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• Import Car Specialists

• All Work Guaranteed
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• Expert Color Matching
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• Major & Minor Repairs
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Έτοιμο το
διαβατήριο
εμβολιασμού

Τρουντό: «Αν δεν εμβολιαστείτε
δεν ταξιδεύετε το φετινό χειμώνα»

Το σχέδιο της
κυβέρνησης
για την
«αναβίωση
του Κεμπέκ»

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΚΕΜΠΕΚ

Στο μάξιμουμ
της χωρητικότητας
από 1η Νοεμβρίου
οι χώροι εστίασης

Δρ. Ιωαννίδης:
«Σημαντικό “όπλο”
ο εμβολιασμός
αλλά από
μόνος του δε
σταματάει την
πανδημία»
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Τριμερής
με μηνύματα
στην Τουρκία

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

REAL ESTATE BROKER
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ΚΕΜΠΕΚ

Οι 10 προτεραιότητες
του François Legault

Έναρξη νέας περιόδου της Εθνοσυνέλευσης
έναρξη μιας νέας περιόδου συνεδριάσεων
της Εθνοσυνέλευσης, αρχίζει και την
gg@newsfirst.ca
προεκλογική του εκστρατεία. Και δεν είνωρίζοντας την πρωτιά του στις πρό- ναι καθόλου συμπτωματικό, που στις αρσφατες δημοσκοπήσεις, που του δί- χές Νοεμβρίου ο υπουργός οικονομίας
νουν σχεδόν όλες τις βουλευτικές έδρες, Eric Girard, πρόκειται να παρουσιάσει ένα
ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François μίνι-προϋπολογισμό «οικονομικής ανάLegault, προέβη την Τρίτη 19 Οκτωβρίου καμψης» με πολλά «δωράκια» για τους
σε μια σειρά προγραμματικών δηλώσεων. Κεμπεκιώτες. Κάτι που συνηθίζεται από
Ta
Nea-HalfPage
9:18κυβερνήσεις,
AM Page 1 ένα χρόνο
Με
στόχο την ad-2021_nofair.qxp_Socrates
«αναβίωση του Κεμπέκ»School
όλες2021-08-13
σχεδόν τις
οι ανακοινώσεις Legault, εκτός από την πριν πάνε για εκλογές.

Το «σχέδιο» της κυβέρνησης καλύπτει
όλες τις πτυχές και είναι μεγαλεπήβολο.
Από την «αποκέντρωση» του υγειονομικού δικτύου, και τη δημιουργία θέσεων
σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, δημιουργία 100.000 εξειδικευμένων εργασιών
σε τομείς με έλλειψη… ως ακόμα και μια
μελλοντική άρση της νομοθεσίας «έκτακτης ανάγκης υγείας» τον Ιανουάριο ή το
Φεβρουάριο του 2022, εφόσον όμως εμβολιαστούν τα παιδιά 5 ως 11 ετών…

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
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ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

7 - 10 Νοεμβρίου 2021 Μόνο με ραντεβού
Κυριακή: 12:00 μ.μ. με 2:00 μ.μ.
Δευτέρα - Τετάρτη: 9:00 π.μ. με 11:00 π.μ.
Τετάρτη βράδυ: 6:00 μ.μ. με 8:00 μ.μ.

Για να επισκεφτείτε το σχολείο, παρακαλούμε επικοινωνείστε
με το πλησιέστερο παράρτημα:

Παράρτημα ii: 5757, av. Wilderton, Montréal, 514-738-2421, #144
Παράρτημα iii: 11, 11e Rue, Roxboro, 514-685-1833
Παράρτημα iV: 5220, Grande Allée, St-Hubert, 450-656-4832
Παράρτημα V: 931, rue Emerson, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα V (annexe): 1005, boul. Pie-X, Laνal, 450-681-5142
Παράρτημα Δημoσθέvης: 1565, boul. St-Martin Ο., Laνal, 450-972-1800

ΠΡΟΝΗΠΙΟ • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • ΔΗΜΟTΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ • ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Σκοπός: Η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σ' ένα οικογενειακό
περιβάλλον, όπου τα παιδιά εξερευνούν τις ελληνικές τους ρίζες, καθώς
βρίσκουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία του Κεμπέκ.

PrÉscolaire (4 et 5ans) • PriMaire (1re - 6e) • secondaire (i - V)
L’ÉCOLE SOCRATES - DÉMOSTHÈNE oﬀre à ses élèves :
• I'éducation préscolaire, primaire et secondaire en français (selon le
programme officiel du ministère de l'Éducation)
• I'enseignement de I'anglais enrichi
• I'apprentissage de la langue grecque ainsi que la découverte
de l’histoire, la géographie et la culture de la Grèce

ΟΙ 10 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Legault που θέλει
να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν:
1] ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2022: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία
θα αρθεί, μετά τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών, κάπου στις
αρχές του 2022. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν είμαστε ποτέ απρόσβλητοι
από εκπλήξεις με την πανδημία, αλλά αν
όλα πάνε καλά, αυτός ο εμβολιασμός θα
πρέπει να ολοκληρωθεί στις αρχές του
2022». Αυτό σημαίνει, ότι με την «άρση»
η κυβέρνηση δε θα έχει το απεριόριστο
σε δαπάνες και μέτρα και θα πρέπει να
καταθέτει τις προτάσεις της προς ψήφιση
από τους βουλευτές. Και πάλι όμως δεν
αποκλείεται να ξαναφέρει τη νομοθεσία
«Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας» αν
χρειαστεί.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η νομοθεσία,
επέτρεψε στην κυβέρνηση να παρακάμψει τις συνήθεις διαδικασίες υποβολής
προσφορών για την απόκτηση προστατευτικού εξοπλισμού ή την επιβολή υγειονομικών μέτρων, όπως μάσκες σε ορισμένους δημόσιους χώρους. Η «άρση» όμως
δε σημαίνει ότι οι περιορισμοί για τη δημόσια υγεία θα εξαφανιστούν αμέσως. Εν
τω μεταξύ, η κυβέρνηση σκοπεύει να ψηφίσει μεταβατικό νόμο για να της δώσει
περιθώριο ελιγμών σχετικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας,
Christian Dubé, είναι πιο επιφυλακτικός,
υποδεικνύοντας ότι τα μέτρα δημόσιας
υγείας θα υπάρχουν για αρκετούς ακόμη μήνες, παρά το τέλος της κατάστασης
έκτακτης ανάγκης στο χώρο της υγείας.
2] ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να είναι ο καθορισμός στόχων απόδοσης και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων», αναφέρει
ο François Legault. Η αποκέντρωση θα
γίνει στις υπο-περιφέρειες του Κεμπέκ
αρχίζοντας από τα υφιστάμενα ιδρύματα
(νοσοκομεία, γηροκομεία και νοσοκομεία
χρονιαίων παθήσεων (CHSLD), Ιατρικές
Κλινικές κ.λπ.).
3] ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Για να ανταποκριθεί στην κλιματική έκτακτη ανάγκη, το Κεμπέκ σκοπεύει
να επικεντρωθεί στην πράσινη οικονομία
και να εγκαταλείψει «την οριστική εξόρυξη υδρογονανθράκων στο έδαφός του».
Ο πρωθυπουργός François Legault επιδεικνύει τα χρώματά του πριν πάει στην
COP 26 στη Γλασκόβη. Αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 37,5% έως το 2030 σε σύγκριση
με το 1990 και στην επίτευξη ουδέτερου
άνθρακα έως το 2050.
Για να το επιτύχει αυτό, θέλει να «μεταμορφώσει την οικονομία σε βάθος» και να
καταστήσει το Κεμπέκ κόμβο για τις ηλεκτρικές μεταφορές, τον τομέα των μπατα-
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• Το «σχέδιο» της κυβέρνησης καλύπτει
όλες τις πτυχές και είναι μεγαλεπήβολο.
• Στις αρχές Νοεμβρίου ο υπουργός οικονομίας,
Eric Girard, πρόκειται να παρουσιάσει ένα
μίνι-προϋπολογισμό «οικονομικής ανάκαμψης»
με πολλά «δωράκια» για τους Κεμπεκιώτες.
• Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα χαρακτήρισαν
τις δηλώσεις Legault μια «επιφανειακή» επικοινωνιακή
άσκηση που εξευγενίζει εκλογικά συνθήματα
περισσότερο, αντί να φέρνει λύσεις στα ζητήματα
που αντιμετωπίζουν οι Κεμπεκιώτες.
Με τη σειρά του, ο αρχηγός του Parti
Québécois, Paul St-Pierre Plamondon,
επιβεβαιώνει ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν «μια άσκηση για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας με
δημόσιους πόρους».
Ο ηγέτης του PQ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι συμμετέχει συνεχώς σε «άσκηση σε
συνθήματα και όχι αποτελέσματα» και ότι
είναι «εθισμένος στο μάρκετινγκ και την
προβολή».

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

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.
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Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Με μια ενιαία φωνή, τα αντιπολιτευόμενα κόμματα χαρακτήρισαν τις δηλώσεις
Legault μια «επιφανειακή» επικοινωνιακή
άσκηση που εξευγενίζει εκλογικά συνθήματα περισσότερο, αντί να φέρνει λύσεις
στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Κεμπεκιώτες.
Η ηγέτης του Κόμματος των Φιλελευθέρων, Ντομινίκ Ανγκλέιντ, παρουσίασε τον
Πρωθυπουργό ως τον άνθρωπο μιας ομάδας χωρίς όραμα που βρίσκεται «πάντα
πίσω από την παρέλαση».

Ανησυχεί ότι η κυβέρνηση του CAQ δεν
έχει αναπτύξει επαρκώς μέτρα για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, μεταξύ άλλων.
Ο κοινοβουλευτικός αρχηγός του
Solidaire του Κεμπέκ, Gabriel NadeauDubois, κατηγορεί τον François Legault
ότι είναι ασυνεπής σε θέματα περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό ηγέτη του Québec solidaire, «για τον
François Legault, το περιβάλλον είναι ένα
σύνθημα».

C ES
EN

ριών, την παραγωγή πράσινου υδρογόνου
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ: Το Κεμπέκ θα παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο -καινοτομίας- για
τη δημιουργία του πρώτου Υπουργείου
Κυβερνο-ασφάλειας και Ψηφιακής Τεχνολογίας στην ιστορία του. «Σκοπός μας
είναι να προστατεύσουμε τα κυβερνητικά
συστήματα και τα δεδομένα των πολιτών
από κυβερνοεπιθέσεις, να διαχειριστούμε
τους οργανισμούς μας πιο αποτελεσματικά και να προστατεύσουμε τους Κεμπεκιώτες», τόνισε ο πρωθυπουργός.
5] «ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ» ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΛΑΩΝ: Αν και δεν αναγνώρισε
την ύπαρξη συστημικού ρατσισμού, ο
François Legault παραδέχθηκε ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν πέσει θύματα
«μιας ιδιαίτερα σκληρής μορφής ρατσισμού» με στόχο τη διαγραφή της ταυτότητας, του πολιτισμού και της ιστορίας τους.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις
του Κεμπέκ να στραφούν σε αυτόχθονες
και Ινουίτ κοινότητες, οι οποίες βιώνουν
δημογραφική άνθηση, για να προσλάβουν νέους με πλήρεις δυνατότητες.
6] ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Το Κεμπέκ θα δημιουργήσει ένα
δημόσιο μηχανισμό αντιμετώπισης προβλημάτων που θα αντικαταστήσει τη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών για την κάλυψη
των βαρδιών στις εγκαταστάσεις υγείας.
Ο François Legault περιέγραψε αυτή τη
νέα δομή ως «εφεδρική βαλβίδα» όταν
συμβαίνουν εξαιρετικές καταστάσεις.
Αλλά η Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec, η κύρια ένωση
νοσοκόμων, φοβάται ότι μια τέτοια δομή
αναδημιουργεί «ακριβώς το ίδιο πρόβλημα» που παρατηρείται με τους ιδιωτικούς
οργανισμούς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι
επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να
επιλέξουν τις βάρδιες τους.
7] ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Το φαγητό και η εύρεση
κατοικίας σε λογική τιμή αποδεικνύεται
όλο και πιο δύσκολο στο Κεμπέκ όπως
και αλλού. Ο François Legault είχε ένα
μήνυμα για τις οικογένειες, που επλήγησαν σκληρά από τον πληθωρισμό. «Αυτή
τη στιγμή προσπαθούμε να βοηθήσουμε
τους Κεμπεκιώτες να αντιμετωπίσουν το
αυξανόμενο κόστος ζωής, ιδιαίτερα για
τα είδη παντοπωλείου και τη στέγαση»,
ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία
του. Υποσχέθηκε επίσης να επισπεύσει το
ρυθμό δημιουργίας των 37.000 θέσεων
φροντίδας παιδιών που λείπουν, γεγονός
που προκαλεί πολλά προβλήματα στους
γονείς στο Κεμπέκ, καθώς και το ενδεχόμενο αύξησης των φορολογικών πιστώσεων για τους γονείς που χρησιμοποιούν μη
επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών.
8] ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ: Οι τελευταίοι μήνες της
πανδημίας αποκάλυψαν τη σημασία της
«εθνικής συνοχής» για να ξεπεράσουν
τις κρίσεις, υποστήριξε ο François Legault.

Η καλλιέργεια αυτή της υπερηφάνειας
πρέπει να αρχίσει από τη μικρή ηλικία.
Εντούτοις θα διδάσκεται ένα ολοκαίνουργιο μάθημα, που θα επικεντρώνεται στην
κουλτούρα και την ιθαγένεια του Κεμπέκ,
το οποίο θα αντικαταστήσει το αμφιλεγόμενο μάθημα Ηθικής και Θρησκευτικού
Πολιτισμού (ECR).
Η κυβέρνησή του θα αγωνιστεί επίσης
στα δικαστήρια για τη διατήρηση του νόμου 21 σχετικά με τον κοσμικό χαρακτήρα
του κράτους και για το σχέδιο μεταρρύθμισης του νόμου 101, το λεγόμενο νομοσχέδιο 96…
9] ΝΕΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ: Το εκπαιδευτικό δίκτυο
έχει «κλονιστεί» από την πανδημία, παραδέχθηκε ο François Legault. Οι διευθυντές, οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς
έπρεπε επειγόντως να προσαρμοστούν σε
ένα νέο τρόπο.
Θα συνεχίσει η πρόσληψη περισσοτέρων παθολόγων, ψυχολόγων για να βοηθήσουν τους νέους. Επίσης, ο νέος στόχος
της κυβέρνησης αποφοίτησης μαθητών
γυμνασίου θα αυξηθεί από 82% σε 90%.
Σημειώνουμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτησης βρίσκονται στα γυμνάσια Αγγλόφωνων σχολικών επιτροπών σε
σύγκριση με τα γαλλικά γυμνάσια της δημόσιας εκπαίδευσης.
10] ΚΑΤ› ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Η κυβέρνηση θα μελετήσει ένα μοντέλο χρηματοδότησης της κατ› οίκον φροντίδας, με
στόχο την έναρξη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό.
«Είμαι πεπεισμένος ότι η γήρανση στο
σπίτι είναι αυτό που θέλει η συντριπτική
πλειοψηφία των Κεμπεκιωτών. Αλλά σε
μια εποχή που πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη στροφή προς την κατ’ οίκον φροντίδα, πρέπει πρώτα να αναρωτηθούμε αν
είναι αποτελεσματικό το μοντέλο οικιακής
φροντίδας στο Κεμπέκ και αποτελεσματικοί οι τύποι χρηματοδότησης. Είναι δίκαιες οι τιμές;» είπε ο πρωθυπουργός.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

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

Εσείς τι λέτε;

ΝΑΥΜΑΧΊΑΣ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΊΝΟΥ

του Μιχάλη Τελλίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η αρχαιότερη γλώσσα
στον κόσμο…

Μ

ε την ευκαιρία της επίσκεψης της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ελληνικής Αγωγής κ. Ευγενίας Μανωλίδου στο Μόντρεαλ, σκέφτηκα να γράψω λίγα λόγια για τη διαχρονική σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξα από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.
Η ελληνική γλώσσα που περιέχει 5.000.000 λέξεις, γράφεται με
το ελληνικό αλφάβητο, ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και
έχει τη μακροβιότερη καταγεγραμμένη ιστορία από οποιαδήποτε
άλλη ζωντανή γλώσσα, με τουλάχιστον 3.400 χρόνια γραπτής ιστορίας. Στο ελληνικό αλφάβητο βασίζεται το λατινικό, το κυριλλικό,
το αρμενικό, το κοπτικό, το γοτθικό και πολλά άλλα αλφάβητα.
Ξεκινώντας με τα Ομηρικά έπη, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία περιλαμβάνει πολλά σημαντικά έργα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.
Είναι η γλώσσα με την οποία συντέθηκαν πολλά από τα θεμελιώδη
επιστημονικά και φιλοσοφικά κείμενα.
Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά και έπειτα μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες.
Στην αρχαιότητα, η ελληνική υπήρξε η πιο διαδεδομένη γλώσσα
στη Μεσόγειο και στη Νότια Ευρώπη, κυρίως εξαιτίας του πλήθους
των αποικιών που είχαν ιδρυθεί από τους Έλληνες στις ακτές της
Μεσογείου, ενώ έφτασε να είναι η γλώσσα του εμπορίου ακόμα
και μέχρι και τα τέλη της Αλεξανδρινής περιόδου. Κατόπιν έγινε
η επίσημη γλώσσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εξελίχθηκε
στα Μεσαιωνικά Ελληνικά.
Η ελληνική γλώσσα κατέχει υψηλή ιστορική θέση στην πορεία
του Δυτικού κόσμου. Στη σύγχρονη μορφή της, τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου και μια από
τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ομιλούν,
ως μητρική γλώσσα, τουλάχιστον 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι
στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επίσης, εκατομμύρια άτομα
γνωρίζουν ελληνικά, είτε την αρχαία μορφή της ή τα νέα ελληνικά.
Η ελληνική ομιλείτε από μεγάλες κοινότητες απόδημων Ελλήνων
στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότια
Αφρική, τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ιστορικά υπήρχαν σημαντικές ελληνόφωνες κοινότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Νότια Ιταλία, την Τουρκία, την Κύπρο, τη
Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και σε μια μικρότερη έκταση στη δυτική Μεσόγειο εντός και γύρω από τις τότε αποικίες.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού χάρτη των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, η ελληνική προστατεύεται και προωθείται
επίσημα ως περιφερειακή και μειονοτική γλώσσα στην Αρμενία,
την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.
Χιλιάδες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται σε όλο το φάσμα
των επιστημών – και όχι μόνο – και έχουν ελληνική ρίζα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον εκδότη Αριστείδη
Κωνσταντινίδη, μόνο η Αγγλική γλώσσα περιέχει περισσότερες
από 150.000 ελληνικές λέξεις.
Η ελληνική ομιλείτε από την 3η χιλιετία π.Χ. Το αρχαιότερο γραπτό κείμενο στα ελληνικά είναι η Γραμμική Β, η οποία χρονολογείται από το 1450 π.Χ., κάνοντας τα ελληνικά την αρχαιότερη ζωντανή γλώσσα στον κόσμο...
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Μελέτης Μελετόπουλος*
© in.gr

Η

προσεκτική μελέτη των πηγών και των
γεγονότων ανατρέπει τους αστικούς
μύθους και οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα: η ναυμαχία του Ναβαρίνου (20
Οκτωβρίου 1827), μία από τις μεγαλύτερες
και τις σπουδαιότερες του 19ου αιώνος, δεν
υπήρξε τυχαίο γεγονός ή θερμό επεισόδιο,
αλλά προσεκτικά προσχεδιασμένη σύγκρουση. Δεν πραγματοποιήθηκε με σκοπό την
απελευθέρωση της Ελλάδος, αλλά για πολύ
ευρύτερους, παγκόσμιους γεωστρατηγικούς
σκοπούς και κυρίως τον έλεγχο της Αιγύπτου
άρα της (συντομοτέρας μέσω Μεσογείου)
οδού προς την ινδική υπό-ήπειρο από τη
Μεγάλη Βρετανία.
Ταυτόχρονα είχε στόχο την καταστροφή όχι
της τουρκο-αιγυπτιακής δύναμης του ίδιου
του Ιμπραήμ αλλά του πανίσχυρου πατέρα
του Μοχάμεντ Αλί, ώστε να καταστείλει την
προσπάθεια του Αλβανού κυβερνήτη της
οθωμανικής Αιγύπτου να αποκτήσει τον
έλεγχο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και
να καταργήσει τα αποικιακά εμπορικά προνόμια των Μεγάλων Δυνάμεων, όπως είχε
ήδη κάνει στην Αίγυπτο.
Η ναυμαχία, άλλωστε, δεν επέφερε αυτομάτως την ανεξαρτησία του ελληνικού
έθνους, ο σουλτάνος στις αρχές του 1828
απέρριψε το σχετικό διάβημα των πρεσβευτών των Μεγάλων Δυνάμεων με περιφρόνηση και αδιαλλαξία. Για την απελευθέρωση
της Ελλάδος χρειάστηκαν ακόμα δύο πόλεμοι εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας: η γαλλική εκστρατεία του Μαιζώνος
(Γάλλος στρατάρχης) το θέρος του 1828
και ο μείζων ρωσο-τουρκικός πόλεμος του
1828-30, που μάλιστα δεν έγινε πρωτίστως
για να πεισθεί ο σουλτάνος να δεχθεί την
ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους
αλλά για την επαναφορά της συνθήκης του
Άκερμαν, που επέτρεπε τη διέλευση ρωσικών πλοίων από το Βόσπορο.
Μόνο μετά την προέλαση του ρωσικού
στρατού μέχρι την Αδριανούπολη, ο σουλτάνος πανικόβλητος υπέκυψε και υπέγραψε τη Συνθήκη της Αδριανουπόλεως στις 14
Σεπτεμβρίου 1828, στην οποία πρωτίστως
δέχθηκε την επαναφορά της συνθήκης του
Άκερμαν και μαζί με αυτήν, την ίδρυση ελληνικού κράτους.
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Ασφαλώς η ναυμαχία επιτάχυνε τις εξελίξεις,
αλλά η ελληνική ανεξαρτησία μόνον ως
παρενέργεια της ναυμαχίας μπορεί να εκληφθεί

Elena Molter
Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
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Ο Ιμπραήμ άλλωστε εγκατέλειψε την Πελοπόννησο μόνο τον Οκτώβριο του 1828, έναν
ολόκληρο χρόνο μετά τη ναυμαχία. Η τελευταία (και νικηφόρα) μάχη της Επανάστασης
δόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1829, μία ολόκληρη διετία μετά τη ναυμαχία. Η Συνθήκη
του Λονδίνου, με την οποία τελικώς ιδρύθηκε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, συνομολογήθηκε το Φεβρουάριο του 1830, δυόμισι
χρόνια μετά το Ναβαρίνο.
Ασφαλώς η ναυμαχία επιτάχυνε τις εξελίξεις, αλλά η ελληνική ανεξαρτησία μόνον
ως παρενέργεια της ναυμαχίας μπορεί να
εκληφθεί. Οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν ήδη
αποφασίσει ότι κάποιου τύπου ημι-ανεξάρτητο ελληνικό κράτος θα δημιουργείτο
στη νότια Βαλκανική, αλλά η πολιτική τους
έπασχε από αμφιθυμία και αβουλία. Την
τελική έκβαση έκρινε η βρετανική πολιτική,
οδηγώντας τις εξελίξεις στην κατεύθυνση
της ίδρυσης ενός μη βιώσιμου εξαρτημένου
κρατιδίου, βρετανικής βάσης στη γεωπολιτική αλυσίδα Γιβραλτάρ – Σουέζ. Από αυτά
συνάγεται η πολυεπίπεδη, υβριδική, σύνθετη γεωπολιτική σημασία της ναυμαχίας.
Η απλουστευτική ανάδειξη της ναυμαχίας
του Ναβαρίνου σε ιδρυτική πράξη του ελληνικού κράτους και η όλη σχετική θεώρηση της Ελληνικής Επανάστασης υπ’ αυτό το
σχήμα (αρχική νικηφόρα φάση, εμφύλιος
πόλεμος, εκστρατεία Ιμπραήμ, καταστολή,
Ναβαρίνο, ανεξαρτησία) αποτελεί αστικό
μύθο και εσκεμμένη παρερμηνεία.
Επ’ αυτής οικοδομήθηκε η αντίληψη της
Απελευθέρωσης ως επιτυχίας οφειλόμενης
στην ξένη παρέμβαση, ώστε να εμπεδωθεί
στην ελληνική κοινωνία αίσθημα αδυναμίας
αφενός (μόνοι μας δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε) και αιώνιας ευγνωμοσύνης προς τους ξένους προστάτες αφετέρου.
Ώστε να λειτουργεί εις το διηνεκές η σχέση
εξάρτησης και η βαθιά ψυχική ανάγκη αναζήτησης πάτρωνα, που αναπαράγεται μέχρι
τις μέρες μας, και μάλιστα με αυξανόμενη
ένταση.
*Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης
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Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Εφαλτήριο συνειδησιακής ανάνηψης ως αντίβαρο
στην «πανάκεια» του δημόσιου συμφέροντος

Ε

ν τω πλαισίω της σημερινής πολιτικής
δυστοπίας και της ταυτόχρονης θεσμικής καχεξίας, αναδύεται ως αφετηρία
αντίστασης και όχι ως πανάκεια προσφυγής προς ανυπακοή των προβλέψεων του
ιδίου του Συντάγματος, η ακροτελεύτια
διάταξη αυτού, ήτοι το περιλάλητο άρθρο
120 παράγραφος 4, το οποίο συμπυκνώνει εύγλωττα, κατά το προσφυώς λεγόμενον, την επιτομή του Συνταγματικού Πατριωτισμού.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Αποπειρώμαι
μίας
ερμηνείας
της εν θέματι διατάξεως, εξ όσων
έχων αποκρυσταλλώσει, ως μαχόμενος Δικηγόρος,
δίχως να αξιώνω
ρήτρα
αυθεντίας περί αυτής. Η
ως άνω διάταξη
της παραγράφου 4, του άρθρου 120 του
Συντάγματος, αναγνωρίζει ως υπέρτερο
αυτοτελές δικαίωμα – καθήκον και υποχρέωση, την αντίσταση, κατά οιουδήποτε
επίβουλου τρίτου, ο οποίος αποπειράται
να καταλύσει δια της βίας – σωρευτικώς
– τη Συνταγματική έννομη τάξη, υπό άλλη
διατύπωση, δίδει τη δυνατότητα εις τον
καθ’ έκαστον Έλληνα Πολίτη, να μετέλθει οιοδήποτε, διαθέσιμο πρόσφορο και
ικανό μέσο, – θεμιτό ή αθέμιτο – προκειμένου να υπερασπισθεί τη Συνταγματική
νομιμότητα, η εύρυθμη λειτουργία της
οποίας συνιστά ανυπερθέτως την ύστατη
εγγύηση των μείζονων δημοσίων αγαθών,
ήτοι αφενός του Πατριωτισμού και εξ ετέρου της Δημοκρατίας, η αφοσίωση εις τα
οποία (ως άνω υπέρτερα δημόσια αγαθά),
αποτελεί τη θεμελιώδη υποχρέωση των
πολιτών, εν συνδυασμώ με το σεβασμό
προς το Σύνταγμα και εις τους νόμους που
συμφωνούν με αυτό (παράγραφος 2 του
άρθρου 120).
Ως εκ τούτου λοιπόν, η εν λόγω υποχρέωση – δικαίωμα καθήκον, εναπόκειται,
αμέτρως και ελευθέρως, εις τον πατριωτισμό του καθ’ εκάστου πολίτη, εν ολίγοις δεν υπάρχει δικαιοδοτικό όργανο ή
θεσμοθετημένη αρχή εξαναγκασμού επιβολής της εκπλήρωσης της υποχρεώσεως
αυτής, απλώς, εις τα άκρα όρια, θεσπίζεται μία ηθική και πνευματική υποχρέωση,
δια της οποίας ο εκάστοτε Έλλην Πολίτης
αναγορεύεται αυτοκλήτως θεματοφύλακας της Συνταγματικής εννόμου τάξεως, ο
οποίος δικαιούται εμπράκτως να εναντιωθεί κατά του επίδοξου σφετεριστή της λαϊκής κυριαρχίας, προξένου της ανατροπής
της Πολιτειακής ομαλότητας, τείνουσας
προς τη Συνταγματική εκτροπή (παράγραφος 3 του άρθρου 120).
Συνελόντι ειπείν, η ακροτελεύτια διάταξη αναγορεύει τη φιλοπατρία ως συστατικό στοιχείο της Συνταγματικής νομιμοφροσύνης, αναγκαίο προ-απαιτούμενο
δια τη θωράκιση της Δημοκρατίας και της
Πατρίδας.
Με γνώμονα τα ως άνω, συνάγεται κατά
γραμματική ερμηνεία, ότι το εν λόγω άρθρο αποκτά οντότητα όταν υποσκάπτονται τα θεμέλια της μορφής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών του
πολιτεύματός μας, ως Προεδρευομένη
κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Ως εκ τούτου, η ερμηνεία του εν λόγω
άρθρου έχει απλώς ένα θεωρητικό, δια-

