συνεχόμενο μήνα 

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ 
Νέα αμυντική συμφωνία  Νέα αμυντική συμφωνία  
πενταετούς διάρκειας πενταετούς διάρκειας 

ΣΕΛΙΔΑ 5 ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Προσωρινή αναστολή  Προσωρινή αναστολή  
(30 ημερών) στους  (30 ημερών) στους  

ανεμβολίαστους  ανεμβολίαστους  
υγειονομικούςυγειονομικούς  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια: Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια: 
Ίδιο το ιϊκό φορτίο σε  Ίδιο το ιϊκό φορτίο σε  
εμβολιασμένους και  εμβολιασμένους και  
ανεμβολίαστους ανεμβολίαστους 
• Οι προϋποθέσεις για το τέλος της πανδημίας • Οι προϋποθέσεις για το τέλος της πανδημίας 
• Αυξήθηκαν οι ψυχικές διαταραχές στα παιδιά  • Αυξήθηκαν οι ψυχικές διαταραχές στα παιδιά  
 και τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους   και τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους  
 στους ενήλικες στους ενήλικες

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ 

Η διπλή τακτική  Η διπλή τακτική  
της Τουρκίας και  της Τουρκίας και  

η αποστρατιωτικοποίηση  η αποστρατιωτικοποίηση  
των νησιώντων νησιών  

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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Γιατί να εμβολιαστώ;

Επειδή το εμβόλιο προστατεύει έναντι της νόσου COVID-19 και 
θα σας βοηθήσει να μην αρρωστήσετε. Αν και πολλοί άνθρωποι 
αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα, ορισμένοι ενδέχεται να 
πεθάνουν από τη νόσο COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
στην καρδιά ή στους πνεύμονες, όπως η πνευμονία. Μπορεί επίσης 
να επηρεαστεί και το νευρικό σύστημα.

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε  
τους εαυτούς μας!

Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν 
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Όλοι θέλουμε να  
μάθουμε περισσότερα  
για τον εμβολιασμό  
κατά της νόσου  
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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20
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Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα
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Η Μητροπολιτική Κοινότητα του Μό-
ντρεαλ (CMM), που αποτελείται από 

82 δήμους, χάνει τα οικοσυστήματά της 
γρηγορότερα από ό,τι τα προστατεύει, κα-
ταλήγει σε νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε 
την Τρίτη 12/10. 

Εάν συνεχιστεί η τάση αστικοποίησης, 
έως και το 36% των υπόλοιπων φυσικών 
περιβαλλόντων στο CMM θα έχουν εξα-
φανιστεί έως το 2050.

Η έκθεση (New window) της εταιρεί-
ας Habitat, που συν-επιμελήθηκαν δύο 
καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του 
Québec en Outaouais (UQO) και ένα 
άλλο από το Πανεπιστήμιο McGill, δημι-
ουργήθηκε σε συνεργασία με το World 
Wide Fund for Nature (WWF).
Συνιστά τη διατήρηση όλων των φυσι-

κών περιβαλλόντων που παραμένουν και 
ακόμη και την αναδημιουργία τους, προ-
κειμένου να φτάσουμε στο 25% της προ-
στατευόμενης επικράτειας. Μεταξύ 1985 
και 2015, το ποσοστό αστικοποίησης ήταν 
πέντε φορές μεγαλύτερο από το ποσοστό 
προστασίας των φυσικών περιβαλλόντων, 
σημειώνουν οι συγγραφείς. Η ίδια η CMM 
αναγνωρίζει ότι από το 2012, τα κέρδη 
στην επιφάνεια των προστατευόμενων 
περιοχών ουσιαστικά ακυρώθηκαν, με την 
απόσυρση των καταστατικών προστασίας 
από ορισμένες περιοχές.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ;
Το φυσικό περιβάλλον βοηθά στη ρύθμι-

ση των θερμοκρασιών, βελτιώνει τη βιο-
ποικιλότητα, βελτιώνει την ποιότητα του 
αέρα, φιλτράρει το νερό και συμβάλλει 
στη σωματική και ψυχική ευημερία του 
πληθυσμού. 
Στο πλαίσιο της κλιματικής έκτακτης 

ανάγκης, είναι ακόμη πιο σημαντικά για 
την καταπολέμηση των έντονων βροχο-
πτώσεων, των πλημμυρών ή της άφιξης 
εξωτικών παρασίτων.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Το 2011, οι δήμοι της CMM έθεσαν ως 

στόχο την προστασία του 17% της επι-
κράτειας έως το 2031. Στα μισά αυτού 
του χρόνου, μόνο το 10% προστατεύε-
ται. Αυτό το 10% έχει μείνει στάσιμο εδώ 
και μια δεκαετία. Δεν είμαστε σε θέση 
να σημειώσουμε πρόοδο, λέει ο Jérôme 
Dupras, καθηγητής στο UQO και κάτοχος 
του Καναδικού Προέδρου Έρευνας στα 
οικολογικά οικονομικά. Το χειρότερο εί-
ναι ότι ο στόχος του 17% είναι ανεπαρκής, 
σύμφωνα με τους συν-συγγραφείς της 
μελέτης, η οποία βασίζεται σε έργα από 
το Environment Canada, το Πανεπιστήμιο 
Carleton και τη Διεθνή Ένωση για τη Δι-
ατήρηση της Φύσης, αποτελούμενη από 
κυβερνήσεις και οργανώσεις της κοινωνί-
ας των πολιτών.

Διεθνείς μελέτες υποδεικνύουν ότι ο 
στόχος πρέπει να είναι το 50% φυσικό πε-
ριβάλλον. Άπιαστος στόχος στην περιοχή 

του Μόντρεαλ. Είναι πολύ αργά. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ρεαλιστικά, θα 

ήταν δυνατό να φτάσουμε το πολύ στο 
25% της προστατευόμενης επικράτειας με 
το 20% των φυσικών περιβαλλόντων να 
παραμένουν και την προσθήκη του 5% με 
αναδάσωση.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  
ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ…

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα RCM με τη 
μεγαλύτερη περιοχή πιθανών χώρων 
αποκατάστασης είναι το Laval, το Mirabel 
και το Longueuil. Οι υποψήφιοι για τις 
εκλογές υπόσχονται ότι θα διατηρήσουν 
όλα τα φυσικά περιβάλλοντα. Είναι ευ-
θύνη ως υπεύθυνος λήψης πολιτικών 
αποφάσεων το 2021, επιβεβαιώνει η 
Catherine Fournier, υποψήφια δήμαρχος 
του Longueuil. Υπόσχεται να προσφέρει 
αέναη προστασία στο φυσικό περιβάλλον 
του δήμου της, έτσι ώστε να προστατεύ-
εται το 12% του εδάφους του Longueuil, 
έναντι λιγότερου από 3% επί του παρό-
ντος. Η διατήρηση δασικών εκτάσεων σε 
αστικές περιοχές είναι μία από τις καλύτε-
ρες στρατηγικές δέσμευσης άνθρακα.
Στοχεύουμε στο 100% αυτού που απομέ-

νει, υπόσχεται η Nathalie Simon, υποψή-
φια δήμαρχος της Châteauguay. Αναλαμ-
βάνει να διατηρήσει ό,τι απομένει, αλλά 
και να επαναφέρει μερικά, για παράδειγ-
μα αναδασώνοντας μια παλιά χωματερή. 
«Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι 

για να ζουν σε τσιμέντο και άσφαλτο. Το 
έχουμε δει με την πανδημία, πόσο ση-
μαντικό ήταν το φυσικό περιβάλλον για 
τους πολίτες, για την ψυχική τους υγεία, 
για την ισορροπία τους». 
Στο Saint-Bruno-de-Montarville, η υπο-

ψήφια δήμαρχος Isabelle Bérubé επίσης 
αναλαμβάνει να μην αγγίζει κανένα φυσι-
κό περιβάλλον στην πόλη της.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ
«Δεν έχει νόημα, δεν είναι ρεαλιστικό», 

αντιδρά ο δήμαρχος του Vaudreuil-Dorion, 
Guy Pilon, ο οποίος πρόσφατα επανεξε-
λέγη χωρίς αντιπολίτευση. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, αυτές οι υποσχέσεις είναι μόνο 
για να εκλεγούν. Υπάρχουν όρια στην 
προστασία των πάντων, λέει ο δήμαρχος. 
Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πόλεις δεν μπο-

ρούν πλέον να προχωρήσουν. Μόλις ανα-
πτυχθεί ένα μικρό μέρος με τρία ή τέσσε-
ρα καλάμια, γίνεται φυσικό περιβάλλον. 
Είναι απλώς διαφημιστική εκστρατεία.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, εάν η CMM 

δεν επιτρέπει πλέον την αστικοποίηση, 
οι άνθρωποι θα μετακινηθούν σε άλλες 
περιοχές, γεγονός που θα δημιουργήσει 
άλλα προβλήματα.

Σε γενικές γραμμές το θέμα της προστα-
σίας του περιβάλλοντος στους διαφορετι-
κούς δήμους του Μόντρεαλ είναι αρκετά 
πολύπλοκο. Οι μεγάλοι δήμοι που είναι 
πιο πυκνοκατοικημένοι έχουν λιγότερες 
ευκαιρίες να δημιουργήσουν και να προ-
στατεύσουν το περιβάλλον τους. 

Οι μικρότεροι δήμοι έξω από το Μόντρε-
αλ, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί κοντά σε 
φυσικά περιβάλλοντα, έχουνε μεγαλύτε-
ρη ευχέρεια να προστατεύσουν φυσικά 
περιβάλλοντα, μερικοί από αυτούς μά-
λιστα καταφέρνουν και προστατεύουν 
πάνω από 90% του πράσινου στην επι-
κράτεια τους.  
Ο στόχος αυτή τη στιγμή έγκειται στο να 

μη χαθούν επιπλέον οικοσυστήματα και 
να διατηρηθούν αυτά που υπάρχουν.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Τα οικοσυστήματα του Τα οικοσυστήματα του 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ  

εξαφανίζονταιεξαφανίζονται
Οι υποψήφιοι των δημοτικών εκλογών υπόσχονται  Οι υποψήφιοι των δημοτικών εκλογών υπόσχονται  
ότι θα διατηρήσουν όλα τα φυσικά περιβάλλονταότι θα διατηρήσουν όλα τα φυσικά περιβάλλοντα

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ευχαρίστηση ή καταναγκασμός;

Η μόδα θέλει, οι σύγχρονοι γονείς να γράφουν τα παιδιά 
τους σε αμέτρητες εξωσχολικές δραστηριότητες. Αυτό βέ-

βαια συμβαίνει σε χώρες όπως ο Καναδάς, όπου υπάρχει σχε-
τική ευημερία και τα απαιτούμενα χρήματα για τα δαπανηρά 
μαθήματα μπαλέτου, μουσικής, χόκεϊ, καράτε κ.λπ. 
Πάραυτα, έχει διαπιστωθεί ότι οι πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες συχνά κάνουν τα παιδιά να μη μπορούν να 
ασχοληθούν σοβαρά με μία απ’ αυτές τις ενασχολήσεις, με απο-
τέλεσμα να μην τους αρέσει τελικά καμία.

Βέβαια, η εύκολη λύση του γονέα, ύστερα από μερικά μαθή-
ματα και αφού το παιδί ζοριστεί κάπως, είναι να του διακόψει 
την κάθε δραστηριότητα επειδή δεν του αρέσει και δε θέλει να 
το πιέζει. Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται από τέτοιου 
είδους αντιμετώπιση, είναι ότι το παιδί ποτέ δε μαθαίνει να 
δουλεύει και να κοπιάζει ώστε να ωφεληθεί από τις αθλητικές, 
καλλιτεχνικές ή άλλες εμπειρίες που αποκτά. 

Όμως, με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, με εξαίρεση τού να κα-
θίσει σ’ ένα δωμάτιο και να παίζει βιντεοπαιχνίδια, χρειάζεται 
προσπάθεια, κόπος και αποφασιστικότητα. Και εδώ είναι το με-
γάλο σφάλμα, το ότι πολλοί γονείς δίνουν στο παιδί να καταλά-
βει ότι όταν κάτι αρχίζει και δυσκολεύει, η εύκολη λύση είναι να 
τα παρατάει. 

Οπωσδήποτε όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Άλλα είναι δραστή-
ρια από τη φύση τους και άλλα όχι. Άλλα προτιμούν να παίζουν 
την περισσότερη ώρα μόνα τους και άλλα επιδιώκουν τα ομα-
δικά παιχνίδια. Άλλα έχουν μία έκδηλη καλλιτεχνική κλίση και 
άλλα είναι «γεννημένοι» αθλητές.  Άλλα πάλι, δεν έχουν ακόμα 
ανακαλύψει τι τους αρέσει πραγματικά.

Η άλλη άποψη είναι, γιατί σώνει και καλά πρέπει όλα τα παι-
διά να μπουν σε μία ομάδα (αθλητική, μουσική, χορευτική) αν 
δεν το ζητήσουν από μόνα τους; Ποιος ο λόγος να βιαστούν οι 
γονείς να γράψουν το παιδί τους κάπου, που στην ουσία δεν το 
εκφράζει;
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες σίγουρα έχουν πολλά να προ-

σφέρουν στα παιδιά. Κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, νέες φιλί-
ες και φυσικά εκτόνωση και έκφραση. Για όλα όμως υπάρχει η 
κατάλληλη στιγμή.

Συχνά ζορίζουμε το παιδί μας να διαπρέψει κάπου επειδή εμείς 
δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία ή ακόμη επειδή μικροί θέλαμε να 
μοιάσουμε τα ινδάλματά μας, τον Pelé, την Κάλας, τη Φοντέιν, 
τον Presley,τον Gretzky κ.α.

Πιστεύω ότι καλό θα ήταν οι γονείς προτού βιαστούν ν’ απο-
φασίσουν για το είδος των δραστηριοτήτων των παιδιών τους, 
να συμβουλευτούν πρωτίστως τους σχολικούς αρμόδιους επαγ-
γελματικού και ψυχαγωγικού προσανατολισμού για ένα σωστό 
ξεκίνημα. 
Στην παροικία μας ευτυχώς, έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα 

από μία ευρεία γκάμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Αθλητικές 
ομάδες, χορευτικά ομίλων, προσκοπισμό και μαθήματα μουσι-
κής και φωνητικής υψηλής ποιότητας, από τους καταξιωμένους 
καλλιτέχνες της Chroma Musika, Δημήτρη Ηλία και Μαρία Δια-
μαντή. 
Με την ευκαιρία αυτή, η στήλη εύχεται καλή επιτυχία στην 

προσπάθεια όλων των παιδιών που συμμετέχουν στις διάφορες 
δραστηριότητες. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια… 

Η εργασία το ύπατο 
διακύβευμα της Πανδημίας
Το παντοδύναμο Κράτος, επιτίθεται ανηλεώς 

προς παν ατομικό δικαίωμα και ελευθερία προς 
τους πολίτες, προκειμένου να τιθασεύσει τις μάζες, 
να τις καταρρακώσει και εσχάτως να τις εξανδραπο-
δίσει, εξαρτώντας αυτές υπό των κελευσμάτων και 
επιταγών της.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία 
η οποία έχει κατορθώσει δια απα-
τηλών υποσχέσεων να υφαρπάξει 
την εμπιστοσύνη τού ελληνικού 
λαού προκειμένου να διοικήσει, 

ουδόλως ενδιαφέρεται δια το κοινό καλό ή δια το 
πολύφερνο δημόσιο συμφέρον, αλλά αποκλειστικά 
δια να εξυπηρετήσει ωφελιμιστικά και μονομερώς 
κομματικά ορισμένα συμφέροντα αλλά ιδίως εις το 
να πραγματώσει τα άνωθεν σχέδια των κοσμο-εξου-
σιαστών.

Εν άλλοις λόγοις, το κράτος δρα όχι με ενεργά αντα-
νακλαστικά, με γνώμονα το σφυγμό της κοινωνίας 
ή τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών της, αλλά 
αμιγώς με σκοπό να την εκμεταλλευτεί και να την πα-
ραπλανήσει, προς προσπορισμό ιδικών της ωφελη-
μάτων, τα οποία συνίστανται όχι μόνον σε ψήφους 
αλλά και σε παράλειψη υπό την κοινωνία, να ελέγ-
χει ουσιαστικά την αυθαιρεσία της εξουσίας, λόγω 
αντικειμενικής αδυναμίας ένεκεν του γεγονότος ότι 
καθίσταται αφιονισμένη και ακουσίως εγκλωβισμέ-
νη προς την παραπληροφόρηση ή εθισμένη δια της 
αμέσου εφαρμογής της θεωρίας του Παυλώφ, προς 
τη φαιά προπαγάνδα του συστήματος.

Οι κυβερνήσεις, ως καθίσταται εύλογο, επιθυμούν 
την ύπαρξη μαζών, ούτως ώστε να δύνανται ευχε-
ρώς να τις χειραγωγούν, εξ αυτού του λόγου, στε-
ρούν από το μέσο πολίτη τη δυναμική οικονομικής 
ανέλιξης, (βάσει των φόρων και των δυσκολιών του 
επιχειρείν), αλλά προέχοντος και κυρίως, την ουσια-
στική εκπαίδευση, ούτως ώστε ο κόσμος εκών άκων, 
να μη δύναται να αποκτήσει πρόσβαση προς τη θε-
σμική ελίτ, ή να ερμηνεύσει ορισμένα πράγματα, με 
αποτέλεσμα εξ αγνοίας να ευθυγραμμίζεται με τις 
υποδείξεις της εξαχρειωμένης και διεφθαρμένης 
εξουσίας. 

Έτσι λοιπόν, το απόστημα της εξουσίας, η φράξια 
του εναλλασσόμενου πολιτικού προσωπικού έχει 
δημιουργήσει μία περίκλειστη αλληλέγγυα ομάδα, 
ανεξαρτήτως της επίφασης του ιδεολογικού χρωμα-
τισμού, με συνέπεια να εξυπηρετεί τα ημέτερα συμ-
φέροντα, λογοδοτώντας, φυσικά επαλλήλως προς 
τα υπερεθνικά διευθυντήρια προς τα οποία δίδουν 
πληροφορίες και λαμβάνουν εντολές εκτέλεσης 
προς τα επισυμβαινόμενα πολιτικά τεκταινόμενα.

Η δομή και η ιεραρχία της εξουσίας δρα τοιουτο-
τρόπως, μετερχόμενη και διάφορα διαχρονικά μέσα 
και πρακτικές, δοκιμασμένες παγκοσμίως από τις 
μυστικές υπηρεσίες, όπως πλειστάκις έχω κατά και-
ρούς αναφέρει ακροθιγώς (πολυσχιδής και ετερό-
κλητη  προπαγάνδα, δόγμα σοκ, η θεωρία των δύο 
άκρων, η επιστράτευση ελεγχόμενης βίας, αιφνίδιος 
εκφοβισμός κ.λπ.). Εν τω πλαισίω λοιπόν, αυτά, τα 
ιδιότυπα αυτά δικτατορικά καθεστώτα, υπό το μαν-
δύα και την επίφαση της δημοκρατίας,  εξυπηρετούν 
ευχερέστερα τα συμφέροντα τους, πειθαναγκάζο-
ντας την κοινή γνώμη ότι ενεργούν απρόσκοπτα 
προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ζωής των καθη-
μαγμένων πολιτών, πλην όμως πρόκειται περί μίας 
απατηλής εντύπωσης και δη φενάκης.

Το παίγνιο αυτό της εξουσίας, υποστηρίζουν σθε-
ναρώς τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία συ-
νιστούν επαίσχυντα μέσα, θεραπαινίδες των μηχα-
νισμών εξουσίας, με απώτερο σκοπό να χειραγωγή-
σουν την κοινή γνώμη παρασιωπώντας αθέμιτα την 
αλήθεια, διαστρεβλώνοντας και παραχαράσσοντας 
τους την πραγματικότητα, με συνέπεια να διασπεί-
ρουν κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή ψευδείς 
ειδήσεις, αποβλέποντας προς τη συσκότιση και τη 
σύγχυση εις την κοινωνία.

Ως εκ τούτου λοιπόν, εν των ορυμαγδό αυτό της 
σκόπιμης ποδηγέτησης της κοινής γνώμης, διασα-
λεύεται η κοινωνική ηρεμία και ο κόσμος περιέρχε-
ται εις σύγχυση, αδυνατώντας στοιχειωδώς ποιόν να 
πιστέψει και πώς θα κινηθεί εν γένει προς την επίλυ-
ση των διογκωμένων προβλημάτων.
Τα προσγενόμενα γεγονότα της πρακτικής αυτής 

της ποδηγέτησης των μαζών, καθίστανται όλα αυτά 
τα οποία ζούμε, ιδίως την τελευταία 15ετία, αρχής 
γενομένης από την επέλευση της τεχνητής οικονομι-
κής κρίσης, ήτοι, ο υπερδανεισμός, η ρύθμιση των 
δανείων, η νομοτελειακή πτώχευση όχι μόνον των 
εμπόρων αλλά και των φυσικών προσώπων, η σω-
ρεία των γενομένων πλειστηριασμών, η νεοπαγής 
δικτατορία του σήμερον, εξ αφορμής της πανδημίας, 
διαρκούσης της οποίας, καταλύθηκαν εισέτι και νυν, 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες μας κατά 
τέτοιο αισχρό χυδαίο τρόπο, όπου βλάπτεται εκ βά-
θρων η αξία του ανθρώπου.

Έτι περαιτέρω, ο αναδυόμενος εργασιακός μεσαί-
ωνας με τη σωρεία παράνομων και καταχρηστικών 
απολύσεων εξ αφορμής του αφηγήματος της παν-
δημίας, αλλά ιδίως ο απαράδεκτος νέος υπ. αριθ-
μόν εργασιακός νόμος, 4808 / 2021 ΦΕΚ Α’ 101, 
19.06.2021), ο οποίος κατακρημνίζει παν εναπο-
μείναν οχυρό προστασίας υπέρ των εργαζομένων, 
εκτραχύνοντας επί τα χείρω, τις εργασιακές σχέσεις.

Ο νευραλγικός τομέας της εργασίας ο οποίος συ-
νιστά το μείζον ζήτημα, τον ακρογωνιαίο λίθο της 
εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας και της αγοράς, 
σήμερον έχει καταβαραθρωθεί συνεργία όλων των 
κομμάτων, ιδίως της ψευδεπίγραφης αριστεράς, δι-
ότι δια παραλείψεων δυναμικής παρέμβασης ανα-
τροπής του, έμμεσα συναινεί.

Ως εκ τούτου η εξουσία, ανεξαρτήτως κόμματος, 
αφαιρεί τα δικαιώματα από τους πολίτες, αντιμετω-
πίζοντας τους στυγνά και σφοδρά, ως πειραματόζωα, 
δίχως οντότητα, συναισθήματα, αξιοπρέπεια, ζωή 
και εν γένει κοινωνικό και προσωπικό μέλλον.

Η πανδημία, επέφερε, έναν καθολικό κατακερ-
ματισμό των εργασιακών σχέσεων καθότι, αφενός 
υπήρξαν εξ αφορμής της δημόσιας υγείας και του 
υποχρεωτικού ή προαιρετικού εμβολιασμού, οι κατά 
συρροή καταχρηστικές απολύσεις, ή η εργασία των, 
ετέθη επί μακρόν σε αναστολή άνευ ουδεμίας απο-
λαβής, με αιτιώδη συνέπεια να διακυβεύεται ο βιο-
πορισμός των ανθρώπων αυτών και να δοκιμάζονται 
σκληρά.

Παρά ταύτα, ουδεμία ευαισθησία εκ της πολιτείας 
αλλά και ουδεμία μέριμνα εκ της πολύφερνης αρι-
στεράς, η οποία πέραν της εκ του ασφαλούς ρητο-
ρικής ή των προσχηματικών κινητοποιήσεων και των 
εκκωφαντικών δήθεν συγκρούσεων μετά της αστυ-
νομίας εν είδει πυροτεχνήματος, ουδέν έτερον, επί 
της ουσίας καμία διάθεση δια πραγματική ρήξη με 
το σύστημα.

Ως εκ τούτου δηλαδή σήμερον, πέραν της υγεί-
ας μας, η εργασία συνιστά το ύπατο διακύβευμα. 

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω
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Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

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

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

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

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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Σεπτέμβριος: Έκρηξη τιμών 
σε ενέργεια και τρόφιμα  
«Φωτιά» στις τιμές δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 
Σεπτέμβριο, με ανατιμήσεις άνω του 108% στο φυσικό 
αέριο, σχεδόν 29% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 18% στα 
καύσιμα, 18,4% στο ελαιόλαδο και 21% στα λαχανικά

Οι ανατιμήσεις κυρίως στην ενέργεια 
-με υπερδιπλασιασμό της τιμής του 

φυσικού αερίου- οδήγησαν σε αύξηση του 
πληθωρισμού στο 2,2% το Σεπτέμβριο, σε 
ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση ο δεί-
κτης ήταν αυξημένος κατά 2,4%, σύμφω-
να με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 
ΕΛΣΤΑΤ.
Το ράλι των τιμών προμηνύει έναν πολύ 

δύσκολο χειμώνα, παρά τα μέτρα στήρι-
ξης των νοικοκυριών που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση, καθώς οι αυξήσεις, ειδικά στο 
φυσικό αέριο, είναι πολλαπλάσιες της επι-
δότησης που ανακοινώθηκε και φτάνει το 
15%.

Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του Γενι-
κού ΔΤΚ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) του 
μηνός Σεπτεμβρίου 2021 με τον αντίστοι-
χο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, προέκυ-
ψε αύξηση 2,2%, έναντι μείωσης 2% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση του έτους 2020 με το 2019. Ο Γενικός 
ΔΤΚ το Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με 
τον Αύγουστο 2021, παρουσίασε αύξηση 

2,4%, ενώ ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκάμηνου 
Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 
δωδεκάμηνου Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμ-
βρίου 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%.
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα-

ναλωτή αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια 
βάση και κατά 2,1% σε μηνιαία.
Σύμφωνα με τους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, η 

τιμή του φυσικού αερίου εκτινάχθηκε 
κατά 108,5% το Σεπτέμβριο του 2021 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυ-
σινή, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 
28,9%, των καυσίμων και λιπαντικών 
κατά 18,1%, του ελαιόλαδου κατά 18,4%, 
των νωπών λαχανικών κατά 21,1%, ενώ η 
τιμή σε αρνί και κατσίκι ήταν 17,5% υψη-
λότερη.
Σε μηνιαία βάση, το φυσικό αέριο εμ-

φανίζει πάλι τη μεγαλύτερη αύξηση 
(+12,8% από τον Αύγουστο στον Σεπτέμ-
βριο) και ακολουθεί το ελαιόλαδο με αύ-
ξηση 11,8%.
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Σε μία ακόμα διεθνή αμυντική συμ-
φωνία προχώρησε η Ελλάδα. Μετά 

τις υπογραφές Μητσοτάκη – Μακρόν στο 
Παρίσι για την ελληνογαλλική συμφωνία 
για την άμυνα και την ασφάλεια, η ελληνι-
κή κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Δένδια στην Ουάσιγκτον, 
υπέγραψε (Πέμπτη 14/10) την ανανέωση 
της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας και 
ΗΠΑ για πέντε επιπλέον χρόνια. Το τελικό 
κείμενο διαμορφώθηκε μέχρι και την τε-
λευταία στιγμή, με τις διαπραγματεύσεις 
να εξελίσσονταν έως και το βράδυ της Πέ-
μπτης 14/10, λίγο πριν τις υπογραφές.
Στόχος, η περαιτέρω ισχυροποίηση της 

ελληνικής θέσης απέναντι στην Τουρκία, 
κάτι που η ελληνική πλευρά προσδοκά να 
διατυπωθεί και στην πολιτική δήλωση του 
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντο-
νι Μπλίνκεν, τασσόμενος υπέρ των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και 
της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και το 
Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν και 
κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, όπου εγκαινίασαν τον τρίτο γύρο 
του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και 
ΗΠΑ, με ευρεία γκάμα θεμάτων στην ατζέ-
ντα του.  
«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη στρατηγική 

θέση της χώρας μας αλλά και το στα-
θεροποιητικό ρόλο που παίζουμε στην 
ευρύτερη περιφέρεια», τόνισε σε συνέ-
ντευξή του (ΣΤΟ ΒΗΜΑ) ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας.

Η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συ-
νεργασίας με τις ΗΠΑ θα προβλέπει, με-
ταξύ άλλων, την αναβάθμιση και την 
επέκταση των υφιστάμενων βάσεων της 
χώρας στην Ελλάδα, με πρώτη αυτής της 
Αλεξανδρούπολης, αλλά και άλλων κυρί-
ως νησιωτικών περιοχών, μέσω των οποί-
ων πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες 
και της Ελλάδας αλλά και των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, σε ό,τι αφορά την 
παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
Ανάμεσα στα άλλα, θα περιλαμβάνει δι-

ευκολύνσεις στο ναύσταθμο της Σούδας, 
ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ θα 
αποκτήσουν θεσμοθετημένη πρόσβαση 
στο πεδίο βολής του Λιτόχωρου, στην Τα-
ξιαρχία της Αεροπορίας Στρατού στη Μα-
γνησία και στην Αλεξανδρούπολη.
Η συμφωνία πάντως αφήνει ανοιχτό 

το ενδεχόμενο για την προσθήκη και άλ-
λων τοποθεσιών στο μέλλον. Οι τοποθεσί-
ες θα τελούν υπό ελληνικό έλεγχο και θα 
χρησιμοποιούνται τόσο από αμερικανικές 
όσο και από ελληνικές δυνάμεις. Συνεπώς, 
λέει η ελληνική πλευρά, «οι επενδύσεις 
που θα κάνει η αμερικανική πλευρά απο-
τελούν όφελος και για τις δύο χώρες».

