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ΚΕΜΠΕΚ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Διχογνωμία από
τους γονείς για
το παιδικό εμβόλιο
της Covid-19
ΣΕΛΙΔΑ 3

Ανέκρουσε…
πρύμναν η
Κυβέρνηση
για τους
Υγειονομικούς
Εβδομαδιαία τεστ
αντί υποχρεωτικό εμβόλιο…

ΕΛΛΑΔΑ

Κυβέρνηση: Για την πανδημία
φταίνε οι πολίτες και
τα… Social Media

ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19

• Δημοσκόπηση: Προς τη λάθος πορεία
η χώρα για το 53,8%
• Χρέος: Σε νέο ρεκόρ – έφτασε τα 354 δις €!
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7
COVID-19

Το παράδειγμα
της Βρετανίας
για το τέλος
της Πανδημίας

Κίνδυνος αποτυχίας
στη Σύνοδο Κορυφής
ΣΕΛΙΔΑ 10

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

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM
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ΚΕΜΠΈΚ:
Η μεγαλύτερη άνοδος
του πληθωρισμού τα
τελευταία 30 χρόνια
Ματζιωρίνης: «Δεν υπάρχει λόγος
πανικού – αναμενόμενη η άνοδος»

Ο

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), που μόλις έφτασε στο όριο του 5,1% για πρώτη φορά μετά από 30
χρόνια, επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των Κεμπεκιωτών που θα αναγκαστούν να πληρώνουν περισσότερα για το φαγητό τους.
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

στο Πανεπιστήμιο Dalhousie.
«Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσετε τους Κεμπεκιώτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της στέγασης, το κόστος
των ειδών παντοπωλείου, το κόστος σχεδόν σε οτιδήποτε αυξάνεται, είναι να βάλετε χρήματα πίσω στις τσέπες
των Κεμπεκιωτών» απάντησε ο πρωθυπουργός Legault, ο
οποίος ρωτήθηκε στην Εθνοσυνέλευση, εννοώντας προφανώς, ότι πρέπει να υπάρξει μείωση της φορολογίας…

«Το πρόβλημα είναι ότι τα χειρότερα έρχονται. Οι τιμές
θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι τα μέσα του χειμώ- ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ
να», προειδοποιεί ο Sylvain Charlebois, διευθυντής του
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 5,1% σε
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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

το Δεκέμβριο του 1991, παρατηρεί ο ανώτερος οικονομολόγος της Desjardins, Benoit Durocher.
«Ενώ μιλάμε για ανάπτυξη 4,4% για τον Καναδά συνολικά, βρισκόμαστε στο 5,1% στο Κεμπέκ. Όλα είναι πιο
έντονα στο Κεμπέκ», σημειώνει.
«Με αρκετά ισχυρούς περιορισμούς ζήτησης και προσφοράς, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πίεση στις τιμές στο
Κεμπέκ», προσθέτει ο οικονομολόγος.
«Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, μεταφοράς, σιτηρών,
εργασίας... τα τέσσερα συστατικά της πληθωριστικής συνταγής για τα τρόφιμα είναι εκεί», λέει ο γενικός διευθυντής της Union des producteurs agricoles (UPA), CharlesFélix Ross.
«Τα πάντα κοστίζουν περισσότερο στην παραγωγή. Οι
μισθοί αυξάνονται σε όλη την αλυσίδα. Όπως η Exceldor
και η Olymel, τακτοποιηθήκαμε στο 8%-10% ετησίως,
αλλά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει πολύς όγκος και
τα περιθώρια είναι πολύ λεπτά, πρέπει να προσαρμόσουμε τις τιμές. Αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα που
θα πρέπει να αποδεχτούμε, επειδή οι τιμές των τροφίμων ήταν πολύ χαμηλές στον Καναδά», αναλύει ο Sylvain
Charlebois του Πανεπιστημίου Dalhousie.
Παράλληλα, οι θαλάσσιες μεταφορές διέρχονται μια
από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία τους. Φέτος, μια
οικογένεια θα χρειαστεί να ξοδέψει κατά μέσο όρο 695 $
περισσότερα για το καλάθι παντοπωλείου της, σύμφωνα με την έκθεση τιμών των καναδικών τροφίμων από το
Πανεπιστήμιο Dalhousie στη Νέα Σκωτία.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΑΝΟΔΟΣ
Ωστόσο, ο καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο
McGill Δρ. Κυριάκος Ματζιωρίνης καθησυχάζει. Σύμφωνα με αυτόν, ο μεγάλος μέσος όρος είναι αποτέλεσμα
μερικών μόνο δεικτών, όπως η βενζίνη, που ανεβάζει το
γενικό μέσο όρο.
Όμως ο γενικός μέσος όρος βγαίνει από σχεδόν 600 διαφορετικούς δείκτες. Παράλληλα, στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός έχει ανέβει στο 5,3%, πιο ψηλά από το Κεμπέκ.
Σύμφωνα με τον Δρα Ματζιωρίνη, η άνοδος του πληθωρισμού ήταν αναμενόμενη, όπως ήταν αναμενόμενη
και η άνοδος της ανεργίας λόγω της πανδημίας και των
λοκντάουν.
Αυτή τη στιγμή που οι οικονομίες αρχίζουν να ξαναδουλεύουν, έχει παρατηρηθεί ένα μποτιλιάρισμα στις μεταφορές προϊόντων που σε συνδυασμό με την ενεργειακή
κρίση, πιο σοβαρή στην Ευρώπη, εκτινάσσουν τον πληθωρισμό.
ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ
«Μέχρι το Μάρτιο – Απρίλιο του 2022 ο πληθωρισμός
θα κατέβει» καθησυχάζει ο Δρ. Ματζιωρίνης.
Την επόμενη άνοιξη και για μερικούς μήνες μετά, θα
δούμε ποσοστά γύρω στα 2,5% πριν υποχωρήσει και
άλλο. Παράλληλα, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει
τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο.
Ήδη η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά ρίχνει δύο μεγάλα
όπλα στη μάχη κατά του πληθωρισμού: Το πρώτο είναι
η παύση τυπώματος καινούργιου χρήματος. Το δεύτερο
είναι η άνοδος των επιτοκίων που ανακοίνωσε η ΚΤΚ που
επίσης θα συγκρατήσει την άνοδο του πληθωρισμού.
Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ποιας τάξης θα είναι η άνοδος αυτή από το 0,25% που είναι τώρα. Σύμφωνα με τον
καθηγητή, ασχέτως αν είναι αποτέλεσμα της πανδημίας,
η παγκοσμιοποίηση στην οικονομία φτάνει στο τέλος της.
Προβλέπει ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο προστατευτισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται.
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ΚΑΝΑΔΑΣ | ΥΓΕΙΑ

Παιδικό εμβόλιο
για COVID-19;
Οι γονείς
διστάζουν…

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.

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

MBRE

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
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Ενώ το 82% των επιλέξιμων Καναδών
ηλικίας 12 ετών και άνω είναι ήδη πλήρως
εμβολιασμένοι, μια πρόσφατη έρευνα
από την Angus Reid δείχνει ότι μόνο το
51% των γονέων σχεδιάζει να εμβολιάσει
αμέσως τα παιδιά τους, όταν είναι διαθέσιμη μια παιδιατρική δόση.
Από γονείς με παιδιά ηλικίας 5 έως
11 ετών, το 23% είπε ότι δε θα έκαναν
ποτέ εμβόλιο στα παιδιά τους για τον
COVID-19, το 18% είπε ότι θα περίμεναν
και το 9% είπε ότι δεν ήταν σίγουρο, σύμφωνα με την έρευνα σε 5.011 Καναδούς
μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου,
στην οποία δεν μπορεί να εκχωρηθεί
περιθώριο σφάλματος, επειδή οι διαδικτυακές έρευνες δε θεωρούνται τυχαία
δείγματα.
Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά διατρέχουν
πολύ χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων που σχετίζονται με τον COVID-19
και έχουν υπάρξει πολύ σπάνια περιστατικά εμβολίων mRNA όπως το Pfizer ή το
Moderna που συνδέονται με περιπτώσεις
μυοκαρδίτιδας, διόγκωσης του καρδιακού
μυός. Από την 1η Οκτωβρίου, η Health
Canada έχει τεκμηριώσει 859 περιπτώσεις
που σχετίζονται με τα εμβόλια, τα οποία
φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως άτομα
κάτω των 40 ετών και τα άτομα που έχουν
αναπτύξει την επιπλοκή γίνονται συνήθως
καλά.
Πολλοί από τους γονείς αντισταθμίζουν
τις ωφέλειες του εμβολίου με το μειωμένο κίνδυνο του κορωνοϊού για τα παιδιά.
Ωστόσο, οι ειδικοί στη δημόσια υγεία τονίζουν ότι ορισμένα παιδιά υποφέρουν
από σπάνιες αλλά σοβαρές επιπτώσεις
από τον COVID-19, ο οποίος μπορεί επίσης να προκαλέσει μυοκαρδίτιδα, καθώς
και τις ελάχιστα κατανοητές επιπτώσεις
της κατάστασης που είναι γνωστή ως μακρά COVID-19.
«Η πανδημία έχει βαρύνει τα παιδιά,
στερώντας τους το σχολείο, το χρόνο με
τους συνομηλίκους τους, τα εξωσχολικά
μαθήματα – και η ψυχική τους υγεία έχει
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KDM ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Επί 33 χρόνια
Δωρεάν
Σας
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ε
συμφέρ εξυπηρετούμε την κτίμηση
Ελληνική Παροικία

RE

Του Δημήτρη Ηλία

πληγεί ως αποτέλεσμα», είπε η Δρ Vinita
Dubey, συνεργάτης ιατρός στον τομέα της
δημόσιας υγείας του Τορόντο. «Δεν έχει
γλιτώσει ούτε ένα παιδί από αυτήν την
πανδημία. Εννοώ ότι κάθε παιδί έπρεπε
να υποστεί θυσία λόγω της πανδημίας με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε η Dubey.
Μέχρι στιγμής, η Pfizer-BioNtech είναι ο
μόνος κατασκευαστής που ζήτησε έγκριση
για το παιδιατρικό εμβόλιο COVID-19 και
η Health Canada εξακολουθεί να εξετάζει
τα δεδομένα.
Η ρυθμιστική αρχή έχει υποσχεθεί ότι
η επανεξέταση θα είναι διεξοδική και
το εμβόλιο θα εγκριθεί για παιδιά μόνο
εάν τα οφέλη υπερτερούν των πιθανών
κινδύνων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν ότι θα πρέπει επίσης να
λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες
των γονέων. Σε μια πρόσφατη περιοδεία
στο Νοσοκομείο Παίδων του Ανατολικού
Οντάριο στην Οτάβα, ο Πρωθυπουργός
Τζάστιν Τρουντό μίλησε με την Δρ. Anne
Pham-Huy, παιδιατρική λοιμωξιολόγο.
«Η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο θα είναι
το πιο σημαντικό μέρος αυτή τη φορά»,
δήλωσε η Pham-Huy, με την οποία συμφώνησε ο Trudeau. Η Dubey δημοσίευσε
έρευνα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης
των γονέων στο εμβόλιο όταν πρόκειται
για εμβόλια που έχουν καθιερωθεί εδώ
και καιρό, όπως η παρωτίτιδα και η ερυθρά. Ενώ πρόσφερε πολλές συμβουλές,
αυτές καταλήγουν κυρίως στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Η έρευνά της επικεντρώθηκε στο ρόλο των οικογενειακών
γιατρών, αλλά είπε ότι κατά τη διάρκεια
της πανδημίας ο καθένας μπορεί να είναι
αυτό το αξιόπιστο όργανο.
Οι ειδικοί στη δημόσια υγεία συμφωνούν,
ότι η συζήτηση γύρω από τα εμβόλια έχει
πολωθεί και οι ανοιχτές συνομιλίες θα
είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των
ανησυχιών των γονέων. Η μόνη συμβουλή
της Dubey είναι οι γονείς να αντλούν τις
απαντήσεις από μια αξιόπιστη πηγή, και
όχι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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νώ πολλοί γονείς ήταν ενθουσιασμένοι με την είδηση ότι η Health Canada
εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης του πρώτου εμβολίου COVID-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών στον Καναδά, αρκετοί
γονείς αισθάνονται πιο επιφυλακτικοί και
οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας είπαν
ότι θα κάνουν πολλή πιο συγκεκριμένη
συζήτηση με τους γονείς για τον εμβολιασμό από ό,τι με τους ενήλικες.
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Σ’εμάς θα είστε ασφαλής!
Προσφορά για
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους
υπογράψουν το ταχύτερο

Προσιτές τιμές

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

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

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

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

του Μιχάλη Τελλίδη

ΑΝΙΣΤΟΡΗΣΙΑ
Ένα φαινόμενο με
ανησυχητικές διαστάσεις…

Π

ριν λίγες μέρες σερφάροντας στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω
σ’ ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ειρήνης
Κατσούλα, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Η συνάδελφος ρωτούσε μαθητές της Άρτας τι γνωρίζουν για
την εθνική επέτειο του ΟΧΙ. Οι απαντήσεις των μαθητών, οφείλω
να ομολογήσω, με άφησαν κυριολεκτικά άφωνο…
Δεν είναι υπερβολή το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των μαθητών στην Ελλάδα δε γνωρίζει ίχνος ιστορίας. Ούτε καν
τα βασικά κοσμοϊστορικά γεγονότα που μετέβαλαν τον ρουν της
ιστορίας και σχετίζονται άμεσα με το κράτος στο οποίο ζουν.
Και μπορεί εύκολα κανείς να το διαπιστώσει τόσο από τις απαντήσεις των μαθητών για τις γνώσεις που κατέχουν όσον αφορά
εθνικές και άλλες επετείους, όσο και από τη στάση τους απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα και γενικότερα στην κοινωνία.
Παραθέτω μερικές από τις απαντήσεις (σε παρένθεση) των
ερωτηθέντων μαθητών:
Τι γιορτάζουμε αύριο; (Την 25η Μαρτίου...). Ποιά ήτανε η γνωστή ερμηνεύτρια και ηθοποιός που χαρακτηρίστηκε ως η τραγουδίστρια της Νίκης; (Αν και το κάναμε στο σχολείο σήμερα, δε
θυμάμαι...). Ο Ιωάννης Μεταξάς ποιός ήταν; (Κάηκα...). Τι κάνατε στο σχολείο σήμερα; (Κάτι ποιήματα, δεν τα πολυκατάλαβα...).
Τι γιορτάζουμε αύριο; (Το ΟΧΙ που είπαμε στους Τούρκους...).
28η Οκτωβρίου, ποιο έτος; (Το 1821...). Ποιός είπε το ΟΧΙ; (Νομίζω ο Βενιζέλος...). Ποιός ήταν τότε πρωθυπουργός; (Ο Ιωάννης
Καποδίστριας...). Τι συνέβη την 28η Οκτωβρίου, 1940; (Πολλά
ζητάτε...). Πότε τελείωσε επίσημα ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος;
(Μία πολύ καλή ημέρα...). Ποιά ήταν η τραγουδίστρια της Νίκης; (Η Foureira...). Σε ποιόν λαό είπαμε το ΟΧΙ; (Στους Πέρσες...).
Τι έγινε μετά που είπαμε το ΟΧΙ; (Ωραίος καιρός...).
Αξίζει εδώ να επισημανθεί, ότι οι απαντήσεις των μαθητών
προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό και θα πρέπει να αποτελέσουν τροφή για σκέψη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και
για τους γονείς.
Οι εποχές αλλάζουν, η εκπαίδευση νοσεί και πάντως το απόλυτο μερίδιο ευθύνης δε συνάδει απαραίτητα στους μαθητές.
Κάποιες άλλες, όχι και τόσο μακρινές εποχές, οι μαθητές ήταν
ειδήμονες της ιστορίας μας. Οι γονείς και οι παππούδες μας, αν
και δεν είχαν όλοι τη δυνατότητα να πάνε σχολείο, γνώριζαν από
ιστορία πολύ καλύτερα από τους σημερινούς μαθητές. Ζούσαν
όμως και μεγάλωναν μαζί με την ιστορία.
Οι πληγές ήταν ακόμα νωπές από τις εθνικές τραγωδίες, αφού
ο όλεθρος είχε κτυπήσει την πόρτα σχεδόν κάθε σπιτιού, διαπερνούσε κάθε κατώφλι. Τα σχολεία ήταν μυημένα σε εθνιστικές ιδεολογίες που πολλές φορές γίνονταν εθνικιστικές μπροστά
στο φόβο αφανισμού του έθνους ή του λαού.
Αντίθετα, στις μέρες μας ο μαθητόκοσμος έχει εφησυχαστεί
μπροστά στο νεοπλουτισμό και τον υλικό ευδαιμονισμό. Υπό
αυτές τις συνθήκες ζωής, ο κόσμος αποκολλήθηκε από τις πνευματικές αξίες και ιδεώδη και τυφλώθηκε από το φως της κατανάλωσης και της πολυτέλειας.
Γιατί ο μαθητής ν’ ασχοληθεί με την ιστορία, αφού βρίσκεται
προσκολλημένος σε «ανούσια» υλικά που του προσφέρουν
πρόσκαιρη συγκίνηση;
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

ύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κοινοτική διοίκηση, στη μηνιαία τακτική συνεδρίαση,
η Κοινότητα επωφελήθηκε από τα πλουσιοπάροχα
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Καναδά.
Στη συνεδρίαση που διεξήχθη τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου μέσω του διαδικτύου, παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του οικονομικού έτους 20202021 από τον ορκωτό λογιστή της εταιρίας ΕΥ που
διαχειρίζεται το φάκελο της Κοινότητας. Ο απολογισμός έπρεπε να ψηφισθεί από το διοικητικό συμβούλιο για να κατατεθεί στην κυβέρνηση του Κεμπέκ,
όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Μάλιστα, η Κοινότητα αναγκάστηκε να ζητήσει μια
μικρή παράταση μερικών ημερών, μια και ο απολογισμός δεν ήταν έτοιμος την 28η Οκτωβρίου, όπως
προέβλεπε η νομοθεσία. Εδώ πρέπει να πούμε, ότι
δεν ήταν η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία φορά,
που οι εκάστοτε Κοινοτικές Διοικήσεις καθυστερούν
την κατάθεση των απολογισμών πέρα από την καθιερωμένη ημερομηνία καταβολής. Το γιατί μην το
ρωτάτε. Υπάρχουν τόσες δικαιολογίες, όσες και αυτές που λέγαμε στους δασκάλους όταν δεν είχαμε
τελειώσει τις εργασίες μας…
Προσωπικά, μια φορά στο κολλέγιο προσκόμισα
μια εργασία που είχε τάχα «μασήσει» το λυκόσκυλό μου, η ΛΑΙΔΗ. Ευτυχώς, ο δάσκαλος της Ιστορίας
ήταν ζωόφιλος και δέχτηκε να μου δώσει παράταση.
Η μη προσκόμιση της εργασίας μου οφειλόταν στις
εφηβικές μου δραστηριότητες με την παρέα φίλων
μου. Ευτυχώς η ΛΑΙΔΗ δε… μαρτύρησε στον πατέρα
μου Στυλιανό το τέχνασμα μου. Γι’ αυτό λένε ότι «ο
Σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου». Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει… Ενώ ο άνθρωπος και οι
παπαγάλοι μη σας πιάσουν στο στόμα τους…
Οι κυβερνήσεις, όπως και οι δάσκαλοι, έχουν συνηθίσει να λαμβάνουν καθυστερημένα τους οικονομικούς απολογισμούς τους οργανισμών και επιχειρήσεων. Πολλές φορές επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα. Στην προκειμένη περίπτωση, της Κοινότητας,
μια και είναι οργανισμός απ’ ότι ξέρω, δεν υπήρχε
πρόστιμο καθυστέρησης.
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το κύριο σημείο του κοινοτικού απολογισμού ήταν,
ότι η Κοινότητα έλαβε συνολικά $3.830.000 από τα
διάφορα κυβερνητικά προγράμματα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το ποσό αυτό έπεσε ως «Μάνα
εξ Ουρανού» για την Κοινότητα για να ξεπληρώσει

Φ

έτος, από οποιαδήποτε άλλη φορά, επιβάλλεται όλοι μας να ψηφίσουμε στις δημοτικές
εκλογές και να επανεκλέξουμε τους δημοτικούς μας
συμβούλους, στο Μόντρεαλ Μαίρη Ντέρου, Δημήτρη Μπέη και Ελένη Γιάννου και στο Λαβάλ τον Βασίλη Καρυδόγιαννη και την Αγλαΐα Ρεβελάκη.
Φυσικά με λίγη προσπάθεια, μπορούμε να αυξήσουμε τις ελληνικές φωνές στα δημοτικά συμβούλια
ψηφίζοντας και άλλα ελληνικά ονόματα ως υποψήφιοι και υποψήφιες στις φετινές δημοτικές εκλογές.
Υπάρχει φέτος ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ των
ονομάτων που προανέφερα, ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗ ΝΤΕΡΟΥ μια και το Παρκ Εξτένσιον δεν έχει παρά 3.600 περίπου ελληνικούς ψήφους, ενώ άλλες εθνικότητες υπερτερούν και έχουν
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περίπου $1 εκατομμύριο παλιά τιμολόγια προμηθευτών, καθώς και να σβήσει ένα τραπεζικό δάνειο
των $2 εκατομμυρίων δολαρίων. Για την είσπραξη
του ποσού αυτού, η Κοινότητα αναγκάστηκε να ξοδέψει $200.000 για τη σωστή και αίσια συμπλήρωση
των κυβερνητικών αιτήσεων, μια και δεν υπάρχει κατάλληλος υπάλληλος να το κάνει...
Αν και δε με έπεισε η απάντηση της ταμίας Κας Νεοφώτιστου, τα χρήματα των κυβερνητικών προγραμμάτων διατέθηκαν όπως η κοινοτική διοίκηση ήθελε,
μια και «δεν υπήρχαν κυβερνητικοί περιορισμοί για
τον τρόπο διαχείρισης των». Εύχομαι να έχει δίκιο.
Η δε μεταφορά της ΣΤΕΓΗΣ που έγινε επίσημα στις
28 Μαΐου 2021, αύξησε την ακίνητη περιουσία της
Κοινότητας, καθώς και τα έσοδα της λόγω των ενοικίων, ήτοι σχεδόν 70 με 80 χιλιάδες δολάρια ετησίως. Η αξία της ΣΤΕΓΗΣ επέτρεψε στην Κοινότητα να
πάρει ένα έκτακτο δάνειο $1 εκατομμυρίου που είχε
ανάγκη.
Ο ορκωτός λογιστής της ΕΥ συνεχάρη τη διοίκηση
για την καλή διαχείριση η οποία – εκτός από τα 3,8
εκατομμύρια της κυβέρνησης – κατάφερε και μείωσε
το έλλειμα από $368.000 στα $120.000. Ο απολογισμός τώρα αναμένεται να παρουσιαστεί σε μελλοντική γενική συνέλευση των μελών. Η ημερομηνία
και ο τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΡΓΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπευθύνου συμβούλου Αχιλλέα Νικόπουλου, σε λίγες εβδομάδες -μετά
από διαγωνισμό- η εταιρεία TOITURE PME θα κάνει
τη σκεπή 15.200 τετραγωνικά πόδια του Κοινοτικού
Κέντρου για $265.000 με 15% περιθώριο αύξησης,
τη σκεπή του παιδικού σταθμού στο Λαβάλ στη PIE
X για $55.000 καθώς και άλλες επιδιορθώσεις για
$20.000.
Επίσης, με διαγωνισμό η εταιρεία CARMINE & FILS
θα κάνει την ασφάλτωση μπροστά στα κεντρικά γραφεία της Κοινότητας, για $92.000 με 5% περιθώριο
αύξησης, καθώς και τα 30.600 τετραγωνικά πόδια
ασφάλτωσης στο παράρτημα στο Λαβάλ για $86.000
με 5% περιθώριο αύξησης.
Στα παραπάνω συνετέλεσε η εμπειρογνωσία του
συμβούλου Πίτερ Παπαγεωργίου και του επίτιμου
πρόεδρου της φετινής ερανικής επιτροπής Γιάννη Μούκα. Παρεμπιπτόντως, αν και «ακούστηκαν»
$300.000 υποσχέσεις δωρεών, επίσημα κατατέθηκαν μόνο $177.000 στη φετινή ερανική προσπάθεια.

Κινδυνεύουν οι δικοί μας σύμβουλοι
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Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ «ΈΣΩΣΕ»
τα οικονομικά της Κοινότητας
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τους δικούς τους υποψηφίους. Επίσης, η αύξηση των
γαλλόφωνων γιάπηδων από το Πλατό στην περιοχή,
μπορεί να επιτρέψει στη γαλλόφωνη υποψήφια να
αρπάξει την έδρα από την Ντέρου. Που σημαίνει ότι
υπάρχει πιθανότητα, ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΜΑΣ μια και δε θα υπάρχει η Μαίρη να καταθέσει τις
αιτήσεις διεξαγωγής.
Στο δε Λαβάλ «συμπτωματικά» 6.000 κάρτες -εκλογικού δελτίου- με τα ονόματα των υποψηφίων που
στάλθηκαν στην περιοχή του Chomedey στους ψηφοφόρους, είχαν… δύο εκπρόσωπους από το ίδιο
κόμμα της Αγλαΐας Ρεβελάκη! «Το έκαναν επίτηδες
για να μπερδέψουν τους κατοίκους», ανέφερε η κα
Ρεβελάκη.
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Η κυβέρνηση ανακαλεί τον
English
or
French
υποχρεωτικό εμβολιασμό
Classes
today!
στους νοσηλευτές

A CENTRE
FOR THE COMMUNITY
Legault:
«Δεν μπορούσαμε
να χάσουμε
αυτά τα άτομα από το σύστημα υγείας»

Α

ντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατάρρευσης των υπηρεσιών, η κυβέρνηση
Legault υπαναχώρησε. Δε θα επιβάλει
εμβολιασμό στους σημερινούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, ωστόσο, θα πρέπει να
εμβολιαστούν για να προσληφθούν στο
δίκτυο.
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Περίπου 14.000 εργαζόμενοι που εργάζονται σε νοσοκομεία, CHSLD και ιδιωτικές κατοικίες ηλικιωμένων, δεν έχουν
ακόμη εμβολιαστεί. Από αυτούς, οι 5.000
βρίσκονται σε άμεση επαφή με ασθενείς.
Ο υπουργός Υγείας ισχυρίζεται ότι «προσπάθησε τα πάντα» για να πείσει αυτούς
τους… απείθαρχους.
«Λαμβάνουμε τη λιγότερο χειρότερη
απόφαση», δήλωσε την Τετάρτη 3/11 ο
υπουργός Υγείας Κρίστιαν Ντουμπέ.
Αρχικά είχε οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου, η προθεσμία για τον εμβολιασμό ή
τον κίνδυνο αναστολής χωρίς αμοιβή,
όμως λίγες μέρες πριν ο πρωθυπουργός
François Legault το ανέβαλε για τις 15 Νοεμβρίου. Το τελεσίγραφο και η αναβολή
δεν επηρέασαν όσους δεν είχαν πλήρως ή
καθόλου εμβολιαστεί.
Η όλη υπόθεση θύμιζε… γονείς που απειλούν τα απείθαρχα παιδιά τους με τιμωρία την οποία δεν υλοποιούν και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία. Το παιδί τότε
βλέπει ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθεί,
για οποιαδήποτε αταξία που θα κάνει και
συνεχίζει την απειθαρχία του.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που δεν προστατεύονται επαρκώς από τον κορωνοϊό θα
πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται
σε εξετάσεις τρεις φορές την εβδομάδα,
όπως συμβαίνει επί του παρόντος. Όσοι
αρνηθούν να εξεταστούν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα χωρίς αμοιβή.
ANGLADE: ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΕΠΕΜΕΝΕ Ο LEGAULT
Έξω φρενών είναι η αρχηγός της Αντιπολίτευσης και ηγέτης του Φιλελεύθερου κόμματος του Κεμπέκ, Dominique
Anglade, για την υποχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. «Η κυβέρνηση και πρωθυπουργός
γύρισαν την πλάτη τους στους 79,4% εμβολιασμένους Κεμπεκιώτες αψηφώντας
την υγεία τους», δήλωσε. Η κα Anglade,
πρόσθεσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης
έχει περισσότερο πολιτικά κίνητρα. «Αυτό
αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση Legault δεν
είναι και δεν έχει το θάρρος να επιβάλει
πολιτικές που θα προστατεύσουν τους Κεμπεκιώτες», τόνισε.
ΤΟ 53% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΡΗΔΕΣ
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας του
Κεμπέκ (Institut national d’excellence en

santé et en services sociaux – INESSS),
έχει διαπιστωθεί ότι 53% των νέων κρουσμάτων είναι σε άτομα άνω των 70 ετών.
Επίσης 56% των νοσηλευμένων από τον ιό
είναι 70 ετών και άνω.