κηρυκτικό ενδιαφέρον, το οποίο άγει τους
πολίτες σε εγρήγορση, αναγνωρίζοντας το
δικαίωμα αντίστασης, συλλογικής δράσης,
με σκοπό τη βελτίωση της κοινωνικής και
πολιτικής πραγματικότητας, δίχως να αμφισβητείται η δικαιοδοτική εξουσία των
δικαστηρίων (κατ’ άρθρο 26 του Συντάγματος) διότι η ενεργοποίηση του δε συνιστά μία αδιάκριτη ή συλλήβδην πρόσκληση αυθαίρετης υπονόμευσης των θεσμών
ή κλυδωνισμού της Πολιτείας και εν γένει
της υφιστάμενης νομιμότητας, διότι το
ίδιο άρθρο αυτό καθ’ αυτό, προϋποθέτει
πρωτίστως υπακοή προς το Σύνταγμα και
τους Θεσμούς της Πολιτείας.
Εις τον αντίποδα κατά διασταλτική ερμηνεία, θα ηδυνάμεθα να είπωμεν ότι η παραβίαση του άρθρου 120 παράγραφος 4,
δίδει τη δυνατότητα πράγματι προς τους
πολίτες, να αντιδράσουν με παν πρόσφορο μέσο κατά της οιονεί θεσμικής βίας,
όταν το Σύνταγμα, καταλύεται συστηματικώς και κατ’ εξακολούθηση, με αδιάκριτες
παραβιάσεις σωρείας εκ των διατάξεών
της, ή όταν η ιδία η Πολιτεία το καταφρονεί συνολικώς ή δια πράξεων και παραλείψεών της, εκδηλώνει πάγια βούληση προπετούς ελλείψεως σεβασμού προς αυτό
αθροιστικώς.
Εις την ως άνω περίπτωση, όπως εν προκειμένω, όπου βιώνουμε, εκόντες άκοντες,
επί μακρόν την αναστολή των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών μας (κατά το
άρθρο 5 του Συντάγματος), άνευ εφαρμογής ελέγχου των καθολικών μέτρων αλλεπάλληλων εγκλεισμών, αν αντικειμενικώς
αυτά καθίστανται απολύτως αναγκαία,
κατάλληλα και τα ολιγότερα επαχθή προς
τον περιορισμό του πυρήνα του δικαιώματος της ελευθέρας ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας, αλλά και παραλλήλως
αν και κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα καθίστανται ικανά και πρόσφορα του περιορισμού της «πανδημίας» (κατ’ άρθρο 25
– αρχή της αναλογικότητας).
Εντούτοις η ρηματική επίκληση του άρθρου αυτού καθ’ αυτού, δεν αναιρεί την
υποχρέωση των αστυνομικών οργάνων
να προβούν σε τυχόν αυτόφωρη σύλληψη
προς πολίτη, ο οποίος δε συμμορφώνεται
με ισχύοντα νόμο του Κράτους, δυνάμει
του οποίου προβλέπεται ρητώς και εκ των
προτέρων, η επιβολή ποινής στερήσεως
της προσωπικής ελευθερίας ή επιβολή
διοικητικού προστίμου.
Όλως τουναντίον δε, αποτελεί απλώς
μία μορφή θεωρητικής πρότασης, επί της
οποίας, απλώς δύναται, ο συλληφθείς
επαγωγικώς να δομήσει υπερασπιστική
«γραμμή», ενώπιον του ποινικού πλέον
δικαστηρίου, προβάλλοντας ισχυρισμούς,
αρχής γενομένης από τη λυσιτελή προβολή της ένστασης περί ασκήσεως συγκεκριμένου και παρεμπίπτοντος ελέγχου, περί
της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία διέπει της επίδικη διαφορά η οποία άγεται
προς εκδίκαση, εις τα πλαίσια της δικαιοδοσίας άσκησης δικαστικού ελέγχου της
Συνταγματικής νομιμότητας των εφαρμοστέων κανόνων δικαίων κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 93 παράγραφος 4 του Συντάγματος, υπό των δικαιοδοτικών των
οργάνων, πάντοτε σε συνδυασμό με τους
υπερασπιστικούς ισχυρισμούς οι οποίοι
αρύονται εκ του Ποινικού Κώδικα, προς
αποδόμηση του κατηγορητηρίου.
Εν κατακλείδι, το άρθρο 120 του Συντάγματος σε συνδυασμό με την παραβίαση
του άρθρου 5 και των λοιπών εκφάνσεων του, αποτελεί απλώς μία προσέγγιση
σχετικώς με την περιφρόνηση του Συντάγματος, μεσούσης της περιλάλητης
«πανδημίας με αποκλειστικό γνώμονα την
αόριστη και κατά το δοκούν πολύσημη

επιστράτευση της έννοιας του δημοσίου
συμφέροντος» πλην όμως η αναφυόμενη πολιτική ανυπακοή με την αμφισβήτηση της Συνταγματικότητας, ιδίως των
επίμαχων νόμων περί των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, δεν πρέπει να οδηγεί σε
σύγχυση, αναρχία ή σε άτοπο, αλλά δέον
όπως γίνεται λίαν συννόμως ούτως ώστε
να παράξει το αναμενόμενο αποτέλεσμα
επ’ ωφελεία της κοινωνίας.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγήσει
σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια η βιούμενη ωσεί
μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης και η άτυπη
κήρυξη της Πατρίδος μας σε οιονεί κατάσταση «πολιορκίας» δια των επαχθών
μέτρων έκτακτης ανάγκης, εν ονόματι της
οποίας θυσιάζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά μας προς αποτροπή του επικείμενου
κινδύνου θα παραμείνει επάπειρον.
Ως εκ τούτου, η τήρηση της νομιμότητας
και η αποκατάσταση της θεσμικής ομαλότητας προς την κανονικότητα, ανάγεται
εις τον ορθό τρόπο χρήσης του νομικού
οπλοστασίου, όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι Νόμοι, η Νομική Επιστήμη και η Νομολογία όπως εγκύρως
έχουν αποκρυσταλλωθεί, υπό τους ειδικούς, άλλως ο ακκίζων τον ειδικό ενώπιον
του δικαστή, ευρίσκεται εκτεθειμένος, καθότι, όπως έχει πει ο Βολταίρος:
«Ο δικάζων ανυπεράσπιστον δεν κρατεί
ρομφαία Δικαιοσύνης αλλά εγχειρίδιο δολοφόνου».

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

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

BASIC

ENGLISH AND FRENCH

COURS

D’ANGLAIS ET FRANCAIS

DAY CLASSES

Monday-Friday
8:30 am – 12:30 pm

DE JOUR

lundi au vendredi
8h30 – 12h30

EVENING
CLASSES

Monday-Thursday
5:30 pm – 9:30 pm

LE SOIR

lundi au jeudi
17h30 – 21h30

Registration is by appointment only
Inscription par rendez-vous seulement

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

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

ACADEMIC

HIGH SCHOOL COURSES
DAY CLASSES

Monday-Friday
8:30 am – 3:35 pm

Registration is by appointment only
Inscription par rendez-vous seulement

NOUS VOUS OFFRONS
DES COURS ACADEMIC
DE JOUR

lundi au vendredi
8h30 – 15h35

2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1C2
514-337-3856
www.slaec.ca
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Ποιοι φοβούνται
την Εξεταστική
για το τρίγωνο
ΕΞΟΥΣΊΑ – ΜΜΕ –
ΔΗΜΟΣΚΟΠΉΣΕΙΣ
Μ

ε αμηχανία αντιδρά η κυβέρνηση
στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα
διερευνήσει τη «χειραγώγηση των δημοσκοπικών εταιριών», από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη και τη διάθεση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τις δύο λίστες Πέτσα.
Σπύρος Γκουτζάνης*
© slpress.gr
Το βράδυ της Δευτέρας 18/10 στη συζήτηση στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να κάνει «ρελάνς» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρησε, επισήμως
από το βήμα της Βουλής, να αμβλύνει το
αντικείμενο της Εξεταστικής, διευρύνοντας το χρονικό πεδίο της διερεύνησης
από το 2015, ώστε να μην περιοριστεί στα
πεπραγμένα της δικής του κυβέρνησης.
Απευθύνθηκε μάλιστα στα κόμματα της
αντιπολίτευσης: «Προτείνω λοιπόν, γιατί
αυτή η συζήτηση πρέπει με κάποιο τρόπο
να μην είναι ιδεολογικά φορτισμένη, να
συμφωνήσουμε σε αυτήν την αίθουσα –
και η πρότασή μου απευθύνεται και προς
τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης
– σε μια πάρα πολύ ουδέτερη διατύπωση,
χωρίς κανένα υπονοούμενο, η οποία να
λέει ότι πρέπει να ερευνηθεί η κρατική
χρηματοδότηση και η ενδεχόμενη χειραγώγηση δημοσκοπήσεων από το 2015 ως
το 2021. Ώστε να μη φανεί ότι η πρόταση
φωτογραφίζει ή τους μεν ή τους δε».

Φυσικά η πρότασή του δεν έγινε δεκτή
από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωση
την απέρριψε, επιμένοντας στη σύσταση
της Εξεταστικής σύμφωνα με τη δυνατότητα που του δίνει το Σύνταγμα.
Για την πρόταση του κ. Μητσοτάκη ανέφερε: «Αν το θέμα του είναι η διεύρυνση
του χρονικού πλαισίου για τα προς εξέταση θέματα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί απλά να το ζητήσει μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Όπου, και την πλειοψηφία θα διαθέτει, και κανένα κόμμα δε θα
το αρνηθεί».
Μόνο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε
θέλει να ψηφίσει η ΝΔ τη σύσταση μίας
Εξεταστικής (που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ) και
η οποία θα στοχοποιεί τη διακυβέρνησή
του. Από την άλλη, δε θέλει να εμφανιστεί
ότι φοβάται τη διερεύνηση, αφού άλλωστε η πρόταση θα υπερψηφιστεί σε κάθε
περίπτωση. Το ενδεχόμενο να επιμείνει
στη δική του πρόταση, ενέχει το τραγελαφικό, να συσταθούν δύο Εξεταστικές ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσει
να σπάσει το μέτωπο της αντιπολίτευσης,
καθώς μάλιστα το ΚΙΝΑΛ δεν έχει πει την
τελευταία λέξη.
Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να
βάλλει στη δημόσια ατζέντα το μείζον
θέμα της λειτουργίας των θεσμών και της
ενδεχόμενης αλλοίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, μέσω της νομότυπης
διακίνησης του πολιτικού χρήματος, προς
τις δημοσκοπικές εταιρείες και τα μέσα
ενημέρωσης.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η στήριξη που
αυτή τη φορά απέσπασε από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, που έτσι προσδίδουν
αξιοπιστία στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Εάν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δε συμφωνούσαν, η όλη υπόθεση
θα έπαιρνε το χαρακτήρα γκρίνιας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, όπως άλλωστε προσπάθησε να τον
εμφανίσει στη βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, η κυβέρνηση εμφανίζεται
απομονωμένη και σα να οφείλει εξηγήσεις για το δημοσκοπικό προβάδισμα και
για τη στήριξη που απολαμβάνει από τα
μέσα ενημέρωσης.
Ο Αλέξης Τσίπρας, κατ’ αρχήν επικέντρωσε στη διάθεση των 40 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, περιγράφοντας και τον πολιτικό
του στόχο: «Κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν
κάνατε καμπάνια. Εσείς βρήκατε μια ευκαιρία, για να φτιάξετε ένα καθεστώς
στην ενημέρωση, για να φτιάξετε ένα καθεστώς απευθείας αναθέσεων και να μη
μιλάει κανείς, για να φτιάξετε και να χτίσετε το καθεστώς σας. Αυτό κάνατε, κύριε
Μητσοτάκη. Αξιοποιήσατε την πανδημία
ως μια ευκαιρία, για να έχετε τον απόλυτο
έλεγχο στην πολιτική ζωή του τόπου».
Ο κ. Μητσοτάκης, σε μία προσπάθεια να
περάσει στην αντεπίθεση, αναφέρθηκε
στο θέμα των δημοσκοπήσεων λέγοντας
ότι πριν τις εκλογές «όλες οι εταιρείες

δημοσκοπήσεων λίγο πολύ έπεσαν μέσα
στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος και των ευρωεκλογών και των
εθνικών εκλογών. Αλλά υπήρχε μία εξαίρεση. Το «Documento», που έδινε μόνο
2,3%. «Αρχίζει το ματς» μας λέγατε τότε.
Οι δήθεν αντικειμενικές δημοσκοπήσεις
οι οποίες γίνονταν εκείνη την εποχή για
να μπορέσετε να αλλάξετε την εικόνα της
κοινής γνώμης, θα τις ψάξουμε και αυτές
φαντάζομαι, δεν έχετε αντίρρηση, έτσι
δεν είναι;».
Πάντως, εξακολουθεί να μην απαντά στο
ερώτημα, με ποια κριτήρια διατέθηκαν τα
κονδύλια στις δύο λίστες Πέτσα.
Φυσικά υπάρχει το ερώτημα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει σε κραυγαλέα ποσά που
δόθηκαν σε μεγαλοδημοσιογράφους.
Επίσης, εάν διαθέτει στοιχεία που να
αποδεικνύουν αναθέσεις έργου σε δημοσκοπικές εταιρίες.
*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιογράφος. Από το 1990 έχει εργαστεί σε
περισσότερα από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των
οποίων, 90,2 Αριστερά στα fm, Φλας
9,61, Καθημερινή, Επενδυτής, Πρώτο
Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, ΕΡΤ, Star
Chanell.
Από το 2000 είναι πολιτικός και κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004 εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου»,
στο Kontra Chanell.
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Με μηνύματα
στην Τουρκία
η Τριμερής
με Αίγυπτο
και Κύπρο
Η

χηρά μηνύματα στην Τουρκία στέλ- Ζητήματα στα οποία η Τουρκία προβάλει
νει με την Κοινή Διακήρυξή της η συνεχώς προσκόμματα, επιδιώκοντας την
Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύ- παραμονή των τουρκικών δυνάμεων στη
πρου και Αιγύπτου.
χώρα και τον έλεγχο της λιβυκής πολιτικής
ηγεσίας.
Βαγγέλης Σαρακινός*
Ελλάδα και Κύπρος «απειλούνται» από
© slpress.gr
το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και
τον αυθαίρετο καθορισμό ΑΟΖ Τουρκίας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και Λιβύης, καθώς καταπατούνται κυριαρκαι οι πρόεδρο Αναστασιάδης και αλ Σίσι χικά δικαιώματά τους.
επιβεβαίωσαν και στη Σύνοδο της Αθήνας, Την ίδια ώρα η Αίγυπτος δεν επιθυμεί
την ένατη κατά σειρά, την αποφασιστικό- την τουρκική παρουσία στη Λιβύη και τη
τητά τους για τη συνέχιση της συνεργασί- δημιουργία και στα δυτικά της μιας εστίας των τριών χωρών σε θέματα αμοιβαίου ας έντασης, μέσω μιας ελεγχόμενης από
ενδιαφέροντος και την παράλληλη ενί- τους Αδελφούς Μουσουλμάνους κυβέρσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της νησης που επιδιώκει ο Ερντογάν.
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Στην Κοινή διακήρυξή τους άλλωστε, οι
Στις κοινές δηλώσεις, αμέσως μετά την τρεις ηγέτες υπογραμμίζουν ότι το παολοκλήρωση της Συνόδου, ο Κυριάκος ράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και το
Μητσοτάκης χαρακτήρισε «φάρο σταθε- Μνημόνιο Κατανόησης Στρατιωτικής Συρότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» το νεργασίας που υπέγραψαν το Νοέμβριο
σχήμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, του 2019 ο Ερντογάν και ο Σάρατζ, παρατονίζοντας την πολυδιάστατη συνεργασία βιάζουν το διεθνές δίκαιο και το εμπάργκο
των τριών χωρών. Αναφέρθηκε δε ιδιαί- όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη.
τερα στα δύο νέα μνημόνια συνεργασίας
Και ως τέτοια, «αμφότερα υπονομεύουν
που προστέθηκαν και αφορούν την ηλε- την περιφερειακή σταθερότητα». Μάλικτρική ενέργεια και τα θέματα αποδήμων. στα, ειδικά για το Μνημόνιο οριοθέτηΕιδικά για το πρώτο, σημείωσε ότι συμ- σης ΑΟΖ επισημαίνουν ότι «παραβιάζει
βάλλει στη αναβάθμιση και των τριών κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών,
χωρών, επισημαίνοντας ότι «σε μία επο- δε συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάχή, όπου αναζητούμε διαφοροποίηση των λασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα
ενεργειακών μας πηγών, η Αίγυπτος μπο- αποτελέσματα».
ρεί να γίνει πάροχος ρεύματος που θα πα- Συζήτηση έγινε όμως και για το μεταναράγεται κυρίως από τον ήλιο».
στευτικό, ένα θέμα το οποίο έχει μετατραΟ πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη πεί στα χέρια του Τούρκου προέδρου σε
συζήτηση που έγινε σχετικά με τις πε- μοχλό πίεσης κα εκβιασμών προς τη Δύση
ριφερειακές εξελίξεις, επισημαίνοντας και κυρίως την ΕΕ.
ότι οι θέσεις των τριών ηγετών ταυτίζο- Ο πρωθυπουργός τόνισε μάλιστα ιδιαίνται «στην καταδίκη της προκλητικής πρα- τερα «την αθόρυβη συμβολή της Αιγύκτικής και της επιθετικής ρητορικής της πτου», καθώς πρόκειται για το μοναδικό
Τουρκίας», για την ηγεσία της οποίας είπε βόρειο-αφρικανικό κράτος που δεν αποότι «δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα μη- τελεί χώρα διέλευσης μεταναστευτικών
νύματα των καιρών».
ροών.
Επαναλαμβάνοντας ότι οι τουρκικές βλέψεις συνιστούν απειλή για την ευρύτερη ΧΩΡΑ – ΤΑΡΑΞΙΑΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
περιοχή, τόνισε ότι η Ελλάδα «δηλώνει
Με αναφορές στη συνεργασία στον τοτις προθέσεις της με τις πράξεις της» και μέα της ενέργειας ξεκίνησε τις δηλώσεις
ότι «υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας του και ο Αιγύπτιος πρόεδρος, χαρακτηπάντα υπό το φως του διεθνούς δικαίου». ρίζοντας «προοίμιο της γενικότερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ευρώπη» την
Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ηλεκτρική διασύνδεση των χωρών της
Με αυτήν την αναφορά, αιχμή στα πα- Τριμερούς, η οποία σημειωτέων περνά
ράνομα τουρκο-λιβυκά μνημόνια, ο Κυ- μέσα από την οριοθετημένη ΑΟΖ Ελλάδας
ριάκος Μητσοτάκης πέρασε στις εξελίξεις – Αιγύπτου. Πρόσθεσε επίσης ότι «μεγάλο
στη Λιβύη, που ήταν ένα από τα θέματα σχέδιο είναι η ίδρυση του φόρουμ φυσιτα οποία συζητήθηκαν στη Σύνοδο.
κού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για
Οι θέσεις των τριών χωρών σε ό,τι αφο- την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογορά τη λιβυκή κρίση είναι άλλωστε γνω- νανθράκων όλων των χωρών με σεβασμό
στές. Επικεντρώνουν δε στην πορεία της στο διεθνές δίκαιο».
Λιβύης προς την ομαλότητα, με τη διεξα- Μια αναφορά που περιέχει έμμεση αιχγωγή εκλογών το Δεκέμβριο και την απο- μή για το μοναδικό καταπατητή του Διεχώρηση όλων των στρατευμάτων και των θνούς Δικαίου στην περιοχή, που δεν είμισθοφόρων.
ναι άλλος από την Τουρκία.

Αναφορές στο Διεθνές Δίκαιο είχαν οι
δηλώσεις του αλ Σίσι και για το Κυπριακό, για το οποίο επανέλαβε τη στήριξή του
σε «μια δίκαιη λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ».
Το ίδιο επανέλαβε και ο πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας
ότι η Τουρκία είναι καλό να καταλάβει ότι
θα ωφεληθεί και η ίδια, εάν συμβάλλει σε
αυτή την κατεύθυνση, εγκαταλείποντας
την επεκτατική πολιτική που την κατατάσσει στα κράτη-ταραξίες.
Η Άγκυρα πάντως επιμένει στη δική της
θεώρηση για την Ανατολική Μεσόγειο και
συνεχίζει τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρότι η στάση της, θεωρητικά αξιολογείται
από την ΕΕ.

Η τουρκική προκλητικότητα συζητήθηκε
και στο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης και στην Κομισιόν να ετοιμάσουν
επιλογές με προτεινόμενα μέτρα κατά της
Άγκυρας.
Μέτρα εναντίον της Τουρκίας ελήφθησαν βέβαια και παλιότερα από την ΕΕ,
ωστόσο ο περιορισμένος χαρακτήρας
τους, στο πλαίσιο της διττής προσέγγισης
που επέβαλε η Μέρκελ, δεν έφερε αποτελέσματα.
*Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος με μακρά θητεία
στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά Μέσα
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Το μεγάλο μυστήριο πίσω από
την πανδημία και τους θανάτους
Μεγάλες αποκλίσεις στη θνησιμότητα καταγράφουν με τη μετάλλαξη
Δέλτα αναπτυγμένες χώρες που χρησιμοποίησαν τα ίδια σκευάσματα
και πέτυχαν ανάλογα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού | Ποιες
είναι οι αιτίες που εξετάζει η επιστημονική κοινότητα

Ε

ίναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της
πανδημίας. Εφόσον οι περισσότερες
ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν πλέον
υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης,
με ορισμένα από τα πιο αποτελεσματικά
εμβόλια που είναι διαθέσιμα στην αγορά,
τότε γιατί οι πιο πρόσφατες εξάρσεις της
πανδημίας είναι πιο φονικές σε κάποια
μέρη από ό,τι σε κάποια άλλα;
Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι τα εμβόλια οδήγησαν σε πτώση των θανάτων κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πανδημικών κυμάτων, σε κάποιες χώρες ο απολογισμός
των θυμάτων ήταν πολύ μικρότερος από
ότι σε άλλες, μια εξέλιξη για την οποία οι
επιστήμονες δεν έχουν ακόμα απαντήσεις.
Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο, ο απολογισμός των
νεκρών στο τρέχον κύμα έχει υποχωρήσει στο 10% σε σχέση με προγενέστερα
κύματα, σύμφωνα με υπολογισμούς του
Bloomberg με βάση στοιχεία του πανεπιστημίου John Hopkins. Στο Ισραήλ,
την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, οι θάνατοι παραμένουν υψηλοί, πάνω από το 50% του επίπεδου που καταγράφηκε στα προηγούμενα κύματα.
Κάποιες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες
οικονομίες με πιο αδύναμα συστήματα
υγείας, στηρίχτηκαν στα κινεζικά ή τα ρωσικά εμβόλια, τα οποία έχουν αποδειχθεί
λιγότερο αποτελεσματικά από τα εμβόλια
τεχνολογίας mRNA τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Στις
περιοχές αυτές σημειώθηκε αύξηση τόσο
στα κρούσματα, όσο και στους θανάτους
μετά τον Ιούλιο, όταν έκανε την εμφάνιση
της η μετάλλαξη Δέλτα.
Το Bloomberg εστίασε την έρευνα του
στις οικονομίες οι οποίες έχουν εμβολιάσει πάνω από το 55% του πληθυσμού
και στηρίχτηκαν σε δυτικά εμβόλια από
τις Pfizer/BioNTech και AstraZeneca, τα
οποία έχουν αποτελεσματικότητα 60% με
90% έναντι της μετάλλαξης Δέλτα.
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: δεν είναι
μόνο το είδος των εμβολίων ή το ποσοστό
της εμβολιαστικής κάλυψης που έχουν
σημασία για τις επιδόσεις της κάθε χώρας
στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες πέρα από
τα εμβόλια που οδηγούν σε διαφορετικά
αποτελέσματα στις διάφορες περιοχές»

σημείωσε η Νάταλι Ντιν, αναπληρώτρια
καθηγήτρια βιοστατιστικής στο πανεπιστήμιο Έμορι.
«Ακόμα και σε μέρη με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, βλέπουμε ότι η Δέλτα μπορεί να προκαλέσει άλμα στα κρούσματα.
Αλλά υπάρχουν πιέσεις στο σύστημα
υγείας; Πιστεύω ότι βλέπουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση και σε αυτό το αποτέλεσμα».
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να διδαχθούμε
από το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία. «Μάθαμε περισσότερα τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο για την ανθρώπινη ανοσολογία και
την αντίδραση στα εμβόλια από όσα μάθαμε τις περασμένες δεκαετίες» τόνισε
ο Τζον Γουέρι, διευθυντής του ινστιτούτου ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο της
Πενσιλβάνια.
ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
Σε ορισμένες περιοχές όπου καταγράφονται λιγότεροι θάνατοι, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις
δύο δόσεις των εμβολίων ήταν μεγαλύτερο από τις συνιστάμενες τρεις με τέσσερις
εβδομάδες.
Επιστημονικές μελέτες δείχνουν, ότι η
αμφιλεγόμενη αρχικά απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου το Δεκέμβριο 2020, να
επιτρέψει τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca ακόμα
και 12 εβδομάδες μετά την πρώτη, ώστε
να προλάβουν να εμβολιαστούν περισσότεροι με μία δόση, οδήγησε τελικά σε μεγαλύτερη προστασία από τον κορωνοϊό.
Το ίδιο έπραξαν και η Δανία και η Γερμανία. Η δράση των δύο δόσεων φαίνεται
να είναι ισχυρότερη, όταν η δεύτερη χορηγείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα
έχει αντιδράσει πλήρως στην πρώτη, κάτι
το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ένα
μήνα.
«Ήταν ένα φυσικό πείραμα στην ανοσολογία» δήλωσε ο Μάικλ Όστερχολμ, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής για τις Μολυσματικές Ασθένειες
στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, σχολιάζοντας την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά να παρατείνουν το
διάλειμμα μεταξύ των δύο δόσεων.

