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Η ανάσχεση της πανδημίας
στην κορυφή της ατζέντας
Το BLOC στηρίζει το πρόγραμμα
του Τζάστιν Τρουντό
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ΕΛΛΗΝΑΣ!...

Μέτρα… ασπιρίνες
για τη «λύση» του
προβλήματος

…ένας από τους γηραιότερους
μαραθωνοδρόμους στον κόσμο!

Οικονομικές και
κοινωνικές παροχές
από την κυβέρνηση
ΚΑΝΑΔΑΣ

Ταξίδια μόνο για
εμβολιασμένους

Από Τρίτη 30 Νοεμβρίου

LEGAULT

ΚΕΜΠΕΚ

• Για οικογένειες με
χαμηλά εισοδήματα

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
για παιδιά 5-11 ετών
ΣΕΛΙΔΑ 24
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• Για μοναχικούς, άνω
των 70 και ηλικιωμένους
χαμηλού εισοδήματος

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE
evaluation with no obligation.
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HOME WITH
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Βραβεύτηκαν οι ΔΕΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ

Έχετε ερωτήσεις
σχετικά με τα
εμβόλια κατά του
COVID-19;

Τ

ην Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο του
Μόντρεαλ παρουσίασε και βράβευσε στο
Royal Montreal Golf Club τους 10 επιτυχημένους και καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες του Κεμπέκ.
Η 25η απονομή των βραβείων έγινε με
καθυστέρηση ενός έτους, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.
Η παρουσία πολλών επιτυχημένων ατόμων του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου αλλά και οργανισμών στην τελετή
της απονομής των βραβείων ΔΕΚΑ αποτελεί απόδειξη του δυναμισμού του ελληνικού επιχειρηματικού πνεύματος στον
Καναδά. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη
η ποικιλόμορφη επιχειρηματικότητα των
Ελλήνων και η επιλογή των νικητών ήταν
μία πολύ δύσκολη διαδικασία για την
κριτική επιτροπή, δεδομένου του μεγάλου αριθμού δυναμικών και αξιέπαινων
συμμετεχόντων. Οι 10 επιχειρηματίες και
επαγγελματίες που βραβεύτηκαν στην ξεχωριστή τελετή απονομής των βραβείων
ΔΕΚΑ 2020 είναι:
1] Angelo Tsarouchas – Personality of

Η τηλεφωνική γραμμή 211
προσφέρει τις υπηρεσίες της
στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, καθώς
και σε πάνω από 200 άλλες
γλώσσες, βοηθώντας σας να βρείτε
τις πληροφορίες και τις πηγές
πληροφόρησης που χρειάζεστε.
Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν
και είναι εμπιστευτική.

the Year Award
2] Ted Dranias (PETROS) – Restaurants
and Franchising Award
3] Maggie Barakaris (MOUTON VERT) –
Retail Business Award
4] Dr Vicky Tagalakis – Professional
Award
5] Sam Tsoumas – Young Entrepreneur
Award
6] Chris Karabatsos – President of HBOT
7] Costa Spiliades – President’s Award
8] Nick Katalifos – Community Service
Award
9] Michael Tellides – Hellenism Award
10] Tzanet Entreprises – Wholesale,
Distribution Manufacturing Award
11] Christina Nacos – Business Woman
of the Year
Η αποστολή του Ελληνικού τμήματος
Εμπορίου του Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
είναι να διασφαλίσει μία ισχυρή, δραστήρια ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
και να βοηθήσει στη δημιουργία των μελλοντικών ηγετών της παροικίας μας. Θερμά συγχαρητήρια στους ΔΕΚΑ βραβευμένους και βραβευμένες. Πάντα άξιοι!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλέστε στο 211.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΥΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

21-210-140W

Τ

ο απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου και στο Μέγαρο της Ακαδημίας
Αθηνών ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες – υβριδικής – Ημερίδας
με τίτλο «Απόδημος Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην
Ελλάδα», αφιερωμένης στην Ελληνική
Διασπορά, με διοργανωτές την Ακαδημία
Αθηνών και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στο πλαίσιο της καταληκτικής ομιλίας
του και συνοψίζοντας τα συμπεράσματα
των επιστημονικών εισηγήσεων, ο Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης,
τόνισε ότι «Μας δόθηκε μία πραγματικά
μοναδική ευκαιρία, εδώ στους χώρους του
εμβληματικού αυτού κτιρίου να τιμήσουμε
τον Απόδημο Ελληνισμό για την ιστορία, το
έργο του και την προσφορά του στην Ελλάδα, αλλά και προς ολόκληρο τον κόσμο».
Μέσω των επιστημονικών εισηγήσεων
φωτίστηκε η πολύπλευρη και, συχνά άγνωστη, συνεισφορά πληθώρας ομογενών
στους τομείς των Επιστημών (Ηθικών &
Πολιτικών, καθώς και Θετικών), καθώς και
των Τεχνών και των Γραμμάτων. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον είχαν οι εισηγήσεις των επιφανών ομιλητών για θεσμικές αλλαγές που θα
διευκόλυναν την επικοινωνία και τον επαναπατρισμό Ελλήνων μεταναστών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στο τελευταίο κύμα
μετανάστευσης.

Συνοψίζοντας με ομιλία του τα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο κ. Χρυσουλάκης
προλόγισε την προγραμματισμένη από
τους διοργανωτές επίσημη πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»,
σε μουσική της διεθνώς αναγνωρισμένης
συνθέτριας, Ευανθίας Ρεμπούτσικα και
στίχους της εξαιρετικά δημοφιλούς στιχουργού, Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο
προβλήθηκε αμέσως μετά σε οπτικοποιημένη μορφή και χορωδιακή απόδοση.
Το video είναι πλέον διαθέσιμο στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://youtu.
be/51ZKWB-peF0
Το τραγούδι αποτελεί μια ελάχιστη προσφορά προς τους Έλληνες απόδημους
και φιλοδοξεί να αποδώσει μουσικά και
στιχουργικά την ακατάλυτη σχέση μεταξύ
της Ελληνικής Διασποράς και του εθνικού
κέντρου, ενώ όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσουλάκης, «Τα αδέλφια μας στον κόσμο, σε
κάθε μέρος του κόσμου, όπου γης, να έχουν
ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα σύμβολο
δικό τους, δώρο και ευχή απ’ την Ελλάδα,
που θα γλυκαίνει τη νοσταλγία, που θα
ζεσταίνει την καρδιά, που θα κρατά ολοζώντανη τη Μνήμη, που θα ημερεύει τον
καημό.
Που θα βεβαιώνει ότι ο δεσμός με τη
Μάνα Ελλάδα, η κληρονομιά που πήραν
μαζί τους φεύγοντας απ’ την Πατρίδα, είναι
ο φάρος τους, το παντοτινό φωτεινό μονοπάτι τους, ο μίτος που θα τους δείχνει το
δρόμο».
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Προτεραιότητα της Ομοσπονδιακής
Κυβέρνησης ο περιορισμός
της πανδημίας
Τ

ο κύριο σημείο του κυβερνητικού προ- ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
γράμματος, που εκφώνησε την Τρίτη
Μια άλλη προτεραιότητα της κυβέρνη23 Νοεμβρίου η Γενική Κυβερνήτης του σης είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής
Καναδά, Mary Simon (φωτ.), ήταν ο περι- αλλαγής.
ορισμός της πανδημίας.
«Ο πλανήτης μας κινδυνεύει. Από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης της Αρκτικής
έως την ολοένα αυξανόμενη καταστροφή
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
των φυσικών καταστροφών, η γη μας και
οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια», είπε η
«Η αρχή της δεκαετίας ήταν εξαιρετικά Γενική Κυβερνήτης.
δύσκολη, αλλά έφτασε η ώρα της ανοι- «Εστιάζοντας στην καινοτομία, θα οικοκοδόμησης», δήλωσε η εκπρόσωπος της δομήσουμε μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη
Βασίλισσας στον Καναδά.
και ανταγωνιστική οικονομία», ανέφερε.
Τα πρώτα της λόγια ήταν στη μητρική της
διάλεκτο Ινούκτιτουτ και αφιερώθηκαν ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
στην υπενθύμιση των πρόσφατων ανακα- «Η βία με όπλα αυξάνεται σε αρκετές
λύψεων εκατοντάδων ανώνυμων τάφων μεγάλες πόλεις», δήλωσε η Σάιμον, επαπαιδιών ιθαγενών.
ναλαμβάνοντας την πρόθεση των Φιλελευθέρων να θεσπίσουν ένα υποχρεωτικό
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
πρόγραμμα επαναγοράς απαγορευμένων
«Η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε η επίθεσης όπλων. Συνάμα θα υπάρχει συΣάιμον, «παραμένει ο έλεγχος της πανδη- νεργασία με τις επαρχίες που θέλουν να
μίας.
απαγορεύσουν τα όπλα.
Γι' αυτό, ο εμβολιασμός είναι το καλύτερο εργαλείο», ανέφερε, καθώς η εκστρα- ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η «ΥΓΕΙΑ»
τεία ανοσοποίησης για παιδιά ηλικίας
Κάπως παράξενα, το θέμα μεταφοράς
5 έως 11 ετών έχει ξεκινήσει σε πολλές χρημάτων για την υγεία από την Οτάβα
επαρχίες.
στις επαρχίες, δε συμπεριλήφθηκε στην
«Η οικονομική ανάκαμψη βασίζεται στον ομιλία, εκτός από μια αναφορά δέσμευπλήρη εμβολιασμό των πολιτών», ανέφε- σης συνεργασίας με τις επαρχίες για την
ρε η Σάιμον.
προσβασιμότητα, τις χειρουργικές αναΤο σχέδιο της κυβέρνησης για τη μείωση βολές και την ψυχική υγεία και τους εθιτου αυξανόμενου πληθωρισμού βασίζε- σμούς.
ται στη στέγαση και σ’ ένα πανκαναδικό
Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός υγείας
δίκτυο παιδικών σταθμών.
Ζαν-Ιβ Ντουκλό σε ερώτηση δημοσιογρά-

φων δεν προσδιόρισε πότε θα ξεκινήσουν
οι συνομιλίες με τις επαρχίες.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σε μια από τις πρώτες ενέργειές της, η
κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο για τη
δημιουργία μιας σειράς νέων, πιο επιλεκτικών προγραμμάτων στήριξης της πανδημίας. Σύμφωνα με την υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρου της κυβέρνησης,
Chrystia Freeland, τα νέα μέτρα για την
περίοδο από τις 24 Οκτωβρίου 2021 έως
τις 7 Μαΐου 2022, θα κοστίσουν 7,4 δις.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση από την
αρχή της πανδημίας έως τον Οκτώβριο
του 2021, ξόδεψε συνολικά 289 δις σε
προγράμματα οικονομικής στήριξης.
Τα νέα προγράμματα στήριξης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν μεμονωμένους
εργαζόμενους και βιομηχανίες.
Οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε
ένα νέο επίδομα, το οποίο θα παρέχει
(αναδρομικά από τις 24 Οκτωβρίου) 300
δολάρια την εβδομάδα.
Ο τομέας τουρισμού και φιλοξενίας συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία / πράκτορες και εστιατόρια, θα έχει πρόσβαση σε επιδοτήσεις
μισθών και ενοικίων με ποσοστά μέχρι και
75 τοις εκατό.
Άλλες επιχειρήσεις που βιώνουν «βαθιές
απώλειες» θα έχουν πρόσβαση σε παρόμοιες επιδοτήσεις, αν και θα έχουν ανώτατο όριο το 50 τοις εκατό.

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Τζάστιν Τρουντό χρειάζεται
την υποστήριξη ενός κόμματος για να επιβιώσει.
Καθώς λοιπόν οι αντιμαχίες με την αντιπολίτευση συνεχίζονται στη βουλή, όλα
δείχνουν ότι η ψήφος εμπιστοσύνης και η
στήριξη των προγραμματικών δηλώσεων
θα δοθεί από το BLOC QUEBECOIS!
«Αν και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από
το σχέδιο της κυβέρνησης, πιστεύουμε
ότι με την υποστήριξη μας στην κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε
περισσότερα για τους Κεμπεκιώτες», δήλωσε ο αρχηγός του BLOC, Yves-François
Blanchet.
ΔΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ
Τέλος, φαίνεται πως η συνάντηση που
είχε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Τρουντό
με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
ήταν «εθιμοτυπική και όχι εποικοδομητική».
Προς μεγάλη απογοήτευση της καναδικής βιομηχανίας ξυλείας, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διπλασιασμό
ποσοστού των δασμών στην ξυλεία μαλακού ξύλου που προέρχεται από τον Καναδά.
Την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δασμοί εισαγόμενης καναδικής ξυλείας θα αυξηθούν από 8,99
τοις εκατό στα 17,9 τοις εκατό.

Κεμπέκ: Προεκλογικός ο μίνι – προϋπολογισμός
400 δολάρια σε οικογένειες με εισόδημα κάτω των 56.000 δολαρίων

Μ

ια και έρχονται Χριστούγεννα αλλά
και (πολύ περισσότερο) εκλογές σ’
ένα χρόνο, η κυβέρνηση Legault θα στείλει από τις 24 Ιανουαρίου μια επιταγή
400 δολαρίων σε οικογένειες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος.
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Τα άτομα που ζουν μόνοι και κερδίζουν
λιγότερα από 51.000 δολάρια θα λάβουν
275 δολάρια. Επιπλέον, οι 70 ετών και
άνω, θα επωφεληθούν από την αύξηση
οικονομικής στήριξης για ηλικιωμένους
χαμηλού εισοδήματος από 209 δολάρια
σε 400 δολάρια.
ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Οι νέες οικογένειες θα επωφεληθούν
από μια σημαντική αύξηση της επιστρεπτέας πίστωσης φόρου για τα έξοδα φροντίδας των παιδιών, εφόσον δεν πάνε σε
επιδοτούμενους παιδικούς σταθμούς.
Ως παράδειγμα, ένα ζευγάρι με εισόδημα 70.000$ θα λάβει 1.310$ στο τέλος του
έτους. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι πλουσιότερες οικογένειες θα επωφεληθούν περισσότερο από αυτό το μέτρο.
Με οικογενειακό εισόδημα 175.000$, θα
εξοικονομήσετε πάνω από 4.300 δολάρια,
χάρη στις ενισχυμένες φορολογικές πιστώσεις.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Ο υπουργός οικονομικών Eric Girard

ανακοίνωσε υποτροφίες κινήτρων, για
φοιτητές που επιλέγουν ως προτεραιότητα, τομείς δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη εργατικού
δυναμικού. Όπως τους τομείς της υγείας,
της εκπαίδευσης, της φροντίδας των παιδιών, της μηχανικής και της τεχνολογίας
των πληροφοριών. Οι νέοι μπορούν να
πάρουν μέχρι και 9.000 δολάρια για ένα
πρόγραμμα κολεγίου και 20.000 δολάρια
για ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
Η κυβέρνηση εισάγει επίσης πρόσθετα
χρήματα για να προσελκύσει προσωπικό
και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας
των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.
Για να μειώσει τη λίστα αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις, η οποία έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο
υπουργός Girard διαθέτει επιπλέον 800
εκατομμύρια δολάρια, τα μισά από τα
οποία θα προέλθουν από οικονομίες που
έγιναν στο πλαίσιο της συμφωνίας με ειδικούς ιατρούς.
Η γενναιοδωρία της κυβέρνησης σε αυτό
το προεκλογικό έτος, οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη 6,5% φέτος – το υψηλότερο ποσοστό των 40 τελευταίων ετών. Τα
δε έσοδα από φόρους ήταν δύο δις παραπάνω.
Το αναμενόμενο έλλειμμα των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μειώνεται σχεδόν
κατά το ήμισυ και αναθεωρείται στα 6,8
δισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση
Legault παράλληλα ανακοίνωσε ένα «νέο
οικονομικό όραμα»: τη δημιουργία μιας
κυβερνητικής εταιρείας σαν τη HYDRO

– τη Société québécoise de l' hydrogène ας είναι κενές σε ολόκληρη την επαρχία.
vert, αφιερωμένη στην ανάπτυξη πράσι- Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά από
νου υδρογόνου.
το 2016.
Η κυβέρνηση είναι επίσης της άποψης
$3,4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ότι η μετανάστευση θα αποτελέσει «μοΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
χλό στήριξης της ανάπτυξης της δεξαμεΗ εργασιακή κρίση που πλήττει τις επι- νής εργατικού δυναμικού». Το Κεμπέκ θα
χειρήσεις και σέρνει προς τα κάτω την βασιστεί επίσης σε έμπειρους εργαζόμεοικονομία του Κεμπέκ, αποτελεί προτε- νους. Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση
ραιότητα για την κυβέρνηση Legault. Η κυ- έχει αυξήσει τη φορολογική τους πίστωση.
βέρνηση σκοπεύει να εισφέρει επιπλέον
3,4 δις δολάρια για να αντιμετωπίσει την
κρίση και να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να είναι πιο παραγωγικές.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,
στο Κεμπέκ «ο αριθμός των ανέργων μειΣτην υπηρεσία
ώνεται ενώ ο αριθμός των κενών θέσεων
των κατοίκων του
εργασίας αυξάνεται. Το δεύτερο τρίμηνο
Guy Ouellette
του 2021, το Κεμπέκ κατέλαβε τη δεύτερη
Chomedey
Βουλευτής του Chomedey
MNA
for Chomedey
θέση στη χώρα όσον αφορά το ποσοστό
κενών θέσεων εργασίας (5,3%)». Σήμερα,
4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασί-

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

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

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com

514.903.9000
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Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

ΠΑΙΔΙΚΉ ΚΑΚΟΠΟΊΗΣΗ

Μια επαίσχυντη πράξη…

Γ

ιορτάσαμε πρόσφατα την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης. Είναι αδύνατον να μετρηθεί το πραγματικό
μέγεθος της βίας κατά των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν
υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, όσον αφορά τον ακριβή αριθμό
των θυμάτων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών δεν
καταγγέλλεται. Σύμφωνα με έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία από
έρευνες που συνέλεξα, υπολογίζεται ότι περίπου πεντακόσια εκατομμύρια μέχρι και ενάμιση δισεκατομμύριο παιδιά πέφτουν θύματα βίας κάθε χρόνο. Η παιδική κακοποίηση αποτελεί συχνό και
σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο του αιώνα μας και έναν από τους
βασικότερους παράγοντες παιδικής θνησιμότητας. Τα παιδιά συνήθως κακοποιούνται μέσα στην ίδια τους την οικογένεια ή από
άτομα που γνωρίζουν το ευρύτερο περιβάλλον τους και σπανιότερα από αγνώστους. Σύμφωνα με τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων,
υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες παιδικής κακοποίησης: παραμέληση, σωματική κακοποίηση, ψυχολογική ή συναισθηματική
κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση.
Η παιδική κακοποίηση αποτελεί ένα ζήτημα, οι συνέπειες του
οποίου έχουν διάρκεια και επηρεάζουν και τη μετέπειτα ζωή του
παιδιού, μετατρέποντάς το σε έναν ενήλικα που αντιμετωπίζει δυσκολίες σε διάφορες σημαντικές πτυχές της ζωής του. Δημιουργεί
άτομα με έντονα προβλήματα στις προσωπικές τους σχέσεις, τα
οποία δυσκολεύονται να αγαπήσουν και να εμπιστευτούν, έχουν
τάση προς καταχρήσεις, εμφανίζουν διάφορες αγχώδεις διαταραχές. Επίσης, οι άνθρωποι που υπέστησαν κακοποίηση όταν ήταν
παιδιά, ενδέχεται να προβούν οι ίδιοι σε κακοποίηση παιδιών
όταν ενηλικιωθούν.
Παιδική κακοποίηση υπήρχε κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης
ιστορίας, αλλά μόνο πρόσφατα οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά γι’ αυτό το θέμα, να δημιουργούν νομικούς ορισμούς για την κακοποίηση, να ορίζουν κυβερνητικούς φορείς οι
οποίοι έχουν τη δύναμη να απομακρύνουν παιδιά από τα σπίτια
τους, καθώς και να διεξάγουν χιλιάδες ερευνητικές μελέτες επάνω
στο θέμα. Ευρήματα ερευνών έχουν δείξει ότι τα κορίτσια κακοποιούνται με συχνότητα 3 φορές υψηλότερη από ότι τα αγόρια,
ότι τα αγόρια είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες για συναισθηματική
παραμέληση και σοβαρή σωματική βλάβη από ότι τα κορίτσια και
ότι τα παιδιά, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κακοποιηθούν σεξουαλικά από την ηλικία των 3 ετών και άνω.
Συμπεραίνει κανείς ότι η κακοποίηση, με όποια μορφή και αν εμφανίζεται, έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική, όσο και
στην ψυχική υγεία των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν εκδηλώνεται μόνο από άτομα έξω από το οικογενειακό περιβάλλον
του παιδιού αλλά αρκετές φορές, προέρχεται και από τα ίδια τα
μέλη της οικογένειας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο γονείς, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, να παρατηρούν τα ιδιαίτερα «σημάδια» στη
συμπεριφορά και στην καθημερινή λειτουργία του παιδιού, ώστε
να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά πρόσωπα της
κακοποίησης και να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι
κρίσιμο οποιοσδήποτε ασχολείται με παιδιά, να πιστοποιείται πώς
εκπαιδεύθηκε στην αναγνώριση και αντιμετώπιση της κακοποίησης.
-Για καταγγελίες περιστατικών μπορείτε να απευθυνθείτε στην
κρατική υπηρεσία Canadian Child Welfare Research: info@cwrp.ca
-Στην Ελλάδα μεριμνά το «Χαμόγελο του Παιδιού»: info@
hamogelo.gr
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