Όσον αφορά στη διάρκεια της συμφωνί-
ας, η αμερικανική πλευρά ζήτησε εξαρχής 
να είναι πενταετούς διάρκειας και τούτο 
προκειμένου να υπάρξει μια προοπτική 
σταθερότητας και να απελευθερωθούν 
κονδύλια από το Κογκρέσο για εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για μια «εξαιρετικά σημαντι-
κή Συμφωνία», όπως τη χαρακτήρισε ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικο-
νόμου, που αποτελεί «ένα ακόμα σπου-

δαίο βήμα στην ενίσχυση της επιρροής 
και του γεωστρατηγικού και γεωπολιτι-
κού αποτυπώματος της χώρας μας και 
στην περιοχή και ευρύτερα».
Θέση της κυβέρνησης είναι, ότι την τε-

λευταία διετία υπήρξαν τρεις σημαντικές 
αλλαγές που έκαναν επιτακτική την ανα-
θεώρηση τής μέχρι τώρα συμφωνίας, η 
οποία είχε συναφθεί πριν από δύο χρόνια. 

Κατ’ αρχάς, η στρατηγική σχέση μας με 
τις ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο 
της. Δεύτερον, το περιβάλλον ασφαλείας 
στην περιοχή μας έχει αλλάξει άρδην, με 
την Τουρκία να προκαλεί σχεδόν σε καθη-
μερινή βάση και τρίτον, το αμερικανικό 
στρατηγικό και στρατιωτικό αποτύπωμα 
μετατρέπεται και μεταφέρεται.
Ο Νίκος Δένδιας τις προηγούμενες ημέ-

ρες, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με 
τον ελληνικής καταγωγής πρέσβη της Αυ-
στραλίας στις ΗΠΑ, με τον ομογενή βου-
λευτή της Πολιτείας του Μέριλαντ Τζον 
Σαρμπάνη και με τον βουλευτή των 
ΗΠΑ Ted Deutch, με τον οποίο συζήτη-
σαν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε 
Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ

«Έπεσαν» οι υπογραφές για  
τη νέα αμυντική συμφωνία 

Πώς εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα ωφεληθεί η χώρα μας | Ποιες τοποθεσίες 
μπαίνουν στο νέο χάρτη συνεργασίας των δύο πλευρών | Πενταετής η 
διάρκεια της «εξαιρετικά σημαντικής» -κατά το Μαξίμου- συμφωνίας

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2100179/hr-staikoyras-apeilh-gia-thn-anakampsh-h-energeiak.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2100179/hr-staikoyras-apeilh-gia-thn-anakampsh-h-energeiak.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2100179/hr-staikoyras-apeilh-gia-thn-anakampsh-h-energeiak.html
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2100179/hr-staikoyras-apeilh-gia-thn-anakampsh-h-energeiak.html
https://www.euro2day.gr/authors/author/1231854/filippos-pantazhs.html
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O κορωνοϊός και τα περιοριστικά μέ-
τρα σκέπασε τη ζωή πολλών εκατομ-

μυρίων παιδιών, νέων και οικογενειών, 
με το μανδύα δύσκολων συναισθημάτων, 
ωθώντας πολλούς ειδικούς να κάνουν 
λόγο για καταστροφή της ψυχικής υγείας 
μιας ολόκληρης γενιάς. Μάλιστα, δε φαί-
νεται να αφήνουν ήσυχα τα παιδιά, καθώς 
οι κυβερνήσεις ζητάνε να εμβολιαστούν 
επιτακτικά χωρίς κανείς να γνωρίζει αν 
αυτό θα επιδράσει περεταίρω αρνητικά.

Στην πραγματικότητα, θα περάσουν 
χρόνια προτού μπορέσουμε πραγματικά 
να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο των όσων 
έγιναν λόγω του COVID-19 και των περιο-

ριστικών μέτρων, στην ψυχική μας υγεία.
Όμως είναι ορατός ο κίνδυνος οι «μετα-

σεισμοί» αυτής της κατάστασης που βίω-
σε η ανθρωπότητα, να υπονομεύουν για 
χρόνια την ευτυχία και την ευημερία των 
παιδιών, των εφήβων και των φροντιστών 
τους, καθώς έχει δημιουργηθεί ρήγμα στα 
θεμέλια της ψυχικής υγείας.
Την πραγματικότητα αυτή αποκαλύπτει 

το The State of the World’s Children 2021, 
που δημοσίευσε η Unicef, με αφορμή τη 
διεθνή διάσκεψη για την ψυχική υγεία 
που διοργανώνεται στο Παρίσι με τίτλο 
«Mind our Rights, Now!», όπως αναφέρει 
η ΕΡΤ.

«Οι επιπτώσεις τις πανδημίας είναι ση-
μαντικές, όμως δεν πρόκειται παρά για 
την κορυφή του παγόβουνου. Πριν καν 
ξεσπάσει η πανδημία, πολλά παιδιά υπέ-
φεραν από προβλήματα ψυχικής υγείας 
και δε λάμβαναν την κατάλληλη θερα-
πεία», τονίζει η γενική διευθύντρια της 
Unicef Ενριέτα Φιόρ.
166 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 10–19 

ετών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κάποια 
ψυχική διαταραχή. Στην Ευρώπη, ο αριθ-
μός αυτός ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια. 
Πρόκειται για ένα ποσοστό 16,3% των 
αγοριών και κοριτσιών αυτής της ηλικίας, 
ενώ το παγκόσμιο ποσοστό για την ίδια 

ηλικιακή ομάδα είναι 13,2%.
Στην Ελλάδα το ποσοστό που καταγρά-

φεται με στοιχεία του 2019, πριν δηλαδή 
από το ξέσπασμα της πανδημίας, είναι 
ακόμα μεγαλύτερο: Το 18% παιδιών και 
εφήβων 10-19 ετών αντιμετωπίζουν κά-
ποια ψυχική διαταραχή. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για το 17,4% των αγοριών και 
το 18,7% των κοριτσιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο σχεδόν 46.000 
έφηβοι αυτοκτονούν κάθε χρόνο, γεγονός 
που καθιστά την αυτοκτονία μία από τις 
πέντε βασικές αιτίες θανάτου για αυτή 
την ηλικιακή ομάδα, επισημαίνει η Unicef.

© pronews.gr

Τα περιστατικά κατάθλιψης και άγχους 
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το 

ένα τέταρτο παγκοσμίως το 2020 λόγω 
της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με μια 
μελέτη που δημοσίευσε το ιατρικό περι-
οδικό The Lancet. Η μελέτη είναι η πρώτη 
που εκτιμά τις παγκόσμιες επιπτώσεις της 
πανδημίας σε μείζονες καταθλιπτικές δι-
αταραχές και αγχώδεις διαταραχές, ανα-
φέροντας τις αναλυτικά κατά ηλικία, φύλο 
και τοποθεσία, σε 204 χώρες και περιοχές 
το 2020. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
δείχνουν, ότι το 2020, οι περιπτώσεις μεί-
ζονος καταθλιπτικής διαταραχής και αγ-
χώδους διαταραχής αυξήθηκαν κατά 28% 
και 26% αντίστοιχα.

«Αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγεί-
ας», δήλωσε ο επικεφαλής συντάκτης της 
μελέτης, Ντάμιεν Σαντομαούρο του Κέ-
ντρου Έρευνας Ψυχικής Υγείας του Κουίν-
σλαντ, στο Πανεπιστήμιο Δημόσιας Υγεί-
ας της Αυστραλίας.
«Ακόμη και πριν την πανδημία, τα συ-

στήματα φροντίδας ψυχικής υγείας στις 
περισσότερες χώρες δεν είχαν επαρκείς 
πόρους και ήταν ανοργάνωτα. Η αντιμε-
τώπιση αυτής της πρόσθετης ανάγκης 
(...) θα είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι δυ-
νατόν να μη γίνει τίποτα», πρόσθεσε.
Οι γυναίκες επηρεάστηκαν περισσότερο 

από τους άνδρες και οι νεότεροι επίσης 

περισσότερο από τις μεγαλύτερες ηλια-
κές ομάδες.
«Η πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώ-

σει πολλές υπάρχουσες ανισότητες και 
κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες 
της ψυχικής ασθένειας. Δυστυχώς, για 
πολλούς λόγους, οι γυναίκες είναι πιο πι-
θανό να επηρεαστούν περισσότερο από 
τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
αυτής της πανδημίας», ανέφερε η Αλίζε 
Φεράρι, που συνυπογράφει τη μελέτη.
«Το κλείσιμο σχολείων και οι ευρύτε-

ροι περιορισμοί που περιόρισαν τη δυ-
νατότητα των νέων να μάθουν και να 
αλληλoεπιδρούν με τους συνομηλίκους 
τους, σε συνδυασμό με τον αυξημένο 

κίνδυνο ανεργίας, συνέβαλαν επίσης 
στην περαιτέρω επιβάρυνση της ψυχικής 
υγείας των νέων», συμπληρώνει η ίδια.

Ως εύλογο συμπέρασμα, τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης έδειξαν ότι οι χώρες που 
επλήγησαν περισσότερο από την πανδη-
μία το 2020 κατέγραψαν τη μεγαλύτερη 
αύξηση στον επιπολασμό διαταραχών.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν, ωστό-
σο, ότι η μελέτη τους ήταν περιορισμένη 
από την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων 
για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
ψυχική υγεία σε πολλά μέρη του κόσμου, 
ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ
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τα ελληνόπουλατα ελληνόπουλα
Όμως οι κυβερνήσεις επιμένουν να πιέζουν τον ψυχισμό   

των παιδιών με το δίλλημα εμβόλιο ή περιορισμοί

Η πανδημία αύξησε  Η πανδημία αύξησε  
τα ποσοστά κατάθλιψης  τα ποσοστά κατάθλιψης  
και άγχουςκαι άγχους
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Covid-19: Ίδιο το ιϊκό φορτίο μεταξύ 
ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων
Δεν παρατηρείται σημαντική διαφο-

ρά στο ιΪκό φορτίο της παραλλαγής 
Δέλτα του κορωνοϊού μεταξύ των εμβο-
λιασμένων και των ανεμβολίαστων που 
έχουν μολυνθεί από τον ιό, ούτε μεταξύ 
των συμπτωματικών και των ασυμπτωμα-
τικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική 
επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 

Ρίτσαρντ Μίτσελμορ του Πανεπιστημί-
ου της Καλιφόρνια «Ντέιβις», οι οποίοι 
έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο 
medRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη κανονι-
κή δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδι-
κό), σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, 
ανέλυσαν στοιχεία για 869 ασθενείς που 
είχαν διαγνωστεί με κορωνοϊό και από 
τους οποίους οι 632 ήταν ασυμπτωματι-
κοί. Οι περισσότεροι είχαν μολυνθεί από 
την παραλλαγή Δέλτα του ιού.

Η μελέτη των ιϊκών φορτίων καθενός 
ατόμου δε βρήκε κάποια σημαντική δι-
αφοροποίηση στο μέσο ιϊκό φορτίο των 
εμβολιασμένων και των ανεμβολία-
στων, ούτε ανάμεσα σε εκείνους με συ-
μπτώματα και χωρίς συμπτώματα ούτε 
με βάση άλλα κριτήρια (ηλικία, φύλο, εί-
δος εμβολίου). Περίπου ένας στους πέντε 
(20%) εμβολιασμένους θετικούς στον κο-
ρωνοϊό βρέθηκε με υψηλό ιϊκό φορτίο και, 
από αυτούς, ο ένας στους τρεις ήταν ασυ-
μπτωματικός. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε 
και σε παιδιά κάτω των 12 ετών, άρα ήταν 
πιθανώς μεταδοτικά, κάτι που, κατά τους 
ερευνητές, δικαιολογεί τη διενέργεια τεστ 
στους μαθητές.
«Η μελέτη μας δεν παρέχει πληροφορί-

ες σχετικά με τη μεταδοτικότητα», τόνισε 

ο Μίτσελμορ, διευκρινίζοντας ότι η με-
τάδοση του κορωνοϊού επηρεάζεται από 
διάφορους παράγοντες, όχι μόνο από το 
ιϊκό φορτίο ή από το αν κάποιος έχει εμ-
βολιαστεί. «Δεν είναι πάντως σωστό να 
υποθέτει κάποιος ότι, επειδή έχει εμβο-
λιαστεί, δεν μπορεί να μολυνθεί ο ίδιος 
ή να μολύνει άλλους, ακόμη και αν είναι 
ασυμπτωματικός», πρόσθεσε.

Όπως έχουν δείξει και άλλες μελέτες, 
τα εμβόλια Covid-19 μειώνουν την πιθα-

νότητα μόλυνσης ακόμη και των άλλων 
με τους οποίους έρχεται σε επαφή ένας 
εμβολιασμένος, όμως υπάρχει πάντα πι-
θανότητα ο τελευταίος είτε να μολυνθεί 
από τον κορωνοϊό (οι λεγόμενες λοιμώ-
ξεις breakthrough) είτε και να τον με-
ταδώσει σε τρίτους. Γι’ αυτό το λόγο, οι 
ερευνητές ανέφεραν ότι, μολονότι ο εμ-
βολιασμός αποτελεί την καλύτερη προ-
στασία, αν ληφθεί υπόψη το όχι αμελητέο 
ποσοστό ασυμπτωματικών λοιμώξεων 

breakthrough μεταξύ των εμβολιασμένων, 
θα πρέπει πιθανώς και οι εμβολιασμένοι 
να συνεχίσουν να φοράνε μάσκα σε ορι-
σμένους χώρους και να τηρούν άλλα μέ-
τρα προφύλαξης, κάτι που αφορά κυρίως 
τους άλλους, που είναι ανεμβολίαστοι.

© zougla.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΔΩ:
www.medrxiv.org/content/10.1101/
2021.09.28.21264262v2

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Πότε θα τελειώσει  
η πανδημία

Σε μία απο-
κάλυψη που 

ίσως δεν έχου-
με ξανακούσει 
μέχρι σήμε-
ρα, προχώρησε 
ο καθηγητής 
Πνευμονολογίας 
του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλί-
ας, Κωνσταντί-

νος Γουργουλιάνης (φωτ.), σχετικά με την 
έκβαση της πανδημίας, και πιο συγκεκρι-
μένα προχώρησε σε μία πρόβλεψη για 
το πότε θα τελειώσει η πανδημία.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ  
ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στο ερώτημα πότε θα επανέλθουμε στους 

κανονικούς ρυθμούς της «προηγούμενης» 
ζωής μας, χωρίς μάσκες και πιστοποιητικά 
εμβολιασμού ανά χείρας, ο Κωνσταντίνος 
Γουργουλιάνης εξήγησε, ότι «η τελευταία 
πανδημία πριν από 100 χρόνια έκανε τρία 
κύματα, τα οποία ήταν περίπου ίδια με 
αυτά που κάνει τώρα αυτή η πανδημία. Οι 
πανδημίες τελειώνουν σε τρία ή τέσσερα 
κύματα. Τώρα εάν πάμε σε πραγματικά 
δεδομένα, μελετώντας τα δεδομένα των 
τελευταίων 18 μηνών, η πανδημία τελειώ-
νει όταν προστατεύεται ο πληθυσμός, σε 
ένα ποσοστό 90%. Άρα είμαστε σε αυτό το 
ποσοστό, και εάν θέλουμε να κάνουμε μια 
επισφαλή πρόβλεψη για το τι θα γίνει στο 
μέλλον, θα πρέπει να πούμε ότι τώρα δια-
νύουμε ένα κύμα που αφορά το 20% των 

ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, 
είναι περίπου το μισό κύμα του Μαρτίου 
και θα έχουμε ίσως ένα κύμα την άνοιξη 
που θα αφορά τους λιγότερους, αυτούς 
που θα επιμένουν να είναι ανεμβολίαστοι, 
με πολλούς να έχουν νοσήσει και να έχουν 
αποκτήσει ανοσία. Κάπου εκεί την άνοιξη 
θα έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό ανθρώ-
πων προστατευμένων που θα αγγίζει πε-
ρίπου το 90% και μπορούμε να πούμε ότι 
κάπου εκεί τελειώνει η πανδημία».

«ΚΑΘΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ  
ΕΧΕΙ 3-4 ΚΥΜΑΤΑ»
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανε-

πιστημίου Θεσσαλίας σχολίασε την άρση 
των μέτρων και εξήγησε ότι «το Μάρτιο 
νομίζαμε ότι με ένα λοκντάουν θα εξαλεί-
ψουμε την πανδημία. Το πετύχαμε γιατί 
είχαμε πολύ μικρό κύμα, καθώς προχω-
ρούσε ο καιρός όμως και ήρθαν τα επόμε-
να κύματα, η εντύπωση που έχουμε όλοι 
πλέον, με εξαίρεση την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία, είναι ότι θα ζήσουμε με 
τον κορωνοϊό. Επομένως, εάν αρχίσουμε 
από αυτό το δεδομένο ότι τους επόμενους 
μήνες θα ζήσουμε με τον ιό, το αισιόδο-
ξο σενάριο είναι ότι μέχρι την Άνοιξη, θα 
πρέπει να πάρουμε μέτρα σταθμίζοντας 
τα οφέλη, οικονομικά ή ψυχικά. Μπή-
καμε σε μια νέα φάση της πανδημίας με 
ένα πλεονέκτημα. Είμαστε εμβολιασμένοι, 
υπάρχουν και όσοι νόσησαν, άρα είμαστε 
προστατευμένοι».

© Newsbreak.gr

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v2
https://www.newsbreak.gr/tag/konstantinos-goyrgoylianis/
https://www.newsbreak.gr/tag/konstantinos-goyrgoylianis/
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Τα άσχημα νέα είναι ότι τα προβλήματα 
της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού 

είναι πιο επίμονα και πιο σοβαρά από ό,τι 
είχε μέχρι πρόσφατα γίνει αντιληπτό. Τα 
χειρότερα νέα είναι, ότι δεν υπάρχει κανέ-
νας μεμονωμένος λόγος γι’ αυτό και, επο-
μένως, καμία απλή συνταγή διόρθωσης.
 
Tyler Cowen
© Bloomberg 
(σε συνεργασία 
με το capital.gr)

Και το ακόμη χειρότερο νέο είναι, ότι 
κανείς δεν ξέρει πραγματικά πότε θα βελ-
τιωθεί η κατάσταση. Τα καλά νέα; Είναι 
τουλάχιστον δυνατό, να γράψει κανείς 
ένα άρθρο σύντομης εξιστόρησης, του 
πώς έχουν συμβεί όλα αυτά.

ΜΕΙΓΜΑ
Ουσιαστικά, ορισμένα βασικά «νευρικά 

κέντρα» της παγκόσμιας οικονομίας έχουν 
πληγεί από ένα μείγμα Covid και κακοτυ-
χίας, ειδικά στο τελευταίο μέρος του τρέ-
χοντος έτους. Οι μεταφορές, η ενέργεια 
και τα υψηλής ποιότητας τσιπ, αντιμετω-
πίζουν ταυτόχρονα μεγάλα προβλήματα, 
για λόγους διακριτούς αλλά – με την ευ-
ρεία έννοια – συνδεδεμένους.
Ας ξεκινήσουμε με τις μεταφορές. Μο-

λονότι ορισμένα κινεζικά λιμάνια έχουν 
αδρανοποιηθεί ή λειτουργούν με μειω-
μένη χωρητικότητα λόγω του Covid, αυτό 
δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση το μόνο 
πρόβλημα.

Ένα ισχυρό και δυναμικό εμπόριο διαρ-
κών αγαθών έχει ασκήσει μεγάλη πίεση 
στα εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ), τα 
πλοία και τις λιμενικές δραστηριότητες 
σε όλο τον κόσμο. Η τιμή των εμπορευ-
ματοκιβωτίων έχει εκτοξευθεί στα ύψη 
και ενδεχομένως να είναι πάνω από 10 
φορές υψηλότερη απ’ ό,τι πριν από δύο 
χρόνια. Εν ολίγοις, ένα μεγάλο μέρος του 
διεθνούς εμπορίου έχει επιβραδυνθεί ση-

μαντικά, ενώ μέρος του δεν είναι πλέον 
κερδοφόρο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες 
οι οποίες σχετίζονται με τις μεταφορές 
εξορθολογίζονται, καθώς οι τιμές διατη-
ρούνται χαμηλές – ίσως για να αποφευ-
χθεί η αποξένωση πιστών αγοραστών ή 
ίσως επειδή οι πωλητές αμφιβάλλουν για 
το κατά πόσον οι τρέχουσες «κρούσεις» 
ζήτησης θα αποδειχθούν μόνιμες. Ακό-
μη κι έτσι, το αποτέλεσμα είναι πολλές 
συναλλαγές απλώς να μην εκτελούνται 
εγκαίρως.

Πολλοί προμηθευτές απαιτούν διεθνώς 
εμπορεύσιμα εξαρτήματα για να ολοκλη-
ρώσουν την παραγωγή και τη διανομή 
των αγαθών και των υπηρεσιών τους. Και 
αυτοί και αυτά έχουν «κολλήσει».

Επιπλέον, πολλές λιμενικές δραστηρι-
ότητες και συναφείς τοπικές μεταφορές 
απαιτούν ένταση εργασίας. Πολλά μέρη 
του κόσμου αντιμετωπίζουν έλλειψη ερ-
γατικού δυναμικού, καθώς οι άνθρωποι 
δεν είναι σίγουροι πώς να αναδιαμορ-
φώσουν το εργασιακό τους μέλλον μετά 
τον Covid ή σε ορισμένες περιπτώσεις 
τα κρατικά επιδόματα πιθανόν να τους 
αποτρέπουν από το να εργαστούν. Αυτό 
προσθέτει περαιτέρω καθυστερήσεις στα 
εμπορικά δίκτυα.

Μια τυπική απάντηση της αγοράς θα 
μπορούσε να είναι η παραγωγή περισσό-
τερων κοντέινερ (είναι πιο δύσκολο και 
πιο χρονοβόρο να αυξηθεί ο αριθμός των 
πλοίων ή των λιμένων). Κάτι τέτοιο όμως 
θα απαιτούσε ακριβώς τα εμπορικά και 
μεταφορικά δίκτυα που σήμερα δυσλει-
τουργούν. Καθώς εκτυλισσόταν ολόκληρη 
αυτή η διαδικασία, εξάλλου, τα αποθέμα-
τα μειώνονταν, πράγμα που σημαίνει ότι 
η παγκόσμια οικονομία έχει πολύ μικρό-
τερο «μαξιλάρι» για να στηριχθεί.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ
Στη συνέχεια, υπάρχουν τα παγκόσμια 

ενεργειακά προβλήματα, τα οποία έχουν 

βαθύτερες ρίζες. Πολλές χώρες επιδιώ-
κουν εδώ και καιρό τη μετάβαση σε πιο 
πράσινες μορφές προμήθειας ενέργειας, 
χωρίς όμως πρώτα να έχουν εξασφαλίσει 
επαρκείς εναλλακτικές λύσεις.

Η Ιαπωνία και η Γερμανία αποφάσισαν 
να εγκαταλείψουν τις προηγούμενες 
επενδύσεις τους στην πυρηνική ενέργεια 
και – πιο πρόσφατα – η Κίνα παρουσίασε 
έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα παγκόσμια ενεργειακά δίκτυα φαίνο-

νταν να λειτουργούν αρκετά ικανοποιητι-
κά πριν από ένα χρόνο, καθώς ωστόσο η 
ανάκαμψη προχωρούσε, η παροχή φυσι-
κού αερίου δεν ήταν επαρκής για να κα-
λύψει τη νέα ζήτηση. 
Η παραγωγή φυσικού αερίου και η εξε-

ρεύνηση για νέα κοιτάσματα απορρίφθη-
καν σε προηγούμενα στάδια της πανδημί-
ας, ενώ η ανάκαμψη ήταν ισχυρότερη και 
ταχύτερη απ’ ό,τι περίμενε ο τομέας της 
ενέργειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τιμές του φυ-
σικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 700% 
τον τελευταίο χρόνο, ενώ η Ευρώπη αντι-
μετωπίζει τον κίνδυνο να μην έχει αρκετές 
ενεργειακές προμήθειες για τον ερχόμενο 
χειμώνα.
Φυσικά, η ενέργεια έχει σημαντική συμ-

βολή στην παραγωγή πολλών άλλων αγα-
θών και υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν δημι-
ουργεί ένα άλλο κύμα επακόλουθων συ-
νεπειών. Και, εάν τα δίκτυα ενέργειας και 
διεθνούς εμπορίου δε λειτουργούν καλά, 
πολλά άλλα τμήματα της οικονομίας μοι-
ραία θα δυσλειτουργούν.

ΤΣΙΠ
Ένας επιπλέον προβληματικός τομέας 

είναι τα υψηλής ποιότητας τσιπ υπολο-
γιστών. Η παγκόσμια οικονομία ήταν ήδη 
υπερβολικά εξαρτημένη από δύο χώρες 
για τον εφοδιασμό της – την Ταϊβάν και τη 
Νότια Κορέα.
Τότε συνέβησαν τρία πράγματα: τα ερ-

γοστάσια τσιπ έκλεισαν κατά τη διάρκεια 

του lockdown, μια σειρά από τυχαίου χα-
ρακτήρα φυσικές καταστροφές έπληξαν 
την προσφορά τσιπ, ενώ η ζήτηση για τα 
τελευταία αυξήθηκε μαζί με την αυξημένη 
ζήτηση των καταναλωτών για διαρκή αγα-
θά, όπως αυτοκίνητα και συσκευές.

Με τα τρέχοντα περιθώρια, η παραγωγή 
αυτοκινήτων περιορίζεται σοβαρά από 
τη διαθέσιμη προσφορά τσιπ, κάτι που 
αποτελεί έναν από τους λόγους που οι τι-
μές καινούργιων και μεταχειρισμένων αυ-
τοκινήτων παραμένουν τόσο υψηλές.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
Έτσι, στη μία πλευρά της εξίσωσης 

υπάρχουν καθυστερήσεις στο εμπόριο, 
καθυστερήσεις εισροών, υψηλότερο κό-
στος συναλλαγών και μεταφορών, πολύ 
υψηλότερες τιμές ενέργειας και ελλείψεις 
τσιπ. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι 
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι καταναλωτές, 
οι οποίοι εξοικονόμησαν τεράστια χρημα-
τικά ποσά κατά τη διάρκεια του 2020 και 
των αρχών του 2021 και τώρα τα ξοδεύ-
ουν.

Αυτός ο συνδυασμός έχει τροφοδοτήσει 
τον πληθωρισμό των τιμών. Η ζήτηση κα-
τακλύζει την αγορά και η προσφορά δεν 
μπορεί να την εξυπηρετήσει. 
Και δεν είναι ένα και μόνο πρόβλημα το 

οποίο να έχει μια εύκολη, άμεση διόρθω-
ση, αλλά μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων 
«διαδρομών» οικονομικού χάους και κα-
θυστερήσεων.
Τα συγκεκριμένα προβλήματα με την 

αλυσίδα εφοδιασμού θα λυθούν τελι-
κά, μολονότι κανείς δεν μπορεί να πει με 
ασφάλεια πότε ακριβώς.

Εν τω μεταξύ, οι προμηθευτές και οι δια-
νομείς – καθώς και οι καταναλωτές – μπο-
ρούν ίσως να λάβουν μια μικρή παρηγο-
ριά από το γεγονός ότι διαπλέουν – ευτυ-
χώς μέχρι στιγμής χωρίς να καταστρέφο-
νται – μια χαώδη, πολύπλοκη «θάλασσα», 
η οποία δεν έχει ανάλογο προηγούμενο 
στην πρόσφατη ιστορία.

Πώς φτάσαμε στο Πώς φτάσαμε στο 
πρωτοφανές χάος  πρωτοφανές χάος  
της παγκόσμιας της παγκόσμιας 
αλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμού
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

SAINTE-DOROTHÉE
  OPEN HOUSE

$569,000
Centris No. 11860051

507, RUE LAVERGNE, 
LAVAL 
Impeccable townhouse 
situated in great location of 
Ste-Dorothee. Open con-
cept offering 3 bedrooms 
plus 1+1 baths. Many renos 
and updates done to prop-
erty. Close to all shopping, 
schools, transport and 
highways. Beautiful back-
yard with large balcony 
and heated pool. 
MUST SEE!!
 
CALL ME FOR  
MORE INFO.

RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 bedrooms, 3 full baths, 
large entrance, living room, dining room, family room, large playroom, double garage, 
beautiful backyard. 

A MUST SEE!!