«Μπορεί να είχαν μια πολύ ανώτερη
ανοσολογική αντίδραση επειδή γνωρίζουμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των
ανθρώπων μπορεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένο γι αυτή τη δεύτερη δόση, αν
περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί όλη
αυτή η διαδικασία ωρίμανσης» τόνισε.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
στιγμή έναρξης των εκστρατειών εμβολιασμού και της εμφάνισης της μετάλλαξης
Δέλτα.
Οι χώρες που εμβολίασαν πιο γρήγορα
τον πληθυσμό τους, όπως το Ισραήλ και οι
ΗΠΑ, είχαν πιο αδύναμη ασπίδα προστασίας όταν κατέφτασε η Δέλτα, επειδή η
ανοσία που προσέφεραν τα εμβόλια είχε
υποχωρήσει, ισχυρίζονται ειδικοί όπως
ο Χιτόσι Οσιτάνι, επιδημιολόγος στο πανεπιστήμιο Τοχόκου στην Ιαπωνία.
Μελέτες έχουν πλέον επιβεβαιώσει, ότι
μεταξύ δύο ομάδων ανθρώπων που έχουν
εκτεθεί στη Δέλτα, αυτοί που εμβολιάστηκαν πέντε μήνες νωρίτερα είχαν 50% μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων.
«Με την εξασθένιση της ανοσίας, όσο πιο
νωρίς ξεκίνησε μια χώρα τον εμβολιασμό,
τόσο περισσότερες περιπτώσεις μόλυνσης
εμβολιασμένων θα έχει» σημείωσε ο Οσιτάνι. «Αυτός είναι ο λόγος που έχουν υψηλά νούμερα κρουσμάτων και θανάτων σε
σχέση με τον πληθυσμό στο Ισραήλ».
ΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η Δανία δεν έχει έρθει αντιμέτωπη με
ένα νέο κύμα κρουσμάτων ή θανάτων από
τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί νωρίτερα φέτος και στη χώρα έχουν αρθεί όλα
τα περιοριστικά μέτρα.
Αξιωματούχοι υποστηρίζουν, ότι η επικέντρωση της εμβολιαστικής εκστρατείας
στους ηλικιωμένους βοήθησε να παραμείνει χαμηλά ο συνολικός απολογισμός
των θυμάτων. «Κατορθώσαμε από την
αρχή της πανδημίας να μην αφήσουμε την
Covid-19 να εξαπλωθεί στους ηλικιωμένους, ιδίως στα γηροκομεία αλλά και τους
ηλικιωμένους που έμεναν σπίτι τους» σημείωσε ο Σόρεν Μπρόστρομ, επικεφαλής της Δανέζικης Υπηρεσίας Υγείας.
Το ίδιο συνέβη και στην Ιαπωνία αλλά όχι
σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η χώρα έχει εμβολιάσει το 90% των κατοίκων άνω των
65 και τα οφέλη της επιλογής αυτής έγι-
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ναν ορατά όταν η μετάλλαξη Δέλτα προκάλεσε ρεκόρ κρουσμάτων τον Αύγουστο.
Κατά τη διάρκεια του κύματος αυτού, οι
θάνατοι ήταν λιγότεροι σε σχέση με το
προηγούμενο κύμα, αλλά τα κρούσματα
2,5 φορές περισσότερα. Δεδομένου ότι η
Ιαπωνία διαθέτει τον πιο γερασμένο πληθυσμό, η Δέλτα θα μπορούσε να είχε αποδειχθεί πολύ πιο φονική, αν η κυβέρνηση
δεν έδινε προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ηλικιωμένων.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
Η άνοδος των κρουσμάτων στην Ιαπωνία
το καλοκαίρι αποκαλύπτει και έναν άλλο
μυστήριο παράγοντα: τη φυσική ανοσία
του πληθυσμού από προηγούμενα κύματα. Χάρη στα αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού του ιού, οι ασιατικές χώρες, σε
γενικές γραμμές, απέφυγαν τα χειρότερα
στα πρώτα κύματα της πανδημίας πριν την
εμφάνιση της Δέλτα, κάτι που σημαίνει
ότι είναι πιθανότατα πιο ευάλωτες στην
εξαιρετικά μολυσματική μετάλλαξη – μια
ανησυχία η οποία εξηγεί τη διστακτικότητα που επιδεικνύει η Κίνα και το Χονγκ
Κονγκ να ανοίξουν τα σύνορά τους.
Την ίδια στιγμή, τα φονικά πρώτα κύματα
μπορεί να έχουν βοηθήσει κάποιες χώρες
με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη μετάλλαξη Δέλτα. Η Λατινική Αμερική, την οποία ρήμαξαν οι μεταλλάξεις Γάμα και Λάμδα, δεν
έχει δεχθεί τόσο ισχυρό πλήγμα από τη
Δέλτα, ενδεχομένως επειδή οι δύο αυτές
μεταλλάξεις δημιούργησαν ένα επίπεδο
ανοσίας, με τα εμβόλια να λειτουργούν
ενισχυτικά, επισημαίνουν ειδικοί.
Μια άλλη διαφορά, είναι η συμπεριφορά
του πληθυσμού. Αν οι ανεμβολίαστοι σε
μια χώρα συμπεριφέρονται φυσιολογικά,
αλλά οι ανεμβολίαστοι σε μια άλλη συνεχίζουν να είναι πολύ προσεκτικοί, τότε θα
υπάρχουν πολύ διαφορετικές τάσεις.
Η εχθρότητα των Αμερικανών απέναντι
στα περιοριστικά μέτρα και η γρήγορη
αποκατάσταση της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών στο πρώτο μισό του
2021 μπορεί να συνέβαλλαν στα χειρότερα νούμερα όσον αφορά τους θανάτους
από τη μετάλλαξη Δέλτα σε σχέση με τις
ευρωπαϊκές χώρες.
© euro2day.gr

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

Εστιατόρια και μπαρ στη
μέγιστη χωρητικότητά τους
από την 1η Νοεμβρίου

Τ

α μπαρ και τα εστιατόρια του Κεμπέκ
θα μπορούν και πάλι να λειτουργούν
με τη μέγιστη χωρητικότητα από την 1η
Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της
κυβέρνησης με δελτίο Τύπου.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Τα μπαρ μπορούν να φιλοξενήσουν προς
το παρόν μόνο το 50% της μέγιστης χωρητικότητας που προβλέπεται στην άδεια
αλκοόλ, μεταξύ άλλων περιορισμών που
ισχύουν στο Κεμπέκ.
Μεταξύ των νέων μέτρων χαλάρωσης
που αναμένονται, θα είναι δυνατή η μείωση της απόστασης μεταξύ των τραπεζιών σε ένα μέτρο, αντί για δύο.
Εάν η απόσταση είναι μικρότερη, θα
πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα φραγμού,
πρόσθεσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων
ανά τραπέζι στο εστιατόριο, το πολύ 10
άτομα ανά τραπέζι ή οι κάτοικοι τριών ιδιωτικών κατοικιών ανά τραπέζι μπορεί να
είναι μαζί, ανέφερε η ανακοίνωση.
Επιπλέον, οι κανονικές ώρες λειτουργίας
μπορεί να ισχύουν ξανά και τα μπαρ ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις
3 π.μ.
Επί του παρόντος, οι εγκαταστάσεις που
σερβίρουν αλκοόλ μπορούν να το κάνουν
μόνο μέχρι τη 1 το πρωί και πρέπει να
κλείνουν στις 2 το πρωί.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Η απαγόρευση χορού και τραγουδιού
μέσα στα μπαρ και τα εστιατόρια θα παραμείνει σε ισχύ, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση. Οι ομαδικές κρατήσεις επιτρέπονται χωρίς όριο συμμετεχόντων.
Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει
να κάθονται στις θέσεις τους και να φορούν τη μάσκα όταν μετακινούνται, ανέφερε το υπουργείο Υγείας στη δήλωσή
του.
Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και οι ιδιοκτήτες μπαρ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
Οι επιδοτήσεις ενοικίου θα τελειώσουν,
ο τουρισμός δεν έχει ξεκινήσει ακόμη,
οπότε για πολλούς αυτό αντιπροσωπεύει
ένα έλλειμμα 30% έως 40%, ενώ το ενοίκιο θα παραμείνει το ίδιο, τη στιγμή που
το κόστος των πρώτων υλών έχει αυξηθεί.
Το κόστος εργασίας αυξήθηκε επίσης
τους τελευταίους έξι μήνες τουλάχιστον
30% στην κουζίνα, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες.
«Είναι σαφές ότι το εργατικό δυναμικό
είναι ένα θέμα, αλλά έχω την εντύπωση
ότι θα είναι καλύτερα υπό αυτές τις συνθήκες», ελπίζει ο Pierre Thibault, Πρόεδρος του Nouvelle Association des bars
du Québec.
«Δυσκολευτήκαμε να κρατήσουμε τους
υπαλλήλους, επειδή το άνοιγμα της
εστίασης ήταν βραχυπρόθεσμο και δεν
μπορούσαμε να δουλέψουμε ωράρια
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πλήρους απασχόλησης. Η παράταση των
περιορισμών πέραν της 1ης Νοεμβρίου
θα ήταν μοιραία για πολλούς από εμάς»
πρόσθεσε.
«Είμαι
απογοητευμένος,
απορημένος. Δεν καταλαβαίνω πλέον…», λέει ο
Mathieu Grondin, γενικός διευθυντής
του MTL 24/24, ενός οργανισμού που
προωθεί τη νυχτερινή ζωή στη μητρόπολη.
Η απαγόρευση του χορού σε νυχτερινά
κέντρα ή της διοργάνωσης παραστάσεων
με γενική φόρμουλα εισόδου, τον προσβάλλει ιδιαίτερα. Είναι σίγουρα ένα διπλό πρότυπο, πιστεύει.
«Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση
άνοιξε ξανά τον πολιτισμό για τον πολιτισμό που τους αφορά: το [Théâtre du
Nouveau Monde], το Place des Arts, τη
Συμφωνική Ορχήστρα και συναυλίες των
Ricky Martin και Gino Vannelli».
«Η κυβέρνηση πιστεύει, ότι ο… κ. Grondin
καταπνίγει τη νυχτερινή κουλτούρα. Ωστόσο, ακριβώς χάρη σε αυτήν, οι νέοι και οι
τουρίστες επισκέπτονται το Μόντρεαλ»,
υποστηρίζει.

αναμένεται από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ. Εφαρμόζουν αυστηρά όλα
τα μέτρα υγιεινής εδώ και μήνες. Μπορώ
να σας πω ότι ανυπομονούσα να έρθει η
σειρά τους για να επωφεληθούν από τα
νέα μέτρα» λέει.
Από την πλευρά του, ο Renaud Poulin,
Διευθύνων Σύμβουλος του Quebec
Bar, Brasseries and Tavern Owners
Corporation, δήλωσε επίσης ότι ήταν
πολύ χαρούμενος με την ανακοίνωση. «Η
κυβέρνηση μας είχε ενημερώσει ότι ήθελε
να πάει βήμα – βήμα», είπε σε συνέντευξή του στο Radio Canada.
Οι ιδιοκτήτες μπαρ είχαν εκφράσει την
κριτική τους μετά την παράσταση των
Ricky Martin και Enrique Iglesias στο Bell
Center στο Μόντρεαλ, όπου είχαν συγκεντρωθεί 15.000 άτομα.
Ορισμένοι ιδιοκτήτες θεώρησαν άδικο
να επιτραπεί μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση, ενώ οι πελάτες τους δεν μπορούν να
χορέψουν ή να τραγουδήσουν.
«Φυσικά, οι ιδιοκτήτες ήταν πολύ απογοητευμένοι με αυτό, επειδή μπορούν εύκολα να ελέγξουν το χορό και το τραγούΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ
δι, κάτι που δεν είναι δυνατό σε πλήθος
«Στο Association restauration Québec 15.000 ατόμων», αντιδρά ο κ. Πουλέν.
(ARQ), είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυ- Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι δραστηριτήν την αρχή της επιστροφής στην κανο- ότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιηνικότητα», σχολίασε σε συνέντευξή του ο θούν με ασφαλή τρόπο.
Martin Vézina, διευθυντής δημοσίων και
κυβερνητικών υποθέσεων.
«Είναι μια ανάσα καθαρού αέρα που
© Radio Canada, Canadian Press
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507, RUE LAVERGNE,
LAVAL
Impeccable townhouse
situated in great location of
Ste-Dorothee. Open concept offering 3 bedrooms
plus 1+1 baths. Many renos
and updates done to property. Close to all shopping,
schools, transport and
highways. Beautiful backyard with large balcony
and heated pool.
MUST SEE!!

CALL ME FOR
MORE INFO.
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REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
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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!!
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Σε ποιες χώρες σημειώνεται
ΡΕΚΌΡ ΘΑΝΆΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο

υψηλότερος αριθμός θανάτων σε
απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε
τη Δευτέρα 18/10 στη Ρωσία, στη Ρουμανία και στην Ουκρανία, χώρες όπου η
εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ χαμηλή.
Οι θάνατοι στις χώρες αυτές αφορούν
και την Ελλάδα έμμεσα, με την έννοια ότι
δείχνουν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο,
τη στιγμή που οι πληθυσμοί τους συχνά
– πυκνά μετακινούνται προς την Ελλάδα,
κυρίως για εργασιακούς λόγους και το χειμώνα.
Όλγα Μαύρου*
© slpress.gr
Επιπλέον, στις χώρες αυτές κυοφορούνται νέες μεταλλάξεις, όπως έγινε και με
την περίφημη Δέλτα που γεννήθηκε στην
υπό-εμβολιασμένη Ινδία. Η Ελλάδα εν τω
μεταξύ την Τρίτη 19/10 είχε νέο ρεκόρ
κρουσμάτων, που πιθανόν να οφείλεται
σε αύξηση κρουσμάτων στα σχολεία. Δεν
μπορούμε να το ξέρουμε αυτό βέβαια,
μέχρις ότου ο ΕΟΔΥ αποφασίσει να δίνει
χωριστά και τακτικά τα σχολικά κρούσματα.
Όμως λογικά, επειδή τα κρούσματα
σκαρφαλώνουν περίπου δύο φορές την
εβδομάδα, τεκμαίρεται (χωρίς καμία βεβαιότητα) ότι αυτά τα «υψηλά» προκύπτουν από την ενσωμάτωση στα ημερήσια κρούσματα των rapid test που κάνουν
δις εβδομαδιαίως οι μαθητές που έχουν
θετικά self test. Μέχρι την προηγούμενη
εβδομάδα, επισήμως τα σχολικά κρούσματα ήταν στα περίπου 600 – 700 την
ημέρα.
Το υπουργείο Παιδείας ισχυρίζεται ότι
τα κρούσματα στα παιδιά είναι λιγότερα
από του Αυγούστου, τη στιγμή που το
καλοκαίρι ήταν κλειστά τα σχολεία! Την
Τρίτη 19/10 το υπουργείο είχε ένα χάρτη
που εμφανίζει μόλις δύο τμήματα σε αναστολή λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα. Την
περασμένη εβδομάδα ήταν κλειστές 25
τάξεις.
Και ενώ ο ΕΟΔΥ ανακοίνωνε και συνεχίζει
να ανακοινώνει μια φορά την εβδομάδα
ότι το 1/3 των κρουσμάτων αφορά σε παιδιά, η πολιτεία από την άλλη παρουσιάζει
ότι από τις 25 κλειστές σχολικές τάξεις την
περασμένη βδομάδα, σήμερα είναι κλειστές μόνο δύο.

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Υπενθυμίζεται βέβαια και η βασική πρό- Oι αρχές της Ρωσίας ανησυχούν και για
βλεψη του συστήματος, ότι για να τεθεί έναν ακόμη λόγο: έχουν πλέον πολλά παισε αναστολή μια τάξη, πρέπει να είναι φο- διά με έντονη συμπτωματολογία.
ρείς πάνω από 10 μαθητές σε αυτήν.
Στο προηγούμενο κύμα τα παιδιά ήταν
κατά κανόνα ασυμπτωματικοί φορείς. Οι
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ
περισσότεροι νεκροί (86% των θανούΌσον αφορά στους ενηλίκους, οι εμβολι- ντων), όπως ανακοινώνει το υπουργείο
ασμένοι σε ΜΕΘ από 10% στην αρχή του Υγείας της Ομοσπονδίας, είναι ανεμβολίτρέχοντος κύματος έφθασαν το 12,3 και αστοι ηλικιωμένοι.
είναι 44 στους συνολικά 356. Στους 356
Όμως η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ότι
περιλαμβάνονται και όσοι είχαν προλάβει αντιμετωπίζει πρόβλημα στα παιδιατρικά
να κάνουν μόνο την πρώτη δόση του εμ- νοσοκομεία, λόγω μεγάλης αύξησης των
βολίου.
παιδιατρικών ασθενών.
Στα νοσοκομεία εξακολουθούν να εισάγονται κατά μέσο όρο 200 ασθενείς την ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ημέρα και στις ΜΕΘ της Βόρειας Ελλάδας
Στη Ρουμανία, μια χώρα με 19 εκατομπεθαίνουν άνθρωποι εν αναμονή κλίνης.
μύρια κατοίκους, καταγράφηκαν 561 θάΕκεί οι ΜΕΘ είναι πλέον πλήρεις και η λί- νατοι σε μια μέρα. Εκεί έχει εμβολιασθεί
στα έχει αναμονή τριών – τεσσάρων ημε- μόλις το 29%. Τις προηγούμενες ημέρες
ρών, με αποτέλεσμα άτυχοι ασθενείς να καταγράφονταν 380 θάνατοι. Κάθε ημέυποκύπτουν. Σημειωτέων, ότι στις ΜΕΘ ρα εδώ και ένα μήνα η χώρα καταγράφει
δεν έχει κανένα νόημα να εισαχθεί κά- πάνω από 15.000 κρούσματα ημερησίως.
ποιος την τελευταία στιγμή, γιατί αν η δι- Στη Ρουμανία έχουν ήδη χαθεί 42.616
ασωλήνωση δε γίνει εγκαίρως, είναι κατά ζωές.
κανόνα «δώρο – άδωρο».
Δραματική είναι όμως η κατάσταση και
Τη Δευτέρα 18/10, υπέκυψαν άλλοι 29 στην Ουκρανία, όπου από τα 45 εκατομασθενείς, με το συνολικό αριθμό θανάτων μύρια του πληθυσμού, έχει εμβολιασθεί
στη χώρα να φτάνει τους 15.447 και με τα πλήρως μόνο το 15%. Εκεί πέθαναν τη
ημερήσια κρούσματα να είναι την Τρίτη Δευτέρα (18/10) 470 άνθρωποι και τα
19/10 στα 3.739.
κρούσματα έφθασαν τα 17.000 ημερησίως. Συνολικά έχουν χαθεί εκεί 61.439
ΡΕΚΟΡ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ζωές.
Η Ρωσία αντιμετωπίζει ένα πρωτοφα- Πολύ ανησυχητική είναι και η εικόνα
νές κύμα λοιμώξεων, αλλά δε δέχεται ότι από τη Βρετανία [1], που έχει εφαρμόυπάρχει έλλειψη εμβολίων. Καλεί τους σει ένα αμφιλεγόμενο σύστημα εμβολιηλικιωμένους να μείνουν το επόμενο τε- ασμού, καθώς ακολούθησε την πολιτική
τράμηνο στο σπίτι τους και να μην έρχο- «μια δόση για όλους και για τη δεύτερη…
νται σε επαφή με κόσμο, εκτός και αν συ- βλέπουμε»!
ντρέχει σοβαρός λόγος.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δεύτερες
Στις επιχειρήσεις, το κράτος συνέστησε δόσεις, είτε του AstraZeneca είτε άλλων
να επαναφέρουν άμεσα την τηλεργασία, εμβολίων, να γίνονται κυριολεκτικά όποτε
τουλάχιστον στο 30% των εργαζομένων. λάχει! Εκεί τα ημερήσια κρούσματα έφθαΤα ημερήσια κρούσματα έφτασαν εκεί τις σαν τις 45.000 (πληθυσμός 67 εκατομμυ33.000 και οι θάνατοι τους 1.015. Στη Ρω- ρίων) και οι θάνατοι τους 233.
σία έχουν χαθεί συνολικά 225.325 ζωές.
Στη Βρετανία συνολικά έχουν χαθεί
Η ομοσπονδία παρότι διαθέτει το 138.629 ζωές και η κυβέρνηση έβλεπε
Sputnik-V και το μονοδοσικό Sputnik Light, κάμψη της πανδημίας μέχρι πρόσφατα,
φαίνεται πως δεν έχει τελικά επαρκείς πο- όμως η άνοδος στους αριθμούς των θασότητες ούτε προς εξαγωγή, αλλά ούτε νάτων θορυβεί τα βρετανικά μέσα ενημέκαι για τον πληθυσμό της ομοσπονδίας ρωσης.
της (145 εκατομμύρια).
Έχει εμβολιαστεί μόλις το 32%, με εξαί- Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ρεση τη Μογγολία όπου έχει εμβολιαστεί
Όμως, αν και οι απόλυτοι αριθμοί κάτο 65%.
νουν τους Έλληνες να αισθάνονται κα-

λύτερα, εντούτοις σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού η Ελλάδα είναι σε
κακή σειρά [2]. Με δυο λόγια, πεθαίνουν
περισσότεροι Έλληνες, παρά Γερμανοί ή
Δανοί ή Νορβηγοί.
Στην Ευρώπη χειρότερα τα πήγαν οι Βέλγοι, που είχαν μια πρωτοφανή κακοδιαχείριση και οι Ιταλοί, που έμπλεξαν με τον
κορωνοϊό πρώτοι στην Ευρώπη και βρέθηκαν απόλυτα απροετοίμαστοι. Οι άλλοι
που τα πήγαν χειρότερα από την Ελλάδα,
ήταν κυρίως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Η Ελλάδα είναι 65η με αριθμό θανάτων
1,5 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, δηλαδή
ίδιο με της Ρωσίας, του Ιράν, της Ουκρανίας, της Σουηδίας (που είχε πάρει εξαρχής τις αποφάσεις της για την ανοσία της
αγέλης) και της Ναμίμπια. Και υπάρχει και
χειρότερη κατάταξη, επικαιροποιημένη,
γιατί η προαναφερόμενη μετρά συνολικά τους νεκρούς της πανδημίας σε βάθος
σχεδόν διετίας.
Στην κατάταξη από τον Αύγουστο και
μετά, η Ελλάδα είναι πρώτη σε αριθμό
θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με τους Financial Times αλλά και
με την ευρωπαϊκή παρουσίαση για τον
Covid ανά μήνα [3].
*Η Όλγα Μαύρου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1958 και φοίτησε στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (γαλλική
φιλολογία). Δημοσιογραφεί από το 1978
σε «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΒΗΜΑ», «ΕΘΝΟΣ»,
ΑΝΤ1, STAR, MEGA και ΕΡΤ. Ασχολήθηκε
με το ελεύθερο, ναυτιλιακό, δικαστικό,
κοινωνικό ρεπορτάζ, με τα διεθνή και τέλος με το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχει καλύψει
ως απεσταλμένη τον πόλεμο Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας για τον «Ταχυδρόμο»
και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία για την «Ελευθεροτυπία».
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1] www.nottinghampost.com/news/
uk-world-news/uk-coronavirus-deathshit-6084728
2] www.statista.com/statistics/1104709/
coronavirus-deaths-worldwide-permillion-inhabitants/
3] ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Excess_
mortality_-_statistics&oldid=544274

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα
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Δρ. Ιωαννίδης: «Το εμβόλιο δε
θα σταματήσει τον κορωνοϊό»
• «Η γρίπη είναι πιο επικίνδυνη» λέει ο καθηγητής
• «Να μην υπάρξει φόβος ότι πεθαίνουν οι νέοι»

Α

φού λοιδορήθηκε από συναδέρφους
του και αφού είδε τα ελληνικά συστημικά ΜΜΕ να του κλείνουν την πόρτα, ειδικότερα τους πρώτους μήνες της
πανδημίας, ο διακεκριμένος καθηγητής
Παθολογίας και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Stanford, Ιωάννης Ιωαννίδης, τελικά δικαιώθηκε για όλες τις προβλέψεις και τις επιστημονικές απόψεις
που εξέφρασε από την αρχή της πανδημίας.
Ο καθηγητής, που από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι η τακτική της ελληνικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι λανθασμένη, αποκάλυψε όχι
μόνο ότι υπήρξε εντολή από το Μαξίμου
στα ΜΜΕ να τον «εξαφανίσουν» αλλά
και ότι ο κάποτε φίλος του Τσιόδρας αξιοποίησε διαστρεβλωμένη μια ιδιωτική
συνομιλία τους, για να κερδίσει τη συμπάθεια του κοινού. Σήμερα, σχεδόν δύο
χρόνια μετά τις εισηγήσεις και τις προειδοποιήσεις του για τα καταστροφικά
lockdown που έφεραν αντίθετα αποτελέσματα, ο καθηγητής, που έχει κερδίσει το
θαυμασμό και την εμπιστοσύνη των πολιτών που άκουσαν τις προειδοποιήσεις
του, επιμένει στην άποψή του ότι οι νέοι
δεν κινδυνεύουν από τον κορωνοϊό και ότι

το εμβόλιο είναι ένα χρήσιμο όπλο, κυρίως για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
«Ο κορωνοϊός δεν έχει γίνει πιο επιθετικός για τους νέους, αλλά για να προστατέψουμε πιο αποτελεσματικά τους
ηλικιωμένους, το βάρος του κύματος μετατίθεται σε νεότερες ηλικίες. Δεν είναι
έντονη στην Ελλάδα αυτή η μετατόπιση.
Δε θα ήθελα ο μέσος πολίτης να νιώσει
φόβο ότι πεθαίνουν οι νέοι» δήλωσε ο κ.
Ιωαννίδης στο «Κοινωνία Ώρα MEGA».
O ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ
Όπως διευκρίνισε, ο εμβολιασμός δε θα
σταματήσει την επιδημία, γεγονός που
φαίνεται σε πολλές χώρες, όπως η Αγγλία:
«Το εμβόλιο είναι ένα χρήσιμο όπλο,
απλά δεν είναι το μοναδικό. Ο εμβολιασμός έχει το πλεονέκτημα ότι σε προστατεύει από τη σοβαρή νόσο. Αυτό το όφελος υπάρχει ανεξαρτήτου ηλικίας, αλλά
είναι πιο έντονα ποσοτικά όσο πηγαίνουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο εμβολιασμός δε σταματάει το επιδημικό κύμα,
όπως φαίνεται και στην Αγγλία» τόνισε
ο καθηγητής. Ο Δρ. Ιωαννίδης εμφανίστηκε ακόμα μια φορά κάθετα αντίθετος με
την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών,

κορωνοϊό: «Ο κάθε ιός έχει το δικό του
χώρο. Τη χρονιά που περάσαμε η γρίπη σχεδόν εξαφανίστηκε. Μπορεί να
έλθει, ήδη επανέρχεται απ’ ότι φαίνεται, δεν ξέρουμε την έντασή της. Η γρίπη κατά μέσο όρο είναι πιο επικίνδυνη
από τον κορωνοϊό» τόνισε και πρόσθεσε
ότι «κάθε χρόνο περίπου 500.000 έως
700.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους
από τον ιό της γρίπης».
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις
της Μαρίας Θεοδωρίδου, ότι τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό και αποτελούν «ρεζερβουάρ νέων μεταλλάξεων», ο καθηγητής σημείωσε: «Αυτό σημαίνει πως όταν
έχεις ενεργή συνέχεια στο επιδημικό
κύμα, ο ιός έχει ευκαιρίες να δημιουργήσει νέες μορφές του. Ο ιός κάνει λάθη.
Αυτά τα λάθη σημαίνουν ότι είναι πιο
επιθετικός ή ανεκτικός».
Σύμφωνα με τον Δρ. Ιωαννίδη, μπορεί
μερικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης να
έχουν ξεμπερδέψει με τον ιό, ωστόσο η
Ελλάδα θα… ταλαιπωρηθεί και αυτό το
Η ΓΡΙΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
χειμώνα, εξαιτίας της προβληματικής διαΜάλιστα, ο καθηγητής έκρουσε τον κώ- χείρισης που ακολουθεί η κυβέρνηση.
δωνα του κινδύνου για τη γρίπη η οποία
Μάλιστα όπως ανέφερε, η χώρα δεν
έχει επανέλθει στο προσκήνιο και όπως πρέπει να προχωρήσει σε νέα lockdown.
δήλωσε είναι πιο επικίνδυνη από τον
© Newsbreak.gr

η οποία όπως τόνισε φέρνει τα αντίθετα
αποτελέσματα.
«Οι νεκροί θα ήταν λιγότεροι εάν η εμβολιαστική κάλυψη ήταν μεγαλύτερη
σε μεγαλύτερες ηλικίες και τους ευπαθείς» τόνισε και σημείωσε ότι αυτό που
έπρεπε να γίνει, ήταν να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
Φυσικά, η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε εστίασε στο να προσλάβει μόνιμους
γιατρούς και να ενισχύσει τα νοσοκομεία
με ΜΕΘ, παρά ακολούθησε την τακτική
των lockdown κλείνοντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους και αφήνοντας την
οικονομία της χώρας να καταρρεύσει.
«Μια πανδημία είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι κάτι που κάνουμε με σπριντ,
ούτε με βούρδουλα. Κάποια στιγμή σε
όλους τους Μαραθώνιους φτάνει το
βράδυ και τελειώνει. Στην Ελλάδα πολλοί έχουν μείνει στη μέση του Μαραθωνίου. Είμαστε στην ίδια κοινωνία, όποιος
χάνεται, χάνεται για όλους» πρόσθεσε.

Μικρότερη η προστασία των εμβολίων
σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα
Η χορήγησή τους δεν οδηγεί σε μείωση των θανάτων

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

Ε

ρευνητές από τις ΗΠΑ διαπίστωσαν,
ότι τα εμβόλια κατά του Covid-19 είναι λιγότερο αποτελεσματικά και, συνεπώς, παρέχουν μικρότερη προστασία
από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 στους
ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.
Στην έρευνα, που δημοσίευσαν στο
επιστημονικό
περιοδικό
«Cancer
Cell», οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
αιματολόγο δρ Σαμίρ Παρέκχ της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά
της Νέας Υόρκης, μελέτησαν 44 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι
είχαν κάνει δύο δόσεις εμβολίων Pfizer/
BioNTech ή Moderna. Παρατήρησαν ότι
στους 17 από τους 44 δεν ανιχνεύονταν
αντισώματα.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν χαμηλή
ή μηδαμινή ανοσιακή απόκριση στα
mRNA εμβόλια από άποψη δημιουργίας αντισωμάτων, είχαν επίσης ελάχιστα έως καθόλου Τ-λεμφοκύτταρα, που

βοηθάνε στην προστασία από σοβαρή
λοίμωξη Covid-19. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι ασθενείς όχι μόνο παράγουν
πολύ λιγότερα εξουδετερωτικά αντισώματα ως «απάντηση» στον εμβολιασμό
τους, αλλά επίσης εμφανίζουν πολύ εξασθενημένη απόκριση από τα Τ-κύτταρα
του ανοσοποιητικού τους συστήματος.
Υπενθυμίζεται ότι τα αντισώματα επιτίθενται στον ιό, όταν τον ανιχνεύουν στον
οργανισμό, ενώ τα Τ-λεμφοκύτταρα επιτίθενται στα μολυσμένα κύτταρα περιορίζοντας την έκταση της λοίμωξης.
«Η απρόσμενη έλλειψη απόκρισης
από τα Τ-κύτταρα, σε συνδυασμό με
την απουσία αντισωμάτων μετά τον
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού SARSCoV-2, δημιουργεί ανησυχία» δήλωσε
ο δρ Παρέκχ. Τόνισε, δε, ότι είναι πολύ
σημαντικό αυτοί οι ασθενείς να κάνουν
τρίτη δόση εμβολίου.