το ίδιο όνομα, το Novavax είναι γνωστό
Το Novavax είναι διαφορετικό από τα εμως εμβόλιο υπο-μονάδων πρωτεϊνών, κα- βόλια COVID-19, όπως η Pfizer-BioNtech
θιστώντας το διαφορετικό από τα τρέχο- και η Moderna. Αυτά τα εμβόλια mRNA
ντα εμβόλια COVID-19 που γνωρίζουμε.
παραδίδουν ένα γενετικό κώδικα στο
Συμπερασματικά: Εξακολουθεί να απαι- σώμα που του δίνει εντολή να κάνει τη
τεί δύο δόσεις αλλά οι δοκιμές έχουν δεί- δική του πρωτεΐνη ακίδας, η οποία εκπαιΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ξει ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό δεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
και ταχύτερο στην κατασκευή. Η καναδική γνωρίζει και να καταπολεμά τη (διάσημη
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της προστασίας παραγωγή θα πρέπει να ξεκινήσει το 2022 πλέον…) πρωτεΐνη ακίδας, που επιτρέπει
ασθενών (Conseil pour la protection des στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Κέ- στον ιό SARS-CoV-2 να συνδεθεί με τα κύτmaladies), Paul Brunet, υπέβαλε καταγγε- ντρου Βιολογικής Παραγωγής του Καναδά ταρα και να μολύνει κάποιον. Το Novavax
λία στη Sûreté du Québec για εγκληματική στο Μόντρεαλ.
το κάνει αυτό εγχέοντας μια τροποποιηαμέλεια κατά ηλικιωμένων που πέθαναν
Οι εγκαταστάσεις του Μόντρεαλ θα πρέ- μένη έκδοση του γονιδίου της πρωτεΐνης
σε «φρικτές» συνθήκες σε CHSLDs κατά πει να είναι σε θέση να παράγουν 24 εκα- ακίδας που δε σας αρρωσταίνει.
τη διάρκεια του πρώτου κύματος του τομμύρια δόσεις εμβολίου ετησίως. Σύμ- Σε αντίθεση με τα εμβόλια mRNA, το
COVID-19.
φωνα με τον John Trizzino, διευθυντή της Novavax μπορεί να αποθηκευτεί σε θερΗ μήνυση είναι κατά της τότε υπουργού Novavax: «Αυτή η πανδημία δεν πρόκειται μοκρασίες ψυγείου για εβδομάδες και δε
Υγείας, Danielle McCann, και του διευθυ- να φύγει σύντομα. Και ως εκ τούτου, πι- χρειάζεται να καταψύχεται σε ειδικούς
ντή δημόσιας υγείας, Horacio Aruda, που στεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε καταψύκτες εξαιρετικά χαμηλής θερμοτους καθιστά υπεύθυνους για τους άθλι- αρκετή παραγωγική ικανότητα στον Κανα- κρασίας, καθιστώντας τη διανομή απλούους θανάτους.
δά για να το ικανοποιήσουμε αυτό».
στερη.
REGISTRATION DATES
TIME
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί οι θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί,
Monday, August 16, 2021
9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm
«εάν οι αρχές είχαν αρχίσει να ελέγχουν,
να απομονώνουν και να θεραπεύουν ηλι- Tuesday, August 17, 2021
9:00 to 3:00
κιωμένους που φρόντιζαν νωρίτερα».
9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm
«Αυτοί οι άνθρωποι αγνοήθηκαν, εγκα- Wednesday, August 18, 2021
for
ταλείφθηκαν, θυσιάστηκαν από τις αρχές
Thursday, August 19, 2021
9:00 to 3:00
English
και δε θα μάθουμε ποτέ ποιος πέθανε
από τι σε CHSLD και ιδιωτικά ιδρύματα και
Wednesday, September 8, 2021
9:00 to 3:00 and 5:00 toor
8:00 pm
γηροκομία», τόνισε.
French
Ο κ. Μπρουνέ είπε επίσης ότι έλαβε εκαClasses
τό καταγγελίες από οικογένειες κατοίκων,
today!
μεταξύ των οποίων για «την έλλειψη ενημέρωσης» σχετικά με την κατάσταση της
υγείας του αγαπημένου τους προσώπου, PROGRAMS
English
French Second Language
την «κακή φροντίδα ή καμία φροντίδα»
STARTING DATE Friday, August 27, 2021
Friday, August 27, 2021
και την «υπεροπτική ανακοίνωση» του
θανάτου τους.
ENDING DATE
Friday, January 28, 2022
Friday, January 28, 2022
Συνολικά, περίπου σαράντα εμπειρογνώμονες και μάρτυρες θα κληθούν να
DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week)
καταθέσουν κατά τη διάρκεια των ακρο9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner
άσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν μέχρι
TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m.
τις 3 Δεκεμβρίου.
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate

Improve your English or French
INFORMATION
FOR FALL 2021 SESSION

Sign
up

PROGRAMS OFFERED
DAY COURSES

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΧΑΠΑΚΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ
Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε την Πέμπτη 4/11 το molnupiravir,
μια θεραπεία δισκίων που αναπτύχθηκε
από την αμερικανική Merck, το οποίο θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της πανδημίας.
Το χαπάκι δίδεται σε ασθενείς τις ημέρες μετά από θετικό τεστ και η θεραπεία
μειώνει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο νοσηλείας, σύμφωνα με κλινική δοκιμή που
διεξήχθη από τη Merck, επίσης γνωστή
ως MSD εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει παραγγείλει 480.000 θεραπείες molnupiravir και η
Γαλλία 50.000.
ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Τέλος, με μεγάλη επιτυχία – σύμφωνα
με πληροφορίες – διεξάγονται οι μελέτες
για το εμβόλιο Novavax που θα παράγεται στο Μόντρεαλ. Αναπτύχθηκε από την
αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας με

EVENING COURSES
English

PROGRAMS

French Second Language

STARTING DATE

Tuesday, September 7, 2021

Tuesday, September 7, 2021

ENDING DATE

Wednesday, January 26,2022

Wednesday, January 26, 2022

DAYS OFFERED

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

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

TIME SCHEDULE
Course Fees:

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

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

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

Monday, August 16, 2021

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

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

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

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00
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Σε λάθος δρόμο η πορεία της χώρας, λέει το 53,8%
Ικανοποίηση μόνο στα εθνικά θέματα!

Δ

υσκολίες και ανασφάλεια στα οικονομικά κυρίως των νοικοκυριών,
προβληματισμός για το δρόμο στον οποίο
κατευθύνεται η χώρα, ικανοποίηση στα
εθνικά θέματα, και δη για την ελληνογαλλική συμφωνία, αλλά και χαμηλές επιδόσεις και για την αξιωματική αντιπολίτευση.
Αυτά είναι τα τρία συμπεράσματα που
προκύπτουν από το δεύτερο μέρος της
πανελλαδικής έρευνας της εταιρίας R.P.
REALPOLLS LTD για τη «δημοκρατία», με
τη συμμετοχή 4.311 ατόμων κατά την περίοδο 14-18 Οκτωβρίου.
Όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις, η
αγωνία των πολιτών είναι έκδηλη σε θέματα καθημερινότητας, με το μεγαλύτερο
πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν οι ηλικίες 45-65 ετών. Άνεργοι, επιχειρηματίες
και αυτοαπασχολούμενοι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό σημειώνουν πως δυσκολεύονται να καλύψουν τα χρέη τους, ενώ
στην πιο δεινή θέση βρίσκονται όσοι αυτοπροσδιορίζονται στη μεσαία τάξη, αλλά
και χαμηλότερα αυτής.
Στο ερώτημα για την πορεία της χώρας,
η απόλυτη πλειοψηφία δηλώνει απαισιόδοξη. Συγκεκριμένα, το 53,8% εκτιμά
ότι οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση, το
39,6% θεωρεί πως κινείται «προς τη σω-

στή κατεύθυνση», «δε γνωρίζω» απαντά
το 4,9%, ενώ «δεν απαντώ» το 1,7%.
Αρνητική βαθμολογία στην κυβέρνηση
βάζει, επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών. Έτσι, καλούμενοι να σχολιάσουν
την «κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη», «είναι χειρότερη απ’ ό,τι περίμενα»
απαντά το 37,1% των ερωτηθέντων, «είναι καλύτερη απ’ ό,τι περίμενα» το 21,3%,
«είναι κακή όπως την περίμενα» το 19,4%
και «είναι καλή όπως την περίμενα» το
19%. Δηλαδή, αν συνοψιστούν, το 56,5%
έχει κακή εικόνα για τον πρωθυπουργό
και τους συνεργάτες του, ενώ το 40,3%
(λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που
πήρε στις εκλογές του 2019) εκφράζεται
θετικά.
Από την πρώτη κατηγορία, κακή εικόνα
για την κυβέρνηση έχουν δύο στους τρεις
που ανήκουν στην ανώτερη τάξη, ένας
στους δύο από τα ανώτερα στρώματα της
μεσαίας τάξης, το 54% όσων ανήκουν στα
μικρομεσαία στρώματα της μεσαίας τάξης και το 69% αυτών που συγκαταλέγονται στο επίπεδο χαμηλότερα της μεσαίας τάξης. Αντίθετα, πιο ευχαριστημένοι
εμφανίζονται το 47% όσων ανήκουν στα
ανώτερα στρώματα της μεσαίας τάξης, το
36% όσων δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην

οικονομική ζωή, το 33% αυτών που ανήκουν στα μικρομεσαία στρώματα της μεσαίας τάξης και το 32% όσων τοποθετούν
τους εαυτούς τους στην ανώτερη τάξη.
Όσον αφορά τα χρέη προς τράπεζες,
Εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν τα εξυπηρετούν, το 27% ανήκει στις ηλικίες 45-54
ετών, το 26% στην κατηγορία 55-64 και
το 22% στην κατηγορία 35-44 χρόνων. Ειδικά για όσους δεν εξυπηρετούν τα χρέη
τους, το 22% δηλώνουν άνεργοι, το 10%
εργοδότες / επιχειρηματίες και το 7% αυτοαπασχολούμενοι. «Κανένα χρέος» δηλώνουν πως έχουν το 58% των συνταξιούχων, το 55% των φοιτητών και φαντάρων,
το 53% των εισοδηματιών, καθώς και το
50% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα
και όσων απασχολούνται με τα οικιακά.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης
Τσίπρας, πάντως, δε δείχνουν να έχουν
κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών,
έστω και από τη θέση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικές είναι οι
απαντήσεις στο ερώτημα πώς θα ήταν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός
το 2015-2019, αντί του Αλέξη Τσίπρα.
«Θα τα είχε καταφέρει πολύ χειρότερα» απαντά το 24,6% των ερωτηθέντων και «μάλλον χειρότερα» το 12,4%.

Δηλαδή, το 37% θεωρεί χειρότερο το σημερινό πρωθυπουργό σε σχέση με τον
προκάτοχο του, την ίδια ώρα που το 43%
έχει την αντίθετη άποψη («μάλλον καλύτερα» απαντά το 21,9% και «πολύ καλύτερα» το 21,1%). Υψηλό είναι και το ποσοστό
αυτών που υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι
«τα ίδια περίπου», φτάνοντας στο 16,5%,
ενώ «δε γνωρίζω / δεν απαντώ» σημείωσε
το 3,5%.
Συντριπτικά υπέρ της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας τάσσονται οι πολίτες. Εν προκειμένω,
«πολύ θετική για τη χώρα» τη χαρακτηρίζουν το 42,2% των πολιτών, «μάλλον
θετική» το 26,9% (συνολικά 72,1% εμφανίζονται υπέρ), «μάλλον αρνητική» το
12,8% και «πολύ αρνητική» το 7,2% (μόλις
το 20% αντίθετοι). Επίσης, «δε γνωρίζω»
απάντησε το 8,8% και «δεν απαντώ» το
2%. Στα ίδια περίπου επίπεδα κυμαίνεται
η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
όσον αφορά την ελληνογαλλική αμυντική
συμφωνία. «Ήταν πολύ λάθος» είναι η
θέση του 39,8% όσων ερωτήθηκαν, «μάλλον λάθος» του 19,3%, «μάλλον σωστή»
του 15,7% και «πολύ σωστή» του 7,8%.
«Δε γνωρίζω» απάντησε το 14%, ενώ το
3,3% δεν απάντησε στο ερώτημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέο ρεκόρ το ελληνικό χρέος

Κ

Ξεπέρασε τα 354 δισ.!!!

άθε ρεκόρ σπάει το ελληνικό χρέος, καθώς μέσα σε σχεδόν έξι μήνες
αυξήθηκε κατά 13 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή τέσσερις ΕΝΦΙΑ! Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα τέλη του β’ τριμήνου
του 2021 το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα
354 δισ. ευρώ, καθώς στα τέλη του α’ τριμήνου το αντίστοιχο ποσό ήταν 344,1 δισ.
ευρώ, ενώ στα τέλη του 2020 είχε διαμορφωθεί στα 341 δισ. ευρώ.
Με την Ελλάδα να διαθέτει, σύμφωνα με
τα ίδια στοιχεία, και διψήφιο ποσοστό ελλείμματος, το οποίο επιβεβαιώθηκε από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ. αλλά και από τη Eurostat, η
πορεία της οικονομίας φαίνεται ότι κινείται σε κινούμενη άμμο, καθώς έχει ξεκι-

νήσει ήδη η συζήτηση σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο για τους νέους δημοσιονομικούς
κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν
τα κράτη – μέλη μετά το 2023.
Ωστόσο, με διψήφια ελλείμματα και χρέη
που σπάνε κάθε (αρνητικό) ρεκόρ, θεωρείται πως δύσκολα η χώρα θα μπορέσει
να ακολουθήσει τους νέους στόχους που
θα θέσει η Κομισιόν και δεν αποκλείεται
σύντομα να έρθει αντιμέτωπη με συνθήκες λιτότητας, για την οποία ήδη πιέζει το
ισχυρό «μπλοκ» του ευρωπαϊκού Βορρά.
Η πανδημία «ροκάνισε» εισοδήματα
3,3 δισ., ενώ βαριά ήταν η σκιά της πανδημίας στα εισοδήματα των νοικοκυριών,
καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά
3,3 δισ. ευρώ το 2020. Συγκεκριμένα, από
τα 121,8 δισ. ευρώ το 2019, το εισόδημα
μειώθηκε κατά 2,7%, στα 118,5 δισ. ευρώ,
ενώ, λόγω και του lockdown, μειώθηκε
και η καταναλωτική δαπάνη. Από τα 126,6
δισ. ευρώ, οι πολίτες κατανάλωσαν σε
προϊόντα και υπηρεσίες 115,5 δισ. ευρώ,
δηλαδή 11,1 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση
με το 2019.
Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η
ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
-Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου
κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προ-

στιθέμενη αξία ήταν 19,3% το 2020, σε
σύγκριση με 18,5% το 2019.
-Το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα
στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ
και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
σε 65,5 δισ. ευρώ.
-Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε
σχέση με την αλλοδαπή, ενώ το 2019 η
καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2
δισ. ευρώ.
© Newsbreak.gr
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Κυριάκος Μητσοτάκης: Φταίνε οι πολίτες
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το μπαλάκι των ευθυνών πάει σε όλους τους άλλους πλην της Κυβέρνησης

Α

πευθύνοντας χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα «Διαχείριση των χρόνιων
νοσημάτων και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου μετά την πανδημία
COVID-19», την οποία διοργάνωσε -νωρίτερα αυτή την εβδομάδα- η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στη Φώφη Γεννηματά και ακολούθως
επιτέθηκε στους ανεμβολίαστους.
«Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται δυστυχώς στη σκιά της μεγάλης απώλειας
της Φώφης Γεννηματά κι ενώ ταυτόχρονα
η υγειονομική κρίση έχει πλέον μετατραπεί σε μία πανδημία που αφορά κυρίως
τους ανεμβολίαστους».
Για τον Πρωθυπουργό τα μέτρα που ανακοίνωσε την Τρίτη 2/11 το Υπουργείο Υγείας για τους ανεμβολίαστους, έχουν τρεις
στόχους:
-Να μην ξανακλείσει η κοινωνία και οικονομία («δεν πρόκειται να ξανακλείσουν»,
είπε χαρακτηριστικά)
-Να μη χάσουν «τα δικαιώματα που απέκτησαν (σ.σ. που είχε καταπατήσει η κυβέρνηση) οι εμβολιασμένοι συμπολίτες
μας» («δεν πρόκειται», είπε κι εδώ)
-Να ελέγχονται όσοι δε θωρακίζονται
ακόμα με το εμβόλιο περισσότερο με περισσότερα τεστ «ώστε να προστατεύονται
και οι ίδιοι και οι γύρω τους».
ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Το μπαλάκι της ευθύνης πήγε πάλι στους
πολίτες, γιατί όπως άφησε να εννοηθεί ο

κ. Μητσοτάκης, αυτοί φταίνε για τη συμφόρηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας: «Θα
ζητήσω και πάλι από όσους το σκέφτονται,
να εμβολιαστούν αύριο κιόλας, για να πάψουμε να θρηνούμε απώλειες τις οποίες
θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει. Αν
είχαμε υψηλότερα επίπεδα εμβολιασμού
θα είχε μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία
μας και θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε
επιτέλους από αυτή την περιπέτεια. Και
μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χτίσουμε
τελικά ένα ανθρωποκεντρικό και όχι ένα
ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας».
Δύο χρόνια τώρα τι ακριβώς κάνει η κυβέρνησή του για το θέμα; Η απάντηση σε
αυτό φαίνεται καθημερινά στα δημόσια
νοσοκομεία…
Επόμενος φταίχτης κατά τον Πρωθυπουργό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Τα fake news κυριαρχούν αυτή τη στιγμή
στο διαδίκτυο και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πανδημία ανέδειξε τη
μεγάλη δυναμική που δυστυχώς έχουν οι
θεωρίες συνωμοσίας, οι αντι-επιστημονικές προσεγγίσεις και οι φήμες που με
πολύ μεγάλη ταχύτητα αναπαράγονται,
κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
Δε θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά και
στην τρίτη δόση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμισε πως την Παρασκευή 5/11 ανοίγει η πλατφόρμα για το
γενικό πληθυσμό: «Ασφαλώς θα επιμείνουμε πολύ σε αυτό, δηλαδή να ολοκληρωθεί γρήγορα ο κύκλος της ενισχυτικής

Ανεπαρκής η προστασία στους
εμβολιασμένους καρκινοπαθείς

Π

ερισσότεροι από τους μισούς
ασθενείς με καρκίνους αίματος,
οι οποίοι έχουν πλήρως εμβολιαστεί
κατά του κορωνοϊού, έχουν μικρή ανοσιακή προστασία έναντι της νόσου
Covid-19, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές του King’s College και
του Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη μελέτη SOAP2 και τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας του καρκίνου «Cancer
Cell», μελέτησαν 159 άτομα, από τα
οποίους τα 72 με συμπαγείς όγκους, τα
56 με καρκίνους του αίματος και τα 31
χωρίς κανέναν καρκίνο. Όλοι τους είχαν
κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer/BioNTech.
Διαπιστώθηκε ότι μετά τον πλήρη εμβολιασμό το 57% των ασθενών με καρκίνους του αίματος είχε ανεπαρκή ανοσιακή απόκριση στον κορωνοϊό. Μόνο
το 36% είχε αναπτύξει αντισώματα και
κυτταρική ανοσία (Τ-λεμφοκύτταρα),
έναντι ποσοστού 78% στους καρκινοπαθείς με συμπαγείς όγκου και 88% στους
υγιείς της ομάδας ελέγχου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τον αυξημένο κίνδυνο
για Covid-19 ακόμη και των πλήρως εμ-

βολιασμένων με καρκίνους του αίματος
και την ανάγκη να κάνουν τρίτη ενισχυτική δόση.
Από την άλλη, οι ασθενείς με συμπαγείς όγκους, όπως μαστού, δέρματος ή
ουρολογικούς, ενώ έχουν μικρή ανοσιακή απόκριση μετά την πρώτη δόση του
εμβολίου (μόνο το 38%), η προστατευτική ανοσία βελτιώνεται αισθητά μετά
τη δεύτερη δόση. Ενώ προηγούμενες
μελέτες είχαν δείξει ότι η καθυστέρηση
της δεύτερης δόσης στους υγιείς ανθρώπους μπορεί να βελτιώσει την ανοσιακή
απόκριση του οργανισμού τους απέναντι
στον κορωνοϊό, η νέα μελέτη δείχνει ότι
αυτό δεν ισχύει στους καρκινοπαθείς,
οι οποίοι δεν πρέπει να καθυστερούν
τη δεύτερη δόση.
Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης την
ανάγκη οι ευάλωτες ομάδες, όπως οι
καρκινοπαθείς, να φοράνε μάσκα και
να τηρούν τις αποστάσεις, ιδίως σε πολυσύχναστα μέρη και στα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Επίσης, συνιστάται ο εμβολιασμός των παιδιών που έρχονται σε
επαφή με ασθενείς με καρκίνους του
αίματος.
Ο επικεφαλής ερευνητής, καθηγητής
Άντριαν Χεϊντέι, δήλωσε ότι «τα εμβόλια
κατά του ιού SARS-CoV-2 αποτελούν αξιοσημείωτη επιτυχία, αλλά όχι για όλους,
καθώς πολλοί ασθενείς με καρκίνο συνεχίζουν την καθημερινή ρουτίνα τους παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτοι. Οι επιστήμονες πρέπει να βρουν
τρόπους για να κάνουν τα εμβόλια πιο
αποτελεσματικά για τους καρκινοπαθείς».
© Newsbreak.gr

τρίτης δόσης διότι γνωρίζουμε -πια μας
έχετε ενημερώσει επιστημονικά- ότι το
τείχος ανοσίας αρχίζει μετά το εξάμηνο
να παρουσιάζει ρωγμές και ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί είναι η τρίτη ενισχυτική
δόση».
Το ότι πρακτικά δεν υπάρχει τείχος ανοσίας, από τη στιγμή που και οι εμβολιασμένοι νοσούν (ακόμα και ελαφρύτερα), είναι
προφανώς λεπτομέρεια για τον Πρωθυπουργό. Αλλά δεν πτοείται και συνεχίζει:
«Ενθαρρύνουμε τους πολίτες, τους ζητάμε
να κάνουν την τρίτη δόση το συντομότερο δυνατό, ώστε να ενισχύσουν ακόμα
περισσότερο την άμυνά τους απέναντι
στον κορωνοϊό και βέβαια είναι πολύ πιο
εύκολο να πείσουμε κάποιους συμπολίτες
μας να κάνουν την τρίτη δόση από το να
πείσουμε αυτούς που δυστυχώς και σήμερα αντιμετωπίζουν το εμβόλιο με σκεπτικισμό και με απόλυτη άρνηση».
«ΘΩΡΑΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ,
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΙΣΩ»
Λίγο μετά την ομιλία του, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έσπευσε με υπερβολικό τρόπο να σχολιάσει με ανάρτησή του τη νέα
εφαρμογή Covid Free GR Wallet: «Η ελευθερία μας στην οθόνη μας!».
«Από σήμερα, η νέα εφαρμογή Covid
Free GR Wallet θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να κινείται άνετα στην καθημερινότητά του. Εκεί θα αποθηκεύει εύκολα στο
κινητό του τηλέφωνο κάθε πιστοποιητικό
σχετικό με τον Covid (εμβολιασμού, τεστ
ή βεβαίωση νόσησης), ώστε να το επιδει-

κνύει γρήγορα και άνετα όπου χρειάζεται
(σ.σ. σαν το πιστοποιητικό κοινωνικών
φρονημάτων ένα πράγμα). Θωρακίζοντας την υγεία μας, παίρνουμε τη ζωή μας
πίσω. Και με σύμμαχο την τεχνολογία, την
κρατάμε κυριολεκτικά στα χέρια μας!».
© Newsbreak.gr
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Απαιτείται ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για να καταλήξουμε
σε ένα Στρατηγικό Σχέδιο για το Μέλλον, σε συνδυασμό
με κοινές αξίες προς ένα κοινό όραμα

Ο

κορωνοϊός, παρά τις ριζικές αλλαγές
που επέφερε εν μία νυκτί στην ανθρωπότητα, μας έκανε επίσης να αναλογιστούμε και να εστιάσουμε στο τι είναι
ουσιαστικό και σημαντικό στη ζωή, ενώ
την ίδια στιγμή, αποκάλυψε και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Βιώνοντας σχεδόν δύο χρόνια τώρα τα δεινά του
Covid 19 παγκοσμίως, γίναμε μάρτυρες
πολλών αντιδράσεων: παράνομες αγορές
εμβολίων από χώρες, ψευδείς ειδήσεις,
απληστία και κέρδος, και παράλληλα, συνεργασίες άνευ προηγουμένου μεταξύ
θεσμών και ατόμων, και αναβίωση της
ζωής. Mια ζωή γεμάτη στενοχώρια, ελπίδα και μια διαφορετική αντίληψη.
Γράφει η
Αναστασία Κωστόπουλος*
Masters in Urban Planning
Université de Montréal (MURB)
Στην Αρχιτεκτονική, ένα Σχέδιο έχει
στρατηγική δομή και απαιτεί ανάλυση και
σπουδή πριν μεταβούμε στη φάση σχεδιασμού τού οράματός μας, λαμβάνοντας
πάντα υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πλευρές κάθε
πρότασης. Προχωρώντας προς το αύριο
της ανθρωπότητας, γνωρίζουμε ότι χωρίς
κάποιο Στρατηγικό Σχέδιο θα αποβεί ολέθριο. Στο Σχεδιασμό του Μέλλοντος μας
ως Άνθρωποι αυτής της Γης, τα δεδομένα
από πληροφορίες που προέρχονται από
την έρευνα και ανάλυση, εμπειρία και εξέλιξη, γίνονται πλέον διαθέσιμα στιγμιαία
και παγκοσμίως.
Τα τρέχοντα παγκόσμια προβλήματά μας
προσιδιάζουν στις κοινές προκλήσεις που
εμείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε: Κλιματική Κρίση, Μετανάστευση, Πανδημίες,
Οικονομικές αδικίες και πολλά άλλα.
Απαιτείται ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για
να καταλήξουμε σε ένα Στρατηγικό Σχέδιο

για το Μέλλον, σε συνδυασμό με κοινές
αξίες προς ένα κοινό όραμα.
Και τώρα, αυτή τη δεδομένη χρονική
στιγμή, η Ελλάδα ως έθνος βρίσκει τον
εαυτό της σε ένα σταυροδρόμι Παγκόσμιων Προκλήσεων, σε μια Παγκόσμια Πλατφόρμα, μαζί με την ικανότητα της να συνεισφέρει στο Στρατηγικό Σχέδιο για τον
Κόσμο. Θα λάβει η Ελλάδα λοιπόν θέση;
Η Ελλάδα επαναπροσδιορίσθηκε από
μια χώρα καταφρονεμένη και σε απόγνωση τη δεκαετία του 2010 σε μια χώρα άξια
σεβασμού και με δυνατότητες παγκόσμιας ηγεσίας. Από πού λοιπόν προέρχεται
αυτή η δύναμη;
Οι ρίζες της Ελλάδας είναι η Ιστορία και
η Γλώσσα της. Τόσο βαθιά ριζωμένες και
καλλιεργημένες για χιλιάδες χρόνια που,
αν χρησιμοποιηθούν σωστά, θα μπορούσαν να προωθήσουν μια νέα εποχή
Αναγέννησης για την Ανθρωπότητα. Η
συνεισφορά και τα επιτεύγματα του Ελληνισμού είναι πάρα πολλά, για να αναφερθούν αναλυτικά σε ένα μικρό άρθρο. Αυτό
που οφείλουμε να κατανοήσουμε είναι η
σπουδαιότητα των στοιχείων του Ελληνισμού σε αυτό το σταυροδρόμι προς ένα
υγιές μέλλον για το αύριο.
Σήμερα, σε συλλογικό επίπεδο, οι Άνθρωποι έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια
για να ζήσουν μια ζωή γεμάτη νόημα. Τεχνολογία, Πλούτος, Εκπαίδευση, Γνώση.
Ωστόσο, σε ατομικό επίπεδο, οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε ευτυχισμένοι.
Ως άνθρωποι λοιπόν εκφυλιζόμαστε.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, η
Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του Ανθρώπου. Είτε μέσω της μυθολογίας, της φιλοσοφίας, της αρχιτεκτονικής,
των τεχνών ή των επιστημών, η αναζήτηση απαντήσεων και λογικών εξηγήσεων
σε σχέση με την ανθρώπινη φύση πάντοτε
απασχολούσε τους Έλληνες.
Βασικό κίνητρο για τον «Γραικό» να εξε-

ρευνήσει και να κατακτήσει την ΟΥΤΟΠΙΑ
υπήρξε πάντοτε η Επικοινωνία, σε συνδυασμό με την Ετερογένεια. Όπως πολύ σωστά εξηγεί η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου:
«Το γεωγραφικό ανάγλυφο και οι κλιματικές συντεταγμένες μιας περιοχής συνθέτουν τη βάση πάνω στην οποία πλάθεται
η ζωή των ανθρώπων. Οι Έλληνες υπήρξαν
και είναι τυχεροί καθώς αναπτύχθηκαν σε
μίαν εκπληκτικά ποικιλόμορφη περιοχή
και σε μίαν εύκρατη ζώνη κλίματος από
τις ευνοϊκότερες της γης. Αυτή είναι η
βάση που προικοδότησε στον Ελληνισμό
το στοιχείο της ετερογένειας. Αποτελούμενη από πολλά βουνά και κοιλάδες και
σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα,
με δαντελωτές παραλίες και χιλιάδες νησιά, όλα με μοναδική χλωρίδα και πανίδα
που κατοικήθηκαν και κατοικούνται από
ετερογενείς ανθρώπους με διαφορετικές
δραστηριότητες και επαγγέλματα. Από νομάδες βοσκούς και γεωργούς, ναύτες και
ψαράδες και καπετάνιους, τεχνίτες, εμπόρους, επιστήμονες, μουσικούς και καλλιτέχνες, συγγραφείς και ποιητές. Η ποικιλία
αυτών των αλληλεπιδράσεων συνέβαλε
καταλυτικά στον εμπλουτισμό τής γλώσσας με νοήματα και όρους απαραίτητους
για την επικοινωνία και την έκφραση σκέψης και εμπειριών που πηγάζουν από αυτές τις ενέργειες και σχετίζονται με αυτές.
Με άλλα λόγια, μια κυριολεκτική απεικόνιση της ουσίας της καθημερινής ζωής».
Ετερογένεια και εξερεύνηση, τόσο βαθιά
ριζωμένες στην ιστορία, από την Αρχαία
και Κλασσική Ελλάδα έως την Περσική
εποχή, όπου η αλληλεπίδραση πολλαπλών πολιτισμών, πόλεων-κρατών σε συνδυασμό με θαλάσσια ταξίδια και εμπόριο,
δημιούργησαν χιλιάδες αποικίες στις
ακτές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με
διαφορετικούς πολιτισμούς στην βόρεια
και ανατολική Αφρική και στην Ευρώπη