παρά φύσιν επιβολή μίας καινοφανούς
πραγματικότητας εκ μέρους της κυβερνήσεως αλλά και της εν γένει Πολιτείας, αποδεικνύει
ότι επιδιώκει παντί τρόπω να επιβάλλει δια πυρός
και σιδήρου μία νέα πραγματικότητα εις την κοινωνία μολονότι δε γίνεται δεκτή εις τη βάση της.
Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
Οι ολοκληρωτικές αυτές
πρακτικές, εξ αφορμής της
πανδημίας,
υποδηλώνουν,
την επιβολή μίας νέας τάξης
πραγμάτων βιαίως, με προαπαιτούμενο τον άμεσο ακρωτηριασμό του παρελθόντος και
τη βίαιη εκρίζωση της ταυτότητας μας, ούτως ώστε η καινοφανής μελλούμενη αυτή πραγματικότητα, να
ερείδεται στον επιβαλλόμενο παραλογισμό της
Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία θα τον προβάλλει και θα το διαφημίζει δαψιλώς πλην ψευδώς,
όμως δια να το επιτύχει ευχερώς, άνευ κοινωνικών εξεγέρσεων και αντιδράσεων, απαιτείται εν
ταυτώ, να καταργήσει ολοσχερώς, άρδην και ράγδην, τη συνείδηση του κόσμου, την ερμηνεία και
τη θέαση του ήδη υφισταμένου, εξ αυτού λοιπόν
του λόγου πολεμάει λυσσωδώς την έννοια του
έθνους και της ταυτότητας, διότι οι ως άνω δομές,
δημιουργούν γόνιμους θύλακες αντίστασης και
ανάνηψης της κοινής γνώμης.
Ομοίως πλήττεται και βάλλεται εκ βάθρων και η
ζώσα Ορθόδοξη παράδοσή μας, ακριβώς επειδή
δημιουργεί αντιστάσεις και εξαίρει το ανθρώπινο
πνεύμα να μη δεχθεί άκριτα και άκρατα, τα σκύβαλα της Νέας Τάξης πραγμάτων.
Είναι πρόδηλο λοιπόν, ότι ευρισκόμεθα εις το
σημείο μηδέν, μίας μεταβατικής κοινωνικής πραγματικότητας, όπου το νεοπαγές Σιδηρούν παραπέτασμα μετέρχεται κομμουνιστικές πρακτικές
εγκαθίδρυσης μίας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, ήτοι εγκαινιάζει, με επίκεντρο το ιδεολόγημα της παγκοσμιοποίησης, ένα νέο δομικό αξιακό
σύστημα.
Ο στόχος καθίσταται η έλλειψη των ταυτοτήτων,
να μην υπάρχει ιδιοπροσωπία, διαφορετικότητα,
εξ αυτού λοιπόν και επιδίωξαν αρχικώς να καταλύσουν οτιδήποτε σχετίζεται με το παρελθόν μας,
την εθνική μας συνείδηση, τον πολιτισμό και την
εν γένει εθνική συλλογική μνήμη, τη δομική δηλαδή σταθερά συγκρότησης της ταυτότητας μας,
ούτως ώστε, ένας λαός άνευ συλλογικής ταυτότητας και ιστορικής μνήμης, να καθίσταται πολιτικά
ευπαθής και κοινωνικά ευάλωτος, εις τη χειραγώγηση και τη δημαγωγία.
Δια να πείσουν δε τις μάζες, ταύτισαν, με τη συνεπικουρία της Σταλινικής αριστεράς, οτιδήποτε
εθνικό με το φασισμό, ούτως ώστε να διαπλάσουν
δολίως μία ψευδή συνείδηση, ότι η υποστήριξη
απόψεων για την Ελληνική ιστορία, για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό, λογίζεται ως κάτι κακό, επιλήψιμο και βδελυρό.
Αφότου λοιπόν, καλλιέργησαν εις τους κόλπους
της κοινωνίας το μισελληνισμό και τον αλλοκεντρισμό, άνοιξαν διάπλατα τα σύνορα, άνευ ουδεμίας στρατηγικής μεταναστευτικής πολιτικής,
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και η χώρα μας φιλοξενεί αλλοδαπούς, δίχως να
γνωρίζει τα στοιχεία τους, αλλά εν ταυτώ, αδυνατεί να ανακόψει της αθρόα προσέλευση, δια
χερσαίου τρόπου, ή δια μέσου της θαλάσσης, με
αποτέλεσμα, ήδη η Ελλάς να έχει απολέσει (πέραν
της προηγούμενης περιόδου των κατάπτυστων
μνημονίων), ένα σημαντικό μέρος της εθνικής της
κυριαρχίας.
Εν άλλοις λόγοις, ενώ η Ελλάδα εμπέδωσε το
ιδεολόγημα του εθνομηδενισμού προάγοντας τον
αφελληνισμό και καταπολεμώντας με σκληρότητα
οτιδήποτε σχετίζεται με την Ελλάδα, επέτρεψε τον
έμμεσο εποικισμό των επήλυδων εν τη Πατρίδα
μας, ένα φαινόμενο το οποίο υπερκερνά την ήδη
υπάρχουσα νομιμότητα.
Τρανή απόδειξη της μεθοδεύσεως αυτής καθίσταται, ότι οι αλλοδαποί περιάπτονται μίας ειδικής ασυλίας και προστατεύονται υπό της αδήλου
προελεύσεως Μ.Κ.Ο., οι οποίες δρουν ανέλεγκτα,
με την προπαγάνδα του ανθρωπισμού και της
αλληλεγγύης, πλην όμως ειρήσθω εν παρόδω,
ουδείς εξ αυτών συνεισέφερε εθελοντικά εις τις
δυσώδεις πυρκαγιές διαρκούντος του θέρους.
Εν συνεχεία της ως άνω σκέψεως περί της προπαγάνδας υπέρ των αλλοδαπών, καθίστανται τα
Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, τα οποία συλλήβδην, αποκαλούσαν χυδαία άπαντες τους μετανάστες αλλοδαπούς ως πρόσφυγες, τη στιγμή την
οποία ο χαρακτηρισμός ως πρόσφυγας απαιτεί
προηγουμένως να πληροί συγκεκριμένες κατά το
Νόμο και τις Διεθνείς συμβάσεις προϋποθέσεις,
όπου τον διαφοροποιούν από τον αλλοδαπό τρίτης χώρας, τον αλλοδαπό ευρωπαϊκής χώρας ή
τον ομογενή, ομοίως η επονείδιστη προπαγάνδα ασκήσεως πειθούς και φορτικότητας προς
την αγεληδόν σκεπτόμενη μάζα, συγκρίσεως των
προσφύγων της Σμύρνης το 1922 με τους νυν πρόσφυγες αλλοδαπούς.
Εν κατακλείδι, ευρισκόμαστε εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων, και αυτήν την στιγμήν, η μόνη
φράση η οποία μου έρχεται αβίαστα είναι μία
στροφή εκ του ποιήματος του Σεφέρη ως εξής με
το διαχρονικό στοίχο «όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει»:
… «Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει
ολοένα ταξιδεύει
κι αν «ορώμεν ανθούν πέλαγος
Αιγαίον νεκροίς»*
είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν
το μεγάλο καράβι με το κολύμπι
εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν
τα καράβια που δεν μπορούν να κινήσουν
την ΕΛΣΗ, τη ΣΑΜOΘΡΑΚΗ, τον ΑΜΒΡΑΚΙΚO.
Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει
στον Πειραιά
Σφυρίζουν, ολοένα σφυρίζουν,
μα δεν κουνιέται κανένας αργάτης
καμιά αλυσίδα δεν έλαμψε βρεμένη
στο στερνό φως που βασιλεύει
ο καπετάνιος μένει μαρμαρωμένος
μες στ’ άσπρα και στα χρυσά.
Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει·
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα
γυμνοί γρανίτες…
Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓΩΝΙΑ 937.
Α/π Αυλίς, περιμένοντας να ξεκινήσει.
Καλοκαίρι 1936»…
*Λόγια του Κήρυκα στον «Αγαμέμνονα»
του ΑΙΣΧΥΛΟΥ
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A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Η

συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια ανέδειξε την αμηχανία του πολιτικού συστήματος και την έλλειψη προτάσεων, μπροστά σε ένα πρόβλημα που
πλήττει τη συντριπτική πλειονότητα των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Τα δύο μεγάλα κόμματα συμφωνούν στη
διάγνωση ότι είναι διεθνές πρόβλημα,
που οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και διαφωνούν στο ύψος και
στην κατεύθυνση των κρατικών ενισχύσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σπύρος Γκουτζάνης*
© slpress.gr
Διαφορετική διάγνωση έχει ο Δημήτρης
Κουτσούμπας που αποδίδει το πρόβλημα
και την αδυναμία λύσης στην προβληματική λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας.
Παρομοίως και ο Γιάνης Βαρουφάκης,
που ανέδειξε τις ευρωπαϊκές παραμέτρους, τόσο στη δημιουργία, όσο και στην
αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος από την Ελλάδα.
Ενδεικτικό είναι το περιορισμένο ενδιαφέρον ακόμη και από την πλευρά των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε τη
διεξαγωγή τής προ ημερησίας διατάξεως
συζήτησης.
Όπως παρατήρησε δηκτικά ο πρωθυπουργός προς τον Αλέξη Τσίπρα στη δευτερολογία του, μετά την ομιλία του δικού
τους αρχηγού, μέσα στην αίθουσα της
Ολομέλειας ήταν από δύο έως τέσσερις
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που άκουγαν τους
άλλους αρχηγούς κομμάτων.
Το ίδιο στοιχείο ανέδειξε με ένταση και
καταγγέλλοντας κοροϊδία παρόμοιων συζητήσεων που εξελίσσονται σε κοκορομαχίες των δύο και ο Γενικός Γραμματέας του
ΚΚΕ.
Η συζήτηση ήταν σχεδόν υποτονική, μέχρι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχασε
την ψυχραιμία του, γύρισε στο 2015 και
κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «έβαλε
τη χώρα στα μνημόνια», ενώ θύμισε και
την «κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος».
Επανέλαβε την παλαιά κατηγορία
ότι «είναι ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης» με
αφορμή την αντιπαράθεση για τη ΔΕΗ και
κορύφωσε:
«Είστε ένας τέως αποτυχημένος πρωθυπουργός. Κυβερνήσατε τέσσερα χρόνια
και χάσατε τρεις σερί εκλογές με εννέα
μονάδες».
Είχε προηγηθεί πάντως η προειδοποίηση
του Αλέξη Τσίπρα ότι «ως αυριανός πρωθυπουργός έχει ευθύνη να υπερασπιστεί
και να ελέγξει το δημόσιο χρήμα, την εκποίηση της ΔΕΗ και τη σκανδαλώδη υπέρκοστολόγηση εξοπλιστικών προγραμμάτων».
Ο κ. Μητσοτάκης κατά την πρωτολογία
του είχε δώσει έμφαση στην «απειλή» του
κ. Τσίπρα ότι θα ελέγξει τη συμφωνία με
τους Ισραηλινούς για το Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας στην Καλαμάτα.
Ο κ. Τσίπρας είχε αναφερθεί εκτεταμένα
στο θέμα την Παρασκευή 19/11, απόντος
του πρωθυπουργού, ζητώντας από τον
αρμόδιο υπουργό Αμύνης, Νίκο Παναγιωτόπουλο, να φέρει τη σύμβαση στη Βουλή.

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς λύσεις οι πολιτικοί αρχηγοί
απέναντι στην ακρίβεια
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Σε σχέση με την ακρίβεια, οι Μητσοτάκης, Τσίπρας και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ήταν σα να αναφέρονταν σε διαφορετική πραγματικότητα. Ο πρωθυπουργός
επέμεινε στη γραμμή άμυνας που έχει
χαράξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο
ότι «είναι διεθνές πρόβλημα, εξωγενές
για την Ελλάδα και επιπλέον είναι προσωρινό και θα αρχίσει η αποκλιμάκωσή του
στο πρώτο τρίμηνο του 2022».
Σημείωσε ότι οφείλεται κυρίως στη διεθνή αύξηση του κόστους της ενέργειας,
αλλά διαβεβαίωσε με κατηγορηματικότητα ότι η πολιτική απολιγνιτοποίησης και
ενίσχυσης της παραγωγής από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν πρόκειται να
αλλάξει.
Για να κερδίσει τις εντυπώσεις ο πρωθυπουργός, υποσχέθηκε μισό μισθό στους
υγειονομικούς («πηδώντας» ουσιαστικά
στο πεδίο της πανδημίας) και από 250
ευρώ στους συνταξιούχους και στα άτομα
με αναπηρία. Ανέφερε ότι η δαπάνη για
τη στήριξη των πιο ευάλωτων ανέρχεται
σε 680 εκατομμύρια ευρώ.
Ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρήλθε τις αναφορές, τόσο του κ. Τσίπρα, όσο και των
άλλων πολιτικών αρχηγών, ότι η ακρίβεια
είναι εμφανής σε όλα τα καταναλωτικά
προϊόντα (και φυσικά οι τιμές των προϊόντων δε θα πέσουν, ακόμη και αν ισορροπήσει η διεθνής αγορά ενέργειας). Επέμεινε στην παράθεση γενικών στοιχείων
που σύμφωνα με την ανάγνωσή του δείχνουν ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά το πρόβλημα, σε σχέση
με τις άλλες χώρες της ΕΕ και ότι γενικότερα η ελληνική οικονομία είναι σε θετική
πορεία. Η ανάγνωσή του προκάλεσε το
σχόλιο των άλλων πολιτικών αρχηγών ότι
ζει σε άλλη χώρα.
Ο κ. Τσίπρας από την πλευρά του, έμεινε
στο εμπειρικό πεδίο, αναδεικνύοντας την
αύξηση του κόστους ζωής και τις υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα, που οδηγούν
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο όριο
της επιβίωσης. Αλλά και ο κ. Τσίπρας, παρότι είναι στην αντιπολίτευση, πέρα από
μία πιο γενναία πολιτική επιδοτήσεων
του ενεργειακού κόστους και κοινωνικών
παροχών για τους πλέον αδύναμους, δεν
είχε να προτείνει κάτι περισσότερο.
Ο κ. Μητσοτάκης καλύφθηκε πίσω από
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, ο
δε Τσίπρας τον κατηγόρησε ότι η πολιτική

του είναι «ταξική» και «μεροληπτική» και οποίων, 90,2 Αριστερά στα fm, Φλας
ευνοεί συγκεκριμένες κοινωνικές κατη- 9,61, Καθημερινή, Επενδυτής, Πρώτο
γορίες και ομάδες συμφερόντων, με τις Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, ΕΡΤ, Star
οποίες «η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει Chanell. Από το 2000 είναι πολιτικός και
deals».
κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέχρι
*Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιο- το Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε την
γράφος. Από το 1990 έχει εργαστεί σε καθημερινή εκπομπή «Επί του Πιεστηρίπερισσότερα από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των ου» στο Kontra Chanell.

Improve your English or French
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FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES

TIME

Monday, August 16, 2021

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

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

Wednesday, August 18, 2021

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

Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00
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English
Wednesday, September 8, 2021
9:00 to 3:00 and 5:00 toor
8:00 pm
French
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DAY COURSES

today!

English
French Second Language
A CENTRE FOR
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PROGRAMS

STARTING DATE

Friday, August 27, 2021
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ENDING DATE
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Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week)

TIME SCHEDULE
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9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate
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English
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(10.5 hours/week)

Monday, Tuesday & Wednesday
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5:30 p.m. – 9:00 p.m.
5:30 p.m.
– 9:00 p.m.
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or& Intermediate)
French
(Beginner

TIME SCHEDULE
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Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00

Οι κοινωνίες «σιγοβράζουν»
και «ξηλώνουν» κυβερνήσεις
Κάτω από το βάρος της πανδημίας και της πόλωσης
εμβολιασμένων – ανεμβολίαστων η κοινωνική
συνοχή δοκιμάζεται παγκοσμίως

Ο

ι μεγάλες καταστροφές, οι κρίσεις
και οι πόλεμοι, αλλάζουν πάντα την
πορεία των πραγμάτων. Δραστικά, αλλά
και με τρόπους που έμοιαζαν αδιανόητοι
πριν. Έτσι και με την πανδημία. Ο κόσμος
μπήκε ξαφνικά και σε κατάσταση σοκ σε
μια νέα εποχή, όπου η πολιτική δεν είναι
απλώς θέατρο και αντιγνωμίες, αλλά ζήτημα ζωής και θανάτου. Το ένα ταμπού μετά
το άλλο σπάνε. Το μέγεθος και ο ρόλος
των κρατών άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες.
Βασίλης Γαλούπης
© dimokratia.gr
Τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω του πρώτου πανευρωπαϊκού lockdown και της
γενναιόδωρης κρατικής στήριξης από τις
κυβερνήσεις, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κυνικός όπως πάντα, έστειλε το πρώτο μήνυμα για όσα θα ακολουθούσαν: «Όταν
ακούω ότι όλα υποχωρούν μπροστά στην
προστασία της ανθρώπινης ζωής, πρέπει
να πω ότι αυτό δεν είναι απόλυτο».
Στο πρώτο κύμα αποδείχθηκε ότι πράγματι το «μεγάλο κράτος» χρειάζεται, τελικά, για να αντιμετωπιστεί μια πανδημία.
Η Ιστορία δείχνει, όμως, ότι έπειτα από
τέτοιες κρίσεις, το κράτος εξακολουθεί
να γιγαντώνεται. Δε συρρικνώνεται και
δεν επιστρέφει στα προηγούμενα μεγέθη,
ούτε απεμπολεί το έδαφος που «κατέκτησε». Το αντίθετο.
Όσο προχωρά η πανδημία, παρατηρείται
όλο και περισσότερο τα κράτη να εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις, διογκώνοντας
συνολικά το ρόλο τους και λαμβάνοντας
σκληρές και ακόμα πιο σκληρές αποφάσεις. Κάτι που γεννά κοινωνικές αντιδράσεις, με όλο και μεγαλύτερη σφοδρότητα
πια. Κι αυτό έχει ως άμεση συνέπεια, οι
κοινωνίες να ξηλώνουν το πουλόβερ της
πολιτικής σκηνής, αναζητώντας λύσεις
που θα τις βγάλουν από το αδιέξοδο.
Η φύση της πανδημίας θέτει για τις κυβερνήσεις όλου του πλανήτη πρωτοφανή

διλήμματα μεταξύ ζωής, θανάτου και οικονομίας, όπως προειδοποίησε ο Σόιμπλε.
Διλήμματα που, όμως, μήνα με μήνα, γίνονται πιο αμείλικτα.
Το περιβόητο τείχος ανοσίας κατέρρευσε
πριν καν χτιστεί, ως κάτι πρακτικά ανέφικτο για όλες τις χώρες, πόσο μάλλον για
τον πλανήτη. Και η λήξη της εμβολιαστικής κάλυψης στο εξάμηνο, με την παγίωση πολλών επαναλαμβανόμενων δόσεων,
καθιστά τις λέξεις «εμβολιασμένος» και
«ανεμβολίαστος» ρευστές και κινούμενες
έννοιες, διαμορφώνοντας ένα φοβικό τοπίο για όλους.
Κάτω από το βάρος της πανδημίας, του
πολωτικού παιχνιδιού εμβολιασμένων –
ανεμβολίαστων που τροφοδοτούν κράτη
και ΜΜΕ, της οικονομικής ανασφάλειας
και της ακρίβειας, της εγκληματικής ανεπάρκειας των συστημάτων υγείας, αλλά
και των διαχωριστικών μέτρων με επιλογή
ομάδων πληθυσμού, η κοινωνική συνοχή
δοκιμάζεται και απειλείται όσο ποτέ μεταπολεμικά.
Οι τελευταίες ογκώδεις διαδηλώσεις,
ακόμα και σε χώρες δίχως ιδιαίτερη κουλτούρα μαζικών συγκεντρώσεων, όπως η
Αυστραλία, αποδεικνύουν ότι οι κοινωνίες «σιγοβράζουν».
Οι αιτίες, πολλές:
-Η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων, η
διάκριση από κυβερνήσεις σε «ανώτερους και «κατώτερους» πολίτες με κριτήρια το εμβόλιο, την ηλικία, τις παθήσεις
που έχουν ή δεν έχουν, και το επάγγελμα.
-Οι αποφάσεις κρατών, όπως η Αυστρία,
για υποχρεωτικούς μαζικούς εμβολιασμούς στο σύνολο του πληθυσμού.
-Οι διώξεις σε όσους πολίτες ή επιστήμονες έχουν αντίθετη θέση και η μετατροπή
του Ποινικού Κώδικα σε λάστιχο με «σκοτεινές» αποφάσεις, π.χ. το ακαταδίωκτο
επιτροπών στην Ελλάδα, που θυμίζουν
άλλες εποχές.
-Οι απειλές για εξοστρακισμό από το σύστημα υγείας μερίδας πολιτών, όπως στη

Σιγκαπούρη, όπου αποφασίστηκε οι ανεμβολίαστοι να πληρώνουν όταν μπαίνουν
στις ΜΕΘ. Τάση που εκφράζεται και στην
Ελλάδα από «τελάληδες» της κυβέρνησης.
-Η επαναλαμβανόμενη επιβολή μέτρων
περιορισμού που έχουν χαρακτήρα τιμωρητικό και όχι ελέγχου της μετάδοσης, είτε
για το σύνολο είτε για μερίδα πληθυσμού.
-Τα αδιαφανή πανάκριβα συμβόλαια των
κυβερνήσεων με τις υπερεθνικές φαρμακευτικές.
Το βέβαιο είναι ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο που παγιώνεται για να
μείνει, ακόμα κι αν κάποτε φύγει η πανδημία. Μια κατάσταση που ο δυτικός κόσμος
δεν είχε βιώσει ξανά από το 19ο αιώνα.
ΔΝΤ: ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Οι πανδημίες φέρνουν ανατροπές στην
πολιτική. Έρευνα του ΔΝΤ σε 133 χώρες
έδειξε ότι η πολιτική αναταραχή τείνει
να κορυφώνεται δύο χρόνια αφότου ξεσπάσει μια επιδημία. Αυτό σημαίνει ότι
πιθανότατα το 2022 να είναι πολιτικά μια
ταραχώδης χρονιά. Όταν η γρίπη σκότωσε 20.000.000 Ινδούς το 1918-19, πυροδότησε μια τέτοια μιζέρια και κοινωνική
αγανάκτηση, που έδωσε το… καύσιμο να
αρχίσει η καμπάνια του Μαχάτμα Γκάντι
για το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας. Ήδη το 2020, τον πρώτο χρόνο της
πανδημίας, οι κοινωνικές αναταραχές αυξήθηκαν διεθνώς κατά 10%, παρότι σχεδόν κάθε χώρα εφάρμοζε lockdown και
περιορισμούς δημόσιων συγκεντρώσεων.
Ένας βασικός λόγος που κινδυνεύει να
πυροδοτήσει την κοινωνική και πολιτική
αναταραχή είναι το γεγονός ότι ο ρόλος,
το μέγεθος και η ισχύς του κράτους, γιγαντώθηκαν λόγω της πανδημίας.
Στην Ελλάδα ειδικά, μετά την πρώτη
φάση της πανδημίας, όσο εξακολουθεί
να μεγαλώνει η πολυδιάστατη ισχύς του
κράτους τόσο αποκαλύπτονται οι παθογένειες και τα ελαττώματά του.

Με την κυβέρνηση να διχάζει τους πολίτες, να τους επιπλήττει, να μην μπορεί
να τους προστατεύσει απέναντι στο κύμα
ακρίβειας, να τους περιορίζει με αναποτελεσματικά μέτρα και, εν τέλει, να τους
αφήνει αβοήθητους στα ράντσα αυτοσχέδιων ψευτο-ΜΕΘ.
Αρχικά ο κορωνοϊός μεταμόρφωσε το
ρόλο όλων των δυτικών κρατών στο πεδίο
της οικονομίας. Οι κυβερνήσεις ξόδεψαν
συνολικά 17 τρισ. δολ. για την πανδημία,
οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να τυπώνουν χρήμα, οι μισθοί καταβάλλονταν
από το κράτος. Όλα αυτά αναγκαία και
απαραίτητα για να κρατηθούν οι οικονομίες και οι άνθρωποι ζωντανοί. Αλλά το
κράτος δε γιγαντώθηκε μόνο στην οικονομία.
Πραγματοποιείται πλέον η πιο δραματική επέκταση της κρατικής εξουσίας από
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταρρίπτονται παγιωμένα κεκτημένα το ένα μετά
το άλλο, χωρίς σχεδόν καθόλου χρόνο για
συζήτηση. Δημοκρατίες φλερτάρουν επικίνδυνα με την κατάχρηση εξουσίας, τον
αυταρχισμό, αλλά και τη διαφθορά.
Για παράδειγμα, στη Βρετανία με το
σκάνδαλο για κυβερνώντες που εκμεταλλεύτηκαν την κρίση, για να αναθέσουν
προσοδοφόρα συμβόλαια σε φίλους τους,
όπως και αλλού με καταγγελίες για αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις.
Οι κυβερνήσεις, σε παγκόσμια κλίμακα,
μπορούν από την έναρξη της πανδημίας
να δαπανούν φρεσκοτυπωμένα λεφτά
σχεδόν κατά βούληση.
Πράγμα που λύνει τα χέρια στους πολιτικούς να κάνουν χάρες. Όταν, άλλωστε, το
χρήμα είναι σχεδόν τζάμπα, ο πειρασμός
είναι μεγάλος.
Γι’ αυτό και στα περισσότερα κράτη συντελείται την εποχή της πανδημίας στράγγισμα των δημόσιων οικονομικών, με μεγάλη αύξηση των κρατικών χρεών, που θα
αποτελέσει το κεντρικό θέμα την επόμενη
μέρα της κρίσης.

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

Me Georgia

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Fintikakis

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

• Me Georgia

N O TA I R E S

- N O TA R I E S

Makrigiannis

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net

6 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 26 Νοεμβριου, 2021 / November 26, 2021

Ελλάδα: Τα βάζουν με την εκκλησία και δε λένε κουβέντα
για τα... σκυλάδικα παρά τη δημοσίευση τού «The Lancet»!

Έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι τα νυχτερινά κέντρα
είναι εστίες υπέρ-μετάδοσης του ιού!