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval 514 476-4565
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Υγεία και Διατροφή
Η καθημερινή χρήση κάνναβης
αυξάνει τον κίνδυνο ψύχωσης
Ο

ι άνθρωποι που κάνουν καθημερινή
χρήση κάνναβης, ιδίως αν αυτή είναι
δυνατή, κινδυνεύουν περισσότερο να εκδηλώσουν ψύχωση, σύμφωνα με μια νέα
διεθνή επιστημονική έρευνα, την πρώτη
που κάνει αυτή τη διαπίστωση, ρίχνοντας
μια «σκιά» πάνω από την τάση νομιμοποίησης της κάνναβης σε διάφορες χώρες.
Το πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο έντονο σε εκείνες τις ευρωπαϊκές πόλεις όπου
είναι διαθέσιμη η δυνατή κάνναβη, όπως
οι πρωτεύουσες της Ολλανδίας και της
Βρετανίας. Στο Άμστερνταμ εκτιμάται ότι
σχεδόν οι μισές νέες περιπτώσεις ψύχωσης (50%) σχετίζονται με την τακτική χρήση ισχυρής κάνναβης, ενώ στο Λονδίνο το

ίδιο συμβαίνει με το ένα τρίτο περίπου
των νέων περιστατικών ψύχωσης (30%).
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα
Μάρτα Ντι Φόρτι του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του Βασιλικού Κολλεγίου (King’s) του
Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό ψυχιατρικής «The Lancet Psychiatry», ανέλυσαν
στοιχεία από 11 ευρωπαϊκές πόλεις (καμία ελληνική).
Εκτιμήθηκε ότι κατά μέσο όρο το ένα πέμπτο (20%) των νέων περιστατικών ψύχωσης, πιθανώς συνδέεται με την καθημερινή χρήση κάνναβης. Αν η χρήση είναι πιο
αραιή από μια φορά την εβδομάδα, δε

φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος ψύχωσης.
«Τα ευρήματά μας συνάδουν με προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι η χρήση κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα
σε τετραϋδροκανναβινόλη, έχει πιο επιβλαβείς συνέπειες για την ψυχική υγεία,
σε σχέση με τη χρήση λιγότερο δραστικής
κάνναβης», δήλωσε η Ντι Φόρτι. Όπως
είπε, «καθώς το νομικό καθεστώς της κάνναβης αλλάζει σε πολλές χώρες και καθώς
εξετάζουμε τις ιατρικές ιδιότητες μερικών
ειδών της, έχει ζωτική σημασία να εξετάσουμε επίσης τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση κάνναβης, ιδίως των πιο δραστικών ποικιλιών της».

Ως ισχυρή κάνναβη θεωρείται αυτή που
περιέχει πάνω από 10% τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Στην Ολλανδία βρέθηκε
κάνναβη με περιεκτικότητα έως 67% σε
THC, στο Λονδίνο η μέση περιεκτικότητα
ήταν 14%, ενώ στην Ιταλία, στη Γαλλία
και στην Ισπανία, η περισσότερη κάνναβη
έχει THC κάτω του 10%.
Οι επιστήμονες πάντως επεσήμαναν, ότι
η σχέση κάνναβης και ψύχωσης μπορεί
να είναι διπλής κατεύθυνσης, δηλαδή όχι
μόνο η κάνναβη να οδηγεί σε ψύχωση,
αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή η ψύχωση να ευνοεί τη χρήση κάνναβης.
© in.gr

Τα επιτραπέζια παιχνίδια
μειώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης άνοιας
Τ

α παιχνίδια δεν προσφέρουν μόνο
διασκέδαση, κρατούν το νου μας σε
εγρήγορση. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να
είναι το κύριο συμπέρασμα μιας σειράς
πρόσφατων μελετών, που αναδεικνύουν
τα γνωστικά οφέλη των βιντεοπαιχνιδιών.
Για παράδειγμα, ορισμένοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι μόνο 1 ώρα παιχνιδιού
βελτιώνει την προσοχή και άλλες μελέτες
έχουν καταδείξει, ότι τα παιχνίδια που περιλαμβάνουν σκοποβολή συγκεκριμένα,
βελτιώνουν τις γνωστικές μας ικανότητες.
Όσον αφορά τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες, τα οφέλη των παιχνιδιών
φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Από
εφαρμογές για την εξάσκηση του εγκε-

φάλου μέχρι 3d video games, όλα τα είδη
παιχνιδιού φαίνεται να αντιστρέφουν τη
γνωστική εξασθένιση που σχετίζεται με τη
διαδικασία γήρανσης.
Αλλά τι συμβαίνει με τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα σταυρόλεξα; Ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου θέλησαν να εξετάσουν μια πιθανή σχέση. Ο
Drew Altschul από τη Σχολή φιλοσοφίας,
Ψυχολογίας και Επιστημών της Γλώσσας,
συνέγραψε με τους ερευνητικούς του
συνεργάτες τα αποτελέσματα μιας ενδιαφέρουσας μελέτης. Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο The Journals of Gerontology.
Οι επιστήμονες εξέτασαν 1.091 συμμετέχοντες που είχαν γεννηθεί το 1936 και

των οποίων τα δεδομένα υπήρχαν ήδη
καταχωρημένα από προηγούμενες έρευνες. Οι ερευνητές αρχικά αξιολόγησαν
τις γνωστικές λειτουργίες των συμμετεχόντων όταν ήταν 11 ετών, και αργότερα
στις ηλικίες 70, 73, 76 και 79 ετών, μέσω
γνωστικών τεστ. Ως μέρος της νέας έρευνας, οι επιστήμονες ζήτησαν από τους
συμμετέχοντες να τους εξηγήσουν πόσο
συχνά έπαιζαν επιτραπέζια, χαρτιά, σκάκι, bingo ή σταυρόλεξα στα 70 και στα 76
τους. Η ανάλυση βρήκε ότι όσοι έπαιζαν
περισσότερο παιχνίδια στα 70 τους, ήταν
πιθανότερο να διατηρήσουν σε υγιή επίπεδα τις γνωστικές τους λειτουργίες στα
μετέπειτα χρόνια.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ:
Συγκεκριμένα, όσοι ανέφεραν ότι έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια στα 70 τους,
εμφάνισαν λιγότερη γνωστική εξασθένιση
από τα 11 τους χρόνια μέχρι τα 70, και λιγότερη εξασθένιση από τα 70 έως τα 79
τους.
Οι ερευνητές σχολίασαν πως η ευεργετική τους αυτή δύναμη δεν οφείλεται στον
παράγοντα της κοινωνικοποίησης, αλλά
στην πρόκληση που θέτουν στον εγκέφαλό μας, όπως συμβαίνει και με άλλες
δραστηριότητες, δηλαδή το διάβασμα, τη
γραφή και τη δια βίου μάθηση.
© Εναλλακτική Δράση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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POIVRONS DE SERRE MÉLANGÉS
Mixed Greenhouse Peppers
pqt. de 4

COURGETTES GRISES
Grey Zucchini
2.84/kg

GROS
FRUIT

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapples

ASPERGES
Asparagus
botte de 1lb

PALETTE DE VEAU DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain Fed Veal Blade Roast
7.69/kg

YOGOURTS CLASSIQUE
LIBERTÉ 0 à 2.9%
Yogurts
650g

VEAU FRAIS HACHÉ
Fresh Ground Veal
11.00/kg

MORUE SALÉE DÉSOSSÉE
Boneless Salted Cod
19.82/kg

GRÈCE

FROMAGE RÂPÉ AU LAIT DE
BREBIS ET CHÈVRE MIZITHRA
Grated Cheese
15.41/kg
ROULEAUX
AUX ÉPINARDS
ET FROMAGE
OU FROMAGE
FAMIGLIA
Mini Rolls
450g

BEURRE LACTANTIA
Butter
454g

BOUILLONS BIOLOGIQUES
ILIOS
Organic Broths
946ml

MIEL GREC ATTIKI
Greek Honey
1kg

WWW.SUPERMARCHEPA.COM
du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre 2021 · from monday october 25th to sunday october 31st 2021

GROS OEUFS BLANCS
EXCELLENT NUTRI
Large White Eggs
dz

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 23h tous les jours · from 8am to 11pm every day

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 22 Οκτωβριου, 2021 / October 22, 2021 • 13

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Τον πυροβόλησαν αλλά τον έσωσε
η θήκη κινητού με τον... Hulk

Το πιο κρύο μέρος στη Γη
για να ζήσει κανείς
Στους -14 βαθμούς Κελσίου
ο μέσος όρος θερμοκρασίας

Η

Έ

νας Βραζιλιάνος επέζησε από πυροβολισμούς κατά τη
διάρκεια ένοπλης ληστείας, αφού η σφαίρα χτύπησε
τη θήκη του κινητού τηλεφώνου του που απεικόνιζε τον
ήρωα της Marvel Comics, τον Hulk.
Το θύμα εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην
πόλη Πετρολίνα της πολιτείας Περναμπούκο της Βραζιλίας,
το απόγευμα της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου. Όταν οι γιατροί
άκουσαν ότι το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς, άρχισαν να
προετοιμάζονται για το χειρότερο.
Ωστόσο, όταν τον εξέτασαν, διαπίστωσαν ότι είχε απλώς
χτυπήσει το ισχίο του, όμως η σφαίρα είχε σταματήσει στη
θήκη του κινητού του και εκείνος είχε μόνο κάποιους μώλωπες.
Το παράδοξο της ιστορίας είναι πως ο Hulk στις ταινίες είναι ένας σούπερ ήρωας με πράσινη επιδερμίδα που διαθέτει απίστευτη δύναμη αλλά και την ικανότητα να μην τον διαπερνούν οι πυροβολισμοί! Έτσι και ο άντρας στη Βραζιλία,
λόγω του... Hulk, κατάφερε να μη δεχθεί τη σφαίρα…
Ο Carvalho, όπως είναι το όνομά του, δημοσίευσε στη συνέχεια φωτογραφίες του κατεστραμμένου κινητού τηλεφώνου στο Twitter, όπου έλαβε πάνω από 6.000 «likes».

Τους έκλεψε, τους έκανε
και… παρατήρηση!
«Τι κλειδώνετε εφόσον
δεν έχετε λεφτά μέσα;»

Ο

κλέφτης μπούκαρε σε σπίτι κυβερνητικού αξιωματούχου στην επαρχία Ντεβάς του Μαντιά Πραντές στην
Ινδία. Διαπίστωσε λοιπόν πως δεν είχε ούτε αρκετά μετρητά
αλλά ούτε και πολύτιμα αντικείμενα. Αφού άρπαξε ό,τι βρήκε, φεύγοντας άφησε ένα χαρτί που έγραφε «γιατί κλειδώνετε το σπίτι εφόσον δεν έχετε λεφτά μέσα;».
Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, περίπου
30.000 ινδικά ρούπια και κάποια κοσμήματα, κλάπηκαν από
την κατοικία. Το θύμα της διάρρηξης κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν επέστρεψε σπίτι του, το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου 9 Οκτωβρίου. Μάλιστα, φαίνεται ότι ο κλέφτης
χρησιμοποίησε το σημειωματάριο του αξιωματούχου και το
στυλό του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό
του.

Γροιλανδία, οι πολιτείες των Μεσοδυτικών ΗΠΑ και φυσικά ο Βόρειος Πόλος, σημειώνουν κάποιες
από τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες παγκοσμίως. Πού βρίσκεται, όμως, το πιο κρύο μέρος στη Γη,
όπου κανείς μπορεί να ζήσει;
Η Γροιλανδία, όντως, κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του χρόνου, σημειώνει θερμοκρασίες περίπου
0 βαθμών Κελσίου. Μέρος αυτού οφείλεται στο γεγονός, ότι το νησί περιβάλλεται από θάλασσες, μερικές, μάλιστα, σχεδόν πάντα παγωμένες, ενώ το 85% της γης της Γροιλανδίας αποτελείται από πάγο. Δύο
από τις πιο κρύες πόλεις, λοιπόν, του νησιού αλλά και του κόσμου, αναφέρει το grunge.com, βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της
Γροιλανδίας και ακούνε
στο όνομα Upernavik και
Kangerlussuaq.
Οι θερμοκρασίες τους
μπορούν να πέσουν στους
-20 και -50 βαθμούς Κελσίου, με τον περισσότερο πληθυσμό τους να ζει
στις ακτές τους, όπου οι
θερμοκρασίες
μπορεί
να φτάσουν και τους 20
βαθμούς Κελσίου τους
καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι
η Γροιλανδία παίρνει κάποια «ζεστασιά», αν και το
κλίμα θεωρείται Αρκτικό.
Κρύο αλλά όχι για την κορυφή της λίστας, ως η πιο
κρύα κατοικήσιμη περιοχή
στον κόσμο.
ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΡΥΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ωστόσο, αυτές οι δύο πόλεις δεν είναι οι πιο κρύες στον κόσμο, καθώς οι δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ,
σύμφωνα με το grunge.com, σημειώνουν ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Η Μινεσότα, το Μίσιγκαν και
η Βόρεια Ντακότα βρίσκονται στην κορυφή, με την Αλάσκα και το Μέιν να ακολουθούν, επίσης.
Μια από τις πιο κρύες και επικίνδυνες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είναι η πόλη
International Falls, στη Μινεσότα, όπου οι κάτοικοι εκεί ζουν σε θερμοκρασίες μηδενικού βαθμού και περίπου 1,8 μέτρα ετήσιας χιονόπτωσης. Η περιοχή, μάλιστα, είναι τόσο κρύα, που ο τόπος είναι γνωστός
ως «Το παγωμένο κουτί των ΗΠΑ», αναφέρει το grunge.com. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, το γεγονός ότι
μόλις 6.000 άνθρωποι μένουν στο International Falls μόνιμα.
Η ΠΙΟ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ
Αν στοιχηματίζατε, ωστόσο, ότι ο Βόρειος Πόλος διαθέτει την πόλη με το περισσότερο κρύο στον κόσμο
θα χάνατε, γιατί αυτή συναντάται περίπου 2.900 χιλιόμετρα νότια του Βόρειου Πόλου. Σύμφωνα με το
Conde Nast Traveler αυτή είναι η πόλη Oymyakon στην ανατολική Σιβηρία, η οποία το 1924 σημείωσε
θερμοκρασίες – ρεκόρ, ακόμη και για την ίδια, αγγίζοντας τους -71 βαθμούς Κελσίου!
Μια πρωτιά που υπενθυμίζει στους κατοίκους αλλά και τους παράτολμους επισκέπτες της περιοχής
με το αντίστοιχο μνημείο στην πλατεία της πόλης. Σήμερα, οι χιονοπτώσεις εδώ αποτελούν σύνηθες
φαινόμενο, ενώ οι κάτοικοι της πόλης είναι υποχρεωμένοι να ζουν σχεδόν καθημερινά με το κρύο που
προκαλείται από τους -14 βαθμούς Κελσίου, που έχει το Oymyakon ως μέσο όρο θερμοκρασίας.
Το Oymyakon σχηματίστηκε κάπου στη δεκαετία του 1920, όταν οι κτηνοτρόφοι έφερναν τους ταράνδους τους σε μια ιαματική πηγή για νερό κάθε χειμώνα. Η ρωσική λέξη Oymyakon μεταφράζεται σε «νερό
που δεν παγώνει».

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Από την άμυνα στην αντεπίθεση
Σ

το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο
προηγούμενο φύλλο των ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, αναφερθήκαμε στην
τουρκική εμμονή στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Επίσης τονίσαμε, ότι η Άγκυρα δουλεύοντας
μεθοδικά, έχει καταφέρει να πείσει πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους στην
Ευρώπη για το δίκαιο των θέσεων της.
Σάββας Καλεντερίδης*
© Pontosnews.gr

Αυτό, σε συνδυασμό με την επιμονή
της να κάνει διαβήματα στην Ελλάδα,
επισημαίνοντας ότι οι υποχρεώσεις για
αποστρατιωτικοποίηση απορρέουν από
τις Συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, και ταυτόχρονα να στέλνει επιστολές
στον ΟΗΕ παρουσιάζοντας τις δικές της
θέσεις, είναι δυνατό να δημιουργήσει
σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα στο
εγγύς μέλλον.
Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει με πολύ
προσοχή αυτό το πλέγμα των ενεργειών
που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, και να
κάνει το δικό της σχέδιο για την εξουδετέρωση της τουρκικής προπαγάνδας.
Η σύνταξη του σχεδίου είναι ευθύνη
των αρμόδιων φορέων του ελληνικού
κράτους. Εμείς εδώ θα καταθέσουμε ορισμένες ιδέες, και αν είναι χρήσιμες τις
κρατάμε.
Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την άμυνα
στην αντεπίθεση με τους εξής τρόπους:
Η Τουρκία διεξάγει κάθε χρόνο τη διακλαδική άσκηση «Εφές» σε συνδυασμό
με την αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος». Στις ασκήσεις αυτές εξετάζονται
επιχειρησιακά σχέδια για την κατάληψη
ελληνικής νήσου. Μέχρι τα τέλη του 20ού
αιώνα διεξάγονταν με απόλυτη μυστικότητα, σε περιοχές αποκλεισμένες για
όλους, αλλά κυρίως για τους αλλοδαπούς.
Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η Τουρκία άρχισε να καλεί στην τελική φάση της
άσκησης «Εφές» στρατιωτικούς ακολούθους και παρατηρητές από πλειάδα χωρών. Ανάμεσα σ’ αυτούς και τον Έλληνα
ακόλουθο άμυνας στην Άγκυρα.
Όταν το είδα για πρώτη φορά αυτό, είπα
και έγραψα σε άρθρο, ότι η Τουρκία με
τον τρόπο αυτό προσπαθεί να «νομιμοποιήσει» τα σχέδιά της για κατάληψη ελληνικών νησιών. Μάλιστα, τότε είχα προτείνει η Ελλάδα όχι μόνο να μη στείλει
παρατηρητή σε άσκηση, που στην ουσία
ήταν εφαρμογή σχεδίου κατάληψης ελληνικού νησιού, αλλά να κάνει διαβήματα στις χώρες που δέχονται να στείλουν
παρατηρητές σε μια άσκηση που καταφανώς στρέφεται εναντίον της.

Επίσης, θα έπρεπε να κάνει διάβημα
στην Τουρκία για τέτοιες επιθετικές κι- Τούρκοι κομάντο στην άσκηση
«Θαλασσόλυκος 2021»
νήσεις και παράσταση στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ
και τον ΟΗΕ κάθε φορά που εκφράζονταν
επιθετικότητα με αυτόν τον ξεκάθαρο
τρόπο.
Γιατί πού αλλού θα μπορούσε να κάνει
απόβαση η Τουρκία; Στη Σικελία, στην
Κορσική ή στη… Γουαδελούπη;
Επίσης, η Ελλάδα θα μπορούσε την τελική φάση της άσκησης «Εφές» να δημιουργεί ένα δικό της παρατηρητήριο σε
κάποιο νησί – για παράδειγμα, στη Χίο ή
στη Σάμο –, να καλεί ακολούθους άμυνας
(ΑΚΑΜ) ξένων χωρών και να τους δείχνει
στο πεδίο των ασκήσεων, έστω και από
μακριά, την ξεδιάντροπη τουρκική επιθετικότητα.
Μετά από κάθε τέτοια άσκηση με τις δικές μας παρατηρήσεις οι ξένοι ΑΚΑΜ θα
μπορούσαν να συντάξουν τις αναφορές
τους και εκ των πραγμάτων να μεταφέρουν στις χώρες τους την πραγματική κατάσταση – και η τουρκική απειλή θα είναι
πλέον… πατενταρισμένη.
Πέραν αυτού, η ελληνική πλευρά θα
πρέπει να συντάξει μία έκθεση με επίσημα στοιχεία για τις δυνάμεις και τους
σχηματισμούς των Τουρκικών Ενόπλων
Δυνάμεων (ΤΕΔ) που σταθμεύουν στις
μικρασιατικές ακτές και έχουν καθαρά
επιθετικό χαρακτήρα και αποστολή κατάληψης ελληνικών νησιών.
Αυτή η έκθεση να κατατεθεί με κάθε
επισημότητα στον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ
και να σταλεί σε όλες τις χώρες – μέλη, δικαιολογώντας τον εξοπλισμό των νησιών
και τεκμηριώνοντας και μ’ αυτόν τον τρό*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα
πο το δικαίωμα στην άμυνα.
Σερρών,
1960) είναι Έλληνας αξι- συγγραφέας και γεωστρατηγικός
Τέλος, αν υπάρχουν άλλα ντοκουμέωματικός
εν αποστρατεία, πρώην αναλυτής.
ντα που αποδεικνύουν περίτρανα τους
στόχους της Τουρκίας, που είναι η κατάληψη ελληνικών νησιών – όπως για παράδειγμα ορισμένα σχέδια επιχειρήσεων
των ΤΕΔ που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο –, αυτά θα πρέπει να στέλνονται
στον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις χώρες
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για να τεκμηριώνουμε με τον πιο επίσημο τρόπο την τουρκική απειλή και το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα.
Δε μιλάω για άλλα στοιχεία, όπως για
παράδειγμα μαρτυρίες Τούρκων αξιωματικών που ομολογούν ότι δούλεψαν
οι ίδιοι στη σύνταξη τέτοιων σχεδίων με
βάση πολιτικές οδηγίες της τουρκικής κυβέρνησης.
Αυτό είναι ένα θέμα που θα το κρίνει η
ελληνική κυβέρνηση, και σταματώ εδώ.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την άμυνα στην αντεπίθεση.
Εμπρός λοιπόν, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν.

Residential and
commercial asphalt

Problems with pests,
insects or rodents???

Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

S.D

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

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

BEFORE

AFTER

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

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

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

Σ

ε περίοπτη θέση του ορεινού όγκου
των Αγράφων, κοντά στο Μεσενικόλα
και ανατολικά της Λίμνης Πλαστήρα, είναι σκαρφαλωμένη η μονή Κορώνης, που
προσφέρει υπέροχη θέα στο θεσσαλικό
κάμπο.

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Η μονή Κορώνης οφείλει κατά πάσαν πιθανότητα την ονομασία της στην τοποθεσία όπου είναι χτισμένη, καθώς μοιάζει
με κορώνα του κάμπου. Η ιστορία της μονής αρχίζει το 12ο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1123, όταν βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Κορώνης.
Η μονή ιδρύθηκε ως πατριαρχική και
σταυροπηγιακή επί αυτοκράτορος Ιωάννη Β’ Κομνηνού. Το αρχικό κτίσμα, που
έφερε την ονομασία μονή Κρυεράς Πηγής, καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό
και επανοικοδομήθηκε το 16ο αιώνα από
τον Ανδρέα Μπούνο, εύπορο Αγραφιώτη.
Το σύγχρονο κτίσμα, φρουριακής μορφής, αποτελείται από το καθολικό και
δύο πτέρυγες κελιών. Το καθολικό, το
οποίο τιμάται στο Γενέσιο της Θεοτόκου,
είναι τρίκογχος τετρακιόνιος ναός αθωνικού τύπου, με νάρθηκα.
Στη βορινή πλευρά του καθολικού είναι
χτισμένο παρεκκλήσι αφιερωμένο στον
Τίμιο Πρόδρομο, με τοιχογραφίες του
1739. Οι τοιχογραφίες του καθολικού,
κρητικής τεχνοτροπίας, έργο του μοναχού Δανιήλ, χρονολογούνται, σύμφωνα
με επιγραφή, από το 1587.
Το πλούσια διακοσμημένο ξυλόγλυπτο
τέμπλο, από τα καλύτερα του θεσσαλικού χώρου, φιλοτεχνήθηκε από λαϊκούς
τεχνίτες, ηπειρώτικης πιθανώς καταγωγής. Οι εικόνες του τέμπλου είναι του
16ου και του 18ου αιώνα.
Επί Tουρκοκρατίας, η μονή υπήρξε
θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο των
Aγράφων, καθώς και ορμητήριο του Αγώνα. Στη μονή λειτούργησε σχολή ανωτέρων γραμμάτων, στην οποία δίδαξαν
εξέχουσες προσωπικότητες εκείνης της
εποχής.
Την περίοδο της Κατοχής, οι Γερμανοί
επιχείρησαν να πυρπολήσουν τη μονή,
στις 3 Δεκεμβρίου 1943, την παραμονή
της εορτής του Αγίου Σεραφείμ.
Η μονή Κορώνης πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιο της Θεοτόκου) και
στις 4 Δεκεμβρίου (μνήμη Αγίου Σεραφείμ).
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Περί τα μέσα του 16ου αιώνα ήρθε για
να μονάσει στη μονή Κορώνης ο Άγιος

ΜΟΝΉ ΚΟΡΏΝΉΣ:
Το μπαλκόνι των Αγράφων
Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και
Νεοχωρίου. Αφού χειροτονήθηκε διάκονος και αργότερα πρεσβύτερος, ο Άγιος
Σεραφείμ εξελέγη νέος ηγούμενος της
μονής Κορώνης. Η φήμη της ασκητικής
και αγίας ζωής του έφθασε μέχρι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο τον εξέλεξε, το 1587, Αρχιεπίσκοπο Φαναρίου
και Νεοχωρίου.
Η δράση του Αρχιεπισκόπου προκάλεσε το μένος των Τούρκων, οι οποίοι τον
συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε φρικτά
βασανιστήρια, προκειμένου να τον εξαναγκάσουν να αλλάξει την πίστη του. Το
μαρτύριο του Αγίου Σεραφείμ είχε ως κατάληξη τον διά αποκεφαλισμού θάνατό
του, στις 4 Δεκεμβρίου 1601, στο Φανάρι
Καρδίτσας. Η κάρα του Αγίου Σεραφείμ
φυλάσσεται στη μονή Κορώνης.
*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προέρχονται από
τους διαδικτυακούς τόπους της μονής
Κορώνης (monikoronis.gr) και της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (imthf.gr)

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

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

16 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 22 Οκτωβριου, 2021 / October 22, 2021

Μ

Ο νέος ρόλος της Ελλάδας, οι Συμμαχίες
και η ανάγκη «κόκκινων γραμμών»
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;
απέναντι στην Τουρκία

ετά από ένα διπλωματικό μπαράζ,
η Ελλάδα είναι σαφώς σε καλύτερη
θέση από ότι πριν μερικούς μήνες, έχοντας στα χέρια δύο σημαντικές συμφωνίες, αλλά πλέον και μια διευρυμένη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, η οποία
δίνει και άλλο προφίλ στην ελληνική εξωτερική πολιτική και δημιουργεί ευκαιρίες
συνεργιών με μεγάλες και περιφερειακές
δυνάμεις.
Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr
Η δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή Τ.
Πάϊατ ότι η Ουάσιγκτον χαιρετίζει τη «νέα
διαφορετική γεωμετρία της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής που δεν εστιάζεται σε ένα γείτονα, αλλά στρέφεται στην
προώθηση της σταθερότητας σε μια ευρύτερη περιοχή από τα Βαλκάνια και τη
Μαύρη Θάλασσα, μέχρι την Ανατολική
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Ινδικό...», αποτυπώνει αυτό το νέο στίγμα της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που οικοδομήθηκε αργά και σταθερά από το 2012,
αλλά πήρε εντατική μορφή τα τελευταία
δυο χρόνια. Τότε που το τουρκο-λιβυκό
Μνημόνιο και η πρωτόγνωρη απειλή από
την Τουρκία ξύπνησε από την αμεριμνησία της την Αθήνα.
Η Συμφωνία με τη Γαλλία και η ρήτρα
αμοιβαίας συνδρομής, η MDCA με τους
Αμερικάνους και η επιστολή Μπλίνκεν, οι
τριμερείς με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα
Εμιράτα, και τα πιο διευρυμένα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας, στα οποία
συμμετέχει και η Γαλλία, η Ιορδανία, το
Μπαχρέιν αλλά ακόμη και η Παλαιστινιακή Αρχή, και στα οποία η Ελλάδα έχει
κεντρική θέση ως μεσογειακή ευρωπαϊκή
χώρα, διαμορφώνουν μια σημαντική δυναμική, η οποία είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια αλλά τόσο ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αλλά κυρίως ο ΥΠΕΞ
Νίκος Δένδιας έδωσαν νέα προοπτική και
νέες διαστάσεις.
Η στροφή της Ελλάδας στον Αραβικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή δεν έχει καμιά
σχέση με την «παραδοσιακή» σχέση με
τους Άραβες, όπως τη βίωσε η χώρα τη
δεκαετία του ‘80, όταν μάλλον είχε κόστος
για την Ελλάδα η σχέση με τον Αραφάτ,
τον Καντάφι και τον Χαφέζ Άσαντ.