SUNDAY OCTOBER 17 - 2 to 4 pmSUNDAY OCTOBER 17 - 2 to 4 pm
1451 Rue Blériot, cross street  Rue Montgolfier1451 Rue Blériot, cross street  Rue Montgolfier

Ένας δικηγόρος του Μόντρεαλ θα ζη-
τήσει από το Ανώτερο Δικαστήριο, να 

αναστείλει να τεθούν σε διαθεσιμότητα 
οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονο-
μικής περίθαλψης που δεν είναι επαρκώς 
εμβολιασμένοι, την ώρα που το διάταγμα 
της κυβέρνησης του Κεμπέκ πρέπει να 
εφαρμοστεί από τη Δευτέρα 15 Νοεμβρί-
ου 2021 (αρχικά επρόκειτο να εφαρμο-
στεί από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 
αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 
παράταση 30 ημερών ώστε να το ξανα-
σκεφτούν όσοι υγειονομικοί δεν είναι 
εμβολιασμένοι).

Η δικηγόρος Natalia Manole θέλει να 
ανασταλεί το διάταγμα έως ότου το δικα-
στήριο κρίνει τη συνταγματική του ισχύ. 

Η Me Manole πιστεύει ότι δε λαμβάνει 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον, αφού αυτό 
θα οδηγήσει σε μεγάλες διαταραχές των 
υπηρεσιών. Η κυβέρνηση δεν έχει θεσπί-
σει ένα σύστημα για να αντικαταστήσει 
αυτούς τους ανθρώπους. 

Όποτε και να γίνει πάντως, και αν δεν αλ-
λάξουν γνώμη οι εργαζόμενοι, ασφαλώς 
και θα υπάρξει μια εξαιρετικά σοβαρή δι-
ακοπή των υπηρεσιών. 

Ίσως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να βρε-
θούν χωρίς οικογενειακό γιατρό, επεσή-
μανε η δικηγόρος σε μια συνέντευξη στα 
ΜΜΕ. 
Σύμφωνα με αυτήν, είναι επίσης απαραί-

τητο να προβλεφθεί ότι τα χειρουργεία θα 
ακυρωθούν ή θα αναβληθούν ή και ότι οι 
ακτινογραφίες δε θα εξεταστούν.

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η δικηγόρος λέει ότι είναι πεπεισμένη 

ότι οι συνέπειες του διατάγματος θα είναι 
πιο επιζήμιες για το κοινό από το να δι-
ατηρούν προσωπικό υγείας που δεν έχει 
εμβολιαστεί επαρκώς στη δουλειά. 

Η καταστροφή είναι αναπόφευκτη. Το 
πιο σημαντικό για την αναστολή της 
εφαρμογής του διατάγματος, είναι το δη-
μόσιο συμφέρον. 
Είναι το κοινό που θα επηρεαστεί πολύ 

σοβαρά από το διάταγμα, πιστεύει η Me 
Manole. 
Η δικηγόρος λέει ότι εκπροσωπεί 2.000 

εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, από 
όλα τα επαγγέλματα. Τονίζει ότι αυτοί οι 
άνθρωποι δεν είναι κατά όλων των μέ-
τρων υγείας. Πρόκειται για άτομα που 
έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τον εμ-
βολιασμό. Δεν είναι συνωμότες, δεν είναι 
εναντίον της κυβέρνησης. 

Απλώς θέλουν να δοκιμάζονται τακτικά. 
Δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εφαρ-
μοστεί αυτό το διάταγμα, λέει.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η κυβέρνηση Legault πρόκειται να πα-

ρουσιάσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
αργότερα αυτήν την εβδομάδα σε σχέση 
με το να τεθούν σε διαθεσιμότητα άνευ 
αποδοχών οι εργαζόμενοι στον τομέα της 
υγείας. 
Το σχέδιο σημαίνει μείωση των υπηρε-

σιών. Είναι το κλείσιμο τμημάτων, ο πα-
ροπλισμός κρεβατιών. Το άλλο θέμα που 
δημιουργείται, είναι ότι αυτό το σχέδιο 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την Παρα-
σκευή 15/1. 
«Οι πελάτες μου λένε ότι δεν υπάρχει 

κανείς να τους αντικαταστήσει», υποστη-
ρίζει Me Manole. Αυτές οι διακοπές στις 
υπηρεσίες αναφέρονται επίσης από πολ-
λά σωματεία, αλλά η δικηγόρος Sophie 
Mongeon αμφιβάλλει για την επιτυχία 
αυτής της προσέγγισης. Κανονικά, χωρίς 
πανδημία, ναι, αυτό θα μπορούσε να 
συζητηθεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι 
οι οδηγίες προέρχονται από πάνω, από 
ένα διάταγμα. Είναι πιο δύσκολο για μια 
επαγγελματική παραγγελία να αμφισβη-
τήσει, υποστηρίζει η Me Mongeon.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ
Όταν κλήθηκε να αντιδράσει στη νομι-

κή αμφισβήτηση του κυβερνητικού δια-
τάγματος, ο υπουργός Υγείας, Κριστιάν 
Ντουμπέ, επανέλαβε ότι ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπι-
κού ήταν η μόνη λύση και ότι η ομάδα του 
θα ήταν πολύ σταθερή. «Αυτή τη στιγμή, 
θα προτιμούσα να βρούμε λύσεις παρά 
να πάμε στο δικαστήριο», σχολίασε, ενώ 
επιβεβαίωσε ότι σέβεται την επιλογή των 
εργαζομένων του δικτύου υγείας που αρ-
νούνται να εμβολιαστούν, ο υπουργός 
είπε ότι έπρεπε να αναλάβουν τις συνέ-
πειες της απόφασής τους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι 

σταθερός στον υποχρεωτικό εμβολιασμό: 
είναι μια σύσταση από τη δημόσια υγεία. 
Τότε τους λέω: «Έχετε προθεσμία μέχρι 
την Παρασκευή για να κλείσετε το πρώτο 
σας ραντεβού», είπε ο Κριστιάν Ντουμπέ.

Η αντίθετη όψη του νομίσματος όμως 
ισχύει, καθώς όσοι υγειονομικοί δεν εμ-
βολιάζονται μπορεί να υποχρεωθούν από 
το δικαστήριο. Σε περιπτώσεις πανδημίας 
μπορούν να αμφισβητήσουν μια τέτοια 
δικαστική απόφαση, χωρίς μεγάλες όμως 
πιθανότητες επιτυχίας. 

Κεμπέκ: Στο μικροσκόπιο  Κεμπέκ: Στο μικροσκόπιο  
η επιβολή εμβολιασμών η επιβολή εμβολιασμών 

στους υγειονομικούςστους υγειονομικούς
ΑναμΕνονται  ΑναμΕνονται  
μεγΑλα προβλΗματα  μεγΑλα προβλΗματα  
στον τομΕα υγεΙαςστον τομΕα υγεΙας

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

Σαν... ζεστό ψωμί φεύγουν τα ακίνητα, 
επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ότι το 

comeback της ελληνικής κτηματαγοράς 
μπορεί να ανακοπεί, μόνο αν διατηρη-
θεί αυτή η… τρέλα των πρώτων υλών. Τα 
στοιχεία του β’ τριμήνου έδειξαν ότι η 
αγορά βγαίνει με φόρα από το τούνελ της 
πανδημίας. Τα στοιχεία του γ’ τριμήνου 
αποτυπώνουν την... απογείωση, ειδικά 
σε περιοχές όπου αναμένονται σημαντικά 
έργα υποδομών, όπως για παράδειγμα το 
παραλιακό μέτωπο της Αττικής.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ 
© iefimerida.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία του spitogatos.
gr, στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 
η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση 
ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της 
Αθήνας, με 2.813€ ανά τετραγωνικό μέτρο 
και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 550€ ανά 
τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση 
σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο Νομό 
Ευρυτανίας με +24%, ενώ η μεγαλύτερη 
μείωση στο Νομό Ηλείας με -10,2%. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο πεδίο των 
μισθώσεων, αν και υπάρχει η άποψη ότι η 
επιστροφή των βραχυχρόνιων μισθώσεων 
προκαλεί στρεβλώσεις. Είναι ενδεικτικό, 
ότι αν και στο Κέντρο της Αθήνας δεν κα-
ταγράφονται αυξήσεις, η τιμή ανά τ.μ. πα-
ραμένει στα ύψη και κοντράρεται στα ίσα 
με περιοχές – φιλέτα του Λεκανοπεδίου.  
Η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο 

Κιλκίς με 3,29€/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή 
στη Χαλκιδική με 29,5€/τ.μ. Δυναμική 
είναι η επιστροφή στα νησιά του Αργο-
σαρωνικού, ενώ παρά τη «βουτιά» στις 
Κυκλάδες, η ζητούμενη τιμή παραμένει 
πάνω από τα 15€/τ.μ. 
Υπό άλλες συνθήκες, άπαντες θα μιλού-

σαν για... τρένο χωρίς επιστροφή. Ωστόσο, 
οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και ακολού-
θως στο κόστος οικοδομής σκιάζουν την 
ατμόσφαιρα. 

Αφήνοντας κανείς στην άκρη την εκρη-
κτική άνοδο του πετρελαίου, δεν μπορεί 
παρά να σταθεί στην αυξημένη τιμή του 
χάλυβα (38%), του αλουμίνιου (47%), του 
χαλκού (19%). Αυξήσεις, που ξεπερνούν 
το 4%, καταγράφονται και σε τούβλα, ξυ-
λεία, πετρώδη υλικά...

ΕΛΛΑΔΑ | ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Έκρηξη» στην  
αγορά ακινήτων
Τα ενοίκια και οι τιμές πώλησης στην Αττική  
και όλη τη χώρα | Πού ανέβηκαν, πού έπεσαν 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (SPITOGATOS.GR) 

Περιοχή   Γ’ τρίμηνο 2021  Γ’ τρίμηνο 2020  Μεταβολή % 
Κέντρο Αθήνας   1.612   1.548   4,20% 
Αθήνα – Βόρ. Προάστια  2.491   2.267   9,90% 
Αθήνα – Νότια Προάστια  2.813   2.619   7,40% 
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.444   1.322   9,30% 
Αθήνα – Ανατ. Προάστια  1.619   1.529   5,90% 
Πειραιάς   1.540   1.436   7,20% 
Προάστια Πειραιά  1.270   1.169   8,70% 
Υπόλοιπο Αττικής  1.667   1.636   1,90% 
Θεσσαλονίκη – Δήμος  1.600   1.480   8,10% 
Θεσ./νίκη (Περ. δήμοι) 1.200   1.125   6,70% 
Θεσ./νίκη (Υπόλοιπο)  813   800   1,60% 
Αιτωλοακαρνανία  833   867   -3,80% 
Αργολίδα   1.435   1.384   3,70% 
Αρκαδία   1.154   1.169   -1,30% 
Ν. Άρτας   721   739   -2,40% 
Αχαΐα    968   929   4,20% 
Βοιωτία    1.364   1.444   -5,60% 
Γρεβενά   800   691   15,80% 
Ν. Δράμας   763   696   9,60% 
Δωδεκάνησα   1.512   1.375   9,90% 
Έβρος    1.215   1.067   13,90% 
Εύβοια    1.188   1.125   5,60% 
Ευρυτανία   992   800   24,00% 
Ζάκυνθος   1.643   1.545   6,40% 
Ηλεία    825   919   -10,20% 
Ημαθία    714   700   2,00% 
Ν. Ηρακλείου   1.319   1.250   5,50% 
Θεσπρωτία   1.410   1.314   7,30% 
Ν. Ιωαννίνων   1.250   1.159   7,90% 
Ν. Καβάλας   1.176   1.143   2,90% 
Ν. Καρδίτσας   667   625   6,70% 
Ν. Καστοριάς   700   667   5,00% 
Ν. Κέρκυρας   1.686   1.625   3,80% 
Ν. Κεφαλονιάς   1.900   1.918   -0,90% 
Ν. Κιλκίς   642   580   10,60% 
Ν. Κοζάνης   694   700   -0,80% 
Κορινθία   1.276   1.226   4,00% 
Κυκλάδες   2.786   2.600   7,10% 
Λακωνία   1.000   1.000   0,00% 
Ν. Λάρισας   1.011   900   12,40% 
Ν. Λασιθίου   1.663   1.645   1,10% 
Ν. Λέσβου   1.023   1.059   -3,40% 
Ν. Λευκάδας   2.100   1.913   9,80% 
Μαγνησία   1.048   1.000   4,80% 
Μεσσηνία   1.311   1.318   -0,50% 
Ν. Ξάνθης   882   850   3,80% 
Πέλλα    792   721   9,80% 
Ν. Πιερίας   963   950   1,40% 
Ν. Πρέβεζας   1.250   1.250   0,00% 
Ν. Ρεθύμνου   1.450   1.433   1,20% 
Ν. Ροδόπης   939   926   1,50% 
Ν. Σάμου   858   855   0,40% 
Ν. Σέρρες   700   677   3,30% 
Ν. Τρικάλων   905   900   0,50% 
Φθιώτιδα   957   918   4,30% 
Ν. Φλώρινας   550   545   0,80% 
Φωκίδα    1.389   1.353   2,70% 
Χαλκιδική   1.700   1.636   3,90% 
Ν. Χανίων   1.728   1.648   4,90% 
Ν. Χίου    1.146   1.237   -7,40% 
Νησιά Αργοσαρωνικού  1.888   1.733   8,90% 
Σποράδες   1.625   1.667   -2,50% 

Οι τιμές είναι σε ευρώ / τετραγωνικό
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Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής για το δη-

μογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, κα-
θώς είναι ξεκάθαρο πλέον πως η Ελλάδα 
«πεθαίνει» σταδιακά. Οι γεννήσεις στην 
Ελλάδα έχουν μειωθεί, την ίδια ώρα που 
η πολιτική της λιτότητας που έχουν ακο-
λουθήσει οι κυβερνήσεις των τελευταίων 
ετών έχει οδηγήσει πολλές χιλιάδες Ελλή-
νων στη μετανάστευση.

Βέβαια, υπάρχει η «ανανέωση» του ελ-
ληνικού πληθυσμού με παράνομους με-
τανάστες (όπως είχε πει προσφάτως η… 
ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου), καθώς σε πε-
ριοχές – όπως τα νησιά – που υπάρχουν 
πολλοί αλλοδαποί, καταγράφεται αύξηση 
πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 1/1/2011 – 

1/1/2020 με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα 
μειώθηκε κατά 3,7% (-405.000 άτομα). 
Οι τάσεις όμως σε περιφερειακό επίπεδο 
είναι μεικτές. Η πλειοψηφία των Νομών 
(39/51) είχε απώλειες, και μια μειοψη-
φία μόνον (12/51) είχε κάποια κέρδη. Αν 
εξετάσουμε την ίδια περίοδο τα ποσοστά 
μεταβολής και όχι τα απόλυτα μεγέθη, θα 
διαπιστώσουμε ότι τέσσερεις μόνο νομοί 
είχαν μια σημαντική αύξηση του πλη-
θυσμού τους (>+6%, Δωδεκάνησα, Χίος, 
Λέσβος, Σάμος), ενώ οκτώ μια πολύ ήπια 
(<+3%).
Ανάμεσα στους 39 νομούς που έχουν 

απώλειες, το 1/5 (8) είχαν σημαντικά αρ-
νητικά ποσοστά μεταβολής (υψηλοτέρα 
του -7%).

Οι νομοί με σημαντικά πληθυσμιακά κέρ-
δη (όπως χαρακτηρίζονται για τεχνικούς 
λόγους στατιστικής) είναι όλοι νησιά που 
«φιλοξενούν» κέντρα υποδοχής προσφύ-
γων, ενώ αυτοί με σημαντικές απώλειες 
βρίσκονται όλοι στην ηπειρωτική ορεινή 
Ελλάδα (>+3%). Στον αντίποδα, ανάμεσα 
στους 39 νομούς που έχουν απώλειες, το 
1/5 (8) είχαν σημαντικά αρνητικά ποσο-
στά μεταβολής (υψηλοτέρα του -7%).

Εν τω μεταξύ, το ισοζύγιο γεννήσεων 
– θανάτων σε εθνικό επίπεδο είναι αρνη-
τικό την τελευταία εννεαετή περίοδο αγ-
γίζοντας τις 223.000. Ελάχιστοι Νομοί δι-
αφοροποιούνται, έχοντας περισσότερες 
γεννήσεις από θανάτους, όπως: τα Δωδε-
κάνησα, οι Κυκλάδες, η Ξάνθη, τα Χανιά, 
το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, το θετικό φυ-
σικό ισοζύγιο των οποίων συσσωρευτικά 
δεν υπερβαίνει τα 12.000 άτομα.

Από τους έξι αυτούς Νομούς με θετικά 
Φυσικά Ισοζύγια (Φ.Ι.+), μόνον τέσσερεις 
(Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Χανιά και Ηρά-
κλειο) είχαν αύξηση του πληθυσμού τους, 
ενώ στις Κυκλάδες και την Ξάνθη ο πλη-
θυσμός μειώθηκε ελαφρώς, εξ αιτίας των 
αρνητικών μεταναστευτικών τους ισοζυγί-
ων (περισσότεροι έξοδοι από εισόδους).
Τα υψηλοτέρα αρνητικά Φ.Ι. σε απόλυτες 

τιμές καταγράφονται στην Αττική (σχεδόν 
-40 χιλ.), στο Νομό Σερρών (σχεδόν -15 
χιλ.) και στους Νομούς: Φθιώτιδας, Μεσ-

σηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας, 
Ηλείας, Τρικάλων, Ευβοίας, Καβάλας, 
Έβρου, Πέλλας και Μαγνησίας (-8 έως -6 
χιλ.) συμβάλλοντας, αν και σε διαφορο-
ποιημένο βαθμό, στη μείωση του πληθυ-
σμού τους. 

Η μη ταύτιση, των εχόντων θετική μετα-
βολή πληθυσμού Νομών, με αυτούς που 
έχουν θετικά φυσικά ισοζύγια (χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα η Χίος που με 1.100 
περισσότερους θανάτους από γεννήσεις 
είχε αύξηση του πληθυσμού κατά 6.000 
χιλιάδες), όπως και το γεγονός ότι, ενώ 6 
στους 51 νομούς είχαν θετικά Φ.Ι., οι δι-
πλάσιοι (12) είχαν αύξηση του πληθυσμού 
τους, αποδεικνύει ότι ένα τμήμα μόνον 
των καταγραφόντων μεταβολών -θετικών 
ή αρνητικών- του πληθυσμού στην εξε-
ταζόμενη περίοδο οφείλεται στη φυσική 
κίνηση.
Τα μεταναστευτικά ισοζύγια (Μ.Ι. / εί-

σοδοι-έξοδοι) υπεισέρχονται και παίζουν 
συχνά καθοριστικό ρόλο. Τα ισοζύγια 
αυτά σε εθνικό επίπεδο δίδουν μεν σχε-
δόν 185.000 περισσότερες εξόδους από 
εισόδους (είναι δηλαδή αρνητικά), αλλά 
στην πλειοψηφία των Νομών (32/51) εί-
ναι θετικά. Είναι προφανές ότι όπου τόσο 
το Φ.Ι. όσο και το Μ.Ι. είναι αρνητικά, προ-
στιθέμενα, οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτε-
ρες μειώσεις του πληθυσμού. Αντιθέτως, 
όταν τα Μ.Ι. είναι θετικά: α) είτε υπερτε-
ρούν των αρνητικών Φ.Ι και οδηγούν σε 
αύξηση του πληθυσμού, είτε β) υπολείπο-
νται των Φ.Ι. και στην περίπτωση αυτή οι 
μειώσεις είναι μικρότερες.
Ταξινομώντας τους νομούς με βάση τρία 

κριτήρια: τη μεταβολή του πληθυσμού, τα 
Φυσικά τους (Φ.Ι) και τα Μεταναστευτι-
κά τους Ισοζύγια (Μ.Ι) προκύπτει μια πιο 
σύνθετη εικόνα.

Διαπιστώνεται ότι το 1/3 των Νομών (17, 
όλοι στην ηπειρωτική χώρα με εξαίρεση 
το Λασίθι) έχουν ταυτόχρονα αρνητικά 
Μ.Ι. και Φ.Ι. (και προφανώς και απώλειες 
στον πληθυσμό τους). Στον αντίποδα, 4 
μόνο Νομοί (τρεις στην Κρήτη συν τα Δω-
δεκάνησα) έχουν θετικά Μ.Ι. και Φ.Ι. (και 
προφανώς αύξηση του πληθυσμού τους). 
Οι υπόλοιποι 30 νομοί εντάσσονται σε 

κάποια από τις άλλες τρεις ενδιάμεσες 
ομάδες. Η πρώτη συμπεριλαμβάνει δυο 
μόνο νομούς, την Ξάνθη και τις Κυκλάδες, 
που αν και έχουν περισσότερες γεννήσεις 
από θανάτους (Φ.Ι.+) χάνουν πληθυσμό, 
καθώς οι έξοδοι είναι περισσότερες από 
τις εισόδους (Μ.Ι. -). 

Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται 20 νο-
μοί – όλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα – όπου 
αν και τα μεταναστευτικά τους ισοζυγία 
είναι θετικά, δεν επαρκούν να καλύψουν 
τις απώλειες των αρνητικών Φυσικών 
τους Ισοζυγίων, με αποτέλεσμα να έχουν 
μείωση του πληθυσμού τους.
Τέλος, η τελευταία ομάδα έχει ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον, καθώς στους 8 Νομούς 
που την αποτελούν (Βοιωτίας, Θεσπρω-
τίας, Λέσβου, Πιερίας, Σάμου, Φωκίδος, 

Χαλκιδικής και Χίου) το ισοζύγιο είσοδοι 
– έξοδοι είναι θετικό σε τέτοιο βαθμό (Μ.Ι. 
++) που υπερκαλύπτουν τις απώλειες που 
προκαλεί το αρνητικό Φ.Ι (περισσότεροι 
θάνατοι από γεννήσεις), με αποτέλεσμα 
να έχουν και αυτοί, όπως οι τρεις νομοί 
της Κρήτης και τα Δωδεκάνησα, αύξηση 
του πληθυσμού τους.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι, 
κάτω από τους μέσους εθνικούς όρους 
κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, 
καθώς οι όποιες μεταβολές του πληθυ-
σμού ανάμεσα στο 2011 και το 2021 σε 
χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα (Νομοί) 
αφενός μεν διαφοροποιούνται αυτών της 
χώρας, αφετέρου δε απορρέουν συχνά 
από το διαφοροποιημένο «παίγνιο» των 
δύο ισοζυγίων (Φ.Ι. & Μ.Ι.) που τις προσ-
διορίζουν.

Η «ελκυστικότητα» των Νομών όπως 
αποτυπώνεται στα Μεταναστευτικά τους 
Ισοζύγια διαφοροποιείται σημαντικά, 
όπως διαφοροποιείται εξίσου σημαντικά 
και το αποτέλεσμα της ζυγαριάς γεννήσεις 
– θάνατοι. 

Η ζυγαριά αυτή (Φ.Ι.) επηρεάζεται κυ-
ρίως από την κατανομή του πληθυσμού 
κάθε νομού ανά ηλικία (δηλ. το ποσοστό 
των 65 ετών και άνω – βλ. γήρανση – και 
το ποσοστό των γυναικών αναπαραγωγι-
κής ηλικίας), καθώς οι διαφορές ανάμε-
σα στους νομούς, τόσο της θνησιμότητας 
(μέσος όρος ζωής) όσο και της γονιμότη-
τας (μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα) 
είναι πολύ μικρές συγκρινόμενες με αυτές 
των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, είχε μιλήσει προσφά-
τως για το θέμα της ενσωμάτωσης των 
παράνομων μεταναστών, ιδιαίτερα αυ-
τών που προσπαθούν να ενταχθούν στην 
ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντας χαρα-
κτηριστικά πως «η ομαλή ένταξη τους δε 
συμβάλλει μόνο στην οικονομική ανάπτυ-
ξη αλλά βοηθά και στην τόσο αναγκαία 
ανανέωση του πληθυσμιακού δυναμικού 
της χώρας μας».

© pronews.gr  
(με πληροφορίες από ΕΛΣΤΑΤ)

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

Professional Auto Body  
Repair & Painting

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

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ»  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

Η Ελλάδα «πεθαίνει»Η Ελλάδα «πεθαίνει» 
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση πληθυσμού μόνο σε μέρη  ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση πληθυσμού μόνο σε μέρη  

που υπάρχουν πολλοί παράνομοι μετανάστεςπου υπάρχουν πολλοί παράνομοι μετανάστες
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Υγεία και Διατροφή
6 τρόποι να προστατεύσουμε 6 τρόποι να προστατεύσουμε 

τον αυχένα μας κατά τη τον αυχένα μας κατά τη 
διάρκεια του ύπνουδιάρκεια του ύπνου

Αν δεν ξυπνάτε κάθε μέρα με όρεξη και ενέργεια, αλλά με πόνο στον αυχένα, τότε μάλλον 
χρειάζεται να αναθεωρήσετε τον τρόπο που κοιμάστε. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 

στα νεύρα του αυχένα και τους μύες της πλάτης και μπορεί να είναι κάτι παροδικό ή μόνιμο.
Όταν ξυπνάμε με τέτοιο πόνο, επηρεάζεται όλη μας η μέρα. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε 

και να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να εργαστούμε και να βγάλουμε τις υποχρεώσεις, όταν 
πονά ο αυχένας και εμφανίζουμε και πονοκέφαλο; Εδώ σας παρέχουμε λίγες συμβουλές, για 
το πώς να προλάβετε αυτό τον πόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορείτε να εφαρμόσετε 
κάποιες επιλογές, αυτές που κατά εκφράζουν και πιστεύετε ότι θα πετύχουν.
6 ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
•Προσέχουμε τον τρόπο που θα ξυπνήσουμε στο κρεβάτι: Καθώς ο εγκέφαλός σας 

ειδοποιεί ότι μια νέα μέρα πλησιάζει, το σώμα σας είναι ακόμα σε κατάσταση ύπνου.  
Δε θέλετε να προσθέσετε πίεση στον αυχένα σας απότομα, καθώς ξυπνάτε. 
•Αντιθέτως, κάντε το εξής: Γυρίστε από τη μία πλευρά σας. Ξεκουράστε τον ώμο που 

ακουμπά στο κρεβάτι. Τοποθετήστε τις παλάμες μπροστά σας και πιέστε ώστε να σηκωθείτε 
σε καθιστή θέση.

•Κάντε ένα ζεστό ντους: Αφήστε το νερό να τρέξει στους μύες του αυχένα σας, ώστε 
να μαλακώσουν και να ξυπνήσουν. Επιλέξτε το αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο και 

προσθέστε λίγες σταγόνες.
•Αντιμετωπίστε πιθανό πρόβλημα με το αναπνευστικό σας 

σύστημα: Αντιμετωπίστε πιθανές παθήσεις ή προβλήματα που 
συνεισφέρουν σε άβολες στάσεις ύπνου. Αν δεν μπορείτε 

να αναπνεύσετε καλά καθώς κοιμάστε, είναι πιθανό να 
καταλήξετε σε κάποια άβολη στάση.

•Κάντε λίγες απαλές διατάσεις στον αυχένα σας: 
Κάνετε αργές διατάσεις στον αυχένα σας ώστε να 
ανακουφιστείτε από την πίεση και την ένταση και 
να υπενθυμίσετε στους σπονδύλους σας πώς να 
κινούνται. Κάντε κυκλάκια με τους ώμους σας και 
προς τις δύο κατευθύνσεις, στραφείτε αργά και 
προσεκτικά από τα δεξιά προς τα αριστερά  

με κυκλική κίνηση.
•Εφαρμόστε μια ζεστή κομπρέσα στον αυχένα σας: 

Κάποιες επιλογές που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι:

•Επιλέξτε σωστά το μαξιλάρι σας: Χρειάζεται να φανταστείτε μια ευθεία από το κεφάλι έως τα δάχτυλα 
των ποδιών που είναι σχετικά ίσια. Αν κοιμάστε στην πλευρά σας, χρειάζεται ο αυχένας σας να ακουμπά  
στο μαξιλάρι. Αν το κεφάλι σας βυθίζεται χαμηλότερα από τη σπονδυλική σας στήλη, χρειάζεστε 
περισσότερη στήριξη.