Α

πό το πρωί τής Δευτέρας 22/11 τα
κανάλια στην Ελλάδα «σφυροκοπούν» την εκκλησία. Απαιτούν από το μητροπολίτη Τιμόθεο «δήλωση μετάνοιας»
και δέσμευση, ότι η εκκλησία θα πετάει
έξω τους μη εμβολιασμένους ή όσους δεν
έχουν κάνει διαγνωστικό έλεγχο, αλλά δε
λένε κουβέντα για τα «σκυλάδικα για εμβολιασμένους»!
Μιλάμε για τον ορισμό της υποκρισίας.
Όποιος πηγαίνει εκκλησία, βλέπει ότι
σχεδόν στο σύνολο των εκκλησιών τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα ατομικής
προστασίας, οι αποστάσεις, οι μάσκες, τα
άδεια καθίσματα.
Την ίδια στιγμή, το έγκριτο «The Lancet»
δημοσιεύει έρευνα στη Γερμανία, που
δείχνει ότι τα νυχτερινά κέντρα μόνο
για εμβολιασμένους, συνιστούν εστία
υπέρ-μετάδοσης του κορωνοϊού, με τα
στοιχεία να είναι εφιαλτικά.
Στη δημοσίευση αναφέρεται ξεκάθαρα,

ότι ο όρος «πανδημία των ανεμβολίαστων» είναι εσφαλμένος και ατεκμηρίωτος, ενώ υπάρχει η εξής αναφορά: Στο
Münster της Γερμανίας, νέα κρούσματα
COVID-19 εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 85 (22%) από τα 380 άτομα που
ήταν πλήρως εμβολιασμένα ή που είχαν
αναρρώσει από τον COVID-19 και πήγαν
σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
(Στην Ελλάδα όμως άνοιξαν τα μπουζούκια μόνο για εμβολιασμένους!)

να ισχύει η πλήρης απελευθέρωση και
ο πλήρης και ανεξέλεγκτος συνωστισμός των εμβολιασμένων σε γήπεδα,
μπουζούκια, εστιατόρια και όλους τους
κλειστούς χώρους, χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, φτάσαμε σχεδόν ενάμισι
μήνα μετά σε αυτή την κατάσταση, είναι
εντελώς συμπτωματικό…
Ανακοίνωση ΕΟΔΥ 9 Οκτωβρίου: Τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τεΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
λευταίες 24 ώρες είναι 2.197 – Οι νέοι
Ενώ λοιπόν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες – θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36,
τεκμηριώνεται χρονικά τουλάχιστον ότι ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
το άνοιγμα των νυχτερινών κέντρων καταγραφεί συνολικά 15.105 θάνατοι.
μόνο για εμβολιασμένους προηγήθη- Ανακοίνωση ΕΟΔΥ 22 Νοεμβρίου: Τα
κε της έκρηξης των κρουσμάτων που νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούζούμε μέχρι σήμερα – οι Έλληνες δημο- σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
σιογράφοι αλλά και πολιτικοί, επιμένουν τελευταίες 24 ώρες είναι 7.287 – Οι νέοι
να δαιμονοποιούν την εκκλησία.
θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 105,
Το ότι από τις 9 Οκτωβρίου που άρχισε ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν

καταγραφεί συνολικά 17.425 θάνατοι.
Αλλά, σύμφωνα με το αφήγημα, μόνο οι
ανεμβολίαστοι φταίνε για ότι συμβαίνει.
Κανένας άλλος και σίγουρα όχι οι χειρισμοί της Κυβέρνησης. Όπως ακριβώς
έκαναν πέρυσι τέτοιον καιρό που φόρτωναν την έκρηξη της πανδημίας στον…
Άγιο Δημήτριο, την ίδια στιγμή που είχαν ανοίξει τα βόρεια σύνορα μας χωρίς
ελέγχους, τους οποίους όταν εδέησαν να
κάνουν, διαπίστωσαν ότι ορδές Βαλκάνιων έμπαιναν στη χώρα με πλαστά ράπιντ
τεστ! Ενώ δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν
να είναι φορείς του κορωνοϊού, αλλά να
διαθέτουν τέτοιο αρνητικό τεστ, σε ένα
μόνο λεωφορείο. Έχουμε συνηθίσει στη
δημοσιογραφική και πολιτική υποκρισία.
Όμως, αυτές τις ώρες, οι συκοφαντίες και
η λαθροχειρίες, η δαιμονοποίηση και η
στοχοποίηση για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες, είναι εγκληματική.
© Newsbreak.gr

The Lancet: Απαράδεκτος ο όρος
«πανδημία των ανεμβολίαστων»!
Σκληρή κριτική από Γερμανό επιστήμονα που δημοσιεύεται
στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, προκαλεί αναταράξεις

Μ

πορεί η ελληνική κυβέρνηση και
προσωπικά ο πρωθυπουργός να
έχει υιοθετήσει πλήρως τον αμφιλεγόμενο όρο «πανδημία των ανεμβολίαστων», ένα άρθρο όμως στο έγκυρο
«The Lancet», όχι μόνο καταρρίπτει το
συγκεκριμένο ισχυρισμό ως επιστημονικά αστήρικτο, αλλά καλεί τις κυβερνήσεις σε ΗΠΑ και Γερμανία να αναθεωρήσουν άμεσα το «στιγματισμό των μη
εμβολιασμένων», διότι παραπέμπει σε
μαύρες εποχές!

κνύοντας υψηλό ιϊκό φορτίο, ακόμη και
μεταξύ των ατόμων που ήταν πλήρως
εμβολιασμένα.
»Στις ΗΠΑ, συνολικά 10.262 περιπτώσεις COVID-19 αναφέρθηκαν σε εμβολιασμένα άτομα έως τις 30 Απριλίου 2021,
εκ των οποίων 2.725 (26,6%) ήταν ασυμπτωματικοί, 995 (9,7%) νοσηλεύτηκαν
στο νοσοκομείο και 160 (1,6%) πέθαναν.
»Στη Γερμανία, το 55,4% των συμπτωματικών κρουσμάτων COVID-19 σε
ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω ήταν
πλήρως εμβολιασμένα άτομα και το ποσοστό αυτό αυξάνεται κάθε εβδομάδα.
»Στο Münster της Γερμανίας, νέα κρούσματα COVID-19 εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον 85 (22%) από τα 380 άτομα που
ήταν πλήρως εμβολιασμένα ή που είχαν
αναρρώσει από τον COVID-19 και πήγαν
σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.
(σ.σ.: Στην Ελλάδα όμως τα μπουζούκια
άνοιξαν μόνο για εμβολιασμένους!).
»Τα άτομα που είναι εμβολιασμένα
έχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πανδημίας.
Είναι λοιπόν λάθος και επικίνδυνο να μιλάμε για «πανδημία μη εμβολιασμένων».
»Ιστορικά, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Γερμανία έχουν αρνητικές εμπειρίες, στιγματίζοντας τμήματα του πληθυσμού για
το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία
τους. Καλώ τα υψηλόβαθμα στελέχη και
τους επιστήμονες να σταματήσουν τον
απαράδεκτο στιγματισμό των μη εμβολιασμένων ανθρώπων, στους οποίους
περιλαμβάνονται ασθενείς, συνάδελφοι
και άλλοι συμπολίτες μας, και να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια για να
ενώσουν την κοινωνία».
© Newsbreak.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ GÜNTER
KAMPF, ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ
ΣΤΟ «THE LANCET*»:
«Στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν χρησιμοποιήσει
τον όρο πανδημία των μη εμβολιασμένων, υποδηλώνοντας ότι τα άτομα που
έχουν εμβολιαστεί δε σχετίζονται με την
επιδημιολογική διασπορά του COVID-19.
Η χρήση αυτής της φράσης από αξιωματούχους μπορεί να ενθαρρύνει κάποιον
επιστήμονα να ισχυριστεί ότι «οι μη εμβολιασμένοι απειλούν τους εμβολιασμένους για το COVID-19», αλλά αυτή η άποψη είναι υπεραπλουστευμένη.
»Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι
τα εμβολιασμένα άτομα συνεχίζουν να
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη
μετάδοση του ιού. Στη Μασαχουσέτη
των ΗΠΑ, συνολικά 469 νέα κρούσματα
COVID-19 εντοπίστηκαν τον Ιούλιο του
2021 και 346 (74%) από αυτά τα κρούσματα ήταν σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί πλήρως ή εν μέρει, ενώ 274 (79%)
από τα οποία ήταν συμπτωματικά.
»Οι τιμές κατωφλίου κύκλου ήταν εξίσου χαμηλές μεταξύ των ατόμων που
ήταν πλήρως εμβολιασμένα (μέσος όρος
22,8) και των ατόμων που δεν ήταν εμβολιασμένα, ή ήταν μερικώς εμβολιασμένα *www.thelancet.com/journals/lancet/
ή των οποίων η κατάσταση εμβολιασμού article/PIIS0140-6736(21)02243-1/
ήταν άγνωστη (μέση τιμή 21,5), υποδει- fulltext
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Περί Κύπρου και αδιαφορίας ο λόγος
Τ

ην Κυριακή 14/11, μία ημέρα πριν από
την 38η μαύρη επέτειο της ίδρυσης του
ψευδοκράτους, ήμουν ομιλητής σε μια ακομμάτιστη φοιτητική νεολαία της Κύπρου, τη
ΔΡΑΣΙΣ/ΚΕΣ, με θέμα την Κύπρο, τις επιδιώξεις της Τουρκίας και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην περιοχή.

Σάββας Καλεντερίδης*
© Newsbreak.gr
Στην εκδήλωση ήταν περίπου 80 φοιτητές
από την Κύπρο και δύο φοιτητές Ελλαδίτες.
Με βάση, δε, όσα γνωρίζω, την επόμενη
ημέρα που ήταν η μαύρη επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στην Αθήνα δεν
κουνήθηκε φύλλο. Οι φοιτητικές παρατάξεις,
βουτηγμένες στη διαφθορά και τον κομματικό βούρκο, δε βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν
με το Κυπριακό και το ψευδοκράτος.
-Δε βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν με τους
εποίκους, ένα έγκλημα πολέμου που έχει
μείνει και αυτό ατιμώρητο. Ένα έγκλημα
που έχει καταστήσει τους μουσουλμάνους
πολίτες της Κύπρου, τους επονομαζόμενους
Τουρκοκυπρίους, μειοψηφία και ξένους στην
ίδια τους τη χώρα.
-Δε βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν με το
σχέδιο του Ερντογάν και του τουρκικού κράτους και παρακράτους, να καταστήσουν το
μουσουλμανικό πληθυσμό πλειονότητα στο
σύνολο του νησιού, στέλνοντας συστηματικά
μουσουλμάνους αλλοδαπούς στις ελεύθερες
περιοχές της Κύπρου. Που, αν γίνει κάτι τέτοιο, το νησί θα έχει χαθεί οριστικά και αμετάκλητα για τον Ελληνισμό, χωρίς να πέσει
μια ντουφεκιά!
-Δε βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν με την
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, οι ιδιοκτησίες της οποίας είναι εκατό τοις εκατό ελληνικές, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα νέο
«Αττίλα», με πρωταγωνιστές τον Ερντογάν, τη
μαριονέτα του, τον Τατάρ, και τους μεγαλοεργολάβους, που εξασφαλίζουν δισεκατομμύρια δολάρια στον Ερντογάν και την οικογένειά του. Ε, να μην κάνει ένα κομπόδεμα ο
άνθρωπος για τα γεράματά του;
-Δε βρήκαν χρόνο οι φοιτητικές μας νεολαίες
να ασχοληθούν με τις απειλές του Ερντογάν
για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους,
αν δε γίνει αποδεκτή η λύση των δύο ισότιμων κρατών στην Κύπρο και γίνει αποδεκτό
το νέο εκβιαστικό αίτημα για πολιτική και κυριαρχική ισότητα των πολιτών των Κατεχομένων -παλαιών κατοίκων και εποίκων- με τους
Έλληνες κατοίκους του νησιού.

λιτών των Κατεχομένων, παραβιάζοντας έτσι
μια βασική δημοκρατική αρχή, της πολιτικής
ισότητας του ατόμου. Για να γίνει κατανοητό,
η κοινότητα του 18% του νησιού θα έχει πολιτική και κυριαρχική ισότητα με το 82% του
νησιού, κάτι που δολοφονεί την πολιτική ισότητα των ατόμων, αφού τα μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα έχουν περισσότερα
δικαιώματα ως πολίτες από τους Έλληνες κατοίκους του νησιού.
Επειδή πιο πάνω μίλησα για θράσος, να
επισημάνω ότι ο Ερντογάν και αυτοί που ζητούν κυρίαρχο ισότιμο κράτος με πολιτική και
κυριαρχική ισότητα για το 18% των κατοίκων
του νησιού όχι μόνο δε δέχονται να παραχωρήσουν τα ίδια δικαιώματα στους Κούρδους,
που αποτελούν το 20% – 25% του πληθυσμού της Τουρκίας, αλλά τους στέλνουν στη
φυλακή για… ψύλλου πήδημα. Προέδρους
κομμάτων, βουλευτές, εκλεγμένους δημάρχους με ποσοστά 70% και 80%, δημοσιογράφους, διανοούμενους, γέρους, γυναίκες, παιΓια να γίνει κατανοητό το απύθμενο θράσος διά, τους έχουν φυλακίσει, απλώς γιατί είναι
του Ερντογάν, της τουρκικής διπλωματίας, Κούρδοι, που ζητούν τα βασικά τους δικαιώαλλά και του βρετανικού παράγοντα, απαι- ματα και όχι πολιτική και κυριαρχική ισότητα
τούν πολιτική και κυριαρχική ισότητα όχι ως κουρδική κοινότητα της Τουρκίας.
στους πολίτες, αλλά στην κοινότητα των πο- Όμως δεν ήταν μόνο οι Ελλαδίτες φοιτητές

απόντες από τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις που έγιναν για την επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους. Απόντα ήταν και τα
κόμματα, τα οποία έχουν κάνει κατ’ εικόνα
και καθ’ ομοίωσιν τις κομματικές φοιτητικές
νεολαίες.
Δεν ήταν όμως μόνο η μαύρη επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στην Κύπρο
είχαμε αποκαλύψεις για τις συνομιλίες του
Κραν Μοντάνα, τότε που στην κυριολεξία
πληρωμένοι κονδυλοφόροι ακόμα από το
Σχέδιο Ανάν στη Λευκωσία και την Αθήνα,
επέρριψαν τις ευθύνες για το αδιέξοδο στην
ελληνοκυπριακή πλευρά και στον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος αυτοϋποβιβαζόμενος συμμετείχε στις συνομιλίες
ως «Πρόεδρος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας».
Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά των συνομιλιών, που δημοσίευσε η εφημερίδα
«Φιλελεύθερος της Κύπρου», η ευθύνη του
αδιεξόδου βαρύνει εξ ολοκλήρου την τουρκική πλευρά, την οποία σιγοντάριζαν η απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ και η βρετανική
διπλωματία.
Όλοι εκείνοι που συμμετείχαν εν χορώ στην
επίρριψη ευθυνών στην ελληνική πλευρά,

1610

1610

ήπιαν το αμίλητο νερό. Δεν έχουν το θάρρος
να γράψουν τρεις λέξεις, για να επανορθώσουν το λάθος που έκαναν τότε. Όμως, πού
να βρουν το θάρρος, άτομα που πληρώνονται και παίρνουν γραμμή από ξένες πρεσβείες και ξένους παράγοντες; Για όσους δε
θυμούνται, η αμερικανική USAID είχε διοχετεύσει στην Κύπρο μέχρι τον Απρίλιο του
2004, 60.000.000 δολάρια, ενώ η κερδοσκοπική εταιρία των Ηνωμένων Εθνών UNOPS
είχε χορηγήσει 508.000 δολάρια για την προώθηση του Σχεδίου Ανάν. Και δε μιλάμε για
τα μυστικά κονδύλια της Αγγλίας και των ΗΠΑ.
Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε
σχέση με το Κυπριακό. Γενική αφασία στα
κόμματα, στις φοιτητικές νεολαίες, στους
ακαδημαϊκούς, στους διανοούμενους, στους
καλλιτέχνες, στην ίδια την κοινωνία. Είναι μάλιστα τόσο τραγική η κατάσταση, που, αν οι
Τούρκοι μια ημέρα έπαιρναν ολόκληρη την
Κύπρο, είναι αμφίβολο αν πάλι θα κουνιόταν
φύλλο.
*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και
γεωστρατηγικός αναλυτής.

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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38 ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΙΑ
Με ακούραστη καπετάνιο την Ιωάννα Τσουμπλέκα

Γ

Shield of Athena, Μέλπα Καματερού,
έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μη κερδοσκοπικοί κοινοτικοί οργανισμοί. Η ΦΙΛΙΑ
και η Ασπίδα της Αθηνάς συνεργάζονται
χρόνια για ένα κοινό σκοπό.
«Οι ηλικιωμένοι μας ήταν απομονωμένοι και δεν μπορούσαν να δουν τα εγγόνια τους ή τα παιδιά τους. Αλλά η Ιωάννα
παρείχε αυτή την ανθρώπινη επαφή σε
εβδομαδιαία βάση, κρατώντας τους πάντες σε επαφή και φροντίζοντας να γνωρίζουν ότι όλα ήταν εντάξει. Λοιπόν, τη
συγχαίρω για όλα όσα κάνει για τους ηλικιωμένους στο Park Ex και στο Laval» είπε
η Μαίρη Ντέρου.

ια πρώτη φορά σε δύο χρόνια, εθελοντές και υποστηρικτές της ΦΙΛΙΑΣ
συγκεντρώθηκαν στο Château Royal στο
Laval το απόγευμα της Κυριακής 21 Νοεμβρίου για την ημέρα της ΦΙΛΙΑΣ.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Όπως συνέβη με πολλούς άλλους οργανισμούς, οι υγειονομικοί περιορισμοί
για τον COVID-19 κατέστησαν αδύνατη τη
διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης πέρυσι.
Υπήρχε κρασί, ένα γεύμα πολλών πιάτων,
υπέροχη ελληνική μουσική από DJ, και δημιουργήθηκε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα
μεταξύ των υποστηρικτών και ηλικιωμένων του οργανισμού.
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο
γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος, η
βουλευτής των Φιλελευθέρων του SaintLaurent Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, η
δημοτική σύμβουλος του Μόντρεαλ για
το Park Extension Mary Deros και ο δημοτικός σύμβουλος Laval για το L›Abord-àPlouffe Βασίλειος Καρυδογιάννης.
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
«Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να ξανασμίξουμε μετά από δυο χρόνια απομόνωσης. Ήθελα να δείξω στους ηλικιωμένους
της ΦΙΛΙΑΣ ότι οι παλιοί γνώριμοι ρυθμοί
ζωής επιστρέφουν, έστω και μασκοφόροι!
Συνήθως έχουμε τα διπλάσια άτομα, αλλά
δεν πειράζει. Ήταν μία νέα αρχή και αυτοί
οι άνθρωπο φάγανε καλά, το ευχαριστήθηκαν, χορέψανε και ανέβηκε το ηθικό
τους. Παράλληλα, η εκδήλωση βοήθησε
και στη μείωση του φόβου που έχουν οι
ηλικιωμένοι για τον ιό. Είμαι ιδιαίτερα
ευγνώμων στο Βασίλη Ζαννή, ιδιοκτήτη

SAI

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την Ημέρα της ΦΙΛΙΑΣ την Κυριακή 21/11,
η εκτελεστική διευθύντρια Ιωάννα Τσουμπλέκα έλαβε ένα πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τη Γερουσία του Καναδά από το γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο
[Φωτογραφία: Martin C. Barry, Newsfirst Multimedia]
του Château, που μας υποστηρίζει και μας
προσέχει όλα αυτά τα χρόνια. Η φροντίδα
του συνέτεινε στο να περάσουν όμορφα
όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που πολλές φορές η κοινωνία τούς ξεχνάει» είπε σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ η εκτελεστική διευθύντρια της ΦΙΛΙΑΣ Ιωάννα Τσουμπλέκα.
Ο γερουσιαστής Χουσάκος απένειμε
στην Τσουμπλέκα πιστοποιητικό αναγνώρισης από τη Γερουσία του Καναδά για
την υποδειγματική ηγεσία και την αφοσίωσή της στην κοινωνική εργασία.
«Η Ιωάννα έχει δώσει σαράντα χρόνια
από τη ζωή της στην κοινωνική εργασία,
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$569,000
Centris No. 11860051

ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η διακεκριμένη ομιλήτρια του απογεύματος, η εκτελεστική διευθύντρια του
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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.

VOULA

τον εθελοντισμό – αντιπροσωπεύει τους
καλύτερους από τους καλύτερους στην ελληνική κοινότητα και τις ευρύτερες κοινότητες του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ», είπε
ο Χουσάκος σε συνέντευξή του.
«Ως Έλληνας, είμαι περήφανος γι αυτήν
και για τη σκληρή δουλειά που καταβάλλει και για όσα έχει καταφέρει με τη ΦΙΛΙΑ
στην υπηρεσία των ηλικιωμένων πολιτών.
Είναι απλά εξαιρετικό».

Ο ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΛΑΒΑΛ
«Οι ανάγκες είναι και εδώ, και είμαστε
χαρούμενοι που έχουμε την Ιωάννα και
την οργάνωσή της εδώ και την υποστηρίζουμε εκατό τοις εκατό.
Η συνάδελφός μου στο δημοτικό συμβούλιο, η κυρία El-Helou, είναι ένας τεράστιος υποστηρικτής της. Η Ιωάννα είναι
μια από τις κυρίες που θαυμάζω. Λέει
τα πράγματα όπως είναι, ανακαλύπτει τι
χρειάζεται και το κάνει» είπε ο Βασίλειος
Καρυδογιάννης.
Με τη σειρά της, η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου σημείωσε ότι «η Οτάβα είναι πάντα έτοιμη να παρέχει στη ΦΙΛΙΑ υποστήριξη όταν χρειάζεται», συμπληρώνοντας
πως «όλα αυτά τα χρόνια, η Ιωάννα Τσουμπλέκα ηγείται μιας εξαιρετικής οργάνωσης που κάνει πολύ σημαντικό έργο στην
κοινότητα.
Είναι σημαντικό για όλους τους ηγέτες
της κοινότητας και όλους τους οργανισμούς και όλους τους Έλληνες που έχουν
την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτόν τον οργανισμό».