1610

1610

και ανέπτυξαν τρόπους ανταλλαγής προϊόντων. Ο Μέγας Αλέξανδρος αργότερα
καθιέρωσε πρακτικές που συνέδεσαν αυτές τις περιοχές και στις οποίες προστέθηκαν κι άλλες περιοχές σε Αίγυπτο, Μέση
Ανατολή και Ασία, με εμπορικά δίκτυα
και ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων. Οι
ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις που
εισήγαγε ο Έλληνας στα μέρη που κατέκτησε, αποτέλεσαν νέες εναλλακτικές για
πολιτιστικά επιτεύγματα, μεταξύ αυτών
και η εκπαίδευση ελληνικού χαρακτήρα, η
οποία απευθύνεται στο σώμα και το νου,
η φιλοσοφία, η πολιτική, η καλαισθησία,
το θέατρο.
Και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το
σπουδαιότερο στοιχείο αυτής της εξέλιξης ήταν η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική
γλώσσα, τόσο πλούσια σε δυνατότητες
και περιεχόμενο για επικοινωνία και έκφραση που, όπως ελάχιστες ακόμη γλώσσες μεταξύ των περίπου 6.000 γλωσσών
παγκοσμίως, κατάφερε να διατηρηθεί και
να υπάρχει χωρίς διακοπή για περισσότερα από 3.500 χρόνια. Μια γλώσσα τόσο
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό
και την πρόοδο που χρησιμοποιήθηκε και
από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με περηφάνεια, καθώς είχε συνδεθεί με την ανώτερη τάξη. «Οι Κύριοι της Γνώσης και του
ευ ζην’».
Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ποια θέση
κατέχουμε εμείς οι Έλληνες στο σημερινό
κόσμο. Ο γνωστός γλωσσολόγος Γεώργιος
Μπαμπινιώτης ανησυχεί «ότι η ανθεκτικότητα η οποία χαρακτηρίζει τη μακρά
ιστορία του Έλληνα αντιμετωπίζει κίνδυνο
διάβρωσης από σωρεία αγγλικών φράσεων που κατακλύζουν πλέον την καθημερινότητά μας».
Όπως αναφέρει ο ίδιος, «στη διάρκεια
ενός έτους μόνο, οι Έλληνες χρειάστηκε να
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Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 4 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί μια
δυναμική διαδικασία, η οποία θέτει τα
κριτήρια για συγκεκριμένα απτά βήματα
ως το πλαίσιο που θα μας οδηγήσει στην
επίτευξη των φιλοδοξιών μας.
Το Όραμα αυτή τη στιγμή σε Παγκόσμια
κλίμακα είναι ένας Κόσμος Ανθρώπων με
Αξιοπρέπεια εναρμονισμένος με τη Φύση.
◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 8
βάλουν στο μυαλό και τη γλώσσα τους λέξεις όπως «lockdown», «delivery», «click
away»». Γίναμε τώρα λοιπόν «Κύριοι της
Ευκολίας και του Εντυπωσιασμού’»; Και τί
γίνεται με την ανεπίσημη e-γλώσσα που
χρησιμοποιούν καθημερινά οι χρήστες
της Γενιάς Ζ; Αποτελεί αυτή η επικοινωνία πλέον την απεικόνιση της ουσίας της
ζωής;
Φαντάζομαι το αληθινό ερώτημα είναι
το εξής: Τί μας κάνει ευτυχισμένους; Ή
μήπως: Ήταν οι άνθρωποι πιο ευτυχισμένοι δυο χιλιάδες χρόνια πριν; Ή ακόμη καλύτερα: Ποιες αξίες είναι απαραίτητες για
να γίνουν οι άνθρωποι ευτυχισμένοι και
πλήρεις; Είναι η πρόσκαιρη ικανοποίηση
που παίρνουμε όταν μας κάνουν «like» ή
μήπως τα επιτεύγματά μας που προέρχονται από «πίεση» και «δουλειά»; Ή μήπως
πρόκειται για έναν εύθραυστο συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων;
Το χάσμα μεταξύ του χθες και του αύριο έχει μεγαλώσει και πλέον, σε αυτό

το σταυροδρόμι, έχουμε και τους δυο
δρόμους μπροστά μας. Ο ένας προχωράει μπροστά, ενώ ο άλλος μένει πίσω. Σύντομα όμως ο ένας δρόμος θα βρίσκεται
τόσο πολύ μακριά, χωρίς καμία σύνδεση
με τον προηγούμενο, που δε θα ξέρουμε ότι υπήρξε κάποτε. Αυτός ο δρόμος,
ωστόσο, έχει το ρίσκο μιας επικίνδυνης
κατεύθυνσης. Όπως σωστά ανέφερε ο
Yuval Noah Harari: «Η ανθρωπότητα έχει
ήδη αποκτήσει θεϊκές ικανότητες. Η ψηφιοποίηση παράγει πλέον διαφορετικές
κοινωνίες διανόησης και εξουσίας. Ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσουμε λανθασμένα
αυτή τη δύναμη και να καταλήξουμε σε
μια εσωτερική οικολογική καταστροφή,
είναι πραγματικός. Μην προσπαθήσετε
να σταματήσετε την τεχνολογική πρόοδο.
Προσπαθήστε να τρέξετε πιο γρήγορα».
Επομένως, το ερώτημα είναι, ποιος θα
γίνει οδηγός μας σε αυτόν τον μαραθώνιο; Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Είναι όντως συναρπαστικό να βλέπεις Έλληνες σε όλο τον κόσμο να συνεχίζουν να
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συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες και να προσπαθούν να προωθήσουν
τις πολύτιμες αξίες των προγόνων μας,
όπως αγάπη και ενότητα, σεβασμό, συμβίωση, πίστη και δόξα, ειρήνη, αυτοθυσία,
προσφορά και αφοσίωση στο γενικότερο
καλό. Είναι με αυτήν τη βάση αξιών που
πρέπει να επαναξιολογήσουμε τις σημερινές προκλήσεις, όπως οι περιβαλλοντικές
και ανθρώπινες αδικίες.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί μια
δυναμική διαδικασία, η οποία θέτει τα
κριτήρια για συγκεκριμένα απτά βήματα
ως το πλαίσιο που θα μας οδηγήσει στην
επίτευξη των φιλοδοξιών μας. Το Όραμα
αυτή τη στιγμή σε Παγκόσμια κλίμακα είναι ένας Κόσμος Ανθρώπων με Αξιοπρέπεια εναρμονισμένος με τη Φύση. Ποια
οντότητα μπορεί να μας οδηγήσει προς
αυτόν το στόχο; Η Silicon Valley δε θα
πρέπει να έχει τη δύναμη να μας ορίζει.
Η Silicon Valley θα μπορούσε να γίνει ένα
εργαλείο προς την επίτευξη του στόχου.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να καθορίσουν
αυτό το εγχείρημα και δημοκρατικές δια-

C

δικασίες θα πρέπει να λάβουν χώρα με τη
συνδρομή επιστημόνων, φιλοσόφων, παιδαγωγών και ακαδημαϊκών σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Αυτή η μεταμόρφωση απαιτεί το παρελθόν να συνδυαστεί με το μέλλον. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι οι κινητήριες
δυνάμεις και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί
και η οικογένεια θα πρέπει να γίνουν οι
δυνάμεις εφαρμογής. Και ποια χώρα θα
ήταν καλύτερη από τη Σύγχρονη Ελλάδα, να γίνει μπροστάρης για το Απόλυτο
«Κάλλος στη Ζωή» που συνδέει τις αρετές
της Ανθρώπινης Ψυχής με την καθημερινότητα.
*Η Αναστασία Κωστοπούλου είναι Ελληνοκαναδή επιχειρηματίας και ανεξάρτητη δημοσιογράφος στης οποίας το DNA
είναι βαθιά ριζωμένα τα ελληνικά ιδανικά. Είτε συνεισφέρει στη διάσωση του
Πάρκου Mount Royal στο Μόντρεαλ είτε
μάχεται για τη δημιουργία ανεξάρτητου
κοιμητηρίου στην Γλυφάδα (το οποίο τελικά έγινε πραγματικότητα), οι αξίες της
εκτιμώνται ιδιαιτέρως.
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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
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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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Πώς θα τελειώσει ο κορωνοϊός;

Ο κόσμος παρακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο για να μάθει

Κ

αθώς το Cop26 στη Γλασκόβη έχει
ήδη ξεκινήσει, ένα πρόβλημα συλλογικής δράσης βρίσκεται στο επίκεντρο
– με φόντο ένα άλλο. Ο κορωνοϊός έχει
περιγραφεί από πολλούς ως πρόβα – τζενεράλε, για την ικανότητά μας να λύσουμε
το μεγαλύτερο πρόβλημα της κλιματικής
κρίσης, επομένως φαίνεται λογικό να επισημάνουμε πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, η κοινή αντιμετώπιση
έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ για την
επίλυση του προβλήματος του κορωνοϊού.
Σύνταξη-επιμέλεια:
Στέλιος Βασιλούδης (zougla.gr)
© The Guardian
Η τελική έκβαση έγινε προφανής το τελευταίο διάστημα: αντί να απαλλαγούν
εντελώς από τον ιό, οι χώρες θα πρέπει να
συνηθίσουν να ζουν με αυτόν. Ο όρος που
χρησιμοποιούμε για μια ασθένεια που είμαστε υποχρεωμένοι να φιλοξενούμε επ’
αόριστον είναι «ενδημική». Σημαίνει ότι ο
παράγοντας που προκαλεί την ασθένεια –
ο ιός Sars-CoV-2 σε αυτήν την περίπτωση
– κυκλοφορεί πάντα στον πληθυσμό, προκαλώντας περιοδικές αλλά λίγο – πολύ
προβλέψιμες εστίες νόσου. Καμία χώρα
δεν έχει μπει ακόμα στα πιο ήρεμα νερά
τής ενδημικότητας – βρισκόμαστε όλοι
ακόμα στην ανησυχητική φάση της πανδημίας.
Σε αυτή τη φάση της πανδημίας, τα ξεσπάσματα είναι απρόβλεπτα και καταστροφικά. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί
άνθρωποι που παραμένουν ευάλωτοι
στον ιό, είτε επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί είτε επειδή δεν έχουν αντιμετωπίσει
ακόμη την κυρίαρχη πλέον παραλλαγή

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

Delta, η οποία μεταδίδεται ακόμη και μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων. Ο ιός
θα βρει τους περισσότερους από εμάς τελικά – ακόμα κι αν δε μας κάνει όλους να
αρρωστήσουμε σοβαρά.
«Μόνο όταν αυτές οι δεξαμενές ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού «στεγνώσουν», θα μπορούμε να πούμε ότι η
πανδημία έχει τελειώσει», λέει ο μοντελιστής μολυσματικών ασθενειών Adam
Kucharski της Σχολής Υγιεινής & Τροπικής
Ιατρικής του Λονδίνου. Από εκεί και πέρα,
η εξάπλωση της νόσου θα συντηρείται
από πιο ήπιες δυνάμεις, όπως η σταδιακή
εξασθένηση της ανοσίας στον ανθρώπινο
πληθυσμό και η εμφάνιση σχετικά ήπιων
νέων παραλλαγών. Κανείς όμως δεν ξέρει
ακόμα πότε θα συμβεί αυτό, γιατί υπάρχει
αβεβαιότητα για το πόσο καιρό ένα άτομο διατηρεί ανοσία στον Sars-CoV-2 μετά
από φυσική μόλυνση ή εμβολιασμό, καθώς και για την ικανότητα του ιού να δημιουργεί παραλλαγές που δεν είναι ήπιες.
Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η μετάβαση
στην ενδημικότητα θα συμβεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε διαφορετικές
χώρες και περιοχές. Δεν είναι παράλογο
να πιστεύουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο,
με τους υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων
και ποσοστών εμβολιασμών, μπορεί να
είναι μεταξύ εκείνων που βρίσκονται πιο
κοντά στο σημείο καμπής – γι’ αυτό και
άλλες χώρες το παρακολουθούν στενά.
Η μετάλλαξη Delta, η οποία είναι περίπου
τρεις φορές πιο μεταδοτική από την αρχική παραλλαγή του Sars-CoV-2 της Γουχάν,
δεν έχει φτάσει ακόμη σε πολλές χώρες,
αλλά από το Μάιο κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει εξαπλωθεί σαν
πυρκαγιά μετά την «ημέρα ελευθερίας»

στις 19 Ιουλίου. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται
στο τελικό κύμα πανδημίας, από το οποίο
θα βγει στην ενδημική φάση την επόμενη
άνοιξη. Άλλοι πιστεύουν, ότι η πανδημία
επιφυλάσσει πολλά περισσότερα κύματα, ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα κύματα μπορεί να είναι μικρότερα από
ότι στο παρελθόν, ειδικά επειδή τα εμβόλια έχουν σπάσει, σε μεγάλο βαθμό, τη
σχέση μεταξύ μόλυνσης και νοσηλείας.
Ωστόσο, οι Βρετανοί μπορεί να χρειαστεί
να αντιμετωπίσουν ακόμη ένα χρόνο ή
και περισσότερο, κατά τη διάρκεια του
οποίου μεγάλος αριθμός ευάλωτων ανθρώπων θα πεθάνει. Άλλοι αναφέρουν
τις εξουθενωτικές συνέπειες του μακροχρόνιου κορωνοϊού και την πιθανότητα
έντονης πίεσης ή και κατάρρευσης των
συστημάτων υγείας.
Κάθε χώρα θα φτάσει τελικά στην ενδημικότητα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο
οδεύει προς τα εκεί πολύ γρήγορα – και
αναπόφευκτα θα πρέπει να πληρώσει ένα
ανθρώπινο τίμημα. Το να αφήνουμε τον ιό
να μεταδίδεται ανεξέλεγκτα, ακόμη και σε
έναν ιδιαίτερα εμβολιασμένο πληθυσμό,
εγκυμονεί και άλλους κινδύνους.
«Οι υψηλοί αριθμοί κρουσμάτων στο
Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία», λέει ο μοντελιστής Robin Thompson
από το Πανεπιστήμιο του Warwick και
συμπληρώνει: «Δεν έχουμε δει ακόμη μια
παραλλαγή του ιού που να προκαλεί σοβαρή ασθένεια ακόμη και στους πλήρως
εμβολιασμένους. Ας χτυπήσουμε ξύλο,
πως δε θα συμβεί».

Ο ιολόγος Didier Trono της Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne
στην Ελβετία είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ο SARSars – CoV-2 πλησιάζει στα
όρια της ικανότητάς του να προσαρμόζεται μέσω μετάλλαξης: «Αν και συνεχίζουν
να εμφανίζονται νέες παραλλαγές – όπως
η AY.4.2 – που άρχισε πρόσφατα να εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – αυτές
είναι μόνο ελαφρώς πιο μεταδοτικές από
την Delta, και η ασθένεια που προκαλούν
δεν είναι ουσιαστικά πιο σοβαρή τώρα
από ότι στις αρχές του 2020. Όμως, καθώς αυξάνεται η ανοσία στον πληθυσμό,
τόσο αυξάνεται και η επιλεκτική πίεση για
να μεταλλαχθεί ο ιός και να ξεφύγει από
αυτή την ανοσία».
Οι ειδικοί των εμβολίων εργάζονται εντατικά για να προετοιμαστούν για αυτόν τον
κίνδυνο. Είναι ένας αγώνας δρόμου μέχρι
τη γραμμή τερματισμού, με άλλα λόγια,
αλλά ένας αγώνας που μπορεί να μην κερδίσει ο ταχύτερος. Σε αυτό το σημείο, τα
εμβόλια μας προστατεύουν μεμονωμένα,
όχι συλλογικά.
Όμως, η μορφή που θα πάρει η ενδημική νόσος θα διαμορφωθεί συλλογικά. Το
μέλλον του κορωνοϊού θα μπορούσε να
είναι τόσο ήπιο όσο ένα κοινό κρυολόγημα, αλλά θα μπορούσε και να είναι χειρότερο. Η απάντηση σε αυτή τη μελλοντική
ασθένεια μπορεί να χρειαστεί να είναι
πιο επαχθής από την απάντηση στη γρίπη,
η οποία περιλαμβάνει μόνο μια ετήσια
δόση εμβολιασμού.
«Δε νομίζω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε μια κατάσταση όπου ο ιός, αν και
ενδημικός, ασκεί συντριπτική πίεση στα
συστήματα υγείας για μερικά χρόνια»,
λέει ο Kucharski.
Γι’ αυτό η πανδημία εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα συλλογικής δράσης
και γιατί το επερχόμενο κύμα – είτε είναι
το κύμα εξόδου είτε όχι – θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με μάσκες, επιπλέον ελαφρά μέτρα κοινωνικής απόστασης όπου
και όταν απαιτείται, και υψηλά ποσοστά
αναμνηστικών δόσεων, μεταξύ εκείνων
που είναι επιλέξιμοι. Η στρατηγική πρέπει
να παραμείνει τόσο ευκίνητη όσο και ο
ιός, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι δεν
υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στη διάθεση αναμνηστικών δόσεων σε πλούσιες
χώρες και τη διάθεση αρχικών δόσεων εμβολίων σε φτωχότερες.
Ο κορωνοϊός μπορεί να έχει στριμωχτεί,
αλλά δεν έχει τιθασευτεί ακόμη. Διατηρεί ακόμη τη δυνατότητα για εκτεταμένη
ζημιά. Όπως μας υπενθυμίζει το Cop26, η
αντιμετώπιση του θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής δράσης.

Είδη για γάμους και
βαπτίσεις από το
Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και
Θρησκευτικά είδη
• Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε
αποκλειστικότητα

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142
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Με άδεια χέρια έφυγε ο Ερντογάν
από τη συνάντηση με Μπάιντεν

δρος, δεν είναι ανεξέλεγκτος και ασύδοτος.
Ήρθε και η αναφορά Μπάιντεν στα ζητήματα της δημοκρατίας και του κράτους
δικαίου, καθώς και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι εστάλη το μήνυμα στον Ερντογάν ότι η Ουάσιγκτον θα τον έχει στην
πρέσα. Η ατζέντα του Τούρκου προέδρου,
ενός ηγέτη – νοσταλγού άλλων εποχών
που λειτουργεί ως μονάρχης, θεωρείται
προβληματική στη Δύση.
Πολλώ δε μάλλον σε εποχές που ακόμα
και παραδοσιακές μοναρχίες κάνουν σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού,
έστω και με ρυθμούς που δεν αρέσουν
στη Δύση.
Οι απαιτήσεις από χώρες – μέλη του
ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία, δεν μπορεί παρά
να μην είναι ίδιες.
Αλλιώς θα αλλοιωνόταν αυτό καθαυτό το
μήνυμα που υποτίθεται πως προσπαθούν
να εκπέμπουν οι Δυτικοί. Η ανοχή έχει τα
όριά της και ο Ερντογάν τα έχει ξεπεράσει
εδώ και καιρό…

Η

αποκωδικοποίηση των διαρροών ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ BULLYING
μετά τη συνάντηση Μπάιντεν – Ερ- Η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι
στην Ελλάδα είναι ένα διαρκές στρατιωτιντογάν, μάλλον παραπέμπει σε ναυάγιο.
κό bullying, το οποίο, όμως, δεν παράγει
αποτελέσματα.
Ζαχαρίας Μίχας*
Αφενός λόγω της παρουσίας των ελληνι© slpress.gr
κών Ενόπλων Δυνάμεων, αφετέρου λόγω
Όχι μόνο δεν έγινε βήμα γεφύρωσης του πλέγματος συμμαχιών με κράτη της
όσων διχάζουν τις δυο χώρες, αλλά καθί- ευρύτερης περιοχής, οι οποίες στηρίζοσταται ολοένα και πιο προφανές ότι τόσο νται φυσικά στα κοινά συμφέροντα, πάστρατηγικοί όσο και λόγοι εσωτερικών ντα όμως με αμοιβαίο σεβασμό και προισορροπιών στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπουν την σήλωση στο διεθνές δίκαιο.
Στη Συρία η Τουρκία έχει αρπάξει εδάφη
επανάληψη της σκανδαλωδώς ανεκτικής
συμπεριφοράς απέναντι στην Τουρκία και σφάζει Κούρδους. Στον Καύκασο επεπου επέδειξε η Δύση την περίοδο του Ψυ- νέβη με το γνωστό τρόπο υπέρ του Αζερχρού Πολέμου, αλλά και στις δεκαετίες μπαϊτζάν αλλά και σε συνεννόηση με τη
Ρωσία, τον κύριο αντίπαλο του ΝΑΤΟ.
που ακολούθησαν τη λήξη του.
Η αμερικανική κυβέρνηση, πάντως, δείΗ αναφορά πηγών της αμερικανικής
προεδρίας ότι ο Μπάιντεν κατέστησε χνει να μην είναι πλέον ικανοποιημένη,
σαφή την επιθυμία του «να εξευρεθεί απλά και μόνο επειδή η Τουρκία προμηαποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης των θεύει με οπλισμένα drones τους εχθρούς
διαφωνιών» των δυο πλευρών, οδηγεί σε της Μόσχας (Ουκρανία) και «ζορίζει» τους
Ρώσους, υποστηρίζοντας τους τουρκογεδύο συμπεράσματα:
-Πρώτον, ότι ο τρόπος αυτός ΔΕΝ έχει νείς Τατάρους στην Κριμαία.
Σε τελική ανάλυση, θα έπρεπε να είναι
εξευρεθεί.
-Δεύτερον, ότι οι διαφωνίες παραμένουν αφελείς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο
και όσο περνά ο χρόνος και ο Ερντογάν Λευκό Οίκο, για να πειστούν ότι αυτά είδεν προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις, η ναι πολιτικές «προσφορές» της Άγκυρας
προς τη Δύση και όχι επιλογές, που στυκατάσταση θα επιδεινώνεται.
Η διπλωματική γλώσσα επέβαλε την γνά υπηρετούν τα τουρκικά εθνικά συμαναφορά σε «εποικοδομητική συνομι- φέροντα.
Ούτε φυσικά η Μόσχα και το Κρεμλίνο είλία». Όποιος μείνει σε αυτό όμως θα έχει
ναι αφελείς για να θεωρήσουν την Τουρχάσει την ουσία.
Η λίστα και μόνο των ζητημάτων που κία αξιόπιστο εταίρο. Εν ολίγοις, ο Ερντοφέρονται οι δυο ηγέτες να εξέτασαν, σε γάν έχει κατορθώσει να εξαγριώσει με τη
συνδυασμό με την απουσία δηλώσεων, συμπεριφορά του τόσο τη Ρωσία όσο και
προφανώς διότι δεν είχαν κάτι θετικό να τις ΗΠΑ.
πουν, ή τουλάχιστον κάτι «ανώδυνο», είναι αμφότερα αποκαλυπτικά ως γεγονότα. ΜΠΑΙΝΤΕΝ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ F-16
Μπάιντεν και Ερντογάν μίλησαν επίσης
Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, Ανατολική
Μεσόγειος, Νότιος Καύκασος! Καλές οι και για το αίτημα της Άγκυρας για προμήευχαριστίες Μπάιντεν για το Αφγανι- θεια 40 καινούργιων προηγμένων F-16 και
στάν. Για την επόμενη ημέρα υπάρχουν για αναβάθμιση άλλων 80 παλαιότερων
μόνο τουρκικές προτάσεις με πάμπολλα τουρκικών F-16.
Η απάντηση Μπάιντεν ήταν αρκούντως
«θέλω»…
Για την Ανατολική Μεσόγειο τί να πρω- ψυχρή και απρόσωπη, σε μια έμμεση
τοπεί κανείς. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει υπενθύμιση στον Ερντογάν ότι στις δημοτην Κυπριακή Δημοκρατία και αρνείται να κρατίες δεν αποφασίζει ένας και διατάζει
αποδεχθεί ότι δικαιούται ΑΟΖ, την οποία τους υπόλοιπους:
«Υπάρχει διαδικασία, η οποία πρέπει να
οι Τούρκοι επιχειρούν να οικειοποιηθούν
με τη δύναμη των όπλων και με έρευνες ακολουθηθεί», με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει: Κογκρέσο, Επιτροπές, Μενέντεζ.
και γεωτρήσεις.
Ακόμα και να θέλει ο Αμερικανός πρόε-

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΙΑ
Τα ανωτέρω δε σημαίνουν ασφαλώς, ότι
αίφνης η σφοδρή επιθυμία των ΗΠΑ να
κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό «στρατόπεδο» έχει υποχωρήσει.
Ούτε πως θα υιοθετήσουν και θα προασπίσουν την Ελλάδα χάριν της δικαιοσύνης, ή της καλής μας συμπεριφοράς. Σημαίνουν όμως, ότι το πλαίσιο εντός του
οποίου λειτουργούν πλέον οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι πολύ πιο περιοριστικό.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας
μετάλλαξης του διεθνούς συστήματος συνολικότερα. Ο διπολισμός είχε σκληρούς

περιορισμούς, αλλά εντός των συμμαχιών
η ισχύς και το ειδικό βάρος κάθε χώρας –
μέλους είχε ξεχωριστή σημασία.
Σήμερα τέτοια σαφή όρια δεν υπάρχουν
και οι συμμαχικές σχέσεις, όταν λειτουργούν σε βάρος άλλων συμμάχων (π.χ. Έλληνες, Κούρδοι), δε μακροημερεύουν.
Αυτό που απαιτείται είναι η εξεύρεση
ισορροπίας, κάτι αδύνατο με χώρες των
οποίων οι ηγέτες δηλώνουν με τις πράξεις
τους ότι ξέρουν «να παίζουν μόνο επίθεση», θεωρώντας ότι τα πάντα τους ανήκουν.
Ο Ερντογάν αρνείται να αναζητήσει λογικούς συμβιβασμούς, διαστρέφοντας το
διεθνές δίκαιο και αδιαφορώντας όταν
όλοι οι υπόλοιποι τού επισημαίνουν – με
έμμεσο τρόπο είναι αλήθεια – ότι είναι
αδύνατο να αλλάξει όλος ο κόσμος για
να προσαρμοστεί στα χωρίς όρια «θέλω»
του.
Τέτοιοι ηγέτες ουσιαστικά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις συνέπειες των
πράξεων και των παραλείψεών τους. Κι
αυτές οι συνέπειες μπορεί να μην προκύπτουν άμεσα, αλλά η ιστορία δείχνει ότι
κάποια στιγμή έρχονται.
*Ο Ζαχαρίας Μίχας είναι συνιδρυτής
και διευθυντής Μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας
(ΙΑΑΑ/ISDA). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στις Στρατηγικές Σπουδές (MSc.Econ
in Strategic Studies) από το τμήμα Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου της
Ουαλίας.
Το πρώτο του πτυχίο είναι από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών
Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστήμιου.
Ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής, πληροφοριών και ασχολείται με ζητήματα
διεθνούς ασφαλείας.

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

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

Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca • 5 Νοεμβριου, 2021 / November 5, 2021 • 11

Υγεία και Διατροφή
Είναι δωρεάν «φάρμακο» για την καρδιά
αλλά μπορεί όντως να σε αδυνατίσει;

ΤΕΛΙΚΆ
το περπάτημα
αδυνατίζει;
Έ

χουν βγει πολλά applications για
το πως να κάψεις θερμίδες και να
αδυνατίσεις μόνο με το περπάτημα.
Όμως, όντως το περπάτημα μπορεί να σε
αδυνατίσει; Αν και το περπάτημα είναι
ιδανική άσκηση για την καρδιά και τους
πνεύμονες, μπορεί να σε βοηθήσει να κάψεις έως και 300 θερμίδες την ώρα; Αυτό
εξαρτάται από το ρυθμό περπατήματος,
το βάρος, το έδαφος και την ηλικία σου.
Το περπάτημα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, αν γίνεται αρκετές
φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με μια
μελέτη του Χάρβαρντ. Μπορείς να χωρέσεις έναν περίπατο στο καθημερινό σου
πρόγραμμα αλλά εάν θέλεις να αδυνατίσεις, θα πρέπει να βάλεις πρόγραμμα και
να το πάρεις στα σοβαρά.
Περπάτημα: Αδυνατίζει ή όχι; Μόλις
150 λεπτά την εβδομάδα με μια μέτρια
ένταση περπατήματος, θα βοηθήσουν
την αύξηση του σωματικού βάρους και
στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Το
American College of Sports Medicine συνιστά 250 λεπτά ή περισσότερη άσκηση
για να χάσεις βάρος.
Δυστυχώς, είναι μύθος ότι οι θερμίδες
που λαμβάνεις εξισώνονται με τις θερμίδες που καις. Μην περιμένεις να κάνεις
ένα περπάτημα, όπου υποθετικά θα κάψεις 500 θερμίδες, για να αντισταθμίσεις
το αρνητικό μεταβολικό αποτέλεσμα των
500 θερμίδων που κατανάλωσες. Το ανθρώπινο σώμα δε δεσμεύεται από τους
κανόνες της φυσικής. Το καλό είναι ότι το
τακτικό και συχνό περπάτημα θα μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων
και πρόωρου θανάτου, ανεξάρτητα από
το εάν θα αδυνατίσεις ή όχι.
5 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Αυτοί οι 5 μύθοι για το περπάτημα δε
θα σε πάνε μακριά και, κυρίως, δε θα σε
αδυνατίσουν!