© Εναλλακτική Δράση
ΠΗΓΕΣ

•www.britannica.com/story/why-does-heat-relax-your-muscles
•betterhealthalaska.com/5-stretches-ease-neck-pain/

•www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=4460

– Άλατα Epsom με ζεστό νερό
– Μηλόξιδο

– Χλιαρό νερό της βρύσης
– Αιθέριο έλαιο μέντας, χαμομήλι ή και λεβάντα

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 23h tous les jours · from 8am to 11pm every daydu lundi 11 octobre au dimanche 17 octobre 2021 · from monday october 11th to sunday october 17th 2021

YOGOURTSYOGOURTS
GRECS LIBERTÉGRECS LIBERTÉ

Greek YogurtsGreek Yogurts
4x100g4x100g

ARTICHAUTS ARTICHAUTS 
MARINÉS ILIOSMARINÉS ILIOS

Marinated Marinated 
ArtichokesArtichokes

170g170g

AUBERGINES AUBERGINES 
STYLE GRECQUE, STYLE GRECQUE, 

POIS CHICHES POIS CHICHES 
DES ÎLES DES ÎLES 

GRECQUES, GRECQUES, 
DOLMAS DOUX DOLMAS DOUX 

ET ÉPICÉS OU ET ÉPICÉS OU 
HARICOTS HARICOTS 

GÉANTS GRECS GÉANTS GRECS 
PALIRRIAPALIRRIA

400g400g

AILES DE RAIE FRAÎCHEAILES DE RAIE FRAÎCHE
Fresh Skate Wings Fresh Skate Wings 

9.90/kg9.90/kg

TRANCHES D’ÉPAULE DE PORC FRAISTRANCHES D’ÉPAULE DE PORC FRAIS
Fresh Pork Shoulder SlicesFresh Pork Shoulder Slices
7.69/kg7.69/kg

JUS D’ORANGEJUS D’ORANGE
SIMPLY ORANGESIMPLY ORANGE
Orange JuiceOrange Juice
1.54L1.54L

SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUESAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
(DEMI OU ENTIER)(DEMI OU ENTIER)

Fresh Atlantic SalmonFresh Atlantic Salmon
(Half or Whole)(Half or Whole)

9.90/kg9.90/kg

BIFTECK D’ALOYAU FRAISBIFTECK D’ALOYAU FRAIS
Fresh T-Bone SteakFresh T-Bone Steak
19.82/kg19.82/kg

CANADA AAA

FROMAGE GOUDAFROMAGE GOUDA
CheeseCheese
13.21/kg13.21/kg

PAYS-BAS

PAIN D’ITALIANOPAIN D’ITALIANO
BreadBread

600 à 675g600 à 675g

HARICOTS VERTSHARICOTS VERTS
Green BeansGreen Beans
2.18/kg2.18/kg

FRAMBOISESFRAMBOISES
RaspberriesRaspberries

COURGETTES VERTESCOURGETTES VERTES
Green ZucchiniGreen Zucchini

1.52/kg1.52/kg

RAISINS VERTS SANS PÉPINSRAISINS VERTS SANS PÉPINS
Green Seedless GrapesGreen Seedless Grapes
4.39/kg4.39/kg

JUMBO



14  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Οκτωβριου, 2021 / October 15, 2021

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πόσα καρύδια μπορεί να αποθηκεύσει ένας σκί-
ουρος μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε διάστημα 

μόλις τεσσάρων ημερών; Η απάντηση θα σας εκ-
πλήξει. Γιατί δεν πρόκειται για ένα κιλό. Ούτε για 
δύο. Αλλά για… 160! Σύμφωνα με την ανάρτηση 
του Μπίλι Φίσερ στο Facebook, το αυτοκίνητό του 

γέμισε καρύδια σε σχήμα… λεμονιού. Όπως ση-
μείωσε, επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Βόρεια 
Ντακότα μετά από επαγγελματικό ταξίδι, βρήκε το 
αγροτικό του γεμάτο καρύδια. Μάλιστα, όταν η κα-
ρότσα είχε πια γεμίσει, ο σκίουρος δεν το έβαλε 
κάτω.
Άρχισε να τοποθετεί καρύδια ακόμη και στον κι-

νητήρα και τα φτερά.
Όταν ο ιδιοκτήτης άδειασε το αυτοκίνητό του από 

τη λεία του μικροσκοπικού ζώου, γέμισε… επτά 
κουβάδες με 23 κιλά καρύδια στον καθένα.
«Έπρεπε να βγάλω τα φτερά και να καθαρίσω 

όλα τα καρύδια. Και ενώ νόμιζα ότι τα είχα μαζέ-
ψει όλα, καθώς έστριψα στη γωνία είδα ένα να 
κυλάει κάτω από το παρμπρίζ στο ύψος του υαλο-
καθαριστήρα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Κι αν αυτό από μόνο του δε σας εντυπωσιάζει, 

μάθετε ότι σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του, 
οι σκίουροι χρησιμοποιούν γι’ αυτή τη δουλειά το 
αγροτικό του από το… 2013!

© ekriti.gr

Κατέθεσε αγωγή 
εναντίον μέντιουμ,  

γιατί δεν κατάφερε να 
του λύσει τα μάγια!

Ένας Αμερικανός προσέ-
φυγε στη δικαιοσύνη 

εναντίον ενός μέντιουμ, που 
του είχε υποσχεθεί ότι μπο-
ρεί να ξορκίσει μια κατάρα 
στο γάμο του από μια μά-
γισσα, την οποία είχε προ-
σλάβει η πρώην σύντροφός 
του.
Ο Μάουρο Ρεστρέπο ισχυ-

ρίζεται, ότι το μέντιουμ που 
είχε βρει μέσω μηχανής 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
του είχε υποσχεθεί ότι θα γι-
νόταν πάλι ευτυχισμένος αν 
της κατέβαλε περίπου 4.400 
ευρώ για να λύσει τα μάγια.
Όμως αφού κατέβαλε προ-

καταβολή 860 ευρώ στο μέ-
ντιουμ, ο άνδρας αυτός από 
το Λος Άντζελες δεν είδε 
καμία βελτίωση στο γάμο 
του και υπέφερε από αυπνί-
ες, άγχος και αγωνία, όπως 
προκύπτει από δικόγραφα. 
Έτσι κατέθεσε αγωγή εναντί-
ον του μέντιουμ για εξαπά-
τηση και ζητάει αποζημίωση 
ύψους 21.500 ευρώ.
Όπως υποστηρίζει ο Ρε-

στρέπο, κατέφυγε στις υπη-
ρεσίες της Σοφία Άνταμς, η 
οποία αυτοχαρακτηρίζεται 
«Μέντιουμ, Ειδικός σε Ερω-

τικά Θέματα» και «Σύμβου-
λος Προσωπικής Ανάπτυξης 
PhD», για να τον βοηθήσει 
να βελτιώσει την προσωπική 
του ζωή στη διάρκεια μιας 
δύσκολης περιόδου.
Η Ανταμς φέρεται να είπε 

στον Ρεστρέπο ότι «αν δε 
φύγει η κατάρα, τόσο ο ίδιος 
όσο και η οικογένειά του, θα 
είναι δυστυχισμένοι και θα 
κινδυνεύουν».
Στην αγωγή εμφανίζονται 

ως εναγόμενοι, εκτός από 
την Άνταμς, και ο σύζυγός 
της, η κόρη της και οι ιδιο-
κτήτες του σπιτιού της.
Μεταξύ των κατηγοριών 

που διατυπώνει ο ενάγων 
είναι κατηγορίες για αμέ-
λεια, για συνωμοσία και για 
εκούσια και ακούσια πρό-
κληση ψυχικής οδύνης.
Στη διάρκεια της συνεδρί-

ας, η Άνταμς – όπως υποστη-
ρίζει ο ενάγων – διάβασε τα 
χαρτιά ταρώ του Ρεστρέπο 
και του είπε ότι έχει πάνω 
του «mala suerte», δηλαδή 
«κακοτυχία από κατάρα που 
του έριξε μια μάγισσα, την 
οποία προσέλαβε η πρώην 
σύντροφός του».

© ekriti.gr

Ένα γήπεδο μπάσκετ και μια παιδική χαρά από 
20.000 ανακυκλωμένα παπούτσια έφτιαξε 

γνωστή εταιρία αθλητικών ειδών στο Βελιγράδι. 
Το πάρκο αναψυχής βρίσκεται στο Νέο Βελιγράδι 
στην πρώην περιοχή Block 70 που τώρα ονομάζε-
ται «BLOK 70» – ένα χώρο γνωστό για τις βαθιές 
ρίζες του στο μπάσκετ, καθώς κάποτε εκεί κατοι-
κούσαν θρυλικοί αθλητές του αθλήματος.
Μαζί με την εταιρεία Sport Time Balkans, η πόλη 

του Βελιγραδίου είχε στόχο να δημιουργήσει νέο 
χώρο για παιδιά και ενήλικες, για να παίζουν και 
να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η προηγούμενη 
δομή και τα εξαρτήματα του πάρκου ανακαινίστη-
καν πλήρως, από παλιά παπούτσια δωρεά από την 
τοπική κοινότητα, τα οποία ανακυκλώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν για ένα εντυπωσιακό χρωμα-
τικό σχέδιο και γραφικές λεπτομέρειες, που παρα-

πέμπουν στην ανάγκη επείγουσας δράσης για την 
κλιματική αλλαγή.
Εκτός από το γήπεδο και την παιδική χαρά, το A&P 

σχεδίασε σχολαστικά τα παγκάκια, την περίφραξη, 
το εξωτερικό γυμναστήριο, τους κάδους συλλογής 
απορριμμάτων και αποκατάστησε υπάρχοντα στοι-
χεία.
«Η οπτική μας ταυτότητα για το «Move to Zero» 

απέκτησε πνοή στο σχεδιασμό του γηπέδου και 
της παιδικής χαράς στο Νέο Βελιγράδι και νιώθω 
απίστευτα ενθουσιασμένος που γνωρίζω ότι ο σχε-
διασμός, η κοινότητα και η ευθύνη απέναντι στον 
πλανήτη μας ήταν όλα αναπόσπαστα στοιχεία σε 
αυτό το πρότζεκτ» δήλωσε ο Μάθιου Τζόουνς, δι-
ευθυντής δημιουργικού του Accept & Proceed.

© ekriti.gr

Σκίουρος αποθήκευσε σε αγροτικό 
αυτοκίνητο 160 κιλά καρύδια σε 4 μέρες!

Γήπεδο Γήπεδο 
μπάσκετ μπάσκετ 

από 20.000 από 20.000 
ανακυκλωμένα ανακυκλωμένα 

αθλητικά αθλητικά 
παπούτσια!παπούτσια!

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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Νέα πτώση, η 4η συνεχόμενη, στο πο-
σοστό ανεργίας του Καναδά, είχαμε 

το μήνα Σεπτέμβριο, Ειδικότερα, κατα-
γράφηκε ποσοστό 6,9% έναντι 7,1 τον 
Αύγουστο. Επίσης, η απασχόληση επέ-
στρεψε στο επίπεδο Φεβρουαρίου 2020 
το Σεπτέμβριο, αυξανόμενη κατά 157.000 
(+0,8%). Το ποσοστό απασχόλησης ήταν 
60,9%, δηλαδή 0,9 ποσοστιαίες μονά-
δες χαμηλότερο από το Φεβρουάριο του 
2020. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργα-
τικό δυναμικό ήταν 65,5% το Σεπτέμβριο, 
αντίστοιχο με το ποσοστό που παρατηρή-
θηκε το Φεβρουάριο του 2020.

Η απασχόληση μεταξύ των γυναικών της 
βασικής ηλικίας (25 έως 54 ετών) ήταν 
49.000 (+0,8%) πάνω από το επίπεδο Φε-
βρουαρίου 2020. Μεταξύ των ανδρών της 
ίδιας ηλικίας, η απασχόληση ήταν ισοδύ-
ναμη με το Φεβρουάριο του 2020.

Η απασχόληση μεταξύ γυναικών ηλικί-
ας 55 ετών και άνω συνέχισε να υστερεί 
σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2020 
(-42.000, -2,2%).
Εξάλλου, η απασχόληση σε επαγγέλματα 

που δεν απαιτούν μεταδευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν 287.000 θέσεις χαμη-
λότερη το Σεπτέμβριο του 2021 από ό,τι 
το Σεπτέμβριο του 2019 (μη εποχικά προ-
σαρμοσμένη). Ο αριθμός των υπαλλήλων 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
ήταν στα επίπεδα ή πάνω από τα επίπεδα 
Φεβρουαρίου 2020, ενώ η αυτοαπασχό-
ληση παρέμεινε στο 8,4% (-241.000) κάτω 
από το επίπεδο πριν από την πανδημία.

Η απασχόληση στον τομέα παραγωγής 
υπηρεσιών ξεπέρασε το επίπεδο πριν από 
τον COVID το Σεπτέμβριο, ενώ η απασχό-
ληση στον τομέα της παραγωγής αγαθών 
παρέμεινε 3,2% (-128.000) κάτω από το 
επίπεδο Φεβρουαρίου 2020.
Οι συνολικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν 

κατά 1,1%, αλλά ήταν 1,5% χαμηλότερες 
από το επίπεδο πριν από την πανδημία.

Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονταν 
από το σπίτι ήταν 4,1 εκατομμύρια το Σε-
πτέμβριο, από 5,1 εκατομμύρια τον Απρί-
λιο του 2020.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΗΤΑΝ  
ΕΥΡΕΩΣ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι αυξήσεις της απασχόλησης συγκε-
ντρώθηκαν στην εργασία πλήρους απα-
σχόλησης και μεταξύ των ατόμων της 
βασικής ηλικιακής ομάδας εργασίας από 

25 έως 54 ετών. Τα κέρδη της απασχόλη-
σης κατανεμήθηκαν μεταξύ του δημόσιου 
τομέα (+78.000, +1,9%) και του ιδιωτικού 
τομέα (+98.000, +0,8%).

Οι αυξήσεις στον τομέα των υπηρεσιών 
(+142.000) οδήγησαν σε άνοδο τη δημό-
σια διοίκηση (+37.000), την πληροφό-
ρηση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία 
(+33.000) και τις επαγγελματικές, επιστη-
μονικές και τεχνικές υπηρεσίες (+30.000). 
Η απασχόληση όμως σε υπηρεσίες δια-
μονής και τροφίμων μειώθηκε για πρώ-
τη φορά σε πέντε μήνες (-27.000), ενώ η 
απασχόληση στη μεταποίηση (+22.000) 
και στους φυσικούς πόρους (+6.600) αυ-
ξήθηκε. Τέλος, υπήρξε μικρή αλλαγή στον 
τομέα της παραγωγής αγαθών συνολικά.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΕΞΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

Η Βρετανική Κολούμπια ήταν η μόνη 
επαρχία με απασχόληση ιδιαίτερα πάνω 
από το επίπεδο πριν από την πανδημία.

Η απασχόληση στο Οντάριο αυξήθηκε 
για τέταρτο συνεχόμενο μήνα (+74,000, 
+1%) το Σεπτέμβριο, όλα σε εργασία πλή-
ρους απασχόλησης. Στη μητροπολιτική 
περιοχή απογραφής του Τορόντο (CMA), 
η απασχόληση αυξήθηκε κατά 39.000 
(+1,1%). Η πρόσθετη απασχόληση έφερε 
συνολικά επαρχιακά κέρδη από το Μάιο 
του 2021 σε 316.000 (+4,4%). Η απασχό-
ληση αυξήθηκε στην πληροφόρηση, τον 
πολιτισμό και την αναψυχή, καθώς και 
στα οικονομικά, τις ασφάλειες, τα ακίνη-
τα, την ενοικίαση και τη χρηματοδοτική 
μίσθωση, ενώ μειώθηκε στις υπηρεσί-
ες διαμονής και τροφίμων. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμε-
νο μήνα, μειωμένο κατά 0,3 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 7,3% το Σεπτέμβριο.

Η απασχόληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε 
κατά 31.000 (+0,7%) το Σεπτέμβριο, αφού 
διατηρήθηκε σταθερή τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο. Τα κέρδη καθοδηγήθηκαν 
από τη μεταποίηση, ακολουθούμενη από 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές υπηρεσίες. Το ποσοστό ανεργίας το Σε-
πτέμβριο ήταν 5,7%. Στο Μόντρεαλ CMA, 
η απασχόληση σημείωσε ελαφρά διαφο-
ροποίηση το Σεπτέμβριο, μετά τη μείωση 
των 29.000 (-1,3%) τον Αύγουστο. Το CMA 
του Κεμπέκ κατέγραψε το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας από όλα τα CMA στον 
Καναδά, στο 4,1% το Σεπτέμβριο.
Στην Αλμπέρτα, η απασχόληση αυξήθη-

κε κατά 20.000 (+0,9%) το Σεπτέμβριο, η 
δεύτερη διαδοχική αξιοσημείωτη αύξηση 
από το Μάρτιο του 2021. Τα κέρδη ήταν 
κυρίως στο εμπόριο χονδρικής και λιανι-
κής. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,1%, ακό-
μη υψηλότερο από το ποσοστό πριν από 
την πανδημία του 7,5% το Φεβρουάριο 
του 2020.
Το Σεπτέμβριο, υπήρχαν 7.800 (+1,2%) 

περισσότεροι εργαζόμενοι Manitobans, 
η δεύτερη αύξηση σε τρεις μήνες. Τα κέρ-
δη το Σεπτέμβριο ήταν με μερική απασχό-
ληση και σχεδόν όλα μεταξύ των γυναικών 
ηλικίας 25 ετών και άνω και των ανδρών 
ηλικίας 25 έως 54 ετών. Το ποσοστό ανερ-
γίας δεν άλλαξε πολύ στο 5,6%.
Μετά από τέσσερις μήνες μικρών αλλα-

γών, η απασχόληση στο New Brunswick 
αυξήθηκε κατά 6.100 (+1,7%) το Σεπτέμ-
βριο, κυρίως σε εργασία πλήρους απα-
σχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 
9,3% το Σεπτέμβριο, αμετάβλητο για τρίτο 
συνεχόμενο μήνα.

Στο Saskatchewan, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 5.300 (+0,9%) το Σεπτέμβριο, 
το δεύτερο συνεχόμενο μηνιαίο κέρδος. Η 
αύξηση το Σεπτέμβριο ήταν σχεδόν όλη με 
μερική απασχόληση. Το ποσοστό ανεργί-
ας μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 6,3%.
Τα ποσοστά ανεργίας στις επαρχίες του 

Καναδά για το μήνα Σεπτέμβριο έχουν ως 
εξής (σε παρένθεση ο Αύγουστος). Όπως 
παρατηρούμε, σύμφωνα με το χρώμα, 5 

επαρχίες είχαν μείωση ποσοστού (πρά-
σινο), 4 είχαν αύξηση (κόκκινο) και μία 
ήταν στα ίδια (μαύρο): Newfoundland & 
Labrador 13,1% (12,1%), Prince Edward 
Island 11,3% (10,6%), Nova Scotia 8% 
(7,8%), New Brunswick 9,3% (9,3%), 
Quebec 5,7% (5,8%), Ontario 7,3% (7,6%), 
Manitoba 5,6% (5,7%), Saskatchewan 
6,3% (7%), Alberta 8,1% (7,9%), British 
Columbia 5,9% (6,2%).

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Μετά τη μείωση το δεύτερο τρίμηνο του 
2021, η απασχόληση στο Yukon παρέ-
μεινε σταθερή στα 21.700 για τους τρεις 
μήνες που έληξαν το Σεπτέμβριο. Το πο-
σοστό απασχόλησης ήταν 66%, επίσης 
ελάχιστα μεταβαλλόμενο και το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 6,1%.

Η απασχόληση στα Βορειοδυτικά Εδά-
φη ήταν σταθερή στις 23.300 για τους 
τρεις μήνες που έληξαν το Σεπτέμβριο, 
σε σύγκριση με το τρίμηνο που έληξε τον 
Ιούνιο. Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε 
σταθερό στο 4,5% και το ποσοστό απα-
σχόλησης ήταν 68,7%.

Η απασχόληση στο Nunavut ήταν κατά 
μέσο όρο 11.100 για τους 12 μήνες που 
έληξαν το Σεπτέμβριο και το ποσοστό 
απασχόλησης ήταν 48,5%. Το ποσοστό 
ανεργίας ήταν 9,1%.

© Canada stats
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6,9% στον Καναδά 6,9% στον Καναδά 
5,7% στο Κεμπέκ5,7% στο Κεμπέκ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Τσεπέλοβο: Της Τύμφης οι ομορφιές 
Παραδοσιακό Ζαγοροχώρι με αξιό-

λογη ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, το 
Τσεπέλοβο είναι χτισμένο σε πλαγιά του 
ορεινού όγκου της Τύμφης (υψόμετρο 
1.080 μέτρα), σε απόσταση 49 χλμ. Βό-
ρεια από την πόλη των Ιωαννίνων.

Την όμορφη εικόνα του χωριού του Δή-
μου Ζαγορίου συνθέτουν η λιθόστρω-
τη πλατεία με τα πλατάνια, τα γραφικά 
καλντερίμια, τα πετρόχτιστα σπίτια και 
αρχοντικά, με τις περιτοιχισμένες αυλές 
και τις ωραίες αυλόπορτες.

Το Τσεπέλοβο αποτελεί αφετηρία περι-
πατητικών διαδρομών με μεγάλο ενδια-
φέρον. Από το Τσεπέλοβο καταγόταν η 
μεγάλη ηθοποιός Mαρίκα Kοτοπούλη 
(1887-1954). Εξαίρετο δείγμα εκκλησι-
αστικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα 
αποτελεί η εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου, που στολίζει το χωριό. Ο ναός φέρει 
επιχρυσωμένο τέμπλο (1760-1764) και 
τοιχογραφίες καπεσοβιτών ζωγράφων 
(1783-1786). Δίπλα στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου δεσπόζει το πυργοειδές 
εξαγωνικό καμπαναριό της.
Στην ευρύτερη περιοχή του Τσεπέλο-

βου εντοπίζεται η επιβλητική χαράδρα 

του Ρογκοβού. Σε πλαγιά της χαράδρας, 
ανάμεσα στο Τσεπέλοβο και το Καπέ-
σοβο, είναι χτισμένη η μονή του Αγίου 
Ιωάννη του Ρογκοβού.
Η βυζαντινή μονή, αφιερωμένη στον 

Αϊ-Γιάννη τον Πρόδρομο, ιδρύθηκε τον 
11ο αιώνα και ανοικοδομήθηκε το έτος 
1749. Στην αρχή της χαράδρας του Ρο-
γκοβού υψώνονται το μονότοξο γεφύρι 
του Χάτσιου (1804) και το Παλαιογέφυ-
ρο (18ος αιώνας).
Αξίζει, τέλος, να προστεθεί, ότι στο 

Τσεπέλοβο βρίσκεται ο τάφος του Ιω-
άννη Βηλαρά (1771-1823), γιατρού και 
ποιητή, προδρόμου του δημοτικισμού.

Τσεπέλοβο Ζαγορίου  
(πηγή: Ιωαννίδης Δημήτριος)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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You can't make an appointment by the Internet? Call 450 256-1603. 
Vaccination clinics begin on Monday, November 1, 2021.

FFoorr  mmoorree  iinnffoo::  lavalensante.com/en/vaccingrippelaval  

GET VACCINATED IF YOU LIVE WITH DIABETES, A 
WEAKENED IMMUNE SYSTEM, A HEART, LUNG OR 
KIDNEY DISEASE.

Make your online appointment right now at Clicsante.ca 
Free vaccine for the following individuals:
- Children from 6 months to 17 years old who have certain chronic diseases;
- Adults who have certain chronic diseases (including pregnant women regardless the

stage of pregnancy);
- Healthy pregnant women, in the 2nd and 3rd trimesters of their pregnancy;
- People aged 75 and over;
- Family members who live in the same household of a child under 6 months of

age or a person at higher risk of being hospitalized and to their caregivers;
- Health care workers.

THE FLU
CAN CRACK
YOUR
DEFENSES.

EVENIF YOU’REVACCINATEDAGAINSTCOVID-19!

Φέτος ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε 
αξιοσημείωτη αντοχή και κατάφερε 

να κερδίσει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 
το στοίχημα των εσόδων, υπερβαίνοντας 
ενδεχομένως ακόμη και τον πήχη του 50% 
των εισπράξεων του 2019. Το γεγονός σε 
σημαντικό βαθμό αποδίδεται στο ότι κα-
τάφερε να προσελκύσει ταξιδιώτες πρό-
θυμους να δαπανήσουν περισσότερα απ’ 
ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου 
– Ιουλίου η μέση δαπάνη ανά ταξίδι έφτα-
σε τα 737 ευρώ έναντι μόλις 468 ευρώ το 
2020 και 588 ευρώ στο αντίστοιχο διάστη-
μα του 2019.

ΕΥΑ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
© EURO2DAY.GR

Το βασικό ερώτημα, καθώς αρχίζουν οι 
σχεδιασμοί για το 2022, είναι αν η αύξη-
ση αυτή έχει παροδικά χαρακτηριστικά 
(επιπρόσθετη αποταμίευση λόγω των 
lockdown κ.τ.λ.) ή μπορεί να «μονιμοποι-
ηθεί».
Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, 

εκτιμά ότι είναι επιτεύξιμη η διατήρηση 
υψηλού μέσου εσόδου, σηματοδοτώντας 
μια στόχευση του ελληνικού τουρισμού 
σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επι-
πέδου που έχουν εντοπίσει στη χώρα μας 
ποιοτικό τουριστικό προϊόν, κάτι που θα 
ενισχύσει σημαντικά το ΑΕΠ.

Πρόκειται για μία παράμετρο μείζονος 
σημασίας αν ληφθούν υπόψη τα στοι-
χεία της ετήσιας Έκθεσης Οικονομικού 
Αντίκτυπου (Economic Impact Report-EIR) 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού 
και Τουρισμού (World Travel and Tourism 
Council-WTTC), βάσει των οποίων το 
πλήγμα που δέχθηκε το 2020 ο ελληνικός 
τουριστικός κλάδος εξαιτίας της πανδημί-
ας του κορωνοϊού οδήγησε στην απώλεια 
23 δισ. ευρώ από την εθνική οικονομία, 
με τη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ να 
μειώνεται κατά 61,1%. 
Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η συμβολή 

του τουρισμού στο ΑΕΠ μειώθηκε από 
38,1 δισ. ευρώ (20,3%) το 2019, πριν 
την εμφάνιση της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, σε 14,8 δισ. ευρώ (8,7%) το 
2020.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Είναι γεγονός, πάντως, πως στους «κερ-

δισμένους» της φετινής σεζόν συγκαταλέ-

γονται τα πολυτελή resorts και οι luxury 
κατοικίες που προσφέρουν μεγαλύτερη 
ιδιωτικότητα (και άρα περισσότερη προ-
στασία από τον κορωνοϊό) στους επισκέ-
πτες. 
Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας 

συμβούλων επιχειρήσεων GBR Consulting, 
μπορεί οι επιδόσεις των ξενοδοχείων, πό-
λεως και resorts, να κινήθηκαν σε χαμηλά 
επίπεδα συγκριτικά με το έτος-ορόσημο 
για τον ελληνικό τουρισμό 2019, ωστόσο, 
η Ελλάδα, παρά την πανδημία, κατάφερε 
να προσελκύσει τουρίστες υψηλότερου 
-σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- ει-
σοδηματικού προφίλ.

Είναι ενδεικτικό ότι τα συνολικά έσοδα 
ανά κατειλημμένο δωμάτιο στα resorts 
τον περασμένο Ιούνιο ήταν σημαντικά 
υψηλότερα, όχι μόνο έναντι του Ιουνίου 
του 2020, αλλά και έναντι του Ιουνίου του 
2019.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ
H πλειονότητα των επιχειρηματιών του 

τουρισμού εκτιμά, ότι αυτή η αύξηση της 
δαπάνης είναι μάλλον συγκυριακή και 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διάθεση 
των τουριστών να ταξιδέψουν και να απο-
λαύσουν τις διακοπές τους έπειτα από 
15 περίπου μήνες σκληρών περιορισμών, 
τάση που θα μπορούσε, ωστόσο, να συνε-
χιστεί υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στο 

Euro2day.gr, πολλοί ταξιδιώτες φέτος 
ήταν διατεθειμένοι να δαπανήσουν μεγα-
λύτερα ποσά για τις διακοπές τους λόγω 
της αποταμίευσης που είχαν κάνει τους 
προηγούμενους μήνες, κάτι το οποίο πα-
ρατηρείται και σε άλλες χώρες, βασικές 
ανταγωνίστριες της Ελλάδας σε επίπεδο 
τουρισμού.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ισπανία, τα έσο-
δα από τους ξένους τουρίστες τον Αύγου-
στο έφτασαν τα 5,9 δισ. ευρώ έναντι 2,46 
δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, 
με τη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη να 
ανέρχεται σε 1.136 ευρώ, αυξημένη κατά 
12,9%. Και μπορεί τα στοιχεία αυτά, που 
προέρχονται από το Instituto Nacional de 
Estadistica της Ισπανίας, να μην είναι συ-
γκρίσιμα με αυτά της χώρας μας, καθώς 
τα μεγέθη υπολογίζονται με διαφορετική 
μεθοδολογία, ωστόσο, αναδεικνύουν την 
τάση που θέλει φέτος τους τουρίστες να 
ξοδεύουν… καθ’ υπερβολή.

«Μετά από 1,5 χρόνο αποταμίευση, οι 
ίδιοι οι ταξιδιώτες επέλεξαν φέτος υψηλό-
τερου επιπέδου υπηρεσίες για τις διακο-
πές τους. Ξόδεψαν “υπερβολικά” σε σχέ-
ση με προηγούμενες χρονιές. Ο τουρίστας 
φέτος ήθελε να δαπανήσει, δεν είχε πάει 
διακοπές για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα και όταν του δόθηκε η ευκαιρία ήθελε 
να ξοδέψει. Η αύξηση της δαπάνης, ωστό-
σο, δεν προήλθε από την προσφορά, αλλά 
από τη ζήτηση. Δεν προχωρήσαμε, για 
παράδειγμα, συντεταγμένα σε αναβάθ-
μιση του προσφερόμενου προϊόντος, κάτι 
που θα προσέλκυε τουρίστες υψηλότερου 
εισοδηματικού επιπέδου. Οι ίδιοι οι του-
ρίστες θέλησαν να δαπανήσουν περισ-
σότερα», επισημαίνουν παράγοντες του 
τουρισμού. 

Κάποιοι αποδίδουν, μάλιστα, την αυξη-
μένη δαπάνη στο μεγάλο αριθμό αφίξεων 
τουριστών, των οποίων η μέση δαπάνη 
είναι υψηλότερη από αυτή που καταγρά-
φεται στο σύνολο της χώρας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
οι Αμερικανοί, οι οποίοι φέτος έδωσαν 
δυναμικό «παρών» στους δημοφιλείς 
ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, 
«ανεβάζοντας» το τελικό… ταμείο.