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDI0S
514 993.501
M
AGENTVK@GMAIL.CO

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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Η ισπανοτουρκική
συμμαχία βάζει
«φωτιά» στην
Ανατολική
Μεσόγειο
Η

πισώπλατη μαχαιριά της Μαδρίτης
αιφνιδίασε την Αθήνα, καθώς ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας
Πέδρο Σάντσεθ συνοδευόμενος από το
μισό υπουργικό του συμβούλιο και έχοντας δίπλα του το «πουλέν» των Ποδέμος, Γιολάντα Ντίαθ, τα έδωσε όλα στον
Ερντογάν.
Νότης Μαριάς*
© pronews.gr
Υποσχέσεις ότι δεν πρόκειται να επιβληθούν ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της
Άγκυρας αλλά και πολιτική στήριξη για
τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην
ΕΕ, αναβάθμιση της τελωνειακής Ένωσης
ΕΕ-Τουρκίας ακόμη και ελεύθερη χωρίς
βίζα κυκλοφορία των Τούρκων πολιτών
στην ΕΕ.
Αυτά προκύπτουν από το σημείο 11 της
ενδεκασέλιδης «Κοινής Δήλωσης της 7ης
Συνόδου Τουρκίας-Ισπανίας» που εκδόθηκε στις 17/11/2021 συνολικής εκτάσεως 3.742 λέξεων στα Ισπανικά.
Και η ιστορία δε σταματά βέβαια εδώ
αλλά όπως προκύπτει από την Κοινή Δήλωση, σε σχέση με το Κυπριακό δε γίνεται κουβέντα για εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ ως βάση για την επίλυση του Κυπριακού (σημείο 28), ενώ καθαγιάζεται ο ρόλος της Τουρκίας μιας και δηλώνεται ότι
«τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να εγγυηθούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο» (σημ. 29).
Για τη Λιβύη ο Σάντσεθ έκανε γαργάρα
τα περί απομάκρυνσης των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη χώρα
αυτή (σημ. 30), ενώ για το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

και την αποχώρηση της Τουρκίας από τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ο σοσιαλιστής ηγέτης σε ερώτηση δημοσιογράφου πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα.
Και το άκρον άωτον της όλης υπόθεσης ήταν οι σπονδές της ισπανικής κυβέρνησης Σοσιαλιστών – Ποδέμος στον
Ερντογάν για το δήθεν θετικό ρόλο του
σουλτάνου τόσο σε σχέση με την αγορά
εργασίας και την υγιεινή και ασφάλεια
των τούρκων εργαζομένων (σημ. 7) όσο
και σε σχέση με το μεταναστευτικό (σημ.
39-41) αλλά και κατά της τρομοκρατίας!!!
(σημ. 19).
Βέβαια, το αντίτιμο που πήρε η ισπανική πλευρά ήταν η παραπέρα διείσδυση
των τραπεζών και των 600 επιχειρήσεών
της στην τουρκική οικονομία και η αύξηση της πώλησης όπλων στον Ερντογάν.
Έτσι, παρά το τουρκικό casus belli και
την Κοινή Θέση 2008/944 ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου της ΕΕ που δεν επιτρέπει την
εξαγωγή όπλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς επιθετικές ενέργειες, τελικά από τις δηλώσεις του Ερντογάν, παρουσία του Σάντσεθ, προκύπτει
ότι η Ισπανία θα συνεχίσει να εξοπλίζει
σαν αστακό την Τουρκία, όπως άλλωστε
είχε αποκαλύψει από την προηγούμενη ημέρα ο ισπανικός τύπος (elpais-com
16/11/2021). Με το αζημίωτο βέβαια.
Έτσι, μετά από το ελικοπτεροφόρο
Anadolu, που ήδη κατασκευάστηκε
από κοινού από τα ισπανικά ναυπηγεία
Navantia και τα τουρκικά ναυπηγεία
Sedef, η Navantia θα προχωρήσει για
λογαριασμό της Τουρκίας τόσο στην κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου
όσο και στη συμπαραγωγή υποβρυχίων
και φρεγατών. Ταυτόχρονα, Μαδρίτη και
Άγκυρα στην Κοινή Δήλωση εκδηλώνουν

πρόθεση για πιο στενή συνεργασία της
πολεμικής βιομηχανίας των δύο χωρών
(σημ. 16-18).
Στο πεδίο της οικονομίας και σε μια
φάση όπου η έκθεση των ισπανικών τραπεζών στην τουρκική οικονομία κυμαίνεται ήδη στα 60 δις δολάρια (www.reuters.
com 22/3/2021), Ισπανία και Τουρκία
προσδοκούν αύξηση του διμερούς εμπορίου τους στα 20 δις δολάρια (σημείο 5).
Ταυτόχρονα, η ισπανική τράπεζα
BBVA προχωρά πλέον στην εξαγορά και
του υπόλοιπου 50,15% της μεγαλύτερης τουρκικής τράπεζας Garanti-BBVA
αντί ποσού 2,24 δις ευρώ (elpais-com
15/11/2021) γεγονός που χαιρετίστηκε
από τον τουρκικό Τύπο με διθυράμβους
(www.dailysabah.com, 15/11/2021 και
www.hurriyetdailynews, 16/11/2021).
Στην ουσία, η BBVA αξιοποιώντας την
υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά 35%
εξαγοράζει πλέον για ένα κομμάτι ψωμί
τη μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα. Το ίδιο
αναμένεται να γίνει και με τις ισπανικές
εταιρείες ΑΠΕ που έχουν πέσει σαν «κοράκια» πάνω στην τουρκική οικονομία,
αξιοποιώντας και αυτές με τη σειρά τους
την υποτίμηση της τουρκικής λίρας.
Καθώς λοιπόν οι οικονομικές σχέσεις
Ισπανίας και Τουρκίας έχουν εδώ και χρόνια εξαιρετικό βάθος, με αποτέλεσμα στο
πολιτικό πεδίο να εκφράζεται πάντοτε η
στήριξη της Μαδρίτης στην Άγκυρα, ήδη
από τις αρχές του 2021 είχαμε έγκαιρα
επισημάνει τα παρακάτω:
«Βέβαια στην εξωτερική πολιτική πρυτανεύουν τα στενά οικονομικά συμφέροντα και αυτό αποδείχθηκε έκδηλα και σ’
αυτήν την περίπτωση, με την Ισπανία να
θέτει βέτο σε οποιαδήποτε σκέψη για κυρώσεις στην Τουρκία σώζοντας τις ισπα-

νικές τράπεζες από μια ενδεχόμενη κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας στην
οποία είναι εκτεθειμένες με τουλάχιστον
62 δις δολάρια (Die Welt 17/9/2020).
Επισημαίνεται ότι προ διετίας η έκθεση
των ισπανικών τραπεζών στην τουρκική
οικονομία είχε ανέλθει στο ποσό των 80
δις ευρώ (WolfStreet.com 10/8/2018).
Μάλιστα, η ισπανική τράπεζα BBVA παραμένει ο μεγαλομέτοχος της δεύτερης
σε μέγεθος τουρκικής τράπεζας, της
Turkiye Garanti Bankasi με ποσοστό 50%.
Επιπλέον, οι ισπανικές τράπεζες από το
2015 και μετά αγοράζουν συστηματικά
κρατικά τουρκικά ομόλογα, χρηματοδοτώντας έτσι το εξοπλιστικό πρόγραμμα
του Ερντογάν, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν
αφειδώς δάνεια και εγγυήσεις διευκολύνοντας τις ισπανικές επενδύσεις στην
Τουρκία ιδίως στον τομέα της ενέργειας.
Και το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί
η εμπλοκή των ισπανικών ναυπηγείων
Navantia στην κατασκευή του τουρκικού
αεροπλανοφόρου Anadolu» (Political
2/1/2021, σελ. 11).
Τελικά, με τέτοιους φίλους στην ΕΕ, τι
τους θέλεις πλέον τους εχθρούς;
*Ο Νότης (Επαμεινώνδας) Μαριάς είναι Έλληνας πρώην Ευρωβουλευτής και
Πρόεδρος του κόμματος «Ελλάδα, ο
άλλος δρόμος». Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως καθηγητής Θεσμών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και ως διδάκτορας Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ασκεί
επίσης το επάγγελμα της δικηγορίας,
στον Άρειο Πάγο. Είναι παντρεμένος με
την Κατερίνα Πολυχρονάκη και έχει δύο
γιους.

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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Ασταθείς οι ισορροπίες στα Βαλκάνια

Τα Σκόπια προκαλούν την Αθήνα

Η

βαθιά κρίση στα Σκόπια (ή «στη γειτονική χώρα», κατά την ορολογία
όσων Ελλήνων κυβερνητικών αξιωματούχων ξορκίζουν την ονομασία «Βόρεια
Μακεδονία», αλλά αποδέχονται μοιρολατρικά τη Συμφωνία των Πρεσπών)
αποτελεί το ορατό μόνον σύμπτωμα της
ευρύτερης αναταραχής στα Βαλκάνια.
Αλέξανδρος Τάρκας*
© slpress.gr
Σχεδόν 26 χρόνια μετά τη συμφωνία του
Ντέιτον, που τερμάτισε τον εμφύλιο της
πρώην Γιουγκοσλαβίας, 22 χρόνια μετά
την ανάφλεξη στο Κόσοβο και 13 χρόνια
μετά τη μερική αναγνώρισή του, καθώς
και τριάμισι χρόνια μετά την υπογραφή
της Συμφωνίας των Πρεσπών, η σχετική
σταθερότητα της βαλκανικής χερσονήσου κλονίζεται και οι πολλαπλές εστίες
αστάθειας αναβιώνουν.
Πέρα από τα θέματα άμεσου ελληνικού
ενδιαφέροντος, η μεγάλη εικόνα αποδεικνύει ότι η βαλκανική πολιτική της
ΕΕ αποτυγχάνει και η επιρροή των ΗΠΑ
μειώνεται. Αντίθετα, η παρεμβατικότητα
και η υπόγεια δράση της Ρωσίας και της
Κίνας αποδίδουν καρπούς, για τα δικά
τους συμφέροντα. Μια ματιά στο χάρτη
δείχνει, ότι στο Σαράγιεβο ριζώνει η μεγαλύτερη κρίση μετά το Ντέιτον, στην
Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο) βασιλεύει η αδιαφάνεια, στα Τίρανα παραμένει
άγνωστη έννοια το κράτος δικαίου, στο
Βελιγράδι αλληθωρίζουν μεταξύ ΕΕ και
Ρωσίας, στην Πρίστινα επαναπαύονται
στη διεθνή οικονομική βοήθεια και στα
Σκόπια αναζητούν νέα πορεία.
Δε θα ξαναζήσουμε, προφανώς, την αιματοχυσία της δεκαετίας του 1990, αλλά
η Αθήνα βρίσκεται ενώπιον ανάγκης αναπροσαρμογής της τακτικής της και ίσως,
σύντομα, αναθεώρησης της στρατηγικής
της. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα (και μεγαλύτερες
αποτυχίες της ΕΕ) είναι οι ενταξιακές συνομιλίες με την Αλβανία και τη Βόρεια
Μακεδονία, που θεωρητικά θα έλυναν
πολλά προβλήματα των δύο χωρών και
των Βαλκανίων ήδη από το 2019.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (έστω υπό την ιδιόμορφη οπτική
του για τα Σκόπια) είχε έγκαιρα εντοπίσει
το πρόβλημα –λόγω του γαλλικού βέτο
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις κατά
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου
2019– στη συνέχεια παραμέρισε εντελώς
το φάκελο των Βαλκανίων από την ατζέντα του.
Στην πρώτη εκείνη φάση, σε συνέντευξη
στους Financial Times το Δεκέμβριο του
2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε
τον πρόεδρο Μακρόν για «το λάθος του,
το οποίο ελπίζω να διορθωθεί». Πρόσθεσε ότι «ήμουν ανήσυχος, είμαι ανήσυχος
και θα συνεχίζω να είμαι ανήσυχος» για
τη ρωσική παρεμβατικότητα στα Βαλκάνια «και αυτός είναι ο λόγος που σκέφτομαι ότι η απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειάζεται να αναθεωρηθεί το
2020». Είχε προηγηθεί δήλωση του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ ότι «ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε να βοηθήσει» και «θα
μιλήσει με όλους, συμπεριλαμβανομένου
του Εμμανουέλ Μακρόν».
Όμως, αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε μόνο σε ορισμένα αχνά
σημάδια γαλλογερμανικής συνεργασίας
επί του θέματος το πρώτο εξάμηνο του

2020. Και δεν αντιλήφθηκε έκτοτε, αν και
συνομιλούσε τακτικά με τον Εμμανουέλ Μακρόν και την Άνγκελα Μέρκελ, ότι
εγκατέλειπαν οριστικά την παλαιότερη
σύμπνοιά τους για τα Βαλκάνια και τις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις τους. Κατόπιν, στις αρχές του 2021, η ελληνική
κυβέρνηση έδωσε βάση σε πληροφορίες,
ότι η Γερμανίδα καγκελάριος, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και την πορτογαλική
προεδρία της ΕΕ, θα αναλάμβανε πρωτοβουλία για τα Βαλκάνια.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤΣΚΟΣΚΙ
Η καγκελάριος θα ασκούσε πίεση, αφενός στο Γάλλο πρόεδρο, αφετέρου στη
Βουλγαρία, η οποία επίσης μπλοκάρει
τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των Σκοπίων
και το σχέδιο αποσύνδεσης (decoupling)
των ενταξιακών συνομιλιών τους από τις
αντίστοιχες των Τιράνων. Η πρωτοβουλία
έπεσε θύμα τής –διάσημης στη Γερμανία–
αναβλητικότητας της Άνγκελα Μέρκελ και
θεωρείται πια απίθανο η ΕΕ να αποδειχθεί αποτελεσματική στα Βαλκάνια τους
προσεχείς (πολλούς) μήνες.
Μετά την κρίση στα Σκόπια και τις βουλγαρικές εκλογές (με πιθανή αστάθεια),
υπάρχει η ασάφεια της γερμανικής πολιτικής ακόμα και μετά το σχηματισμό της
κυβέρνησης συνασπισμού και, κυρίως, οι
γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο
του 2022.
Στην παρούσα φάση, η Αθήνα αξιολογεί
την όποια ισχύ του Ζόραν Ζάεφ και τις
έξυπνες διατυπώσεις του επικεφαλής του
εθνικιστικού VMRO Χρίστιαν Μίτσκοσκι.
Ο ισχυροποιημένος Χρίστιαν Μίτσκοσκι
δηλώνει ότι αναγνωρίζει την πραγματικότητα της (παραβιαζόμενης και επί Ζάεφ)
Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά δε θα
σεβαστεί μία από τις βασικότερες πτυχές της, τη συνταγματική ονομασία του
κράτους «Βόρεια Μακεδονία». Προτιμά
το σκέτο «Μακεδονία» και μεταθέτει το
πρόβλημα στην ελληνική πλευρά!
Η ελληνική κυβέρνηση, αν και όποτε εδραιωθεί η πολιτική Μίτσκοσκι, θα
βλέπει τα Σκόπια (χωρίς σεβασμό στις
υποχρεώσεις τους) να απολαμβάνουν τη
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, χρηματοδοτήσεις

με εξειδίκευση σε συμβάσεις των κλάδων άμυνας και ασφάλειας, καθώς και
σε εκτιμήσεις επιχειρηματικού ρίσκου
και ελέγχους due diligence στις χώρες
της ΝΑ Μεσογείου, σε συνεργασία με
κορυφαία συμβουλευτική εταιρία των
ΗΠΑ. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος στο
*Ο Αλέξανδρος Τάρκας είναι εκδότης υπουργείο Εξωτερικών και ως συνεργάτου μηνιαίου περιοδικού «Άμυνα και Δι- της μελών του Κοινοβουλίου. Είναι συγπλωματία» και αρθρογράφος στην εφη- γραφέας τριών βιβλίων για τα Βαλκάνια
μερίδα «Δημοκρατία». Επικεφαλής της και ολοκληρώνει ένα νέο για τις ελληνο«Expansion», μιας ελληνικής εταιρίας τουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
και στήριξη από την ΕΕ και το ανανεωμένο ενδιαφέρον της Τουρκίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι υποχρεωμένος
να χειριστεί τη νέα πραγματικότητα για
εθνικούς λόγους, έχοντας στο νου και τις
εσωκομματικές ισορροπίες του.

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

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval 514 476-4565
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Υγεία και Διατροφή
Η νόσος Αλτσχάιμερ
φαίνεται στα μάτια!

■ Τα χαμηλά επίπεδα δύο πρωτεϊνικών βιοδεικτών στο υγρό
των οφθαλμών σχετίζονται με χαμηλά σκορ σε γνωστικά τεστ
■ Ανοίγει ο δρόμος για εύκολο, ελάχιστα επεμβατικό τεστ
που θα διαγιγνώσκει τη νευροεκφυλιστική ασθένεια
πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Μ

πορούν τα μάτια να «μιλήσουν» και να δείξουν την πιθανή ύπαρξη νόσου Αλτσχάιμερ; Ναι, μπορούν, απαντούν
ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου της Βοστώνης, οι οποίοι ανακάλυψαν, όπως ανέφεραν στην επιθεώρηση
«Journal of Alzheimer’s Disease», ότι τα χαμηλά επίπεδα των πρωτεϊνών β-αμυλοειδές και «Τ» στο υγρό των οφθαλμών,
συνδέονται με χαμηλότερα σκορ σε γνωστικά τεστ.
Οι δύο πρωτεΐνες αποτελούν βιοδείκτες της νευροεκφυλιστικής νόσου και η νέα μελέτη είναι η πρώτη που συνδέει την
ύπαρξή τους στους οφθαλμούς, με τη νοητική κατάσταση ασθενών. Το νέο εύρημα ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη
ενός εύκολου τεστ, που δε θα συνδέεται με υψηλό κόστος και το οποίο θα μπορεί να προβλέψει την Αλτσχάιμερ μέσω
των ματιών!
ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ
ΣΤΗΛΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
Η πρώιμη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και η έγκαιρη χορήγηση θεραπείας είναι άκρως σημαντικές για τη διαχείριση
της νόσου, καθώς όταν έχουν πλέον εμφανιστεί συμπτώματα συνήθως είναι πολύ αργά για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα
οι υπάρχουσες θεραπείες. Τα μη φυσιολογικά επίπεδα του β-αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης «Τ» αποτελούν βιοδείκτες
της νευροεκφυλιστικής νόσου και η συσσώρευσή τους στον εγκέφαλο ξεκινά πολλά χρόνια πριν από την εκδήλωση
συμπτωμάτων.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει σύνδεση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων των δύο πρωτεϊνών στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό, το οποίο λαμβάνεται με οσφυονωτιαία παρακέντηση και της προκλινικής νόσου Αλτσχάιμερ (όταν δηλαδή
υπάρχουν παθολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο αλλά δεν έχουν εμφανιστεί κλινικά συμπτώματα).
Ωστόσο, η οσφυονωτιαία παρακέντηση κατά την οποία λαμβάνεται υγρό από το νωτιαίο μυελό στην οσφυϊκή μοίρα
της σπονδυλικής στήλης, είναι μια ακριβή και «άβολη» για πολλούς ασθενείς εξέταση.
Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγματα υγρού των οφθαλμών που είχαν ληφθεί
από 80 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε οφθαλμολογική επέμβαση – να σημειωθεί ότι το υγρό που συλλέγεται
σε τέτοιου είδους επεμβάσεις πετιέται. Οι ειδικοί του Ιατρικού Κέντρου της Βοστώνης εξέτασαν το υγρό προκειμένου
να προσδιορίσουν τα επίπεδα του β-αμυλοειδούς και της «Τ» και συσχέτισαν αυτά τα επίπεδα με τα
αποτελέσματα ενός γνωστικού τεστ. Όπως προέκυψε, τα χαμηλά επίπεδα των δύο πρωτεϊνικών
βιοδεικτών συνδέονταν με χαμηλότερα σκορ στα γνωστικά τεστ.
ΠΡΟΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ,
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
«Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε ένα εύκολα προσβάσιμο, ελάχιστα επεμβατικό
τεστ, που θα βοηθά να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ, κυρίως μεταξύ ασθενών με οφθαλμικές παθήσεις»
ανέφερε η Λόρεν Ράιτ, πρώτη συγγραφέας της μελέτης, ειδικός στην Οφθαλμολογία στο Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης,
και προσέθεσε: «Παρατηρήσαμε ότι ορισμένοι από τους ασθενείς με χαμηλά επίπεδα των πρωτεϊνικών βιοδεικτών στο
υγρό των οφθαλμών εμφάνιζαν ήδη σημάδια ήπιας έως μετρίου επιπέδου άνοιας με βάση τα σκορ στα γνωστικά τεστ».
Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενα, τα οποία είχαν δείξει πως ασθενείς με οφθαλμοπάθειες
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για Αλτσχάιμερ και μαρτυρούν πως απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε αυτούς
τους ασθενείς, οι οποίες μπορούν στο μέλλον να αποδειχθούν πολύτιμες και για τον έλεγχο μεγαλύτερων πληθυσμών.
«Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς το να ανακαλύψουμε τον πιθανό ρόλο που παίζουν τα μάτια στη διάγνωση της
προκλινικής νόσου Αλτσχάιμερ και χρειάζεται να διεξαχθούν περαιτέρω μελέτες, στις οποίες θα συγκρίνονται
οι πρωτεϊνικοί βιοδείκτες στα μάτια με πιο ενδελεχείς νευρολογικές εξετάσεις» σημείωσε η Μαντζού Σαμπραμανιάν,
κύρια συγγραφέας και επικεφαλής της μελέτης, οφθαλμίατρος στο Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης.
ΤΣΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

[ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]

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, FRAMBOISES OU BLEUETS
Blackberries, Raspberries or Blueberries

CONCOMBRES ANGLAIS
English Cucumbers

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

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread
570 à 600g

CLÉMENTINES
Clementines
2.18/kg

OEUFS MOYENS BLANCS
NUTRI
Medium White Eggs
dz

AILES DE RAIE FRAÎCHE
Fresh Skate Wings
9.90/kg

POULET FRAIS ENTIER NOURRI DE
GRAIN VÉGÉTALE
Fresh Vegetable Grain Fed Whole Chicken
6.59/kg

FROMAGE
PARMESAN
REGGIANO
Cheese

MORCEAU • PIECE
24.23/KG

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

CANADA AAA

BISCOTTES DIATOSTA
Rusks
225g

SANS
GLUTEN

ITALIE

RÂPÉ • GRATED
26.43/KG

SAUCES POUR
PÂTES ILIOS
Pasta Sauce
370ml

POIS TENDRES LE
SIEUR (398ml) OU
MAÏS À GRAINS
ENTIERS (341ml)
GÉANT VERT
Peas or Corn

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021 · from monday november 29th to sunday december 5th 2021

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
Πάνω από 1 εκ. Βρετανοί έχουν λάβει δέματα
από την Amazon, ενώ δεν έχουν παραγγείλει

Έ

ρευνα της Which αποκάλυψε τι
συμβαίνει πίσω από τα δέματα που
φτάνουν στα σπίτια Βρετανών από την
Amazon, χωρίς να έχουν παραγγείλει.
Το τελευταίο διάστημα αρκετοί, για την
ακρίβεια χιλιάδες, Βρετανοί, λαμβάνουν
δέματα από την Amazon, κάτι που μόνο
παράξενο δεν είναι. Το οξύμωρο στην
όλη υπόθεση είναι, πως κανένας από
αυτούς δεν είχε παραγγείλει τίποτα.
Το τί συμβαίνει το αποκάλυψε η έρευνα
που έκανε το Which, το οποίο είναι κάτι
σα σύμβουλος καταναλωτή και απευθύνθηκε σε περίπου 2.000 άτομα. Από
τους συνολικά 1.839 πολίτες, το 4% είχε
λάβει ένα τέτοιο δέμα, χωρίς να το περιμένει.
Μπορεί το ποσοστό αυτό να φαντάζει
μικρό, αλλά αν κάνουμε τις απαραίτητες
μαθηματικές πράξεις με τον πληθυσμό,
τότε θα φτάσουμε σε έναν εντυπωσιακό
αριθμό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Ποιος όμως στέλνει αυτά τα δέματα,

χωρίς να τα έχουν παραγγείλει; Ας ξεκινήσουμε με το τι περιλαμβάνουν αυτά:
Συνήθως πρόκειται για φθηνά αντικείμενα που κατασκευάζονται σε ασιατικές
χώρες και κυρίως στην Κίνα, όπως είναι
για παράδειγμα μαγνητικές βλεφαρίδες, παιχνίδια για κατοικίδια και παιδιά,
ορός βλεφαρίδων, θήκες iPhone, φρίσμπι και ιατρικά γάντια.
Στέλνοντας λοιπόν τέτοια πράγματα
που είναι φθηνά, η εταιρία που τα πουλάει μέσω της Amazon αυτομάτως αυξάνει τις πωλήσεις της και ανεβαίνει θέσεις
στο marketplace της. Κάτι που αποτελεί
τον τελικό στόχο. Να διαθέτει δηλαδή
προϊόντα με χαμηλό ως μηδαμινό κόστος, προκειμένου να φαίνεται ψηλότερα στις αναζητήσεις όταν κάποιος καταναλωτής ψάχνει κάτι.
Φυσικά από τέτοιες περιπτώσεις δε
λείπουν και τα ευτράπελα, καθώς μία
συνταξιούχος δασκάλα από το Σουίντον από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ CIA:

«Ναι, ο Γιούρι Γκέλερ
έχει υπερδυνάμεις»!