Τώρα ο αραβικός κόσμος, με ατμομηχανή τα Εμιράτα, κυρίως μετά τις ιστορικές
συμφωνίες Αβραάμ, αλλά και με τη Σ.
Αραβία, βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση ισορροπιών μετά την προφανή μείωση
του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για άμεση
εμπλοκή στην ευρύτερης περιοχή, ώστε
να εξασφαλισθεί ένα πλαίσιο, όχι μόνο
οικονομικής συνεργασίας αλλά κυρίως η
δημιουργία πλαισίου ασφαλείας.
Σε αυτό το νέο μεγάλο παιγνίδι, σημαντικοί παράγοντες παραμένουν η Αίγυπτος
ως η μεγαλύτερη αραβική χώρα με κομβική γεωγραφική θέση, φυσικά το Ισραήλ
ενώ ενεργά εισέρχεται πλέον και η Ινδία.
Σε αυτή τη νέα γεωγραφία ασφαλείας η
Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν και διεκδικούν σημαντικό ρόλο ως απόληξη αυτού
του μεγάλου τόξου ασφάλειας και εμπορικού δρόμου που καλύπτει τον Ινδικό
Ωκεανό, τον Περσικό Κόλπο, την Ερυθρά
Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα επιχειρεί όχι μόνο να επωφεληθεί από την
εμπορική και ενεργειακή διάσταση αυτού
του τόξου, αλλά και σε επίπεδο ασφαλείας η εμπλοκή τόσων συμφερόντων στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προϋποθέτει σταθερότητα, καθαρές σχέσεις
βασισμένες στο σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων χωρών και του διεθνούς
δικαίου, ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις που αποσταθεροποιούν την περιοχή.
Και εκεί πλέον η συζήτηση φθάνει στην
Τουρκία.
Με τη σωστή ανάγνωση της Τουρκίας και
του Ερντογάν, η Ελλάδα δεν έχει αμφιβολίες πλέον ότι έχει δίπλα της μια μόνιμη
απειλή η οποία δεν κατευνάζεται ούτε
αντιμετωπίζεται εύκολα, καθώς η Τουρκία
θα λειτουργεί διαρκώς όλο και πιο επιθετικά, θέλοντας να μετατρέψει την Ελλάδα
και άλλες γειτονικές χώρες φυσικά (απλώς
η Ελλάδα της δημιουργεί το πρόβλημα της
«ασφυξίας» στις ακτές της) χώρες υποτελείς, που ακόμη και για την παραμικρή
ενέργεια και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να έχουν την άδεια
της Τουρκίας.
Επίσης, τα τελευταία τουλάχιστον δυο
χρόνια διαλύονται και οι οιεσδήποτε ψευδαισθήσεις είχαν απομείνει ότι υπάρχει
περιθώριο διαλόγου με την Τουρκία προκειμένου να λυθεί το μείζον θέμα της ορι-

οθέτησης των θαλασσίων ζωνών, που με
τη σειρά του θα οδηγούσε σε αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά. Όσο για το Κυπριακό,
η υιοθέτηση της ακραίας θέσης για λύση
με «πολιτική ισότητα και ισότιμο διεθνές
καθεστώς», που παραπέμπει φυσικά στα
δυο κράτη, έχει σφραγίσει την πόρτα σε
κάθε προσπάθεια για την επίλυση του
προβλήματος.
Η Τουρκία επίσης αναπτύσσει μια μιλιταριστική ιδεολογία, ενισχύοντας συγχρόνως μια πολεμική βιομηχανία η οποία θα
χρειασθεί να «καταναλώσει» τα προϊόντα
της. Είτε θα πρόκειται για εξαγωγές είτε
για δικούς της, είτε για πολέμους δια πληρεξουσίων.
Η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της Τουρκίας, όμως μπορεί να αποτελέσει τον πρώτο στόχο της.
Οι Συμμαχίες που συνάπτει η Ελλάδα
και οι εξοπλισμοί που προωθεί, ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ της
χώρας μας. Όμως δε λύνουν το πρόβλημα
«Τουρκία». Έγινε μεγάλη συζήτηση για το
εάν η Γαλλία θα συνδράμει σε μια επίθεση
στην Ελληνική ΑΟΖ, ή εάν αρκεί η δήλωση
του Μπλίνκεν για σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, για να δημιουργηθεί
αίσθημα ασφάλειας στην Ελλάδα, και ότι
οι δυο χώρες εγγυώνται ρητά την ασφάλεια της. Όλα αυτά θα κρίνονται κάθε
φορά από τις συγκυρίες και το κατά πόσον
τα στρατηγικά συμφέροντα της Γαλλίας ή
των ΗΠΑ θα ταυτίζονται με εκείνα της Ελλάδας και πάντως δε θα εξυπηρετούνται
από την επιθετικότητα της Τουρκίας.
Δεν μπορεί να δημιουργούνται όμως
νέες ψευδαισθήσεις, ότι πλέον εάν προκληθεί ένα επεισόδιο μεγάλης κλίμακας
θα είναι από μηχανής θεός το αεροπλανοφόρο Ντε Γκωλ ή το Αϊζενχάουερ που θα
έρθουνε και θα δώσουν λύσεις.
Όπως δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η
σημασία των δυο συμφωνιών. Προφανώς,
και όσοι διαπραγματεύτηκαν την Ελληνοαμερικανική θα ήθελαν να αποσπάσουν
περισσότερα από τους Αμερικανούς, αλλά
θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις τάξεις
μεγέθους και το τι θα ήταν διατεθειμένοι
να δώσουν οι Αμερικανοί. Και αλλαγή
πολιτικής που θα συνεπάγεται εγκατάλειψη της Τουρκίας δεν υπάρχει διάθεση να
υπάρξει από πλευράς Ουάσιγκτον, καθώς

η βαθιά γραφειοκρατία αλλά και η πολιτική τάξη της υπερδύναμης θεωρούν ότι
ακόμη αξίζει να δίνονται μάχες για να
κρατηθεί η Τουρκία στη Δύση.
Πάντως, εάν η αποτροπή είναι σημαντική, καθώς εμποδίζει την Τουρκία να κάνει
μια απερίσκεπτη πρόκληση, το μεγάλο
ερώτημα είναι πως η Ελλάδα θα αποτινάξει από πάνω της τη φιλανδοποίηση που
επιχειρεί να της επιβάλει η Τουρκία, αποφεύγοντας συγχρόνως μια στρατιωτική
κλιμάκωση στην οποία και η Τουρκία θα
έχει κόστος, γιατί οι Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, όμως θα
υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
Αυτές τις δύσκολες ισορροπίες πρέπει να
αναζητήσει η κυβέρνηση. Και φυσικά, το
τεστάρισμα της Τουρκίας δεν πρέπει να
γίνει με ιδέες που ακούστηκαν για άμεση
κήρυξη ΑΟΖ με την Κύπρο, ή για επέκταση
των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο.
Ίσως, για την Ελλάδα πιο φρόνιμο θα
ήταν να τεστάρει η ίδια τις διαθέσεις
Γάλλων και Αμερικανών. Με κινήσεις που
καλύπτονται από το Διεθνές Δίκαιο και το
Δίκαιο της θάλασσας και σε περιοχές που
η Τουρκία δεν έχει και δεν μπορεί να έχει
λόγο. Τέτοιες κινήσεις, όπως η επέκταση
των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης,
το κλείσιμο των Κόλπων, έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση αλλά παραμένουν
παγωμένες… Και κυρίως θα πρέπει να
χαραχθούν ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές,
και επιχειρησιακά σχέδια που θα βάζουν
απαγορευτικό σε κάθε προσπάθεια επανάληψης της προσέγγισης του Oruc Reis
στην ελληνική ΑΟΖ ή τη μη οριοθετημένη
υφαλοκρηπίδα και παρεμπόδισης ελληνικών ερευνών στις ίδιες περιοχές… Έτσι θα
αποκτά περιεχόμενο και ουσία, το «γράμμα» των Συμφωνιών και των Συμμαχιών…
*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ,
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο
liberal.gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

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

EVE
IF YO N
VACC U’RE
IN
AGAINATED
COVID ST
-19!

THE FLU
CAN CRACK
YOUR
DEFENSES.

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

For more info: lavalensante.com/en/vaccingrippelaval
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ταξίδι στον Άρη με… προϊστορική συνταγή!
Τ

ο μέλλον της ανθρωπότητας ίσως περνάει από τα μυστικά του... απώτατου
παρελθόντος μας! Μια σπουδαία ανακάλυψη Έλληνα καθηγητή, ίσως λύσει το
μεγάλο πρόβλημα των διαστημικών ταξιδιών που σκοπεύει να πραγματοποιήσει
το είδος μας, κάποια στιγμή στο μέλλον.
Συνέντευξη: Σωτήρης Σκουλούδης
© zougla.gr

Κι αυτό δεν είναι άλλο, από το πώς θα
επιβιώσουν οι αστροναύτες στα διαστημικά τους ταξίδια, που μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια (ενδεικτικά, για μια
επανδρωμένη
αποστολή στον
Άρη, θα χρειάζονταν τουλάχιστον τέσσερα).
Η ανακάλυψη
του Έλληνα καθηγητή Φυσικής
Ανθρωπολογίας
και Παλαιοανθρωπολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αντώνη Μπαρτσιώκα
(φωτ.), που ανακοινώθηκε πρόσφατα,
αποδεικνύει ότι οι παλιοί μας πρόγονοι
είχαν τη δυνατότητα να πέφτουν σε χειμερία νάρκη!

Μια πολύ χρήσιμη ικανότητα και για τη
NASA, που πλέον αξιοποιεί τον Έλληνα
ερευνητή και τα καλύτερα εργαστήρια
όλου του κόσμου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν και οι σημερινοί -και
οι αυριανοί- άνθρωποι, να κοιμούνται
κατά βούληση, για όσο καιρό απαιτηθεί,
μέχρι τουλάχιστον να βρεθούν σε άλλο
αστρικό σύστημα...
Η έρευνα του Αντώνη Μπαρτσιώκα έγινε πάνω σε ευρήματα που εντοπίστηκαν
στο σπήλαιο Cueva Mayor στην Αταπουέρκα της Ισπανίας. Εκεί, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και με τις θερμοκρασίες
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάποιοι
προϊστορικοί μας πρόγονοι εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια πριν – συγκεκριμένα μάλλον το προγονικό είδος των Νεάντερταλ,
οι Homo heidelbergensi – είχαν πιθανότατα την ικανότητα να πέφτουν σε χειμερία
νάρκη για να επιβιώσουν.
Πέρα από τη διαστημική της αξία, αυτή η
ανακάλυψη ίσως να μπορούσε να δώσει
τη δυνατότητα σε ασθενείς να μπαίνουν
τεχνητά σε νάρκη, μέχρι να μεταφερθούν
σε χώρους όπου υπάρχει ο κατάλληλος
εξοπλισμός για τη θεραπεία ή ακόμη και
έως ότου βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες.
Το zougla.gr συνομίλησε με το διαπρεπή
καθηγητή από τη Θράκη, ο οποίος μας

εξήγησε τη σημασία της ανακάλυψης, όσο
και το μέλλον των διεθνών ερευνών της
NASA στις οποίες συμμετέχει.
«Στο σπήλαιο της Ισπανίας βρήκαμε το
«άγιο δισκοπότηρο» των παλαιοανθρωπολόγων, δηλαδή τη ραχίτιδα σε ανθρώπινο οστό. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες, όπως την έλλειψη βιταμίνης
D, αποδεικνύει ότι το είδος αυτό έπεφτε
σε χειμερία νάρκη για να επιβιώσει. Ένα
βασικό χαρακτηριστικό που έχουν τα θηλαστικά που πέφτουν σε χειμερία νάρκη
είναι ο καφές λιπώδης ιστός, τον οποίο
τον έχει και ο σημερινός άνθρωπος», εξηγεί.
Πλέον, η αξιοποίηση της σπουδαίας
ανακάλυψης έχει περάσει στα χέρια της
NASA: «Τα οστά θα αναλυθούν στη Δανία
με ειδική μέθοδο, θα εντοπιστούν οι πρωτεΐνες, θα σταλθούν τα αναγκαία στοιχεία
του γονιδιώματος σε 10 κορυφαία εργαστήρια και στη συνέχεια οι ερευνητές στις
ΗΠΑ θα τα εισάγουν σε ανθρώπινα κύτταρα, ώστε να διαπιστώσουν αν τα κύτταρα παρουσιάσουν υπό-μεταβολισμό.
Ακολούθως, θα τα βομβαρδίσουν με κοσμική ακτινοβολία για να δουν αν παρουσιάσουν καρκίνο. Και μετά θα ακολουθήσουν έρευνες σε πειραματόζωα», εξηγεί ο
Αντώνης Μπαρτσιώκας.
«Ο σκοπός είναι να διαπιστωθεί ότι οι

άνθρωποι δε θα αρρωσταίνουν στο ταξίδι
4 ετών στον Άρη, δε θα παθαίνουν καρκίνο και λευχαιμία, και ότι δε θα καταναλώνουν τόσο πολύ οξυγόνο και τροφή».
Ο καθηγητής, που με την ανακάλυψη
αυτή ούτως ή άλλως έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία
της επιστήμης του, είναι αισιόδοξος ότι
θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Βρέθηκε στην Κρήτη η αρχαιότερη ανθρώπινη πατημασιά

Ο

ι αρχαιότερες γνωστές πατημασιές
προγόνων του ανθρώπου, οι οποίες είχαν αρχικά ανακαλυφθεί στην Κρήτη
το 2002, έχουν ηλικία 6,05 εκατομμυρίων
ετών – είναι, δηλαδή, περίπου 0,35 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερες απ’ ό,τι είχε
εκτιμηθεί αρχικά, σύμφωνα με μια νέα
διεθνή επιστημονική έρευνα με ελληνική
συμμετοχή. Τα απολιθωμένα ίχνη όρθιας
βάδισης ανακαλύφθηκαν στην ακτή στο
χωριό Τράχηλος, κοντά στο Καστέλι Κισάμου της Δυτικής Κρήτης.

Οι ερευνητές από Γερμανία, Ελλάδα,
Σουηδία, Αγγλία και Αίγυπτο, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Scientific Reports», με επικεφαλής τους Ούβε Κίρσερ και Μαντελάιν
Μπέμε του Κέντρου Σένκεμπεργκ για την
Ανθρώπινη Εξέλιξη και το Παλαιοπεριβάλλον του γερμανικού Πανεπιστημίου του
Τίμπινγκεν, χρησιμοποίησαν γεωφυσικές
και μικροπαλαιοντολογικές μεθόδους για
να κάνουν ακριβή χρονολόγηση.
«Τα ίχνη είναι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια

χρόνια παλαιότερα από τα ίχνη που αποδίδονται στον Αυστραλοπίθηκο Αφαρένσις (Λούσι) από το Λαέτολι της Τανζανίας», δήλωσε ο δρ Κίρσερ. Οι πατημασιές
της Κρήτης έχουν περίπου την ίδια ηλικία
με τα απολιθώματα (όχι πατημασιές) του
είδους Orrorin tugenensis από την Κένυα,
που βάδιζε όρθιος.
Πριν έξι εκατομμύρια χρόνια η Κρήτη
συνδεόταν με την ηπειρωτική Ελλάδα
μέσω της Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε
η δρ Μπέμε, «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια σύνδεση ανάμεσα στο δημιουργό των ιχνών βάδισης και στον πιθανώς προ-άνθρωπο Γκρεκοπίθηκο».
Πριν από μερικά χρόνια, είχαν βρεθεί στην Αττική τα απολιθώματα ενός
άγνωστου
προ-ανθρώπινου
είδους
(Graecopithecus freybergi), τα οποία χρονολογούνται πριν από περίπου 7,2 εκατομμύρια χρόνια.
Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει επίσης πρόσφατη έρευνα των ίδιων Γερμανών επιστημόνων του Τίμπινγκεν, σύμφωνα με
την οποία πριν από έξι εκατομμύρια χρόνια η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή χωρίζονταν από την υγρή Ανατολική Αφρική
από μια σχετικά στενή έκταση της Σαχάρας. Η γεωχημική ανάλυση του εδάφους

της ακτής της Κρήτης, ηλικίας έξι εκατ.
ετών, δείχνει ότι σκόνη της ερήμου από τη
Βόρεια Αφρική είχε μεταφερθεί εκεί από
τους ανέμους.
Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι πρόσφατες παλαιοανθρωπολογικές έρευνες
δείχνουν, πως ο αφρικανικός πίθηκος
Σαχελάνθρωπος δε βάδιζε όρθιος σε δύο
πόδια, ενώ ο Orrorin tugenensis της Κένυας, ο οποίος έζησε πριν από 6,1 έως 5,8
εκατομμύρια χρόνια, υπήρξε ο αρχαιότερος προ-άνθρωπος στην Αφρική, ο οποίος
πιθανώς εξελίχτηκε ανεξάρτητα από έναν
Ευρωπαίο προ-άνθρωπο, όπως εκείνον
της Κρήτης.
Στη μελέτη συμμετείχαν από ελληνικής
πλευράς, o Αθανάσιος Αθανασίου της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας στην Αθήνα και ο γεωλόγος
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης δρ Χαράλαμπος
Φασουλάς.
© zougla.gr
Διαβάστε την επιστημονική
δημοσίευση ΕΔΩ:
www.nature.com/articles/
s41598-021-98618-0
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ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΏΤΟ «ULTRA CAR»
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου
ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ!
Τ

ο πρώτο «Ultra Car», το οποίο ονομάζεται «Chaos» και κατασκευάζεται εξ
ολοκλήρου στην Ελλάδα, θα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, όπως
ανακοίνωσε πρόσφατα, ο σχεδιαστής και
μηχανικός αυτοκινήτων Σπύρος Πανόπουλος. Ο Πανόπουλος όχι μόνο φιλοδοξεί να λανσάρει το πρώτο 100% ελληνικό
supercar, αλλά και να εισαγάγει στον κόσμο μια εντελώς νέα κατηγορία οχημάτων
υψηλών επιδόσεων: το «ultra car».
Ο Σπύρος Πανόπουλος δήλωσε
στο CarScoops ότι η εταιρεία του μόλις
άνοιξε τα βιβλία γι αυτό που περιέγραψε ως «το πρώτο ultra car στον πλανήτη»
έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη παραγγελία τους με την πρώτη παράδοση,
που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές
του 2022.
Εξήγησε επίσης ότι το Χάος θα είναι
νόμιμο στους δρόμους, με τιμή περίπου
5,5 εκατομμύρια ευρώ (6,4 εκατομμύρια
δολάρια) για τη βασική παραλλαγή των
2.000 ίππων, έως 12,4 εκατομμύρια ευρώ
(14,4 εκατομμύρια δολάρια) για το μοντέλο πλήρους προδιαγραφής των 3.000
ίππων. Αφού μελέτησε τον προγραμματισμό υπολογιστών και την ανάπτυξη εφαρμοσμένων λύσεων και έχοντας εμπειρία
συντονισμού και αγώνων από πολύ μικρή
ηλικία, ο Πανόπουλος διευθύνει πλέον
μια εταιρεία με έδρα την Αθήνα που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή
εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών με
τεχνολογία κινητήρα εσωτερικής καύσης
αιχμής.
ΤΟ ULTRA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ
Οι τεχνολογίες, τα σχέδια και οι καινοτομίες που έχει αναπτύξει, χρησιμοποιούνται ευρέως από τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων πρώτης γραμμής, καθώς και
από το στρατό. Αυτή η επιτυχία τον ώθησε
να πάρει την απόφαση να διοχετεύσει τη
συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία
του, σε ένα πρωτότυπο έργο κατασκευής
αυτοκινήτων, στενά συνδεδεμένο με την
αγάπη του για τη χώρα του και τους ανθρώπους της. «Υπήρξαν πολλές αποτυχίες
πίσω από τις επιτυχίες μας, καθώς αγωνιζόμαστε να βρούμε αυτό που λειτουργεί
καλύτερα. Επειδή κατασκευάζουμε όλα τα
ανταλλακτικά αυτοκινήτων μας μόνοι μας,
ο τρόπος για να τα φτιάξουμε είναι υψί-

στης σημασίας για το αποτέλεσμα».
Το πρώτο πρωτότυπο μοντέλο που σχεδιάζει να ζωντανέψει ο Πανόπουλος πήρε
το όνομά του από την αρχαία ελληνική λέξη χάος, που σηματοδοτεί μια προκοσμογονική άβυσσο. Χάρη στην πρωτόδικη ιπποδύναμη του 3000 και άλλες
πρωτοποριακές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, θα αλλάξει το παιχνίδι για τη
διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία – κάτι πέρα
ακόμη και από ένα hypercar.
«Το “Χάος” δεν είναι αγωνιστικό αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο της πόλης, ένα
αυτοκίνητο για κάθε μέρα, μόνο με πιο
εξελιγμένες επιδόσεις. Θέλουμε να είναι
κατάλληλο για τις καθημερινές μετακινήσεις και για όλες τις κατηγορίες οδηγών,
καθώς θα είναι εύκολο να διαμορφωθεί
για χρήση οπουδήποτε μεταξύ 500 και
3000 αλόγων», εξήγησε.

αυτοχρηματοδοτηθεί από τον Πανόπουλο, αλλά αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για τραπεζικό δάνειο,
για να τον βοηθήσει να δημιουργήσει την
κολοσσιαία υποδομή που απαιτείται για
μια μονάδα παραγωγής. Αν και έχει λάβει
χρηματοδοτικές προσφορές από το εξωτερικό, συνεχίζει να δηλώνει τη δέσμευσή
του να διατηρήσει το έργο πλήρως ανεπτυγμένο στην Ελλάδα.
«Η αγάπη μου για την Ελλάδα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο.
Ως χώρα, έχει πολύ έξυπνους και ικανούς
ανθρώπους, και αν το σύστημα τούς επιτρέπει να αναδυθούν, πιστεύω ότι εμείς
(οι Έλληνες) θα πρωτοπορήσουμε σε ό,τι
κάνουμε, όπως τόσες φορές στο παρελθόν. Υπάρχει πάντα ένας Έλληνας πίσω
από πρωτοποριακές τεχνολογίες, καινοτομία ή ειδικές εφαρμογές», σημείωσε.

Ο Πανόπουλος ήλπιζε να ξεκινήσει το
Chaos στο διάσημο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2021. Ωστόσο, η
παράσταση ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.
«Θέλουμε να είναι απόλυτα έτοιμο όταν
παρουσιαστεί, χωρίς την παραμικρή αποτυχία, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Ελπίζουμε επίσης να το
πάμε για κάποιες δοκιμές πριν πάμε στο
Show και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε εγκαίρως», δήλωσε στο Greek Reporter.
Μέχρι στιγμής, το όλο εγχείρημα έχει

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 22 υπαλλήλους, εννέα από τους οποίους εργάζονται ακούραστα στο Χάος. Αλλά η φιλοδοξία του Πανόπουλου είναι να δημιουργήσει από διακόσιες έως τριακόσια θέσεις
εργασίας όταν ξεκινήσει η παραγωγή, γεγονός που θα του επιτρέψει να προσφέρει
εργασία σε άλλους κορυφαίους Έλληνες
ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας που
εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.

«Μέσα από τη δουλειά μου, προσπαθώ
να απασχολώ όσο το δυνατόν περισσότερους ομογενείς Έλληνες. Πολλοί από
αυτούς που εργάζονται στον κλάδο για διάσημες εταιρείες μου έχουν στείλει τα βιογραφικό τους, και γνωρίζω πολλούς από
αυτούς πολύ καλά. Καθώς η εταιρεία μας
μεγαλώνει, θα υπάρχουν περισσότεροι
από αυτούς που επιστρέφουν στο σπίτι.
Θέλω επίσης να προσφέρω στους νέους
πτυχιούχους αυτοκινήτων κίνητρο για να
παραμείνουν στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία
αυτών των νέων θέλουν να φύγουν στο
εξωτερικό μετά την αποφοίτησή τους, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου λαμβάνουν εξειδικευμένη κατάρτιση και συνήθως προσλαμβάνονται από ξένες μάρκες.
Γιατί να μην το κάνουν αυτό στην πατρίδα
τους;» ρωτάει.
«Προσπαθούμε να αποκτήσουμε μια
μονάδα παραγωγής και να την ανακατασκευάσουμε από το μηδέν, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερους τύπους αυτοκινήτων. Μέσα στο 2021, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε και κάποια
άλλα αυτοκίνητα πόλης, μικρά ηλεκτρικά
αυτοκίνητα τα οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους».
Προς το παρόν, ανυπομονεί για τη στιγμή που το Χάος θα είναι διαθέσιμο για
δοκιμές στο εξωτερικό και θα δημοσιεύσει τις πρώτες κριτικές του σε ξένα μέσα
ενημέρωσης.
«Από εκείνη τη στιγμή, όταν μιλούν για
supercars ή hypercars θα αναφέρονται
στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα
είναι το καλύτερο αυτοκίνητο που υπάρχει
σε αυτή την κατηγορία», λέει με σιγουριά
ο Πανόπουλος.
Εικάζοντας για το μέλλον των αυτοκινήτων, ο σχεδιαστής πιστεύει ότι τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο δε θα
εξαφανιστούν, αλλά θα αντικατασταθούν,
εν μέρει, από την ηλεκτροκίνηση «μέχρι
οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι το
τελευταίο είναι πιο ρυπογόνο, στην κατασκευή του, από έναν κινητήρα εσωτερικής
καύσης νέας τεχνολογίας».
«Σε κάποιο σημείο, τα αυτοκίνητα θα
είναι υβριδικά με κινητήρες εσωτερικής
καύσης άμεσης έγχυσης, σχεδόν μηδενικές εκπομπές και μηδενικούς άνθρακες,
σε αντιστοιχία με την ηλεκτροκίνηση», κατέληξε ο Πανόπουλος.
© greekreporter.com
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟ «ΟΧΙ»
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940
βρίσκει την Αθήνα να ξυπνά με τις σειρήνες
της αντιαεροπορικής άμυνας και όλους τους
Έλληνες να ζητωκραυγάζουν το ηχηρό «ΟΧΙ»
του Ι. Μεταξά στη φασιστική Ιταλία

Η

απόφαση για την επίθεση κατά της
Ελλάδας ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου
1940 από το Ιταλικό Πολεμικό Συμβούλιο, παρουσία του Μουσολίνι και παρά
τις αντιρρήσεις πολλών από τους παρισταμένους για την προχειρότητα με την
οποία αντιμετωπιζόταν η επιχείρηση.
ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ο «Ντούτσε» ήθελε μία νίκη για να μπει
στο μάτι του Χίτλερ, που είχε εκφράσει
τις επιφυλάξεις για μία επίθεση κατά της
Ελλάδας. Πίστευε ότι η χώρα μας ήταν ο
εύκολος στόχος. «Το μόνο μας εμπόδιο
είναι οι λασπωμένοι δρόμοι» τον είχαν
διαβεβαιώσει οι επιτελείς του. Ως ημέρα
της επίθεσης ορίσθηκε η 26η Οκτωβρίου,
αλλά ο Μουσολίνι τη μετέθεσε για τις 28
Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπέσει με
τη 18η επέτειο της Πορείας προς τη Ρώμη,
που έφερε τους φασίστες στην εξουσία.
Στην Αθήνα έφθαναν σωρηδόν οι πληροφορίες για επικείμενη ιταλική επίθεση.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου ο Μεταξάς ενημέρωσε τους υπουργούς του για την κατάσταση και τους διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική προπαρασκευή της χώρας είχε προχωρήσει ικανοποιητικά. Η αλήθεια ήταν ότι η χώρα μας
ήταν σχεδόν ανοχύρωτη προς την πλευρά
της Αλβανίας και με ελλιπείς στρατιωτικές
δυνάμεις, καθώς το βάρος είχε δοθεί στα
σύνορα με τη Βουλγαρία.
Η ζωή, εν τω μεταξύ, στην πρωτεύουσα

Suggested presentation.