1ος μύθος: Αν βάλεις βάρη στα χέρια
σου θα κάψεις περισσότερες θερμίδες:
Αυτό που πραγματικά κάνουν τα βαράκια, είναι να σε κάνουν να περπατάς πιο
αργά, πράγμα που ακυρώνει τα οφέλη
από τη μεταφορά του επιπλέον βάρους.
Χωρίς αυτά θα αυξήσεις το ρυθμό στο
περπάτημά σου και θα κάψεις περισσότερες θερμίδες.
2ος μύθος: Για να πας πιο γρήγορα
κάνε μεγαλύτερα βήματα: Ακριβώς το
αντίθετο θα πρέπει να κάνεις! Για να φτάσεις πιο γρήγορα, πρέπει να μειώσεις το
βηματισμό σου και να κάνεις περισσότερα βήματα ανά λεπτό. Όταν κάνεις πολύ
μεγάλα βήματα θα έχεις περισσότερους
κραδασμούς στα γόνατα και τους γοφούς, επειδή το πόδι σου λειτουργεί σα
φρένο. Για να κάνεις μικρότερα βήματα,
μέτρησε πόσα βήματα κάνεις ανά λεπτό
(ή ανά 30 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια,
προσπάθησε να αυξήσεις τα βήματά σου
για το επόμενο λεπτό.
3ος μύθος: Το περπάτημα προστατεύει
τις αρθρώσεις: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν περπατούν σωστά και το αποτέλεσμα είναι με κάθε βήμα το σώμα να
πηγαίνει στραβά. Βραχυπρόθεσμα αυτό
οδηγεί σε πόνο, ενώ μακροπρόθεσμα
οδηγεί σε καταπόνηση των αρθρώσεων,
πράγμα που σχετίζεται με την οστεοαρθρίτιδα. Για να διορθώσεις το περπάτημά σου κάνε μία εξάσκηση για 10 λεπτά:
επικεντρώσου πρώτα στον τρόπο που
προσγειώνεται το πέλμα στο έδαφος. Η
φτέρνα πρέπει να ακουμπά πρώτη στο
έδαφος, μετά το υπόλοιπο πόδι και τα
δάχτυλα τελευταία. Επίσης, περπάτα
ίσια, λες και κάποιος σε τραβά από τα
μαλλιά, επιμηκύνοντας όλο το σώμα.
4ος μύθος: Αν περπατάς τονώνεις όλο
σου το σώμα: Οι καρδιαγγειακές ασκήσεις ενισχύουν την αντοχή, ενεργοποιούν το μεταβολισμό και βοηθούν στη
σύσφιγξη του σώματος από τη μέση και

κάτω, αλλά «παραμελούν» το πάνω μέρος του σώματος. Για να μην καταλήξεις
λοιπόν με το μισό σου σώμα αγύμναστο,
σε κάθε παγκάκι που θα συναντάς στο
καθημερινό σου περπάτημα, κάνε 10 βυθίσεις Χ 3 σετ και 10 επικλινή push – ups.
Ζήτα από το γυμναστή σου να σου δώσει
κάποια προγράμματα ενδυνάμωσης που
μπορείς να κάνεις στο σπίτι, προτού βγεις
για περπάτημα, για περίπου 20 λεπτά τη
φορά. Μ’ αυτό τον τρόπο θα κάψεις 10%
περισσότερο λίπος απ’ ότι θα έκαιγες με
το απλό περπάτημα.
5ος μύθος: Περπάτα πολύ γρήγορα
για να κάψεις θερμίδες: Αν καθώς περπατάς αναπνέεις δύσκολα, νιώθεις την
καρδιά σου να χτυπάει πολύ δυνατά και
δεν μπορείς να μιλήσεις σχεδόν καθόλου,
τότε γυμνάζεσαι με πολύ υψηλή ένταση
και επιβάλλεται να μειώσεις σταδιακά το
ρυθμό σου.
5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΨΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
1] Χρησιμοποιήστε τα χέρια σου: Αν
οι αγκώνες σου είναι λυγισμένοι σε βοηθούν να περπατήσεις πιο γρήγορα, και
να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Απλώς
φέρε τα χέρια σου πιο κοντά στο στήθος
για να δίνεις ώθηση και ρυθμό.
2] Κάνε μικρότερα βήματα: Ο καλύτερος τρόπος είναι να αυξήσεις την ταχύτητα σου – και επομένως τις καύσεις σου
– κι αυτό θα το πετύχεις αν κάνεις πιο
κοφτά και μικρά βήματα. Να πως θα τα
καταφέρεις: κάνε 100 βήματα με έντονο
ρυθμό, στη συνέχεια περπάτα χαλαρά
για ένα λεπτό, κάνε άλλα 100 βήματα,
προσπάθησε να μειώσεις πέντε δευτερόλεπτα από το χρόνο που έκανες για τα
100 βήματα. Επανέλαβε 12 φορές.
3] Κράτα σωστή στάση: Πρόσεχε να μην
καμπουριάζεις. Όταν ευθυγραμμίζεται το
σώμα σου, οι ραχιαίοι και οι γλουτιαίοι
μυς μπορούν να εργαστούν πιο δυναμικά,

έτσι ώστε τα πόδια σου να περπατήσουν
πιο γρήγορα και να κάψεις περισσότερες
θερμίδες. Στάσου όρθιος κρατώντας ίσια
τη σπονδυλική σου στήλη.
4] Αύξησε τον καρδιακό σου παλμό:
Φορώντας έναν παλμογράφο μπορεί
να σε βοηθήσει να κάψεις περισσότερο λίπος. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν
ότι η απώλεια λίπους έχει άμεση σχέση
με τους παλμούς (χτύπους) της καρδιάς
(καρδιακή συχνότητα). Βρέθηκε ότι ο οργανισμός δουλεύοντας με ένα ποσοστό
της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, χρησιμοποιεί ενέργεια από το λίπος. Όταν η
ένταση της άσκησης αντιστοιχεί στο 5070% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας,
τότε καίει λίπος. Όσο μεγαλύτερη η ένταση της άσκησης, τόσο υψηλότερη η καρδιακή συχνότητα και τόσο μεγαλύτερη η
καύση θερμίδων.

5] Κράτα μπατόν: Το ήξερες ότι χρησιμοποιώντας μπατόν (φωτ.), καις κατά
μέσο όρο 20% περισσότερες θερμίδες,
σύμφωνα με μελέτες;
© Wefit.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ
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MÛRES
Blackberries

MÉLANGE DE PRINTEMPS
Spring Mix
11oz

PQT DE 5

COURGETTES VERTES
Green Zucchini
1.08/kg

POIREAUX
Leeks

FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIAL
Fresh Commercial Beef Tenderloin
22.02/kg

PIZZA PÂTE MINCE
STROMBOLI
Thin Crust Pizza
346 à 422g

DORADES FRAÎCHES MÉDITERRANÉENNES
Fresh Mediterranean Porgies

13.21/kg

CÔTES LEVÉES DE PORC FRAIS
Fresh Pork Spareribs
5.49/kg

FROMAGE FETA VIEILLI EN BARIL
Barrel-Aged Cheese
13.21/kg

GRÈCE

SARDINES DANS L’HUILE
D’OLIVE EXTRA VIERGE AVEC
HERBES
GREAT KING
125g

HUILE D’OLIVES DE GRIGNON
HERMES
Pomace Olive Oil
1L

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

PISTACHES
Pistachios
454g • 15.41/kg

RIZ PARTIELLEMENT CUIT
OU PATNA CEDAR
Parboiled or Patna Rice
4kg

BEIGNETS GRECS
LOUKOUMADES ILIOS
Greek Donut Holes
300g

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 8 novembre au dimanche 14 novembre 2021 · from monday november 8th to sunday november 14th 2021

Nettoyé · Cleaned
15.41/kg

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 23h tous les jours · from 8am to 11pm every day
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΓΙΑΓΙΑ ΕΤΩΝ... 34

Αυτοί είναι οι πιο νέοι
παππούδες της Αγγλίας
Έ

να ζευγάρι λίγο μετά τα τριάντα
τους, έχουν γίνει οι δύο νεότεροι
παππούδες της Βρετανίας και όπως
λένε, οι περαστικοί συχνά συγχέουν
τη νεογέννητη εγγονή τους με το παιδί
τους.
Η 34χρονη Τζένη Μέντλαμ και ο 35χρονος σύζυγός της, Ρίτσαρντ (φωτ.), ενθουσιάστηκαν με τα απρόσμενα νέα και
στη συνέχεια με τη γέννηση της μικρής
Ίσλα-Μέι τον περασμένο Ιούνιο, από την
κόρη τους Σαρμέιν.
Έχοντας γεννήσει τη Σαρμέιν στα 17
της, η Τζένι ήταν αποφασισμένη να στηρίξει το παιδί της όταν έμεινε έγκυος σε
ηλικία 16 ετών.
Ωστόσο, η νέα γιαγιά παραδέχεται ότι
όταν το ζευγάρι, από το Χαλ της Αγγλίας, βγάζει την lσλα-Μέι για μια βόλτα,
οι άγνωστοι δέχονται το «σοκ της ζωής
τους».
«Όταν βγαίνουμε με την lσλα όλοι υποθέτουν ότι είναι δική μου και κόρη του
Ρίτσαρντ», λέει.
«Όταν τους εξηγούμε ότι είμαστε στην
πραγματικότητα ο παππούς και η γιαγιά
της, σοκάρονται. Οι περισσότεροι δε
μας πιστεύουν όταν τους το λέμε. Αλλά
προφανώς μπορώ να καταλάβω γιατί οι
άνθρωποι θα πίστευαν ότι είμαστε οι
γονείς της, καθώς είμαστε ακόμα στην
αρχή των τριάντα».
Όταν η Σαρμέιν είπε για πρώτη φορά
στους γονείς της ότι ήταν έγκυος, η Τζένη – η οποία ήταν 33 ετών όταν γεννήθηκε η Ισλα Μέι, παραδέχεται ότι και
εκείνη «πραγματικά σοκαρίστηκαν».
Ωστόσο, αφού συμφιλιώθηκαν με τα
νέα, τώρα λέει ότι και οι δύο λατρεύουν
τους νέους τους ρόλους.
«Είμαι γιαγιά και ο Ρίτσαρντ είναι παππούς», λέει. «Το να είσαι νέος παππούς
και νέα γιαγιά σημαίνει ότι έχεις περισσότερο χρόνο για να αγαπήσεις το εγγόνι σου. Και μπορεί να αποκτήσουμε ακόμη και δισέγγονα».
Αφού έγινε έφηβη μητέρα, η Τζένη – η
οποία έχει επίσης δύο άλλες κόρες, τη
13χρονη Τσέλσι και τη 10χρονη Σκάρλετ
– δεν είχε ένα δίκτυο υποστήριξης για
να τη βοηθήσει και ήταν πολύ απομο-

νωμένη. Η Τζένη δεν ήθελε η κόρη της
να έχει την ίδια εμπειρία με εκείνη και
ορκίστηκε να την υποστηρίξει.
«Ήξερα ακριβώς πώς θα ένιωθε η Σαρμέιν όταν έπρεπε να πει στη μαμά της
ότι είναι έγκυος», λέει.
«Αλλά της είπα ότι είναι το σώμα της
και η απόφασή της και θα την υποστηρίξω με κάθε τρόπο. Είναι απίστευτη
μαμά και νομίζω ότι έχει κάνει το δεσμό
ανάμεσα σε εμένα και τη Σαρμέιν ακόμη
πιο δυνατό. Νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό για μένα τώρα ως μαμά
της».
Η Σαρμέιν είναι με το σύντροφό της,
τον πατέρα του μωρού, για σχεδόν δύο
χρόνια και η Τζένη λέει ότι όλη η οικογέ-

μεγαλώσει την κόρη της, ακόμη και
να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση.
«Η Σαρμέιν με έχει παρακολουθήσει να
πηγαίνω στη δουλειά και να τα πηγαίνω
καλά με τον εαυτό μου ενώ τη μεγαλώνω, οπότε ξέρει ότι είναι δυνατόν», εξηγεί.
«Θέλει να πάει στο κολέγιο και να
ασχοληθεί με την ομορφιά. Υπάρχει ένα
στερεότυπο για τις νέες μαμάδες που δε
νομίζω ότι είναι δίκαιο. Μπορείτε ακόμα
να απολαύσετε τη ζωή σας και να πετύχετε ό,τι θέλετε ακόμα κι αν αποκτήσετε ένα μωρό όταν είστε νεότερες. Είμαι
χαρούμενη που είμαι σε θέση να δείξω
στην κόρη μου ότι όλα μπορούν ακόμη
να λειτουργήσουν».

νειά τους ζει κάτω από μια στέγη μαζί.
Οι γονείς της και πλέουν παππούδες της
Ισλα Μέι, τη φροντίζουν τακτικά για να
«δώσουν ένα διάλειμμα στη Σαρμέιν».
«Νομίζω ότι μας έφερε όλους ακόμα πιο
κοντά», προσθέτει. «Τα άλλα μου κορίτσια λατρεύουν απολύτως να έχουν ένα
μωρό στο σπίτι, τους αρέσει να έχουν
μια ανιψιά», αναφέρει η Τζένη.
Η 34χρονη, η οποία διευθύνει τη δική
της επιχείρηση καθαριότητας, πιστεύει ότι υπάρχουν προκαταλήψεις για τις
έφηβες μαμάδες, αλλά επιμένει ότι το
να αποκτήσεις παιδί δε σημαίνει ότι η
ζωή σου έχει τελειώσει.
Λέει ότι αν και ήταν έφηβη μητέρα, μπορούσε να εργαστεί και να

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Η Καχεξία του Ελλαδικού Κράτους
Ε

ίναι πρόδηλο ότι η κοινή λογική εν Ελλάδι πνέει τα λοίσθια και η Πατρίδα
μας έχει περιαχθεί εις βέβαιον κρημνόν,
καθότι οι Κρατικοί Θεσμοί έχουν αντικατασταθεί καθ’ ολοκληρίαν από τη στυγνή
κομματοκρατία, εξ αυτού λοιπόν του λόγου, ουδείς εκ των θεσμικών αρμοδίων,
καίτοι προβλέπεται, εις τη νομοθεσία, δεν
αντιλαμβάνεται την ύπαρξη αυτόχρημα
κατάφωρης παραβιάσεως θεμελιωδών
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων εξ
αφορμής της πανδημίας.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η πανδημία, ισοπέδωσε παν ψήγμα
νομικού πολιτισμού,
κλυδωνίζοντας εκ βάθρων και εκ θεμελίων
την κοινοβουλευτική
Δημοκρατία, η οποία
απεδείχθη ευάλωτη
προς τις βουλές της
εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, η οποία,
ένεκεν της εκάστοτε ισχυρής πλειοψηφίας, δύναται ανενδοίαστα να αυθαιρετήσει, ψηφίζοντας νόμους οι οποίοι πέραν
από αντικειμενικά άδικοι και ενδεχομένως και καταδήλως ανήθικοι, εναντιώνονται ευθέως και πασιδήλως κατά της Συνταγματικής εννόμου τάξεως.
Η κατάλυση της διάκρισης των εξουσιών και η αποψίλωση επί τη πράξει του
άρθρου 26 του Συντάγματος ανάγεται
ακριβώς εις το γεγονός, ότι η δικαστική
εξουσία έχει καθυποταχθεί πλήρως και
εξανδραποδισμένη ούσα, αποφαίνεται
αναφανδόν υπέρ της Κρατικής εξουσίας
ανεξαρτήτως της εννοίας του αντικειμενικώς δίκαιο, εν σχέσει προς το δίκαιο του
ισχυρού ήτοι εν προκειμένω των υπέρεθνικών διευθυντηρίων, ή εν άλλοις λόγοις, των ιθυνόντων νοών.
Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω, ομιλούμε δια ένα καθημαγμένο ωσεί δοτό
κράτος, το οποίο απαρτίζεται εκ της θεσμικής ελίτ, ήτοι μία ορισμένης και αυστηρώς περίκλειστης ομάδας-κάστας-αρχόντων, οι οποίοι, ελεγχόμενοι απολύτως
και αυστηρώς υπό συγκεκριμένους στεγανούς μηχανισμούς, επιβάλλουν τις άνωθεν εντολές, καίτοι αυτές προσκρούουν
εμφανώς και σφόδρα προς το δημόσιο
συμφέρον.
Ο διαχωρισμός έθνους και κράτους, συνιστά μία επαγγελλόμενη ευχή προς τον
απανταχού Ελληνισμό, ούτως ώστε να διαρρηχθεί λυσιτελώς ο γόρδιος αυτός στενός δεσμός, ήτοι ο επαχθής εναγκαλισμός
του πολιτισμού, της ιστορίας και εν γένει

της Ιερότητας του Ελληνισμού με το ξενόδουλο και υποτελές ελλαδικό κράτος των
ελληνοφώνων.
Ανεξαρτήτως της ως άνω κατάστασης,
στο παρόν Κράτος ο Ελληνισμός θα συρρικνώνεται και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών θα απόλλυνται καθότι η
Ελλάς κηδεμονεύεται από αλλότριες ανθελληνικές δυνάμεις, οι οποίες επιδρούν
άμεσα εις τη λειτουργία των κρατικών μηχανισμών εξουσίας.
Ειδικότερον, η Δικαιοσύνη δεν απονέμεται ανεξάρτητα, ιδίως διά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τούτο δε το λέγω,
ουχί να θίξω συλλήβδην τη Δικαιοσύνη,
αλλά μία μερίδα δικαστών.
Εις το σημείον τούτο, δράττομαι της ευκαιρίας να καταδείξω μετ’ εμφάσεως τη
χρόνια σοβούσα παθογένεια, η οποία ενδημεί εις το Ελλαδικό Κράτος, όπου η Δικαιοσύνη ουδόλως τολμά να υποστηρίξει
με σθένος το αντικειμενικό Δίκαιο, αλλά
εθελοτυφλεί περί αυτού, επιλέγοντας εκκωφαντικά, διά της τεθλασμένης νομιμοφάνειας, την οδό της συνθηκολόγησης και
της αμελλητί στοίχισης προς την εκασταχού κυβερνητική πολιτική ως ένδειξη απολύτου συμμορφώσεως, με την επιβαλλόμενη καθεστηκυία τάξη.
Eξ αυτού του λόγου, ιδίως έχει επινοηθεί η αόριστη αξιολογική έννοια δημόσια
υγεία, δημόσιο συμφέρον, ούτως ώστε η
δικαστική εξουσία να χρησιμοποιεί και να
ερμηνεύει αυθαίρετα και κατά το δοκούν
τις έννοιες αυτές.
Το αυτό συνέβη με την πανδημία, συνεπεία της οποίας και ένεκεν ταύτης, ανεστάλησαν επί μακρόν θεμελιώδη τυπικά
ισοδύναμα και Συνταγματικά ισόκυρα δικαιώματα των πολιτών, και δη επί μακρόν,
ωσεί να έχουμε περιέλθει εις κατάσταση
πολιορκίας, διότι η εξαιρετικά επείγουσα
και έκτακτη κατάσταση, η οποία δικαιολογεί τη βραχεία παρέκκλιση από τις Συνταγματικές επιταγές, ελέγχεται υπό της
περίπυστης αρχής της αναλογικότητας,
ως προς το χρονικό διάστημα επιβολής,
διότι δεν πρέπει να μεταβάλλει το θεμέλιο της πολιτικής εξουσίας.
Η κόλουρη εν τοις πράγμασι ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τιτρώσκει το κύρος
της Δημοκρατίας, όταν η Δικαιοσύνη η
ίδια αναγνωρίζει την κατάλυση του δικαιώματος της εργασίας, χάριν της δημόσιας
υγείας, δηλαδή να πλήττεται ο πυρήνας
ενός κορυφαίου δικαιώματος διά του
οποίου διασφαλίζεται η αξιοπρεπή διαβίωση του πολίτη, με αποτέλεσμα το κατ’
ευφημισμό Κράτος Δικαίου, η δήθεν Χρηστή Διοίκηση, να εκδικούνται τους πολίτες
οι οποίοι εξέφρασαν ελευθέρως και δη
επιστημονικώς μία διαφορετική άποψη,
με συνέπεια να ευρίσκονται μετέωροι και
επί μακρόν εις ένα ανεξιχνίαστο εργασια-
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κό καθεστώς άνευ ουδεμίας προοπτικής
αλλά και άνευ ορισμένης μνείας ή σχεδιασμού, δια την επιστροφή των ανθρώπων
αυτών εις την εργασία της.
Ως εκ τούτου συνάγεται αιτιωδώς εκ των
ως άνω, ότι εάν η δικαιοσύνη αποφάσιζε
παντελώς ανεξάρτητα, ιδίως δια τέτοια
είδους ζητήματα τα οποία εδράζονται σε
ισχυρά εξωεθνικά παράκεντρα, καθόσον
αφορά για τη Συνταγματικότητα λόγω χάριν των αναστολών εργασίας προς τους
μη εμβολιασμένους, εάν δυνητικώς, υποτιθέσθω, η Δικαιοσύνη εξέδιδε μία απόφαση η οποία θα έκρινε ότι η επιβολή του
υποχρεωτικού εμβολιασμού καθίσταται
τεκμηριωμένα μη Συνταγματικά επιτρεπτή, θα ανατρεπόταν άρδην η κυβέρνηση, εξ αυτού του λόγου και το σύστημα
μεριμνά εκ των προτέρων να υποτάξει την
ιεραρχία των δικαστών τους οποίους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση δυνάμει του
άρθρου 90 του Συντάγματος, προκειμένου
να ελέγχει την κατάσταση.
Τα εύθραυστα όρια μεταξύ Δικαιοσύνης
και Πολιτικής, εν Ελλάδι, δεν τηρούνται,
με αποτέλεσμα να έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου εις τη Δικαιοσύνη, η
οποία σύμφωνα με τα ως άνω, αποκλειστικά δια μείζονες υποθέσεις, τηρεί σιγή
ιχθύος ή αποφασίζει με γνώμονα όχι το
πραγματικό δημόσιο συμφέρον, αλλά τις
άνωθεν «αλάθητες» υποδείξεις της εκάστοτε εξουσίας.
Εν κατακλείδι, το Ελλαδικό Κράτος πυορροεί και όζει, κείται εις την κλίνη του
προκρούστη και επιδιώκει να εξυπηρετήσει πιστά τους παγκοσμιοποιητές, δια
του επιμελώς προαγόμενου ιδεολογήματος του εθνομηδενισμού. Επιλείψει γαρ
μεν διηγούμενον ο χρόνος, το γε νυν έχον,
απαιτεί σύνεση και εγρήγορση, ενόψει
των μελλουμένων.

*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).
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

Η

Ανθηδόνα ήταν ομηρική Βοιωτική
πόλη στα παράλια του βορείου Ευβοϊκού κόλπου. Τα ερείπιά της βρίσκονται περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλκίδας. Υπάρχουν δύο εκδοχές
για την ονομασία της πόλης, σύμφωνα
με τον Παυσανία τον περιηγητή. Ονομάστηκε έτσι από μια νύμφη με το όνομα
Ανθηδόνα ή από τον Άνθα, το γιο του
θεού Ποσειδώνα και της Αλκυόνης, της
κόρης του τιτάνα Άτλαντα.
Εκεί όπου ναυπηγήθηκαν 100 τριήρεις
μετά από ψήφισμα των Θηβαίων. Το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο λιμάνι της
Ελλάδας, όπου τμήματά του είναι εκτός
νερού, ενώ κατά κανόνα τα αρχαία λιμάνια είναι σήμερα βυθισμένα λόγω της
ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
Πρώτη αναφορά για την πόλη κάνει
ο Όμηρος στην Ιλιάδα και συγκεκριμένα στη ραψωδία Β, στον κατάλογο των
πλοίων. Μάλιστα, ο Όμηρος της δίνει το
προσωνύμιο «εσχατόωσαν» που σημαίνει η πιο απομακρυσμένη από γεωγραφικής άποψης πόλη των Βοιωτών προς
το βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Η Ανθηδόνα
αποτελούσε το λιμάνι (επίνειον) των
Θηβών στο βόρειο Ευβοϊκό. Σημαντικό
μυθολογικό πρόσωπο από την Ανθηδόνα ήταν ο Γλαύκος ο Ανθηδόνιος, ο οποίος ήταν θαλασσινή θεότητα. Ήταν ένα
είδος Τρίτωνα, από τη μέση και πάνω
άνδρας και από τη μέση και κάτω ψάρι.
Σώζεται αρχαίο νόμισμα που φέρει στη
μία όψη του τη μυθολογική παράσταση
του Γλαύκου στο αρχαιολογικό Μουσείο
Χαλκίδας.
Σημαντικός αρχαιολογικός οδηγός για
τη πόλη της Ανθηδόνας αποτελεί ο αρχαίος Έλληνας περιηγητής Παυσανίας με
έργο του «Ελλάδος Περιήγησις» και συγκεκριμένα τον τόμο «Βοιωτικά». Με τις
ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί
έχουν βρεθεί σημαντικά αρχαιολογικά
ευρήματα, μεταξύ των οποίων ναοί των
Καβείρων, της θεάς Δήμητρας και της
Περσεφόνης. Επίσης, κοντά στο λιμάνι
της πόλης, έχει βρεθεί και παλαιοχριστιανική βασιλική εκκλησία, των υστερο
– ρωμαϊκών χρόνων.
Το λιμάνι της Ανθηδόνας ήταν ευρύχωρο για τα δεδομένα της εποχής, διέθετε
ακόμα και δύο λιμενοβραχίονες, το στόμιο των οποίων μπορούσε να κλείνει με
αλυσίδα με σκοπό την προστασία του
λιμένος από εχθρικές επιδρομές, όπως
επίσης και από τους ισχυρούς βοριάδες.
Η πόλις επήλθε σε παρακμή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, λόγω
των επιδρομών πειρατών.

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το αρχαίο ελληνικό λιμάνι με
τις 100 τριήρεις που δεν άγγιξε ο χρόνος
Tο μοναδικής ομορφιάς λιμάνι της Αρχαίας Ανθηδώνας, της αρχαίας πόλης με
την ολάνθιστη αγορά, το επίνειο της αρχαίας κραταιάς πόλης της Θήβας
Αυτό ανάγκασε τους κατοίκους της να
αποτραβηχτούν προς το εσωτερικό και
συγκεκριμένα στις βόρειες υπώρειες του
όρους Μεσσάπιο (σημερινή ονομασία
Κτυπάς) και να ιδρύσουν έναν κτηνοτροφικό οικισμό που αποτέλεσε τον πυρήνα
της σημερινής κοινότητας των Λουκισίων.

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Κατά τη μετάβασή τους από την παραλία στις υπώρειες του όρους μετέφεραν
οικοδομικό υλικό από τα προγενέστερα
κτίσματα, με το οποίο εν μέρει χτίστηκε ο μικρός ναός του Αγ. Γεωργίου ευρισκόμενος σήμερα έξω από το χωριό
Λουκίσια. Το ναϊκό αυτό οικοδόμημα
παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη

της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και έχει
αποκατασταθεί από το ΥΠΠΟ (Ιούλιος
2010). Ανασκαφές στο χώρο του αρχαίου λιμένος έχουν πραγματοποιηθεί από
Έλληνες, αλλά και από Γερμανούς και
Αμερικάνους ανασκαφείς.
© newsit.gr

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way
key chain remote with icon display
•1 x battery backup, power supply,
telephone jack
• Incl. 1 year monitoring
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Η Βόρεια Μακεδονία αντιμέτωπη
με μια βαθιά πολιτική κρίση
Η παραίτηση του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ
ήρθε να υπογραμμίσει μια συνολικότερη κρίση,
πολιτική και κοινωνική, στη Βόρεια Μακεδονία

Έ

να από τα λίγα πράγματα στα οποία
η Βόρεια Μακεδονία κατατάσσεται
στις πρώτες θέσεις στον κόσμο, είναι κάτι
το οποίο μάλλον θα ήθελε να αποφύγει:
με βάση την ιστοσελίδα worldometers.
info είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο ως
προς την αναλογία θανάτων από Covid-19
ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Με 3.423
νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού,
μόνο το Περού, η Βοσνία και η Βουλγαρία
έχουν χειρότερες στατιστικές από τη Βόρεια Μακεδονία.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

έχει μετατραπεί σε ένα άπιαστο όνειρο.
Παρότι κορυφαίοι πολιτικοί εκπρόσωποι της ΕΕ είχαν περίπου δεσμευτεί, ότι η
αποδοχή της «Συμφωνίας των Πρεσπών»
θα άνοιγε το δρόμο για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας, αυτή τη
στιγμή συνολικά η διεύρυνση της ΕΕ προς
τα Δυτικά Βαλκάνια έχει «παγώσει».
Ο λόγος είναι η αλλαγή κλίματος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και η αυξανόμενη
απροθυμία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών
να αναλάβουν την ευθύνη και το κόστος
μιας διαδικασίας διεύρυνσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ανακατεύθυνσης πόρων. Σε αυτό προστίθεται και

κανικά φαντάσματα» δεν είναι εύκολο να
ξεπεραστούν. Και εάν εν μέρει οι σχέσεις
με την Ελλάδα κάπως εξομαλύνθηκαν με
τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν ισχύει το
ίδιο για τη Βουλγαρία, που με το ιδιότυπο
βέτο που επίσης βάζει ως προς την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα των συγκρουόμενων εθνικισμών στα Βαλκάνια παραμένει
ενεργό, εάν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά, η Βουλγαρία απαιτεί από τη Βόρεια
Μακεδονία ένα βαθμό «βουλγαρικής
ιστορικής ταυτότητας», στοιχείο όμως
που ισοδυναμεί με αναίρεση του πυρήνα

μια αυξανόμενη τάση να αντιμετωπίζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ως ένα
«κλειστό κλαμπ» παρά ως μια πιο ανοιχτή
διαδικασία ενοποίησης του ευρωπαϊκού
χώρου.Αυτό, όμως, σημαίνει, ότι χώρες
όπως αυτές των Δυτικών Βαλκανίων εισπράττουν αυτή τη στάση περισσότερο
ως αντιμετώπιση ως «φτωχών συγγενών»
και αυτό συμβάλλει σε ένα κλίμα δυσαρέσκειας.Ας μην ξεχνάμε ότι ούτως ή άλλως
μιλάμε για χώρες με σημαντικά ποσοστά
μετανάστευσης και που η δυνατότητα να
αποκτήσουν μια αυξημένη αναπτυξιακή
δυναμική προϋποθέτει, ότι μπορούν αφενός να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες
αγορές και αφετέρου ότι μπορούν να λάβουν σημαντικές ενισχύσεις, για να μπορέσουν να ανασυγκροτήσουν τόσο την οικονομία όσο και την ευρύτερη κοινωνική
τους υποδομή. Μόνο που όλα αυτά δεν
μπορεί να τα καλύψει π.χ. η ένταξη στο
ΝΑΤΟ, έστω και εάν προβλήθηκε ως μία
εγγύηση ασφάλειας.

της «μακεδονικής ταυτότητας» που ήδη
από τις αρχές του 20ου αιώνα διατυπώθηκε, σε αντιδιαστολή με τους άλλους
εθνικισμούς στα Βαλκάνια.