Είναι ενδεικτικό, ότι με βάση τα στοιχεία 
του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), 
η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη για την 
αμερικάνικη αγορά το 2019 ανήλθε στα 
1.008,2 ευρώ, υψηλότερη κατά 78,8% από 
την ΜΚΔ που καταγράφηκε στο σύνολο 
της χώρας και διαμορφώθηκε στα 564 
ευρώ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ  
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βέβαια, κάποιοι θεωρούν ότι η αυξημένη 
δαπάνη δεν αποτελεί απαραίτητα προϊόν 
συγκυρίας (κάτι που ενδεχομένως να απο-
δειχθεί την επόμενη σεζόν) και εκτιμούν 
ότι η τάση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και 
τα επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση 
ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να «εκμεταλ-
λευτεί» το θετικό για τον ελληνικό τουρι-
σμό momentum και θα προχωρήσει αφε-
νός σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν 
το τουριστικό προϊόν και αφετέρου σε αλ-
λαγή μοντέλου. 
Ενός μοντέλου που θα στοχεύσει πε-

ρισσότερο στην προσέλκυση ταξιδιωτών 
υψηλότερου βαλαντίου -και όχι στον 

αριθμό των τουριστών- και στην επιμή-
κυνση της σεζόν.

Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος, άλλω-
στε, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) έχει επανειλημμέ-
νως αναδείξει την ανάγκη ο ελληνικός 
τουρισμός να βελτιώσει το υψηλό επίπε-
δο ανταγωνιστικότητας που ήδη κατέχει 
μέσα από την προσφορά μιας απρόσκο-
πτης, βιώσιμης και υψηλού επιπέδου 
εμπειρίας σε ολόκληρο το φάσμα και το 
«οικοσύστημα» της τουριστικής αλυσίδας, 
κάτι το οποίο για να επιτευχθεί απαιτεί 
ένα σύνολο δράσεων.

Μεταξύ αυτών των δράσεων βρίσκεται 
και η ενίσχυση των υποδομών, που είναι 
απαραίτητες για την αναβάθμιση των του-
ριστικών προορισμών και για τη διατήρη-
ση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνι-
στικότητάς τους, ανάγκη ιδιαίτερα επιτα-
κτική σε μία περίοδο που αρκετοί δημο-
φιλείς προορισμοί ήρθαν αντιμέτωποι με 
τον υπέρ-τουρισμό και την αδυναμία των 
υφιστάμενων υποδομών να «ανταποκρι-
θούν» στις μεγάλες τουριστικές ροές.

Μπορεί βάσει της έρευνας της GBR 
Consulting o αριθμός των ξενοδοχείων 
που φέρουν την επωνυμία (brand) κά-
ποιας ελληνικής ή διεθνούς αλυσίδας να 
αυξήθηκε σε ποσοστό 65% το 2021 σε σχέ-
ση με το 2016 και τα πεντάστερα branded 
ξενοδοχεία να αυξήθηκαν σημαντικά το 
2021, ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των 
τουριστών κυρίως το δίμηνο Ιουλίου-Αυ-
γούστου ανέδειξε προβλήματα που αφο-
ρούσαν, μεταξύ άλλων, τα δίκτυα αποχέ-
τευσης, τη μη επάρκεια νερού, τη διαχεί-
ριση απορριμμάτων κ.ά. σε προορισμούς 
πρώτης γραμμής.
Όπως, μάλιστα, αποδεικνύει πρόσφα-

τη έρευνα της MINDHAUS για λογαρια-
σμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών 
(European Travel Commission – ETC), η 
πανδημία σε συνδυασμό με την εντονό-
τερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
αλλάζει το μοντέλο του τουρισμού. 

Είναι ενδεικτικό ότι 4 στους 10 ευρωπαί-
ους ταξιδιώτες να είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερα για να επισκε-
φθούν προορισμούς με λιγότερο κόσμο, 
τη στιγμή που το 51% δηλώνει πως επι-
θυμεί να ταξιδεύει περισσότερο σε περι-
όδους χαμηλότερης τουριστικής κίνησης.

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η διπλή τακτική της Τουρκίας για να επιβάλει το δικό της 
«Νόμο» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
Επίδειξη ισχύος επί του πεδίου και πα-

ραπλανητικά μηνύματα στη διεθνή 
κοινότητα ώστε να κατηγορηθεί η Ελλάδα 
και η Κύπρος για «προκλητικότητα», είναι 
η διπλή γραμμή που έχει υιοθετήσει η 
Τουρκία, ενώ η ίδια με κάθε τρόπο επιχει-
ρεί να εκμεταλλευθεί τη συγκυρία και να 
επιβάλει το δικό της «νόμο» στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal.gr

Με μια επιστολή στον ΟΗΕ αμφισβητεί 
ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε όλα 
πλέον τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
και τα Δωδεκάνησα, και με άλλη επιστολή 
κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν κάθεται στο 
τραπέζι του διαλόγου (όπως το εννοεί η 
Άγκυρα) και δε δέχεται την πρόταση του 
Τούρκου προέδρου για διεθνή διάσκεψη 
για τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσο-
γείου.
Η περίπτωση του ερευνητικού σκάφους 

Nautical Geo έδωσε την ευκαιρία στην 
Τουρκία να προωθήσει το δόγμα που έχει 
εξαγγελθεί εδώ και καιρό και από το Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, 
ότι «κανένα σχέδιο δε θα υλοποιηθεί στην 
περιοχή χωρίς τη συναίνεση της Τουρκί-
ας». 

Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τα σχέδια, 
που σύμφωνα με την Τουρκία διέρχονται 
από τη δήθεν τουρκική υφαλοκρηπίδα 
που μονομερώς έχει ορίσει στην αποτύ-
πωση της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και 
σε ολόκληρη την περιοχή, εφόσον θεωρεί 
ότι παρακάμπτουν την Τουρκία.
Το ίδιο βεβαίως δόγμα έχει εφαρμο-

γή και στις έρευνες της Κύπρου, όπου η 
Τουρκία είτε μόνη της, είτε με επίκληση 
των δικαιωμάτων του ψευδοκράτους, 
ζητά μερίδιο από την εκμετάλλευση πι-
θανών ευρημάτων στην ΑΟΖ της Κύπρου 
(στο νότιο τμήμα του νησιού) και υποχρε-
ωτική μεταφορά των υδρογονανθράκων 
μέσω της Τουρκίας, ώστε έτσι να αποκτή-
σει προστιθέμενη αξία, από πόρους στους 
οποίους φυσικά δεν έχει και ούτε μπορεί 
να διεκδικήσει.

Η Αθήνα ήταν προφανές ότι δεν επρόκει-
το να σηκώσει το γάντι που έριξε η Τουρ-
κία με την παρενόχληση δι’ ασυρμάτου 
στο Nautical Geo ανατολικά της Κρήτης, 
καθώς το πλοίο έστω και με προβληματι-
κό τρόπο θεωρητικά έκανε την έρευνα του, 
θεωρώντας ότι δεν πας σε σύγκρουση την 
οποία εκβιάζει ο αντίπαλος και για ένα 
θέμα που αφορά έρευνα μετρήσεων για 
την μελλοντική και υποθετική όδευση του 
αγωγού. Βεβαίως, η κίνηση της Τουρκίας 
πήγαινε πέραν του συγκεκριμένου έργου, 

καθώς ήταν η πρώτη έμπρακτη κίνηση αμ-
φισβήτησης της οριοθετημένης ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας με την Ελληνο-αιγυπτια-
κή Συμφωνία. 

Η απάντηση δόθηκε δια της διπλωματι-
κής οδού και με δηλώσεις της κυβέρνησης, 
αλλά πάντως παραμένει ένα θέμα για το 
εάν και πότε θα επιχειρηθεί από την Αθή-
να κάποια κίνηση που θα επιβεβαιώνει τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην 
περιοχή αυτή.
Οι απειλές της Τουρκίας αλλά και η συ-

νεχής παρουσία τουρκικών πολεμικών 
λίγα μίλια έξω από τις κυπριακές ακτές, 
υποχρέωσαν τη Λευκωσία να κρατήσει 
δεμένο στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας το 
Natural Geo καθώς η Τουρκία «απαγόρευ-
σε» τις έρευνες του στην Κυπριακή ΑΟΖ 
σε περιοχή που η Τουρκία έχει μονομε-
ρώς και αυθαίρετα εντάξει στην τουρκική 
υφαλοκρηπίδα, αφήνοντας για την Κύπρο 
υφαλοκρηπίδα μόνο όσο τα χωρικά της 
ύδατα.

Είναι γεγονός ότι για τον αγωγό East 
Med, εκτός της Λευκωσίας, υπάρχει μει-
ωμένο ενδιαφέρον από πλευράς Ελλάδας 
και μάλλον μηδενικό ενδιαφέρον από τη 
νέα κυβέρνηση του Ισραήλ, καθώς και ο 
πρώην πρωθυπουργός Μ. Νετανιάχου 
υποστήριζε τον αγωγό περισσότερο ως 
«πολιτικό Project».

Ενδεχομένη απόσυρση του πλοίου όμως, 
θα αποτελεί έστω και σε επίπεδο εντυπώ-
σεων, μια πρώτη νίκη της Τουρκίας. Και 
εάν Ελλάδα και Κύπρος δεν ολοκληρώ-
σουν τις έρευνες εντός της οριοθετημένης 
κυπριακής ΑΟΖ και της οριοθετημένης ελ-
ληνικής ΑΟΖ, τότε πώς θα υπερασπιστεί, 

κυρίως η Αθήνα, ενδεχόμενη επιθετική 
κίνηση της Τουρκίας, με την αποστολή 
ερευνητικού σε περιοχή της μη οριοθετη-
μένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε περι-
οχές που και το 2020 είχε πλεύσει το Oruc 
Reis ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού;

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Η Τουρκία με τη γνωστή επιστολή Σινιρλί-
ογλου της 30ης Σεπτεμβρίου προσπάθησε 
να «τσιμεντώσει» τη νομική επιχειρημα-
τολογία της για την παράλογη αμφισβήτη-
ση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών, 
λόγω της μη τήρησης της υποτιθέμενης 
υποχρέωσης αποστρατικοποίησης. Ο 
στόχος είναι να ενοχοποιηθούν τα μέτρα 
νόμιμης άμυνας που παίρνει η Ελλάδα, 
να εμφανισθούν τα νησιά ως περιοχές 
ειδικού καθεστώτος και άσκησης περιο-
ρισμένης κυριαρχίας, και συγχρόνως να 
μπει από το παράθυρο ένα «βαρύ» θέμα 
στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών συνο-
μιλιών.

Έτσι θα προβάλλεται η Ελλάδα ως η χώρα 
που δε θέλει ειλικρινή διάλογο επί όλων 
των προβλημάτων και μάλιστα ότι επιδι-
ώκει να αποφύγει ένα θέμα, στο οποίο η 
Τουρκία την κατηγορεί ότι παραβιάζει το 
Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, με μια ακόμη επιστολή 
της Τουρκίας στον ΟΗΕ με ημερομηνία 28 
Σεπτεμβρίου, ο μόνιμος αντιπρόσωπος Φ. 
Σινιρλίογλου δηλώνει ότι «… θα ήθελα να 
επαναλάβω την ετοιμότητα της Τουρκίας 
να διατηρήσει έναν ουσιαστικό διάλογο 
για την αντιμετώπιση και επίλυση όλων 
των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Τουρκί-

ας και Ελλάδας σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο».

Και επίσης, θέλοντας να ξεφύγει η Τουρ-
κία από την κριτική για την πειρατική 
πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο, 
εμφανίζεται ως «περιστερά» επαναφέρο-
ντας την πρόταση του προέδρου Ερντογάν 
για περιφερειακή διάσκεψη για την Ανα-
τολική Μεσόγειο. Η ιδέα αυτή όπως έχει 
αποτυπωθεί και σε επιστολή της Τουρκί-
ας στον ΟΗΕ (της 14ης Οκτωβρίου 2020 
(A/75/521) θα στηρίζεται στην «πρόταση 
Ερντογάν για σύγκληση περιφερειακής 
διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο 
με τη συμμετοχή Τουρκοκυπρίων. Αυτή η 
διάσκεψη θα μπορούσε να προσφέρει μια 
έγκαιρη ευκαιρία για την αποκλιμάκωση 
των εντάσεων στην περιοχή και τη δημι-
ουργία μιας θετικής δυναμικής».

Αυτή είναι μια ιδέα που άκριτα έχει υι-
οθετήσει και η ηγεσία της Ε.Ε. και προ-
ωθούσε ο κ. Μισέλ, καθώς η Τουρκία δε 
διεκδικεί μόνο μέσω μιας τέτοιας διάσκε-
ψης τη νομιμοποίηση και αναγνώριση του 
ψευδοκράτους, αλλά συγχρόνως επιχει-
ρεί να δώσει την εικόνα ειδικών συνθη-
κών στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ως 
μια περίκλειστη θάλασσα θα πρέπει οι 
θαλάσσιες ζώνες να ορισθούν όχι μέσω 
διμερών συμφωνιών αλλά με περιφερεια-
κή Διάσκεψη, λαμβανομένων υπόψη των 
«ειδικών συνθηκών». Και μάλιστα στην 
τουρκική πρόταση δεν υπάρχει η οποια-
δήποτε αναφορά, ότι αυτή η Διάσκεψη 
θα λειτουργήσει στη βάση του Δικαίου 
της Θάλασσας…

Στα ελληνοτουρκικά όλα δείχνουν ότι 
εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ελεγ-
χόμενης προς το παρόν έντασης αλλά 
και με νέα δεδομένα, που δημιουργεί ο 
τουρκικός αναθεωρητισμός και ο ανεξέ-
λεγκτος πλέον τουρκικός ηγεμονισμός. 
Οι παροτρύνσεις της Ουάσιγκτον για την 
ανάγκη διαλόγου για τα προβλήματα της 
Ανατολικής Μεσογείου, η παρελκυστική 
τακτική των Βρυξελλών που όπως είπε ο 
κ. Μπορέλ βλέπουν «πρόοδο στα σχέσεις 
με την Τουρκία» και αυτή η διπλή επιθετι-
κή τακτική της Τουρκίας που εκδηλώνεται 
και στο πεδίο και σε διπλωματικό επίπεδο, 
δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό…

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζε-
ται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, 
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην 
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο 
liberal.gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύ-
θερος». 
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών
Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αι-

γαίο και στην ανατολική Μεσόγειο 
είναι όλες εκτός προνοιών του Διεθνούς 
Δικαίου. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος 
που η Τουρκία δεν έχει φανερούς συμμά-
χους στις διεκδικήσεις της.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© newsbreak.gr

• Κανείς δεν τη στηρίζει -φανερά- στις 
διεκδικήσεις της στις θαλάσσιες ζώνες 
και στην άποψή της ότι τα νησιά δε δι-
καιούνται ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα πέραν 
των χωρικών υδάτων, που προς το παρόν 
εκτείνονται στα 21 ν.μ.
• Κανείς δεν τη στηρίζει στη εκπεφρα-

σμένη, εντελώς παράνομη θέση της για 
το εύρος των χωρικών υδάτων και την 
απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης 
για την απειλή πολέμου, που επικρέμαται 
πάνω από το Αιγαίο, στην περίπτωση που 
η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα 
στα 12 ν.μ. 
• Κανείς δεν τη στηρίζει στο εντελώς πα-

ράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. 
• Κανείς δεν τη στηρίζει -φανερά- στο 

θέμα της παράλογης και παράνομης διεκ-
δίκησης της κυριαρχίας ελληνικών νησιών.
• Κανείς δεν τη στηρίζει -φανερά- στο 

θέμα της αμφισβήτησης της ελληνικής κυ-
ριαρχίας σε 152 νησιά, νησίδες και βραχο-
νησίδες του Αιγαίου. 
• Κανείς δε στηρίζει την Τουρκία, στο 

εντελώς παράλογο και παράνομο δόγμα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο δέχε-
ται βολές ακόμα και από Τούρκους διπλω-
μάτες και αναλυτές. 
Όλες αυτές οι διεκδικήσεις, δεν έχουν 

κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, και γι’ 
αυτό η Τουρκία νιώθει απομονωμένη στα 
ζητήματα αυτά. Το μόνο θέμα στο οποίο 
η Τουρκία θεωρεί ότι έχει ερείσματα, με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι αυτό της 
παρουσίας στρατευμάτων στα ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου. Το σκεπτικό της Τουρ-
κίας θα το αναλύσουμε παρακάτω, αφού 
δούμε τι προβλέπουν οι διεθνείς συνθή-
κες με τις οποίες η Ελλάδα απέκτησε την 
κυριαρχία των νησιών αυτών.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ: «Το 
καθεστώς των νήσων Λήμνου και Σαμο-
θράκης διέπετε από τη Σύμβαση της Λο-
ζάνης για τα Στενά του 1923, η οποία αντι-
καταστάθηκε με τη Σύμβαση του Μοντρέ 
του 1936. Το καθεστώς των νήσων Μυτι-
λήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας διέπετε 
από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης του 
1923. Το καθεστώς των Δωδεκανήσων δι-
έπετε από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρι-
σίων του 1947.

ΛΗΜΝΟΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: Η αποστρα-

τιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών 
Λήμνου και Σαμοθράκης -η οποία, μαζί 
με την αποστρατιωτικοποίηση των Δαρ-
δανελίων, της Θάλασσας του Μαρμαρά 
και του Βοσπόρου, καθώς επίσης και των 
τουρκικών νησιών Ίμβρου (Gokceada), Τε-
νέδου (Bozcaada) και Λαγουσών (Tavcan), 
αρχικώς προεβλέπετο από τη Σύμβαση 
της Λοζάνης για τα Στενά του 1923, ωστό-
σο καταργήθηκε από τη Σύμβαση του 
Μοντρέ του 1936 – η οποία, όπως ρητώς 
μνημονεύεται στο προοίμιό της, αντικατέ-
στησε στο σύνολό της την προαναφερόμε-
νη Σύμβαση της Λοζάνης. Το δικαίωμα της 
Ελλάδας να εξοπλίσει τη Λήμνο και τη Σα-
μοθράκη αναγνωρίσθηκε από την Τουρκία, 
σύμφωνα και με την επιστολή που απηύ-
θυνε στον Έλληνα πρωθυπουργό, στις 6 
Μαΐου 1936, ο τότε Τούρκος πρέσβης στην 
Αθήνα Roussen Esref, κατόπιν οδηγιών της 
κυβέρνησής του…
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 

ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ: Όσον αφορά 
τα προαναφερόμενα νησιά, πουθενά στη 
Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης δεν προβλέ-
πεται ότι αυτά θα τελούν υπό καθεστώς 
αποστρατιωτικοποιήσεως. Η ελληνική κυ-
βέρνηση ανέλαβε μόνο την υποχρέωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης 
Ειρήνης της Λοζάνης, να μην εγκαταστήσει 
εκεί ναυτικές βάσεις ή οχυρωματικά έργα. 
Ειδικότερα, το ανωτέρω άρθρο προβλέπει 
τα εξής: “Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, 
η ελληνική κυβέρνησις υποχρεούται να 
τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω 
και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα:
-Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιη-

θώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως 
ή εις ανέργερσιν οχυρωματικού τινος έρ-
γου.
-Θα απαγορευθεί εις την ελληνικήν στρα-

τιωτικήν αεροπλοΐαν να υπερίπταται του 
εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Αντι-
στοίχως, η οθωμανική κυβέρνησις θα 
απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αερο-
πλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθει-
σών νήσων.
-Αι ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν 

ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι 
εις τον συνήθη αριθμόν των διά την στρα-
τιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες 
δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως 
και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυ-
νομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου 
του ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοι-
αύτην”.
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΝΑ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ): Τα Δωδεκάνη-
σα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα “κατά 
πλήρη κυριαρχία” από τη Σύμβαση Ει-
ρήνης των Παρισίων, μεταξύ Ιταλίας και 
Συμμάχων, τον Απρίλιο του 1947. Περαι-
τέρω, οι διατάξεις της εν λόγω συνθήκης 
προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση 

των νήσων αυτών: «Αι ανωτέρω νήσοι θα 
αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παρα-
μείνωσιν αποστρατιωτικοποιημέναι». Στα 
Δωδεκάνησα υφίστανται ορισμένες δυνά-
μεις εθνοφυλακής, οι οποίες έχουν δηλω-
θεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις της συμφωνίας CFE.

Όσον αφορά τους τουρκικούς ισχυρι-
σμούς για αποστρατιωτικοποίηση των 
Δωδεκανήσων, σημειώνεται ότι: Η Τουρ-
κία δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε 
αυτή τη συνθήκη του 1947, η οποία, επο-
μένως, αποτελεί “res inter alios acta” γι’ 
αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα 
κράτη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της 
Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των 
Συνθηκών, “μια συνθήκη δε δημιουργεί 
υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώ-
ρες” εκτός των συμβαλλομένων».

Οι παραπάνω επίσημες θέσεις του ελλη-
νικού υπουργείου Εξωτερικών αποδεικνύ-
ουν ότι, και στο ζήτημα αυτό, οι τουρκικές 
επίσημες καταγγελίες, για παραβίαση των 
συνθηκών με τις οποίες η Ελλάδα απέκτη-
σε την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου 
που βρίσκονται κοντά στα παράλια της 
Μικράς Ασίας, είναι μαχητές. Η ίδια η 
απειλή πολέμου, οι συνεχείς υπέρ-πτή-
σεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών 
πάνω από ελληνικά νησιά του Αιγαίου, 
η ύπαρξη της Στρατιάς Αιγαίου, μεγάλης 
δύναμης Πυροβολικού με εμβέλεια που 
υπερκαλύπτει τα νησιά του Αιγαίου, της 
αποβατικής δύναμης της Ταξιαρχίας Πε-
ζοναυτών και άλλων σχηματισμών που 
εκπαιδεύονται στην απόβαση σε νησί, με-
γάλου αριθμού ελικοπτέρων, που εκπαι-
δεύονται σε αεροκίνητη επιθετική επιχεί-
ρηση σε νησιά, και της Διοίκησης Στόλου 
Αποβατικών Σκαφών, καθώς και άλλα που 
δεν αναφέρθηκαν, με ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ μονα-
δική αποστολή την κατάληψη ελληνικών 
νησιών, δίνουν ξεκάθαρα το δικαίωμα 
στην Ελλάδα να λάβει ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ για να προστατέψει 
την κυριαρχία της από την ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ 
τουρκική απειλή.

Η παραπάνω κατάσταση όχι μόνο νομι-
μοποιεί, αλλά και υποχρεώνει την Ελλά-
δα να προβεί στην αναγκαία αμυντική 
προπαρασκευή, που θα της επιτρέψει να 
ασκήσει, εάν παραστεί ανάγκη, το δικαί-
ωμα νόμιμης άμυνας, το οποίο προβλέ-
πεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, και να προστατεύσει 
τα ελληνικά νησιά.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Όμως, παρότι εί-
ναι διεθνώς εκτεθειμένη στο θέμα της 
φανερής απειλής εναντίον των νησιών 
του Αιγαίου, η Τουρκία χρησιμοποιεί κατά 
κόρον και με διάφορους τρόπους το θέμα 
της στρατιωτικοποίησης των νησιών του 
Αιγαίου, και πρέπει να αντιληφθούμε 

ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα και-
νοφανές α λα Τούρκα «πλάσμα δικαίου» 
για να αποκτήσει ερείσματα σε διμερές 
επίπεδο στις χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε 
διεθνές, σε επίπεδο ΟΗΕ, και όχι μόνο.

Μάλιστα, στην τελευταία επιστολή προς 
τον ΟΗΕ, που υπογράφει ο Φεριντούν 
Σινιρλίογλου, η Τουρκία, όχι απλά βιάζο-
ντας, αλλά τσαλαπατώντας κάθε έννοια 
δικαίου, διατείνεται ότι η Ελλάδα, σε πε-
ρίπτωση που δεν απομακρύνει τα στρα-
τεύματα από τα νησιά, τότε χάνει και το 
δικαίωμα στην κυριαρχία τους, γιατί «η 
ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου είναι εξαρτώμενη από 
την αποστρατιωτικοποίησή τους».

Η τελευταία επιστολή Σινιρλίογλου απο-
τελεί απάντηση στην από 27ης Ιουλίου 
επιστολή της μόνιμης αντιπροσώπου της 
Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρίας Θεοφίλη, με 
την οποία απαντούσε με πλήρη επιχει-
ρηματολογία στο σύνολο των τουρκικών 
ισχυρισμών που καταγράφονταν στην 
προηγούμενη επιστολή του Τούρκου δι-
πλωμάτη και πάλι στον ΟΗΕ, με ημερομη-
νία 13 Ιουλίου 2021. Όμως, οι απαντήσεις 
και οι ανταπαντήσεις δεν επαρκούν.

Η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε σειρά 
ενεργειών για να ξεσκεπάσει την Τουρκία 
και να της αφαιρέσει κάθε «επιχείρημα» 
στο θέμα. Από την άμυνα πρέπει να περά-
σουμε στην επίθεση. Το πως θα γίνει αυτό, 
θα το δούμε στο επόμενο άρθρο…

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Προκλήθηκε με αφορμή ένα μικρό 
συνοριακό επεισόδιο. Είχε διάρκεια 

μιας εβδομάδας και μικρές απώλειες (50 
άνδρες). Οι ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, 

οι οποίες μετά το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο 
γνώρισαν ελάχιστα διαλείμματα βελτίω-
σης, είχαν ενταθεί, λόγω της δράσης των 
κομιτατζήδων σε ελληνικά εδάφη, με την 
ενθάρρυνση της βουλγαρικής κυβέρνη-
σης και απώτερο σκοπό την αυτονόμηση 
της ελληνικής Μακεδονίας.
Στις 18 Οκτωβρίου 1925 ένας έλληνας 

στρατιώτης που υπηρετούσε σε συνορια-
κό φυλάκιο στη θέση Δεμίρ Καπού, κοντά 
στο Μπέλες, κυνηγώντας το σκύλο του 
πέρασε τη συνοριακή γραμμή και σκοτώ-
θηκε από τα πυρά ενός Βούλγαρου σκο-
πού. 
Στη συνέχεια, από την ανταλλαγή πυρών 

μεταξύ των ανδρών των δύο φυλακίων, 
έχασαν τη ζωή τους δύο Έλληνες στρατιώ-
τες και ο λοχαγός διοικητής τους.
Μέσα στο ασταθές πολιτικό κλίμα της 

εποχής, ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκα-
λος διέταξε την εισβολή ελληνικών δυνά-
μεων στη Βουλγαρία, παρά τις περί του 
αντιθέτου εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων 
διπλωματών. 
Ο δικτάτορας πίστεψε, ότι το συνοριακό 

επεισόδιο αποτελούσε μέρος ενός ευ-
ρύτερου σχεδίου εισβολής. Έδωσε εντο-
λή στο Γ’ Σώμα Στρατού να εισβάλει στο 
βουλγαρικό έδαφος και να καταλάβει το 
Πετρίτσι, κέντρο δράσεως των κομιτα-

τζήδων. Όντως, οι Ελληνικές δυνάμεις ει-
σέβαλαν και έκαψαν μερικά βουλγαρικά 
χωριά. 
Παράλληλα, επιδόθηκε στη βουλγαρική 

κυβέρνηση ελληνική διαμαρτυρία με την 
απαίτηση: α) να ζητήσει η Βουλγαρία από 
την Ελλάδα συγγνώμη, β) να τιμωρηθούν 
οι ένοχοι, γ) να καταβληθεί στην Ελλάδα 
αποζημίωση 2 εκατομμυρίων γαλλικών 
φράγκων. Η Βουλγαρία, από την πλευ-
ρά της, προσέφυγε στην Κοινωνία των 
Εθνών, τον ΟΗΕ της εποχής, και κατάφε-
ρε ώστε το Συμβούλιο να ζητήσει άμεση 
διακοπή των εχθροπραξιών και την απο-
χώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τα 
βουλγαρικά εδάφη.
Ενόψει ενός γενικευμένου πολέμου, το 

Γενικό Επιτελείο συνειδητοποίησε ότι 
δεν υπήρχαν πυρομαχικά και εξοπλισμός, 
καθώς σχεδόν το σύνολο του βαρέως 
εξοπλισμού και των πυρομαχικών του ελ-
ληνικού Στρατού είχε εγκαταλειφθεί στη 
Μικρά Ασία. 
Ζητήθηκε εσπευσμένα η βοήθεια της 

Σερβίας, η οποία σε αντάλλαγμα πήρε 
την Ελεύθερη Ζώνη στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης κι ένα «διάδρομο» με τη σιδη-
ροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Γευ-
γελής. 
Λίγο αργότερα, ο Πάγκαλος ανετράπη 

και η νέα κυβέρνηση επαναδιαπραγμα-
τεύθηκε τη συμφωνία, με αποτέλεσμα οι 
Σέρβοι να πάρουν τελικά μόνο την Ελεύ-

θερη Ζώνη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Η Κοινωνία των Εθνών συγκρότησε διε-

θνή ανακριτική επιτροπή υπό τον Άγγλο 
διπλωμάτη σερ Χόρας Ράμπολντ για να 
εξετάσει τις ευθύνες των δύο κρατών και 
να αποφασίσει σχετικά. 
Στις 28 Νοεμβρίου η επιτροπή Ράμπολντ 

υπέβαλε το πόρισμά της, το οποίο υιο-
θετήθηκε από το Συμβούλιο. Σύμφωνα 
με αυτό, η ευθύνη βάρυνε τελικά την Ελ-
λάδα, η οποία όφειλε να καταβάλει στη 
Βουλγαρία αποζημίωση 45.000 αγγλικών 
λιρών, ενώ η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να 
αποζημιώσει την οικογένεια του Έλληνα 
λοχαγού Χαράλαμπου Βασιλειάδη, που 
σκοτώθηκε από τα πυρά των Βούλγαρων 
συνοριακών φρουρών. 
Μάλιστα, η Αγγλία απείλησε ότι εάν η 

Ελλάδα δεν αποδεχόταν την απόφαση, δε 
θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει το στόλο 
εναντίον της.
Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε για την ανι-

σότητα της μεταχείρισης, σε σχέση με 
εκείνη της Ιταλίας, όταν δυνάμεις της κα-
τέλαβαν για λίγο την Κέρκυρα, το 1923, 
ως αντίποινα για το φόνο του Ιταλού 
στρατηγού Ενρίκο Τελλίνι, ο οποίος επι-
θεωρούσε τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Όμως, μεγάλη ήταν η ευθύνη του δικτά-

τορα Πάγκαλου, ο οποίος δεν κατανόησε 
τις διεθνείς εξελίξεις και τις μεθόδους της 
διπλωματίας.