Ο

Γιούρι
Γκέλερ
έχει
γράψει
ιστορία στους τηλεοπτικούς δέκτες όλου
του κόσμου, με τις
υπερδυνάμεις
που
ισχυριζόταν πως είχε,
λυγίζοντας κουτάλια
και φτιάχνοντας... ρολόγια από απόσταση,
ωστόσο μάλλον κάνει πολλά παραπάνω από αυτό!
Μιλώντας στη Daily Star, πρώην αξιωματούχος της CIA,
χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, παραδέχτηκε ξεκάθαρα πως ο Ισραηλινός όντως έχει ειδικές δυνάμεις και δεν
είναι απλά ένας ταχυδακτυλουργός, προκαλώντας απορίες. Μάλιστα, η CIA στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέρει
πως τον έχει υποβάλει σε συγκεκριμένα πειράματα, από τα
οποία έβγαλε συμπεράσματα σχετικά με «μεταφυσική ικανότητα»!
Ωστόσο διευκρινίζει, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες, πως το φαινόμενο των υπερδυνάμεων είναι σποραδικό και σε μικρή κλίματα, οπότε δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε στρατιωτικά προγράμματα. Τα πειράματα πάνω στον Γκέλερ, ονομάστηκαν Stargate Project.
Στο παρελθόν, ο Γκέλερ είχε παραδεχτεί πως είχε δουλέψει
με τη CIA, ενώ το 2019 είχε βοηθήσει τον Μπόρις Τζόνσον
να εκλεγεί πρόεδρος! Τι βοήθεια του έδωσε, δε γνωρίζει κανείς...
© Newsbomb.gr

το Μάιο 2021, έλαβε ούτε λίγο, ούτε
πολύ, 50 τέτοια δέματα!
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως
η Amazon πέρυσι ξόδεψε περίπου 700

εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης
στις τάξεις της.
© gazzetta.gr

Το πρώτο τηλέφωνο για να επικοινωνούν
οι σκύλοι με τα αφεντικά τους
O καλύτερός σας φίλος θα μπορεί να σας καλεί όταν αισθάνεται μοναξιά
τη Φινλανδία, θα λειτουργεί όταν το κατοικίδιο
κουνήσει ένα μπαλάκι το οποίο έχει ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο, που θα ενεργοποιεί το
λάπτοπ με το οποίο θα είναι συνδεδεμένο και θα
κάνει βιντεοκλήση στο λάπτοπ ή στο smartphone
του αφεντικού του.
Ο πρώτος που δοκίμασε αυτή τη συσκευή είναι ο
Ζακ, το λαμπραντόρ της ερευνήτριας του πανεπιστημίου της Γλασκόβης, Ιλιένα Χίρσκιτζ Ντάγκλας
(στη φωτ. με τον Ζακ), ο οποίος έπαιζε με το μπαλάκι για 16 ημέρες. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν
και κάποιες κλήσεις κατά λάθος, ο Ζακ χρησιμοποίησε την πρωτότυπη συσκευή για να επικοινωνήσει
με την αφεντικίνα του και να της δείξει τα παιχνίδια του!

Τ

ο παρακάνατε με τις υπερωρίες και ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και δικός σας, ένιωσε μόνος ή τη… φύση να τον καλεί; Μια ευγενική
υπενθύμιση εκ μέρους του μ’ ένα τηλεφώνημα, θα
είναι σύντομα γεγονός!
Το DogPhone, προϊόν επιστημόνων με ειδίκευση
στα ζώα και στην τεχνολογία, από τη Βρετανία και

Η ΚΛΗΣΗ
Η αφεντικίνα δε του έδειχνε το γραφείο της, ακόμα κι έναν πλανόδιο μουσικό, ο οποίος τράβηξε
πολύ την προσοχή του Ζακ, κάνοντάς τον να πλησιάσει στην οθόνη! «Βέβαια, δεν μπορούμε να
ξέρουμε με σιγουριά ότι ο Ζακ είχε κατανοήσει τη
σύνδεση του να παίζει με το μπαλάκι και να μπορεί
να κάνει την κλήση» παραδέχεται η ερευνήτρια,
ωστόσο τονίζει ότι στις επικοινωνίες έδειχνε να τον
ενδιαφέρει αυτό που έβλεπε, ενώ «είχε ίδιες συμπεριφορές, που δείχνει όταν είμαστε κοντά».
© Newsbreak.gr

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης
συστημάτων συναγερμού στον Καναδά!

YEARS
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Halifax : 2830 Agricola Street, Halifax, NS, B3K 4E4
Quebec : 11054 Valcartier, Quebec, QC, G2A 2M3
Montreal : 5800 rue Iberville, Montreal, QC, H2G 2B7
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent Unit B6, Ottawa, ON, K1B 5N1
Toronto : 2863 Kingston Road, Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, Burnaby, BC, V5C 5B7
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα
Υψηλής τεχνολογίας
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Θεανώ Καρούτα
© dimokratia.gr

Μαγκνταλένα
Άντερσον:
Η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός
της Σουηδίας

Νέα κυβέρνηση
στη Γερμανία

Ο

«φωτεινός σηματοδότης είναι πραγματικότητα»! Με ενθουσιασμό που δεν κρυβόταν, ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε, νωρίς το
απόγευμα της Τετάρτης 24/11, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD),
των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP) στη Γερμανία και παρουσίασε την προγραμματική συμφωνία των εταίρων.
Μια συμφωνία που είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της πρώτης τριμερούς κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία από τη δεκαετία του 1950, αλλά και την πρώτη
που αποκλείει από την εξουσία τους Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές,
που βρίσκονταν στο «τιμόνι» της χώρας εδώ και 16 χρόνια.
Στις 177 σελίδες της Συμφωνίας περιγράφονται οι πολιτικές στις οποίες κατέληξαν
οι εταίροι έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο μηνών και θα εφαρμόσουν τα επόμενα
τέσσερα χρόνια.
Εφόσον επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες από τα κόμματα, η Συμφωνία θα μπορεί να
υπογραφεί στις 6 Δεκεμβρίου και λίγες ημέρες μετά ο Σολτς (SPD) να ορκιστεί νέος καγκελάριος, απολαμβάνοντας την πλειοψηφία που διαθέτει στην Μπούντεσταγκ.
Το μείγμα των προτεραιοτήτων του τριμερούς συνασπισμού περιλαμβάνει μια σειρά
θεμάτων από επιθετικές επενδύσεις για την προστασία του κλίματος έως την αύξηση
των κατώτατων μισθών και τη μείωση των δαπανών για το χρέος. Σημαντική αναφορά
όμως γίνεται και στο ζήτημα της Τουρκίας, των οπλικών συστημάτων και του Μεταναστευτικού.
«Η Τουρκία παραμένει για εμάς, παρά τις ανησυχητικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις
και τις εντάσεις στην εξωτερική πολιτική, ένας σημαντικός γείτονας της Ε.Ε. και εταίρος
του ΝΑΤΟ. Ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων με καταγωγή από την Τουρκία δημιουργεί μια
ιδιαίτερη εγγύτητα μεταξύ των χωρών μας και αποτελεί ασφαλώς κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, έχουν δραστικά περιοριστεί. Γι΄ αυτό δε θα
ανοίξουμε κανένα νέο κεφάλαιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων και δε θα κλείσουμε
κανένα που είναι ήδη ανοιχτό. Θα δώσουμε πνοή στην ατζέντα διαλόγου Ε.Ε. – Τουρκίας
και θα επεκτείνουμε την ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών και τα προγράμματα νεολαίας» αναφέρουν οι μελλοντικοί κυβερνητικοί εταίροι.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά
την Τουρκία, η Συμφωνία αναφέρεται σε μια «περιοριστική πολιτική» και «πιο δεσμευτικούς κανόνες».
«Θέλουμε να διαμορφώσουμε, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, έναν αντίστοιχο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων. Τασσόμαστε υπέρ και
ενός εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τον περιορισμό εξαγωγών όπλων» αναφέρουν.
ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
Μαύρα είναι τα μαντάτα για την Ελλάδα αλλά και τον ευρωπαϊκό Νότο, αναφορικά με
τη μοιρασιά των υπουργείων στη νέα γερμανική κυβέρνηση.
Το υπουργείο Οικονομικών, το χαρτοφυλάκιο που ίσως περισσότερο από κάθε άλλο
έχει τόση σημασία για την Ευρώπη όση και για την ίδια τη Γερμανία, πάει στους Φιλελεύθερους και πιθανότατα στο «σκληρό» Κρίστιαν Λίντνερ.
Προοπτική μάλλον ανησυχητική, αφού οι υπεύθυνοι οικονομικής πολιτικής των Φιλελευθέρων επιμένουν, ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψουν το
ταχύτερο στις περιοριστικές πολιτικές που ίσχυαν πριν από την κρίση του κορωνοϊού.
Πέραν τούτου, μεγάλης σημειολογίας απόφαση είναι και το να δοθούν τα υπουργεία
Εξωτερικών και Οικονομίας – Πολιτικής για το Κλίμα στους Πράσινους, όπως και η θέση
του αντικαγκελαρίου, που θα κατέχει ο συμπρόεδρος των Πράσινων Ρόμπερτ Χάμπεκ.
Αναλυτικότερα, το SPD παίρνει την Καγκελαρία, τον προσωπάρχη της και τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Πατρίδας και Κατοικίας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Άμυνας, Εξωτερικής Αναπτυξιακής Βοήθειας.
Οι Πράσινοι την Αντικαγκελαρία και τα υπουργεία Οικονομίας – Πολιτικής για το Κλίμα, Εξωτερικών -το οποίο θα αναλάβει η συμπρόεδρος του κόμματος Αναλένα Μπέρμποκ, Οικογενειακών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας. Και
τέλος, το FDP τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Συγκοινωνιών, Δικαιοσύνης,
Παιδείας και Έρευνας.

Problems with pests,
insects or rodents???

Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

S.D

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

Exterminating
Service Inc.

Η

επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών
στη Σουηδία, η Μαγκνταλένα Άντερσον, εξελέγη την Τετάρτη 24/11 πρωθυπουργός της χώρας από το Κοινοβούλιο
και έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή.
Έπειτα από πολλές ημέρες αβέβαιων διαπραγματεύσεων – συνηθισμένες για τη
σουηδική πολιτική – η Άντερσον συγκέντρωσε 117 ψήφους και εξελέγη πρωθυπουργός, αφού το προηγούμενο βράδυ το
Αριστερό Κόμμα συμφώνησε να τη στηρίξει.
Η 54χρονη υπουργός Οικονομικών διαδέχεται τον Στέφαν Λεβέν στην πρωθυπουργία, ο οποίος αποφάσισε να παραιτηθεί έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία και καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές
εκλογές του 2022, που προμηνύονται δύσκολες για τους Σοσιαλδημοκράτες.
Αν και πρωταθλήτρια της ισότητας των
δύο φύλων, η Σουηδία δεν είχε ποτέ μέχρι
σήμερα γυναίκα πρωθυπουργό, αντίθετα
με άλλες σκανδιναβικές χώρες.
Βάσει της συμφωνίας μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών και του Αριστερού Κόμματος,
περίπου 700.000 συνταξιούχοι θα δουν
τη σύνταξή τους να αυξάνει κατά 1.000
κορώνες (περίπου 100 ευρώ) το μήνα. Η
Άντερσον κέρδισε επίσης τη στήριξή τους
για τον Προϋπολογισμό της για το 2022, η

υιοθέτηση του οποίου από το Κοινοβούλιο αναμένεται επίσης να είναι δύσκολη.
Τώρα, μία ακόμη πρόκληση αναμένει
την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών:
να πείσει τους ψηφοφόρους να διατηρήσουν το κόμμα της στην εξουσία στις
εκλογές που είναι προγραμματισμένες
για το Σεπτέμβριο του 2022.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το ισχυρότερο κόμμα στη Σουηδία, όμως συγκεντρώνουν περίπου το 25% της πρόθεσης
ψήφου, κοντά στο χαμηλότερο ποσοστό
που έχουν καταγράψει ποτέ.
Ο μεγάλος τους αντίπαλος είναι το συντηρητικό κόμμα των Μετριοπαθών. Οι
Μετριοπαθείς έχουν προσεγγίσει το
ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα
των Δημοκρατών της Σουηδίας (SD) και
δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν με τη
στήριξή του στο Κοινοβούλιο.
Προκειμένου να ενισχύσει το κόμμα της,
η Άντερσον έχει θέσει τρεις προτεραιότητες: να «ανακτήσει τον δημοκρατικό έλεγχο» των σχολείων, του συστήματος υγείας και των οίκων ευγηρίας μετά το κύμα
των ιδιωτικοποιήσεων, να καταστήσει τη
Σουηδία πρωταθλήτρια υπέρμαχο του
κλίματος, καθώς και να καταπολεμήσει το
διαχωρισμό και το βίαιο πόλεμο των συμ© zougla.gr
μοριών στη Σουηδία.|

CANADIAN HELLENIC CONGRESS
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN

39ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ετήσια Γενική Συνέλευση ● Εικονική
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 ● 10:30π.μ. - 12:30μ.μ. – EST
Για εγγεγραμμένους συνέδρους

Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα :

« Νέες συμφωνίες,
νέες γεωπολιτικές δυναμικές,
νέα Μεσόγειος »

με κύριο ομιλητή τον Δρα Ιωάννη Θ. Μάζη,
Καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Serving
the
community
for over

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 – 1:00μ.μ. – EST

years

Η διάλεξη προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή στο κοινό.

50

C550279
Membre of
Canadian Association

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

Για πληροφορίες και σύνδεσμο πλατφόρμας Zoom :
chc@
chc@chcongress.
chcongress.ca
ή μέσω Facebook live στο : https://
www..facebook.
https://www
facebook.com/
com/canadianhelleniccongress
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καρίταινα: Οι Φράγκοι και οι Κολοκοτρωναίοι

Πετρόχτιστα σπίτια με κεραμοσκεπές, γραφικά καλντερίμια και παλαιές
εκκλησίες συνθέτουν την εικόνα του παραδοσιακού αρκαδικού οικισμού

Α

ρμονικά ενταγμένη στο βραχώδες
ανάγλυφο της περιοχής βορειοδυτικά από τη Μεγαλόπολη και νότια από
τη Δημητσάνα, η Καρίταινα (Καρύταινα,
η παλαιότερη ονομασία της) συγκαταλέγεται στους τόπους εκείνους του Μοριά που κατάφεραν να κάνουν αισθητή
την παρουσία τους στο διάβα των αιώνων.
Επιμέλεια: Βαγγέλης
Στεργιόπουλος (in.gr)

Πετρόχτιστα σπίτια με κεραμοσκεπές,
γραφικά καλντερίμια και παλαιές εκκλησίες συνθέτουν την εικόνα του παραδοσιακού αρκαδικού οικισμού, ο οποίος κατέχει, σύμφωνα με μια εκδοχή, τη θέση της
αρχαίας Βρένθης, διαδραμάτισε δε σημαντικό ρόλο επί Φραγκοκρατίας (βαρονία της Καρύταινας) και Tουρκοκρατίας.
Το κάστρο της Καρίταινας, από τα πλέον
αξιόλογα ολόκληρης της Πελοποννήσου,
χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αιώνα, με την κατασκευή του να αποδίδεται στη φράγκικη οικογένεια ντε Mπριέλ
(Μπρυγέρ).
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑΣ
Στους κατοπινούς αιώνες το κάστρο –
σύμβολο της Καρίταινας γνώρισε την κυριαρχία των Βυζαντινών, των Τούρκων και
των Βενετσιάνων. Κατά τη διάρκεια της
Eπανάστασης του 1821 είχε εγκατασταθεί σε αυτό ο Θεόδωρος Kολοκοτρώνης.
Kάτω από τα τείχη του κάστρου βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας. Από την
άποψη των θρησκευτικών μνημείων της
Καρίταινας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο ναός της Zωοδόχου Πηγής,
με εξαιρετικό καμπαναριό, και το εκκλησάκι του Aγίου Νικολάου. Το ενδιαφέρον
των επισκεπτών της Καρίταινας συγκεντρώνει δικαιολογημένα το τοξωτό γεφύρι του Αλφειού, μαζί με τον εφαπτόμενο
σε αυτό ναΐσκο της Παναγίας.
Τη στενή σχέση των Κολοκοτρωναίων,
μιας από τις παλαιότερες οικογένειες
κλεφτών του Μοριά, με την Καρίταινα,
φανερώνει το ακόλουθο κλέφτικο τραγούδι, το οποίο αναφέρεται σε γεγονότα
που έλαβαν χώρα το 1806, όταν ο σουλ-

τάνος εξέδωσε φιρμάνι για την εξόντωση
των κλεφτών της Πελοποννήσου και της
Στερεάς:
Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά
κι ο ήλιος στα λαγκάδια,
λάμπουν και τ’ αλαφρά σπαθιά
των Κολοκοτρωναίων,
πόχουν τ’ ασήμια τα πολλά,
τις ασημένιες πάλες,
τις πέντε αράδες τα κουμπιά,
τις έξι τα τσαπράζια,
οπού δεν καταδέχονται
της γης να την πατήσουν.
Καβάλα τρώνε το ψωμί,
καβάλα πολεμάνε,
καβάλα πάν’ στην εκκλησιά,

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

καβάλα προσκυνάνε,
καβάλα παίρν’ αντίδερο
απ’ του παπά το χέρι.
Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά,
φλωριά ρίχνουν στους άγιους
και στον αφέντη το Χριστό
τις ασημένιες πάλες.
«Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά,
βλόγα μας και τα χέρια».

Ελάτε να σκορπίσουμε,
μπουλούκια να γενούμε.
Σύρε, Γιώργο μ’, στον τόπο σου,
Νικήτα στο Λοντάρι,
εγώ πάου στην Καρύταινα,
πάου στους εδικούς μου,
ν’ αφήκω τη διαθήκη μου
και τες παραγγολές μου,
τι θα περάσω θάλασσα,
στη Ζάκυνθο θα πάω».

Κι ο Θοδωράκης μίλησε,
κι ο Θοδωράκης λέει:
«Απόψ’ είδα στον ύπνο μου,
στην υπνοφαντασιά μου,
θολό ποτάμι πέρναγα
και πέρα δεν εβγήκα.

Θοδωράκης: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Γιώργος: πρώτος εξάδελφος
του Κολοκοτρώνη
Νικήτας: Σταματελόπουλος ή Νικηταράς
Λοντάρι: Λεοντάρι, χωριό της Αρκαδίας
παραγγολές: παραγγελίες

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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ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπιρίνες» τα μέτρα για τη λύση του

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ!
Οι εφιαλτικές προβλέψεις για το μέλλον του Ελληνισμού
δεν προκαλούν ιδιαίτερη συγκίνηση στους υπεύθυνους

Α

διάφορη, από ό,τι φαίνεται, αφήνουν την ελληνική κυβέρνηση οι
δραματικές προειδοποιήσεις κάθε
σχετικού οργανισμού, σχετικά με
το δημογραφικό μέλλον της χώρας
μας, αφού, παρά την κρισιμότητα του
ζητήματος, τα όποια μέτρα παίρνονται δεν αποτελούν παρά… ασπιρίνες,
που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα του προβλήματος.

κάθε δημογραφική έρευνα και στατιστική,
βρισκόμαστε ενώπιον του κινδύνου ακόμη και μη αναστρεψιμότητας.
Η εμμονή σε ιδεοληπτικές προσεγγίσεις,
που παρουσιάζουν το δημογραφικό πρόβλημα ως… υποκατηγορία του ζητήματος
της «ισότητας των δύο φύλων», όπως
προκύπτει, υποκρύπτει είτε την αδιαφορία των κυβερνώντων ελλείψει άμεσου
πολιτικού κέρδους είτε την προειλημμένη
απόφαση της αντικατάστασης του πληθυσμού από τις μεταναστευτικές ροές, στις
οποίες κάποιοι ομνύουν.
Δημήτρης Παπαγεωργίου
Σε πρακτικό επίπεδο, αντί της λήψης
© Newsbreak.gr
άμεσων μέτρων, έχουμε «ημίμετρα» και
Οι εφιαλτικές προβλέψεις για το μέλλον αντί της δημιουργίας σχετικών υπηρετου Ελληνισμού, από ό,τι φαίνεται, δεν σιών, είτε αυτό είναι υπουργείο είτε ορπροκαλούν ιδιαίτερη συγκίνηση στους γανισμός τύπου ανεξάρτητης Αρχής, έχει
υπεύθυνους, που συνεχίζουν να αντιμε- δημιουργηθεί ένα υφυπουργείο. Το οποίο,
τωπίζουν ως… τριτοτέταρτο το συγκεκρι- σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής κινήσεις
μένο ζήτημα, παρά το ότι, σύμφωνα με του, δε διαθέτει ούτε τη θέληση αλλά

ούτε και την κατάλληλη χρηματοδότηση,
προκειμένου να επιτύχει αποτελέσματα
που θα ανατρέπουν την πορεία που αυτή
τη στιγμή υπάρχει.
Η διοργάνωση -τον Οκτώβριο- συνεδρίων στη χώρα για το δημογραφικό πρόβλημα ανέδειξε μεν την κρισιμότητα του ζητήματος, πολλές φορές ακόμη και ενώπιον
των υπεύθυνων υπουργών, αλλά προσέφερε πολύ λίγα στο επίπεδο των λύσεων,
αφού μάλλον οι δεύτεροι καμώνονταν
πως δεν άκουγαν το τι είναι απαραίτητο
να συμβεί.

Ελλάδας μειώνεται συνεχώς από το 2010
και έπειτα.
Δε χρειαζόταν, όμως, η παραδοχή του
πρωθυπουργού, αφού τα στοιχεία ερευνών που αναλύουν το ζήτημα – με βάση
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – είναι ξεκάθαρα. Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί
«βόμβα» στα θεμέλια της κοινωνίας μας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και βασισμένη στα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – η προσέγγιση για απώλεια περίπου 500.000 ατόμων είναι μάλλον αισιόδοξη. Σύμφωνα με
συγκεκριμένη έρευνα, που αναπαρήχθη
ευρέως και στο διαδίκτυο, 47 από τους
ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ
51 νομούς της χώρας είχαν απώλειες, με
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο τους μοναδικούς που καταγράφουν αξιοΜητσοτάκη, η επόμενη απογραφή αναμέ- σημείωτη πληθυσμιακή αύξηση να είναι
νεται να δείξει μισό εκατομμύριο λιγότε- αυτοί που έχουν μετατραπεί σε χώρους
ρους Έλληνες. Αποτέλεσμα που δεν έρχε- υποδοχής μεταναστών.
ται ως έκπληξη, αφού, όπως υποδεικνύουν σχετικές μελέτες, ο πληθυσμός της
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στην Ελλάδα και τον Απόδημο, διεξάγονται οι εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.
Στην περιοχή μας το εκλογικό τμήμα θα λειτουργήσει 10:00πμ-5:00μμ στν αίθουσα του συλλόγου Ζακινθίων:
3231 Boul Levesque O, Laval, Quebec, H7V 1C8.

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Έ Χ Ο Υ Μ Ε Σ Τ Ι Σ Ε Κ Λ Ο Γ Έ Σ Τ Ο Υ Κ Ι Ν Ή Μ ΑΤ Ο Σ Α Λ Λ Α Γ Ή Σ !
Οι άνθρωποι μπορούν. Οι δημοκρατικοί πολίτες μπορούν. Όσοι νοιάζονται για την Χώρα και τον Χώρο
μπορούν να δυναμώσουν την Παράταξη.