κυλούσε στους δικούς της ρυθμούς. Το κοσμικό και πολιτιστικό γεγονός των ημερών
ήταν η πρεμιέρα της όπερας του Τζάκομο
Πουτσίνι «Μαντάμ Μπατερφλάι» από τη
νεοσύστατη Λυρική Σκηνή. Την παράσταση θα τιμούσε ο γιος του συνθέτη, γεγονός που είχε κινητοποιήσει την κοσμική
Αθήνα. Ο πρεσβευτής της Ιταλίας Εμμανουέλε Γκράτσι είχε καλέσει τον Μεταξά
σε γεύμα μετά την παράσταση. Ο δικτάτορας αρνήθηκε («είναι δυσάρεστο για τον
καθένας μας να δεχθεί το φιλί του Ιούδα»
σημείωνε στο ημερολόγιό του») και έδωσε την εντολή σε μόνο δύο υπουργούς να
παρακολουθήσουν την παράσταση.
Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου ο Ιταλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων «Στέφανι» εξαπολύει επίθεση εναντίον της Ελλάδας, στην
οποία απαντά το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων. Η ελληνική ηγεσία πιστεύει
ότι η ιταλική επίθεση είναι ζήτημα ωρών.
Ο αρχηγός του ΓΕΣ Αλέξανδρος Παπάγος
επικοινωνεί με τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ενώ ενημερώνεται και ο Μεταξάς.
Τα άσχημα μαντάτα δε θα αργήσουν.
Στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28ης
Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής της Ιταλίας
στην Αθήνα, Γκράτσι, θα συναντηθεί τελικά με τον Μεταξά, αλλά για να του επιδώσει στο σπίτι του στην Κηφισιά τελεσίγραφο, με το οποίο ο Μουσολίνι απαιτούσε από την Ελλάδα να μην εμποδίσει το
στρατό του να καταλάβει ορισμένες στρατηγικές θέσεις στη χώρα μας. Η κυβέρνηση των Αθηνών είχε διορία τρεις ώρες για
να δώσει την απάντησή της. Ωστόσο, αυτή
ήταν αυτονόητη για το δικτάτορα: «Donc,
Monsieur c’est la guerre» («Λοιπόν, Κύριέ μου έχουμε πόλεμο!»). Με αυτές τις
φράσεις στα Γαλλικά ειπώθηκε το ΟΧΙ από
τον Μεταξά, που απηχούσε τις διαθέσεις
του ελληνικού λαού. Αμέσως μετά, ο Μεταξάς ενημέρωσε τον Άγγλο πρέσβη Πάλερετ και ζήτησε τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Ιταλοί δεν περίμεναν την εκπνοή του
τελεσιγράφου. Ο αρχιστράτηγος Βισκόντι
Πράσκα έδωσε την εντολή για προσβολή
των ελληνικών θέσεων από τις 5 το πρωί.
Την ώρα αυτή σημειώθηκε και η πρώτη
ελληνική απώλεια. Ο 27χρονος πεζικάριος Βασίλειος Τσιαβαλιάρης από τα Τρίκαλα, που υπηρετούσε σε φυλάκιο της
ελληνοαλβανικής μεθορίου, σκοτώθηκε
από θραύσμα ιταλικού όλμου. Η ιταλική
επίθεση εκδηλώθηκε με εισβολή ισχυρών
στρατιωτικών δυνάμεων στους τομείς της
Πίνδου και της Ηπείρου (από το Γράμμο
μέχρι το Ιόνιο) και με τοπικές συμπλοκές
στην περιοχή της ΒΔ Μακεδονίας. Ο Ιταλός αρχιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα είχε
στη διάθεσή του 135.000 άνδρες και ο έλληνας ομόλογός του Αλέξανδρος Παπάγος
μόλις 35.000.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Στις 9:30 το πρωί πραγματοποιούνται
και οι πρώτοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί
στον Πειραιά και το Τατόι δίχως συνέπειες, ενώ στην Πάτρα θα υπάρξουν νεκροί.
Βομβαρδίστηκαν, ακόμη, η Διώρυγα της
Κορίνθου και η ναυτική βάση της Πρέβεζας. Το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου ο
Μουσολίνι γεμάτος καμάρι ανακοίνωνε
στο Χίτλερ με τον οποίον συναντήθηκε

στη Φλωρεντία, την επίθεση κατά της Ελλάδας.
Το ΟΧΙ γίνεται δεκτό με πρωτοφανή ενθουσιασμό απ’ όλο τον ελληνικό λαό, που
ξυπνά στις 6 το πρωί από τους συριγμούς
των σειρήνων και ξεχύνεται στους δρόμους, κρατώντας τη γαλανόλευκη.
Οι στρατεύσιμοι ετοιμάζονταν για το μέτωπο «με το χαμόγελο στα χείλη» και το
ραδιόφωνο μετέδιδε διαρκώς το περίφημο πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου: «Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλουν από της 5:30 πρωινής
σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι
ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».
Η απόφαση της Ελλάδας να αντισταθεί
προκαλεί αυθημερόν εκδηλώσεις θαυμασμού, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και
τις χώρες της Κοινοπολιτείας. Σταδιακά
αρχίζουν να καταφθάνουν δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης, με πρώτο αυτό
του βασιλιά της Αγγλίας Γεώργιου ΣΤ’, που
τονίζει: «Η υπόθεσίς σας είναι και ιδική
μας υπόθεσις». Στο ίδιο μήκος κύματος
και το τηλεγράφημα του Τσόρτσιλ: «Θα
σας παράσχομεν όλην την δυνατήν βοήθειαν μαχόμενοι εναντίον του κοινού
εχθρού και θα μοιρασθώμεν την κοινήν
νίκην».
Οι ΗΠΑ, που ήταν εκτός πολέμου, εξέφρασαν απλώς τη λύπη τους δια του Προέδρου Ρούζβελτ, ενώ η Σοβιετική Ένωση
παρέμεινε «άφωνη», αφού δεσμευόταν
από το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ.
Σε αντίθεση, ο Τουρκικός Τύπος δε φείσθηκε διθυραμβικών επαίνων για το
«ΟΧΙ»! Η «Ικδάμ» έγραφε στις 29 Οκτωβρίου «Ζήτω η Ελλάς! Είμαστε υπερήφανοι, που έχουμε σύμμαχο ένα τέτοιο
έθνος», ενώ η «Βακίτ» ανέφερε την Ελλάδα ως «αλησμόνητο για όλο τον κόσμο
παράδειγμα γενναιότητας».
© SanSimera.gr
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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA

Οι σημερινοί Έλληνες είναι
γενετικά όμοιοι με τους
προγόνους τους 2.000 π.Χ.
Ο

Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, ο
Ελλαδικός πολιτισμός στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο Κυκλαδικός πολιτισμός
στα νησιά του Αιγαίου, παρά τις διαφορές
τους στα ταφικά έθιμα, στην αρχιτεκτονική και στην τέχνη, είχαν γενετικές ομοιότητες στη διάρκεια της πρώιμης Εποχής
του Χαλκού πριν περίπου 5.000 χρόνια.
Αυτή είναι η διαπίστωση μιας νέας διεθνούς επιστημονικής μελέτης ανάλυσης
αρχαίου DNA της περιοχής, από Έλληνες και ξένους ερευνητές, η οποία ρίχνει
περισσότερο φως στην προέλευση των
πρώτων σημαντικών πολιτισμών του Χαλκού στην Ευρώπη, στο ρόλο των μεταναστεύσεων και στην εμφάνιση των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που
«διάβασε» (αλληλούχισε) πλήρη γονιδιώματα από σκελετούς που βρέθηκαν σε
διάφορες αρχαιολογικές τοποθεσίες στην
περιοχή του Αιγαίου και του ευρύτερου
ελλαδικού χώρου, συγκεκριμένα τέσσερα από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
και δύο από τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Ακόμη αναλύθηκαν τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα από άλλα 11 άτομα της
πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Η ανάλυση
όλων αυτών των γονιδιωμάτων επέτρεψε
στους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν δημογραφικές και στατιστικές αναλύσεις και να εξαγάγουν συμπεράσματα
για τις ιστορίες των αρχαίων πληθυσμών
της περιοχής. Η ανάγνωση αρχαίου DNA
αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα,
λόγω της φθοράς ενός τόσο παλαιού βιολογικού υλικού.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου
του Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και την Άννα-Σαπφώ Μαλασπίνα του Τμήματος Υπολογιστικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Λοζάνης και
του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό βιολογίας «Cell», συμπέραναν ότι οι πρώτοι πολιτισμοί που έχτισαν μνημειακά ανάκτορα και αστικά κέντρα στην Ευρώπη, είναι πιο ομοιογενείς
γενετικά από ό,τι αναμενόταν.
Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι σημαντικά, επειδή υποδηλώνουν ότι σημαντικές καινοτομίες, όπως
η ανάπτυξη αστικών κέντρων, η χρήση
μετάλλων και το εντατικό εμπόριο, που
συνέβησαν κατά τη μετάβαση από τη
Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού, δεν
οφείλονταν μόνο στη μαζική μετανάστευση από την Ανατολή προς το Αιγαίο, όπως
ήταν έως τώρα η επικρατούσα αντίληψη,
αλλά επίσης στην πολιτισμική συνέχεια
των τοπικών γεωργικών νεολιθικών πληθυσμών του Αιγαίου. Οι πληθυσμοί του
Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού,
με βάση τα παλαιογενετικά δεδομένα,
φαίνεται πως διαμορφώθηκαν σε σχετικά
μικρό βαθμό από τις εξ ανατολών μεταναστεύσεις.

Από την άλλη, η μελέτη βρήκε ότι έως τη
Μέση Εποχή του Χαλκού πριν 4.000 έως
4.600 χρόνια, τα άτομα από το Βόρειο
Αιγαίο είχαν πια σημαντικές γενετικές διαφορές σε σχέση με εκείνα κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού.
Αυτοί οι άνθρωποι είχαν κατά περίπου
το ήμισυ (50%) κοινή καταγωγή με τους
ανθρώπους από την Ποντο – Κασπιακή
Στέπα, μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή
που εκτεινόταν ανάμεσα στους ποταμούς Δούναβη και Ουράλη και βόρεια της
Μαύρης Θάλασσας.
Επίσης, με βάση τα γενετικά ευρήματα,
οι σημερινοί Έλληνες είναι αρκετά όμοιοι
γενετικά με εκείνους τους πληθυσμούς
του Βορείου Αιγαίου του 2.000 π.Χ.
Η μελέτη εκτιμά, ότι τα μεταναστευτικά
κύματα από τη μεγάλη στέπα βόρεια του
Αιγαίου διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα.
Όλα αυτά τα πιθανά μεταναστευτικά κύματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, προηγήθηκαν χρονικά της εμφάνισης της πιο
πρώιμης μορφής της ελληνικής γλώσσας,
υποστηρίζοντας έτσι τις θεωρίες σχετικά
με την ανάδυση της Πρωτο-Ελληνικής
γλώσσας και την εξέλιξη των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, είτε στην Ανατολία είτε
στη στέπα του Πόντου-Κασπίας.
Η Εποχή του Χαλκού στην Ευρασία χαρακτηρίστηκε από καθοριστικές αλλαγές
στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ορατές στην εμφάνιση των
πρώτων μεγάλων αστικών κέντρων και
ανακτόρων, που έθεσαν τα θεμέλια για
τα σύγχρονα οικονομικά και πολιτικά συστήματα.
Παρ’ όλη όμως τη σημασία της κατανόησης της εμφάνισης αυτών των πρώτων
ευρωπαϊκών πολιτισμών και της εξάπλωσης των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, σύμφωνα με τους ερευνητές, η γενετική προέλευση των πληθυσμών πίσω από αυτή
την κομβική μετάβαση από τη Νεολιθική
Εποχή σε εκείνη του Χαλκού, καθώς και
η συμβολή τους στο σημερινό ελληνικό
πληθυσμό, παραμένουν διαφιλονικούμενα ζητήματα.
Περαιτέρω μελέτες ανάλυσης ολοκληρωμένων γονιδιωμάτων, μεταξύ της Μεσολιθικής και της Εποχής του Χαλκού στις
περιοχές της Αρμενίας και του Καυκάσου,
ελπίζεται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως
στην προέλευση των μεταναστεύσεων
προς το Αιγαίο και στο καλύτερο «πάντρεμα» των παλαιογενετικών δεδομένων με
τα αρχαιολογικά και τα γλωσσολογικά.
Για τα αποτελέσματα της έρευνας μίλησε στο zougla.gr η επικεφαλής αυτής, η
καθηγήτρια Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου του Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Όπως εξήγησε η κα Παπαγεωργοπούλου, σκοπός της έρευνας ήταν η γενετική
ιστορία των πληθυσμών της Εποχής του
Χαλκού.
«Οι φορείς του κυκλαδικού, του μινωι-

κού και του ελλαδικού πληθυσμού, δεν είχαν κάποια γενετική διαφοροποίηση, παρόλο που βλέπουμε πως στον πολιτισμό
εκφράζονται με έναν διαφορετικό τρόπο.
Πρόκειται κατά 80% για πληθυσμούς της
νεολιθικής εποχής που μετέβησαν στην
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού».
Όσον αφορά στους σύγχρονους πληθυσμούς, η επικεφαλής της έρευνας σημείωσε πως, όπως προέκυψε από τις επιστημονικές αναλύσεις του DNA, «οι Έλληνες
από τη Μέση Εποχή του Χαλκού, περίπου
2.000 χρόνια π.X., έχουν μεγάλη γενετική
ομοιότητα με τους σύγχρονους Έλληνες.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ιστορική συνέχεια του ελληνικού λαού. Άλλωστε θα ήταν περίεργο να έβγαινε κάτι
διαφορετικό. Γενικά, οι πληθυσμοί της
Ευρώπης, είναι πολύ κοντά γενετικά μεταξύ τους» επισήμανε.
Στη νέα μελέτη συμμετείχαν πολλοί άλλοι Έλληνες ερευνητές, από τις Εφορείες
Αρχαιοτήτων της Κοζάνης και της Φλώρινας, καθώς επίσης τα πανεπιστήμια Δημοκρίτειο, Αριστοτέλειο και Αιγαίου.
© zougla.gr

κτός πλαισίου της επιστημονικής μελέτης είναι αδύνατο να
διαφύγει της προσοχής του παρατηρητή το γεγονός ότι κάποιοι γείτονές μας οι οποίοι επί μακρόν παρέμειναν και αναπαρήχθησαν σε
αυτή την αιγαιακή λεκάνη ενδεχομένως να έχουν πλέον «μπολιαστεί»
από αυτή τη γονιδιακή συνέχεια.
Εάν μάλιστα οι μελέτες που διεξάγονται στις χώρες του Καυκάσου
επιβεβαιώσουν με τη σειρά τους τα
αποτελέσματα της προαναφερόμενης έρευνας, τότε ο κ. Ερντογάν και
οι συν αυτώ θα πρέπει μάλλον να
ανησυχούν.
Τα 400 χρόνια άμεσης τριβής των
εποίκων κατακτητών με το ελληνικό στοιχείο της λεκάνης του Αιγαίου, όπως δείχνουν τα πράγματα,
μάλλον αυτούς τους εποίκους κατακτητές θα επηρέασε παρά τους
γηγενείς.
Και κάτι ακόμη. Να θυμίσουμε
πως οι Σελτζούκοι εισέβαλαν εις
τη Βακτριανή, κατέλαβαν την Περσία και εκεί εξισλαμίστηκαν.
Η αυτοκρατορία του Χοσρόη κληροδότησε στους Σελτζούκους ένα
μεγάλο μέρος της γλώσσας της
σελτζουκικής – τουρκικής, αλλά
επηρέασε βαθιά και τη γραφή, τον
πολιτισμό, την καλλιτεχνική παραγωγή των Σελτζούκων Τούρκων.
Όταν οι Σελτζούκοι εξαφανίστηκαν και έδωσαν τη θέση τους στους
Οσμανλίδες, τα υπολείμματά τους
στην Περσία ξεχάστηκαν και η
όποια επιρροή τους στην ιστορία
της Βακτριανής εξαφανίστηκε στον
κάλαθο των υπολειμμάτων της ιστορίας. Έχουμε δηλαδή δύο μέτρα
που καταδεικνύουν πως οι παλαιοί
πολιτισμοί, όπως και να το κάνουν,
αποδεικνύονται θεριά ανήμερα και
επιβιώνουν σε όλες τις συνθήκες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «ΦΙΛΙΑ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

Η πανδημία του COVID-19 και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν την
ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας.
Για αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το
έργο που άρχισε για να προσφέρει βοήθεια, που έχει γίνει πιο απαραίτητη
όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση
στην διασπορά του κορονοϊού.
Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε και να
νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.
Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης ή
όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο τους συμπατριώτες μας,
μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο
514-948-3021.
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας
απο τις 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ»

Εάν χρειάζεσθε βοήθεια για να βγάλετε
το διαβατήριο εμβολίου,
Το γραφείο της Φιλίας μπορεί να σας βοηθήσει.
Τηλέφωνο 514-948-3021
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Η Jennifer Lopez έλαμψε στο πλευρό
του Ben Affleck στην πρεμιέρα του
στη Νέα Υόρκη!

Γ

ια άλλη μια φορά η Jennifer Lopez
έκανε τα φλας να αστράψουν με
την εμφάνισή της. Η Λατίνα σταρ συνόδεψε πρόσφατα τον αγαπημένο
της, Ben Affleck, στο Linkoln Center

της Νέας Υόρκης, όπου έγινε η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ridley Scott,
στην οποία πρωταγωνιστεί. Το ζευγάρι,
όπως συνηθίζει στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, δεν παρέλειψε να
μοιραστεί μερικές τρυφερές στιγμές
μπροστά στις κάμερες, ανταλλάσσοντας βλέμματα και φιλιά.
Για το συγκεκριμένο event, η JLo φόρεσε ένα crop σύνολο με την υπογραφή Herve Leger που άφηνε ακάλυπτους
τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς της, το
οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, oversized clutch του Tom
Ford και χρυσά σκουλαρίκια. Ο Affleck
φορούσε σκούρο μπλε κοστούμι Ralph
Lauren Purple Label, λευκό πουκάμισο
και μαύρη γραβάτα.
Όση ώρα ο ηθοποιός μιλούσε στους
δημοσιογράφους που κάλυπταν την
πρεμιέρα, η αγαπημένη του τον περίμενε υπομονετικά στα παρασκήνια,
ενώ δε δίστασε να μοιραστεί με τους
followers της στο instagram φωτογραφίες από εκείνες τις στιγμές.
© govastileto.gr

H Kourtney Kardashian και ο Travis
Barker αρραβωνιάστηκαν
Η πρόταση γάμου στην παραλία

H

Kourtney Kardashian και ο αγαπημένος της Travis Barker έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο καλός της,
της έκανε πρόταση γάμου σε ένα άκρως
ρομαντικό σκηνικό στην παραλία του
Montecito στην Καλιφόρνια.
Η παραλία ήταν γεμάτη κατακόκκινα
τριαντάφυλλα και λευκά κεριά που δημιούργησαν την τέλεια ατμόσφαιρα για το
ζευγάρι γι’ αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή του.
Η Kourtney και ο Travis ζουν ένα θυελλώδη έρωτα τους τελευταίους μήνες και σε
κάθε επίσημη εμφάνισή τους δε δίσταζαν
να το δείξουν. Αποφάσισαν λοιπόν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με μία τελετή – υπερπαραγωγή.
Η μεγαλύτερη από τις αδελφές
Kardashian, Kourtney, ανέβασε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram το υπέροχο σκηνικό που είχε ετοιμάσει ο αγαπημένος της για εκείνη και έγραψε στη
λεζάντα: «Για πάντα».
Mάλιστα, η 15χρονη κόρη του 45χρονου
μουσικού Barker αποκάλυψε το δαχτυλίδι αρραβώνων που πρόσφερε ο μπαμπάς

Η ζουμερή Φινλανδή κάνει
τους άντρες να… παραμιλάνε

Τ

η Φινλανδία τη γνωρίζουμε για
το κρύο της, το χωριό του Άι
Βασίλη, άντε και για μερικούς Φινλανδούς ποδοσφαιριστές.
Σίγουρα δεν είχαμε
στο μυαλό μας πως
μια Φινλανδή μπορεί να στοιχειώσει
τα… όνειρά μας!
Η Elina Τervo
είναι 33 ετών και
είναι μια από
τις 10 πιο σέξι
γυναίκες της
πατρίδας της.
Fitness model και
travel blogger, που
γυρίζει όλον τον κόσμο ανεβάζοντας
σέξι φωτογραφίες στο
Instagram.
Οι πλούσιες καμπύλες της και
τα… ζουμερά της προσόντα θα
σε κάνουν να παραμιλάς.
Πραγματικά...
© e-daily.gr

Ό

της στη μέλλουσα σύζυγό του, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από το δείπνο που
οργανώθηκε μετά την πρόταση για τις οικογένειες των μελλόνυμφων.
© govastileto.gr

Jennifer Gates: Παντρεύτηκε
η κόρη του Bill Gates τον
εκατομμυριούχο Nayel Nassar

ρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν
το απόγευμα του Σαββάτου 16/10 η
κόρη του δισεκατομμυριούχου Bill Gates,
Jennifer Gates, με τον Αιγύπτιο Nayel
Nassar, στο σπίτι της στο Westchester της
Νέας Υόρκης, σε μία παραμυθένια τελετή.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι
είχε τελέσει την Παρασκευή 15/10 ιδιωτική μουσουλμανική τελετή στον κήπο του
κτήματος της οικογένειας, στο Βόρειο Σάλεμ της Νέας Υόρκης.
Στο δεύτερο γάμο του Σαββάτου, η λίστα
των καλεσμένων έφτανε τους 300. Η νύφη
επέλεξε νυφικό με την υπογραφή της Vera
Wang, ενώ βγαίνοντας από το αρχοντικό
της, είχε μαζί της εννέα μικρές παρανύμφους.
Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της
βραδιάς ήταν ο χορός της Jennifer Gates
με τον πατέρα της, Bill Gates, όπου χόρεψαν το κομμάτι «Can You Feel The Love
Tonight» του Elton John.
© govastileto.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγράφων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.
Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα
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Μ-Καλημέρα
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μου. σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
Α-Έλα
Μάγδα μου.
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Μ-Φυσικά
Αλέκα
μου.
Μ-Για
πες
μου
να
τις
μάθω.
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TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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Α-Όχι καθόλου.
Θα μου πεις
εντέλει;
Σου με
το όνομά μας.
πω,προγραμματισμό.
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διακοπές στην Κρήτη.
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν
τις
δουλειές
τους
από
εδώ.
δεν
ξανακάνω
αυτή
την
τρέλα!
Δε
μου
είπες
Για
μεταφορές
από
ένα
μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
Α-Παρακάτω.
όμως,πιοπως
τα περάσατε
με το
ζευγάρι που
σημαντικό,
θα σου
συνιστούσα
να
A-Και
δε μου
λες, τώρα
πουναθαπάμε
φύγεις,στοτι θα
κάνω Α-Το
Μ-Μας
κάλεσε
λοιπόν
γάμο.
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
φάγατε έξω;
Α-Που έγινε ο γάμος;
George
Tellides
Soula
πάρεις
και
μια
ασφάλεια
υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
εγώ
χωρίς
τα
νέα
σου;
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
Α-Μια χαρά. Αλλά… Απαράμιλλες
Μ-Αυτό δε θα το μάθεις, διότι χιλιάδες
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
αλλά;σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι
χρειαστεί
Μ-ΥπομονήΤΑόπως
εγώ.δεΑλλά
ένα άλλο σουΜ-Τι
διαβάζουν
ΝΕΑκι’και
θέλωέχω
νακιδημιουρChartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Α-Τρεις μέρες μετά είχαν συμπτώματα και
γήσω προβλήματα στο χώρο που έγινε ο
Ταξιδεύετε
στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
είμαστε.
πρόβλημα
για
το
ταξίδι.
τώρα
βρίσκονται
στο
νοσοκομείο.
Ευτυχώς
Consult all our listings at www.tellides.com
γάμος.
Σαςασφάλεια
μεταφέρουμε
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
όχι στην
εντατική…
Μ-Δε
θα χρειαστεί,
διότι έχουμε
με την
Α-Ποιο;
Α-Το ασπάζομαι…
Μ-Καλά, δε μου είπεςΚαι
πως όπως
ήταν πλήρως
Μ-Λοιπόν, που λες, όλα ήταν κανονισμένα.
πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
πιστωτική
μας κάρτα.
Μ-Φοβάμαι.
εμβολιασμένοι;
Α-Τραπέζια και λοιπά θέλεις να πεις.
EVALUATION
GRATUITEτιμές
/ FREE
EVALUATION
στην
πόρτα
σας στο Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
της αγοράς.
Α-Ναι,
ξέρεις,
απόρΑ-Το
καλόαλλά
που όπως
σου θέλω,
πάρεδενκαιείσαι…
βεβαιώσου
Α-Τι
φοβάσαι;
Μ-Μόνο
αυτά;
Α-Μη μου πεις ότι είχε και μουσική; Θα θητος όταν εμβολιαστείς. Πάλι μπορεί να
καλύτερα.
Μ-Το
αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
ήθελα να ήμουν από μια μεριά να σ’ έβλεπα την αρπάξεις…
Μ-Είδες
έρχεσαι
να
χορεύεις
στην καρέκλα σου μια και δεν Μ-Οκ,
αφούπου
το λες.
Τίποτε στα
άλλο;λόγια μου; Ποτέ
Α-Δε
σε καταλαβαίνω.
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
δεν ξέρεις…
μπορούσες να χορέψεις.
3 bedrooms on the same level, 2 full
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
Α-Μην
κρατάς
τσάντα
που
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με
τόσα
που
γίνονται,
φοβάμαι
Αλέκα
μου.
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
Α-Αυτό
να
λέγεται…
Μ-Θα’ θελες;
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
Μ-Πάντως
φιλενάδα, με
δετις
σου
αποκλείω ότι
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
Α-Τι θα’ θελα;
Αφού δενείναι
επιτρέπεται
ο χο- αρπάξουν
οι τσαντάκηδες
μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες.
Το αεροπλάνο
το πιο ασφαλές
basement with 2nd fully renovated bathroom,
κάποτε θα εμβολιαστούμε κι εμείς όταν σι- with island and dinette, spacious family room with beautiful views of good size fenced backyard, quiet residential
ρός!
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο
μεταφοράς.
Το
λένε
κι
οι
στατιστικές.
Μ-Σου είπα, ο Μιχάλης, πατέρας της νύ- γουρευτούμε. Μην ξεχάσεις επίσης ότι σε
λίγο καιρό
και τα φάρμακα για τον
φης
είναιτι και
του αλλά
κόρη,εγώ
τα Α-Και
πότε μεβγαίνουν
το καλό επιστρέφεις;
Μ-Δεπουξέρω
λένεη μονάκριβή
οι στατιστικές
ιό.
είχε «όλα» κανονίσει…
Μ-Αν
όλα παννακαλά,
πιστεύω φιλενάδα.
μέσα Αυγούστου.
φοβάμαι
και με τους τρομοκράτες.
Α-Πάντως
προσέχεις
Δε θέΑ-Δε σε καταλαβαίνω.
λουμε
να σας
Μ-Ξέχασα να σου ότι δεν ήταν και μικρός Να
κάνουμε
καιχάσουμε…
κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
Μ-Κι εσείς να προσέχεται, διότι κι εσείς διγάμος. Είμασταν περίπου 400 άτομα.
Μ-Δεν
είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
ατρέχεται κίνδυνο.
Α-400 άτομα;
Α-Λοιπόν,
σ’ αφήνω
διότι έχω να
Μ-Ναι
μπορώ
σου πωπου
ότιμαχαιρώθηκε
όλοι περά- Α-Λέει
ο Μενέλαος
να πάμετώρα,
Καλιφόρνια.
Δεν
είδεςκαιτι έγινε
στηνναΑμερική
Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
σαμε απίθανα μέχρι το πρωί που χορεύαμε πάω για ψώνια.
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
permitting
building
up
to
a
three
storey
building.
Property
has
been
tops and backsplash in kitchen, freshly
τα ζεϊμπέκικα που έπαιζαν οι μουσικοί. Φυ- Μ-Μην ξεχάσεις τη μάσκα σου!
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
Α-Το όμως
ξέρω.θέλω
Έχειθάλασσα,
γίνει απαραίτητη
όσο και
σικά
μούσκεμα
απόπου
τα συρτά,
μπάνιο, αμμουδιά.
Α-Τοπριν
είδα,γίνουμε
αλλά τι σχέση
έχει αυτό
θα πας Α-Εγώ
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
τα καλαματιανά κλπ. Σου είπα άλλο να στα το… πορτοφόλι μας.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που
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ΚΑΝΑΔΑΣ

«Σίγουρα έτοιμο» το Καναδικό
διαβατήριο εμβολιασμού πριν
ανοίξουν τα σύνορα με τις ΗΠΑ
Ο

Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του
Καναδά, Μπιλ Μπλερ (φωτ. πάνω),
λέει ότι είναι «πολύ σίγουρος» ότι οι Καναδοί θα έχουν ένα εθνικό διαβατήριο
εμβολίου έως ότου ανοίξουν τα σύνορα
των ΗΠΑ για μη απαραίτητα ταξίδια στις
8 Νοεμβρίου.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Ενώ ο Μπλερ είπε ότι προσπαθεί πάντα
να «κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται»,
σημείωσε ότι οι εργασίες για την ομοσπονδιακή απόδειξη του συστήματος εμβολιασμού COVID-19 προχωρούν «πολύ,
πολύ καλά».
«Είμαι πολύ σίγουρος... ότι θα έχουμε, για
ορισμένους Καναδούς ταξιδιώτες, αυτό
το πιστοποιητικό μέχρι εκείνη την ημερομηνία», είπε, απαντώντας στην ερώτηση
της φιλοξενουμένης του στο «The West
Block», Abigail Bimman, σχετικά με το αν
το διαβατήριο θα είναι διαθέσιμο εν καιρώ για το άνοιγμα των συνόρων.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Παρασκευή 15/1 ότι στις 8 Νοεμβρίου, οι
ταξιδιώτες που διασχίζουν τα χερσαία
σύνορα από τον Καναδά ή το Μεξικό για
λόγους αναψυχής, θα ερωτηθούν για την
κατάσταση του εμβολιασμού τους.
Μόνο εκείνοι που έχουν εμβολιαστεί

πλήρως θα επιτραπούν και θα απαιτείται
απόδειξη εμβολιασμού εάν επιλεγούν για
τυχαίο έλεγχο. Η ανακοίνωση προκάλεσε
ερωτήσεις από τους Καναδούς, σχετικά
με το πότε θα περίμεναν το υποσχόμενο
εθνικό πιστοποιητικό εμβολίου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Μιλώντας στη Bimman στη συνέντευξη, ο Μπλερ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν
«ακόμη κάποια απρόβλεπτα που πρέπει
να αντιμετωπιστούν», αλλά πρόσθεσε ότι
όλοι όσοι συμμετέχουν στην οικοδόμηση
του ομοσπονδιακού συστήματος διαβατηρίων εμβολίων αναγνωρίζουν τη «σημασία» της έναρξης λειτουργίας του.
«Υπάρχει ακόμη δουλειά που γίνεται με
τους επαρχιακούς εταίρους μας, όπου
βρίσκονται τα δεδομένα, και για να βεβαιωθούμε ότι είναι διαθέσιμα στους Καναδούς σε όλη τη χώρα», είπε, «αλλά έχει
γίνει πραγματική πρόοδος. Είμαι βέβαιος
ότι τις επόμενες εβδομάδες, θα ετοιμάσουμε αυτά τα πιστοποιητικά».
Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ανακοινώσει, ότι η πιστοποίηση θα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει «νωρίς αυτό το φθινόπωρο». Ενώ η σεζόν ξεκίνησε πριν από εβδομάδες, το επόμενο διάστημα η απόδειξη
του εμβολιασμού φαίνεται ότι θα γίνει
σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής
των Καναδών. Η εντολή εμβολιασμού

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τους
ομοσπονδιακούς εργαζόμενους τίθεται σε
ισχύ στα τέλη του μήνα, ενώ αναμένεται
πειθαρχική δράση για τους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους από τα μέσα Νοεμβρίου.
Οι Καναδοί θα πρέπει επίσης σύντομα
να επιδείξουν αποδείξεις εμβολιασμού
για να επιβιβαστούν σε τρένα ή αεροπλάνα σε όλη τη χώρα.
Επιπλέον, πολλές επαρχίες και περιοχές
έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδουν διαβατήρια εμβολιασμού για μη ουσιώδεις δραστηριότητες, όπως τα μπαρ, γεύματα σε
εσωτερικούς χώρους ή στα γυμναστήρια.
Ωστόσο, κάθε επαρχία ήταν υπεύθυνη
για την εφαρμογή του δικού της συστήματος – με αποτέλεσμα ένα συνονθύλευμα
διαφορετικών πιστοποιητικών εμβολίων
σε όλο τον Καναδά.