Δεν είναι, όμως, αυτός ο μόνος δείκτης
που αποτυπώνει μια πρώτα απ’ όλα κοινωνική κρίση στη γειτονική με την Ελλάδα χώρα. Το φθινόπωρο του 2020 το ένα
τέταρτο των πολιτών της ζούσε σε δύσκολες συνθήκες. Στη χειρότερη θέση ήταν
τα νοικοκυριά, με δύο ενήλικες και τρία
ή περισσότερα παιδιά, ακολουθούσαν τα
μονογονεϊκά νοικοκυριά και οι άνεργοι
οι οικονομικά μη ενεργοί. Το χαμηλότερο
ποσοστό φτώχειας το αντιμετώπιζαν οι
συνταξιούχοι.
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ
Όλα αυτά συνδυάζονταν και με έντονη
κοινωνική δυσαρέσκεια, ξεκινώντας από
την έντονη δυσπιστία για την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Μια έρευνα
το Δεκέμβριο του 2020 το αποτύπωνε με
πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Σε μια κλίμακα 1-5 η μέση βαθμολογία των πολιτών
για την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας ήταν 2,9. Επιπλέον, το 28,3% των
πολιτών έδινε το χαμηλότερο βαθμό (1)
στα κυβερνητικά μέτρα υποστήριξης για
την πανδημία.
Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτώμενων σε εκείνη την έρευνα υποστήριζε ότι
οι υγειονομικές αρχές δεν μπορούσαν να
ανταποκριθούν στην πανδημία. Την ίδια
στιγμή, η χώρα υποφέρει από φαινόμενα
ενδημικής διαφθοράς. Τον Ιανουάριο του
2021 ο δείκτης πρόσληψης της διαφθοράς που επεξεργάζεται η Διεθνής τής Διαφάνειας (Transparency International) έθετε τη Βόρεια Μακεδονία στη θέση 106 με
35 βαθμούς, χαμηλότερα από τη Βοσνία,
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια δύσκολη διαδικασία για τη γειτονική χώρα.
Δεν είναι απλό πράγμα να υποχρεώνεται
μια χώρα να αλλάξει το όνομά της και να
τροποποιήσει την ταυτότητά της, έστω και
εάν αυτό αποτελούσε βήμα προς καλύτερες σχέσεις με τους γείτονές της και τη διεθνή κοινότητα.
Τέτοιες αποφάσεις για να μη μετατραπούν σε «εθνικά τραύματα» απαιτούν να
μπορούν να ενταχθούν σε δυναμικές κοινωνικής και πολιτικής ανασυγκρότησης
και προόδου. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει
μπορέσει να γίνει, εν μέρει και εξ αιτίας
της απροθυμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ
να τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει
ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(έστω και εάν προφανώς η όποια ενταξιαΣε όλα αυτά έχει προστεθεί και το ζήτη- ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
κή διαδικασία θα ήταν μακρόχρονη).
μα, ότι η εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Την ίδια ώρα, αποδεικνύεται ότι τα «βαλ- Όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε, ότι

και η καθυστέρηση και από την ελληνική
πλευρά του προχωρήματος σε σχέση με
τα διάφορα συμπληρωματικά πρωτόκολλα της συμφωνίας, δε διαμόρφωνε το
καλύτερο κλίμα, παρότι η κυβερνητική
αλλαγή του 2019 δε διακύβευσε την ίδια
τη συμφωνία, ανεξαρτήτως μεμονωμένων
ρητορικών αποχρώσεων.
Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Είναι σαφές, ότι στις δημοτικές εκλογές
ο Ζόραν Ζάεφ υπέστη μια συνολικότερη
αποδοκιμασία που δεν αφορούσε απλώς
το αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Εκφράστηκε ταυτόχρονα η δυσαρέσκεια
για την αποτυχία της κυβέρνησής του –
που ας μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε στην
εξουσία με όραμα να φέρει μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις – να βελτιώσει
την κοινωνική συνθήκη, να αντιμετωπίσει
την πανδημία και να περιορίσει τα εκτεταμένα προβλήματα διαφθοράς (ας μην
ξεχνάμε ότι ο Γκρουέφσκι αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τη χώρα το 2018 για να
αποφύγει τη φυλακή), αλλά και η συνολικότερη δυσπιστία απέναντι, τόσο στην
ικανότητα της πολιτικής τάξης να κάνει
την ανεξάρτητη κρατική υπόσταση συνώνυμη της κοινωνικής βελτίωσης αλλά και
της διεθνούς κοινότητας, να σταθεί στο
ύψος των όποιων δεσμεύσεών της.
Ως αποτέλεσμα, το VMRO-DPMNE επικράτησε σε 42 δήμους, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) σε 16 και το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη χώρα, το DUI
σε 10 δήμους, καθώς στο δεύτερο γύρο
των δημοτικών εκλογών (Κυριακή 31/10),
το SDSM έχασε τόσο στο μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, όσο και σε όλους
τους άλλους μεγάλους δήμους της χώρας,
στους οποίους στήθηκαν κάλπες. Συγκριτικά, το 2017 οι Σοσιαλδημοκράτες είχαν
κερδίσει σε 57 δήμους.
Παρότι το VMRO-DPMNE έσπευσε να ζητήσει και την προκήρυξη εκλογών για τη
Βουλή, δεν είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα πάνε εκεί.
Τυπικά, ο κυβερνητικός συνασπισμός
διατηρεί την έστω και ισχνή πλειοψηφία
του στη Βουλή (μέσα από τη συνεργασία
με τα αλβανικά κόμματα) που θα επέτρεπε το σχηματισμό κυβέρνησης έστω και
με άλλον επικεφαλής.
Από την άλλη, κρίση του κυβερνητικού
συνασπισμού θα μπορούσε να οδηγήσει
είτε σε νέες κάλπες είτε στο σχηματισμό
κυβέρνησης με την αντίθετη γεωμετρία,
δηλαδή με μείζονα εταίρο το VMRODPMNE.

FALL2021
CENTRE ACTIVITIES
Laval English-speaking Senior Wellness Centre

Sign up today!

MEMBERSHIP FEES:

Annual membership fee: $15 per year
( Annual membership valid until August 31st, 2022 )

3860 blvd. Notre-Dame, Suite 204, Chomedey, Laval H7V 1S1 • 450.934.1122 • agapeassociationinc.com
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COP26: O ορατός κίνδυνος μιας
αποτυχίας στη Σύνοδο Κορυφής
Παρότι όλοι θέλουν να αποφύγουν την εικόνα μιας αποτυχίας
δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι η Σύνοδος COP26 που ξεκίνησε
στη Γλασκόβη θα είναι η τομή που όλοι περιμένουν σε σχέση
με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Τ

ο νησί Γοραμάρα βρίσκεται 92 χιλιόμετρα νότια της Καλκούτας και ανήκει
στο σύμπλεγμα νησιών, που βρίσκονται
στο μεγάλο δέλτα που σχηματίζουν στον
κόλπο της Βεγγάλης οι τρεις μεγάλοι ποταμοί που εκβάλλουν εκεί. Και το 2050 είναι πολύ πιθανό να έχει πλήρως καλυφθεί
από νερό, εάν αναλογιστούμε ότι ήδη
ανάμεσα στο 1969 και τις μέρες μας έχασε
τη μισή του έκταση.
Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr
Επιπλέον, ακόμη και στην έκταση του
νησιού που παραμένει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η καλλιέργεια έχει
γίνει πιο δύσκολη, καθώς μεγάλο μέρος
του έχει διαποτιστεί σε τέτοιο βαθμό από
αλμυρό νερό, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί ακαλλιέργητο.
Το παράδειγμα αυτό είναι από τα πολλά
που μπορεί κανείς να βρει σε όλον τον κόσμο και δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή
δεν είναι μια «στατιστική τάση». Για ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, είναι ένας πραγματικός δρόμος για την
καταστροφή τοπικών οικονομιών, παραδόσεων, πολιτισμών, κοινοτήτων.
Και εάν οι κάτοικοι του Γοραμάρα έχουν
ήδη ξεκινήσει να εγκαταλείπουν το νησί
τους και να αναζητούν την τύχη τους αλλού, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα
για άλλους κατοίκους της γης, εάν αναλογιστούμε ότι χωρίς τη λήψη μέτρων και τη
ριζική αντιστροφή τάσεων, στο τέλος του
αιώνα με πλημμύρα θα απειλούνται εκατομμύρια κάτοικοι στα παραλιακά τμήματα μεγαλουπόλεων, όπως η Οσάκα, το Ρίο
ντε Τζανέιρο, η Σαγκάη και το Μαϊάμι.
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΟΣ
ΑΒΙΩΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Εάν μάλιστα δεν περιοριστούμε στην

απειλή από την άνοδο της στάθμης των
θαλασσών και εξετάσουμε το ζήτημα της
αύξησης των περιοχών με πολύ υψηλές
θερμοκρασίες, που δεν επιτρέπουν ουσιαστικά τη ζωή ανθρώπων. Ο λόγος είναι,
ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων μένουν
σε περιοχές που έχουν μια μέση ετήσια
θερμοκρασία ανάμεσα στους 11 και 15
βαθμούς Κελσίου. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι στις περιοχές με αυτή τη θερμοκρασία ζουν.

από 29 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς τη λήψη
μέτρων το 2070 η αντίστοιχη έκταση θα
είναι 19% του πλανήτη. Κάθε ένας βαθμός που ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία
του πλανήτη ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται έξω από το ευνοϊκό περιβάλλον των μέσων θερμοκρασιών 11-15
βαθμών Κελσίου. Αυτό σημαίνει, ότι το
2070 οι συνθήκες θα είναι σχεδόν αβίωτες για περίπου 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

περισσότερες περιοχές του πλανήτη και οι
παρατηρούμενες αλλαγές στο κλίμα (π.χ.
οι πιο συχνοί καύσωνες ή τα πιο έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα) έχουν να κάνουν
με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως τα ορυκτά καύσιμα. Είτε μιλάμε για
τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, είτε για
τις πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, είτε για
τις ξηρασίες, η συχνότητά τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, εάν δεν υπάρξουν
αλλαγές.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα,
μέχρι τώρα δε φαίνεται να αποτυπώνεται
μια δυναμική να αλλάξουν οι αρνητικές
τάσεις. Η παροδική μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλον στην κλιματική αλλαγή, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου περιοριστικών μέτρων για
την πανδημία, δε συνεχίστηκε. Αντίθετα,
η επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθμούς,
οδήγησε σε μεγάλες απαιτήσεις για παραγωγή ενέργειας, που σε σημαντικό βαθμό
καλύπτεται από ορυκτά καύσιμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κίνα, η χώρα
που καταναλώνει το 50% της παγκόσμιας
παραγωγής γαιάνθρακα, έχει προχωρήσει σε ακόμη πιο αυξημένη χρήση γαιάνθρακα για να καλύψει τις ενεργειακές της
ανάγκες, ενώ η Ινδία, η δεύτερη χώρα σε
κατανάλωση γαιάνθρακα, έχει ανακοινώσει ότι μπορεί και να κατασκευάσει νέα
εργοστάσια.
Όμως, τώρα τα πράγματα δείχνουν να ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ένα πρώτο σημαντικό δεδομένο, ότι πλέ- Αλλά ακόμη και χώρες που αυτή τη στιγαλλάζουν. Ήδη η μέση θερμοκρασία έχει
αυξηθεί κατά 1,1 βαθμό Κελσίου από τη ον ο βαθμός συναίνεσης της επιστημο- μή περιορίζουν σημαντικά τη χρήση γαιβιομηχανική επανάσταση. Ακόμη και στο νικής κοινότητας ότι έχουμε να κάνουμε άνθρακα, επίσης αυξάνουν τη χρήση φυκαλύτερο σενάριο που περιλαμβάνει με- με μια ανθρωπογενή αύξηση της μέσης σικού αερίου (κάτι που εξηγεί και την αύγάλες αλλαγές, η αύξηση θα φτάσει τον θερμοκρασίας του πλανήτη, που οδηγεί ξηση της τιμής του), παρότι και αυτό είναι
1,5 βαθμό, απλώς οι καταστροφές δε θα στην κλιματική αλλαγή, είναι ουσιαστικά ένα ορυκτό καύσιμο που συμβάλλει στην
είναι μεγάλες. Στο χειρότερο σενάριο, τε- καθολικός. Μόνο που αυτό είναι το μόνο κλιματική αλλαγή (και με τη χρήση του και
θετικό νέο. Γιατί κατά τα άλλα, οι εκτιμή- με την έκλυση μεθανίου στην ατμόσφαιράστιο.
Για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα: σεις είναι, ότι παρά τις δεσμεύσεις που ρα κατά την παραγωγή και μεταφορά του).
Και βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμάμε και
σήμερα μόνο το 0,8% της παγκόσμιας υπήρξαν στη Συμφωνία του Παρισιού του
έκτασης των στεριών του πλανήτη έχει 2015 πρόοδος δεν έχει γίνει. Αυτή τη στιγ► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19
μέση ετήσια θερμοκρασία υψηλότερη μή, η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει τις

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

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

σ ’εμάς με σιγουριά

T. 450.978.9999
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Oι εκτιμήσεις είναι, ότι παρά τις δεσμεύσεις που
υπήρξαν στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015
ΠΡΌΟΔΟΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ.
Αυτή τη στιγμή, η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει
τις περισσότερες περιοχές του πλανήτη και οι
παρατηρούμενες αλλαγές στο κλίμα (π.χ. οι πιο
συχνοί καύσωνες ή τα πιο έντονα πλημμυρικά
φαινόμενα) έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες
δραστηριότητες και κυρίως τα ορυκτά καύσιμα.
Είτε μιλάμε για τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες,
είτε για τις πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις, είτε για τις
ξηρασίες, η συχνότητά τους θα αυξηθεί τα επόμενα
χρόνια, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές.

άλλες τάσεις που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, όπως είναι η συνεχόμενη
καταστροφή των τροπικών δασών και κυρίως του Αμαζονίου. Ανάμεσα στον Αύγουστο του 2020 και τον Ιούλιο του 2021
στη Βραζιλία, η έκταση του δάσους του
Αμαζονίου μειώθηκε κατά 10.476 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που είναι η μεγαλύτερη ετήσια μείωση από το 2012.

λογιών αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Να σημειώσουμε εδώ, ότι παρότι
ο τυπικός στόχος είναι η «ουδετερότητα
άνθρακα», που σημαίνει ότι ακόμη και
εάν χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα,
οι εκπομπές αερίων της κλιματικής αλλαγής αντισταθμίζονται από αναδάσωση ή
συστήματα απορρόφησης, στην πραγματικότητα, αυτό μόνο με σχεδόν καθολική
κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων μπορεί να γίνει.

λαγές και για την επέκταση των ΑΠΕ, άλλες πλευρές μπορούν να θεωρηθούν και
«αποανάπτυξη»: λιγότερα αεροπορικά
ταξίδια, λιγότερες μετακινήσεις, πιο «τοπική» παραγωγή, μικρότερη κατανάλωση.
Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή που για σημαντικό μέρος του πλανήτη, ακόμη υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενέργεια, για
να φτάσει παντού το ηλεκτρικό, για να
έχουν όλα τα νοικοκυριά τις ηλεκτρικές
συσκευές που θεωρούμε αυτονόητες, για

Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥΣ
Με μια έννοια, τα πράγματα είναι απλά.
Και γι αυτό, εξαιρετικά δύσκολα. Ο μόνος
τρόπος για να αποτραπεί ένας κύκλος καταστροφής και να συγκρατηθεί η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη
στον 1,5 βαθμό Κελσίου, αύξηση που θα
σημαίνει προβλήματα και ακραία φυσικά
φαινόμενα αλλά εντός ορίων που μπορούν να θεωρηθούν διαχειρίσιμα, είναι
μέσα στις επόμενες δεκαετίες, να σταματήσει σχεδόν καθολικά η εκπομπή αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Αυτό σημαίνει, πλήρη κατάργηση
της χρήσης ορυκτών καυσίμων (και του
φυσικού αερίου), είτε για την παραγωγή
ενέργειας είτε για την κίνηση οχημάτων,
πλοίων και αεροπλάνων, αλλά και ουσιαστικά την κατάργηση της βιομηχανικής
κτηνοτροφίας, που συμβάλλει ιδιαίτερα
στην παραγωγή μεθανίου. Όλα αυτά μαζί
με μια γενικευμένη μετάβαση στη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Και αυτό ως ένα πρώτο βήμα, γιατί μετά
θα χρειαστεί η εντατικοποίηση της προσπάθειας για περιορισμό των σημερινών
όγκων αερίων της κλιματικής αλλαγής και
κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, αυτών που έχουν συσσωρευτεί από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά: με εκτεταμένη αναδάσωση και με χρήση τεχνο-

Ακόμη και με τη σιωπηλή παραγωγή που
κάνουν αρκετές χώρες, ότι ένα μέρος της
παραγωγής ενέργειας θα καλυφθεί από
την πυρηνική ενέργεια (που βεβαίως είναι
για άλλους λόγους επίσης περιβαλλοντικά επιβαρυντική), η πραγματική «Πράσινη Μετάβαση» είναι μια κολοσσιαία αλλαγή, που απαιτεί και μεγάλους πόρους
και μεγάλες κοινωνικές αλλαγές.
Και παρότι πλευρές της όντως είναι συμβατή με την ανάπτυξη, καθώς απαιτούνται τεχνολογίες, εγκαταστάσεις, ανθρώπινη εργασία για όλες τις απαραίτητες αλ-

να αναβαθμιστούν οι συγκοινωνίες και να
βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο. Γιατί όπως
δεν είναι ισότιμες οι ευθύνες για την κλιματική αλλαγή, έτσι είναι δεν είναι ισότιμες και οι τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες.
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ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΟΒΗ;
Το μεγάλο ερώτημα είναι, εάν θα υπάρξει
πρόοδος και εάν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Και ο λόγος είναι, ότι μέχρι τώρα
απλώς μιλάμε για ανάληψη δεσμεύσεων
που παραπέμπουν σε ένα μέλλον που θα

ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Και μπορεί
να θεωρήθηκε πρόοδος, ότι για πρώτη
φορά σε ανακοίνωση των G20 υπήρξε
αναφορά σε δέσμευση για περιορισμό
της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5
βαθμό Κελσίου ή ότι συμφώνησαν να μην
επενδύσουν σε νέα εργοστάσια με χρήση
γαιάνθρακα στο εξωτερικό (αν και όχι στο
εσωτερικό τους, για λόγους που ήδη εξηγήσαμε), αλλά δε σημαίνει απαραίτητα
ότι θα γίνει κιόλας.
Γιατί μπορεί για παράδειγμα η Ευρώπη
να δείχνει να κάνει βήματα, σε σχέση με
την απεξάρτηση από το γαιάνθρακα, όμως
το ερώτημα της συνολικής απεξάρτησης
από τα ορυκτά καύσιμα, όπως το φυσικό
αέριο, παραμένει πιο αβέβαιο.
Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν
έναν πρόεδρο που δεν είναι αρνητής της
κλιματικής αλλαγής, όπως ο προκάτοχός
του, αλλά στο Κογκρέσο υπάρχει μεγάλη
δυσκολία να περάσουν τα μεγάλα πακέτα
χρηματοδοτήσεων, που εκτός όλων των
άλλων θα ενίσχυαν και την υποδομή της
«Πράσινη Μετάβασης», για να μη μιλήσουμε για τη σημασία που έχουν οι εξορυκτικές βιομηχανίες για τις ΗΠΑ.
Και βέβαια, η Κίνα μπορεί να ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο – σύμφωνα με το
οποίο θα έχει τις μέγιστες εκπομπές διοξειδίου άνθρακα το 2030 και ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2060 – και να υποστηρίζει ότι θα το καταφέρει, γιατί μπορεί
να κινητοποιήσει τους σχετικούς πόρους,
αλλά και πάλι δεν είναι δεδομένο ότι θα
μπορέσει να τροφοδοτήσει με «πράσινη
ενέργεια» τη μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική στην οποία έχει επενδύσει.
Και βέβαια, σε έναν κόσμο ολοένα και
πιο διαιρεμένο από έναν αναδυόμενο
«Νέο Ψυχρό Πόλεμο», δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί το είδος
της διεθνούς συνεργασίας που απαιτεί η
αναγκαία «Πράσινη Μετάβαση».

Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα
από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας

Μ

ε αυτή την ονομασία (Gunpowder
Plot στα αγγλικά) έμεινε στην
ιστορία η απόπειρα δολοφονίας του
βασιλιά της Αγγλίας Ιάκωβου Α’ από μία
ομάδα φανατικών Καθολικών, στις 5
Νοεμβρίου του 1605 στο Λονδίνο.

Η άνοδος στο θρόνο του σκληροπυρηνικού προτεστάντη βασιλιά Ιάκωβου Α’ το
1603 ανησύχησε τους Καθολικούς της Αγγλίας. Τον επόμενο χρόνο ένας δυναμικός
Καθολικός, ο Ρόμπερτ Κέιτσμπι, διαπιστώνοντας ότι οι Καθολικοί κινδυνεύουν

να γίνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας
μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, άρχισε
να επεξεργάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο
για την ανατροπή του βασιλιά. Θα ανατίναζε τη Βουλή των Λόρδων, την ώρα που
ο βασιλιάς θα απηύθυνε χαιρετισμό προς
το σώμα. Στη συνέχεια θα προκαλούσε
λαϊκή εξέγερση και θα ανέβαζε στο θρόνο
την 9χρονη κόρη του Ιάκωβου, Ελισάβετ,
που ήταν Καθολική.
Στρατολόγησε αρκετά μέλη για το σκοπό αυτό και μεταξύ αυτών τον Γκάι Φοκς,
που θα αναλάμβανε το επιχειρησιακό
σκέλος της συνωμοσίας, ως πρώην στρατιωτικός. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των
συνωμοτών, ο Φοκς θα τοποθετούσε βαρέλια με πυρίτιδα στο υπόγειο του Κοινοβουλίου και θα τα ανατίναζε στις 5 Νοεμβρίου του 1605, την ώρα που ο βασιλιάς
θα μιλούσε στους λόρδους.
Η συνωμοσία, όμως, αποκαλύφθηκε
στις 26 Οκτωβρίου 1605, όταν μια ανώνυμη επιστολή έφθασε στα χέρια του
βαρώνου Μόντιγκλ. Αποστολέας της
ίσως να ήταν ένας καθολικός ιερέας, στον
οποίο ένας από τους συνωμότες είχε
αποκαλύψει το σχέδιο κατά τη διάρκεια
της εξομολόγησης. Οι αρχές άρχισαν αμέσως τις έρευνες και στις 4 Νοεμβρίου συνέλαβαν τον Φοκς στο υπόγειο της Βου-

λής, δίπλα σε 36 βαρέλια με πυρίτιδα,
ικανά να ισοπεδώσουν το κτίριο.
Μόλις έμαθαν για την αποκάλυψη
του σχεδίου και τη σύλληψη του Φοκς,
οι υπόλοιποι συνωμότες αναχώρησαν
εσπευσμένα από το Λονδίνο. Καταδιώχθηκαν, όμως, από απόσπασμα του σερίφη του Γουόρσεστερ και ο μεν Κέιτσμπι
σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών,
ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν.
Οι οκτώ επιζώντες της συνωμοσίας,
ανάμεσά τους και ο Φοκς, οδηγήθηκαν
σε δίκη στις 27 Ιανουαρίου 1606. Την ίδια
ημέρα καταδικάσθηκαν σε θάνατο και
εκτελέστηκαν δια απαγχονισμού, πνιγμού ή διαμελισμού. Μετά το περιστατικό,
ο Ιάκωβος έλαβε σκληρά μέτρα κατά των
Καθολικών, αν και πολλοί σημαίνοντες
Καθολικοί διορίσθηκαν σε σημαντικές
θέσεις του κρατικού μηχανισμού.
Σε ανάμνηση της αποτυχημένης «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας», από τότε και
μέχρι σήμερα διοργανώνονται λαϊκές
γιορτές με την ονομασία Νύχτα του Γκάι
Φοκς, με σαφές αντι-Παπικό περιεχόμενο, τουλάχιστον τα παλαιότερα χρόνια.
Ήταν μια ευκαιρία για τους Άγγλους να
εκφράσουν τα πατριωτικά τους συναισθήματα.
© SanSimera.gr

Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ…

Πως σώθηκε η ανθρωπότητα
Λ

ίγες στιγμές στην ιστορία έχουν
προκαλέσει μεγαλύτερο τρόμο, σε
όσους γνώριζαν, από εκείνο το δεκαήμερο 2-12 Νοεμβρίου του 1983, όταν η
ανθρωπότητα βρέθηκε στο χείλος του
πυρηνικού ολέθρου.
Παντελής Καρύκας*
© slpress.gr

Όλα ξεκίνησαν από μια άσκηση με την
ονομασία «Able Archer 83», το σενάριο
της οποίας προέβλεπε τη μετάπτωση
μιας συμβατικής σύγκρουσης μεταξύ
των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και αυτών του
Συμφώνου της Βαρσοβίας, σε πυρηνική.
Τέτοιες ασκήσεις εκτελέστηκαν, εκατοντάδες, και από τις δύο πλευρές, κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Άρα, δεν
υπήρχε τίποτα που να προδικάζει πως
κάτι θα μπορούσε να πάει άσχημα.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το ΝΑΤΟ
ανέβασε το επίπεδο ετοιμότητας των δυνάμεών του, στο ανώτατο επίπεδο, όπως
ήταν φυσικό, με αφορμή και την κατάρριψη, από τους Σοβιετικούς, ενός νοτιο-

Suggested presentation.

κορεατικού επιβατηγού αεροσκάφους με
269 επιβάτες. Ωστόσο οι Σοβιετικοί, αν
και γνώριζαν ότι οι αντίπαλοί τους διεξήγαγαν άσκηση, ανησύχησαν ιδιαιτέρως,
φοβούμενοι μήπως η άσκηση αποτελεί
απλώς πρόφαση εναντίον τους επίθεσης.
Έτσι ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί!
Στη Μόσχα επικράτησε ένα κλίμα παράνοιας. Όλος ο μηχανισμός της KGB επιστρατεύτηκε, ώστε, μέσω κατασκόπων
στη Δύση, να επιβεβαιωθεί αν επρόκειτο
να εξαπολυθεί επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Στο μεταξύ, η ηγεσία του
Κρεμλίνου είχε εγκατασταθεί σε ειδικά
καταφύγια, έτοιμη, όντας να δώσει τη διαταγή εξαπόλυσης πυρηνικής επίθεσης,
καθώς το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Oko των Σοβιετικών ανέφερε την
εκτόξευση αμερικανικών βαλλιστικών
πυραύλων.
Ο αντισυνταγματάρχης Στανισλάβ Πετρόφ, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία,
εκείνη την ημέρα, ευτυχώς, κατάλαβε ότι
επρόκειτο για λάθος του κεντρικού υπολογιστή του συστήματος και έσωσε τον
κόσμο!

Τελικά, Ρώσοι πράκτορες ήρθαν σε επαφή με τη CIA και έλαβαν διαβεβαιώσεις
πως δεν υπήρχε κανένας φόβος. Απλώς
διεξαγόταν μια άσκηση. Το δε σύστημα
Oko είχε όντως πρόβλημα.
Έτσι επικράτησε, σταδιακά, η ψυχραιμία και ο τότε γ.γ. του ΚΚΣΕ Γιούρι Αντρόποφ, κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στη
Μόσχα σε ακρόαση και όλα ξεκαθάρισαν.

Ο πυρηνικός εφιάλτης αποτράπηκε, κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή…
*Ο Παντελής Καρύκας είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας
με ειδίκευση σε θέματα άμυνας, στρατιωτικής ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής. Έχει μακρά θητεία σε ειδικά έντυπα
και ιστοσελίδες.

barbiesgrill.com
580 SAINT-MARTIN
WEST BLVD. | 450-668-0033
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Επίκεντρο του κόσμου ο Άγιος Νικόλαος
στο Σημείο Μηδέν

Τα θυρανοίξια από τον συγκινημένο Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σ

ε κλίμα ιερής συγκίνησης παρακολούθησαν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου οι
μετρημένοι καλεσμένοι, την τελετή των
Θυρανοιξείων του Αγίου Νικολάου στη
Νέα Υόρκη, ακριβώς τριάντα χρόνια από
την ενθρόνιση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο και 20
χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση
που κατέλυσε τους δίδυμους πύργους,
αφήνοντας ερείπια και 3.000 νεκρούς στο
Σημείο Μηδέν.
Της Ιουστίνης Φραγκούλη – Αργύρη
Η ιερά πομπή, προεξάρχοντος του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με τον Γέροντα
Χαλκηδόνος Εμμανουήλ εκ δεξιών και τον
αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο εξ
ευώνυμων, καθώς και τους μητροπολίτες
Προικονήσου Ιωσήφ και Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς Ιουστίνο και με άλλους ιερωμένους, έφτασε ανάμεσα σε εξαπτέρυγα
και σε κορίτσια, που ντυμένα στα λευκά,
κρατούσαν στα χέρια τους καμένα απομεινάρια ιερών βιβλίων (φωτ. δεξιά) και
την κατεστραμμένη καμπάνα του Αγίου
Νικολάου από τη φονική επίθεση της Αλκάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου του θλιβερού
έτους 2001.
Ανάμεσα σε ψαλμωδίες και στολισμένος
με γιορτινό στεφάνι ανέβηκε ο Σταυρός
στην κορυφή του τρούλου του Αγίου Νικολάου, από όπου καθορείται ολόκληρη
η τοποθεσία των πεσόντων στο Σημείο
Μηδέν.
Με συγκίνηση στη φωνή του ο Πατριάρχης (φωτ. πάνω), αφού έκανε τον Αγιασμό προ των θυρών του ναού, είπε χαρακτηριστικά:
«Στεκόμαστε εδώ, ενώπιον του Ναού και
του Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου
Νικολάου, του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του οποίου η
ιστορική έδρα στη Μικρά Ασία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Παναγίας και
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας: του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Στεκόμαστε εδώ σήμερα, μπροστά σε
έναν ιερό ναό που ανορθώθηκε με πίστη
και αφοσίωση, και εξαιρετικό μόχθο και
εργασία.
Στεκόμαστε εδώ σήμερα, καθώς γιορτάζουμε την Τριακοστή Επέτειο της Ενθρόνισής μας ως Διαδόχου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, του Πρωτοκλήτου Μαθητή
του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Και βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιορτάζοντας την Πρωτοστατική εορτή του πνευματικού μας τέκνου, Σεβασμιότατου Ελπι-

δοφόρου, στον οποίο έχουμε εμπιστευτεί
τις ελπίδες αυτής της Επισκοπής του Οικουμενικού Θρόνου σε αυτό το Μεγάλο
Έθνος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Αυτό το Ιερό έδαφος της αμερικανικής
εμπειρίας είναι όπου η Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη θα πρωτοστατήσει στο να
φανερώσει στον κόσμο ότι το καλό είναι
ισχυρότερο από το κακό, ότι υπάρχει ζωή
πέρα από το θάνατο και ότι η αγάπη πάντα θα θριαμβεύει πάνω στο μίσος.
Ήρθαμε σε αυτό το σημείο, για να ανοίξουμε τις Πόρτες για την Ελληνική Ορθοδοξία στην Αμερικανική Συνείδηση για ό,τι
μπορεί να είναι το απαύγασμα στη θρησκεία.
Ήρθαμε σε αυτό το σημείο, για να ανοίξουμε τις Πόρτες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ιστορία, την παράδοση και
την πνευματική του αποστολή.
Ήρθαμε σε αυτό το σημείο, για να ανοίξουμε τις Πόρτες για την ιστορία των μεταναστών που ήρθαν σε αυτές τις ακτές
στη σκιά της του Αγάλματος της Ελευθερίας, αναζητώντας μια νέα ζωή και νέες
ευκαιρίες.
Ήρθαμε σε αυτό το μέρος, για να ανοίξουμε τις Πόρτες προωθώντας την ένταξη,
την ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ όλων των λαών της πίστης
και της καλής θέλησης.
Ήρθαμε σε αυτό το μέρος, για να ανοίξουμε τις Πόρτες του Αγίου Νικολάου, του
προστάτη όλων των απόδημων – από αυτούς που πέθαναν στις 9/11, μέχρι εκείνους που θρηνούν την απώλειά τους, μέχρι τους προσκυνητές που θα εισέλθουν
σε αυτό το Εθνικό Ιερό».
Μετά τις τρεις ερωτήσεις του Πατριάρχου και τις απαντήσεις έσωθεν από τον
πατέρα Άλεξ Καρλούτσο (ψαλμός του
Δαυίδ):
«ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ
ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
— [8] τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης;
— Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος
δυνατὸς ἐν πολέμῳ.
[9] ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ
ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
— [10] τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς
δόξης;
— Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν
ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. (Ψαλμός του Δαβίδ)»
άνοιξαν οι πύλες του Ναού όπου εισήλθαν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο,
τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο, ιεράρχες
και επίσημους στο ναό, που εσωτερικά
δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν
τουλάχιστον ενός χρόνου εργασίες.
Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, του
οποίου τα ονομαστήρια συνέπεσαν με
τα θυρανοίξια, σημείωσε εξάλλου:
«Ο Παναγιώτατος, ως ο παγκόσμιος ηγέτης της Ορθοδοξίας, μας φέρνει το δώρο
του Αγίου Νικολάου καθαυτό. Τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, η χείρα του, είναι
εδώ, μπροστά μας. Αυτή η μέρα θα μνημονεύεται για πολύ καιρό ως η εκπλήρωση μιας αποστολής που ξεπερνάει πολύ τα
όρια της ενορίας του Αγίου Νικολάου, της
Αρχιεπισκοπής και ακόμη και του αμερικανικού κράτους. Είναι η αρχή μιας διακονίας και μιας αποστολής σε ολόκληρη την
Οικουμένη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή της Ορθοδοξίας σε αυτό το ημισφαίριο

και ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε, από
την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, που είχε θέσει ως
προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης του Αγίου Νικολάου.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πως η ιστορία
της ανοικοδόμησης του ναού του Αγίου
Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, που πέρασε
από 40 κύματα, εμπλέκοντας οικονομικά
σκάνδαλα και αδιαφάνειες, είναι έργο του
Ισπανού αρχιτέκτονα Καλατράβα, καμωμένο από μάρμαρο Πεντέλης, για να αποτελέσει τον εκκλησιαστικό Παρθενώνα
των Ελλήνων του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά είπε ο π. Άλεξ Καρλούτσος στον
οποίο ανατέθηκε τελικά η αποπεράτωση
του ναού μαζί με τον Άρχοντα Ψαρό.

Ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους,
σημείωσε ότι μετά το σοκ της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου, για
την ανοικοδόμηση της εκκλησίας ανέλαβε πρωτοβουλία με τον τότε κυβερνήτη
Τζορτζ Πατάκι, τον Αρχιεπίσκοπο πρώην
Αμερικής κ. Δημήτριο και τον αείμνηστο
Μάικ Τζαχάρης, κάνοντας πρώτη επαφή.
«Είναι μια προσπάθεια είκοσι ετών. Όλοι
εργάστηκαν σκληρά γι αυτό. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ήρθε την κατάλληλη
στιγμή. Είχαμε συγκεντρώσει τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Ορισμένα χρήματα δε
δαπανήθηκαν σωστά. Έγιναν παραγγελίες
που είτε δεν έπρεπε, είτε δεν ήταν απαραίτητες. Δαπανήσαμε επιπλέον 20 εκατομμύρια δολάρια, αλλά στο τέλος της
ημέρας χτίσαμε αυτήν την εκκλησία στο
όνομα του Θεού, τιμώντας την πίστη μας
και τον πολιτισμό μας», είπε ο π. Αλέξανδρος, τονίζοντας πως, έστω και υπό αυτές
τις αντίξοες συνθήκες, άπαντες είναι υπερήφανοι για το αποτέλεσμα.
Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρώην ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο ΥΦΥΠΕΞ της Ελλάδας Ανδρέας Κατσανιώτης,
η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον,
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ
Κωνσταντίνος Κούτρας, ο Αρχιεπίσκοπος
πρώην Αμερικής κ. Δημήτριος, ο αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου
Τζον Κατσιματίδης, ο διάδοχος Παύλος
Γλύξμπουργκ και άλλα στελέχη και επιχειρηματίες της ελληνοαμερικάνικης ομογένειας.

Since 1946, the Key Tag Service has been
protecting your keys and supporting our
essential programs for amputees.
I am a longtime supporter of
The War Amps, and they have returned
two sets of keys I had lost. A wonderful
organization and a terrific public service
that really works.
– Peter

years

Order key tags
online – free.
1 800 250-3030 • waramps.ca
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GOSS!P
Η ΒΑΣΊΛΊΣΣΑ ΕΛΊΣΑΒΕΤ
θα ξεκουραστεί για τουλάχιστον
ΔΎΟ ΑΚΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Έ

πειτα από σύσταση των ιατρών της,
η βασίλισσα Ελισάβετ θα πρέπει να
ξεκουραστεί για τουλάχιστον δύο ακόμη
εβδομάδες, ανακοίνωσαν προ ημερών τα
Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προσθέτοντας
ότι η μονάρχης δε θα πραγματοποιήσει
κανένα επίσημο ταξίδι κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου.
Μετά τις πολυάριθμες υποχρεώσεις της

από το ξεκίνημα του μήνα, η 95χρονη
βασίλισσα, η γηραιότερη βασιλεύουσα
μονάρχης, πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες
και ακύρωσε δύο ταξίδια, ένα στη Βόρεια
Ιρλανδία και ένα στην COP26, τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στη Γλασκόβη,
κατόπιν εντολής των ιατρών της.
Δε δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατά-

σταση της υγείας της, ούτε για τις εξετάσεις που της έγιναν κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας της.
Ήταν η πρώτη φορά που η Ελισάβετ εισήχθη σε νοσοκομείο εδώ και πολλά χρόνια.
Εκτέλεσε κάποια από τα βασιλικά της
καθήκοντα από το Κάστρο του Ουίνδσορ
κοντά στο Λονδίνο, μέσω τηλεδιάσκεψης,

όπως την απονομή ενός μεταλλίου στον
ποιητή και μεταφραστή Ντέιβιντ Κονσταντάιν, όπου σε ένα σύντομης διάρκειας
βίντεο εμφανίστηκε σε καλή διάθεση.
Θα επιδιώξει να ασκήσει «ελαφριά καθήκοντα», όπως ακροάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, ανέφερε το Παλάτι.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ALEC BALDWIN μιλάει για πρώτη
φορά για τον πυροβολισμό που κόστισε
τη ζωή της HALYNA HUTCHINS

Ό

πως είναι ήδη γνωστό, ένα
τραγικό δυστύχημα συνέβη στο Νέο Μεξικό και στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» με
πρωταγωνιστή τον Alec Baldwin,
ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος μια γυναίκα.
Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός γύριζε μια σκηνή όπου
έπρεπε να πυροβολήσει με ένα
όπλο με άσφαιρα. Ωστόσο, το
όπλο εκπυρσοκρότησε κανονικά και η σφαίρα χτύπησε δύο
άτομα στο σετ. Τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας και το
σκηνοθέτη και σεναριογράφο
της ταινίας. Η Halyna Hutchins
έχασε τη ζωή της, ενώ ο 48χρονος σκηνοθέτης Joel Souza τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά του ίδιου όπλου.
Λίγες ημέρες μετά, ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, προχώρησε σε δηλώσεις για τον
αιφνίδιο θάνατο της Hutchins σε ένα βίντεο που κοινοποίησε το TMZ.
«Ήταν φίλη μου. Την ημέρα που έφτασα στη Santa Fe για να ξεκινήσω τα γυρίσματα, την
πήγα για δείπνο με τον Joel [Souza], το σκηνοθέτη. Ήμασταν μια πολύ, πολύ καλή ομάδα, που
γυρίζαμε μαζί μια ταινία και μετά συνέβη αυτό το φρικτό γεγονός» είπε.
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός τόνισε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται πολύ κοντά με την
οικογένεια της Hutchins, το σύζυγό της, Matthew Hutchins και τον 9χρόνο γιο τους, Andros.
«Εγώ και η σύζυγός μου είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους γιατί ανησυχούμε πολύ για αυτή
την οικογένεια και το παιδί», πρόσθεσε.
Ο Alec Baldwin εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του, προκειμένου να υπάρξει σχετική μεταρρύθμιση για τη χρήση πυροβόλων όπλων σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, μετά το περιστατικό που ώθησε το Hollywood να αναλάβει δράση.
«Η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης πυροβόλων όπλων στα κινηματογραφικά πλατό
είναι κάτι που με ενδιαφέρει εξαιρετικά. Αυτό δεν το αποφασίζω εγώ. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν είμαι ειδικός σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, ό,τι κι αν αποφασίσουν οι άλλοι πως
είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία της ασφάλειας των ανθρώπων στα κινηματογραφικά πλατό, είμαι υπέρ και θα συνεργαστώ με όποιον τρόπο μπορώ», τόνισε ο ηθοποιός.
© govastileto.gr

Η

Galina Dub:
Κορμί…
αγαλματένιο!

Galina Dub γεννήθηκε στην
Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας
και είναι μόλις 24 ετών. Ανέβασε
την πρώτη φωτογραφία της στο
Instagram όταν ήταν 19 ετών και
από τότε ακολούθησε ένας… πανικός, εφόσον διαθέτει ένα κορμί, που μόνο με… άγαλμα μπορείς να το παρομοιάσεις. Πλέον,
έχει πάνω από ένα εκατομμύριο
followers και εργάζεται ως μοντέλο. Αυτό βέβαια που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κυρίως, είναι
η… πίσω πλευρά του «αγάλματος», που νομίζεις πως είναι έργο
γλύπτη. Όπως άλλωστε μπορεί να
συμφωνήσει ο καθένας, βλέποντας τις φωτογραφίες…

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

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

Α-Καλημέρα Μάγδα μου.
Α-Και τι προστασία θα έχετε από ένα κουτάΑ-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα κι εγώ…
βι;
Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
Μ-Για την
ώρα είναι Κι
κουτάβι
σε λίγο θα
Α-Και
πάλι ευχαριστούμε για το ωραιότατο Α-Άλλες
ο Λάμπης;
προφυλάξεις.
εδώ, καιαλλά
στο ταξίδι.
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
τραπέζι που ετοίμασες την περασμένη Κυ- είναι και φύλακας του σπιτιού.
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Μ-Για
πεςτιμουράτσα
να τιςείναι;
μάθω.
ριακή.
Α-Καλά,
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Μ-Τα
παραλές.
μας είναι κάθε φορά Α-Φυσικά.
Μ-Ένα μίγμα
ΛυκόσκυΑ-Ωραία.
Πότε μαςΧαρά
φεύγεις;
Πρώτααπόαπ΄Λάμπραντορ
όλα, όλο τονμεκαιρό
που
λο.
που βρισκόμαστε και τα λέμε.
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Μ- Την άλλη
εβδομάδα.φίνα.
θαΑ-Μιλάς
λείπεις,γιαθαγαϊδουράκι…
πρέπει κάποιος να παίρνει τα
Α-Πάντως
περάσαμε
www.hermesoverseas.com
Μ-Ναι μας είπαν ότι θα μεγαλώσει αρκετά.
Μ-Ναι και θα πρέπει να το επαναλάβουμε.
INC.
HERMES
OVERSEAS TRAFFIC
INC.
Α-Τόσο νωρίς;
γράμματα
από το γραμματοκιβώτιο για να μη
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
Α-Σίγουρα και αυτή τη φορά στο δικό μας Το μίγμα αυτό δημιουργεί υπέροχα σκυλιά,
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
έξυπνα,ότιεύκολα
σπιτάκι.
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται
λείπεις.να εκπαιδεύονται, στοργικά
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
και πιστά στα μέλη της οικογένειας. Οι ειδιΜ-Όποτε θέλεις.
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απαλοιπόν τι θα μπορούσε να αναζωογονούσε γόρευσης εισόδου σε χώρους λατρείας λόγω
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
υγειονομικών περιοριστικών μέτρων.
τη ζωή μας.
Μ-Λοιπόν,
ωραίαναηπάμε
συζήτηση
αλλά ήρθε η
Α-Και
καταλήξατε
σε απόκτηση
Γιατί Α-Λέει
ο Μενέλαος
Καλιφόρνια.
Δεν είδες
τι έγινε στην
Αμερική πουσκύλου.
μαχαιρώθηκε
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
ώρα να βγάλουμε βόλτα τη Ρόζα μας. Σ’ αφή- in the back. Certaines
όχι γάτας;
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
ωραία.
αστυνομικός;
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
νω για την
ώρα.
Μ-Δεν
τις πάμε τις γάτες και ένα σκύλος όσο Μ-Πολύ
painted, very clean and well maintained
modified
to
suit
the
needs
of
a
non
profit
organization
thus
needing
Α-Καλόόμως
περίπατο.
Και να μπάνιο,
σας «ζήσει»
η μι- work to be done to make it suitable for residential living. Great building. Includes 1 indoor parking spot.
να’
προστατεύει
την οικογένεια
του,θα
δηλαθέλω θάλασσα,
αμμουδιά.
Α-Τονε είδα,
αλλά τι σχέση
έχει αυτό που
πας Α-Εγώ
Available immediately!!!
δή εμάς.
κρή…
potential!!

HERMES OVERSEAS TRAFFIC

Tél.: (514) 270-1961 •

Soula Tellides George Tellides Carol Deros

EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

COMMISSION

2. %
99

Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που

*
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Bel-Habitat: Το Laval χορηγεί
οικονομική βοήθεια σε αδικημένους
Τ

ον περασμένο Ιούνιο, η εταιρεία
ανάπτυξης ακινήτων Bel-Habitat χρεοκόπησε, καταστρέφοντας αρκετές οικογένειες στο Laval που είχαν επενδύσει σε
ένα κατασκευαστικό έργο ακινήτων.

ACQC έχει λάβει αρκετές κλήσεις από ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Ωστόσο, οι
πληροφορίες που μπορέσαμε να προσφέρουμε ήταν πολύ περιορισμένες σε σύγκριση με τις ανάγκες. Με την οικονομική
βοήθεια της πόλης του Laval, σύντομα θα
Του Δημήτρη Ηλία
είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύ
dimitris@newsfirst.ca
πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη στους
Η χρεοκοπία του Bel-Habitat όχι μόνο καταναλωτές που επιθυμούν να συνεχίστέρησε τις προκαταβολές εκατοντάδων σουν το στεγαστικό τους έργο, παρά τα
αγοραστών κατοικιών στο Laval που την συχνά μεγάλα ποσά που μπορεί να μην
εμπιστεύτηκαν αλλά και τους έμπλεξε είναι σε θέση να ανακτήσουν. Αυτή είναι
στον κυκεώνα των περίπλοκων γραφειο- η έγκαιρη βοήθεια που είμαι βέβαιος ότι
κρατιών και νομικών καταστάσεων που θα ελαφρύνει το βάρος σε όσους αγωνίζοσχετίζονται με ημιτελή κατασκευαστικά νται να διασφαλίσουν ότι το έργο τους θα
έργα, τα οποία απαιτούν πολλές διαδικα- επιβιώσει από αυτή τη χρεοκοπία», είπε ο
σίες με την πόλη και τρίτα μέρη.
Marc-André Harnois, Γενικός Διευθυντής
Το Λαβάλ ωστόσο ανακοίνωσε ότι έχει του Consumers Association for Quality in
συνάψει συμφωνία οικονομικής βοήθει- Construction (ACQC)
ας με το Association des consommateurs
pour la qualité dans la construction
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(ACQC). Αυτό θα επιτρέψει την εφαρμογή
ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ
ενός προγράμματος υποστήριξης ACQC
Το πρόγραμμα υποστήριξης έχει δύο
για τους πολίτες που πλήττονται από την μέρη. Το πρώτο, είναι να βοηθήσει τα
πτώχευση της εταιρείας ανάπτυξης ακι- δικαιούχα άτομα να κατανοήσουν τα γενήτων Bel-Habitat, ώστε να μπορέσουν γονότα στις αντίστοιχες υποθέσεις τους,
να ολοκληρώσουν το οικιστικό τους έργο. σχετικά με το έργο ακινήτων στο οποίο
Ως εκ τούτου, ο Δήμος θα καταβάλει έως έχουν επενδύσει. Το δεύτερο, στοχεύει να
και 180.000 $ ως οικονομική βοήθεια τους προσφέρει βοήθεια για τη διατύπωστο ACQC, σύμφωνα με τους όρους και ση αιτημάτων προς το Δήμο και την κατατις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νόηση των απαντήσεων που λαμβάνουν,
συμφωνία.
τη λήψη των πληροφοριών που πρέπει
«Το Laval συνεχίζει να κινητοποιείται σε να διαβιβαστούν ή την τροποποίηση των
όλους τους τομείς της δημοτικής δικαι- πληροφοριών που εμφανίζονται επί του
οδοσίας, αναπτύσσοντας πόρους για να παρόντος στο αρχείο του Δήμου και την
βοηθήσει τους πληγέντες πολίτες, ώστε υποστήριξη αυτών των ατόμων στις συνα μπορέσουν να γυρίσουν σελίδα σε ναλλαγές τους με την πόλη για την εξέλιξη
αυτήν την ατυχή κατάσταση. Γνωρίζουμε του φακέλου τους (πολεοδόμοι, τοπογράπόσο ανησυχούν οι οικογένειες και θέ- φοι κ.λπ.).
λουμε να τους προσφέρουμε τη μέγιστη
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την
υποστήριξη για να τις στηρίξουμε σε αυτή έναρξη της πτώχευσης, η πόλη του Laval
τη δοκιμασία» είπε ο δήμαρχος του Laval, έχει υποστηρίξει αγοραστές που θίγονται
Marc Demers (φωτ.).
από την Bel-Habitat σύμφωνα με τους ρό«Από την πτώχευση του Bel-Habitat, το λους και τις ευθύνες της. Εκτός από αυτήν

3] Τριμερής συμφωνία, με στόχο την
εξασφάλιση μιας πλήρους και οριστικής
εκκαθάρισης των ποσών που οφείλονται στον υπεργολάβο του έργου rue des
Abeilles και να επιτραπεί στις πληγείσες
οικογένειες να αποκτήσουν τα οικόπεδα
στα οποία είχαν επενδύσει για την κατασκευή του σπιτιού τους.
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Άτομα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι εκείνοι που έχουν επενδύσει κεφάλαια με το Bel-Habitat ή το
Bel-Habitat 2 σε σχέση με ένα ακίνητο
στην επικράτεια της πόλης Laval και των
οποίων το ακίνητο δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η επιδότηση πρέπει να χρησιμοποιείται
κυρίως από το ACQC για τους σκοπούς της
υλοποίησης του προγράμματος υποστήριξης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την κάλυψη των επιλέξιμων ατόμων για
τις διάφορες δαπάνες και τις επαγγελματικές αμοιβές που πραγματοποιούνται σε
σχέση με το οικιστικό τους έργο.

την οικονομική βοήθεια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πρωτοβουλίες:
1] Ίδρυση μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για την υποστήριξη των θυμάτων στις αιτήσεις αδειών και εξουσιοδότησης.
2] Συμφωνία οικονομικής βοήθειας με
τον οργανισμό Juripop, μέσω της οποίας
οι δικηγόροι πρόσφεραν διαβουλεύσεις
σε όσους το ζήτησαν προκειμένου να
τους καθοδηγήσουν σχετικά με πιθανά
διορθωτικά μέτρα.

STUDIOS

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
«Αυτή είναι μια χειρονομία που είναι
πολύ ανθρώπινη», είπε ο δημοτικός σύμβουλος του Auteuil, Michel Poissant, στο
πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο. «Ένα
εκατομμύριο δολάρια που είχε η πόλη
από τον ιδιοκτήτη ως εγγύηση, χρησιμοποιούνται για να ελευθερωθεί η νόμιμη
υποθήκη που κατέχει ο ιδιοκτήτης».
Ωστόσο, ενώ ο Poissant αναγνώρισε ότι
το Laval προχωρά με θετικό τρόπο για
τους κατοίκους, είπε ότι ανησυχεί για την
έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών, θεωρώντας ότι το ζήτημα είναι περίπλοκο σε
ότι συνεπάγεται με χρεοκοπία και ότι είχε
αντιμετωπίσει προσωπικά τον απόηχο
πολλών χρεοκοπιών κατά τη διάρκεια της
καριέρας του ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων.

• 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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«Η προστασία του κλίματος
δεν κοστίζει ακριβά»

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

Π

ριν από 15 χρόνια, ο οικονομολόγος
Νίκολας Στερν είχε αποδείξει, ότι η
προστασία του κλίματος μπορεί να κοστίζει, αλλά όχι τόσο όσο οι ζημιές από τη
μη λήψη μέτρων. Για πολλά χρόνια, όσοι
παρακολουθούσαν από κοντά παγκόσμιες
διασκέψεις και συναντήσεις ειδικών, πολιτικών και ακτιβιστών για την προστασία
του κλίματος, άκουγαν διαρκώς την εξής
φράση: «Όλα βρίσκονται στην έκθεση
Στερν».
Η έκθεση του Βρετανού οικονομολόγου,
Νίκολας Στερν, δημοσιεύθηκε το 2006
στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για
το Κλίμα στο Ναϊρόμπι. Εξέφραζε τότε τις
σκέψεις πολλών και θεωρήθηκε ότι προηγούνταν της εποχής της. Το μεγάλο πλεονέκτημα της: δεν έμενε σε γενικολογίες ή
ηθικολογίες αλλά απεναντίας τεκμηρίωσε
με αριθμούς ότι η προστασία του κλίματος κοστίζει μεν, ωστόσο οι οικονομικές
ζημίες σε πολλές χώρες θα μπορούσαν
να είναι πολύ μεγαλύτερες εάν δε λαμβάνονταν συγκεκριμένα μέτρα γι αυτόν το
σκοπό.
Μέχρι τότε, κανένας οικονομολόγος δεν
είχε προβεί σε τόσο συγκεκριμένες διατυπώσεις με απλά μαθηματικά. Κανένας
δεν μπορούσε επίσης να ισχυριστεί, ότι οι
υπολογισμοί προέρχονταν από έναν αιθεροβάμονα ακτιβιστή.
Ο Νίκολας Στερν είναι σήμερα 75 ετών.
Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά
στην Οξφόρδη και το Κέμπριτζ και εργάστηκε ως καθηγητής Οικονομικών. Διετέλεσε επικεφαλής οικονομολόγος στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης, αργότερα στην Παγκόσμια
Τράπεζα. Το 2005 κλήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση να συντάξει έκθεση για
τις οικονομικές συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής.
1% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ο Στερν δε μάσησε τα λόγια του. Από
τότε είχε πει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για την προστασία
του κλίματος. Ο οικονομολόγος και σήμερα μέλος της Βουλής των Λόρδων, είχε
ζητήσει να διπλασιαστεί η κρατική χρηματοδότηση για τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής. Υποστήριζε ότι τουλάχιστον 1%
του παγκόσμιου ΑΕΠ πρέπει να διατεθεί
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι απώλειες για την παγκόσμια
κοινότητα θα ήταν πολύ μεγαλύτερες, εάν
δε λαμβανόταν έστω αυτό το μέτρο.
Μέχρι σήμερα, μιάμιση δεκαετία μετά,

ακτιβιστές αποτίουν ακόμη φόρο τιμής
στο πρωτοποριακό έργο του Βρετανού
οικονομολόγου, η οικογένεια του οποίου κατάγεται από τη Γερμανία. Σύμφωνα
με τον Γιαν Κοβάλτσικ, ειδικό σε θέματα
κλίματος στην περιβαλλοντική ομάδα της
Οxfam «η έκθεση Στερν ευαισθητοποίησε
τον κόσμο για τις οικονομικές συνέπειες
της αδράνειας. Η ουσία της έγκειται στο
ότι η προστασία του κλίματος είναι προς
όφελος των οικονομιών».
Ο Στερν με επιχειρήματα απέδειξε ότι
η προστασία του κλίματος δεν αποτελεί
εχθρό της ελεύθερης οικονομίας. Αντίθετα είναι απαραίτητη προϋπόθεσή της. «Το
κόστος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης είναι αυτό που δεν μπορεί να αντέξει
ο κόσμος», παρατηρεί ο Κοβάλτσικ.
ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ή ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ;
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, πολλοί
άσκησαν κριτική στις θέσεις του Στερν
θεωρώντας ότι είναι υπερβολικές και ότι
προκαλούν πανικό. Ειδικά όταν ο Στερν
έκανε λόγο για μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% έως
80%. Ωστόσο σήμερα, η ΕΕ για παράδειγμα, φαίνεται να μην απέχει πολύ από τις
εκτιμήσεις Στερν. Η Κομισιόν υπόσχεται
να αγωνιστεί για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050 και να μειώσει τις επιβλαβείς εκπομπές κατά 55% ως το 2030.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι θετικές
πρωτοβουλίες είχαν ήδη ξεκινήσει από το
2006. Για παράδειγμα, η τότε κυβέρνηση
της Αυστραλίας ενέκρινε κονδύλια ύψους
60 εκατομμυρίων δολαρίων για πρότζεκτ
που αφορούσαν την προστασία του κλίματος.
Μέχρι σήμερα πάντως, ο Στερν παραμένει ενεργός στις συζητήσεις που αφορούν
την προστασία του κλίματος. Ο Στερν
επίσης συμμετείχε ως συνδιαπραγματευτής σε διάφορες διασκέψεις για το
κλίμα, όπως η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης
του 2009. Μάλιστα τότε, συμμετείχε στις
συζητήσεις σχετικά με πρόταση των ΗΠΑ
να δίνονται 100 εκατομμύρια δολάρια το
χρόνο σε φτωχότερες χώρες για την προστασία του κλίματος, από το 2020.
Η ιδέα αυτή αναμένεται να ακουστεί
ξανά και στη Διάσκεψη για το Κλίμα στη
Γλασκόβη, αν και ούτε και δώδεκα χρόνια
μετά δεν έχουν συγκεντρωθεί αυτά τα
χρήματα. Τώρα, στόχος είναι να συγκεντρωθεί το ποσό των 100 εκατομμυρίων
δολαρίων ως το 2023.
© Deutsche Welle

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
7 Νοεμβρίιου:
Οι δραστηριότητες του Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας
ΦΙΛΙΑ με την κα Ιωάννα Τσουμπλέκα

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

ην τελευταία αγωνιστική
της κανονικής περιόδου
θα κριθεί τελικά αν το Μόντρεαλ συνεχίσει ή όχι στα τελικά
του πρωταθλήματος MLS.
Μετά την ήττα από τους Red Bull με
1-0 στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι του
Σαββάτου 30/10, οι παίκτες του Wilfried
Nancy βρήκαν τη δύναμη να κερδίσουν
με 2-0 το Χιούστον (3/11), ενώ οι Red Bull
έμειναν στο 0-0 με την Ατλάντα.
Πλέον, στο τελευταίο παιχνίδι το Μόντρεαλ χρειάζεται μόνο νίκη κόντρα
στο Ορλάντο και παράλληλα απώλεια βαθμών των ομάδων που προπορεύονται, ώστε να μπορέσει να
τις προσπεράσει και να προκριθεί.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Miami-NY City 1-3
Salt Lake-San Jose 3-4
NY Red Bull-Montreal 1-0
(91’ Fabio)
Atlanta-Toronto 1-1,
DC United-Columbus 1-3
Dallas-Austin 2-1
Minnesota-Kansas City 2-1
Houston-Colorado 0-1
Orlando-Nashville 1-1
Philadelphia-Cincinnati 2-0
Seattle-LA Galaxy 1-1
LAFC-Vancouver 1-1
Montreal-Houston 2-0
(58’ Camacho, 62’ Miller)
NY Red Bull-Atlanta 0-0
Austin-Kansas City 3-1
Salt Lake-Portland 1-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
EASTERN CONFERENCE
(σε 33 αγώνες)
01] NEW ENGLAND 73 [65-40]
02] PHILADELPHIA 53 [47-34]
03] NASHVILLE 53 [54-32]
04] NEW YORK CITY 50 [55-35]
05] ATLANTA 48 [43-36]
06] ORLANDO 48 [48-48]
07] NY RED BULL 47 [38-32]
08] MONTREAL 46 [46-42]
09] DC UNITED 44 [53-53]
10] COLUMBUS 44 [44-45]
11] MIAMI 38 [35-53]
12] CHICAGO 34 [36-52]
13] TORONTO 28 [38-63]
14] CINCINNATI 20 [36-72]
WESTERN CONFERENCE
01] SEATTLE 59 [52-32]
02] KANSAS CITY 58 [58-39]
03] COLORADO 58 [46-33]
04] PORTLAND 52 [53-52]
05] MINNESOTA 48 [39-41]
06] VANCOUVER 48 [44-44]
07] LA GALAXY 47 [47-51]
08] SALT LAKE 45 [54-54]
09] LAFC 45 [51-46]
10] SAN JOSE 40 [45-53]
11] DALLAS 32 [46-55]
12] AUSTIN 31 [35-53]
13] HOUSTON 30 [36-54]
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Cincinnati-Atlanta
Columbus-Chicago
Montreal-Orlando (3:30 PM)
Nashville-NY Red Bull
New England-Miami
NY City-Philadelphia
Toronto-DC United
Colorado-LAFC
Kansas City-Salt Lake
LA Galaxy-Minnesota
Portland-Austin
San Jose-Dallas
Vancouver-Seattle

Τα έδωσε όλα και έμεινε
στον... άσο ο Ολυμπιακός

Ο

Ολυμπιακός πήγε για
τα πολλά και έμεινε με
άδεια χέρια κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Οι
«ερυθρόλευκοι», στο ιστορικό βράδυ του Ελ Αραμπί, δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και στο φινάλε τιμωρήθηκαν από τους Γερμανούς,
οι οποίοι επικράτησαν 2-1 στο Φάληρο,
στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του
4ου ομίλου του Europa League.
Με αποτέλεσμα, πλέον, να αποτελεί…
άπιαστο όνειρο η 1η θέση, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για την επόμενη
φάση του Europa League και ρεαλιστικός
στόχος είναι η 2η (οδηγεί σε μπαράζ),
που μπαίνει σε κίνδυνο πλέον. Πολλά θα
κριθούν την επόμενη αγωνιστική με το
«καυτό» Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.
Το νικητήριο γκολ για τους Γερμανούς
πέτυχε ο Χάουγκε στο 92’, ενώ το 1-1 είχε
διαμορφωθεί από το γκολ του Ελ Αραμπί στο 12’, το οποίο έστειλε το Μαροκινό στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ των Πειραιωτών στην Ευρώπη.
Η
απάντηση,
ωστόσο,
δόθηκε στο 17’ με τον Καμάντα.
Φωνές για τη διαιτησία από τους «ερυθρόλευκους», καθώς με την αναμέτρηση στα ίσα, δεν αποβλήθηκε στο 29’ ο
Μπάρκοκ για αντιαθλητικό μαρκάρισμα
στον Ρέαμπτσουκ.
MVP: Φυσικά ο Χάουγκε, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 92’, έχοντας

μπει στο παιχνίδι στο 78’, διαφοροποιώντας τα δεδομένα και στον όμιλο.
ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Ασφαλώς και δεν παίρνει
καλό βαθμό η διαιτησία. Ο Λευκορώσος
Αλεξέι Κουλμπάκοφ δεν έδειξε την κόκκινη στον Μπάρκοκ για το πάτημα στον Ρέαμπτσουκ. Δεν τον βοήθησε και το VAR,
αφού, όπως ανέφερε το διαιτητικό τιμ δε
λειτούργησε το σύστημα για 20 λεπτά και
χάθηκε η συγκεκριμένη φάση.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ):
Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος,
Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά
(89’ Κούντε), Μασούρας (83’ Ρόνι Λόπες), Α. Καμαρά, Ονιεκούρου (71’ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (83’ Τικίνιο)
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΟΛΙΒΕΡ
ΓΚΛΑΣΝΕΡ): Τραπ, Τούτα, Χασέμπε, Εντικά, Τσάντλερ, Σο (82’ Ιλσάνκερ), Γιάκιτς
(78’ Ρόντε), Μπάρκοκ (58’ Τουρέ), Καμάντα, Μπορέ (78’ Χάουγκε), Λάμερς (58’
Λίντστορμ)
© sport-fm.gr
• Για την 4η αγωνιστική του 6ου ομίλου
του Europa Conference League ο ΠΑΟΚ
ηττήθηκε στην Τούμπα με 2-1 από την
Κοπεγχάγη (8΄Ζίφκοβιτς - 34΄Ανκερσεν,
50΄Μπίελ) και έμεινε στην 3η θέση με 7
βαθμούς, ισόβαθμος πάντως με τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας, που πέρασε με 1-4 από
την έδρα της Λίνκολν, με την τελευταία να
μην έχει ακόμα βαθμό. Φαβορί πλέον οι
Δανοί για την πρωτιά με 9 βαθμούς.