Η Δημοκρατική Παράταξη ανήκει σε όλους μας. Είναι η Δημοκρατική παρακαταθήκη της Ελλάδας.
Είναι τα όνειρα μας για Δικαιοσύνη και Δίκαιη Κοινωνία.
Καλούμε φίλους, συντρόφους, δημοκρατικούς πολίτες να ψηφίσουν μαζί μας.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι συμπάροικοι που τα ονόματα τους συμπεριλαμβάνονται στους ελληνικούς
εκλογικούς καταλόγους και που δεν ανήκουν σε άλλο πολιτικό Χώρο.
Κατά την ψηφοφορία θα πρέπει να προσκομίσετε μια ταυτότητα
(Ελληνική ή Καναδική) με φωτογραφία για πιστοποίηση. Η συνδρομή είναι $5.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 438 825-8652

*Στην αίθουσα του εκλογικού κέντρου θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας της Κυβέρνησης του Κεμπέκ για τον COVID-19.
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Την ίδια στιγμή, η ηπειρωτική Ελλάδα
(και ιδιαίτερα τα ορεινά της μέρη), χάνει
σημαντικό αριθμό πληθυσμού, μετατρεπόμενη ολόκληρη σε μια «άγονη γη».
Το δε ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων
σε εθνικό επίπεδο είναι αρνητικό την τελευταία εννεαετή περίοδο, αγγίζοντας το
223.000, κάτι που σημαίνει ότι οι προοπτικές ανατροπής της συγκεκριμένης δημογραφικής πορείας ελαττώνονται κάθε
χρόνο με δραματικό ρυθμό.
Σύμφωνα με άλλες στατιστικές έρευνες, το 2050 ο πληθυσμός της χώρας θα
έχει μειωθεί σε περίπου 9.000.000 και
το 2080 σε 7.800.000. Όπως μάλιστα σημειώνει η Eurostat, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε στις 1,38 το 2018 από
1,5 γεννήσεις το 2009, ενώ μέχρι το 2050
προβλέπεται ότι το 35% του πληθυσμού
της χώρας θα είναι ηλικίας 65 ετών και
άνω, ποσοστό που σήμερα υπολογίζεται
σε 20%. Στοιχεία που εν γένει μπορεί να
χαρακτηριστούν και αισιόδοξα, σύμφωνα
με αναλυτές.
Εάν δε στη δύσκολη αυτή εξίσωση, προστεθεί ο παράγοντας του πόσοι από αυτούς που κατοικούν στην Ελλάδα είναι Έλληνες ή έλκουν την εθνική τους καταγωγή
από άλλες χώρες -ζήτημα που απασχολεί
τουλάχιστον όσους δε δηλώνουν «αντινατιβιστές»-, τα πράγματα γίνονται αρκετά
πιο δύσκολα.
ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Πρόσφατα, ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης ανήγγειλε μια σειρά μέτρων για
την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, που, δυστυχώς όμως, δείχνουν
να είναι πολύ κατώτερα των περιστάσεων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε:
α) Στην προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξης παιδιών μέσα από το νέο
πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς».
β) Στη δημιουργία μονάδων παιδικής
μέριμνας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις.
γ) Στη χρηματοδότηση δημιουργίας
50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
δ) Στη στήριξη με στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης σε μητέρες που μένουν εκτός αγοράς εργασίας.
Κάνοντας, πάντως, και μια ανακεφαλαίωση στο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε σε… πρωτοβουλίες για θέματα
υπηρεσιών παιδικής μέριμνας και φροντίδας και οικονομικής στήριξης οικογενειών, σημειώνοντας τη χορήγηση επιδόματος γέννησης 2.000 ευρώ για κάθε παιδί
που γεννιέται, τη μείωση του ΦΠΑ σε βρε-

φικά είδη και διάφορες άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως, παραδείγματος χάριν, στον… επαναπατρισμό αυτών
που έφυγαν κατά τα μνημονιακά χρόνια.
Ο υπουργός δεν παρέλειψε, πάντως,
σε μια αποκαλυπτική για την επικρατούσα νοοτροπία στιγμή, να αναφερθεί
στην «ασφαλιστική μεταρρύθμιση» για
τη νέα γενιά που θα βάλει… φρένο στην
υπερβολική έκθεση του συστήματος στο
δημογραφικό κίνδυνο. Ίσως καλά έκανε
που αναφέρθηκε σε αυτό, αφού είναι σαφές ότι τόσο αυτά που ανακοίνωσε πως
θα γίνουν όσο και όσα ισχυρίστηκε πως
έχουν γίνει, δε φέρνουν αποτελέσματα.
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 2.000 €
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΚΕΤΟ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ακόμη και το πλέον σημαντικό μέτρο,
αυτό της ενίσχυσης με 2.000 ευρώ κάθε
οικογένειας που έκανε παιδί, είναι σαφές
πλέον, σχεδόν δύο χρόνια μετά, ότι δεν
είχε τα αποτελέσματα που αναμένονταν
όταν ανακοινώθηκε, αφού το ισοζύγιο
θανάτων – γεννήσεων δε διορθώθηκε
και η τάση μείωσης του πληθυσμού όχι
μόνο δε μειώθηκε αλλά και δε συγκρατήθηκε όσο θα περίμενε κανείς. Παρά το
ότι τα μέτρα εν γένει είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, χαρακτηρίζονται από ειδήμονες τουλάχιστον ως άτολμα και ελλιπή.
Εάν αναρωτιέται κανείς το γιατί, δεν έχει
παρά να δει τι μέτρα λαμβάνονται σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια
με την Ελλάδα προβλήματα.
Αυτό που ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε
με στόμφο ότι θα γίνει σε 120 εταιρίες,
δηλαδή η ύπαρξη δομών φροντίδας για τα
παιδιά των εργαζόμενων γυναικών, ισχύει
υποχρεωτικά για μεγάλες εταιρίες -από
έναν αριθμό εργαζομένων και άνω- εδώ
και χρόνια, σε παραπάνω από μία χώρες
της Ευρώπης.
Στην Ιταλία, για κάθε παιδί που αποκτά
μια οικογένεια έχει να λαμβάνει εισόδημα ανά μήνα μέχρι και την ενηλικίωση του
παιδιού.
Αντί δηλαδή για τα 2.000 ευρώ, που μόλις μετά βίας καλύπτουν κάποια από τα
έξοδα ενός τοκετού και των πρώτων αναγκών, υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση των εξόδων του, που μπορεί να φτάνει
ακόμη και τα 500 ευρώ το μήνα.
Στη Γαλλία, τη μοναδική χώρα που υπερκαλύπτει το στόχο ανανέωσης του πληθυσμού της, υπάρχει υπουργείο Οικογένειας
εδώ και… 40 χρόνια. Επιλογή του Φρανσουά Μιτεράν, η οποία ευοδώθηκε, αφού
η Γαλλία είναι σήμερα μια χώρα που δεν
αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα.
Εάν δε, χρειάζεται κάποιος ένα μέτρο
σύγκρισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, δε

χρειάζεται να αναφέρει τίποτε περαιτέρω από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η
μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δε χρηματοδοτεί
θεραπείες υπογονιμότητας, παρά το γεγονός ότι η ηλικία στην οποία οι γυναίκες
αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδί έχει
αυξηθεί. Ζήτημα το οποίο, παρόλο που
τονίστηκε ακόμη και από τον υφυπουργό
Παιδείας, Άγγελο Συρίγο, δεν προκάλεσε
κάποιου είδους αντίδραση από τους αρμόδιους.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ
ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
Η ουσία όμως, όπως αυτή μεταφέρεται
από όσους έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα του προβλήματος, είναι η έλλειψη
πολιτικής θέλησης για ανατροπή της τάσης του δημογραφικού μαρασμού.
Δίχως τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης
Αρχής οικογενειακού προγραμματισμού,
η οποία θα υπερβαίνει και θα ξεπερνά
το πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί
στην καλύτερη των περιπτώσεων με ορίζοντα τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η Ελλάδα δεν
έχει καν υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο άσκησης οικογενειακών και δημογραφικών πολιτικών (με τη μορφή, π.χ.,
μιας οριζόντιας εθνικής στρατηγικής ή
ενός νόμου – πλαισίου για την προστασία
της οικογένειας), παρά τα καλά υποδείγματα που υπάρχουν από χώρες όπως η
Ιρλανδία, η Γαλλία και η Σκοτία, αφού το
περίφημο εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό παραμένει σε κάποιο συρτάρι.
Όπως
χαρακτηριστικά
συζητήθηκε
και σε «πηγαδάκια» κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου που διοργανώθηκε από
τον «Economist», είναι πολύ δύσκολο να
εφαρμοστούν πολιτικές που δε θα έχουν
αποτέλεσμα, παρά μόνο σε βάθος 30
ή και 40 ετών, από υπουργούς και υφυπουργούς που έχουν το βλέμμα στην επανεκλογή τους.
Γεγονός που ακόμη και ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης παραδέχθηκε
κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του περί
του ζητήματος, μιλώντας για «κενό» σε
κεντρικό επίπεδο και αποσπασματικά μέτρα. «Άλλοι έχουν ακόμη και υπουργείο
Οικογένειας και εμείς αντιμετωπίζουμε το
ζήτημα κλαδικά» είπε συγκεκριμένα, δείχνοντας ίσως προς την πλευρά τού υπουργείου Εργασίας.
Η ανάγκη για ριζοσπαστικές λύσεις είναι πλέον πασιφανής, καθώς οι πάντες
παραδέχονται το μέγεθος του προβλήματος. Όμως στην κυβέρνηση δε δείχνουν
διατεθειμένοι να τις πάρουν.
Συμβαίνει όμως αυτό, διότι απλώς δεν

υπάρχουν πολιτικά οφέλη ή μήπως επειδή έχει ήδη κυριαρχήσει η λύση της εισαγωγής μεταναστών προς αντικατάσταση
του ελληνικού πληθυσμού;
Οι γνωστές τοποθετήσεις, τόσο της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου παλαιότερα όσο και
η πρόσφατη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, περί εισαγωγής μεταναστών προς επίλυση των προβλημάτων
που προκύπτουν από το δημογραφικό,
δεν μπορούν παρά να δείξουν προς αυτή
την κατεύθυνση.
Άλλωστε είναι μια θεώρηση που εδώ
και αρκετά χρόνια αναπαράγεται από διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ.
Αποτελεί όμως, όπως τονίστηκε και
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του
«Economist», μια πολύ δύσκολη συζήτηση
για τους κρατούντες, που είναι βέβαιο ότι
θα αντιμετωπίσουν αντιδράσεις.
ΘΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτή τη στιγμή το ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί υποαρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας.
Εκεί, άλλωστε, υπάγεται και το υφυπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, του οποίου προΐσταται η Μαρία Συρεγγέλα.
Εάν όμως κάποιος κάνει τον κόπο να μπει
στην ιστοσελίδα του υπουργείου, προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη «δημογραφική πολιτική» στο
σχετικό τομέα, το μόνο που θα δει είναι
μια θολή και ασαφή διακήρυξη 109 λέξεων, στην οποία αναφέρεται ακριβώς:
«Η δημογραφική πολιτική προωθεί μέτρα
για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
προβλήματος. Οι ελληνικές οικογένειες
κάνουν πλέον λιγότερα παιδιά και ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται και γηράσκει.
Το δημογραφικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με πολιτικές για την ενίσχυση της γονιμότητας, τη στήριξη της οικογένειας και
την αύξηση της γυναικείας εργασίας.
Για να σημειωθεί αύξηση των γεννήσεων,
πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο
πλαίσιο για την απόκτηση παιδιών με περισσότερα κίνητρα και ένα υποστηρικτικό
στην οικογένεια εργασιακό και κοινωνικό
περιβάλλον.
Παράλληλα, οι επιδοματικές πολιτικές
πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα για
την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων
και την εναρμόνιση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των μελών της οικογένειας».
Είναι σαφές, ότι με τέτοιου είδους γενικότητες και με «κάτω τα χέρια» προσεγγίσεις του ζητήματος, ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να επιτύχει.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Ναυμαχία της Έλλης
Η

Ναυμαχία της Έλλης ήταν η πρώτη
από την εποχή του Αγώνα της Ανεξαρτησίας αναμέτρηση του ελληνικού
και του τουρκικού στόλου, κατά τον Α’
Βαλκανικό Πόλεμο.
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της 3ης
Δεκεμβρίου 1912 (16 Δεκεμβρίου με
το νέο ημερολόγιο) στ’ ανοιχτά του
ακρωτηρίου Έλλη (Ελές – Μπουρνού
στα τουρκικά) της χερσονήσου της Καλλίπολης, κοντά στην είσοδο των Στενών
των Δαρδανελίων. Διήρκεσε μία ώρα και
έληξε με νίκη των ελληνικών δυνάμεων.
Τους πρώτους μήνες του Α’ Βαλκανικού
Πολέμου ο ελληνικός στόλος κυριαρχούσε στο Αιγαίο. Υπό την ηγεσία του Υδραίου υποναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη (1855-1935), αρχικά απελευθέρωσε
τη Λήμνο και εγκατέστησε στον όρμο του
Μούδρου το προκεχωρημένο αγκυροβόλιο του Στόλου.
Ακολούθησε η απελευθέρωση του Αγίου Όρους, των νησιών του βορείου και
ανατολικού Αιγαίου (Θάσος, Σαμοθράκη, Ίμβρος, Τένεδος, Άγιος Ευστράτιος,
Μυτιλήνη, Χίος). Αντίθετα, ο τουρκικός
στόλος υπό τη διοίκηση του ναυάρχου
Ραμίζ Μπέη παρέμεινε προστατευμένος
στα στενά των Δαρδανελίων, χωρίς να
επιχειρήσει έξοδο στο Αιγαίο.
Στα τέλη Νοεμβρίου του 1912, υπήρχαν
πληροφορίες ότι ο τουρκικός στόλος θα
επιχειρούσε έξοδο στο Αιγαίο. Το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου ο ελληνικός
στόλος υπό το υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, απέπλευσε από το ορμητήριό του στο Μούδρο, όταν πληροφορήθηκε ότι το τουρκικό καταδρομικό «Μετζηδιέ» εθεάθη στην είσοδο των Δαρδανελίων. Η περιπολία του ελληνικού
στόλου κράτησε μέχρι το πρωί της 3ης
Δεκεμβρίου 1912, χωρίς να φανεί κανένα ίχνος του εχθρού.
Στις 8 το πρωί της ημέρας αυτής, κι ενώ
ο ελληνικός στόλος είχε πορεία από βορρά προς νότο, έγινε αντιληπτή η έξοδος
του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο. Λίγο
αργότερα αναγνωρίσθηκαν τα θωρηκτά
«Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα», ναυαρχίδα του Ραμίζ Μπέη, «Τουργκούτ Ρέις»,
«Μεσουντιέ», «Ασαρ -ι- Τεφίκ», το καταδρομικό «Μετζηδιέ» και μερικά αντιτορπιλικά. Ο ελληνικός στόλος του Αιγαίου
αποτελείτο από τη ναυαρχίδα «Αβέρωφ», τα τρία παλιά θωρηκτά «Ύδρα»,
«Σπέτσαι» και «Ψαρά», τα τέσσερα νεότευκτα ανιχνευτικά τύπου Λέων, τα δύο
νεότευκτα αντιτορπιλικά «Νέα Γενεά»

και «Κεραυνός» και τα οκτώ παλαιότερα
μικρά αντιτορπιλικά των τύπων Θύελλα
και Νίκη.
Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στις 8:55
ο Κουντουριώτης διατάσσει τα ανιχνευτικά να ταχθούν σε μια στήλη αριστερά
και σε απόσταση 1000 μέτρων από τη
γραμμή των ελληνικών θωρηκτών, ενώ
τα υπόλοιπα αντιτορπιλικά πήραν θέσεις
προς την πρύμνη των θωρηκτών.
Στις 9:00 τα τουρκικά θωρηκτά στράφηκαν προς βορρά, πλέοντας κοντά στην
ακτή, ώστε να εξασφαλίσουν την κάλυψη των πυροβόλων των επάκτιων φρουρίων και να αυξήσουν τη δύναμη πυρός
τους. Ακαριαία ήταν και η αντίδραση του
ελληνικού στόλου, που άλλαξε πορεία
και τέθηκε σε καταδίωξη του εχθρικού
στόλου. Από τον «Αβέρωφ» εκπέμπεται τότε προς τα πλοία του ελληνικού
στόλου το ιστορικό σήμα του ναυάρχου
Κουντουριώτη: «Με τη βοήθεια του
Θεού και τας ευχάς του Βασιλέως και εν
ονόματι του Δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής
ακαθέκτου και με πεποίθησιν εις την
Νίκην κατά του εχθρού του Γένους».
Οι πορείες των δύο στόλων άρχισαν να
συγκλίνουν και στις 9:05 βρίσκονταν σε
απόσταση 14 χιλιομέτρων. Ο Κουντουριώτης ανέμενε να αρχίσει πρώτος ο
εχθρός το πυρ, θέλοντας να αποφύγει τη
σπατάλη πυρομαχικών έως ότου η απόσταση μειωθεί, ώστε να επιτρέπει δραστική βολή. Πράγματι στις 9:22 η τουρκική ναυαρχίδα άνοιξε πρώτη πυρ από
απόσταση 12.500 μέτρων. Ο «Αβέρωφ»
ανταπέδωσε τα πυρά και η μάχη γενικεύτηκε. Από το ξεκίνημα της σύγκρουσης τα τουρκικά θωρηκτά συγκέντρωσαν
τα πυρά τους στη νεότευκτη ναυαρχίδα
του ελληνικού στόλου. Το πυρ τους ήταν
αρκετά ταχύ και πυκνό, δε συνδυαζόταν
όμως με την ανάλογη ακρίβεια. Αλλά και
τα πυρά του ελληνικού στόλου δεν ήταν
πολύ ακριβέστερα.
Ο «Αβέρωφ» ρίχτηκε στη μάχη χωρίς να
έχει προλάβει να εκτελέσει ασκήσεις πυρών μάχης, τα δε παλαιά θωρηκτά είχαν
πανάρχαια πυροβόλα, με πρωτόγονα
μέσα σκόπευσης και διεύθυνσης βολής.
Στις 9:35 η απόσταση μεταξύ των δύο
αντιπάλων είχε κατέλθει στα 9.500 μέτρα. Τότε ο ναύαρχος Κουντουριώτης
αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα
σχέδιο, που από καιρό είχε ωριμάσει
μέσα του, δηλαδή να εκμεταλλευτεί
την υπεροχή ταχύτητας της ναυαρχίδας
του για να υπερφαλαγγίσει από πρώ-

ρας την εχθρική παράταξη, εφαρμόζοντας τον «ελιγμό “Τ”», που πρώτος
είχε εφαρμόσει ο γιαπωνέζος ναύαρχος
Τόγκο κατά του ρωσικού στόλου στη
Ναυμαχία της Τσουσίμα (27-28 Μαΐου
1905).
Αποφάσισε να δράσει ανεξάρτητα από
το λοιπό στόλο, υψώνοντας το σχετικό
σήμα Ζ και διέταξε τον κυβερνήτη της
ναυαρχίδας του Σοφοκλή Δούσμανη να

Ο ελληνικός στόλος παρέμεινε κοντά στα
Στενά έως τις 14:30, οπότε αποχώρησε
με πορεία προς το Μούδρο, όπου κατέπλευσε νωρίς το βράδυ.
Η επικράτηση του ελληνικού στόλου,
οφειλόταν κατά ένα μεγάλο μέρος στον
τολμηρό ελιγμό του Κουντουριώτη,
αλλά και την υπεροχή του «Αβέρωφ»
έναντι των πλοίων του τουρκικού στόλου.

αυξήσει την ταχύτητα μέχρι το μέγιστο
και όρμησε ακάθεκτος κατά του εχθρού.
Ο Τούρκος ναύαρχος, αιφνιδιασμένος
από τον ελιγμό του αντιπάλου του, διατάσσει διαδοχική στροφή των πλοίων
κατά 180 μοίρες προς τα δεξιά. Η εξέλιξη
αυτή σήμανε τη διάσπαση της γραμμής
και την άτακτη υποχώρησή του προς τα
Στενά γύρω στις 10:00. Η ευκαιρία ήταν
μοναδική για τον «Αβέρωφ» να καταδιώξει τα υποχωρούντα τουρκικά πλοία
και να πετύχει αποφασιστικό πλήγμα
κατά του εχθρικού στόλου.
Δυστυχώς, όμως, η ταχύτητα πυρός του
είχε μειωθεί δραστικά, εξαιτίας προβλημάτων στα κλείστρα των πυροβόλων.
Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα λοιπά ελληνικά πλοία έβαλαν κατά των υποχωρούντων τουρκικών από απόσταση 5.000
μέτρων. Στις 10:25 το πυρ έπαυσε από
τα ελληνικά πλοία, καθώς τα τουρκικά
χάθηκαν στα στενά των Δαρδανελίων.
Η Ναυμαχία της Έλλης είχε τελειώσει,
με μία ακόμη λαμπρή σελίδα να προστίθεται στη ναυτική ιστορία της Ελλάδας.

Η ενέργεια αυτή του Έλληνα ναυάρχου
είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί ο «Αβέρωφ» μέσα στο βεληνεκές των επάκτιων
πυροβόλων και να υποστεί ορισμένες
επιφανειακές βλάβες στα υπέρ-στεγάσματα.
Τα τουρκικά πλοία είχαν βαρύτερες
ζημιές, αλλά και απώλειες στο έμψυχο δυναμικό τους, με 58 νεκρούς και
40 τραυματίες. Οι ελληνικές απώλειες
ανήλθαν σε ένα νεκρό υπαξιωματικό,
τον σηματωρό Κατζιτζάρη και τον ανθυποπλοίαρχο Μαμούρη, που πέθανε λίγες ημέρες αργότερα από μόλυνση του
τραύματός του. Οι τραυματίες ανήλθαν
στους επτά.
Η Ναυμαχία της Έλλης αποτέλεσε στρατηγικής σημασίας νίκη του Ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού. Ο έλεγχος του Αιγαίου παγιώθηκε, ενώ οι Τούρκοι δεν
μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το θαλάσσιο δρόμο, ώστε να ενισχύσουν τις
δυνάμεις τους που μάχονταν σε Μακεδονία και Θράκη.
© SanSimera.gr

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑ
Τ
Α
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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Ο 90ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΟ ΟΚ!:

«Θα συνεχίσω να τρέχω
για όσο το λέει η καρδιά μου!»

Είναι ένας από τους γηραιότερους μαραθωνοδρόμους στον κόσμο με πολλά αθλητικά
ρεκόρ και επιδόσεις που θα ζήλευαν ακόμη και άνθρωποι με τα μισά του χρόνια
Συνέντευξη: Φανή Πλατσατούρα*

γκινηθεί γιατί έχω κρατήσει τις φωτογραφίες, τα κύπελλα και τα μετάλλια. Είμαι
γυμνασμένος από ξυπόλυτο παιδάκι ακόμη, στην Κατοχή. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί
στην Αθήνα, εγώ ήμουν 10 χρόνων…».

Ο

90χρονος δρομέας Στέλιος Πρασσάς συμμετείχε στο φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποσπώντας
το πιο δυνατό χειροκρότημα και ας μην
τερμάτισε πρώτος!

ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑΤΕ;
«Εγώ στο Καλλιμάρμαρο μεγάλωσα, που
συνορεύει με το Νέο Κόσμο όπου ζούσα
και το Α’ Νεκροταφείο. Και από μικρός
ήμουν ποδοσφαιριστής. Έπαιξα και στη
Β’ Εθνική, ενώ για ένα διάστημα δούλεψα
ως οικοδόμος. Τώρα έχουμε ένα μαγαζί
με εργαλεία, μηχανήματα και σιδηρικά
στο Βύρωνα, στην οδό Κύπρου. Έχω χτίσει καλό όνομα εκεί – αν ρωτήσεις για τον
Πρασσά, θα σου πουν».

ΣΤΟΝ 38ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΕΞΑΤΕ ΟΝΤΑΣ
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΊΑ ΔΡΟΜΕΑΣ.
ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ;
«Τρέχω σε μαραθώνιους από τα 59 μου
χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό –
Ολλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Αμερική,
Βραζιλία, Καναδά.
Φέτος πρώτη φορά στα χρονικά έκανα
δέκα ώρες μέχρι τον τερματισμό γιατί με
πόνεσε η μέση μου.
Νευρίασα πολύ με τον εαυτό μου αλλά
χάρηκα όταν κοίταξα πίσω μου και είδα
πως δεν τερμάτισα τελευταίος. Είχα αφήσει άλλους πιο πίσω, νέους και νέες».
ΤΡΕΞΑΤΕ 42 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ;
ΚΑΝΑΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
«Καθόλου δε σταμάτησα, ούτε δευτερόΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ;
λεπτο. Όταν πόνεσε η μέση μου, έκανα
«Μένω στο Βρανά του Μαραθώνα, σε
ένα περπάτημα, γρήγορο όμως, γιατί δε ένα κτήμα που είναι πάνω από 100 μέτρα
θα προλάβαινα να τερματίσω (γελάει)».
σε μάκρος. Εκεί έτρεχα.
Κανονικά προπονούμαι στο στάδιο της
ΘΕΛΑΤΕ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ – Νέας Μάκρης αλλά δεν είχα αυτοκίνητο
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ;
για δύο μήνες – μου είχε χαλάσει – και
«Ναι, η αγάπη μου είναι να τερματίζω αναγκάστηκα να κάνω προπονήσεις για το
στο ναό. Έχω τρέξει σε είκοσι χώρες, σαν μαραθώνιο μέσα στο χωράφι μου. Μάλτο Καλλιμάρμαρο και τα μάρμαρά του δεν λον εκεί τραυματίστηκα στη μέση».
υπάρχει στον κόσμο.
Γι’ αυτό ξετρελαίνονται οι ξένοι να έρ- ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
θουν στην Αθήνα να τρέξουν».
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ;
«Τρέχω κάθε μέρα τουλάχιστον πέντε χιΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ
λιόμετρα, το θεωρώ απαραίτητο.
ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ;
Με τον αθλητισμό δε σε αγγίζει ούτε για«Ήταν πολλοί δημοσιογράφοι εκεί και τρός. Άμα αθλείσαι, είσαι και υγιής.
με περίμεναν, όλοι τραβούσαν με τις κά- Κάνω γενικές εξετάσεις κάθε έξι μήνες,
μερες. Ήταν εκεί και τα δύο μου εγγόνια δε δείχνουν τίποτα ανησυχητικό. Και
(φωτ.). Κάθε χρόνο, από μικρά παιδάκια, τρώω τα πάντα, ό,τι υπάρχει μπορώ να το
με περιμένουν στον τερματισμό. Συγκινή- φάω, δε μου το απαγορεύει κάποια αρρώθηκα και έκλαψα λιγάκι…».
στια».

ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΧΕΤΕ
ΒΑΛΕΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΡΕΧΕΤΕ;
«Και σήμερα πήγα για ένα τρεξιματάκι
εδώ στο χωράφι, είναι καλύτερα η μέση
μου. Και στα 100 μου θα προσπαθήσω να
τρέχω. Γιατί αυτό αγαπώ να κάνω, δεν έχω
κάτι άλλο να μου αρέσει».
ΦΙΛΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ;
«Είκοσι φίλους είχα, από μικρά παιδιά
ήμασταν μαζί, και έχουν πεθάνει όλοι.
Κάθε πρωί ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου
και τους σκέφτομαι. Όλους τους θυμάμαι
με τα ονόματά τους. Μαζί μεγαλώσαμε…».

ΚΑΙ ΣΤΑ 59 ΣΑΣ ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΑΤΕ
ΝΑ ΤΡΕΧΕΤΕ ΣΕ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ;
«Μέχρι τα 59 μου πήγαινα κάθε απόγευμα στον Άγιο Κοσμά να κάνω προπόνηση
στο ποδόσφαιρο. Μια μέρα ένας γείτονάς
μου μού είπε: «Τι πας και παίζεις μπάλα;
Πήγαινε να τρέξεις πέντε χιλιόμετρα να
δούμε τι χρόνο θα κάνεις». Και κάπως
έτσι μπήκα στον αθλητισμό του στίβου
και άρχισα να τρέχω σε αγώνες. Δε θέλω
να κάνω φιγούρα, αλλά στο Μουσείο του
Μαραθώνα που είναι οι αθλητές του στίβου έχω κύπελλα και μετάλλια. Η Ελλάδα
με έχει τιμήσει. Ακόμη δεν πέθανα και με
έχουν στο μουσείο! (γελάει)».
ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΕ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ;
«Και στην Ελλάδα, και στα Βαλκάνια, και
στην Ευρώπη, είμαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία μαραθωνοδρόμος!».

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ,
ΤΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΚΟΥΤΕ ΣΥΝΗΘΩΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ;
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ;
«Όλοι καλά λόγια μού λένε! Είμαι σοβαρός άνθρωπος και δεν επιτρέπω τα πει- «Όσοι κάνουν καθιστική εργασία και δισεκατομμύρια να βγάζουν το χρόνο, θα
ράγματα».
έχουν το σώμα τους πιασμένο. Δεν μπορεί
να είσαι υπάλληλος τριάντα χρόνια και να
ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΣ;
«Η γυναίκα μου ξέρει το χούι μου! κάθεσαι σε μια καρέκλα, πόσο να αντέξει
ΕΙΧΑΤΕ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ
το σώμα σου; Χρειάζεται περπάτημα και
ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (γελάει…)».
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ;
τρέξιμο. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ, ΚΡΑΤΑΤΕ ΝΕΑ
«Κανένα άγχος! Το βράδυ πριν από το
σε όλο τον κόσμο «Να χαίρεστε τη ζωή!
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ...
ΩΣΤΟΣΟ, ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
Μαραθώνιο κοιμήθηκα πολύ ωραία και
Να μη θέλετε να αποκτήσετε πολλά υλικά
«Νέα; Νεότατη! Μόνο έτσι νικιέται ο
ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΤΗΝ
ξύπνησα στις 6.00 το πρωί. Καθημερινά χρόνος, παιδάκι μου, κάνοντας αυτό που
πράγματα γιατί όλα εδώ θα μείνουν. Να
ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΤΕ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕΙΣ
πέφτω για ύπνο στις 10.00 το βράδυ.
χαίρεστε τη μέρα που ξημερώνει!».
αγαπάς.
ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΑ...
Παρακολουθώ πρώτα το δελτίο ειδήσε- Εγώ αγαπώ με πάθος τον αθλητισμό. Και
«Και νέος ήμουν ποδοσφαιριστής. Έχω
ων, του ΣΚΑΪ συνήθως, για να βλέπω τι αγαπώ και το συνάνθρωπό μου. Και θα πάρει και Πρωτάθλημα Αθηνών το 1949 *Από το περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφόρησε με
γίνεται στον κόσμο – που κατά διαόλου συνεχίσω να τρέχω για όσο το λέει η καρ- με τη Νίκη Πλάκας στην οποία έπαιζα. τα «Νέα Σαββατοκύριακο (20-26 Νοεμβρίου)
πάμε, αλλά τέλος πάντων!».
διά μου».
Όσοι έχουν έρθει στο σπίτι μου έχουν συ-

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

Fruits and Vegetables

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

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

(514) 473-4591

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com

A valu
e of
at the $60+
superm
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pay on
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$3
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GOSS!P
Nίκος Καρβέλας: Έγκυος
η κατά 40 χρόνια νεότερη
σύντροφος του!

H Παπαρίζου ομολογεί
πως φέτος έκανε για
πρώτη φορά botox

Θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά

Π

ατέρας θα γίνει
ξανά ο Νίκος Καρβέλας, αφού όπως διέρρευσε, η 31χρονη
σύντροφος του 70χρονου μουσικοσυνθέτη διανύει τον πέμπτο μήνα
εγκυμοσύνης. Η Ελένη
Φερεντίνου πρόκειται
να φέρει στον κόσμο
ένα αγοράκι σύμφωνα
με την εκπομπή Open
Weekend. Η σχέση τους
μετράει δύο χρόνια και
ο Νίκος Καρβέλας πλέει σε πελάγη ευτυχίας,
αφού θα γίνει για τρίτη
φορά μπαμπάς, έχοντας την κόρη του Σοφία
από το γάμο του με την
Άννα Βίσση και τον Ανδρέα από το γάμο του με την
©ilovestyle.com
Αννίτα Πάνια.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς
παντρεύεται;

Λ

ίγες ημέρες μετά
την
οριστική
άρση της κηδεμονίας της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της
ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς
(Britney Spears) έχει
αρχίσει να προετοιμάζεται για το γάμο της, σύμφωνα
με δημοσίευμα του People. Αναφέρει ότι «ψάχνει τον
κατάλληλο χώρο» για το γάμο της με τον προσωπικό
γυμναστή και ηθοποιό Σαμ Ασγκάρι (Sam Asghari).
Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το Σεπτέμβριο, ύστερα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Μια πηγή
κοντά στην ποπ σταρ δήλωσε στο PEOPLE ότι «θέλει
να παντρευτεί το συντομότερο δυνατό», προσθέτοντας ότι: «θα είναι ένας γάμος σε στενό κύκλο».
Ο Σαμ Ασγκάρι κατάγεται από το Ιράν. Μάλιστα, η
διάσημη τραγουδίστρια τον είχε ευχαριστήσει δημόσια για τη στήριξή του στη διαμάχη που είχε με τον
πατέρα της, αναφέρει μία πηγή στο PEOPLE μετά
τη δημόσια μαρτυρία της Σπίαρς στο δικαστήριο.
«Ο Sam ήταν ο βράχος της Μπρίτνεϊ για χρόνια».
«Τη φροντίζει και εκείνη στηρίζεται σε αυτόν. Είναι κοντά της όσο περισσότερο μπορεί».
Είναι ο τρίτος γάμος για την τραγουδίστρια, αφού το
2004 παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον παιδικό της
φίλο, Τζέισον Αλεξάντερ για μόλις 55 ώρες. Το ίδιο
έτος, παντρεύτηκε το χορευτή Κέβιν Φεντερλίν, απέκτησαν δύο γιους και ο γάμος τους κράτησε τρία χρό© ΑΠΕ-ΜΠΕ
νια.

Η

39χρονη pop star Έλενα Παπαρίζου, που συνεχίζει την πορεία
της ως coach του «The Voice», ενώ
πρόσφατα χρίστηκε και πρέσβειρα
της Unicef στην Ελλάδα, τώρα ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη συμμετοχή της στα φετινά MadWalk και
έκανε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις
όπου μίλησε για όλα.
Η
δημοφιλής
τραγουδίστρια
μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Mega Καλημέρα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην
καριέρα της, το πρώτο της μπότοξ, καθώς και τη Eurovision.
«Είχα 8 χρόνια να εμφανιστώ στα
Madwalk, γιατί ποτέ δε συνέπιπταν οι χρόνοι μας. Στη σκηνή θα
είναι όλα λευκά. Πολλά παιδιά με
συναντούν και μου λένε ότι έχουν
μεγαλώσει μαζί μου, και εγώ έχω

μεγαλώσει. Δουλεύω από 17 χρονών, είναι χαρά μου να το ακούω
αυτό το πράγμα. Ακόμα και η Δέσποινα Βανδή μεγάλωσε με τα
τραγούδια μου», δήλωσε αρχικά.
Όσο για το σύζυγό της και την κοινή τους ζωή στο σπίτι, η τραγουδίστρια είπε: «Ο σύζυγός μου δεν
ξέρω αν θα έρθει να με δει στα
Madwalk, δεν τον έχω ρωτήσει ακόμα, δουλεύει και αυτός πάρα πολύ.
Στο σπίτι μου κάνω τα πάντα, μου
αρέσει πολύ να φροντίζω το σπίτι
μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να
σκουπίζω, να σφουγγαρίζω, μου
αρέσει πολύ να κρεμάω σωστά τα
ρούχα, γιατί έχω μια μανία με τη
ντουλάπα μου, θέλω τα λευκά ρούχα να είναι σε λευκές κρεμάστρες,
μου αρέσει πάρα πολύ το σπίτι».
Για την ηλικία της και τα χρόνια

που περνάνε, η Έλενα Παπαρίζου εξηγεί πως είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με το χρόνο. Μάλιστα,
μόλις φέτος έκανε το πρώτο της
μπότοξ. «Μου αρέσει να ωριμάζω
στη ζωή μου, δέχομαι τις αλλαγές
που γίνονται και στο σώμα μου. Τα
αποδέχομαι. Το ότι δεν είμαι 20 μου
δίνει την ευκαιρία να καμαρώσω
τα 20χρονα. Φέτος έκανα πρώτη
φορά κάτι baby botox για να δοκιμάσω, μια χαρά νομίζω είναι, δεν
είναι πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στην Eurovision η
Έλενα Παπαρίζου δήλωσε: «Δε μου
έχει τύχει το κατάλληλο τραγούδι,
την κατάλληλη στιγμή. Εννοείται θα
πάω, την αγαπώ την πατρίδα μου
και θα μπορούσα άνετα να την εκπροσωπήσω».| © mag.sigmalive.com

Η «καυτή»
Βραζιλιάνα
Anne de Paula

Μ

ε… φόρα από τη Βραζιλία έρχεται η
Anne de Paula, η οποία για πολλούς
είναι η διάδοχη κατάσταση μετά τη Ζιζέλ,
την Αλεσάντρα Αμπρόσιο και την Αντριάνα
Λίμα.
Μάλιστα, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που
λένε πως η συγκεκριμένη, είναι η εκρηκτική έκδοσή τους, μιας και η μελαχρινή καλλονή έχει καταφέρει σε σύντομο διάστημα
να πάρει τα μυαλά του ανδρικού κοινού.
Καλλίγραμμο κορμί, εντυπωσιακό πρόσωπο, μελαχρινή με βλέμμα που μαγνητίζει,
η Anne de Paula δε δυσκολεύτηκε να μπει
στο χώρο του μόντελινγκ αλλά και να γίνει
ένα από τα κορίτσια του Sports Illustrated.
Στο λογαριασμό της στο Instagram ανεβάζει συχνά σέξι πόζες της που ενθουσιάζουν
τους followers της.
Η Anne είναι 26 χρόνων, γεννήθηκε στο
Ρίο και θεωρείται ανερχόμενο μοντέλο σε
διεθνές επίπεδο.

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-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α, είπα κι εγώ…
Μ-Kαλημέρα Αλέκα μου.
Α-Και τι σου απάντησε;
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
ο Λάμπης;
Κι εδώ,
στο ταξίδι.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου! Όλα καλά Α-Άλλες
Μ-Τηνπροφυλάξεις.
απορία που
σουκαι
έλεγα…;
«Δινοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
από υγεία;
ότι μετά
τιςνα8 τις
μπαίνουν
Μ-Φυσικά
Αλέκα μου.
Μ-Για
πες μου
μάθω. σ’ εφαρμογή
Μ-Μια χαρά. Και από τότε που είμα- τα περιοριστικά μέτρα. Μετά τις 8 το
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία.
Πότε μας φεύγεις;να βγαίνουμε για Α-Φυσικά.
Πρώταοιαπ΄
όλα, όλο τον καιρό
που
στε αναγκασμένοι
βράδυ μόνο
εμβολιασμένοι
έχουν
αναγκαίους
ελευθερία»,
είπε.
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
Μ-τους
Την άλλη
εβδομάδα.περιπάτους μας για θαπλήρη
λείπεις,
θα πρέπει μου
κάποιος
να παίρνει τα
την Ρόζα, πάμε καλύτερα.
Α-…
www.hermesoverseas.com
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Τόσο
νωρίς; που τ’ ακούω.
γράμματα
απόάφωνη
το γραμματοκιβώτιο
για είχα
να μη
Α-Χαίρομε
Μ-Έμεινες
βλέπω, όπως
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
Μ-Δε
μου
λες,
από
χθες
έχω
μια
απομένει
κι
εγώ.
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται ότι λείπεις.
ρία και σκέφτηκα ότι μπορεί να μου τη
Α-Δηλαδή θέλεις να πεις…
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
φεύγουν
και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. Μ-Δίκιο
έχεις!να πω ότι στη Σερβία μπολύσειςλες
εσύ.
Μ-Θέλω
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
(514) 270-1961
• Fax: (514)
274-2600
TRANSITAIRESTél.:
INTERNATIONAUX
AGENCE MARITIME
Α-Ανδίκιο
μπορώ,
γιατί
όχι;γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
ρείς να πας
σε και
εστιατόριο
καισυνιστώ
σε άλ-να
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
info@hermesoverseas.com
• katherine@hermesoverseas.com
για καλό
για κακό, σου
Α-Έχεις
σ’ αυτό.
Πολλοί
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Μ-Λοιπόν. Δε μου λες, τα μικρόβια λους χώρους χωρίς ελέγχους, φτάνει
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
το γενικό
διακόπτη
νερού.Που σηΕλλάδα.
για διακοπές και άλλοι για να κλείσεις
έχουν…Άλλοι
ωράριο;
να είναι
πριν τις
8 το του
βράδυ.
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax:
(514)
274-2600
Α-Τι θέλεις κληρονομικά
να πεις; Και
μαίνει κι-και
η απορίαΚαιμουότι ο
αυτό,ιδού
το σημειώνω.
το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν
καιείναι
άλλα. πρώτη Μ-Καλό
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
φορά που ακούω κάτι τέτοιο…
ιός έχει -τουλάχιστον στη Σερβία- δικό info@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κλείσω;
Μ-Μόνο
αν δενμιαπροσέξεις,
Μ-Να,που
ας πούμε
μόλυνση,υπάρχουν
ένα ιός να
του
ωράριο κινήσεων και «βγαίνει να
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
6692
Avenue du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
σαν τον…
κορωνοϊό,
κάνειπου
διαλείμμαβρει… Για
θύματα»
μετά τιςσου
8 το
βράδυ,
το ηλεκτρικό,
συνιστώ
να
κάποιοι
επιτήδειοι
και επιτήδειες,
υποτίθεται Α-Όχι.
προκειμένου να μεταφέρει
τα; Έχει το δικό του ωράριο εργασίας; σαν τον Δράκουλα που βγαίνει μετά τα
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς
ηλεκτρονικούςπουδιακόπτες
γνωρίζουν
διαδικασίες
όταν κάνουν
Α-Άλλοτιςκαι
τούτο!και
Καλά…
είσαιλάθη,
με αγοράσεις
μεσάνυκτα…
Καταλαβαίνεις
είναι
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
τα
καλά
σου;
Που
ακούστηκε
ένας
ιός,
η
απορία
μου;
αυτούς που ανοίγουν καιΠροσέχουμε
κλείνουν τα φώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν
τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
οποιοσδήποτε ιός, να έχει και ωράριο;
Α-Τώρα ναι…
από την Ελλάδα.
με
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα
και
τις
ταλαιπωρίες
πέφτουν
σε
σένα.
Σιγά να μην κάνει και… κρατήσεις στο
Μ-Με λίγα λόγια, πριν τις 8 σεβόμαστε
το βράδυ
το όνομά μας.
του όμως,
μήνα.έχουν πάρει την αμοιβή τους κιδεανδιατρέχει
κανένας
κίνδυνο.
Δε νομίλείπεις, δείχνει
το σπίτι
ότι κατοικείτε
και
Εντέλος
τω μεταξύ
Μ-Κι όμως έχει!
ζεις ότι όλα αυτά τα μέτρα που επιβάΠροσέχουμε τα πράγματά σας...
δελουν
γίνεται
εύκολη είναι
λεία για
τους κλέφτες
που
για Α-Πας
τη δουλειά
δεν έκαναν.
να που…
με τρελάνεις
σήμερα;
τα κράτη
παράξενα,
ακόμα
σεβόμαστε το όνομά μας.
Μ-Καθόλου.
Σου είπα, έχω μια απο- καιροφυλακτούν.
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Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
δευτείς όπως εγώ. Τη ρωτάω λοιπόν αρχίσουν οι «έλεγχοι».
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
Μ-Πολύ
ωραία.
αστυνομικός;
permitting
building
up
to
a
three
storey
building.
Property
has
been
tops and backsplash in kitchen, freshly
με αφέλεια «γιατί πριν τις 8 το βρά- Μ-Χα, χα. Σε κλείνω και τα λέμε…
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
δυ;».
Α-Το
είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Προσαρμογές στα συνοριακά
μέτρα του Καναδά

Ο

ι απαιτήσεις για δοκιμές και εμβόλια
για τον COVID-19, καθώς και άλλα
συνοριακά μέτρα, αποτελούν σημαντικό
μέρος της αντίστασης του Καναδά στην
πανδημία COVID-19 και εξυπηρετούν
στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των Καναδών.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Με τα ποσοστά εμβολιασμού να αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και με μια εξελισσόμενη επιδημιολογική κατάσταση,
είναι σημαντικό τα συνοριακά μέτρα του
Καναδά να αντικατοπτρίζουν το τρέχον
παγκόσμιο πλαίσιο, σύμφωνα με την κυβέρνηση.
Από τις 30 Νοεμβρίου 2021, τα πλήρως
εμβολιασμένα άτομα με δικαίωμα εισόδου στον Καναδά που αναχωρούν και

του ταξιδιού στον Καναδά. Ο κατάλογος
θα περιλαμβάνει τα Sinopharm, Sinovac
και COVAXIN, που εγκρίνονται από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοινώνει
επίσης, ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2022,
ορισμένες ομάδες ταξιδιωτών, οι οποίοι επί του παρόντος εξαιρούνται από τις
απαιτήσεις εισόδου, θα επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα μόνο εάν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι με ένα από τα εμβόλια
που έχουν εγκριθεί για είσοδο στον Καναδά. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν:
-άτομα που ταξιδεύουν για να επανενωθούν με την οικογένειά τους (τα μη εμβολιασμένα παιδιά ηλικίας κάτω των 18
ετών θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται
εάν ταξιδεύουν για να επανενωθούν με
ένα άμεσο ή εκτεταμένο μέλος της οικογένειας που είναι Καναδός, μόνιμος κάτοικος ή άτομο που είναι εγγεγραμμένο
σύμφωνα με τον Ινδικό νόμο).
-διεθνείς φοιτητές ηλικίας 18 ετών και
επανεισέρχονται στη χώρα εντός 72 ωρών άνω.
από την αναχώρησή τους από τον Καναδά -επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές.
δε θα χρειάζεται να υποβάλουν μοριακό -άτομα με έγκυρη άδεια εργασίας, συτεστ πριν την είσοδο. Αυτή η εξαίρεση μπεριλαμβανομένων των προσωρινά αλισχύει μόνο για ταξίδια που προέρχονται λοδαπών εργαζομένων (εκτός των εργααπό τον Καναδά και πραγματοποιούνται ζομένων στη γεωργία και την επεξεργασία
από πλήρως εμβολιασμένους Καναδούς τροφίμων) και
πολίτες, μόνιμους κατοίκους ή άτομα εγ- -πάροχοι βασικών υπηρεσιών, συμπεριγεγραμμένα σύμφωνα με τον Ινδικό Νόμο, λαμβανομένων των οδηγών φορτηγών.
τα οποία αναχωρούν και επανεισέρχονται
Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2022, οι μη εμαπό ξηρά ή αεροπορικώς και μπορούν να βολιασμένοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
αποδείξουν ότι έλειψαν από τον Καναδά αλλοδαποί θα επιτρέπεται να εισέρχονται
για λιγότερο από 72 ώρες.
στον Καναδά μόνο εάν πληρούν τα κριΑυτή η εξαίρεση επεκτείνεται σε παιδιά τήρια για περιορισμένες εξαιρέσεις, που
κάτω των 12 ετών που συνοδεύουν και ισχύουν για ορισμένες ομάδες, όπως οι
άτομα με ιατρικές αντενδείξεις εμβολια- εργαζόμενοι στη γεωργία και στη μετασμού. Επίσης, με ισχύ στις 30 Νοεμβρίου ποίηση τροφίμων, τα μέλη πληρώματος
2021, ο Καναδάς θα επεκτείνει τη λίστα πλοίων, όσοι εισέρχονται για λόγους συτων εμβολίων COVID-19 που μπορούν να μπόνιας, νέοι μόνιμοι κάτοικοι, πρόσφυλάβουν οι ταξιδιώτες για να θεωρηθούν γες επανεγκατάστασης και ορισμένα παιπλήρως εμβολιασμένοι για τους σκοπούς διά κάτω των 18 ετών.