«Εάν οι επαρχίες επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας για να χρησιμοποιήσουμε
τα ομοσπονδιακά διαβατήρια στην επαρχία τους, θα χαρούμε να συνεργαστούμε
μαζί τους», δήλωσε ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων Ντόμινικ Λεμπλάνκ, όταν ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό διαβατήριο εμβολίων τον Αύγουστο.
Θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις στους
κανόνες για το διαβατήριο εμβολίου,
αλλά ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό
προειδοποίησε ότι αυτές οι εξαιρέσεις θα
είναι «εξαιρετικά περιορισμένες».
«Εάν έχετε πράξει σωστά και έχετε εμβολιαστεί, αξίζετε την ελευθερία να είστε
ασφαλείς από τον COVID, να έχετε τα παιδιά σας ασφαλή από τον COVID, να επιστρέψετε στα πράγματα που αγαπάτε»,
είπε ο Trudeau, μιλώντας την περασμένη
εβδομάδα.
«Αν δεν έχετε εμβολιαστεί αλλά θέλετε
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ
να ταξιδέψετε αυτόν το χειμώνα, ας είμαΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
στε ξεκάθαροι. Θα υπάρχουν μόνο μεριΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
κές εξαιρετικά σπάνιες εξαιρέσεις, όπως
Και ενώ το ομοσπονδιακό διαβατήριο μια έγκυρη ιατρική κατάσταση. Για τη συεμβολίων ετοιμάζεται για τα διεθνή ταξί- ντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι
δια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δη- κανόνες είναι πολύ απλοί. Για να ταξιδέλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να συνερ- ψεις πρέπει να είσαι εμβολιασμένος».
γαστεί με τις επαρχίες για να το χρησιμοποιήσει ως εγχώριο εργαλείο απόδειξης
εμβολιασμού.
© Global News

STUDIOS

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

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

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
Κ

αθώς οι κίνδυνοι για τα παιδιά από να συζητήσουν με τα παιδιά τους:
τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνι- •
Ανοίξτε μια συζήτηση σχετικά
κής δικτύωσης πληθαίνουν, ένα είναι με τις προκλήσεις του TikTok, συμπεσίγουρο: Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ριλάβετε μερικές από αυτές που έχετε
φαίνονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν ακούσει.
τους κυβερνοκινδύνους αποτελεσματικά
•
Επισημάνετε ότι ορισμένες
και το βάρος της ευθύνης μετατοπίζεται προκλήσεις είναι αστείες ή χρήσιμες,
στους γονείς.
ενώ άλλες μπορεί να είναι βλαβερές ή
καταστροφικές. Ρωτήστε τους πώς μποΤου Δημήτρη Ηλία
ρούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ
dimitris@newsfirst.ca
των δύο.
Η πρόσφατη σχετικά κινεζικής προέλευ- •
Συζητήστε ποια είναι τα πισης πλατφόρμα TikTok χρησιμοποιείται θανά αποτελέσματα για όλους τους
κατά κόρον από τους έφηβους, όπου εμπλεκόμενους. Κάντε τις ερωτήσεις:
μπορούν να ανεβάσουν διάφορα βίντεο Θα πληγωθεί κάποιος; Θα υπάρξουν
με δυνατότητες αλλαγής του προσώπου πειθαρχικές ή νομικές επιπτώσεις στο
τους, της φωνής τους κλπ. Αυτό γίνεται σχολείο; Βοηθάει κανέναν;
χάριν σε εργαλεία του TikTok διαθέσιμα
•
Τονίστε την ανάγκη να κάνουν
όταν κάποιος γυρίζει το βίντεο του.
καλές επιλογές για τον εαυτό τους και
Υπάρχει μια πρόσφατη τάση που κυ- να μην ακολουθούν αυτό που κάνουν
κλοφορεί μέσω της εφαρμογής TikTok οι άλλοι όταν γνωρίζουν ή αισθάνονται
σε όλη τη Βόρεια Αμερική με δυνητικά ότι κάτι δεν είναι σωστό.
σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώσεις. Σε
•
Να είστε ενσυναίσθητοι και
μια επιστολή προς τους γονείς και τους χωρίς κρίση με το παιδί σας, αφήστε το
κηδεμόνες, το English Montreal School να ηγηθεί της συζήτησης και μην το διαBoard μέσω της Γενικής υποδιευθύ- κόψετε. Μόλις τελειώσουν, μπορείτε να
ντριάς του Πελαγίας Νικολετοπούλου, δώσετε σχόλια.
προειδοποιεί για αναφορές σχετικά με
Για μικρότερα παιδιά το EMSB συστήαυτήν την τάση στα κοινωνικά μέσα ή νει στους γονείς να ασχοληθούν με το
στις ειδήσεις, που ονομάζονται TikTok να μάθουν τις λεπτομέρειες υπό μορφή
Challenges.
δραστηριότητας, ρωτώντας ποιος είναι ο
Η πιο πρόσφατη τάση του TikTok ονο- αντίκτυπος μιας συγκεκριμένης πρόκλημάζεται πρόκληση, όπου κάθε μήνα οι σης (έχει ως αποτέλεσμα γέλιο ή κλάμα),
μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετά- τι οπτικό αποτέλεσμα έχει (π.χ. χαμόγεσχουν σε μια εργασία που μπορεί να λο, τρίξιμο των δοντιών ή δάκρυα) και τι
είναι υποτιμητική ή βλαβερή για τους αίσθηση δίνει (π.χ. ευτυχία / χαρά, φόάλλους ή και για τους ίδιους (π.χ. να βος ή θλίψη). Οι γονείς καλούνται να
εκτεθούν) και στη συνέχεια να δημοσι- ρωτήσουν αν όλοι όσοι συμμετέχουν θα
εύσουν το βίντεο στην εφαρμογή TikTok. βιώσουν την πρόκληση με τον ίδιο τρό«Το EMSB δεσμεύεται να αντιμετωπί- πο. Ο ένας γελάει και ο άλλος κλαίει; Το
σει αυτές τις συμπεριφορές και έτσι θα EMSB θα ενθαρρύνει τους μαθητές να
στοχεύσουμε αυτό το ζήτημα με πολλα- εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικτυακές
πλά επίπεδα παρέμβασης σε ολόκληρη συμπεριφορές.
την κοινότητά μας», ανέφερε επιστολή
Στους γονείς παρέχονται σύνδεσμοι στο
που υπογράφτηκε από την Πέλα Νικο- διαδίκτυο για να τους καθοδηγούν σε
λετοπούλου και την Περιφερειακή Διευ- συνεχείς συζητήσεις με τα παιδιά τους:
θύντρια για τα Λύκεια, Nathalie Lacroix. -Parents Ultimate Guide to TikTok / Ο
«Ζητάμε την υποστήριξή σας σε αυτό το τελικός οδηγός για το TikTok για Γονείς
τρέχον θέμα, καθώς μπορεί να προκύ- -Quick Guide to TikTok / Ο γρήγορος
ψουν διαφορετικές προβληματικές συ- οδηγός για το TikTok
μπεριφορές σε διάφορες χρονικές στιγ- -TikTok’s Top 10 Tips for Parents / Οι
μές με τις συγκεκριμένες προκλήσεις / κορυφαίες 10 συμβουλές του TikTok για
τάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».
γονείς
Οι γονείς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο -Co-viewing With Your Kids – Tip Sheet
στην παροχή ενός ασφαλούς χώρου για / Παρακολουθώντας [το TikTok] με τα
συζητήσεις με τα παιδιά τους σχετικά με παιδιά σας – Λίστα με συμβουλές
το ρόλο και τις επιρροές τους στα κοινω- -13 Online Challenges Your Kids Already
νικά μέσα. Για πολλούς εφήβους είναι Know About / 13 Διαδικτυακές προκλήσημαντικό να αισθάνονται ότι ανήκουν σεις που ήδη γνωρίζουν τα παιδιά σας
σε μια ομάδα συνομήλικων και να κερ- -How to talk to your kids about the
δίσουν δημόσια αναγνώριση στα κοινω- Devious Licks School TikTok Challenge /
νικά μέσα. Το EMSB παραθέτει μερικές Πώς να μιλήσετε στα παιδιά σας για το
συμβουλές για το πώς οι γονείς μπορούν Ύπουλο Licks School TikTok Challenge

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή
24 Οκτωβρίου:
ΑΒΕΡΩΦ2: Το όραμα του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου
ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ "ΟΧΙ"

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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Το Μόντρεαλ σε
τροχιά play-off

ν και οι δύο ισοπαλίες στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν ήταν και η
καλύτερη συγκομιδή βαθμών για το Μόντρεαλ, εντούτοις οι παίκτες του Wilfried
Nancy παρέμειναν σε τροχιά πλέι-οφ, ταξιδεύοντας για το επόμενο παιχνίδι τους
στο Τορόντο, που ήδη έχει αποχαιρετήσει για φέτος την τελική φάση του MLS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Montreal-Philadelphia 2-2, LAFC-San
Jose 3-1, Columbus-Miami 4-0, New
England-Chicago 2-2, Cincinnati-Orlando
0-1, DC United-Nashville 0-0, TorontoAtlanta 0-2, Houston-Seattle 2-1, AustinMinnesota 0-1, Salt Lake-Colorado 3-1,
LA Galaxy-Portland 2-1
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
NY Red Bull-NY City 1-0,
Vancouver-Kansas City 2-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Atlanta-NY City 1-1, Cincinnati-Chicago
3-4, DC United-New England 2-3,
Miami-Toronto 3-0, Orlando-Montreal
1-1, Dallas-LAFC 2-3, MinnesotaPhiladelphia 3-2, Houston-LA Galaxy
0-3, Nashville-Columbus 1-1, ColoradoSeattle 1-1, Portland-Vancouver 2-3,
San Jose-Austin 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
01] NEW ENGLAND 69 (31g) [62-38]
02] NASHVILLE 49 (30g) [47-27]
03] PHILADELPHIA 46 (30g) [42-32]
04] ORLANDO 46 (30g) [43-42]
05] ATLANTA 43 (30g) [40-34]
06] MONTREAL 42 (30g) [43-40]
07] DC UNITED 41 (30g) [51-44]
08] NY CITY 41 (30g) [45-34]
09] NY RED BULL 40 (29g) [35-30]
10] COLUMBUS 38 (30g) [37-40]
11] MIAMI 35 (30g) [28-47]
12] CHICAGO 31 31(g) [35-51]
13] TORONTO 25 (30g) [34-59]
14] CINCINNATI 20 (30g) [32-59]
WESTERN CONFERENCE
01] SEATTLE 58 (30g) [50-26]
02] KANSAS CITY 52 (29g) [52-33]
03] COLORADO 52 (30g) [43-32]
04] PORTLAND 46 (30g) [48-49]
05] LA GALAXY 45 (30g) [44-46]
06] MINNESOTA 44 (30g) [35-37]
07] VANCOUVER 43 (30g) [40-41]
08] SALT LAKE 42 29(g) [48-45]
09] LAFC 40 (30g) [46-44]
10] SAN JOSE 36 (30g) [40-47]
11] HOUSTON 30 (31g) [35-49]
12] DALLAS 28 (30g) [41-50]
13] AUSTIN 25 (30g) [29-49]
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Seattle-Kansas City, Columbus-NY Red
Bull, NY City-DC United, PhiladelphiaNashville, Toronto-Montreal (7:30PM),
Chicago-Salt Lake, Miami-Cincinnati,
Minnesota-LAFC, Colorado-Portland,
LA Galaxy-Dallas, San Jose-Vancouver
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Austin-Houston, Orlando-New England
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
LAFC-Seattle
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
New England-Colorado, Atlanta-Miami,
Cincinnati-Nashville, Columbus-Orlando,
DC United-NY Red Bull, NY City-Chicago,
Toronto-Philadelphia, Dallas-Salt Lake,
Kansas City-LA Galaxy, Portland-San
Jose, Vancouver-Minnesota

EUROPA LEAGUE

EUROPA CONFERENCE LEAGUE

Τιμώρησε τα λάθη
του Ολυμπιακού
η Άιντραχτ!

«Διπλό» κορυφής
ο ΠΑΟΚ 1-2 στην
Κοπεγχάγη

λήρωσε τα αμυντικά
του λάθη και ηττήθηκε
με 3-1 από την Άιντραχτ στη
Φρανκφούρτη ο Ολυμπιακός,
ωστόσο αν νικήσει τους Γερμανούς την ερχόμενη αγωνιστική στο «Γ.
Καραϊσκάκης» θα πιάσει ξανά κορυφή!
Δύο γκολ από ατομικά λάθη δέχτηκαν οι
Πειραιώτες που γενικότερα η ανασταλτική τους λειτουργία δεν ήταν καλή και
τιμωρήθηκε από την ποιοτική μεσοεπιθετική γραμμή των γηπεδούχων, που ορισμένες φορές έπαιζαν σε τρομερά υψηλό
τέμπο! Δε… χάθηκαν, πάντως, οι Πειραιώτες, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού
τους και το 2-2 του Φενέρ-Αντβέρπ και αν
κερδίσουν την ερχόμενη αγωνιστική στο
«Γ. Καραϊσκάκης» θα πιάσουν ξανά κορυφή και θα γίνουν αφεντικό για την πρωτιά. Ο Μπορέ άνοιξε το σκορ με πέναλτι
στο 26΄, απάντησε με τον ίδιο τρόπο ο
Ελ Αραμπί 4 λεπτά αργότερα, αλλά στις
καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3΄) ο
Τουρέ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, που «κλείδωσαν» τη νίκη
στο 59΄με το γκολ του Καμαντά, ο οποίος πήρε το… ριμπάουντ από την ασθενή
απόκρουση του Βατσλίκ, μετά από μακρινό σουτ του Πασιένσια.
MVP: Ο Ράφα Μπορέ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ για να κάνει τη
διαφορά στην Άιντραχτ και αυτό φάνηκε
και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τρομερό παιχνίδι από τον Κολομβιανό, ήταν μέσα
σε πρώτο και δεύτερο γκολ και γενικότερα
έκανε τον Ολυμπιακό να… δεινοπαθήσει
αμυντικά.
Οι συνθέσεις των ομάδων
Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Όλιβερ Γκλάσνερ): Τραπ, Χιντερέγκερ, Τούτα (60΄Εντιγκά), Τουρέ (83΄Ντουρμ), Μπορέ, Χασέμπε, Σο (89΄Χάουγκε), Κόστιτς, Γιάκιτς,
Κάμαντα, Πασιένσια (82΄Ρόντε)
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ,
Λαλά (77΄Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά (60΄Ονιεκούρου), Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά
(66΄Κούντε), Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας (79΄Ρόνι Λόπεζ), Ελ Αραμπί (65΄Τικίνιο)

ΠΑΟΚ «καρδιοχτύπησε» στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης,
διατήρησε, όμως, την ψυχραιμία και την κατάσταση
υπέρ του και έφυγε νικητής το βράδυ
της Πέμπτης 21/10 από το «Πάρκεν Στάντιον», για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, απέναντι στην Κοπεγχάγη.
Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 2-1, χάρις σε τέρματα των Σίντκλεϊ (19’), Αντρίγια Ζίβκοβιτς (38’), έχοντας αριθμητικό
πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο από
το 9’, λόγω αποβολής (κόκκινη κάρτα),
του τερματοφύλακα των γηπεδούχων,
Γκραμπάρα. Στο 80’ ο Μπιέλ μείωσε για
την Κοπεγχάγη.
Η νίκη φέρνει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη
θέση του ομίλου, με 7 βαθμούς. Οι δύο
ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες, για την
4η «στροφή» των ομίλων της διοργάνωσης, στις 4/11, στην Τούμπα.
Θερμή για τους «ασπρόμαυρους» ήταν
η συμπαράσταση που είχαν στο γήπεδο
από 1.000 περίπου οπαδούς τους, οι
οποίοι, μάλιστα, χειροκρότησαν, άμα
τη εμφάνισή του, τον απόντα για την
Κοπεγχάγη, εξαιτίας του τραυματισμού
του, Κάρλος Ζέκα.
Διαιτητής: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)
Κίτρινες: Λέραγκερ, Γιοχάνεσον, Βιντ
/ Μιχαηλίδης, Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς
Κόκκινες: Γκραμπάρα / –
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (Γενς Θόρουπ): Γκραμπάρα, Άνκερσεν, Κοτσολάβα, Μποΐλεσεν,
Ντικς, Γιοχάνεσον (74’ Γέλερτ), Λέραγκερ, Μπάλντουρσον (46’ Σινγκχ, 84’ Χόλουντ), Μπιέλ, Μπόβινγκ (11’ Γιόνσον),
Βιντ
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Μιχάι, Μιχαηλίδης (74’ Βαρέλα), Σίντκλεϊ, Εσίτι, Σβαμπ (64’ Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ (74’ Αουγκούστο),
Ζ. Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα (83’ Μουργκ),
Σβιντέρσκι
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Μόνος αήττητος
ο Ολυμπιακός

Τ

ρίτη διαδοχική νίκη για τον Ολυμπιακό στην ελληνική Basket League
που επικράτησε στην έδρα του και του
Προμηθέα με 108-75 και πλέον είναι
η μοναδική αήττητη ομάδα της λίγκας
μετά από τρεις αγωνιστικές.
Παράλληλα και αυτή η νίκη των «ερυθρόλευκων» που πλέον έχουν ρεκόρ 3-0,
σημειώθηκε με 100+ πόντους. Από την
άλλη πλευρά αυτή ήταν η πρώτη ήττα
του Προμηθέα που υποχώρησε στο 2-1.
Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πρώτος σκόρερ
για τον Ολυμπιακό με 15 πόντους και
ακολούθησαν οι Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ
με 14 και ο Σλούκας με 13, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει σκόρ και από
τους 12 παίκτες του.
Ο Κέντρικ Ρέι με 12 πόντους, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 11 και οι Τζεράι Γκραντ
και Δημήτρης Αγραβάνης με 10 ήταν οι
πρώτοι σκόρερ του Προμηθέα.
Τα δεκάλεπτα: 28-24, 52-41, 78-59, 108-75
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3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 81-85
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΕΚ 84-68
ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ 72-69
ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ 66-75
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 108-75
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 92-78
ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες):
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6β.,
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ,
ΛΑΥΡΙΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ από 5β.,
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΕΚ,
ΑΡΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΑΟΚ από 4β.,
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ από 3β.,
ΗΡΑΚΛΗΣ 2β.
*Παναθηναϊκός, Περιστέρι,
Ηρακλής από 2 αγώνες

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4Η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ,
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ, ΑΕΚ-ΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10: ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

CHAMPIONS LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΚΟΡΕΡ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ 8 ΟΜΙΛΩΝ

Τ

έσσερις ομάδες, μετά
τις πρώτες τρεις αγωνιστικές του Τσάμπιονς Λιγκ, έχουν το απόλυτο νικών (3Χ3) και ουσιαστικά είναι
ήδη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πρόκειται για τις Λίβερπουλ, Άγιαξ,
Μπάγερν και Γιουβέντους, οι οποίες νίκησαν αντίστοιχα Ατλέτικο, Ντόρτμουντ,
Μπενφίκα και Ζενίτ.
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Κλαμπ Μπριζ-Μάντσεστερ Σίτι 1-5
(81΄ Βανάκεν – 30΄ Κανσέλο, 43΄ πέν.,
84΄ Μαχρέζ, 53΄ Γουόκερ, 67΄ Πάλμερ)
Παρί Σεν Ζερμέν-Λειψία 3-2
(9΄ Μπαπέ, 67΄, 74΄πέν. Μέσι –
28΄ Αντρέ Σίλβα, 57΄ Μουκιέλε)
Β: ΠΑΡΙ 7, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. 6,
ΜΠΡΙΖ 4, ΛΕΙΨΙΑ 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λίβερπουλ 2-3
(20΄, 34΄ Γκριεζμάν – 8΄, 76΄ πέν. Σαλάχ,
13΄ Κεϊτά)
Πόρτο-Μίλαν 1-0
(65΄ Ντίας)
Β: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 9, ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 4,
ΠΟΡΤΟ 4, ΜΙΛΑΝ 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπεσίκτας-Σπόρτινγκ Λισαβ. 1-4
(24΄ Λαρίν – 15΄,27΄ Κοάτες,
44΄πέν. Σαράμπια, 89΄ Παουλίνιο)
Άγιαξ-Ντόρτμουντ 4-0
(11΄ αυτ. Ρόις, 25΄ Μπλιντ,
57΄ Αντονι, 72΄ Χάλερ)
Β: ΑΓΙΑΞ 9, ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6,
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 3, ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ρεάλ Μαδ. 0-5
(38΄ αυτ. Κριβτσόβ, 51΄, 56΄ Βινίσιους,
65΄ Ροντρίγο, 90΄+1΄ Μπενζεμά)
Ίντερ-Σέριφ Τιρασπόλ 3-1
(34΄ Τζέκο, 58΄ Βιδάλ,
67΄ Ντε Φράι – 52΄ Τιλ)
Β: ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 6, ΡΕΑΛ 6,
ΙΝΤΕΡ 4, ΣΑΧΤΑΡ 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπαρτσελόνα-Ντινάμο Κιέβου 1-0
(36΄ Πικέ)
Μπενφίκα-Μπάγερν 0-4
(70΄, 85΄ Σανέ, 80΄ αυτ. Έβερτον,
82΄ Λεβαντόφσκι)
Β: ΜΠΑΓΕΡΝ 9, ΜΠΕΝΦΙΚΑ 4,
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3, ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. 1
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιουνγκ Μπόις-Βιγιαρεάλ 1-4
(77΄ Ελία – 6΄ Πίνο, 16΄, 88΄ Μορένο,
90΄+2΄ Τσουκβέζε)
Μάντσεστερ Γιουν.-Αταλάντα 3-2
(53΄ Ράσφορντ, 75΄ Μαγκουάιρ, 81΄
Ρονάλντο – 15΄ Πάσαλιτς, 29΄ Ντεμιράλ)
Β: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 6, ΑΤΑΛΑΝΤΑ 4,
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 4, ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Σάλτσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1
(3΄Αντεγέμι, 65΄, 77΄ Οκαφόρ –
15΄ Ενμετσά)
Λιλ-Σεβίλλη 0-0
Β: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 7, ΣΕΒΙΛΛΗ 3,
ΛΙΛ 2, ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ζενίτ-Γιουβέντους 0-1
(87΄ Κουλουσέφσκι)
Τσέλσι-Μάλμε 4-0
(9΄ Κρίστενσεν, 21΄ πέν.,
57΄ πέν. Ζορζίνιο, 48΄ Χάβερτς)
Β: ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 9, ΤΣΕΛΣΙ 6,
ΖΕΝΙΤ 3, ΜΑΛΜΕ 0
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SUPER LEAGUE: Ο «καυτός» Καρλίτος, το σοκ του Λουτσέσκου, το
δίλημμα για Ελ Αραμπί, ο πρωτάρης Γιαννίκης και ο απίθανος Βόλος

Τ

ο φινάλε της 6ης αγωνιστικής
στη Super League βρίσκει τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά
και τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Βόλο σε απόσταση αναπνοής, ενώ από κοντά βρίσκεται και ο αναγεννημένος Παναθηναϊκός.
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πάντως που
προκύπτει μέχρι στιγμής απ’ το πρωτάθλημα είναι πως, κυριολεκτικά, δεν υπάρχει
εύκολο παιχνίδι για κανέναν από τους μεγάλους. Όλα τα ντέρμπι μοιάζουν αμφίρροπα, όπως και η πλειονότητα των αναμετρήσεων. Επιτέλους μετά από καιρό, το
ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο ενδιαφέρον από ποτέ. Τι ξεχωρίσαμε όμως απ’ τις
αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής;

τερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει
μια αίσθηση σοκ. Το σοκ του ότι ένα ματς
από το 4-1 πηγαίνει στο 4-4. Είναι σοκ.
Προσπαθήσαμε και πιέσαμε. Στο τέλος
όμως έπρεπε να ήμασταν “μπάσταρδοι”
στο ματς. Συγγνώμη για την έκφραση».
Με την τελευταία του έκφραση ο Λουτσέσκου, προφανώς ήθελε να πει ότι ο ΠΑΟΚ
έπρεπε να είναι πιο κυνικός στο φινάλε. Κι
αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ στην προκειμένη περίπτωση, καθώς όλα τα ματς
μπορεί να γυρίσουν στο ποδόσφαιρο.
Στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου όμως, με τον
«killer» χαρακτήρα που συνήθως βγάζουν
οι ομάδες τού Ρουμάνου, κάτι τέτοιο ήταν
πρωτόγνωρο. Εξού και το σοκ...

ΚΑΡΛΙΤΟΣ ON FIRE, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη Λεωφόρο. Μετά
το 4-0 της πρεμιέρας επί του Απόλλωνα
και το 5-1 επί του Βόλου την 4η αγωνιστική, ήρθε το 4-1 με τον Ιωνικό. Περισσότερα από τέσσερα γκολ ανά αγώνα στα τρία
πρώτα εντός έδρας ματς της σεζόν, είχαν
να δουν οι φίλοι του Τριφυλλιού από το
μακρινό 1972, ενώ η αμέσως προηγούμενη
φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν προ
60 ετών, το 1961!
Ο Καρλίτος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό, καθώς ήδη έχει
πετύχει επτά γκολ σε έξι αγωνιστικές. Είναι
ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ
το βασικότερο όλων είναι πως έχει συμμετοχή στα εννέα απ’ τα 13 που έχει πετύχει
συνολικά το Τριφύλλι. Πέραν των επτά τερμάτων, έχει μία ασίστ κι έχει κερδίσει ένα
πέναλτι. Οι συγκρίσεις με τον περυσινό
«μέτριο» Καρλίτος είναι αναπόφευκτες
αλλά σ’ αυτό φαίνεται πλέον η επιρροή
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος φέρνει τον
Παναθηναϊκό σε mode αγωνιστικής κανονικότητας...

Ο ΒΟΛΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ!
Η εικόνα που παρουσίασε ο Βόλος στην
Τούμπα, ιδίως στο β’ ημίχρονο, επιβεβαιώνει ότι κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η θέση
του στη βαθμολογία της Super League. Η
θεσσαλική ομάδα που ιδρύθηκε μόλις το
2017 και που την περασμένη σεζόν κυνήγησε το εισιτήριο για τα πλέι οφ, φέτος κάνει
πορεία… πρωταθλητισμού. Το δείχνουν οι
αριθμοί, καθώς έπειτα από έξι αγωνιστικές
έχει απολογισμό τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία (αυτή με τον ΠΑΟΚ) και μια ήττα – συντριβή απ’ τον Παναθηναϊκό, το μοναδικό
μελανό σημείο στην πορεία του. Άκρως
εντυπωσιακή είναι και η επιθετική του συγκομιδή, καθώς έχει σκοράρει 15 γκολ, τα
περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην
κατηγορία. Με αρχισκόρερ τον Ολλανδό
Φαν Βέερτ, ο οποίος έχει πετύχει τέσσερα
τέρματα, τα παιχνίδια του Βόλου αποτελούν τη… χαρά του ποδοσφαίρου, καθώς
γίνεται φεστιβάλ από γκολ. Σε έξι αγώνες
έχουν επιτευχθεί συνολικά 27 γκολ, τουτέστιν 4,5 τέρματα ανά ματς!

ΤΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για σοκ
μετά το τέλος της εκπληκτικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με το Βόλο στην Τούμπα
που έληξε 4-4. Και πράγματι, δεν υπάρχει
άλλη λέξη για να περιγράψει πώς ένιωσαν
στο Δικέφαλο με το σφύριγμα της λήξης. Σε
ένα παιχνίδι που βρέθηκαν πίσω στο σκορ
νωρίς αλλά με ένα τρομερό ξέσπασμα, μετέτρεψαν το 0-1 σε 4-1 σε μόλις 18 λεπτά
(επίδοση ρεκόρ στο πρωτάθλημα για τους
Θεσσαλονικείς), όλα έδειχναν ένα… σβηστό
τρίποντο, καθώς ο ΠΑΟΚ απλώς έπρεπε να
κάνει διαχείριση του +3 που είχε αποκτήσει.
Κι όμως ο απίθανος Βόλος… νίκησε 0-3 στο
β’ ημίχρονο και έστειλε το ματς στο δωδέκατο 4-4 από καταβολής Α’ Εθνικής. Είναι η
πρώτη φορά που ο Δικέφαλος δεν κερδίζει
ματς στην έδρα του, στο οποίο προηγήθηκε με διαφορά τριών γκολ. Ο Λουτσέσκου
ήταν, αν μη τι άλλο, ειλικρινής λίγο αργό-

Suggested presentation.

ΤΟ «ΛΑΧΕΙΟ» ΑΓΚΙΜΠΟΥ
ΚΑΙ Ο MUST ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη νίκη πέτυχε
ο Ολυμπιακός στα Ιωάννινα επί του ΠΑΣ με
2-1 καθώς βρέθηκε και πάλι μόνος πρώτος
στην κορυφή της βαθμολογίας της Super
League. Το τρίποντο κάθε άλλο παρά εύκολα ήρθε, απέναντι σε μια ομάδα που νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στους Ζωσιμάδες. Ο μέχρι πρότινος
αήττητος ΠΑΣ επιβεβαίωσε απέναντι (και)
στους Ερυθρόλευκους το πόσο καλή, σοβαρή και δυσκατάβλητη ομάδα διαθέτει.
Τελικά, η λύση για τον Ολυμπιακό ήρθε
απ’ τον πάγκο και το συνήθη ύποπτο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Το γεγονός ότι ο Μαροκινός
αρχισκόρερ των Πειραιωτών μένει εκτός
ενδεκάδας, είναι ένα ζήτημα που χρήζει
διερεύνησης, υπό την έννοια ότι αποτελεί
τον πιο αξιόπιστο σκόρερ της Super League
την τελευταία διετία. Προφανώς τα χρόνια
έχουν περάσει καθώς είναι πια 34 ετών,
αλλά παραμένει σταθερή αξία. Κι επίσης,
δεν του αρέσει καθόλου ο πάγκος. Ο Πέδρο Μαρτίνς το γνωρίζει αλλά προσπαθεί

παράλληλα να κάνει ανανέωση, χρησιμοποιώντας τα νέα... υλικά που έφερε στην
ομάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δίλημμα
που έχει προκύψει στον Ολυμπιακό είναι
αν ο Τικίνιο και ο Ελ Αραμπί πρέπει, ή αν
μπορούν, να παίζουν στην ίδια ενδεκάδα.
Επί του παρόντος όμως, κανείς δεν έχει τη
σωστή απάντηση, ούτε καν ο ίδιος ο προπονητής.
Το μόνο βέβαιο στον Ολυμπιακό είναι
πως ο Αγκιμπού Καμαρά αποτελεί τη μεγάλη αποκάλυψη της ομάδας και μια απ’ τις
ευχάριστες εκπλήξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ταλαντούχος, με μεγάλη ποδοσφαιρική ωριμότητα αν και 20άρης, με
εξαιρετικές κινήσεις στο γήπεδο, με καλά
τεχνικά στοιχεία, με θράσος, οξυδέρκεια
και έφεση στο γκολ. Κι όλα αυτά αποκτήθηκαν με μόλις 120.000 ευρώ. Λαχείο!
ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ «ΤΣΑΛΑΚΩΘΕΙ»
Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
Ούτως ή άλλως, η πρώτη του Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο της ΑΕΚ θα είχε ενδιαφέρον. Απλώς έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα
η κατάσταση, όταν λίγη ώρα πριν από τη
σέντρα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο
στο ΟΑΚΑ ανακοινώθηκε ότι ο ομογενής
κόουτς, στον πρώτο του καταρτισμό ενδεκάδας «τίκαρε» τα ονόματα του Ρότα και
του Μήτογλου, δύο παικτών που δεν είχαν
αγωνιστεί ούτε λεπτό κατά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της Super League.
Ο Γιαννίκης θα μπορούσε να πάει, ιδίως
στην πρεμιέρα του, συμβατικά με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο ρίσκο, αλλά
επέλεξε τον άλλο δρόμο, τον πιο δύσκολο.
Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε και έστειλε μεμιάς το μήνυμά του τόσο εκτός όσο,
κυρίως, εντός των αποδυτηρίων. Από τη
στιγμή που στο πρώτο του ματς προτίμησε
εκείνους που δεν είχαν παίξει ούτε λεπτό,
δείχνει ότι στη δική του ΑΕΚ, δεν υπάρχουν
μονάδες, βεντέτες και… πριμαντόνες, αλλά
υπάρχει μόνο η ομάδα και το σχέδιο που
θεωρεί καλύτερο για να έρθει η νίκη.
Στο ντεμπούτο του ο Γιαννίκης έδειξε ότι
δε φοβάται να… τσαλακωθεί, γεγονός που
αυτόματα φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα αποδυτήρια της Ένωσης,
όπου υπάρχουν όλων των ειδών οι ποδοσφαιριστές: παλιές καραβάνες, ισχυρές
προσωπικότητες, σταρ. Η διατήρηση των
ισορροπιών στο εσωτερικό της ομάδας, σε
συνδυασμό με την ανάγκη για θετικά αποτελέσματα και πορεία πρωταθλητισμού,
κάνει το έργο τού γεννημένου στη Νυρεμβέργη κόουτς πολύ πιο απαιτητικό.
ΕΠΟΝΤΑΙ ΜΑΤΣΑΡΕΣ
Το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί έρχονται πολύ ενδιαφέροντα ματς με αποκορύφωμα το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο
Γ. Καραϊσκάκης. Επίσης, η ΑΕΚ δοκιμάζεται
στην έδρα του εξαιρετικού Βόλου και ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη απέναντι στον
πάντοτε επικίνδυνο Αστέρα.| © ethnos.gr

6η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 0-1
48΄Μπαράλες
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 4-1
6΄,38΄,53΄Καρλίτος, 56΄πέν. Παλάσιος 11΄Σάντσες
ΠΑΟΚ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 4-4
24΄αυτ. Γκρίλο, 30΄Άκπομ,
32΄,42΄Ζίβκοβιτς - 14΄Φαν Βέερτ,
54΄Μπαρτόλο, 62΄Ροσέρο, 83΄Ρινέρ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ 1-2
7΄Καρέλης - 17΄αυτ. Μάλης,
61΄πέν. Νέϊρα
ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-0
24΄Αραούχο, 78΄πέν. Τσούμπερ,
80΄Βράνιες
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
61΄πέν. Εραμούσπε - 17΄Καμαρά
Αγκιμπού, 84΄Ελ Αραμπί
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 0-1
50΄Μπράμπετς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 6 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΠΑΟΚ
03. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
04. ΑΕΚ
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
07. ΟΦΗ
08. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
11. ΑΡΗΣ
12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

14 (10-3)
13 (12-7)
13 (15-12)
13 (13-6)
10 (13-4)
9 (5-4)
7 (7-8)
5 (3-9)
5 (7-10)
5 (2-5)
5 (5-2)
4 (6-9)
2 (3-12)
2 (2-12)

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

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
11:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
12:00 ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
13:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
09:00 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
09:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΕΚ
11:15 ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
13:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
ΝΕΪΡΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΜΠΑΡΤΟΛΟ
ΑΡΑΟΥΧΟ
ΤΙΚΙΝΙΟ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ
ΠΑΟ
ΒΟΛΟΣ
ΟΦΗ
ΑΕΚ
ΒΟΛΟΣ
ΑΕΚ
ΟΣΦΠ

ΓΚΟΛ
7
5
4
4
3
3
3

ΑΓ.
6
6
6
6
6
6
6

TIP: Η επιστροφή στα γήπεδα με την
6η αγωνιστική έφερε και «βροχή» από γκολ,
καθώς μπήκαν 24 στα επτά παιχνίδια, τα
περισσότερα από κάθε άλλη αγωνιστική.
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Ζήτω η 28η Οκτωβρίου
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΜ ΑΝΔΡΕΑ ΚΡΙΛΗ

Ό

Οι μαθητές όλων των τάξεων διδάσκονται στο σχολείο τα
ιστορικά γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα οποία
πάντα μας υπενθυμίζουν πως, όταν αντιμετωπίζεις αντιξοότητες, μπορείς και πρέπει να τις ξεπεράσεις με θετική
στάση και πολλή σκληρή δουλειά. Οι Έλληνες σίγουρα το
απέδειξαν αυτό το 1940! Θα πρέπει όλοι μας να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να αναλογιστούμε αυτά τα γεγονότα
και να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε πόσα υπέμειναν
αυτοί οι Έλληνες στρατιώτες. Χρειάζεται θάρρος και δύναμη για να ξεπεράσεις κάθε αντιξοότητα, αλλά όλα είναι
δυνατά!

λοι γνωρίζουμε πώς, το μακάβριο πρωινό της 28ης
Οκτωβρίου 1940, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς δέχτηκε ένα τελεσίγραφο από τον Ιταλό δικτάτορα
Μπενίτο Μουσολίνι και η απάντησή του, που αντήχησε σε
όλο τον κόσμο ήταν: «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο».
Χρειάστηκε θάρρος να διακηρύξει στους πολίτες: «Πολεμήστε μέχρι θανάτου», πράγμα που έκαναν οι γενναίοι άνδρες, οι γυναίκες, ακόμα και τα παιδιά. Υπάρχουν
πολλά διδάγματα που μπορεί κανείς να αντλήσει από τα
γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Είδαμε πως οι Έλληνες έδιωξαν τις δυνάμεις του
Άξονα, πράγμα που ενίσχυσε όχι μόνο το ηθικό του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η
γενναιότητά τους θαυμάστηκε από όλους και απέδειξε ότι
η δύναμη του Άξονα μπορεί πραγματικά να ηττηθεί.
Όμως, τον θρυλικό ηρωισμό των Ελλήνων, ο οποίος επαινέθηκε και αναγνωρίστηκε από όλους, ακολούθησαν πολλές απώλειες και οικονομικές δυσκολίες,
εξ αιτίας των οποίων χρειάστηκε πολύς χρόνος για να ανακάμψει η Ελλάδα.
Ένα πράγμα όμως ήταν σίγουρο, ότι ο εξοπλισμένος με σοβαρές ελλείψεις
στρατός των Ελλήνων (σε σύγκριση με την Πολεμική Μηχανή), κατάφερε να
ανατρέψει τον εχθρό και να χαρακτηρίσει τους Έλληνες ως σωτήρες του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου!

Η ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

Στα γραφεία της ΕΚΜΜ και στο σχολείο μας

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού δοκιμάσθηκε για
άλλη μια φορά. Η έλευση της πανδημίας έδειξε τη δύναμη
αυτού του μικρού έθνους και την προσπάθειά του να πολεμήσει αυτόν τον νέο εχθρό. Με ολοένα και περισσότερες
πιέσεις, με όλα τα μέτρα και τους περιορισμούς από την κυβέρνηση και τους
οργανισμούς δημόσιας υγείας, η Ελλάδα κερδίζει ολοένα και αυτή τη μάχη.
«Ως εκ τούτου στο εξής, δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά
ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες» -Sir Winston Churchill.
ΖΗΤΩ η 28η Οκτωβρίου 1940!
ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΣ!
Ανδρέας Κριλής - Πρόεδρος ΕΚΜΜ

ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Με την Ευγενία Μανωλίδου, από την Επιτροπή Εράνου

Η

Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει σε ένα συναρπαστικό ερανικό δείπνο με την Ευγενία Μανωλίδου,
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, φιλοσοφία και πολιτισμό σε παιδιά και ενήλικες.
Η παρουσίαση της Κας Μανωλίδου έχει τίτλο: “Ελληνικά, η γλώσσα του μέλλοντος”. Μεταξύ άλλων, θα αναφερθεί στη σπουδαιότητα, το μεγαλείο αλλά και τη
χρησιμότητα των Αρχαίων Ελληνικών σήμερα, 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 απευθείας στο πρόγραμμα υποτροφιών για το σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης” καθώς και για τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης.

Η

Ευγενία Μανωλίδου, Διευθύντρια της Σχολής «Ελληνική Αγωγή», επισκέφτηκε σήμερα τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΜΜ καθώς και το παράρτημα ΙΙ του
σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης». Την υποδέχτηκαν η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κοινότητας και Γραμματέας Μάρκετινγκ Κωνσταντίνα Καρβελά, ο Γενικός Διευθυντής του σχολείου Χρήστος Αδαμόπουλος και ο Διευθυντής Δημοσίων
Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ Πάρις Πέτρου.
Αφού υπέγραψε το Βιβλίο Επισκεπτών, ξεναγήθηκε στους χώρους του παραρτήματος ΙΙ από την Διευθύντρια Γεωργία Τσάκαλη κι αμέσως μετά επισκέφτηκε
τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους μαθητές και να μιλήσει μαζί τους για τη σπουδαιότητα της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας.

Τα σχολεία μας είναι το μέλλον μας και σας παροτρύνουμε να είστε παρόντες σε
αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Ας παρακολουθήσουμε όλοι την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάλεξη της Ευγενίας Μανωλίδου. Ας υποστηρίξουμε όλοι τα σχολεία
μας.
Πληροφορίες εισόδου:
Ελάχιστη δωρεά $250. Περιλαμβάνει εξαιρετικό δείπνο και ποτό, με φορολογική
απόδειξη για το αντίστοιχο 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 περιμένουμε.

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

28 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 22 Οκτωβριου, 2021 / October 22, 2021

Toronto • Montreal • Vancouver

Τραχανάς Το Ελληνικό Ζυμαρικό!

Θρεπτικό. Γευστικό. Υγιεινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Ανακοινώσεις

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
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Ο

*
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
The Fundraising Committee
of the Hellenic Community of Greater Montreal,
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ, ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
Για
μία
ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
is pleased
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
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dinner
της παροικίας
μας ,αλλά μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και
Ο
Οργανισμός
Τρίτης ηλικίας ημόνο
“ΦΙΛΙΑ”
for the beneet of our schools.
σκοπό θα υποδεχθεί τα μέλη του για

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

I STAND FOR OUR SCHOOLS

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

ΝΑΔΑ

τηνΓια
καινούργια
και
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το
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Σάββατο
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2017 Σωματείων,
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Για περισσότερες
πληροφορίες
τηλεφωνήστε
στηνΜέσων
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Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναχώρηση
Απο το 821
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»

Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
Eugenia Manolidou
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462
Τάσσος Ξυπολιτάκης

Ogilvy Ave. Montréal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θα περπατήσουμε
το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες
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Θα προσφερθούν Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ).
A renowned Greek classical composer, conductor
–

α

philosophy and culture to children and adults.
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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.
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Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα
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go directly toΕπίσημη
the scholarship
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ
ΕΚΜΜ
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
αλλά και των φίλων του συλλόγου
μας,
ώστε
να
μας
ενθαρρύνει
στην
οργάνωση
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
program
for our Socrates-Démosthène
andαργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
Suppleme
Supplementary Education schools.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Park
Extension
θα
προσφέρει
και
παλι
το
πρόγραμμα
PIED
Οργάνωση
Παραδοσιακών
Ouzeri
5757Εκμάθησης
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών

www.newsﬁrst.ca

σου Δάφνη Σφακιανάκη.

• έγκυρο
έγγραφο
φοίτησης
σε πανεπιστήμιο
με τουςατυχημάτων
βαθμούς τους
για
άτομα
60
ετών
και άνω
που σκοπό
έχει την πρόληψη
5318 Parc
Av.
Montrealεπιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
• δύο
συστατικές
από
πεσίματα
της ισορροπίας
Στης
5:00
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω ασκήσεων
και
θεωρίας
.
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον

Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Οι πόρτες θα ανοίξουν
στη 7:00μ.μ
για το σερβίρισμα του γεύματος
Ticket
info:
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)
της
πατρίδας
μας
και
ιδιαίτερα
της Ρούμελης
Έπαθλα
$250 minimum
donation,
includes
exquisiteΓιαdinner
and πληροφορίες
drinks,
επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
περισσότερες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
with a tax receipt for eligible amount.
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η

georgia.tridimas@gmail.com
Call to reserve: 514-738-2421 ext. 114
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
Οι
συμπληρωμένες
αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της
or online at https://istand4ourschools.org/october23

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

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
to see
you there!
των γονέων,Hope
με την ετήσια
συνδρομή
των 20 δολ.
514-271-3969

Δάφνη

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
MD
George
εγγραφές των παιδιών
σας η Tsoukas
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
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
γραφεία του συλλόγου
937byα ST-Roch
514 270
4858
Or drop
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

Επιτροπής
Εκπαίδευσης
της
ΑΧΕΠΑ,
Νικόλαο Αμπατζόγλου,
Το
πρόγραμμα
θ’ αρχίσει
την
Τρίτη Δρ.
19 Σεπτεμβρίου
2017. στην
κάτωθη διεύθυνση:

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

Montreal, QC
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
H3S 2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό

στο θέατρο St-Denis - αξία $250

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

ΟΡΕΣΤΗΣ
ΦΕΙΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΏΛΗΣ

(από Βαλύρα Μεσσηνίας)

(από Παραδείσια Μεγαλόπολης)

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

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

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

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

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή
(4350 Montee Saint-Hubert Saint-Hubert)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΏΣ
ΤΟΤΟΣΕΓΚΗ

(ετών 53, από Μόντρεαλ)

(από Χανιά Κρήτης)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

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

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

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΓΚΟΝΗ

ΕΛΕΝΗΣ Αγίου Διονυσίου,
(7707 Boulevard LaSalle,
ΦΑΣΟΥΛΗ
LaSalle),
(από Συκέα Λακωνίας)

(από Βορδόνια Σπάρτης Λακωνίας)

τελείτε

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

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Ναό της Αγίας Μαρστον Ιερό Ναό του ΑγίουΙερό
Νικολάου
κέλλης
της Χιοπολίτιδος και
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
Αγίας
Ειρήνης
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνοτης Χρυσοβαυπέρ αναπαύσεως της ψυχής τήςλάντου,
(5390 St Urbain St,
Montreal),
τελείτε

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

ΜΙΧΑΛΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ
στον Ιερό Ναό του Αγίου

(από Ηράκλειο Κρήτης)

(από Θολοποτάμι Χίου)

Νεκταρίου,
(4585 Rue Hutchison,
Montreal),
τελείτε

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Ιωάννα Πλαΐτης

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

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΒΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΓΟΥΔΗ

(από Χρύσαφα Σπάρτης Λακωνίας)

(από Κορησό Καστοριάς)

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

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

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

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

ΙΏΑΝΝΗ
ΒΛΑΧΟΥ

ΑΡΓΥΡΏ ΚΟΤΣΟΡΟΥ
(από Λουρδάτα Κεφαλονιάς)

(από Δαφνί Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

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

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

ΙΏΑΝΝΗ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΓΚΑΦΑΣ
(από Παραδείσι Ρόδου)

(από Πέρα Μέλανα Κυνουρίας)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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

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

32 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 22 Οκτωβριου, 2021 / October 22, 2021

Επιτροπή Ανοικοδόμησης

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

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»

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

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

.

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

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

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

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

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

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

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΎ

Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ 25/10/2021 – 31/1 0/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1798: Ο Αλή Πασάς με το γιο του Μουχτάρ, έπει-

τα από σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνουν την
Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται 1.000 Έλληνες και Γάλλοι υπό το Στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλή
στέλνει πεσκέσι στο Σουλτάνο τέσσερα σακιά με
κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών (Η Μάχη
της Νικόπολης).
1923: Φιλομοναρχικό στρατιωτικό κίνημα, υπό
τους στρατηγούς Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη,
καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο.
1940: Ο γιος τού Τζιάκομο Πουτσίνι εγκαινιάζει
τη νέα όπερα της Αθήνας στο Θέατρο Ολύμπια
της οδού Ακαδημίας. Εναρκτήριο έργο, η όπερα
του πατέρα του «Μαντάμ Μπάτερφλαϊ».
1964: Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας
ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του
δουλειάς.
1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από
το Λονδίνο, μετά την επέμβαση μπάι-πας, στην
οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ.
Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου, με ένα νεύμα του καλεί κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη, επισημοποιώντας τη σχέση του.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
816

Σκεφτείτε πώς θέλετε να είστε
με τον κόσμο, π.χ. να έχετε περισσότερη ενσυναίσθηση, να είστε λιγότερο
φοβισμένοι, να ωθείτε τους άλλους σε
δράση, κ.λπ. Ο τρόπος με τον οποίο οι
άνθρωποι σάς συμπεριφέρονται είναι
αντανάκλαση τού πώς βλέπετε εσείς
τον εαυτό σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Θα μπορούσατε να λάβετε μια
πρόσκληση για να μιλήσετε δημόσια, ειδικά για ένα θέμα που πραγματικά ανάβει τη φωτιά σας και είστε γνώστες του
αντικειμένου. Να είστε επίσης ανοιχτοί
σε νέα άτομα που ζουν μακριά σας ή
άτομα των οποίων το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο είναι διαφορετικό από
το δικό σας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Μην πιέζετε πολύ τον εαυτό
σας, μηρυκάζοντας ένα ζήτημα του παρελθόντος που έχει σφηνώσει στο μυαλό
σας. Το άγχος που φέρνει το φεγγάρι σάς
ωθεί να βρείτε παρηγοριά όπου μπορείτε.
Ακούστε επίσης τα μηνύματα των ονείρων σας, καθώς θα μπορούσαν να σας
προσφέρουν σημαντική καθοδήγηση και
στοιχεία στα επόμενα βήματά σας.

Θα μπορούσατε να έχετε έντονη διαίσθηση για το πώς να χειριστείτε
τα οικονομικά σας ή να κάνετε μια τολμηρή επένδυση. Γενικά, αποφύγετε να
δράτε και να αντιδράτε εγωιστικά και
αλαζονικά, προσπαθώντας να ελέγξετε
τους άλλους ή για να αποκαλύψετε το
τι σας κρύβει ο καθένας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Ίσως κάνετε μια ανακαίνιση ή οι
συγγενείς σας πηγαινοέρχονται στο σπίτι
σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε περιορισμένοι, ή ακόμα θελήσετε να διοχετεύσετε μέρος του άγχους σας στην αναδιάταξη του χώρου σας ή κάνοντας πεζοπορία. Σε περίπτωση που αισθάνεστε
ανασφάλειες, πηγαίνετε κάπου κοντά σε
νερό, θα θεραπεύσει την ψυχή σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Θα μπορούσατε να βάλετε δαχτυλίδι, να συγκατοικήσετε, να ανακοινώσετε δημοσίως τη σχέση σας ή να κάνετε
μια επίσημη επιχειρηματική συμφωνία.
Αν βλέπετε κόκκινες σημαίες μπορεί να
χρειαστεί να φύγετε μακριά και να μην
κοιτάξετε ποτέ ξανά πίσω σας. Το φεγγάρι θα σας αποκαλύψει τη μακροβιότητα
των σημαντικών σχέσεων σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Ίσως νιώσετε έτοιμοι να εγκαταλείψετε μια κουραστική και κακοπληρωμένη δουλειά η οποία απομυζάει την
ενέργειά σας και τη δύναμή σας. Οι προθεσμίες για την αποπεράτωση ενός έργου
θα μπορούσαν επίσης να σας ασκήσουν
σοβαρό άγχος και πίεση. Αλλά μην ανησυχείτε, η ένταση θα σας αναγκάσει απλά να
κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας.

Αν είστε σε σχέση και νιώθετε
ότι το πάθος μεταξύ σας έχει σβήσει,
βρίσκετε τρόπους να νιώσετε και πάλι
ζωντανοί και να ανανεώσετε τη σχέση
σας. Ίσως ήρθε η ώρα να αναβαθμίσετε
δημόσια την εικόνα σας, να προβάλετε
αυτό το δημιουργικό έργο που έχει στηριχτεί στην έμπνευση, στην οξύνοια και
τις μοναδικές ιδέες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Ο ενδέκατος οίκος κυβερνά την
τεχνολογία, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε μια εφαρμογή, μια καμπάνια ή μια
διαδικτυακή προσπάθεια, αυτή είναι η
κατάλληλη στιγμή για δράση. Ζούμε μόνο
μία φορά σε αυτή τη ζωή ούτως ή άλλως,
γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε αυτές τις
πολύτιμες στιγμές στη γη για να είμαστε
εκατό τοις εκατό πραγματικοί;

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Άτομα που έχουν την ίδιες ιδέες και αξίες με τις δικές σας θα μπορούσαν να ανακύψουν από το πουθενά και
χωρίς καν να προσπαθήσετε. Ίσως ακόμα χρειαστεί να ταξιδέψετε λίγο μακριά
από την πόλη σας ή υλοποιείτε ένα νέο
επαγγελματικό εγχείρημα για το οποίο
έχετε προσπαθήσει καιρό, προβάλλοντάς το στα κοινωνικά δίκτυα.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Κάντε έλεγχο της φυσικής σας
κατάστασης, είστε σε καλό δρόμο για
να επιτύχετε τους στόχους σας; Εάν όχι,
μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, π.χ. ενισχύοντας το πρόγραμμα
της προπόνησής σας ή αλλάζοντας τη διατροφή σας για να συμπεριλάβετε περισσότερα χόρτα, ασβέστιο και ίσως ακόμη
και προβιοτικά.

Έχετε μια πρόσθετη δύναμη και
ενέργεια, οπότε αν μπορείτε να τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό σας και να
κερδίσετε ένα πρόσθετο εισόδημα, αυτό
δε θα σας κουράσει. Αποφύγετε τις προστριβές με τους συναδέλφους σας και
προσπαθήστε να μην τους ανταγωνίζεστε, αντίθετα εργαστείτε σκληρά για να
εξοικονομήσετε περισσότερα χρήματα.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 815

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Μ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ια φορά ήταν ένας που βρισκόταν σε μια ερημική περιοχή κάπου ανάμεσα σε Αθήνα και Λαμία. Ήταν χειμώνας, έκανε παγωνιά.
Έκανε ώτο-στοπ για να πάει μέσα
στην πόλη. Η ώρα ήταν περασμένες
2:00 τα μεσάνυχτα. Από τα λιγοστά
αυτοκίνητα που πέρασαν κανένα δε
σταμάτησε. Τα χέρια του είχαν κοκαλώσει, μελάνιασε από το κρύο.
Καταλάβαινε πως αν δε σταματήσει
κάποιος μέσα σε λίγη ώρα θα έφτανε
το τέλος του. Ελπίδες δεν είχε. Σκέφτηκε και είπε: ε! αφού θα πεθάνω

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

που θα πεθάνω ας ξαπλώσω στη
μέση του δρόμου για να με βρουν.
Εκεί που ξάπλωσε, από μακριά
βλέπει ένα αυτοκίνητο να έρχεται
με μικρή ταχύτητα, σηκώνεται τρέχει, ανοίγει την πόρτα μπαίνει μέσα.
Ααχ! Παράδεισος είναι εδώ. Χίλια
ευχαριστώ που σταμα... στα..
Γυρίζει και βλέπει το κάθισμα του
οδηγού άδειο. Το τραύλισμα άρχισε να μετατρέπεται σε πανικό,
όταν το αυτοκίνητο συνέχιζε να
προχωράει! Αμάν το αμάξι είναι
στοιχειωμένο! Έκανε να ανοίξει την

πόρτα να κατέβει αλλά ο τσουχτερός αέρας του άλλαξε το μυαλό.
Πριτς! που θα κατέβω! στοιχειωμένο, ξεστοιχειωμένο εγώ εδώ θα μείνω. Το αυτοκίνητο εν τω μεταξύ συνέχιζε την πορεία του κανονικά, είχε
μπει στην εθνική και κάπου αργότερα έστριψε σ’ ένα βενζινάδικο και
πήρε βενζίνη. Σε λίγο ανοίγει η πόρτα
του οδηγού και μπαίνει ένας μέσα.
- «Αχ! μη! μη κύριε μπαίνετε σ’ αυτό
το αμάξι! Είναι στοιχειωμένο!».
- «Πιο στοιχειωμένο ρε μ@λ@κ@!
Απ’ τα διόδια το σπρώχνω!!!».

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

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

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

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

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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

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

514-800-0666

RESIDENTIAL

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

COMMERCIAL

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

514.731.6391

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

A ALEVRAS

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

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

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

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

Παραγωγής και Συσκευασίας
της εταιρείας.

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

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

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

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

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

www.lazaros.ca

Σ
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ΠΡΟΣΦΟΡ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

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

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

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

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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
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Απ’όλα για όλους
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Visit mobifone.ca
to see all current offers
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

ZERO IN ON THE NEW

0

$
DOWN

with

Fido Payment Program

1

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

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355
680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099
MONTREAL
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880
Place du Quartier
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934
Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784
SOUTH SHORE
Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335
Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769
NORTH SHORE
Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972
LANAUDIERE
Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

NOW IS A GOOD TIME
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile
plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any
down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido related names & logos are trademarks
used under licence. © 2021 Fido