Basket League: Η αγωνιστική των
πέντε διπλών πέρασε στην ιστορία

Η

5η αγωνιστική της ελληνικής Basket
League θα μείνει στην ιστορία, καθώς
σημειώθηκαν πέντε διπλά σε έξι αγώνες.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το σχετικό αφιέρωμα του ΕΣΑΚΕ: Το πλεονέκτημα που
έχουν οι ομάδες που παίζουν στις έδρες
τους είναι αδιαμφισβήτητο. Οι παίκτες
των εκάστοτε γηπεδούχων αισθάνονται
πιο άνετα παίζοντας στο γήπεδο τους και
παράλληλα τους «σπρώχνει» η εξέδρα.
Η 5η αγωνιστική όμως, που μπήκε στα βιβλία της Basket League, πήγε κόντρα σε
όλα αυτά. Μόνο ένας γηπεδούχος, ο Παναθηναϊκός, χαμογέλασε στο τέλος και ο
συνολικός απολογισμός του 5/6 σε διπλά,
κατέταξε την 5η αγωνιστική σε μία μικρή
άρα και ξεχωριστή λίστα του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Παράλληλα «εκτόξευσε» τις συνολικές εκτός έδρας νίκες της
φετινής Basket League και δημιούργησε
το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του
Πρωταθλήματος!
Το Σαββατοκύριακο 30-31/10 λοιπόν, οι
πέντε φιλοξενούμενοι έκαναν το απόλυτο,
μετρώντας ισάριθμες νίκες. Το Λαύριο επί
του Άρη, ο Προμηθέας επί του Απόλλωνα,
η ΑΕΚ επί του Ιωνικού, το Περιστέρι επί
του ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής επί της Λάρισας,
έβαλαν την 5η αγωνιστική σε μία μικρή λίστα του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.
Ήταν η πρώτη φορά από τον Απρίλιο του
2018 και μόλις η όγδοη στα τελευταία 30
χρόνια, από καταβολής δηλαδή επαγγελματικού Πρωταθλήματος, που μόνο ένας
γηπεδούχος νίκησε στη διάρκεια μιας
αγωνιστικής.
Η διαφορά με τις προηγούμενες είναι ότι
σε αυτήν την αγωνιστική, σημειώθηκαν
πέντε διπλά σε έξι αγώνες, αφού το Πρωτάθλημα διεξάγεται με 13 ομάδες, ενώ

στις επτά προηγούμενες φορές είχαν σημειωθεί έξι εκτός έδρας νίκες σε επτά ματς
της αγωνιστικής.
Εξ ορισμού πρόκειται για κάτι ξεχωριστό,
που επιβεβαιώνει πόσο ανταγωνιστικό
είναι το φετινό Πρωτάθλημα της Basket
League.
© sdna.gr

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ 69-73
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 59-71
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ 59-65
ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 86-87
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 55-70
ΠΑΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ. 77-54
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες):
ΛΑΥΡΙΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ από 9β.,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΑΕΚ,
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ από 8β.,
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ,
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ από 7β.,
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΡΗΣ,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΛΑΡΙΣΑ από 6β.,
ΠΑΟΚ, ΗΡΑΚΛΗΣ από 5β.
*Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Ηρακλής
από 4 αγώνες

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6Η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/11: ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ,
ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11: ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ,
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ

CHAMPIONS LEAGUE

Τετράδα για πρόκριση
Μπάγερν, Γιουβέντους, Λίβερπουλ
και Άγιαξ στους «16» του
Τσάμπιονς Λιγκ

Ο

ι Μπάγερν, Γιουβέντους, Λίβερπουλ
και Άγιαξ συνέχισαν την… προέλαση τους, πέτυχαν το 4Χ4 και πήραν και
μαθηματικά την πρόκριση στη φάση των
«16» της μεγαλύτερης διασυλλογικής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Οι τρεις πρώτοι επιβλήθηκαν στην έδρα
τους των Μπενφίκα, Ζενίτ και Ατλέτικο
Μαδρίτης αντίστοιχα, ενώ ο Άγιαξ πέρασε… αέρας από την έδρα της Ντόρτμουντ!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα οι σκόρερ
και η βαθμολογία των 8 ομίλων έχει ως
εξής:
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Λειψία-Παρί Σεν Ζερμέν 2-2
(8΄ Ενκουνκού, 92΄ πέν. Σομποσλάι –
21΄, 40΄ Βαϊνάλντουμ)
Μάντσεστερ Σίτι-Κλαμπ Μπριζ 4-1
(15΄ Φόντεν, 54΄ Μαχρέζ, 72΄ Στέρλινγκ,
92΄ Γκαμπριέλ Ζεζούς – 17΄αυτ. Στόουνς)
Βαθμολογία: Μάντσεστερ Σίτι 9,
Παρί 8, Μπριζ 4, Λειψία 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Μίλαν-Πόρτο 1-1
(61΄ αυτ. Μπεμπά – 6΄ Ντίαζ)
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μ. 2-0
(14΄ Ζότα, 21΄ Μανέ)
Βαθμολογία: Λίβερπουλ 12, Πόρτο 5,
Ατλέτικο Μ. 4, Μίλαν 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ντόρτμουντ-Άγιαξ 1-3
(36΄ πέν. Ρόις – 72΄ Τάντιτς,
84΄ Αλέ, 93΄ Κλάασεν)
Σπόρτινγκ Λ.-Μπεσίκτας 4-0
(31΄ πέν., 39΄ Πέδρο Γκονσάλβες,
41΄ Παουλίνιο, 56΄ Σαράμπια)
Βαθμολογία: Άγιαξ 12, Ντόρτμουντ 6,
Σπόρτινγκ Λ. 6, Μπεσίκτας 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρεάλ-Σαχτάρ Ντονέτσκ 2-1
(14΄, 61΄ Μπενζεμά – 39΄ Φερνάντο)
Σέριφ Τιρασπόλ-Ίντερ 1-3
(92΄ Τραορέ – 54΄ Μπρόζοβιτς,
66΄ Σκρίνιαρ, 75΄ Σάντσες)
Βαθμολογία: Ρεάλ Μ. 9, Ίντερ 7,
Σέριφ 6, Σαχτάρ 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπάγερν-Μπενφίκα 5-2
(26΄, 61΄, 84΄ Λεβαντόφσκι,
32΄ Γκνάμπρι, 49΄ Σανέ –
38΄ Μοράτο, 75΄ Νούνιες)
Ντιναμό Κιέβου-Μπαρτσελόνα 0-1
(70΄ Φάτι)
Βαθμολογία: Μπάγερν 12, Μπαρτσελόνα, 6, Μπενφίκα 4, Ντιναμό K. 1
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Βιγιαρεάλ-Γιουνγκ Μπόις 2-0
(36΄ Κάπουε, 89΄ Ντανζουμά)
Αταλάντα-Μάντσεστερ Γ. 2-2
(12΄ Ίλιτσιτς, 56΄ Ζαπάτα –
45΄+1, 92΄ Ρονάλντο)
Βαθμολογία: Μάντσεστερ Γ. 7, Βιγιαρεάλ
7, Αταλάντα 5, Γιούνγκ Μπόις 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Σεβίλλη-Λιλ 1-2
(15΄ Οκάμπος – 43΄ πέν. Ντέιβιντ,
51΄ Ικονέ)
Βόλφσμπουργκ-Σάλτσμπουργκ 2-1
(3΄ Μπακού, 60΄ Νκετσά – 30΄ Βόμπερ)
Βαθμολογία: Σάλτσμπουργκ 7, Λιλ 5,
Βόλφσμπουργκ 5, Σεβίλλη 3
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιουβέντους-Ζενίτ Αγίας Πετρ. 4-2
(11΄, 58΄πέν. Ντιμπάλα, 74΄ Κιέζα, 82΄
Μοράτα – 26΄ αυτ. Μπονούτσι,
92΄ Αζμούν)
Μάλμε-Τσέλσι 0-1
(59΄ Ζίγεχ)
Βαθμολογία: Γιουβέντους 12, Τσέλσι 9,
Ζενίτ 3, Μάλμε 0
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8η αγωνιστική

Σούπερ Λιγκ 1: Ούτε το VAR
σταμάτησε την ένταση

Ο

ύτε στο classico Ολυμπιακός –
Παναθηναϊκός, ούτε στο ΠΑΟΚ –
ΑΕΚ, ούτε και στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
μύρισε έστω και στο ελάχιστο το…
μπαρούτι, που έβαλε μπουρλότο στο
«κιτρινόμαυρο» ντέρμπι ΑΕΚ – ΑΡΗΣ,
εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου!
Η νίκη των γηπεδούχων – στο πλαίσιο της
8ης αγωνιστικής – ήταν η τρίτη στη σειρά
επί των ημερών του Αργύρη Γιαννίκη
και ήλθε τόσο δύσκολα όσο μαρτυρά
το αγχωτικό 2-1, με πολλές κλασικές
ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους

κυρίως στο τελευταίο 20λεπτο, όταν
απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα
λόγω της αποβολής του Μήτογλου και
πίεσαν ασφυκτικά για την ανατροπή.
Ακόμα περισσότερο αλατοπίπερο είχαν
όλα όσα συνέβησαν εκτός αγωνιστικού
χώρου, με επίκεντρο τη διαιτησία και τις
εκατέρωθεν ανακοινώσεις – καταγγελίες
περί
απειλών,
προπηλακισμών,
υβριστικών και ρατσιστικών επιθέσεων.
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, οι περίπου 30.000
φίλαθλοι που πήγαν στο ΟΑΚΑ, οι
περισσότεροι από τότε που η πανδημία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

άδειασε τις εξέδρες, μύρισαν τόσο…
μπαρούτι όσο σε κανένα άλλο ντέρμπι
των τελευταίων 2-3 χρόνων!
Το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ της επιτρέπει
να παραμένει μία μόλις ανάσα πίσω από
τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος
προβλημάτισε ξανά αλλά νίκησε 2-1 στο
Αγρίνιο και κράτησε το μοναχικό ρετιρέ
στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τον Απόλλωνα στην
Τούμπα (κι εδώ είχαμε φωνές για τη
διαιτησία από τους φιλοξενούμενους)
και παρέμεινε σε απόσταση 4 βαθμών
από την κορυφή, χωρίς συγκάτοικο
πλέον στην 3η θέση το Βόλο, ο οποίος
αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στη Νεάπολη
με τον Ιωνικό και έχασε έδαφος.
Έδαφος έχασε και ο Παναθηναϊκός, στην
πρώτη του απώλεια εντός Λεωφόρου
έπειτα από τρία νικηφόρα παιχνίδια με
ευρύ σκορ. Οι «πράσινοι» κόλλησαν στο
0-0 με τον (άχαστο εκτός έδρας) ΟΦΗ
και έμειναν μόνο με την παρηγοριά ότι
ο ΠΑΣ Γιάννινα με τον Αστέρα Τρίπολης
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και τον
άφησαν στην 5η θέση, τρεις βαθμούς
πίσω από την 4η, που υπό προϋποθέσεις
(ανάλογα με το ποιος θα κατακτήσει το
Κύπελλο) δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Χρήστος Κοντός
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σούπερ Λιγκ 2: Ένα φιάσκο χωρίς τέλος…
Ο Νοέμβριος μπήκε και η Σούπερ Λιγκ 2 αδυνατεί να βρεθεί στη σέντρα

Ό

σοι περίµεναν πως το τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου
θα υπήρχε σέντρα στη Σούπερ Λιγκ 2
έχασαν κι αυτό το στοίχημα… Η μοναδική
επαγγελματική κατηγορία σε όλη την Ευρώπη που δεν έχει ακόμη κάνει σέντρα,
Νοέμβριο μήνα, η μοναδική Λίγκα στην
οποία οι προσθαφαιρέσεις στις ομάδες
που συμμετέχουν είναι καθημερινές, το
μοναδικό πρωτάθλημα που εξαρτάται
από δικαστικές αποφάσεις και «εκλιπαρεί» για λίγο παραπάνω κρατικό χρήμα
μέσω της ΕΡΤ πήρε ακόμη μία μετάθεση.
Το Σαββατοκύριακο 30-31/10 όχι μόνο
δεν έγινε η… πρεμιέρα, [όπως είχαμε
ενημερώσει και στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΝΕΑ] αλλά τη Δευτέρα 1/11 έγινε… εκ
νέου κλήρωση(!), καθώς η δικαίωση της
Ζακύνθου στο διαιτητικό δικαστήριο της
ΕΠΟ [το βράδυ της Παρασκευής 29/10]
προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις.
Οι ομάδες από 32 έγιναν 33 και εν συνεχεία… 34 με την προσθήκη της νησιωτικής ΠΑΕ και της Καβάλας, και κάπως έτσι

Suggested presentation.

πραγματοποιήθηκε η φετινή αναβολή…
Νο6, μόλις τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα!
Μέσα σε αυτή τη χαοτική κατάσταση,
γεγονός είναι επίσης πως το σχέδιο της
πολιτείας για μια μεγάλη αναδιαρθρωμένη επαγγελματική κατηγορία, χωρισμένη
σε δύο ομίλους, απέτυχε παταγωδώς. Η
ΕΕΑ, που θα λειτουργούσε ως ασφαλιστική δικλίδα ως προς τα κριτήρια συμμετοχής των ΠΑΕ, ακυρώθηκε στην πράξη από
τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
Με την ελπίδα πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (6-7/11) θα υπάρξει σέντρα,
πλέον οι όμιλοι απαρτίζονται από 17
ομάδες. Η Ζάκυνθος τοποθετήθηκε στο
Νότιο όμιλο και η Καβάλα στο Βόρειο.
Δεν είναι βέβαιο όμως αν θα καταφέρουν να αγωνιστούν, καθώς δε… διαθέτουν ικανό αριθμό επαγγελματικών συμβολαίων! Μέσω της ΕΠΟ θα επιδιώξουν
να μετατρέψουν τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές τους σε επαγγελματίες, κάτι
για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια από

FIFA – UEFA. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο
να αναβληθούν τα τρία πρώτα παιχνίδια
τους. Πάντως, αν δεν πάρουν τη σχετική
άδεια, βάσει ΚΑΠ θα μηδενιστούν και
μοιραία θα αποβληθούν από το πρωτάθλημα.
Η νέα κλήρωση της ΣΛ2 ανέδειξε ντέρμπι των β΄ ομάδων Ολυμπιακού και
ΠΑΟΚ την 1η αγωνιστική. Αναλυτικά το
πρόγραμμα:
Βόρειος όμιλος: Απόλλων Λ. – Τρίκαλα,
Ολυμπιακός Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄, Πανσερραϊκός
– Ολυμπιακός Β., Ηρακλής – Νίκη Β., Βέροια – Αλμωπός, Απόλλων Πόντου – Καβάλα, Αναγέννηση Κ. – Θεσπρωτός, Πιερικός – Ξάνθη, Ρεπό: ΑΕΛ.
Νότιος όμιλος: Καλλιθέα – Ζάκυνθος,
Αιγάλεω – Χανιά, Ηρόδοτος – Διαγόρας,
Λεβαδειακός – Αστέρας Βλ., Ρόδος – Εργοτέλης, Επισκοπή – Α.Ε. Καραϊσκάκης,
Κηφισιά – ΠΑΟ Β΄, ΑΕΚ Β΄ – Καλαμάτα,
Ρεπό: Ο.Φ. Ιεράπετρας.
Άκης Τριανταφύλλου
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 4-1
5΄ πέν. Σβαμπ, 66΄Σφιντέρσκι,
72΄Μιχαηλίδης, 94΄ πέν. Ντάγκλας 14΄Παμλίδης
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
19΄Βέργος - 13΄Τικίνιο,
70΄ πέν. Ελ Αραμπί
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-2
45+1΄αυτ. Παπαδόπουλος, 79΄Αραμπούλι
- 19΄Στρούγγης, 58΄Βασιλαντωνόπουλος
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 2-1
15΄Μήτογλου, 37΄ πέν. Μάνταλος 73΄Γκαρσία
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-1
37΄Μπρένερ - 34΄Σίτο
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-1
51΄Βαφέας - 86΄Ορόζ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 8 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΠΑΟΚ
04. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
07. ΟΦΗ
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
09. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
10. ΑΡΗΣ
11. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

20 (14-5)
19 (18-8)
16 (17-10)
14 (17-16)
11 (14-6)
10 (6-6)
9 (7-8)
9 (5-7)
9 (6-10)
8 (11-5)
6 (8-11)
5 (9-17)
5 (4-16)
3 (5-16)

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

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11:15 ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
11:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
08:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
10:15 ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΡΗΣ
12:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΝΕΪΡΑ
ΒΕΡΓΟΣ
ΤΙΚΙΝΙΟ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ
ΠΑΟ
8
ΒΟΛΟΣ 5
ΑΕΚ
5
ΟΦΗ
4
ΠΑΝ/ΚΟΣ 4
ΟΣΦΠ
4

ΑΓ.
8
8
8
8
8
8

TIPS:

• Οι τέσσερις ισοπαλίες της 8ης
αγωνιστικής της Super League είναι οι περισσότερες από κάθε άλλη αγωνιστική φέτος.
Φτάσαμε τις 18 ισοπαλίες, ένα υψηλό ποσοστό, το 32% των αγώνων.
• 16 διαδοχικά παιχνίδια του με τον Παναιτωλικό έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τα 14 είναι
για το πρωτάθλημα και δύο για το Κύπελλο.
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Οκτώβριος 2021

Τ

η Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2021,
στις 8 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η
μηνιαία τακτική συνεδρίαση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ
παρουσία των μέσων ενημέρωσης, διαδικτυακά στην πλατφόρμα Zoom.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και της
προσευχής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ντένης Μαρίνος ζήτησε ενός λεπτού σιγή
για τον αείμνηστο Φώτη Κομπορόζο, ο
οποίος είχε στον Οργανισμό μακρά και
διακεκριμένη σταδιοδρομία, η οποία
χρονολογείται από το 1976 έως τον
θάνατό του, την περασμένη εβδομάδα.
Αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο της
Κοινότητας Ανδρέα Κριλή, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Μάρκετινγκ, Κωνσταντίνα Καρβελά, αναφέρθηκε στην αλληλογραφία του μήνα,
και συγκεκριμένα, στις δύο επιστολές
που εστάλησαν, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, πρός τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίο. “Στην πρώτη επιστολή εκφράζονται οι ευχές μας για καλή
ανάρρωση, μετά τη σύντομη παραμονή του στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν
στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη
επίσκεψη”, συμπλήρωσε η κα. Καρβελά, ενώ η δεύτερη ήταν συγχαρητήρια επιστολή για την ιστορική επέτειο
των 30 χρόνων του ως Αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης
και Οικουμενικού Πατριάρχου.
Παρουσίαση Οικονομικού
Απολογισμού 2020-2021
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ντένης Μαρίνος, παρουσίασε
τον Wajih Chemali, συνεργάτη της EY,
ο οποίος γνωστοποίησε στο ΔΣ τον
ελεγμένο οικονομικό απολογισμό της
ΕΚΜΜ για τη χρήση 2020-2021.
Για άλλη μια φορά η ΕΚΜΜ κατάφερε
να ελέγξει τα έξοδα της ενώ παράλληλα συνέχισε να διατηρεί τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια αυτής της
πολύ δύσκολης περιόδου και των συνεχιζόμενων λειτουργικών δυσκολιών
που έφερε ο COVID. Παρόλο που βρισκόμαστε ακόμη στη μέση μιας πανδημίας, η οικονομική μας κατάσταση
βελτιώθηκε από το προηγούμενο έτος,
καθώς φέτος είχαμε ζημιά $120.297
σε αντίθεση με $369.202 πέρυσι. Επιπλέον, μειώσαμε το μακροπρόθεσμο
χρέος μας κατά $300.450 και υπήρξε
σημαντική βελτίωση στην είσπραξη
των εκκρεμών διδάκτρων. Η ΕΚΜΜ
έλαβε $3.848.000 από την επιδότηση
μισθών έκτακτης ανάγκης του Καναδά
(CEWS), που επέτρεψε στην Κοινότητα να συνεχίσει να προσφέρει υπηρε-

σίες και να διατηρήσει τις δραστηριότητές της κατά το τελευταίο οικονομικό
έτος. Η μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμένων (Foyer Hellenique pour Personnes
Agees) στην Κοινότητα χωρίς κόστος
έχει βελτιώσει την οικονομική θέση της
ΕΚΜΜ και έχει προσφέρει πρόσθετη
ρευστότητα στον οργανισμό.

στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου
Γεωργίου, παρουσία της Πρέσβεως Κ.
Αθανασιάδου, του Γενικού Προξένου
Μ. Γαβριηλίδη και μικρής ομάδας προσκεκλημένων. Ακολούθησε σύντομη
δεξίωση στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Ο ελεγμένος οικονομικός απολογισμός
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και
θα είναι διαθέσιμος για δημόσια διαβούλευση.

Αναφορά Ταμία

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασής
του, ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με
μία αποχή.
Αναφορά Προέδρου
Αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε
στην πρόσφατη επίσκεψη της διευθύντριας της “Ελληνικής Αγωγής” Ευγενίας Μανωλίδου. Η κα Μανωλίδου, κατά
την διάρκεια του ταξιδιού της την περασμένη εβδομάδα, επισκέφτηκε παραρτήματα των σχολείων της ΕΚΜΜ και
πραγματοποίησε σύντομα εργαστήρια
με τους μαθητές, δείχνοντας πώς η
ομάδα της εισάγει την αρχαία ελληνική
γλώσσα και έννοιες στους μαθητές του
σχολείου της. Η κα Μανωλίδου επισκέφτηκε μαθητές όλων των τάξεων και τα
παιδιά ενθουσιάστηκαν.
Στη συνέχεια, η κα Καρβέλα αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία του Ερανικού Δείπνου προς τιμήν της κας
Ευγενίας Μανωλίδου, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερανικού της ΕΚΜΜ,
στις 23 Οκτωβρίου, για την ενίσχυση
των σχολείων της Κοινότητας. “Αυτή η
sold-out εκδήλωση μας έφερε κοντά,
για να στηρίξουμε τα σχολεία μας” είπε
η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, ευχαριστώντας όλους όσοι παρευρέθηκαν ή
πρόσφεραν για τα σχολεία.
Επίσης, με την ευκαιρία της επίσκεψής της στο Μοντρεάλ για το Ερανικό
Δείπνο, η Πρέσβης της Ελλάδας στον
Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου
είχε τη χαρά να επισκεφθεί τα σχολεία
Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης “Πλάτων-Όμηρος” και “Αριστοτέλης”, στα
παραρτήματα του Μοντρεάλ. Μαζί με
τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο
Μοντρεάλ Μιχάλη Γαβριηλίδη, η Πρέσβης έτυχε θερμής υποδοχής από δασκάλους και μαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν ποιήματα και τραγούδια για την
εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Τέλος, η κα Καρβελά μίλησε για τη
Δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου 1940,

Στην αναφορά της η Ταμίας Βούλα Νεοφώτιστου επιβεβαίωσε ότι οι μισθολογικές κρατήσεις του προσωπικού πληρώνεται κανονικά.
Αναδεικνύοντας την ολοκληρωμένη
δουλειά που επιτελέστηκε από τον
Wajih Chemali και την ομάδα του στον
οικονομικό μας απολογισμό, η κα Νεοφώτιστου έκανε πρόταση προς το ΔΣ,
η οποία ψηφίστηκε, να οριστεί εκ νέου η
EY ως ελεγκτές για τη χρήση 2021-2022.
Αναφορές Γραμματέων
Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας
και Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος
παρουσίασε αρκετά σχέδια έργων,
που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το
τέλος του τρέχοντος έτους. Ελήφθησαν
τρεις προσφορές για κάθε έργο, με σύσταση για την καλύτερη, χαμηλότερη
προσφορά. Το πρώτο έργο είναι η αντικατάσταση 4 τμημάτων της στέγης του
συγκροτήματος Wilderton. Ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο εγκρίθηκε
σε Γενική Συνέλευση, τον Απρίλιο του
2017, αλλά παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο νέες εκτιμήσεις για
επιβεβαίωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση να προχωρήσει
με διαφορετική εταιρεία, την Toitures
PME, σύμφωνα με την προσφορά
τους για $265.000. Θα διατεθεί ποσό
15% για τυχόν απρόοπτα. Το δεύτερο είναι για έργα και ασφαλτόστρωση
μπροστά από το Φουαγιέ και τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΚΜΜ, από τον
δημόσιο δρόμο μέχρι το σημείο που
συναντά την αυλή του παραρτήματος
ΙΙ του σχολείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση να προχωρήσει με
την Carmine & Fils προς $91.717,60
και ποσό 5% για τυχόν απρόοπτα. Το
τρίτο έργο που παρουσιάστηκε αφορά
στη στέγη στο Παράρτημα V (Pie-X).
Λήφθηκε απόφαση από το Διοικητικό
Συμβούλιο να προχωρήσει με την εταιρία Toitures PME για $55.000 και ποσό
10% για τυχόν απρόοπτα. Το τέταρτο
έργο είναι η στεγανοποίηση θεμελίων
στο Παράρτημα V (Pie-X). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει με την Toitures PME για $20.000
και ποσό 10% για τυχόν απρόοπτα.
Και τέλος, ο χώρος στάθμευσης στο

παράρτημα V - Annexe (30.600 τετραγωνικά πόδια) πρέπει να ανακαινιστεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
να προχωρήσει με την Carmine & Fils
$85.680 και ποσό 5% για τυχόν απρόοπτα. Επιπλέον, θα υπάρξει ανεξάρτητη τεχνική/μηχανική έκθεση για κάθε
έργο, που θα επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σωστά.
Η Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Εκπαίδευσης Τασία Τσαούση ανέφερε
ότι πάνω από 350 μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στη Συμπληρωματική Εκπαίδευση και η Διευθύντρια του σχολείου Καίτη Κυριακίδου συνεχίζει να
λαμβάνει αρκετές νέες εγγραφές κάθε
εβδομάδα. Όσον αφορά στο σχολείο
“Σωκράτης-Δημοσθένης”, η επίσημη
καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε στις
30 Σεπτεμβρίου, με εγγεγραμμένους
1170 μαθητές. Το Open House για το
σχολικό έτος 2021-2022 θα ξεκινήσει
αυτή την εβδομάδα, 7 έως 10 Νοεμβρίου.
Η Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Άννα Δημητροκάλη, ενημέρωσε το
Δ.Σ. ότι με τον πρόσφατο θάνατο των
αγαπημένων Φώτη Κομπορόζου και,
πριν από 2 μήνες, Μαρίας Ρούσση,
κλήθηκε ειδικός σύμβουλος για την
αντιμετώπιση της θλίψης, ο οποίος θα
συναντηθεί με τους υπαλλήλους των
γραφείων της ΕΚΜΜ στις 3 Νοεμβρίου, προκείμενου να βοηθηθούν, ώστε
να ξεπεράσουν τη θλίψη τους. Με την
ιδιότητά της ως Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Κα Δημητροκάλη
ανακοίνωσε ότι από τις 11 Νοεμβρίου
έως τα τέλη του επόμενου Μαρτίου,
το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών θα
προσφέρει δωρεάν, εβδομαδιαία εργαστήρια και σεμινάρια μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για ηλικιωμένους
και φροντιστές. Θα προσφερθούν, επίσης, άλλα είδη κατάρτισης, όπως μαθήματα υπολογιστών, κινησιολογίας/
γιόγκα, καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α. Αυτά τα προγράμματα θα
προσφερθούν σε υβριδικό μοντέλο ή
δια ζώσης. Θα αποσταλούν μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
καθώς και ανακοινώσεις για ό,τι νέο
υπάρχει, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ, στο επόμενο τεύχος
του δεκαπενθήμερου ενημερωτικού
δελτίου της Κοινότητας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΚΜΜ», αυτή την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου.
Ακολούθησε περίοδος ερωτήσεων
από τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη των
μέσων ενημέρωσης.

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΚΑΙ ΛΑΒΑΛ
ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Η – ΑΔΕΛ
ΙΚ
Λ
Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

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.