© SANSIMERA.GR

Ο στρατηγός Νίδερ και αριστερά 
του ο συνταγματάρχης Πάγκαλος, σε 
παρατηρητήριο κοντά στο Στρυμόνα

Αποφασιστικής σημασίας ναυμαχία 
μεταξύ του αγγλικού και του γαλ-

λο-ισπανικού στόλου, που εντάσσεται 
στο πλαίσιο των Ναπολεόντειων Πολέ-
μων (1800 – 1815). 
Διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 1805 στα 

ανοιχτά του ακρωτηρίου Τραφάλγκαρ, 
στη νοτιοδυτική ακτή της Ισπανίας, και 
έληξε με θρίαμβο των Άγγλων, αλλά και 
με μια μεγάλη απώλεια: το θάνατο του 
Άγγλου ναυάρχου, Οράτιου Νέλσον.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1805 ο Γάλλος 

ναύαρχος Πιέρ Ντε Βιλνέβ έλαβε εντολή 
να αποπλεύσει με το στόλο του από το 
ισπανικό λιμάνι του Κάδιξ, με προορισμό 
τη Νεάπολη (Νάπολη), όπου θα απο-
βίβαζε στρατεύματα για τη γαλλική εκ-

στρατεία στη Νότια Ιταλία. Τη νύχτα της 
19ης προς την 20η Οκτωβρίου ο γαλλικός 
στόλος άφησε το Κάδιξ και προσπάθησε 
να περάσει απαρατήρητος τη Δυτική Με-
σόγειο, για να μην αναγκαστεί να δώσει 
μάχη με τον αγγλικό στόλο, που καιροφυ-
λακτούσε. Δεν τα κατάφερε, καθώς τον 
πρόλαβε ο Νέλσον στα ανοιχτά του ακρω-
τηρίου Τραφάλγκαρ.
Η αποφασιστική εμπλοκή έγινε το μεση-

μέρι της 21ης Οκτωβρίου 1805. Από τη 
μία πλευρά παρατάχθηκαν 33 πλοία του 
αγγλικού στόλου με 2.148 κανόνια και αρ-
χηγό τον Οράτιο Νέλσον. Από την άλλη, 
ο ενωμένος γαλλο-ισπανικός στόλος υπό 
τον Πιέρ ντε Βιλνέβ, με ίσο αριθμό πλοί-
ων και 2.568 κανόνια. 

Στις 11:45 π.μ. ο Νέλσον έδωσε το σύν-
θημα της επίθεσης στους άνδρες του με 
το μήνυμα: «Η Αγγλία περιμένει από τον 
καθένα σας να επιτελέσει το καθήκον 
του». Ο Αγγλος ναύαρχος με ένα ευφυ-
ές στρατήγημα, διεμβόλισε τις εχθρικές 
γραμμές από δύο σημεία, νικώντας κατά 
κράτος στους γαλλο-ισπανούς, που είχαν 
παρατάξει τα πλοία τους σε μία γραμμή, 
το ένα πίσω από το άλλο. 
Όμως, ένα εχθρικό βόλι από το μουσκέ-

το ενός ελεύθερου σκοπευτή χτύπησε 
κατάστηθα το Νέλσον στις 1:25 μ.μ. Τρεις 
ώρες αργότερα (4:30 μ.μ.) άφησε την τε-
λευταία του πνοή πάνω στη ναυαρχίδα 
του «Βίκτορι», γνωρίζοντας ότι η ναυμα-
χία έκλινε υπέρ των Άγγλων.

Στις 5:45 το απόγευμα οι εχθροπραξίες 
σταμάτησαν οριστικά, αφού οι γαλλο-ι-
σπανοί είχαν χάσει 5.781 άνδρες (3.243 
νεκροί, 2.538 τραυματίες) και 19 πλοία, 
ενώ 7.000 είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι, 
ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του στό-
λου τους ναύαρχος Βιλνέβ. 
Οι Άγγλοι έχασαν 1.695 άνδρες (449 νε-

κροί και 1.246 τραυματίες), αλλά κανένα 
πλοίο.
Η νίκη των Άγγλων ήταν αποφασιστικής 

σημασίας. Τους κατέστησε κυρίαρχους 
των θαλασσών για 100 χρόνια ακόμη, ενώ 
έβαλε τέλος στα σχέδια του Ναπολέοντα 
για εισβολή στα βρετανικά νησιά.

© SANSIMERA.GR
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Τα Pandora Papers και η παγκόσμια 
αυτοκρατορία του χρήματος
Οι αποκαλύψεις για τα Pandora 

Papers, όπως και οι προηγηθείσες 
για τα Panama Papers και τα Paradise 
Papers, αποδεικνύουν αυτό που όλοι οι 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνώρι-
ζαν, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν. 
Πολύ περισσότερο δεν μπορούσαν να 
ξέρουν, ποια μέλη της διεθνούς πολιτι-
κής και οικονομικής ελίτ έχουν τέτοιους 
λογαριασμούς και ποιοι όχι. Οι φορολογι-
κοί παράδεισοι, όμως, υπάρχουν ακριβώς 
επειδή υπάρχει σχετική ζήτηση από την 
αυτοκρατορία του χρήματος.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έκανε ποτέ 
τον κόπο να εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτό 
το είδος της εταιρείας, δεδομένου ότι δεν 
εξυπηρετεί ούτε το διεθνές εμπόριο, ούτε 
κάποια άλλη λειτουργία της διεθνούς οι-
κονομίας. Το μόνο που εξυπηρετεί είναι 
την φοροαποφυγή και την απόκρυψη 
πλούτου, ο οποίος συχνά έχει προκύψει 
όχι από νόμιμους τρόπους. Το φαινόμε-
νο της φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής 
υπήρχε πάντα, αλλά με τη μετάλλαξη του 
καπιταλισμού στο πλαίσιο της παγκοσμι-
οποίησης, έχει προσλάβει πρωτοφανείς 
διαστάσεις.
Οι δυτικές κυβερνήσεις εκλέγονται από 

τους λαούς για να σεβαστούν το Κράτος 
Δικαίου και για να υποστηρίξουν τις δη-
μοκρατικές αρχές. Μία εξ αυτών είναι, ότι 
κάθε φορολογούμενος πρέπει να πληρώ-
νει αναλόγως του εισοδήματός του. Το γε-
γονός ότι αυτό δε συμβαίνει και μάλιστα 
δε συμβαίνει με την κραυγαλέα ανοχή των 
κυβερνήσεων, είναι το διαρκές σκάνδαλο 
που συστηματικά παρακάμπτεται από τα 
συστημικά Μίντια.

Οι πολιτικές ελίτ στις μεγάλες δυτικές 
χώρες δεν ευθύνονται μόνο γι’ αυτό. Εί-
ναι τόσο διαπλεκόμενες με το μεγάλο κε-
φάλαιο των χωρών τους, που έχουν την 
τάση να ταυτίζουν τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου με τα συμφέροντα των κρα-
τών. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει. Για λόγους 
χαμηλότερου κόστους εργασίας, οι «δυτι-
κές» πολυεθνικές έχουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταφέρει τις παραγωγικές δραστηριότη-
τές τους εκτός Δύσης. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει, ότι έχουν στερήσει θέσεις εργασί-
ας και τα αντίστοιχα εισοδήματα από τις 
δυτικές κοινωνίες και κατ’ επέκταση από 
τα δυτικά κράτη.
Το γεγονός ότι κατά κανόνα, οι μεγαλομέ-

τοχοι των πολυεθνικών είναι Αμερικανοί 
και Ευρωπαίοι, δεν καλύπτει, βεβαίως, το 
κενό. Τα υψηλά κέρδη των πολυεθνικών, 
μόνο σε μικρό ποσοστό επιστρέφουν στη 
Δύση και σε κάθε περίπτωση δεν προορί-
ζονται για να συντηρήσουν το βιοτικό επί-
πεδο των δυτικών κοινωνιών. Η ειρωνεία 
της υπόθεσης είναι πως η έμπρακτη αμφι-
σβήτηση αυτού του καθεστώτος προήλθε 
από έναν επιχειρηματία – πολιτικό, όπως 
ο Τραμπ.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ορισμένοι αναλυτές στη Δύση προβλέ-

πουν, ότι λόγω του αυταρχικού μονοκομ-
ματικού καθεστώτος της και των οικονομι-
κο-κοινωνικών αντιθέσεών της, η Κίνα θα 
αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια κρίση 
κατάρρευσης. Το ενδεχόμενο αυτό φο-
βίζει για τις επιπτώσεις που θα έχει στη 
διεθνή οικονομία και ως εκ τούτου στην 
αμερικανική και στις ευρωπαϊκές οικονο-
μίες. Από την άλλη πλευρά, όμως, η απο-
δυνάμωση ενός πανίσχυρου εμπορικού 
ανταγωνιστή θα ήταν επωφελής με στρα-
τηγικούς όρους.

Οι επισημάνσεις για τις αντιφάσεις της 
Κίνας δεν είναι λάθος, αλλά το συμπέρα-
σμα ότι θα αντιμετωπίσει κρίση κατάρ-
ρευσης δεν είναι καθόλου δεδομένο. Δεν 
αποκλείονται κοινωνικές εντάσεις. Προς 
το παρόν, όμως, το καθεστώς φαίνεται όχι 
μόνο να διατηρεί τον έλεγχο της κατάστα-
σης, αλλά και να υποστηρίζεται από τη 
νεοπαγή οικονομική ελίτ και από τμήματα 
του πληθυσμού, που λόγω της εκρηκτικής 
ανάπτυξης έχουν δει το βιοτικό τους επί-
πεδο να αναβαθμίζεται εντυπωσιακά.
Η κλιμακούμενη πίεση που δέχεται η 

Δύση από τις αναδυόμενες βιομηχανικές 
χώρες, έστω και αργά, θα υποχρεώσει τις 
δυτικές άρχουσες ελίτ να αναθεωρήσουν 
τα κυρίαρχα δόγματά τους. Έτσι κι αλλιώς, 
οι βεβαιότητές τους καταρρέουν η μία 
μετά την άλλη. Όταν οι Αγορές στη δεκα-
ετία επιτέθηκαν χωρίς σοβαρό λόγο ενα-
ντίον των χωρών της Ανατολικής Ασίας, 
προκαλώντας οικονομικά και κοινωνικά 
ερείπια, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι 
χαμογελούσαν κάτω από τα μουστάκια 
τους για το πλήγμα που δέχονταν οι αντα-
γωνιστές τους.
Πίστευαν ότι οι Αγορές δεν πρόκειται 

ποτέ να στραφούν εναντίον της Δύσης, η 
οποία και τις έθρεψε. Οι επιθέσεις ενα-
ντίον του ευρώ, αλλά και η κάποια στιγμή 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας των ΗΠΑ διέψευσαν και αυτό το μύθο. 
Αποδείχθηκε και κατ’ αυτό τον τρόπο, ότι 
η ολιγαρχία του χρήματος είναι περισσό-
τερο μια νέου τύπου πλανητική «αυτο-
κρατορία» παρά κεφαλαιοκράτες με αμε-
ρικανική ή ευρωπαϊκή συνείδηση.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
Είναι αληθές ότι η πανάκριβη διάσωση 

των τραπεζών στην κρίση του 2008 εκτό-
ξευσε τα ελλείμματα και ως εκ τούτου 
αύξησε απότομα το χρέος των δυτικών 
χωρών. Στην πραγματικότητα, όμως, το 
κόστος της διάσωσης ήταν το νερό που 
ξεχείλισε ένα ποτήρι, το οποίο ανάλογα 
με τη χώρα ήταν ή μισογεμάτο ή σχεδόν 
γεμάτο. Χρέη είχαν αρχίσει να συσσωρεύ-
ουν οι δυτικές χώρες εδώ και μερικά χρό-
νια, παρά το γεγονός ότι η διεθνής οικο-
νομία διάνυε περίοδο παχιών αγελάδων.

Οι αιτίες είναι δύο και αμφότερες πηγά-
ζουν από την παγκοσμιοποίηση:
-ΠΡΩΤΟΝ, η παραγωγή μετακόμισε σε 
μεγάλο βαθμό από τη Δύση προς τις χώ-
ρες με φθηνό κόστος εργασίας.
-ΔΕΥΤΕΡΟΝ, οι πολυεθνικές μετέφεραν 

την έδρα τους εκεί όπου οι φορολογικοί 
συντελεστές είναι χαμηλοί. Η εξέλιξη αυτή 
οδήγησε σ’ έναν ανταγωνισμό, αποτέλε-
σμα του οποίου ήταν μια γενική μείωση 
των φορολογικών συντελεστών.

Όλα αυτά επέφεραν σημαντική μείωση 
των κρατικών εσόδων. Για να συντηρή-
σουν οι δυτικές κυβερνήσεις στοιχειωδώς 
το μέσο βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές 
υποδομές στις χώρες τους, κατέφυγαν στο 
δανεισμό. 

Ειδικά στην Ευρωζώνη, που για χρόνια τα 
επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά, ο δανεισμός 
ήταν η εύκολη λύση. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα, τα κρατικά χρέη να ακολουθήσουν 
ανοδική τροχιά. Με άλλα λόγια, το χρήμα 
έχει μεταφερθεί μαζικά από τα κράτη σε 
ιδιώτες. Η μεγαλύτερη ή μικρότερη διό-
γκωση του χρέους ήταν αναπόφευκτο να 
προκαλέσει κάποια στιγμή κρίση χρέους. 
Όσο η διεθνής κοινότητα θα συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει τις Αγορές σαν ιερές αγελά-
δες, η δημοσιονομική κρίση των κρατών 
θα οξύνεται και στις ακραίες περιπτώσεις 
θα μετεξελίσσεται σε κρίση χρέους.
Ταυτοχρόνως, τα μέλη της διεθνούς ολι-

γαρχίας του χρήματος ψάχνουν τρόπο, όχι 
μόνο να αυξήσουν ακόμα περισσότερο 
τον ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο τους, 
αλλά και να φοροδιαφύγουν. Όπως απο-
δεικνύουν οι αποκαλύψεις με τα Panama, 

τα Paradise και τα Pandora Papers, πρό-
κειται μάλλον για κανόνα παρά για εξαί-
ρεση. Όταν, όμως, οι πολιτικές ελίτ με-
τατρέπονται περισσότερο ή λιγότερο σε 
μέλη αυτής της ολιγαρχίας του χρήματος, 
είναι παράλογο να περιμένεις πως οι κυ-
βερνήσεις θα υπερασπισθούν το δημόσιο 
συμφέρον, όπως θεσμικά έχουν οριστεί 
να κάνουν.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. Σήμερα είναι πολιτικός-δι-
πλωματικός σχολιαστής στον τηλεοπτικό 
σταθμό OPEN και διευθυντής του ιστότο-
που SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.
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Αγνώριστος ο Tom Cruise
Πάχυνε και οι φαν του έπαθαν σοκ 

Το γύρο του κόσμου κάνουν νέες φω-
τογραφίες και πλάνα με το χολιγου-

ντιανό σταρ, όπου σε αυτά ο 59χρονος 
Tom Cruise δείχνει να έχει πάρει αρκετά 
κιλά και το πρόσωπό του δείχνει πολύ 
φουσκωμένο.
Ο διάσημος ηθοποιός, που εδώ και δε-

καετίες έχει καταφέρει να είναι πάντα 
fit και ασχολείται εντατικά με τη γυμνα-
στική (μάλιστα έχει τόσο 
καλή φυσική κατάσταση 
που συχνά γυρίζει χωρίς 
κασκαντέρ ακόμα και δύ-
σκολες σκηνές σε ταινίες 
δράσης) αυτή τη φορά, 
φάνηκε πολύ πιο... παχύς 
στο πρόσωπο.
Ο σταρ πήγε σε αγώνα 

μπέιζμπολ στο Λος Άντζε-
λες, παρέα με το γιο του 
Connor, και εκεί τον εντό-
πισαν οι κάμερες και πλέ-
ον τα πλάνα με τον πιο... 
γεμάτο Tom Cruise έχουν 

κατακλείσει τα social media.
H αλήθεια είναι πως μόνο το πρόσωπο 

τού σταρ δείχνει να έχει φουσκώσει και 
χιλιάδες τον... κράζουν πως έκανε μια 
ακόμη (αποτυχημένη) αισθητική επέμ-
βαση στο πρόσωπό του για να παραμεί-
νει αγέραστος.

© SIGMALIVE MAGAZINE

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
Παντρεύτηκαν στην Ύδρα  
υπό άκρα μυστικότητα
Με τα ιερά δεσμά του 

γάμου παντρεύ-
τηκαν το απόγευμα της 
Δευτέρας 11/10 η Τόνια 
Σωτηροπούλου και ο Κω-
στής Μαραβέγιας, στο 
αγαπημένο τους νησί, 
στην Ύδρα. Οι δυο τους 
επέλεξαν να κάνουν πολι-
τικό γάμο κάτω από άκρα 
μυστικότητα στο ξενοδο-
χείο «Υδραία» – το παλιό 
αρχοντικό Οικονόμου, 
ιδιοκτησίας Αδαμαντίου 
Πολέμη. Το ζευγάρι πά-
ντρεψε ο αντιδήμαρχος 
της Ύδρας, Γιάννης Μπε-
λεγρής. Δίπλα στο ζευγάρι 
ήταν συγγενείς και αγα-
πημένοι φίλοι. Το ζευγάρι 
επέλεξε μια μπομπονιέρα 
– πουγκί, η οποία συνο-
δευόταν με ένα γλαστράκι 
που έγραφε: «Ευχαριστούμε πολύ, Κωστής & Τόνια, 11-10-2021».
Μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση, στο νησί έφτασαν φωτογράφοι, όμως το ζευ-

γάρι θέλησε να κρατήσει μακριά από τα φλας αυτή την ξεχωριστή για εκείνους ημέ-
ρα. Έσπευσαν ωστόσο να τους στείλουν τούρτα και κρασί προκειμένου να τους ευ-
χαριστήσουν αλλά και να τους πουν πως δε θα μπορέσουν να μοιραστούν μαζί τους 
αυτές τις στιγμές.

© govastileto.gr

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ – ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ: 
Πούλησαν μερίδιο από τον 
αμπελώνα που μοιράζονταν  

Η Αμερικανίδα ηθοποι-
ός Αντζελίνα Τζολί, 

πούλησε το μερίδιό της 
από την κοινή επιχείρηση 
κρασιού αξίας 164 εκα-
τομμυρίων δολαρίων, 
που απέκτησε μαζί με τον 
Μπραντ Πιτ.
Η Tenute del Mondo, η 

θυγατρική του ομίλου 
Stoli Group με έδρα το 
Λουξεμβούργο, αγόρασε 
το 50% του «Μιραβάλ» 
από την Αντζελίνα Τζολί, 
αγνώστου χρηματικού πο-
σού, σύμφωνα με Δελτίο 
Τύπου.
Το κτήμα «Μιραβάλ» εί-

ναι ένας αμπελώνας στο 
χωριό Κοράν, στο διαμέρι-
σμα Βαρ στις πλαγιές της 
γαλλικής Προβηγκίας. Το 

«Μιραβάλ» έγινε διάσημο το Μάιο του 2008, όταν το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να 
το αγοράσει. Εκεί μάλιστα, η Αντζελίνα Τζολί είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου του 
Μπραντ Πιτ και το 2014 πραγματοποιήθηκε ο γάμος τους στο παρεκκλήσι του κτήμα-
τος. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του ήταν ο Γάλλος πιανίστας της τζαζ, Ζακ Λουσιέρ, 
που είχε εγκαταστήσει ένα υπερσύγχρονο στούντιο ηχογράφησης. Εκεί είχαν ηχογρα-
φήσει τραγούδια ο Στινγκ και oι Pink Floyd. Η τεράστια κάβα του «Μιραβάλ» χτίστηκε 
το 1850 από τον Ζοζέφ-Λουί Λαμπό.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φλοριάνα Μεσίνα: Η καλλονή 
που έχει «τρελάνει» τους 
Ιταλούς φιλάθλους

Οι Ιταλοί φίλαθλοι έχουν  
χάσει το μυαλό τους  

με τη Φλοριάνα Μεσίνα! 
Η Ιταλο-κολομβιανή, η οποία  
παρουσιάζει την ποδοσφαιρική  
εκπομπή «Tutti In Campo»  
στο Canale 9, είναι φανατική  
οπαδός της Νάπολι και  
οι «παρτενοπέι» μόνο  
περήφανοι μπορούν  
να αισθάνονται που  
τους υποστηρίζει  
μία τέτοια γυναίκα.

Πάντως, το κορίτσι  
έχει γνώσεις για  
το ποδόσφαιρο και  
δεν είναι απλά… γλάστρα! 
Πριν από αρκετούς μήνες  

είχε μιλήσει και για την  
Ελλάδα και μάλιστα ευχόταν  
ο Κώστας Τσιμίκας να υπογράψει  
συμβόλαιο στην ομάδα της καρδιάς της, 
αλλά τελικά τον κέρδισε η Λίβερπουλ.

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

Προσέχουμε τα πράγματά σας... 
σεβόμαστε το όνομά μας.

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

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

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Α-Καλημέρα Μάγδα.
Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Τι έγινε, πήρες τις αποφάσεις σου;
Μ-Ποιες αποφάσεις;
Α-Εσύ δε μου είπες «Έχω να σκεφτώ πολ-

λά. Και να πάρω σοβαρές και αμετάκλη-
τες αποφάσεις…»; Αυτό δε μου είπες και 
μου έκλεισες και το τηλέφωνο;

Μ-Ναι μάλλον, ναι, έλα τώρα μην τα 
παίρνεις κατά γράμμα όλα. Είπα κάτι εκεί 
και το πήρες τόσο σοβαρά;

Α-Πως να το πάρω; Έπρεπε να σε είχα 
μαγνητοφωνήσει για να σε βάλω να 
ακούσεις τον εαυτό σου και το ύφος που 
είχε η φωνή σου.

Μ-Τόσο πολύ;
Α-Ναι. Εντέλει ποιες αποφάσεις πήρες 

που είναι αμετάκλητες;
Μ-Να σου πω την αλήθεια δεν πήρα ή 

μάλλον μου έβαλε φρένο ο Αγαμέμνων 
στο όλο σκεπτικό μου.

Α-Δηλαδή;
Μ-Να, με όλα αυτά που μου είπες για 

τους περιορισμούς από εδώ και από εκεί, 
σκέφτηκα μήπως είναι καλύτερα να τα 
πουλήσουμε όλα και να πάμε στην Ελλά-
δα.

Α-Στην Ελλάδα; Πως σου μπήκε η ιδέα 
αυτή; Εκεί νομίζεις δεν υπάρχουν περιο-
ρισμοί;

Μ-Φυσικά και υπάρχουν.
Α-Τότε τι αλλάζει;
Μ-Πολλά. Πάρα πολλά…
Α-Σαν τι;
Μ-Πρώτον, ο καιρός. Στην Ελλάδα ούτε  

χιόνια, ούτε κρύα.
Α-Σωστά…
Μ-Δεύτερον, ο τρόπος ζωής. Η Ελλάδα 

είναι παράδεισος σε σχέση με αυτά που 
ζούμε εδώ. Παρόλο τα εκεί μέτρα για τον 
ιό, μπορείς να πας να φας στις πλατείες 
και στα υπαίθρια τραπέζια των εστιατο-
ρίων και ζαχαροπλαστείων. Και σε ρωτώ, 
εδώ μπορείς;

Α-Μόνο αν είσαι πλήρως εμβολιασμένη…
Μ-Ακριβώς. Λοιπόν, σκεπτόμενη αυτές 

τις συγκρίσεις, σκέφτηκα να πάμε Ελλάδα.
Α-Και γιατί δεν πάτε; Τι άλλαξε;
Μ-Τα μέτρα.
Α-Μα τα ξέρεις τα μέτρα.
Μ-Δε μιλώ για τα περιοριστικά μέτρα.
Α-Τότε ποια μέτρα;
Μ-Τα μέτρα για να ταξιδέψεις. 
Α-Α, αυτά…
Μ-Ναι αυτά. Και σε ρωτώ αυτό που μου 

ρώτησε και ο Αγαμέμνων μου. Πότε θα 
προλάβουμε να τακτοποιήσουμε όλες τις 
υποθέσεις μας, πριν μπουν σε εφαρμογή 
τα ταξιδιωτικά μέτρα στις 30 Οκτωβρίου; 
Κάπως δύσκολο δεν είναι;
Α-Μόνο δύσκολο; Σχεδόν αδύνατον...
Μ-Ακριβώς. Κι έτσι που λες τα όνειρα 

για την  Ελλάδα έγιναν «όνειρα θερινής 
νυκτός».

Α-Εκτός αν…
Μ-Εκτός αν τι;
Α-Εκτός λέω αν αποδεχτείτε ότι είναι 

καιρός να κάνετε κι εσείς το εμβόλιο.
Μ-Όχι ακόμα…
Α-Γιατί όχι ακόμα;
Μ-Διότι έχουμε ακόμα ορισμένες ανα-

πάντητες ερωτήσεις σε αυτό το θέμα.
Α-Τι είδους ερωτήσεις;
Μ-Θα σου πω κι αν μπορείς να μου τις 

απαντήσεις τότε θα σε πάρω μαζί μου συ-
νοδεία για να κάνω το εμβόλιο.

Α-Ακούω…
Μ-Η πρώτη μου ερώτηση μπορεί να εί-

ναι χαζή αλλά στο τέλος θα καταλάβεις τι 
εννοώ. Εντάξει;

Α-Είμαι όλη αυτιά.
Μ-Για πες μου ποια η διαφορά μεταξύ 

του κορωνοϊού στο Μόντρεαλ και του κο-
ρωνοϊού στη Φλόριντα; Υπάρχει κάποια 
διάφορα μεταξύ των δύο;

Α-Δε νομίζω. Γιατί να υπάρχει; Απ’ ότι 
ξέρω υπάρχει παντού ο ίδιος ιός. Έτσι δεν 
είναι;

Μ-Μπράβο κυρία μου «Σωστά απαντή-
σατε και κερδίζετε ένα… πλυντήριο»!

Α-Τι πλυντήριο;
Μ-Έλα για αστείο το είπα, όπως γίνεται 

στα τηλεπαιχνίδια.
Α-Α, είπα κι εγώ…
Μ-Λοιπόν απάντησες ότι πρόκειται για 

τον ίδιο ιό. Είσαι σίγουρη γι’ αυτό; Μή-
πως θέλεις να το ξανασκεφτείς και να αλ-
λάξεις την απάντησή σου;
Α-Στο τέλος θα με σκάσεις. Κάνε γρήγο-

ρα διότι έχω να ετοιμαστώ.
Μ-Και για που παρακαλώ αν επιτρέπε-

ται;
Α-Πάμε να δειπνήσουμε έξω μ’ ένα φι-

λικό μας ζευγάρι. Θα καλούσαμε κι εσάς 
αλλά εσείς…

Μ-Μην το λες. Το ξέρω το τροπάριο «εί-
μαστε ανεμβολίαστοι».
Α-Ναι, αυτό. Εύχομαι να μη με παρεξη-

γήσεις που δε σας καλέσαμε.
Μ-Όχι. Τουναντίον θα αποδείξει ότι οι 

ενδοιασμοί μου έχουν κάποια βάση. Λοι-
πόν συνεχίζουμε το κουίζ;
Α-Ναι, αλλά γρήγορα.
Μ-Δε θα αργήσω. Λοιπόν, σύμφωνα με 

την απάντησή σου ο ιός είναι το ίδιο πα-
ντού, έτσι;

Α-Ναι, το είπαμε αυτό, παρακάτω…
Μ-Τότε μπορείς να μου εξηγήσεις, εφό-

σον ο ιός είναι το ίδιο παντού, γιατί τα 
περιοριστικά μέτρα δεν είναι παντού το 
ίδιο;
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Απλά. Εδώ για να φας στα εστιατόρια, 

καφετέριες κ.λπ., πρέπει να είσαι πλήρως 
εμβολιασμένη.