ANNOUNCEMENT
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Γ
Ο
Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ» πληροφορεί τα μέλη του
September 2021
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
Μόντρεαλ
ότιtheτην
18 και
Νοεμβρίου
2021, θα αρχίσει
τηκαι
Κ Α Scholarships
The Hellenic
Foundation is pleased to announce for the current academic year 2021-2022,
the opening
of
τηςστο
παροικίας
μας ,αλλά
μας Πέμπτη
δίνει δύναμη
ελπίδα να προχωρήσουμε
με ένα
ΝΑΔΑ
competition for up to fourteen (14) scholarships to full-time undergraduate and graduate
students.
Thirteen
Ο Οργανισμός
Τρίτης
ηλικίας ηστο
“ΦΙΛΙΑ”
θα
υποδεχθεί
τα
μέλη
του
για
λειτουργία
της(13)
αίθουσας
821
Ogilvy
Ave
και
όπως
πρώτα
μόνο σκοπό
scholarships will be awarded to students of Hellenic descent, and one (1) scholarship to a fullτην
time
student whose
study και θα γίνει και η εγγραφή
καινούργια
περίοδο,
θα
γίνονται
οι
συναντήσεις
μας κάθε
Πέμπτη.
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
στο
Αγαπητά
και
φίλοι
Το Ελληνικό
Υποτροφιών
βρίσκεται
στην
ευχάριστη
discipline
encompasses Ίδρυμα
the Hellenic
language,μέλη
history/culture,
regardless
of ethnic
origin. These scholarships of CDN $2,000
μελών
για
το
2017-2018.
ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.)
ΓΙΑ948
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
(514)
3021
each, are the following: της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Όσο
για το Λαβάλ,
ήδη
έχουμε
τις συναντήσεις
μας
θέση να ανακοινώσει ότι γιά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Στο
Μόντρεαλ
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
κάθε
Δευτέρα
μεσημέρι
1. Guy Ouellette – MNA Chomedey-Laval Scholarship
Όλους
εσάς που
συμμετείχατε μέχρι
τώρα,
αλλά12:00
και εκπροσώπους
παροικιακών
την
Πέμπτη
7 Σεπτεμβρίου
2017στη
και γωνία
ώρα
το μεσημέρι
στην
πρόκειται
να
απονείμει
έως και
δεκατέσσερεις
(14) Avenue)
υποτροφίες
στην
αίθουσα
της Λακωνικής
Αδελφότητας
(5833 Park
το
στο SCORES
που βρίσκεται
Chomedey
& St-Martin.
2. Lazaros
Kalipolidis
Family Scholarship
Συλλόγων
με
μικρό
ανθρώπινο
δυναμικό,
καθώς
και
απλούς
εθελοντές,
αφού
αίθουσα
του
οργανισμού,
821
Ogilvy
Ave
(γωνία
Outremont)
Η
ΦΙΛΙΑ
διοργανώνει
εκδρομή
για
να
θαυμάσουμε
τα για
Vasilios
Tsiolis Foundation
Scholarship
Η είσοδος
είναι από
πλαϊνή πόρτα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
σε3.Σάββατο
προπτυχιακούς
και
μεταπτυχιακούς
φοιτητές/φοιτήτριες
17
Οκτωβρίου
2015,
στις
7:00
μ.μ.
όλους υπάρχει θέση
και όλοι μπορούν
να την
συμμετάσχουν
και να προσφέρουν. Η
4. Hellenic Medical Association of Quebec Scholarship I
υπεροχα
χρώματα
του Φθινοπώρου
και
στοπρέπει
Λαβάλ
Θα
όσοι
επιθυμούν
έλθουν,
να έχουν
κάνει και
δύο
εμπειρία
της περσινής
εκδήλωσης τονααπέδειξε,
αφού
και σε αυτούς
τουςτα
Συλλόγους
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– απασχολήσεως
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
να Community
περάσουμε
μια
οικογενειακή
βραδιά WEST
καιδεκατρείς
να ευχηθούμε
5.Ελάτε
Hellenic
of Greater
Montreal
Scholarship
προγραμμάτων
σπουδών
πλήρης
.Οι
(13)
στην
όμορφη
περιοχή
του
Mont
Tremblant.
την
Δευτέρα
11
Σεπτεμβρίου
και
ώρα
12:00
το
μεσημέρι
στο
3231
εμβόλια,
γι’αυτό
να
έχετε
τα
χαρτιά
μαζί
σας.
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό
6. Καλώς
HellenicΉλθατε
Board of Trade
Montreal
Scholarship
το
από ofτιςMetropolitan
καλοκαιρινές
διακοπές.
πάμε
καιστο
στοΛαβάλ
καζίνο.
Levesque west, Στην
Τόσο συνέχεια
στο
οσο και
θα προσφερθεί
7. Sam and Mary
Charalambakis Scholarship
τους Μόντρεαλ
και τονθα
τόπο
υποτροφίες,
θα
απονεμηθούν
σε
φοιτητές
/φοιτήτριες
Ελληνικής
Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά
σαςκαταγωγής
απο τιςτους.
11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό.
*

*

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σαββατιανό
σχολείο
«Πυθαγόρας» της Ελληνικής
δωρεάν μεσημεριανό.
8. Constantina
N. Frangouli
Scholarship
Με την
συμμετοχήτου
σας γραφείου
θα σας δοθεί
η ευκαιρία
και η μεγάλη
τιμή να συμβάλετε
στο
τηλέφωνο
της
«ΦΙΛΙΑΣ»
514-948-3021
για όσο
καταγωγής
και Κοινότητος
μία
(1) σε φοιτητή/φοιτήτρια
Ελληνικών
Σπουδών
9.Ορθοδόξου
Hellenic Medical
Association
ofτου
Quebec
Scholarship
II
/
Medical
Residence
or
Fellow
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και
ωραία
παρέα.
West Island ιδρύθηκε το 1982.
Μετά
τις
καλοκαιρινές
διακοπές
θα
είναι
μια
ευκαιρία
να
βρεθούμε
και
Το
λεωφορείο
θα
ξεκινήσει
απο
την
“ΦΙΛΙΑ”
στο
Μόντρεαλ
στην
προβολή
τόσο
του
ονόμματος
του
Οργανισμού
σας,
όσο
και
του
10. The Socrates Educational Foundation Scholarship
διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, τόπου
Τιμή
$25.00
(Ελληνικής
γλώσσας,
Ιστορίας,
ή Ελληνικού
Πολιτισμού)
Η εισιτηρίου
λειτουργία
του
σχολείου
είναι
ένας από τους
πιο
πάλι
όλοι μαζί
για
να
αρχίσουμε
έναν
11.
Pink
in
the City
–Vourtzoumis
Family Scholarship
καταγωγής
σας
και
να
υπερηφανεύεστε,όπως
υπερηφανευόμαστε
όλοι
εμείς
που
821
Ogilvy
γωνία Outremont
στις 9:30ΣΠΙΤΙ».
το πρωί
που
μας από
παροτρύνουν
να «ΜΕΝΟΥΜΕ
Επειδή
ο
χώρος
είναι
περιορισμένος,
παρακαλούμε
να
κλεί12.
Hellenic
Congress
of
Quebec
Scholarship
ακόμη
χρόνο
γεμάτο
δραστηριότητες,δουλειά
και
επιτυχίες.
συμμετείχαμε
καιτο
απόΛαβάλ
κοινού και
με υπερηφάνεια
σημαντικούς
στόχουςof
Κοινότητάς
μας.
Όλα2,000
αυτά(δύο
και απο
στις
10:00
ανεξαρτήτως
καταγωγής.
Οιτης
υποτροφίες
ύψους
CDN
13 Scholarship
memoriam”
the
Late Eleni Paleocosta-Sayig
σετε
τις θέσεις“inσας
εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
στους:
( από
Pharmaprix
που
επί της
Labelle
Notre Dame).
ΛΕΜΕ
ΟΤΙβρίσκεται
ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ
ΚΑΙ
Είσθε
όλοιτοευπρόσδεκτοι
απο
το
Μόντρεαλ
καιΕΜΕΙΣ
από το &
Λαβάλ.
τα χρόνια
στηρίζει
τους γονείς
ελληνικής καταγωγής
14 Helen
Tyros Family
Scholarship
χιλιάδων)
δολαρίων
ηΚΟΙΝΟΤΗΣ
καθεμία,
είναι
οι κάτωθι
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Όπως
κάθε
χρόνο
Ο
Οργανισμός
Τρίτης
Ηλικίας
η
«Φιλία»και
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό
στηνΡουμελιώτη
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Στην
επιτυχία
της εκδήλωσης
και την
στηνημέρα
ενίσχυσητης
των«Φιλίας».
σχολείων μας
Βούλα
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
στις
21 Νοεμβρίου
2021
application
is available
through
. http://www.hellenicscholarships.org
The
online Scholarships Foundation

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

2007 – 2017,
11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
ΗΜετά
επόμενη
συνάντησή
μας πραγματοποιείται
τηνξαναγυρίσουμε
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου
στις 7:00
από
δύο
χρόνια,
προσπαθούμε
να
στην κανονική
Οι
θέσεις του
ειναι
περιορισμένες
γι αυτό
δηλώστε
συμμετοχή
“Περπατάμε
και
Υποστηρίζουμε
την
Τρίτη
Ηλικία”
μμ.
στην
αίθουσα
Συλλόγου
Ζακυνθίων
Μοντρεάλ,
3231
boul.
Levesque
Laval
ANNONCE
Ταυτόχρονα
βοηθά τα Chomedey
παιδιά να Laval
αναπτύξουν την
μας ζωή και την Κυριακήτο
21συντομώτερο.
Νοεμβρίου θα κάνουμε αρτοκλασίαO.στον
1. Guy
Ouellette, Βουλευτής
Qc H7V 1C8.
Septembre 2021
Άγιοπερισσότερες
(όποιος
θέλει
εκκλησιασθεί)
καιστην
στιςΜέσων
12.30
Σάββατο
9Νικόλαο
Σεπτεμβρίου,
2017 να Σωματείων,
στην
κοινωνία.
Για
τηλεφωνήστε
ΦΙΛΙΑ
Προσκαλούμε
όλους
εσάς, Αντιπρόσωπους
εκπροσώπους
La Fondation προσωπικότητά
Hellénique de Boursesτους
d’Études
a leσύγχρονη
plaisir d’annoncer
pour l’année académique
2021-2022,
l’ouverture
duπληροφορίες
θα
πάμε
στο
Chateau
για
φαγητό.
2.
Οικογένεια
Λάζάρου
Καλλιπολίτη
Εγγραφές
9:00π.μ.
concours en vue d’octroyer jusqu’à quatorze (14) bourses composées de treize (13) bourses, aux
étudiant(e)sεθελοντές
du premier
auόσους
Ενημέρωσης,
και
από
εσάς
θέλετε
να
συνδράμετε
στο
έργο μας
(514) 948 3021.
Ταd’origine
μαθήματα
αρχίζουν
9 Σεπτεμβρίου
2017.
troisième cycle
hellénique
et d’une στις
(1) bourse
à un(e) étudiant(e)
inscrit à temps plein
en
Études
Helléniques
sans
Το
πρόγραμμα
περιλαμβάνει
Μουσική,
σύντομη
ομιλία
για
Αναχώρηση
Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal το ρόλο
Για
την Επιτροπή11:00π.μ.
«Γεύση και Παράδοση»
égard3.à son
origine
ethnique,
Ces
bourses
de CDN 2,000$τηλεφωνείστε
chacune sont les suivantes
Για
εγγραφές
και
πληροφορίες
στο :
Ίδρυμα
Βασιλείου
Τσιώλη			
της
«Φιλίας»
από
τη
Γενική
Διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος $10.00
κ. Μέλπα Καματερού
γραφείο
της Κοινότητος
514-684-6462
Τάσσος Ξυπολιτάκης
1. Bourse du député
de Chomedey-Laval
Guy Ouellette
μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.

την
Πίστη
την
Ελληνική
τους ταυτότητα.
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
της Λακωνικής
Καναδά
The
deadline
for the application
isκαι
November
19, 2021. Αδελφότητας

Ελληνικός
Ιατρικός
2.4.Bourse
de la famille
Lazaros Σύλλογος
Kalipolidis του Κεμπέκ Ι
3. Bourse de la Fondation Vasilios Tsiolis
4.5.Bourse
de l’Association
Médicale
Hellénique
du Québec I
Ελληνική
Κοινότης
Μείζονος
Μοντρεάλ
5. Bourse de la Communauté Hellénique du Grand Montréal
Μετά
και de
τις la
καλοκαιρινές
το Διοικητικό
με Métropolitain
ιδιαίτερη χαρά και
6.
Bourse
Chambre deδιακοπές
Commerce
Helléniqueσυμβούλιο
du Montréal
6.Bourse
Ελληνικό
Εμπορικό
Επιμελητήριο
Μόντρεαλ
7.
de la famille
et εκδήλωση
Marie
Charalambakis
μεράκι
οργανώνει
την Sam
πρώτη
της νέαςΜητροπολιτικού
περιόδου, μια συνεστίαση
στην
8. Bourse de la famille Constantina N. Frangouli α
αίθουσα
του
συλλόγου,
937
St-Roch,
9.7.Bourse
de l’association
Hellénique
du Québec II / Résident(e) en médecine
Οικογένεια
SamMédicale
and Mary
Charalambakis
10. Bourse de la Fondation Éducationnelle Socrate
11. Bourse Pink in the City – Famille Vourtzoumis
8. Bourse
Κωνσταντίνα
Φραγκούλη
12.
du Congres Ν.
Hellénique
du Québec
13.Θα
Bourse
en mémoire
feu de Eleni
Paleocosta-Sayig
απολαύσουμε
έναdeεξαιρετικό
δείπνο
με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
de la famille
Helen Tyros
14.
9. Bourse
Ελληνικός
Ιατρικός
Σύλλογος του Κεμπέκ ΙΙ / Για ειδικευόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θα περπατήσουμε
μέχρι
Πάρκοκαλό
Jarry,καιρό”
όπου θα
κάνουμε
όπως
τοντο“παλιό
όπως
λένε. διάφορες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ασκήσεις και θα
επιστρέψουμε
στήν
ΦΙΛΙΑ.
Η
απόσταση
Απαραίτητα να έχετε κάνει τα δύο εμβόλια.είναι 5χλμ.
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
ΑΧΕΠΑ
AHEPA
Family
Θα προσφερθούν
Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

Πορεία για την
του προγράμματος
μας «Meals
on Wheels»
και υποστήριξη
κατά πάσα πιθανότητα
θα υπάρχει
και χορός.
( Διανομή φαγητού
στα σπίτια των
ηλικιωμένων ).όλοι μαζί,
Σας περιμένουμε
να συναντηθούμε

–

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Πάρτυ Χριστουγέννων
(Μόντρεαλ)

Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους,
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,
να
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ
μας για να δείξουν την Σπουδών
Σας
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Το
Πρόγραμμα
Νεοελληνικών
Η
ΑΧΕΠΑ
Μόντρεαλ προσφέρει
δύο (2) υποτροφίες των $1,000
για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
του Πανεπιστημίου
του
Μοντρεάλ
σε πανεπιστήμια
της
επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
(514) 948-3021
καιlaχορό
σε μια
ευχάριστη
καιligne,
φιλική
http://www.hellenicscholarships.org
Vousμουσική
trouverez
demande
de bourse
de laοικογενειακή
fondation , en
auατμόσφαιρα.
Ένα
ποσό από ταDate
έσοδα
της βραδιάς
θα
γιατρό
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
limite des demandes de bourse : 19 novembre 2021.
προτείνει
δύοτην
μαθήματα
για το τρίμηνο του χειμώνα του 2022
βοήθεια των
διατεθεί για
Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ
ΕΚΜΜ
που
έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
(Ιανουάριος-Απρίλιος)
: πρέπει
10. Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Σωκράτης
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και άνω.
Οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
GRM
3006 με
Νεοελληνική
(3 μονάδες)
συνεργασία
τις ΚοινωνικέςΠοίηση
Υπηρεσίες
της
11. Pink in the City – Οικογένεια Βουρτζούμη
Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας η «Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
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
καθ. Jacques Bouchard
Ouzeri
5757Εκμάθησης
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών
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σου Δάφνη
Σφακιανάκη.
12. Ελληνικό
Κογκρέσο
του Κεμπέκ
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
και
στη
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
13.
Εις
μνἠμην
της
αειμνήστου
Ελένης
Παλαιοκώστα-Sayig
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
Με
πολύ$3,000
αγάπη
καιΤύρος
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
14.
Ελένης
1οΟικογένεια
βραβείο:
2ευχές,
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Η

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

• 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
Θέμα
:5:00
Το επαναστατικό
τραγούδι
Μασσαλιώτιδα, Μαρτελάος, Ρήγας,
από
πεσίματα
της :ισορροπίας
Στης
μ.μ.και την βελτίωση
απαραιτήτως
από καθηγητή τους,
μέσω
ασκήσεων
και 250
θεωρίας
. στην οποία θα περιγράφουν τον
Κοραής,
κ.ά.έκθεση
• μία
λέξεων
επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες
πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Μάθημα
στα είναι
ελληνικά.
Τα
μαθήματα
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα γίνονται
από
Kαλά
ιθαγένεια
έχει
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια,
Ελληνίδα,
στο
William
Hingston
419
Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
GRM
3100 Λογοτεχνική Μετάφραση : Traduire l’Ode. (3
georgia.tridimas@gmail.com
Roch
δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
μονάδες)
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της

Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του

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

Δάφνη
514-271-3969
στην ιστοσελίδα http://www.hellenicscholarships.org

Για
πληροφορίες
και εγγραφές
τηλεφωνήστε
στην ΦΙΛΙΑ
Απόπερισσότερες
τον Πίνδαρο
ώςEducation
τα 1900 Committee
Έλληνες
και Νεοέλληνες
γράφουν
Ωδές.
AHEPA
στο (514) 948
3021
AHEPA Montreal
Θέμα
μεταφράζεται
η Ωδή
στα γαλλικά
; να κερδίσετε 2 εισιτήρια
Εαν
δεν: Πως
απαντήσουμε
αφήστε
μήνυμα.
( Ευκαιρία
δύο φορές).
5777 Wilderton
Avenue

Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή μέλους στο σύλλογο μας ενός τουλάχιστον εκ
Ελληνικού
Υποτροφιών
τωνΙδρύματος
γονέων, με την
ετήσια συνδρομή των 20 δολ.
Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι

Για περισσότερες πληροφορίες
καιΝοεμβρίου
εγγραφές τηλεφωνήστε
τις 19
2021. 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

για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας

Montreal, QC
Μάθημα σταH3S
ελληνικά
και γαλλικά. και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου
2V7Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»
Από τον Οργανισμό
στο θέατρο St-Denis - αξία $250
Το πρόγραμμα δέχεται και ελεύθερους φοιτητές / φοιτήτριες.

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
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
jacques.bouchard@umontreal.ca
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης

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

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»

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

Πρόσκληση σε
«Γεύμα Μακαρονάδας»

ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

.

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

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

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

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

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

. θα
Για κάθε
πληροφορία,
ή τον τρόπο
ενίσχυσης
τηςαποδείξεων
προσπάθειάς για
μας,φορολογικές
τηλεφωνήστε στον
αριθμό: 514-744-4576
καιNo:
ζητείστε
την κα Δήμητρα
Φυσικά
λόγω
του ότι έχουμε
άδεια
έκδοσης
απαλλαγές
(Registration
790776124
RC0001)
Βασιζόμενοι
πάντα
στην
αγάπη
όλων
όσων
θέλουν
να
δούν
την
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε
άλλον
τρόπο
μπορείτε,
θα
μας του
χαροποιήσει
ιδιαιτέρως
και θακαι
ενθαρρύνει
προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση
τελειοποίηση
του
Ιερού
μας
Ναού,
την την
επαναλειτουργία
του, του
Με αγάπη
Χριστού
και τις ευλογίες
π. Βίκτωρος
Τσέκερη
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
Από την
Επιτροπή Ανοικοδόμησης την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως
σας
προσκαλούμε
τηλεφωνείτε
στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
τις 6:00 μ.μ. σε μια
εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,»
Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
με τιμή εισιτηρίου
$15.00.
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΛΕΠΊΠΑ Αγίου Διονυσίου,

(7707 Boulevard LaSalle,
(από Καστανιά Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΊΚΑΤΕΡΊΝΗΣ
ΚΑΡΓΑ
(από Χίο)

LaSalle),
τελείτε

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

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Ναό της Αγίας Μαρστον Ιερό Ναό του ΑγίουΙερό
Νικολάου
κέλλης
της Χιοπολίτιδος και
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
Αγίας
Ειρήνης
της Χρυσοβατελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
λάντου,
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού
(5390 St Urbain St,
Montreal),
τελείτε

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
στον Ιερό Ναό του Αγίου
(από Σπάρτη Λακωνίας)

Νεκταρίου,
(4585 Rue Hutchison,
Montreal),
τελείτε

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

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

ΣΑΒΒΑ
ΓΚΟΡΑ
(από Δρακοβούνι Γορτυνίας Αρκαδίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

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

ΠΑΝΑΓΊΩΤΗ
ΒΟΥΡΑΝΤΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΊΟΥ
ΣΤΡΊΛΑΚΟΥ

(από Βορδόνια Σπάρτης)

(από Κροκεές Λακωνίας)

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER
ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

SERVING THE COMMUNITY SINCE 1928
In recognition that life and death are inextricably linked,
it is our mission to care for the deceased with dignity and provide
services to the bereaved with sensitivity and compassion.

Στις δύσκολες στιγμές , πάντα δίπλα σας

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1P4

Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • info@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

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

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

ΊΩΑΝΝΗ
ΠΟΥΛΊΕΖΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΔΊΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
(από Αναβρυτή Σπάρτης Λακωνίας)

(από Αλυκές Ζακύνθου)

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

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

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

ΝΊΚΟΛΑΟΥ
ΓΊΩΤΗ

ΑΝΤΩΝΗ (TONY)
ΖΕΡΒΟΓΊΑΝΝΗ

(από Λογγάδες Ηπείρου)

(από Καντήλα Αρκαδίας)

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

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

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

ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
(από Δαβιές Αρκαδίας)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Our family...caring for yours

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

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

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

απεβίωσε στο Μόντρεαλ ο αείμνηστος πατέρας, αδερφός και παππούς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΟΎΣΙΑΣ
(ετών 80, από Βάγια Βοιωτίας)

Η σορός του θα εκτεθεί
στο Νεκροπομπείο
Aeterna 55 Rue Gince,
SaintLaurent, QC H4N 1J7
Ώρες επισκέψεων
Κυριακή 7 Νοεμβρίου από 4μμ ως τις 9μμ
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου από τις 9πμ ως τις 11πμ
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί
τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου στις 11:30
στον Ιερό Ναό τού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
777 St. Roch H3N 2X2
Τα παιδιά: Ιωάννης Καούσιας
Παναγιώτης Καούσιας
και η σύζυγος Καρμέλα
Τα εγγόνια: Γιώργος και Ανδρέας
Τα αδέλφια: Χρύσαφος Καούσιας,
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5

ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ

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 8/11/2021 – 14/1 1/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1815: Η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο

Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία
τα Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμέναι Πολιτείαι των
Ιονίων Νήσων.

1935: Οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν στην
αγορά το επιτραπέζιο παιγνίδι Monopoly.
1956: Έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας αποκαλύπτει ότι 2 εκατομμύρια Έλληνες δεν ξέρουν να βάζουν την υπογραφή τους.
1968: Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ρίτσαρντ
Νίξον κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ
με διαφορά μόλις 335.000 ψήφων από το Δημοκρατικό αντίπαλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϋ.
Τα τελικά ποσοστά της ψηφοφορίας ήταν 43,6%
για τον Νίξον, 43% για τον Χάμφρεϋ και 13% για
τον Τζωρτζ Ουάλλας, πρώην κυβερνήτη της Αλαμπάμα. Μαζί με τον Νίξον εκλέγεται ως αντιπρόεδρος ο Ελληνοαμερικανός κυβερνήτης της πολιτείας του Μέριλαντ Σπύρος Άγκνιου (Αναγνωστόπουλος), από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
818

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

Αντισταθείτε στην παρόρμησή
σας να σαμποτάρετε τις προσπάθειές σας
και τη δύναμή σας, είναι το μήνυμα που
σας στέλνει ο Άρης, ο οποίος κινείται στον
όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομικών
πόρων. Ο κόκκινος πλανήτης σας προτρέπει να κινητοποιηθείτε για να μετασχηματίσετε σε βάθος τη ζωή σας στηριζόμενοι
στη δική σας δύναμη.

Έντονη κινητικότητα και δράση
στο σπίτι σας σάς φέρνει ο Άρης που κινείται στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού
και της οικογένειας. Θα μπορούσατε να
αισθανθείτε ενθουσιασμένοι για ένα
έργο ανακαίνισης στο σπίτι σας ή ακόμα
και για μια μετακίνηση. Μπορεί όμως και
να δραστηριοποιηθείτε για την εξεύρεση
ενός άλλου σπιτιού.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα
μόνοι σας, χρειάζεστε τους άλλους δίπλα
σας, γι’ αυτό μην τους απομακρύνετε. Ο
Άρης κινείται στον έβδομο οίκο σας, των
σχέσεων, και σας επισημαίνει να μην
παρασυρθείτε από τον εγωισμό και την
αλαζονεία σας και κάψετε τις γέφυρες με
τον αγαπημένο σας ή ένα συνεργάτη σας.

Θάρρος, δύναμη και ευγλωττία
σας χαρίζει ο Άρης, ο οποίος κινείται στον
επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο σας.
Θα μπορούσατε να έχετε τόσες ιδέες που
δεν ξέρετε τι να τις κάνετε! Αυτοί οι πνευματικοί πολύτιμοι λίθοι έχουν τώρα μεγάλη αξία, οπότε προστατεύστε τους και
μην αφήσετε κάποιον άλλον να κλέψει
τις μοναδικές ιδέες σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Εάν εργάζεστε σε μια ομάδα ή
έχετε συνεργάτες, βεβαιωθείτε ότι όλοι
βρίσκονται στην ίδια σελίδα καθώς ο
επιθετικός Άρης κινείται στον ενδέκατο
οίκο σας, των ομάδων και της τεχνολογίας. Αντικρουόμενα επιχειρήματα μπορεί
να δημιουργήσουν συγκρούσεις με τους
συναδέλφους σας ή μπορεί να νιώσετε
ένταση σε μια ομαδική προσπάθεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Νέες συνήθειες, νέος τρόπος
ζωής. Θα έχετε ακόμη περισσότερη
τύχη στα οικονομικά σας δημιουργώντας υγιείς νέες συνήθειες, καθώς ο
Άρης κινείται στο δεύτερο οίκο σας,
των χρημάτων. Ο κόκκινος πλανήτης
εφιστά την προσοχή σας σε αλόγιστες
δαπάνες και περιττές πολυτέλειες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Το σύμπαν σας παραδίδει τα
κλειδιά του κάστρου της αγάπης! Με
τον Άρη στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας
είστε φωτιά και λάβα, το πάθος σας είναι ασυγκράτητο! Νιώθετε έντονη την
ανάγκη για έρωτα και ρομαντισμό, έχετε
την τόλμη και τον ενθουσιασμό να διεκδικήσετε το αντικείμενο του πόθου σας.

Με τον αγχωτικό Άρη στον
ασαφή και θολό δωδέκατο οίκο σας
έχετε μια έντονη εσωτερική αγωνία και
ανησυχία κι αυτό μπορεί να διαταράξει
τον ύπνο σας. Ίσως είστε ανήσυχοι πριν
πέσετε στο κρεβάτι, καθώς έρχονται στο
μυαλό σας δυσάρεστες αναμνήσεις του
παρελθόντος, αλλά ακόμα κι αν νιώθετε
κουρασμένοι κοιμάστε στις 3:00 π.μ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Η προσήλωση στην ανάλυση
και τη λεπτομέρεια θα σας δημιουργήσει στρες και πίεση. Ο Αρης κινείται στον
έκτο οίκο σας, της εργασίας, κι εσείς πρέπει να αποπερατώσετε ένα λεπτομερές
έργο το οποίο σας προκαλεί άγχος. Είναι
εξαιρετικά δύσκολο τώρα για σας να δείτε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Ζείτε για τις μεγάλες φιλοδοξίες σας και τώρα κινητοποιήστε για να
τις υλοποιήσετε καθώς ο Άρης κινείται
στον φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Σίγουρα, τα πράγματα στην εργασία σας
δεν θα είναι στάσιμα, αλλά ο μανιακός
ρυθμός του Άρη θα μπορούσε να σας
φέρει αϋπνία ή απλώς επιπλέον άγχος.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Κινητοποιηθείτε και διεκδικήστε τις επιθυμίες σας! Ο Αρης κινείται
στον πρώτο οίκο σας, του εαυτού σας και
της προσωπικής ταυτότητάς σας, βοηθώντας σας να κάνετε κάποιες τολμηρές
κινήσεις, βασιζόμενοι στο θάρρος και τη
δύναμή σας. Ακόμα κι αν εργάζεστε σε
ομαδικά έργα, το αστέρι σας λάμπει.

Τολμήστε να κάνετε μεγάλα
όνειρα. Με τον Άρη που κινείται στον
επεκτατικό και φιλοσοφικό ένατο οίκο
σας είναι ζωτικής σημασίας να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο γαλάζιο του ουρανού και να ονειρευτείτε, ίσως κάνοντας
ένα διάλειμμα από τη συνήθη ρουτίνα
σας για να περπατήσετε στο πάρκο.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 817

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Μ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ

πορείς να μου πεις
Ελενίτσα τι σημαντικό
έγινε το 1789;
– Γεννήθηκε ο μέγας
Ναπολέων, κύριε.
-Πολύ σωστά.
Και το 1792 Τοτέ;
– Εεεε. Χμ… Ο μέγας
Ναπολέων έγινε 3 χρονών!

Ο

δάσκαλος μαλώνει τον
Τοτό για τις απαράδεκτες
επιδόσεις του στο μάθημα
τής έκθεσης:
– «Δε ντρέπεσαι; Τι έκθεση
είναι αυτή; Σύνθεση κακή,
κείμενο γεμάτο ορθογραφικά

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

λάθη, ελεεινή εμφάνιση.
– Θα τη δείξω στον μπαμπά
σου!
Και ο Τοτός: – «Καλά θα του
κάνετε! Δεν μπορώ να τ’ ακούω
εγώ μια ζωή για τα δικά του
λάθη» !

Ε

νώ ο πατέρας διαβάζει την
εφημερίδα του, ο Τοτός
μιλά ως συνήθως
στο τηλέφωνο.
Όταν κλείνει ο Τοτός το τηλέφωνο σχολιάζει ο μπαμπάς:
– Μπα; Πώς και μίλησες μόνο
ένα τέταρτο αυτή τη φορά;
– Είχα πάρει λάθος!

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
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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
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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
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Φέτα Ελληνική
Μοναδική!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