Α-Φυσικά.
Μ-Κι αν σε πιάσουν να τρως μη εμβολι-

ασμένη σε εστιατόριο, τρως πρόστιμο και 
το εστιατόριο παίρνει μεγαλύτερο πρό-
στιμο. Τα λέω καλά ως τώρα;

Α-Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω που θέ-
λεις να καταλήξεις.

Μ-Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις επίσης, ότι 
στο Κεμπέκ οι πλήρως εμβολιασμένοι με 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
φτάνουν το 74% και όχι κοντά στο 90% 
που διαλαλούν τα ενημερωτικά μέσα.
Α-Παρακάτω…
Μ-Έχουμε λοιπόν στο Κεμπέκ αυστηρά 

μέτρα και διαβατήριο εμβολιασμού.
Α-Το είπαμε αυτό.
Μ-Αυτό όμως που δεν είπαμε, είναι ότι 

στη Φλόριντα, σε σύγκριση με το Κεμπέκ, 
έχουν εμβολιαστεί πλήρως το 58,5% των 
κατοίκων.

Α-Αυτό δεν το ήξερα…
Μ-Μάθε επίσης ότι όλα εκεί είναι ανοι-

κτά. Μπορείς να φας στα εστιατόρια άνε-
τα. Ενώ εδώ τρως πρόστιμο επειδή δεν εί-
σαι εμβολιασμένος, εκεί τρώει πρόστιμο 
$5.000 ο καταστηματάρχης που δεν αφή-
νει τους μη εμβολιασμένους πελάτες στο 
μαγαζί του, στο εστιατόριο κλπ. 
Α-Κι αυτό δεν το ήξερα…
Μ-Τέλος, και είναι «το κερασάκι στην 

τούρτα» ο κυβερνήτης της Φλόριδας, Ron 
DeSantis, υπέγραψε μια διαταγή που 
προστατεύει το δικαίωμα των γονέων να 
επιλέγουν αν τα παιδιά τους φορούν μά-
σκα στα σχολεία. Και σου υπενθυμίζω ότι 
το Μάιο, υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που 
απαγορεύει τα διαβατήρια εμβολίων! 

Α-…
Μ-Επανέρχομαι λοιπόν στην ερώτηση 

την οποία απάντησες: υπάρχει διαφορά 
του ιού στο Κεμπέκ με αυτό της Φλόρι-
δας; Εκεί βασίζονται οι ενδοιασμοί μου.

Α-Με άφησες άναυδη! Αλλά όπως σου 
είπα πρέπει να σ’ αφήσω. Τα λέμε…
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

Info: 514-616-6919  dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons  |  Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS

Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

in collboration with:

Τα χερσαία σύνορα του Καναδά, που 
έχουν κλείσει για μη απαραίτητα τα-

ξίδια για περισσότερο από 18 μήνες στις 
ΗΠΑ, ανοίγουν τώρα για τους πλήρως 
εμβολιασμένους Καναδούς, οι οποίοι θα 
μπορούν να εισέρχονται στις Ηνωμένες 
Πολιτείες στις χερσαίες και πορθμειακές 
διαβάσεις συνόρων, ξεκινώντας από τις 
αρχές Νοεμβρίου. 

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανα-
κοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης 12/10 ένα 
σχέδιο για την έναρξη επαναλειτουργίας 
των χερσαίων συνόρων με τον Καναδά και 
το Μεξικό, τα οποία έχουν κλείσει για μη 
απαραίτητα ταξίδια από τις πρώτες ημέ-
ρες της πανδημίας του COVID-19 το Μάρ-
τιο του 2020.

Η ακριβής ημερομηνία για το άνοιγμα 
δεν έχει ακόμη καθοριστεί, σύμφωνα 
με ανώτερα στελέχη της διοίκησης που 
ενημέρωσαν δημοσιογράφους νωρίτερα 
για το σχέδιο, κατά τη διάρκεια μιας τη-
λεδιάσκεψης. Είπαν ότι μια σειρά από λε-
πτομέρειες είναι ακόμη υπό επεξεργασία, 
συμπεριλαμβανομένου του τύπου απο-

δεκτής τεκμηρίωσης για να αποδειχθεί η 
κατάσταση εμβολιασμού ενός ταξιδιώτη.
Οι ΗΠΑ περιμένουν επίσης οδηγίες από 

τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) σχε-
τικά με τους ταξιδιώτες που έλαβαν μικτές 
δόσεις εμβολίων COVID-19 ή το εμβόλιο 
AstraZeneca. Οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκρίνει 
τη μίξη δόσεων εμβολίου ή εμβολίου 
AstraZeneca για τους κατοίκους τους.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος σημείω-
σε, ότι το CDC σχεδιάζει να συστήσει την 
αποδοχή ταξιδιωτών που έρχονται με 
αεροπλάνο που έχουν εμβολιαστεί με 
οποιοδήποτε εμβόλιο εγκεκριμένο για 
επείγουσα χρήση από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει 
το AstraZeneca. Ο αξιωματούχος είπε ότι 
ένας παρόμοιος κανόνας πρέπει να ανα-
μένεται στις διασταυρώσεις εδάφους.
Η ανακοίνωση της Τρίτης 12/10 το βράδυ 

για την επαναλειτουργία, ήρθε λίγο μετά 
τον αντιπρόσωπο Brian Higgins – ένα Δη-
μοκρατικό της Νέας Υόρκης που υπήρξε 
ένας από τους πιο δυνατούς επικριτές 
στην Ουάσιγκτον για τους συνεχιζόμε-
νους περιορισμούς στα σύνορα – ο οποί-
ος δήλωσε: «Η ανάσα ανακούφισης που 
έρχεται από τις κοινότητες των βορείων 

συνόρων μετά από αυτήν την ανακοίνω-
ση είναι τόσο δυνατή, που μπορεί πρα-
κτικά να ακουστεί και στα δύο άκρα της 
Γέφυρας της Ειρήνης», δήλωσε ο Χίγκινς, 
αναφερόμενος στο εύρος που συνδέει το 
Μπάφαλο της Νέας Υόρκης με το Φορτ Έρι 
(Οντάριο), μία από τις πιο πολυσύχναστες 
γέφυρες μεταξύ των δύο χωρών. 

ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ
Οι επικαιροποιημένοι κανόνες σημαί-

νουν, ότι οι Καναδοί και οι Αμερικανοί 
πολίτες θα αντιμετωπίσουν σύντομα τους 
ίδιους κανόνες κατά τη διέλευση των συ-
νόρων μετά από μήνες δυσανάλογα μέ-
τρα στα μεγαλύτερα διεθνή σύνορα του 
κόσμου.

Η καναδική κυβέρνηση τον Αύγουστο 
άνοιξε ξανά τα σύνορά της για τους πλή-
ρως εμβολιασμένους Αμερικανούς ταξι-
διώτες, γεγονός που έθεσε επανειλημ-
μένα ερωτήματα, για το γιατί οι ΗΠΑ δεν 
έκαναν την ίδια αλλαγή. Οι κανόνες των 
ΗΠΑ έχουν επίσης περιγραφεί ως ασυνε-
πείς, αφού οι Καναδοί έχουν επιτραπεί να 
εισέλθουν στις ΗΠΑ αεροπορικώς, ακόμη 
και για μη ουσιώδεις σκοπούς, για το με-
γαλύτερο μέρος της πανδημίας. 

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν ότι 
οι ενημερωμένοι κανονισμοί αντικατο-
πτρίζουν την αυξανόμενη πρόσληψη εμ-
βολίων σε όλη τη Βόρεια Αμερική.
Σημείωσαν ότι σχεδόν 263 εκατομμύρια 

άνθρωποι στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το 
Μεξικό είναι πλέον πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. 

Οι βασικοί εργαζόμενοι που διασχίζουν 
τα χερσαία σύνορα, όπως οι φορτηγατζή-
δες, θα αντιμετωπίσουν επίσης μια νέα 
εντολή εμβολίου από τον Ιανουάριο του 
2022. Ο Μπάιντεν θα χαλαρώσει τους πε-
ριορισμούς των εξωτερικών αεροπορικών 
ταξιδιών, απαιτώντας από τον Καναδά να 
ανοίξει τα σύνορά του για πλήρως εμβολι-
ασμένους ξένους ταξιδιώτες. 

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περιμέ-
νουν να εφαρμόσουν αυτήν την αλλαγή, 
την οποία ανέφεραν ως τη δεύτερη φάση 
της επαναλειτουργίας των συνόρων, ώστε 
να δοθεί στους βασικούς εργαζόμενους 
επαρκής χρόνος για να εμβολιαστούν 
πλήρως. 
Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στα σύνορα 

έληγαν στις 21 Οκτωβρίου, αλλά τώρα θα 
παραταθούν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι 
νέοι κανόνες.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Ανοίγουν τα χερσαία  Ανοίγουν τα χερσαία  
σύνορα με ΗΠΑ  σύνορα με ΗΠΑ  

για εμβολιασμένους  για εμβολιασμένους  
ΚαναδούςΚαναδούς
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

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

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

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή 
17 Οκτωβρίου: 

Καλημέρα 
Πατρίδα

Οι επιπτώσεις του αποτελέσματος των εκλογών 
με τον Γιώργο Τσαντρίζο

Ελλάδα: Σε δίκη 27 άτομα 
για την τραγωδία στο Μάτι

Εδώλιο για 27 κατηγορουμένους, ανά-
μεσά τους υψηλόβαθμα στελέχη 

Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας, 
Αστυνομίας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Περιφέρειας Αττικής, για αδικήματα σε 
βαθμό πλημμελήματος, δείχνει ο εισαγ-
γελέας, με πρότασή του προς το αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο για τη φονική πυρ-
καγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 
102 ανθρώπους, στις 23 Ιουλίου του 2018.

Μέσα από την πρότασή του, που αριθ-
μεί πάνω από 600 σελίδες, ο εισαγγελέας 
Γιώργος Πολυκράτης προτείνει την παρα-
πομπή σε δίκη του συνόλου των κατηγο-
ρουμένων που προέκυψαν και από την 
ανάκριση, πλην ενός (συγκυβερνήτη του 
συντονιστικού αεροσκάφους), για λάθη 
και παραλείψεις που είχαν ως αποτέλε-
σμα τους 102 νεκρούς, τους πάνω από 32 
τραυματίες και τις τεράστιες υλικές κατα-
στροφές. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολυκράτης προτεί-
νει να δικαστούν οι κατηγορούμενοι για 
αξιόποινες πράξεις πλημμεληματικού χα-
ρακτήρα και όχι για κακουργήματα, όπως 
είχε επανειλημμένα ζητήσει ο ανακριτής. 
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελικός λειτουργός 
ζητεί να καθίσουν στο εδώλιο για:
- Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά 

συρροή από υπόχρεο διά παραλείψεως. 
- Σωματική βλάβη από αμέλεια κατά 

συρροή από υπόχρεο διά παραλείψεως.
Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμ-

βάνονται τα ονόματα της πρώην περιφε-
ρειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, του πρώ-
ην δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, 
του πρώην γενικού γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, του σημερι-
νού αρχηγού της Πυροσβεστικής Στέφα-
νου Κολοκούρη, στελεχών της Πολιτικής 
Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας και του 70χρονου που ευ-
θύνεται για το ξέσπασμα  της φωτιάς στο 
Νταού Πεντέλης, ο οποίος κατηγορείται 
για εμπρησμό από αμέλεια. 
Ο εισαγγελέας προτείνει, πάντως, την 

απαλλαγή του συγκυβερνήτη του συντο-
νιστικού ελικοπτέρου.

Μελετώντας με προσοχή το πλούσιο 
υλικό που έχει συγκεντρωθεί για την 
τραγωδία στο Μάτι, ο εισαγγελέας συμ-
φώνησε με τους συναδέλφους του που 
διενήργησαν την προκαταρκτική εξέταση, 
κρίνοντας πως τα αδικήματα τελέστηκαν 
από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, 
κάτι που μετ’ επιτάσεως θεωρούσε ο ανα-
κριτής Αθ. Μαρνέρης, υποβάλλοντας το 
αίτημά του για την αναβάθμιση του κα-
τηγορητηρίου ως προς τα υψηλόβαθμα 
στελέχη της Πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, 
ωστόσο, δεν προέκυψαν από την ανάκρι-
ση νέα στοιχεία που να δικαιολογούν κα-
κουργηματικές κατηγορίες.
Ο εισαγγελέας, βέβαια, φαίνεται να δι-

αβαθμίζει το βαθμό βαρύτητας των αξιό-
ποινων πράξεων για καθένα από τα πρό-
σωπα που ήταν στις θέσεις – κλειδιά της 
Πυροσβεστικής, τις κρίσιμες ώρες της 

πυρκαγιάς. Το σκηνικό περιγράφεται μά-
λιστα  ως «συνδυαζόμενες συγκλίνουσες 
αμελείς συμπεριφορές που οδήγησαν στο 
τραγικό αποτέλεσμα». 

Ο εισαγγελέας Γιώργος Πολυκράτης 
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:
- δεν υπήρξε η αναγκαία προληπτική 

εναέρια επιτήρηση,
- η κινητοποίηση των αρμοδίων για την 

καταστολή της πυρκαγιάς υπήρξε ανε-
παρκής,
- δε διατέθηκαν άμεσα όλες οι διαθέσι-
μες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, λαμ-
βανομένου υπόψιν ότι είχε εκδηλωθεί 
πυρκαγιά στην Κινέτα,
- δεν υπήρξε ορθή επιχειρησιακά διαχεί-
ριση των εναέριων μέσων,
- άστοχη αποτίμηση του μεγέθους του 

κινδύνου,
- καθυστέρηση διάγνωσης της κρισιμό-

τητας της κατάστασης,
- εσφαλμένη επιχειρησιακή προτεραι-

ότητα κατά την αντιμετώπιση πυλώνων 
πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε μικρή 
χρονική απόσταση,
- ανετοιμότητα,
- μη άμεση χρησιμοποίηση των διαθεσί-
μων μέσων,
- βαρύτατες αμέλειες που συνετέλεσαν 

στο βαρύτατο αποτέλεσμα της πυρκα-
γιάς.
Στα συμπεράσματα της εισαγγελικής 

πρότασης καταγράφεται μία σειρά από 
παράγοντες που οδήγησαν στις τραγικές 
συνέπειες, όπως έχουν καταδείξει απολο-
γίες, έγγραφα, συνομιλίες και το πλήθος 
του υπόλοιπου υλικού. 

Όπως σημειώνεται, «ανάγονται σε σύγ-
χυση, έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού 
και αναποτελεσματική συνεργασία των 
συναρμόδιων κρατικών Αρχών που επέ-
δειξαν ανετοιμότητα, αιφνιδιασμό και 
καθυστέρηση στην κινητοποίηση όλων 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων, αρχικά 
πρόληψης και ακολούθως περιστολής των 
τραγικών συνεπειών της φωτιάς (έγκαιρη 
εκκένωση οικισμών, απομάκρυνση και δι-
άσωση πολιτών, άμεση κήρυξη της περιο-
χής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης)».
«Σήμερα βρισκόμαστε ακόμη σε ένα αρ-

χικό στάδιο της υπόθεσης, χωρίς να γνωρί-
ζουμε αν και ποια πρόσωπα και για ποιες 
κατηγορίες τελικά θα παραπεμφθούν από 
το Δικαστικό Συμβούλιο. Η κ. Δούρου βρί-
σκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης από 
την πρώτη στιγμή, ώστε να συμβάλλει στη 
διερεύνηση της αλήθειας από όποια θέση 
κι αν της ζητηθεί» δήλωσε ο συνήγορος 
της κ. Δούρου, Θ. Σχινάς. 

Κομβικό πάντως για την κρίση του εισαγ-
γελέα ήταν το αμετάκλητο βούλευμα του 
Αρείου Πάγου για τη φωτιά στην Ηλεία, το 
2007, μιας και οι δύο πυρκαγιές θεωρού-
νται ομοειδείς, με πολλά κοινά χαρακτη-
ριστικά στη διαχείρισή τους αλλά και στην 
εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών.
Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή 

ή όχι των κατηγορουμένων έχει το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας, στο 
οποίο διαβιβάστηκε η εισαγγελική πρότα-
ση.

Για την Εισαγγελία είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό πλέον το θέμα του χρόνου, προ-
κειμένου να δικαιωθούν όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα οι άνθρωποι που είδαν τους 
συγγενείς  τους να χάνονται στις φλόγες 
και τις περιουσίες τους να γίνονται στά-
χτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις 
αποζημιώσεις τους.

Ανοιχτή, πάντως, θα παραμείνει στην Ει-
σαγγελία η άλλη δικογραφία που αφορά 
σε ενδεχόμενη προσπάθεια συγκάλυψης 
των ευθυνών αλλά και σε απόπειρα εκβί-
ασης του πραγματογνώμονα.

© zougla.gr
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Στα play-off New 
England & Seattle 

Με μόνο 4 παιχνίδια συνεχίστηκε το 
πρωτάθλημα MLS την προηγούμενη 

εβδομάδα, λόγω των αγώνων των εθνικών 
ομάδων. 
Το New England από τον όμιλο της Ανα-

τολής και το Seattle από τον όμιλο της 
Δύσης, έχουν προκριθεί και μαθημα-
τικά στα τελικά του πρωταθλήματος. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
NY Red Bull-Miami 1-0 
Cincinnati-Philadelphia 1-2 
Seattle-Vancouver 4-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Minnesota-Colorado 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
EASTERN CONFERENCE 

01] NEW ENGLAND 65 (29g) [57-34] 
02] NASHVILLE 47 (28g) [46-26] 
03] PHILADELPHIA 45 (28g) [38-27] 
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 37 (28g) [34-30] 
10] COLUMBUS 34 (28g) [32-39] 
11] MIAMI 32 (28g) [25-43] 
12] CHICAGO 27 (29g) [29-46] 
13] TORONTO 25 (28g) [34-54] 
14] CINCINNATI 20 (28g) [29-54] 

WESTERN CONFERENCE
01] SEATTLE 57 (28g) [48-23] 
02] KANSAS CITY 52 (28g) [51-31] 
03] COLORADO 51 (28g) [41-28] 
04] PORTLAND 46 (28g) [45-44] 
05] SALT LAKE 39 (28g) [45-44] 
06] LA GALAXY 39 (28g) [39-45] 
07] MINNESOTA 38 (28g) [31-35] 
08] VANCOUVER 37 (28g) [35-38] 
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]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
Montreal-Philadelphia [1:00 PM] 
LAFC-San Jose 
Columbus-Miami 
New England-Chicago 
Cincinnati-Orlando 
DC United-Nashville 
Toronto-Atlanta 
Houston-Seattle 
Austin-Minnesota 
Salt Lake-Colorado 
LA Galaxy-Portland
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
NY Red Bull-NY City 
Vancouver-Kansas City
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Atlanta-NY City 
Cincinnati-Chicago 
DC United-New England 
Miami-Toronto 
Orlando-Montreal (7:30 PM) 
Dallas-LAFC 
Minnesota-Philadelphia 
Houston-LA Galaxy 
Nashville-Columbus 
Colorado-Seattle 
Portland-Vancouver 
San Jose-Austin

ΕΣΑΚΕ | BASKET LEAGUE

Το 2Χ2 Ολυμπιακός και Προμηθέας
Με το «δεξί» στο νέο της σπίτι η ΑΕΚ | Δύσκολο πέρασμα  
του Περιστερίου από το «Ιβανώφειο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και 
στο Λαύριο! 

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη 2η στη σειρά 
100στάρα (είχε προηγηθεί το 103-78 επί 
της ΑΕΚ στην πρεμιέρα) επικράτησαν 
του Λαυρίου με 108-72 και έκαναν το 
2Χ2 στο πρωτάθλημα, ξεκινώντας εντυ-
πωσιακά στη φετινή Basket League!  
Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίη-

σαν εξαιρετική εμφάνιση με τον Τάιλερ 
Ντόρσεϊ να σημειώνει 22 πόντους (3/4 
δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/4 βολές) και με 
διάρκεια στην απόδοσή τους, απέναντι 
σε έναν ανταγωνιστικό σύνολο που δε 
βρέθηκε πάντως σε καλή βραδιά. 
Από το Λαύριο που δεν άντεξε για να 

διεκδικήσει κάτι περισσότερο, πρώτος 
σκόρερ ήταν ο Μάρκους Λιούις με 17 
πόντους.

Tα δεκάλεπτα: 22-29, 38-49, 51-88,  
72-108

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας έχοντας 
τρεις παίκτες με διψήφιο αριθ-

μό πόντων (Ρέϊ 17, Χαντ 15, Γκάντι 12) 
σημείωσε το 2Χ2, ενώ υποχρέωσε τον 
ΠΑΟΚ αντίστοιχα στη 2η στη σειρά ήττα 
του στο πρωτάθλημα με 84-77 (73-89 
από το Λαύριο στην πρεμιέρα). 
Για το «δικέφαλο του βορρά» πρώτος 

σκόρερ ο Γκρίφιν με 21, ενώ τον ακο-
λούθησαν οι Τζόουνς, Γιάνκοβιτς από 14 
έκαστος και ο Ντι Λεό με 10.
Η ομάδα της Πάτρας ισοβαθμεί με τον 

Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους δύο 
αντιπάλους να παίζουν μεταξύ τους στο 
ντέρμπι κορυφής της επόμενης αγωνι-
στικής στο ΣΕΦ.

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ 93-83 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΟΚ 84-77 

ΑΕΚ-ΛΑΡΙΣΑ 81-69 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 73-56 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76-79 

ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 72-108 
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες): 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4β. 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ Π., ΛΑΡΙΣΑ,  
ΙΩΝΙΚΟΣ Ν., ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  
ΛΑΥΡΙΟ 3β., ΠΑΟΚ 2β., ΗΡΑΚΛΗΣ,  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1β.  
*Ηρακλής και Παναθηναϊκός  

από 1 αγώνα
 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3Η) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10: ΑΡΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10: ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ,  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10:  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Βάφτηκε «μπλε» το τρόπαιο  
του Nations League
Σε έναν τελικό που είχε στοιχεία… 

θρίλερ, η Γαλλία πραγματοποίησε 
μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Ισπα-
νία και κατέκτησε το 2ο Nations League, 
επικρατώντας την Κυριακή 10/10 με 2-1 
της «φούρια ρόχα» στο «Σαν Σίρο».
Όπως συνέβη και στον ημιτελικό με το 

Βέλγιο, οι «τρικολόρ» είχαν αντίδραση, 
λύσεις και χάρη στην κλάση των επιθε-
τικών τους, κατάφεραν να ανατρέψουν 
τα εις βάρος τους δεδομένα, φτάνοντας 
έτσι στο τρόπαιο.
Ο Ογιαρθάμπαλ είχε δώσει στο 62’ 

προβάδισμα στην ομάδα του Ενρίκε, 
ωστόσο τα γκολ των Μπενζεμά (64’) και 
Μπαπέ (80’) έγειραν την πλάστιγγα του 
τελικού προς την πλευρά των Γάλλων, 
που διαδέχτηκαν στο «θρόνο» της διορ-
γάνωσης την Πορτογαλία.
Από το Α’ ημίχρονο απουσίαζαν οι με-

γάλες φάσεις, καθώς οι δύο ομάδες πα-
ρουσιάστηκαν άριστα στημένες τακτικά, 
αποφεύγοντας αμφότερες τα λάθη, κι 
έτσι μοιραία το 0-0 δεν άλλαξε στο πρώ-
το μισό του ματς.
Μόλις στο 6ο λεπτό η Γαλλία έφτασε 

πρώτη κοντά στο γκολ, όταν μετά την κά-
θετη πάσα του Πογκμπά, ο (καλυπτόμε-
νος) Μπενζεμά βρέθηκε σε θέση βολής, 
πέρασε τον Ουνάι Σιμόν κι από πλάγια 
θέση γύρισε προς τον Μπαπέ, όμως ο 
Λαπόρτ έδιωξε μακριά τον κίνδυνο.
Στο 12’ ο Σαράμπια βρέθηκε μέσα στην 

περιοχή της Γαλλίας και προσπάθησε 
να απειλήσει, όμως το πλασέ του -με 
το «κακό», δεξί πόδι του- δεν ήταν αυτό 
που θα ήθελε, δίνοντας την ευκαιρία 
στους αμυντικούς να του βάλουν την κό-
ντρα και στον Λιορίς να μπλοκάρει.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε το ίδιο... 

νωχελικά, όμως από το 64’ και μετά το 
ματς πήρε ξαφνικά... φωτιά.
Από αντεπίθεση των Γάλλων και γύρι-

σμα του Μπαπέ προς τον Τεό Ερναντέζ, 
το σουτ του τελευταίου τράνταξε το ορι-
ζόντιο δοκάρι του Σιμόν. Στην εξέλιξη της 
φάσης, ο Μπουσκέτς έβγαλε καταπλη-

κτική κάθετη πάσα προς τον Ογιαρθά-
μπαλ, ο οποίος απέφυγε τον Κούντε και 
πλάσαρε υποδειγματικά τον Λιορίς,  κά-
νοντας το 1-0 για την Ισπανία.
Η Γαλλία, ωστόσο, απάντησε αμέσως. 

Στο 66’ έπειτα από ωραία συνεργασία 
του Πογκμπά με τον Μπαπέ, ο Μπενζε-
μά υποδέχθηκε πολύ ωραία την μπάλα 
κι εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό φαλτσα-
ριστό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει 
στο «παραθυράκι» της εστίας του Σιμόν, 
που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει την 
ισοφάριση.
Στο 68’ ο Μπαπέ έχασε άλλη μία ευ-

καιρία, πλασάροντας πάνω απ’ τα δοκά-
ρια του Ουνάι, όμως στο 80’ έδωσε το 
προβάδισμα στους Γάλλους. Από κάθε-
τη πάσα του Τεό Ερναντέζ, ο επιθετικός 
της Παρί Σεν Ζερμέν έφυγε στο χώρο και 
πλάσαρε σωστά, κάνοντας το 2-1 για το 
συγκρότημα του Ντεσάμπ, που έφερε 
τα... πάνω-κάτω μέσα σε 15 λεπτά, τη 
στιγμή που οι Ισπανοί διαμαρτύρονταν 
πολύ έντονα για οφσάιντ.
Έπειτα από τον έλεγχο του VAR το γκολ 

μέτρησε κανονικά, καθώς θεωρήθηκε 
ότι υπήρξε επαφή και σε πόδι Ισπανού 
αμυντικού.

Η Ισπανία έψαξε και τη δική της «αντί-
δραση» και στο 88’ ο Ογιαρθάμπαλ βρέ-
θηκε και πάλι σε θέση βολής, όμως αυτή 
τη φορά ο Λιορίς του είπε ένα μεγαλο-
πρεπέστατο «όχι».
Το ίδιο συνέβη και στο 4ο λεπτό των 

καθυστερήσεων, όταν ο Πίνο βρέθηκε 
μέσα στην περιοχή έπειτα από κόρνερ, 
αλλά ο αρχηγός της Γαλλίας έκανε την 
απόκρουση του τελικού, που χάρισε το 
τρόπαιο στη Γαλλία.

Κίτρινες: Λαπόρτ – Πογκμπά,  
Κούντε, Μπαπέ

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Αθπι-
λικουέτα, Λαπόρτ, Γκαρσία, Αλόνσο, 
Γκάβι (75’ Κόκε), Μπουσκέτς, Ρόδρι (85’ 
Φορνάλς), Φεράν Τόρες (84’ Μερίνο), 
Σαράμπια (61’ Πίνο), Ογιαρθάμπαλ
ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κου-
ντέ, Βαράν (43’ λ.τρ. Ουπαμεκανό), 
Κιμπεμπέ, Παβάρ (79’ Ντουμπουά), 
Πογκμπά, Τσουαμενί, Τεό Ερναντέζ, 
Μπενζεμά (90’+2’ Βερετούτ), Γκριεζμάν, 
Μπαπέ

© zougla.gr
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Το κλάμα του Μαυροπάνου  Το κλάμα του Μαυροπάνου  
είναι έργο φαν’τ Σιπείναι έργο φαν’τ Σιπ 
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν, έτσι κι αλλιώς, ένας υπερβολικά φιλόδοξος στόχος. Αν ο Τζον φαν’τ Σιπ μί-
λησε για «επιχείρηση Κατάρ», το έκανε για να δώσει στους παίκτες του αυτοπεποίθηση. Αλλά έτσι, αδίκη-
σε τον εαυτό του. Το πρωί της 15ης Νοεμβρίου πολλοί θα κρίνουν τη δουλειά του με μέτρο τον (σχεδόν 
βέβαιο, πλέον) αποκλεισμό της Εθνικής μας, κι όχι την πρόοδο που έχει παρουσιάσει επί των ημερών του. 

Sportscaster  
© protagon.gr

Γκολ στο 4ο λεπτό, που (σωστά) ακυ-
ρώθηκε, επειδή ο Μασούρας κίνησε 

λίγο πιο βιαστικά απ’ όσο έπρεπε. Δο-
κάρι του ίδιου παίκτη στο 21′, κι άλλο 
ένα, του Παυλίδη, στο 39′. Ακόμη δύο 
τρεις σπουδαίες ευκαιρίες μέχρι το 40′. 
Επτά τελικές προσπάθειες, στο σύνολο, 
έναντι… μισής των Σουηδών – ένα σουτ 
του Φόρσμπεργκ. Το πρώτο 45λεπτο στο 
επιβλητικό «Friends Arena» ήταν, πι-
θανότατα, το καλύτερο της Εθνικής επί 
των ημερών του Τζον φαν΄τ Σιπ. Έλλει-
ψε μόνο η τύχη. Και το γκολ, που ήταν 
το μεγάλο της πρόβλημα ακόμη και στη 
12ετία της ακμής της (2003-2014). 
Ό,τι δεν κατάφερε η ομαδική υπεροχή 

της Ελλάδας σε σχεδόν μια ώρα παιχνι-
διού, το πέτυχε η ατομική «κλάση» ενός 
Σουηδού, του Αλεξάντερ Ισακ, σε δευτε-
ρόλεπτα. Με τη φοβερή του ταχύτητα 
εξώθησε τον Μαυροπάνο πρώτα (59′), 
και ύστερα τον Χατζηδιάκο (69′), σε δύο 
παιδαριώδη λάθη, τα οποία καθόρισαν 
την έκβαση του αγώνα. Ίσως, ένας γρή-
γορος και έμπειρος αμυντικός σαν τον 
Κώστα Μανωλά, να μπορούσε να τον 
σταματήσει. Αλλά εκείνος, όπως και ο 
Παπασταθόπουλος με τον Σιόβα, έχουν 
τραβήξει το δικό τους δρόμο, μακριά 
από την Εθνική. 
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ήταν, 

έτσι κι αλλιώς, ένας υπερβολικά φιλό-
δοξος στόχος για την Εθνική μας, που τα 
προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να 
νικήσει κανέναν, και έχει κατρακυλήσει 
πολύ χαμηλά στην παγκόσμια κατάτα-
ξη. Το γνώριζε, βεβαίως, και ο Ολλανδός 
τεχνικός, ότι ήταν σχεδόν ανέφικτο να 
προσπεράσει ένα από τα δύο φαβορί: 
την Ισπανία, μια υπερδύναμη του ευρω-
παϊκού ποδοσφαίρου, και τη Σουηδία, 
που έχει εμφανιστεί 13 φορές σε τελική 
φάση Μουντιάλ. Αν στην αρχή αυτού 
του προκριματικού τουρνουά μίλησε 
για «επιχείρηση Κατάρ», το έκανε για να 
δώσει στους παίκτες του αυτοπεποίθη-
ση. Αλλά έτσι, αδίκησε τον εαυτό του. 
Το πρωί της 15ης Νοεμβρίου, όταν θα 
έρθει η ώρα του απολογισμού, πολλοί 
θα κρίνουν τη δουλειά του με μέτρο τον 

(σχεδόν βέβαιο, πλέον) αποκλεισμό, κι 
όχι την πρόοδο που η ομάδα έχει παρου-
σιάσει υπό την καθοδήγησή του. 
Ο φαν΄τ Σιπ παρέλαβε ένα συνονθύ-

λευμα διεθνών, που δεν ντρέπονταν να 
ηττηθούν από τον πιο αδύναμο αντίπα-
λο, δεν προσπαθούσαν και πολύ για να 
μη συμβεί αυτό, στις αποτυχίες κατηγο-
ρούσαν, δημοσίως, ο ένας τον άλλον, και 
έπαιζαν στην πλάτη της Εθνικής συλλογι-
κά «παιχνίδια». Η αδιαφορία τους, που 
«φώναζε» από μακριά, ήταν πιο εξορ-
γιστική και από την πιο αδικαιολόγητη 
αποτυχία τους. Κανένας Μαυροπάνος 
δεν έκλαψε, τότε, επειδή ένα δικό του 
λάθος καταδίκασε την κοινή προσπά-
θεια. Διότι, απλούστατα, δεν υπήρχε 
κοινή προσπάθεια. 
Η Εθνική που θα παραδώσει το Νο-

έμβριο, εφόσον η ΕΠΟ αποφασίσει να 
λύσει τη συνεργασία τους, είναι μια κα-
νονική ομάδα, που σε κάθε ματς αγωνί-
ζεται για το καλύτερο δυνατό μέχρι το 
τελευταίο λεπτό. Με τα λάθη της και τα 
«κουσούρια» της. Με τις καλές και τις 
κακές της στιγμές. Με πάθος και φλόγα. 
Οι παίκτες της είναι «μια γροθιά», όπως 
παλιά. Παίζουν ο ένας για τον άλλον, 
χαίρονται και λυπούνται όλοι μαζί, σαν 
οικογένεια. 

«Δεν έχω νιώσει έτσι ξανά στην Εθνι-
κή», τόνισε το βράδυ της Τρίτης 12/10 
στη Σόλνα ο Μανώλης Σιώπης. Έχουν 
αφήσει τις τοξικές αντιπαραθέσεις των 
συλλόγων τους έξω από τα αποδυτήρια 
(άλλωστε, οι περισσότεροι παίζουν στο 
εξωτερικό), υπηρετούν όλοι τον ίδιο σκο-
πό, και στους πανηγυρισμούς γίνονται 
μια μεγάλη «αγκαλιά». 
Δεν είναι μόνον η κακή νοοτροπία του 

πρόσφατου παρελθόντος, που γιάτρεψε 
ο Ολλανδός. Η ομάδα βελτιώθηκε και 
στον αγωνιστικό τομέα. Ίσως, όχι όσο θα 
θέλαμε, όχι όσο χρειαζόταν για να πάμε 
στο Κατάρ, αλλά αισθητά. Μέχρι το βρά-
δυ του αγώνα της στη Σουηδία, παρέ-
μενε αήττητη επί δύο ολόκληρα χρόνια 
-σε 14 επίσημα παιχνίδια- και από τα 24 
ματς που έχει δώσει με τον φαν΄τ Σιπ 
στον πάγκο της, μαζί με τα φιλικά, έχα-
σε μόνο τέσσερα. Παίζοντας, μάλιστα, 
καλύτερα απέναντι σε ανώτερους αντι-
πάλους (Ισπανία, Σουηδία, κ.λπ.). Η απο-
φυγή της ήττας είναι ένα μάθημα που οι 
προπονητές μπορούν να διδάξουν. Θέλει 
πειθαρχία, ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, 
σχέδιο και ομοψυχία. Για τις νίκες, όμως, 
χρειάζονται κι άλλα πράγματα: ατομική 
ποιότητα, υψηλή τεχνική και «άστρο». 
Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ και-

ρό, η Εθνική έκανε τις καρδιές μας να 
σκιρτήσουν. Η προηγούμενη φορά που 
είχαμε πιστέψει πως είχε έρθει η ώρα 
να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργα-
νώσεις ήταν το Νοέμβριο του 2017, επί 
Σκίμπε, παραμονές των μπαράζ με την 
Κροατία (για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2018). Όπως τότε, έτσι και τώρα, απο-
γοητευθήκαμε. Αλλά ήταν ό,τι καλύτερο 
μας έχει συμβεί μετά την παρουσία μας 
στο Μουντιάλ του 2014. 
Στα προκριματικά του Euro 2024 η 

Εθνική μας θα είναι -λογικά- ακόμη πιο 
ώριμη, και οι θέσεις περισσότερες: από 
τις 53 ευρωπαϊκές χώρες θα προκριθούν 
στην τελική φάση οι 24, κι όχι μόνο 13 
που θα «χωρέσουν» στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο του Κατάρ. Πολύ σύντομα, όμως, 
οι αρμόδιοι της Ομοσπονδίας θα πρέπει 
να αποφασίσουν αν η ομάδα θα πορευ-
τεί με τον φαν΄τ Σιπ, ή με άλλον προπο-
νητή – και ποιον. 
Εκτός αν… Εκτός αν, στις 11 Νοεμβρίου, 

νικήσουμε την Ισπανία στο ΟΑΚΑ και στις 
14 το Κόσοβο. Και, παράλληλα, η Ισπα-
νία δεν κερδίσει εντός έδρας τη Σουηδία. 
Αλλά δε γίνονται αυτά… Γίνονται; Η καλή 
μας τύχη μάς έχει εγκαταλείψει από τότε 
που διώξαμε τον Φερνάντο Σάντος, επει-
δή δεν παίζαμε θεαματικό ποδόσφαιρο. 

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Από τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου

Ελληνικά: Η γλώσσα του μέλλοντοςΕλληνικά: Η γλώσσα του μέλλοντος
Η Ευγενία Μανωλίδου στην εκδήλωση της Επιτροπής ΕράνουΗ Ευγενία Μανωλίδου στην εκδήλωση της Επιτροπής Εράνου

Η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει σε ένα συ-

ναρπαστικό ερανικό δείπνο με την Ευγενία Μανω-
λίδου, για την οικονομική ενίσχυση των σχολείων 
μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 
23 Οκτωβρίου στις 7:30 μ.μ., στο Palace Reception 
Hall, 1717 Le Corbusier Blvd στο Laval. 

Η γνωστή Ελληνίδα κλασική συνθέτρια, μαέστρος 
και τηλεπαρουσιάστρια Ευγενία Μανωλίδου είναι 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αγωγή, 
ένα ίδρυμα που για περισσότερα από 25 χρόνια 
διδάσκει την Αρχαία Ελληνική γλώσσα, ιστορία, φι-
λοσοφία και πολιτισμό σε παιδιά και ενήλικες. 

Η παρουσίαση της Κας Μανωλίδου έχει τίτλο: “Ελ-

ληνικά, η γλώσσα του μέλλοντος”. Μεταξύ άλλων, 
θα αναφερθεί στη σπουδαιότητα, το μεγαλείο αλλά 
και τη χρησιμότητα των Αρχαίων Ελληνικών σή-
μερα, στον πιο κατάλληλο τρόπο να τη διδάξουμε 
στα παιδιά, ώστε να καταλάβουν την ομορφιά των 
κειμένων χωρίς να τη βαρεθούν και στη σύνδεση 
των αρχαίων ελληνικών με την τεχνολογία και πώς 
συνδέεται η φιλοσοφία με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν απευ-
θείας στο πρόγραμμα υποτροφιών για το σχολείο 
“Σωκράτης-Δημοσθένης” καθώς και για τα σχολεία 
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης.

Τα σχολεία μας είναι το μέλλον μας και σας παρο-
τρύνουμε να είστε παρόντες σε αυτή την ξεχωριστή 

εκδήλωση. Ας παρακολουθήσουμε όλοι την εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα διάλεξη της Ευγενίας Μανωλί-
δου. Ας υποστηρίξουμε όλοι τα σχολεία μας.

Πληροφορίες εισόδου:
Ελάχιστη δωρεά $250. Περιλαμβάνει εξαιρετικό δεί-
πνο και ποτό, με φορολογική απόδειξη για το αντί-
στοιχο ποσό.
Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 514-738-
2421 εσωτ. 114 ή online στη διεύθυνση https://
istand4ourschools.org/October23 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Σας πε-
ριμένουμε. 

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιάκωβου, θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε ότι  η προγραμματισμένη ερανική προσπάθεια “Γεύμα σε πακέτο” 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, με ενθουσιασμό, ότι ο σεφ Νίκος Καραγιαν-
νάκης επέστρεψε στην κουζίνα μας. Όλοι εμείς στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γε-
ωργίου τον ευχαριστούμε πολύ και ανυπομονούμε να απολαύσουμε ένα ακόμη 
υπέροχο γεύμα. Στο πνεύμα του φθινοπώρου, αποφασίσαμε να επιλέξουμε ένα 
κατάλληλο γιατην εποχή   «feel good - comfort food» μενού. Ο σεφ Νίκος θα 
ετοιμάσει κολοκυθόσουπα σκουός (butternut squash), ψιλοκομμένη σαλάτα και 
παστίτσιο. Επιπλέον, θα έχουμε φρεσκοψημένο ψωμί και μηλόπιτα για επιδόρ-
πιο, γενναιόδωρη προσφορά από το αρτοποιείο Serano. Είμαστε ευγνώμονες 
για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Χορηγός της εκδήλωσης είναι η Παναγιώτα Δεσποτοπούλου, η οποία δωρίζει 
$2000 στη μνήμη της μητέρας της Ντίνας Αποστολάκου.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθεί κάθε προστατευτικό μέτρο κατά 
την παράδοση των γευμάτων στα σπίτια σας. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και 
σας παρακαλούμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο όταν απαντάτε στην πόρτα. Για να 
επιταχύνθεί η υπηρεσία παράδοσης, σας παρακαλούμε να έχετε το ακριβές αντί-
τιμο για το γεύμα σας. Κόστος $30/γεύμα.

Η παραλαβή από τον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου θα γίνεται μόνο μετά 
την Θεία Λειτουργία.

Παρακαλούμε κάνετε την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021, 
καλώντας στο 514-813-4052 ή στείλτε email στο stgeorgephiloptochosmont@
gmail.com

Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι ένα μοναδικό στο είδος του εκπαι-
δευτικό ίδρυμα, προσφέροντας στους μαθητές τρίγλωσση εκπαίδευση υψη-

λής ποιότητας. Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι τα γαλλικά και τα ελληνικά είναι από 
τις «δύσκολες» γλώσσες, καταλαβαίνει κανείς ότι τα εφόδια που αποκτούν οι 
μαθητές του σχολείου μας είναι σημαντικά για την εξέλιξη της επαγγελματικής 
τους σταδιοδρομίας. 

Το ημερήσιο Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» παρέχει τρίγλωσση εκπαίδευση 
από το προνηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο. Για τη γαλλική και την αγγλική εκ-
παίδευση το σχολείο εφαρμόζει τα προγράμματα του Υπουργείου Εκπαίδευσης 
του Κεμπέκ. Το ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη γλώσσα, την ιστορία, τη 
γεωγραφία και τον Ελληνικό πολιτισμό. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης», στην εκδήλωση «Ανοικτές πόρτες». Κάποιο από τα παραρτήματά του θα 
βρίσκεται κοντά σας, στο Μοντρεάλ, στο Λαβάλ και στη Νότια Ακτή.

Οι «Ανοικτές πόρτες» θα λειτουργήσουν από την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, από 
τις 12:00 έως τις 2:00 μ.μ. Από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη, από 
τις 9:00 έως τις 11:00 π.μ.. Επιπλέον, την Τετάρτη το απόγευμα, από τις 6:00 
έως τις 8:00 μ.μ. Η επίσκεψη στα παραρτήματα του σχολείου θα γίνεται μόνο με 
ραντεβού. Για τον λόγο αυτό, επικοινωνήστε με τα παραρτήματα στους αριθμούς 
τηλεφώνου που δημοσιεύουμε πιο κάτω:

Παραρτήματα: Σωκράτης ΙΙ (5757 Wilderton, Montreal) τηλ. 514-738-2421, εσωτ. 
144, Σωκράτης ΙΙΙ (11, 11e Rue, Roxboro) τηλ. 514-685-1833, Σωκράτης IV (5220 
Grande Allée, St-Hubert) τηλ. 450-656-4832, Σωκράτης V (931 rue Emerson, 
Laval) τηλ. 450-681-5142, Σωκράτης V – Annexe (1005 boul. Pie-X, Laval) τηλ. 
450-681-5142 και Δημοσθένης (1565 boul. St-Martin O., Laval) τηλ. 450-972-1800. 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Πρώτη γνωριμία με το σχολείο μας
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

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

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις 
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462
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The Fundraising Committee 
of the Hellenic Community of Greater Montreal, 

is pleased 
to invite you to a very exciting fundraising dinner

for the beneet of our schools.

Saturday, October 23 at 7:30 pm
CCentre de Congrès Palace

1717 Le Corbusier Blvd in Laval, Quebec
 

Special Guest Speaker:

Eugenia Manolidou
A renowned Greek classical composer, conductor 
and television personality, Eugenia Manolidou is Director 
of of Education at Elliniki Agogi, an institution which 
for more than 25 years has taught Ancient Greek, history, 
philosophy and culture to children and adults. 
Her presentation is entitled:

Greek, the Language of the Future
Proceeds from this event will go directly to the scholarship 
program for our Socrates-Démosthène and 
SupplemeSupplementary Education schools.

Ticket info:
$250 minimum donation, includes exquisite dinner and drinks,
with a tax receipt for eligible amount.
Call to reserve: 514-738-2421 ext. 114 
or online at https://istand4ourschools.org/october23

Hope to see you there!

GGeorge Tsoukas MD
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Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας συμπαραστάθηκαν 

και μας συμπαραστέκονται.

Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα.

Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 

περάσει.

Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 (επτά)  χιλιάδες δολάρια. 

Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 

ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 

Αγίας της του Θεού Σοφίας.

Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 

Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account 

Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:

EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com

Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΙΩΆΝΝΆ 
ΆΝΤΩΝΙΆΔΗΣ 
(ΣΕΒΆΨΙΔΙΣ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥ 
ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σφενδάμη Πιερίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΔΙΟΝΥΣΙΆΣ 
ΜΆΝΕΝΤΗ

(από Αγία Ειρήνη Κεφαλλονιάς)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ

(από Εφύρα Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΟΡΕΣΤΗΣ 
ΦΕΙΔΆΣ

(από Βαλύρα Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΆΟΥ 
ΠΛΆΪΤΗ

(από Τσαγκαράκη Ηρακλείου Κρήτης)
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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού  
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥ 
ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΥ

(από Σφενδάμη Πιερίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΥ 
ΚΙΤΣΙΟΥ

(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

(5220 Grande Allée, Saint-Hubert) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΆΝΤΕΛΗ 
ΜΩΡΆΪΤΗ

(από Πάτρα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΆΣ 
ΚΟΥΡΒΕΤΆΡΗ 

(από Ελαιοχώριο Κυνουρίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΤΕΦΆΝΟΥ 
ΓΚΟΒΆ 
(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΖΆΧΆΡΩ 
ΚΆΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Βορδόνια Σπάρτης, Λακωνίας)
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Αγαπητοί φίλοι, 
 

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε  στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι το επόμενο 

«Γεύμα σε πακέτο» Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 
 

Με μεγάλη χαρά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σεφ Νίκος Καραγιαννάκης επέστρεψε στην κουζίνα 
μας. Του είμαστε ευγνώμονες και ανυπομονούμε ένα πεντανόστιμο γεύμα.  

 
Ο σεφ Νίκος θα μας ετοιμάσει μία σούπα κολοκύθα ( butternut),σαλάτα  ψιλοκομμένη και 

παστίτσιο.Περιλαμβάνονται ψωμί και επιδόρπιο (Μηλόπιτά). 
 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ζαχαροπλαστείο Σερανό για την προσφορά τους. 
 

 
 
 

Και πάλι, θα προσφέρουμε την υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας 
διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και θα σας 

παρακαλέσουμε να φοράτε τις μάσκες σας όταν απαντάτε στην πόρτα. Η παραλαβή γεύματος από την 
εκκλησία θα είναι διαθέσιμη μετά από την θεία λειτουργία. Σας παρακαλώ να το σεβαστείτε!!  

Κόστος 30 $ ανά γεύμα 
 

Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου καλώντας στον αριθμό  
514-813-4052 ή μέσω e-mail στην διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@gmail.com        

 
 

Ο Θεός μαζί σας! 
hcgm.org/donate/st-george/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο χορηγός μας για αυτή την εκδήλωση είναι η κα Παναγιώτα Δεσποτοπούλου που πρόσφερε 2000 $ στην 

μνήμη της μητέρας της Ντίνα Αποστολάκου. 
 

Το μήνυμα της… 
 

« Μάνα, η δισέγγονη σου που θα πάρει το όνομα του χωριού σου 
ΔΑΦΝΙ θα βαπτιστεί σε λίγες ημέρες. 

Στις 25 αυτού του μήνα, θα έκλεινες τα 90 σου χρόνια. 
Πως θα συνεχίσω χωρίς εσένα; 

Έχασα την μανούλα μου, η καλύτερη μου φίλη, το στήριγμα μου. 
Έζησες τη ζωή σου ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού με την αγάπη σου, την συγχώρεση και την 

αγνότητα της καρδιάς σου. 
Γνωρίζοντας ότι είσαι στην αγκαλιά του Κύριου, είναι η μόνη μου παρηγοριά. 

Για πάντα θα σου τραγουδώ… 
«Ήσουνα στήριγμα και η πιο καλή παρέα μου. Η πρώτη λέξη μου, μάνα, η τελευταία μου» 
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 8 / 1 0 / 2 0 2 1  –  2 4 / 1 0 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
815

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 814

15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Η πανσέληνος στο ζώδιό σας, 
σάς βοηθά να ανακαλύψετε τον εαυτό 
σας και να αναδιοργανώσετε τη ζωή σας. 
Το να θέλετε να είστε στην κορυφή είναι 
καλό, αρκεί να μην καταπατάτε τα δικαι-
ώματα των άλλων. Το θάρρος σας και η 
δύναμή σας ενισχύονται, συνειδητοποι-
είτε τώρα ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα 
μόνοι σας.

Τώρα θα σας είναι δύσκολο να 
μείνετε στο σπίτι σας, καθώς η πανσέ-
ληνος φωτίζει τον επεκτατικό ένατο οίκο 
σας. Εάν έχετε αγωνιστεί για ένα νέο 
ξεκίνημα (όπως, ας πούμε, ένα νομικό ή 
ψηφιακό έργο), αυτός είναι ένας υπέρο-
χος μήνας για να μοιραστείτε το επιχειρη-
ματικό έργο σας με τον κόσμο, αν έχετε 
δουλέψει σκληρά. 

Με την πανσέληνο να ηλεκτρί-
ζει τον ερωτικό πέμπτο οίκο σας, έχετε 
αίγλη, ρομαντισμό και πάθος, είστε το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όλοι σας 
πλησιάζουν για να ακούσουν τις φιλοσο-
φικές ιστορίες σας και τις εμπειρίες σας. 
Μια νέα αγάπη θα μπορούσε να έρθει 
στη ζωή σας μέσα στο προσεχές εξάμη-
νο.

Με την πανσέληνο στο νωχε-
λικό δωδέκατο οίκο σας, σίγουρα πρέ-
πει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την 
ηρεμία και τη γαλήνη της ψυχής σας. 
Απολαύστε μερικές περιποιήσεις σε 
ένα σπα, ένα μασάζ ή ακόμα και σε ένα 
ήρεμο καταφύγιο, ακόμα καλύτερα αν 
είστε κοντά σε νερό.

Σταματήστε να κάνετε σαμποτάζ 
στον εαυτό σας ή να έχετε εμμονή και κτη-
τικές διαθέσεις με κάποιον/α που δεν αντα-
ποκρίνεται στην αγάπη σας. Η πανσέληνος 
φωτίζει τον έντονο συναισθηματικά όγδοο 
οίκο σας και σας ζητά να δώσετε ένα τέλος 
στην καχυποψία σας και την έλλειψη εμπι-
στοσύνης. Όλο αυτό δημιουργεί αρνητικό 
κάρμα που δε χρειάζεστε.

Με την πανσέληνο να φωτί-
ζει τον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού 
και της οικογένειας, γίνεστε επιθετικοί 
και εγωιστές αν ανακύψει οποιοδήπο-
τε ζήτημα του παρελθόντος στο σπίτι 
σας, ίσως η υπερβολική ευαισθησία 
σας, σάς κάνει να επιδιώκετε να μην 
είστε με κόσμο.

Αν ψάχνετε καιρό νέους φί-
λους και μια ομάδα που μιλά στα ιδανι-
κά σας, αυτή η πανσέληνος θα μπορού-
σε να λάμψει ένα φως σε μια νέα φι-
λία ή ομάδα, με τις οποίες έχετε κοινές 
αντιλήψεις ζωής και αξίες. Δεσμευτείτε 
επίσης ότι θα είστε ο αληθινός εαυτός 
σας. 

Για σας το «εμείς» είναι πάντα 
πάνω από το «εγώ» κι αυτό ενισχύεται 
τώρα ακόμα περισσότερο, χάρη στην 
πανσέληνο που φωτίζει τον έβδομο οίκο 
σας, των σοβαρών σχέσεων και των συ-
νεργασιών. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
μήνα, θα μπορούσατε να προωθήσετε 
μία προσωπική σχέση ή να κάνετε μια 
επίσημη επιχειρηματική συμφωνία.

Δε χρειάζεται να έρθετε πολύ 
κοντά με κάποια άτομα, αν οι αξίες 
σας είναι εντελώς διαφορετικές, απλά 
κινηθείτε στο να κάνετε νέους φίλους. 
Με την πανσέληνο στον κοινωνικό 
τρίτο οίκο σας, γίνεστε μια κοινωνική 
πεταλούδα, γνωρίζετε νέα άτομα και 
εξερευνάτε ό,τι υπάρχει γύρω σας.

Η πανσέληνος φωτίζει το δέκα-
το οίκο σας, των φιλοδοξιών, και θα μπο-
ρούσε να φέρει μια μεγάλη επαγγελμα-
τική επιτυχία, αν είχατε δουλέψει μέχρι 
τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων έξι μηνών. Ίσως να σας δοθεί 
μια ηγετική θέση και βάζετε το όνομά 
σας και τη σφραγίδα σας σε ένα έργο.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
έκτο οίκο σας, της υγείας, και σας δίνει 
πρόσθετα κίνητρα για να ασχοληθείτε 
με την ευεξία σας και την υγεία σας, με 
το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σας. 
Εάν καπνίζετε ή τρώτε υπερβολικά, αυ-
τός είναι ένας εθισμός που πρέπει να 
καταπολεμηθεί.

Πώς θα έχετε περισσότερα 
χρήματα; Η πανσέληνος φωτίζει το 
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και 
σας δίνει τα κίνητρα για να βελτιώσετε 
την οικονομική σας κατάσταση. Δε σας 
πειράζει να δουλέψετε περισσότερες 
ώρες για να ολοκληρώσετε τη δουλειά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

533: Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ει-
σέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχηδόνα, την 
οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, 
φύλο γερμανικής προελεύσεως.

1837: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην 
Αθήνα (Σχολείο των Τεχνών).

1902: Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ 
Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κω.

1940: Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας 
αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.

1940: Κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς 
κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι 
Τσάπλιν «Ο Μεγάλος Δικτάτωρ».

1962: Ξεσπά η Κρίση των Πυραύλων. Ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφο-
ρείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην 
Κούβα, από φωτογραφίες αναγνωριστικών αε-
ροπλάνων.

Η ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Ήταν μια ξανθιά και στο δρόμο της είδε  

έναν παπαγάλο και σκεφτόταν  
τι να τον κάνει.  
Έρχεται ένας αστυνόμος και τη ρωτάει: 
-Γιατί είστε εδώ όλη μέρα; 
-Βρήκα αυτόν τον παπαγάλο  
και δεν ξέρω τι να τον κάνω. 
-Να τον πάτε στο ζωολογικό κήπο. 
-Τέλεια ιδέα! 
Την επόμενη μέρα ο αστυνόμος  
βλέπει πάλι τον παπαγάλο με την ξανθιά. 
-Κυρία μου, δε σας είπα  
να τον πάτε στο ζωολογικό κήπο; 
-Στον κήπο τον πήγα χθες.  
Σήμερα θα τον πάω σινεμά!

Τοτός: Μπαμπά, μπορείς 
να γράφεις στο σκοτάδι; 

Μπαμπάς: Ναι, Τοτέ, νομίζω 
πως μπορώ, τι θέλεις να 
σου γράψω; 
Τοτός: Να μου υπογράψεις 
τον έλεγχο!

Τοτός: -Δεν μπορώ να 
μπω στο Internet. 

Τεχνικός: -Το password είναι 
σίγουρα σωστό; 
Τοτός: -Ναι, είδα τον Κω-
στάκη που το έγραφε. 

Τεχνικός: -Και ποιο είναι το 
password; 
Τοτός: -Πέντε αστεράκια!

Ο Γιαννάκης κάνει πάρτι 
και καλεί το φίλο του 

τον Τοτό: – Λοιπόν Τοτέ, θα 
έρθεις στο πάρτι μου το 
Σάββατο; Στις 6 η ώρα θα 
σας παίξω πιάνο, στις 7 θα 
σας ζωγραφίσω και στις 8 
θα φάμε. – Και το ρωτάς; 
Φυσικά και θα έρθω. Στις 8 
ακριβώς, θα είμαι εκεί!

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

T: 514-270-1961 | F: 514-274-2600
1563, Begin, Ville St-Laurent, Montreal, QC  
info@hermesoverseas.com 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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X O

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 

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

 
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή 
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας. 

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

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

της εταιρείας.
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο 
περιουσιακό μας στοιχείο!

Θες να μάθεις περισσότερα; 
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent 
Qc, Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com
514 745-1153



1389, Victoria avenue, Saint-Lambert, QC J4R 0A2
450.812.2385
www.jardinsheritage.ca

 82 apartments of 1½, 3½ and 4½.

 11 light-care units.

 Rooftop restaurant featuring 
contemporary cuisine with 
panoramic view.

 Cinema and exercise rooms.

 Indoor pool and spa.

 24 h medical supervision (OIIQ and 
OIIAQ).

 Optimal security.

 Daily activities.

Take the time and enjoy  
your retirement to the fullest!

HERI  AGE
Jardins

Gardens

Our bingo, bridge and cribbage 
activities are open to seniors in our 
community.
Contact our recreation department 
to sign up.

Quality of Life!
Heritage Gardens is  an ideal  

setting for your retirement
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