Οι απαλλασσόμενοι μη εμβολιασμένοι
ταξιδιώτες θα συνεχίσουν να υπόκεινται
σε εξετάσεις, καραντίνα και άλλες απαιτήσεις εισόδου. Οι μη εξαιρούμενοι μη
εμβολιασμένοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
αλλοδαποί υπήκοοι, θα απαγορεύεται να
εισέρχονται στον Καναδά.
ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
Ένα έγκυρο μοριακό τεστ COVID-19 δε
θα γίνεται πλέον αποδεκτό ως εναλλακτική λύση στον εμβολιασμό, εκτός εάν
οι ταξιδιώτες πληρούν τις προϋποθέσεις
για μία από τις περιορισμένες εξαιρέσεις,
όπως ιατρική αδυναμία εμβολιασμού.
Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική ή τη σιδηροδρομική τους εταιρεία για να λάβουν το
απαραίτητο έντυπο και να το υποβάλουν,
σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης του
αερομεταφορέα τους από τις 30 Νοεμβρίου.
«Η υγεία και η ασφάλεια θα παραμείνουν πάντα μία προτεραιότητα οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η κυβέρνησή
μας για την καταπολέμηση του COVID-19.
Οι επερχόμενες αλλαγές στους ελέγχους
στα σύνορα και τις απαιτήσεις εισόδου
στον Καναδά αντικατοπτρίζουν το επόμενο στάδιο στην προσέγγιση της κυβέρνησής μας καθώς ευθυγραμμιζόμαστε με
το βελτιωμένο εμβολιασμό. Η κατάσταση
στα σύνορά μας εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά, με αξιωματούχους
και ειδικούς να συνεχίζουν το έργο τους
για να αξιολογήσουν τα ισχύοντα μέτρα
και να προτείνουν τις απαραίτητες προσαρμογές, όπως απαιτείται», δήλωσε ο
υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos.
ΠΗΓΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

SINGING and PIANO LESSONS
PRO RECORDINGS and
VIDEOCLIPS for SOCIAL MEDIA
ONLINE CONCERTS
and PRESENTATIONS

514.616.6919

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

in collboration with:

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

Ξεκινά ο εμβολιασμός
για παιδιά 5 έως 11 ετών

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
H

εκστρατεία εμβολιασμού για παιδιά
ηλικίας 5-11 ετών κατά του COVID-19
ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 24/11 σε
όλο το Κεμπέκ. Περισσότερα από 80.000
ραντεβού έχουν κλειστεί στο site του Clic
Santé από γονείς που επιθυμούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Στο Μόντρεαλ, ο εμβολιασμός γίνεται
στο Palais des Congrès καθώς και στο
Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Jean-Nicolas Aubé,
εκπρόσωπος του CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal πιστεύει ότι η επιχείρηση πηγαίνει πολύ καλά στο Palais des
congrès. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντίδραση ήταν εξαιρετική από τις διαδικτυακές
ημερομηνίες των ραντεβού.
Μέχρι την προηγούμενη της ενάρξεως
εμβολιασμών το μεσημέρι, είχαν κλειστεί
όλα τα ραντεβού για την εναρκτήρια μέρα.
Τα ραντεβού ολοκληρώνονται μέχρι τη
Δευτέρα.
Αρκετές εκατοντάδες παιδιά θα λάβαν το
εμβόλιο στο Palais des Congrès, σύμφωνα
με τον εκπρόσωπο.
Διευκρινίζει ότι το εργατικό δυναμικό
προσέχει περισσότερο αυτή την πρώτη
μέρα εμβολιασμού των παιδιών, παρά την
εμπειρία του προσωπικού, γιατί είναι μια
διαφορετική πελατεία που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση.
Ο κ. Aubé εξηγεί ότι το CIUSSS έχει προσαρμόσει το σημείο της ένεσης για να το
κάνει πιο φιλόξενο για τα παιδιά.
«Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι
να παρέχουμε ένα ήρεμο περιβάλλον εμβολιασμού. Δε θέλουμε να εκνευρίσουμε
τα παιδιά πριν εμβολιαστούν. Θέλουμε να
είναι ήρεμα» είπε.
Ο εμβολιασμός θα είναι διαθέσιμος σε
ορισμένα σχολεία από την επόμενη εβδομάδα.
Η σχολική μεταφορά θα οργανωθεί από
άλλα ιδρύματα για να οδηγήσουν τα παιδιά σε χώρους εμβολιασμού, με τη συγκατάθεση των γονέων.
Το διαβατήριο εμβολιασμού δε θα ισχύει
για παιδιά 12 ετών και κάτω.
Το Κεμπέκ ελπίζει να εμβολιάσει όσο το
δυνατόν περισσότερα παιδιά μέχρι τα
Χριστούγεννα με μια πρώτη δόση και μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου με μια δεύτερη
δόση.
Ο εμβολιασμός των παιδιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τις
αρχές, για ενδεχόμενη χαλάρωση των μέτρων υγείας.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, υποστήριξε την Τρίτη 23/11
ότι ήταν πάνω από όλα προσωπική επιλογή.
«Επιμένω στο γεγονός ότι δεν πρέπει
να πιέζουμε τα παιδιά ή τους γονείς. Δε
θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση
όπου τα παιδιά στιγματίζονται επειδή δεν
έχουν εμβολιαστεί» είπε.
Ωστόσο, υπογράμμισε τα οφέλη για τα
νήπια, αλλά και για τους γονείς, την οικογένεια, τους συγγενείς και την κοινωνία.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας
Christian Dubé δηλώνει ότι θέλει να σεβαστεί την επιλογή των γονιών.
«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος
τρόπος για να γίνει αυτή η προσέγγιση,
όχι να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, γιατί θέλουμε να αφήσουμε αυτή την
επιλογή στην αποκλειστική κρίση των γονέων», είπε.
Η κυβέρνηση Legault ελπίζει ότι θα μπορέσει να άρει την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ή τις
αρχές Μαρτίου, εάν ο εμβολιασμός είναι
επιτυχής.
Σε αρκετές επαρχίες, οι επιχειρήσεις εμβολιασμού για νήπια ξεκινούν, όπως στο
Οντάριο. Το εμβόλιο για τα παιδιά θα περιλαμβάνει χαμηλότερη δόση από αυτή
για τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά.
Να σημειωθεί ότι έως την Τρίτη 23/11, οι
επαγγελματίες υγείας του Κεμπέκ έχουν
χορηγήσει 13.478.504 δόσεις εμβολίου.
Η επαρχία λέει ότι το 91% του επιλέξιμου
πληθυσμού (εκτός των ατόμων κάτω των
12 ετών) έχει λάβει μία δόση εμβολίου και
το 88% έχει λάβει και τις δύο δόσεις.
Η επιτροπή ανοσοποίησης του Κεμπέκ
συνιστά τη χορήγηση δεύτερης δόσης
εμβολίου τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες
μετά την πρώτη.
Παρόλο που ο υπουργός Υγείας λέει ότι
σκοπεύει να εμβολιάσει τα περισσότερα
από τα 650.000 παιδιά της επαρχίας με
τουλάχιστον μία δόση μέχρι τα Χριστούγεννα, δε θα υπόκεινται στον κανόνα του
διαβατηρίου εμβολίων.
Ο Legault είπε ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να κάνουν κράτηση για ένα αναμνηστικό εμβόλιο τώρα και ότι η δημόσια
υγεία δε συνιστά τρίτη δόση για άτομα
κάτω των 70 ετών. Προέτρεψε τους κατοίκους του Κεμπέκ να σεβαστούν τα ισχύοντα μέτρα υγείας, όπως το πολύ 10 άτομα
σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις, ακόμη και
κατά τις χειμερινές διακοπές.
© CTV news, Ici Radio Canada

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή
26 Νοεμβρίου:

Το μοναδικό ντοκιμαντέρ του Χρήστου Γιατράκου

ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ:

Ζωντανή απόδειξη θάρρους, τόλμης και
πατριωτισμού. Πήρε μέρος σε πέντε πολέμους
μεταξύ αυτών τους δύο παγκοσμίους πολέμους.
Για πρώτη φορά
κινηματογραφήθηκαν
ιδιαίτερες και κρυφές
έως σήμερα αίθουσες
του Θωρηκτού
Γ. Αβέρωφ

Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΤΗΣ 3ης & 4ης
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
3η αγωνιστική (20-21/11)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ρόδος – Διαγόρας Ρόδου 3-0
Ηρόδοτος – Ζάκυνθος 2-0
ΑΕΚ Β’ – Καραϊσκάκης Άρτας 2-1
Αιγάλεω – ΟΦ Ιεράπετρας 2-0
Επισκοπή – Αστέρας Βλαχιώτη 0-1
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Β’ 1-2
Κηφισιά – Εργοτέλης 1-2
Λεβαδειακός – Χανιά 1-1
Ρεπό: Καλλιθέα
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αναγέννηση Καρδ. – Αλμωπός Αριδ. 4-0
Απόλλων Πόντου – Νίκη Βόλου 0-0
Βέροια – Ολυμπιακός Βόλου 3-0
Ξάνθη – Θεσπρωτός 1-0
Πιερικός – Καβάλα 7-0
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’ 0-0
Ολυμπιακός Β’ – ΑΕ Λάρισα 1-0
Πανσερραϊκός – Τρίκαλα 1-1
Ρεπό: Απόλλων Λάρισας
4η αγωνιστική (24/11)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Καραϊσκάκης Άρτας – Καλαμάτα 0-1
Αστέρας Βλαχιώτη – Κηφισιά 0-1
Διαγόρας Ρόδου – Επισκοπή 1-0
Εργοτέλης – ΑΕΚ Β’ 0-0
Ζάκυνθος – Λεβαδειακός [Αναβολή]
Καλλιθέα – Αιγάλεω 1-0
ΟΦ Ιεράπετρας – Ηρόδοτος 1-1
Χανιά – Ρόδος 2-2
Ρεπό: Παναθηναϊκός Β’
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕ Λάρισα – Πανσερραϊκός 2-0
Αλμωπός Αριδαίας – Πιερικός 3-1
Απόλλων Λάρισας – Ολυμπιακός Β’ 2-2
Καβάλα – Ξάνθη 0-6
Ολυμπιακός Β. – Απόλλων Πόντου 3-2
ΠΑΟΚ Β’ – Βέροια 1-2
Τρίκαλα – Ηρακλής 0-0
Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
Ρεπό: Θεσπρωτός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 4 αγώνες)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1] ΑΕΚ Β’ 10 (5-1)
2] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 (6-1)
3] ΚΗΦΙΣΙΑ 9 (6-2)
4] ΡΟΔΟΣ 8 (6-2)
5] ΑΙΓΑΛΕΩ 7 (4-2)
6] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 (3-2)
7] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 7 (4-5)
8] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 (4-3)
9] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 (4-3)
10] ΧΑΝΙΑ 4 (4-4)
11] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 (2-3)
12] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 3 (2-5)
13] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 (2-3)
14] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 3 (2-5)
15] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 (2-5)
16] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 (0-4)
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ -3 (0-6)
* Η Ζάκυνθος αποκλείστηκε
από το πρωτάθλημα
** Οι ομάδες με πλάγια γράμματα
έχουν από 3 αγώνες
*** Με έντονα γράμματα οι ομάδες
που υποβιβάζονται
**** Ο πρωταθλητής ανεβαίνει
στη Σούπερ Λίγκα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1] ΒΕΡΟΙΑ 10 (8-3)
2] ΞΑΝΘΗ 7 (8-1)
3] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 7 (6-3)
4] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 (5-1)
5] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6 (3-2)
6] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 6 (4-1)
7] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6 (5-6)
8] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 (6-8)
9] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 (9-5)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 (5-5)
11] ΗΡΑΚΛΗΣ 4 (1-1)
12] ΤΡΙΚΑΛΑ 3 (4-4)
13] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 (4-6)
14] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3 (1-2)
15] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 (5-7)
16] ΠΑΟΚ Β’ 2 (3-6)
17] ΚΑΒΑΛΑ 0 (0-16)
* Οι ομάδες με πλάγια γράμματα
έχουν από 3 αγώνες
** Με έντονα γράμματα οι ομάδες
που υποβιβάζονται.
*** Ο πρωταθλητής ανεβαίνει
στη Σούπερ Λίγκα.

Επόμενη αγωνιστική (5η)
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ Β’ – Αστέρας Βλαχιώτη
Επισκοπή – Χανιά
Ηρόδοτος – Καλλιθέα
Καλαμάτα – Εργοτέλης
Κηφισιά – Διαγόρας Ρόδου
Λεβαδειακός – ΟΦ Ιεράπετρας
Παναθηναϊκός Β’ – Καραϊσκάκης Άρτας
Ρόδος – Ζάκυνθος
Ρεπό: Αιγάλεω
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αναγέννηση Καρδ. – Ολυμπιακός Βόλου
Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ Β’
Βέροια – Τρίκαλα
Ηρακλής – ΑΕ Λάρισα
Θεσπρωτός – Καβάλα
Ξάνθη – Αλμωπός Αριδαίας
Πανσερραϊκός – Απόλλων Λάρισας
Πιερικός – Νίκη Βόλου
Ρεπό: Ολυμπιακός Β’

Αποβλήθηκε η Ζάκυνθος
από τη Super League 2!

Δ

ε λέει να… ησυχάσει η Super League
2! Η Λίγκα εξέδωσε ανακοίνωση, στην
οποία δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτέρας
22/11 και πέρα από την έγκριση της πρότασης της ΕΡΤ για το τηλεοπτικό συμβόλαιο,
αποφασίστηκε και η αποβολή της Ζακύνθου από το πρωτάθλημα!
Η ΕΕΑ, συγκεκριμένα, έστειλε μια απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με
την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της ομάδας των Επτανήσων κατά των
αποφάσεων της ΕΕΑ για τη μη χορήγηση
πιστοποιητικού συμμετοχής!
Η Ζάκυνθος, θυμίζουμε, δικαιώθηκε στις
29 Οκτωβρίου μετά τη δικαστική διαμάχη
με την ΕΕΑ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί
το πρωτάθλημα τρεις ώρες πριν τη σέντρα και να γίνει νέα κλήρωση.
Οι νησιώτες, ωστόσο, δε θα το αφήσουν
έτσι ούτε τώρα, καθώς έχουν καταθέσει νέα αίτηση αναστολής της απόφασης,
γι αυτό και θα ανακοινωθεί η αναβολή του
αγώνα της Τετάρτης (24/11, 15:00) με το
Λεβαδειακό. Αν δικαιωθούν, το παιχνίδι θα
οριστεί σε νέα ημερομηνία. Αν όχι, τότε η
Ζάκυνθος θα αποβληθεί οριστικά.

CHAMPIONS LEAGUE

Στο φινάλε τα 5

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ

Ο

ι ομάδες που έχουν
εξασφαλίσει την
πρόκριση στις «16» του
φετινού
Champions
League έγιναν 11 μετά
την ολοκλήρωση της
5ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων,
ενώ οι υπόλοιπες πέντε θα προκύψουν
μετά και τη διεξαγωγή της 6ης ημέρας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στους 8 ομίλους:
1oς ΟΜΙΛΟΣ
Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σ.Ζ. 2-1
(63΄ Στέρλινγκ, 77΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς –
50΄ Μπαπέ)
Κλαμπ Μπριζ – Λειψία 0-5
(12΄, 90΄+3 Ενκουνκού, 17΄ πέν., 45΄+1
Φόρμπσεργκ, 27΄Αντρέ Σίλβα)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Μάντσεστερ Σίτι 12, Παρί Σεν Ζερμέν 8,
Λειψία 4, Μπριζ 4

4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-0
(61΄, 67΄ Τζέκο)
Σέριφ Τιρασπόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
(30΄ Αλάμπα, 45΄+2 Κρόος,
56΄ Μπενζεμά)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Ρεάλ Μαδρίτης 12, Ίντερ 10,
Σέριφ Τιρασπόλ 6, Σαχτάρ Ντόνετσκ 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Ντιναμό Κιέβου – Μπάγερν Μ. 1-2
(70΄ Γκάρμας – 14΄ Λεβαντόφσκι,
42΄ Κομάν)
Μπαρτσελόνα – Μπενφίκα 0-0
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Μπάγερν 15, Μπαρτσελόνα 7,
Μπενφίκα 5, Ντιναμό Κιέβου 1
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Γ. 0-2
(78΄ Ρονάλντο, 90΄ Σάντσο)
Γιουνγκ Μπόις – Αταλάντα 3-3
(39΄ Σιμπάτσε, 80΄ Σιέρο, 84΄ Εφτί – 10΄
Ζαπάτα, 51΄ Παλομίνο, 88΄ Μουριέλ)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Μάντσεστερ Γ. 10, Βιγιαρεάλ 7,
Αταλάντα 6, Γιούνγκ Μπόις 4

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λίβερπουλ – Πόρτο 2-0
(52΄ Τιάγκο Αλκάνταρα, 70΄ Σαλάχ)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μίλαν 0-1
(87΄ Μεσίας)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Λίβερπουλ 15, Πόρτο 5, Μίλαν 4,
Ατλέτικο Μαδρίτης 4

7ος ΟΜΙΛΟΣ
Σεβίλλη – Βόλφσμπουργκ 2-0
(12΄ Χορδάν, 90+8΄ Ράφα Μιρ)
Λιλ – Σάλτσμπουργκ 1-0
(31΄ Ντέιβιντ)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Λιλ 8, Σάλτσμπουργκ 7,
Σεβίλλη 6, Βόλφσμπουργκ 5

3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μπεσίκτας – Άγιαξ 1-2
(22΄ πέν. Γκεζάλ – 54΄, 69΄ Αλέ)
Σπόρτινγκ Λ. – Ντόρτμουντ 3-1
(30΄, 39΄ Πέδρο Γκονσάλβες,
81΄ Πόρο – 90΄+3 Μάλεν)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Άγιαξ 15, Σπόρτινγκ Λ. 9,
Ντόρτμουντ 6, Μπεσίκτας 0

8ος ΟΜΙΛΟΣ
Τσέλσι – Γιουβέντους 4-0
(25΄ Τσαλόμπα, 55΄ Ρις Τζέιμς,
58΄ Χάντσον Οντόι, 90+5΄ Βέρνερ)
Μάλμε – Ζενίτ 1-1
(28΄ Ρικς – 90+2΄πέν. Ρακίτσκι)
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Τσέλσι 12, Γιουβέντους 12,
Ζενίτ 4, Μάλμε 1

EUROPA CONFERENCE LEAGUE
ΣΛΟΒΑΝ – ΠΑΟΚ 0-0

Κλώτσησε την
ευκαιρία ο ΠΑΟΚ

Τ

ην ευκαιρία να κλειδώσει τη 2η θέση
του 6ου ομίλου του Europa Conference
League έχασε την Πέμπτη (25/11) ο ΠΑΟΚ,
ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τη Σλόβαν στη
Μπρατισλάβα. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε στο κεκλεισμένων των θυρών
«Stadion Tehelne pole» κι ενώ είχε τις καλύτερες -αλλά όχι και πολλές- στιγμές στην
αναμέτρηση, δεν μπόρεσε να σκοράρει και
πλέον τίποτα δεν είναι στα χέρια του.
Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου παρέμεινε στην 3η θέση, ισόβαθμη (8β.) με τους
2ους Σλοβάκους – οι οποίοι υπερτερούν
στα μεταξύ τους λόγω της καλύτερης διαφοράς στα γκολ.
Έτσι, στην 6η και τελευταία αγωνιστική,
όπου υποδέχεται τη Λίνκολν, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σλόβαν, η
οποία φιλοξενείται από την αδιάφορη Κοπεγχάγη (εξασφάλισε την πρώτη θέση επικρατώντας 4-0 της Λίνκολν) ή να υπερκαλύψει τη διαφορά στα γκολ (στο +3 η Σλόβαν
και στο +2 ο ΠΑΟΚ).
Βαθμολογία: Κοπεγχάγη 12 (13-5), Σλόβαν
8 (8-5), ΠΑΟΚ 8 (6-4), Λίνκολν 0 (2-15)
* Ο 1ος προκρίνεται απευθείας στους «16»,
ενώ ο 2ος δίνει αγώνες νοκ-άουτ με κάποια
ομάδα που θα τερματίσει 3η σε όμιλο του
Europa League

EUROPA LEAGUE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΞΕ 1-0

«Καθάρισε» Φενέρ και
πρόκριση και βλέπει
πρωτιά ο Ολυμπιακός!

Θ

ρύλος στο… θρίλερ! Ο Τικίνιο «χτύπησε» ξανά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο
90’ (1-0), εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa
League! Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν ζωντανοί για την πρωτιά,
με την Άιντραχτ να σώζει το βαθμό στο
90’+4’ κόντρα στην Αντβέρπ στη Φρανκφούρτη (2-2). Πλέον, οι Πειραιώτες
αναζητούν νίκη επί της Αντβέρπ στο Βέλγιο την τελευταία αγωνιστική και ήττα
της Άιντραχτ από την Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη για να προκριθεί, με τους
Τούρκους να είναι αδιάφοροι, εφόσον
δεν μπορούν να πέσουν από την τρίτη
θέση αλλά ούτε και να διεκδικήσουν τη
δεύτερη. Ο Ολεγκ Ρέαμπτσουκ παίρνει
το… βραβείο του MVP του αγώνα, παρότι ο Τικίνιο σκοράρει. Έχει την ασίστ στο
γκολ, αμυντικά είναι απροσπέλαστος και
επιθετικά είχε πολλά ανεβάσματα, περνώντας την πιο «κρίσιμη» σέντρα από
όλες στον αγώνα!
Στη βαθμολογία (σε 5 αγώνες):
Άιντραχτ 11 (9-5), Ολυμπιακός 9 (8-6),
Φενέρ 5 (6-7), Αντβέρπ 2 (5-10)
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ | 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νίκη τίτλου ο Ολυμπιακός 3-2 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
Έσπασε το... ρόδι απέναντι στη Λαμία ο Παναθηναϊκός

Η

10η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ 1 διαμόρφωσε μια νέα
κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας κι ας μην
προέκυψε καμία αλλαγή στη σειρά κατάταξης παρά μόνο
στις ισορροπίες.
Με τη νίκη του με το χορταστικό 3-2 στο ντέρμπι με την
ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ των 40 χιλ. θεατών (φωτ.), ο Ολυμπιακός αύξησε τη διαφορά στο +6 από την «Ένωση» και στο +7 από
τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε σαν… φάντασμα στο Περιστέρι και ηττήθηκε 2-0 από τον ουραγό Ατρόμητο. Ήταν
η πρώτη νίκη των γηπεδούχων και ήλθε με τα πρώτα γκολ

τού – πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ – Κουλούρη, έπειτα από δύο
χρόνια αφλογιστίας και με υπηρεσιακό προπονητή τον…
Κορακάκη, καθώς ο Παράσχος και οι συνεργάτες του είχαν
προσβληθεί από κορωνοϊό!
Τη νίκη της αγωνιστικής (και τη μεγαλύτερη εκτός έδρας
στην ιστορία του) πέτυχε ο εκπληκτικός ΠΑΣ Γιάννενα με
το εκκωφαντικό 5-0 επί του Άρη, ενώ μικρότερη σε έκταση
αλλά οπωσδήποτε ηχηρή, ήταν και η επικράτηση του ΟΦΗ
επί του Βόλου με 2-0 στο Πανθεσσαλικό.
Ιωνικός και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 και απομακρύνθηκαν από την πρώτη εξάδα, με τον Παναιτωλικό να
κερδίζει τη μάχη στην ουρά, επικρατώντας 1-0 του Απόλλωνα στο Αγρίνιο.
Στο παιχνίδι που «έκλεισε» την αγωνιστική, άνεμος… αλλαγής διέλυσε τα μαύρα σύννεφα που έφερε το γκολ – κεφαλιά του Αραμπούλι στο 36΄ και μετέτρεψε το αγχωτικό για
τον Παναθηναϊκό 1-0 του ημιχρόνου στο θριαμβευτικό 1-3
στο Πανθεσσαλικό, στην πρώτη του νίκη (και πρώτη ανατροπή) εκτός έδρας από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Μια νίκη που παραλίγο να αποδειχθεί «πύρρειος» λόγω
των τραυματισμού των Καρλίτος (διάταση στον δικέφαλο)
και Λούντκβιστ (διάστρεμμα α΄ βαθμού), που γλίτωσαν τα
χειρότερα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο ΠΑΟ στο ΣΕΦ… μεταμορφώνεται!
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 81-76 | Φαρδιά
– πλατιά η «σφραγίδα» Νέντοβιτς | Σοβαρά επεισόδια στα αποδυτήρια μετά τη λήξη

Ό

σα χρόνια κι αν περάσουν, σε όποια κατάσταση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
κι αν βρίσκονται οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός
(σε
8 αγώνες)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
απέδειξε και στην πράξη, πως τα παιχνίδια με τον ΟλυΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ
78-68
μπιακό είναι κάτι το… διαφορετικό.
1] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 14
Οι «πράσινοι» – στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 76-61
2] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13
Α1 του μπάσκετ – επικράτησαν με 81-76 επί του «αιώ- ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ 81-82
3] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13
νιου» αντιπάλου τους μέσα στο ΣΕΦ, κόντρα σε όλα τα ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ 82-71
4] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 12
προγνωστικά, στο πρώτο ντέρμπι τους στην Α1 ύστε- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ 76-81
5] ΑΕΚ 12
ρα από τρία χρόνια, «σπάζοντάς» του το εντός έδρας • Ο αγώνας Ηρακλής-Ιωνικός
6] ΛΑΥΡΙΟ 12
αήττητο σε Ελλάδα και Ευρώπη και «πιάνοντάς» τον αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων
7] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11
στη βαθμολογία (6-1). Ο Παναθηναϊκός έβαλε… δύσκο- covid-19 στην ομάδα του Ιωνικού
8] ΑΡΗΣ 10
λα στους γηπεδούχους με την άμυνα ζώνης που έπαιξε ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ
9] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9
ο προπονητής του. Το πρώτο ημίχρονο (33-36) είχε μια
10] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9
Η
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9 )
κλασική εικόνα ντέρμπι «αιωνίων» με δυνατές μονο11] ΠΑΟΚ 9
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12
μαχίες, χαμηλό ρυθμό και σκορ.
12] ΛΑΡΙΣΑ 8
Στην 3η περίοδο το επιμέρους σκορ 26-12, με την εκ- ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΟΚ
13] ΗΡΑΚΛΗΣ 4
πληκτική παρουσία του Μουσταφά Φαλ, δεν προμή- ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
* Προμηθέας, Κολοσσός, ΑΕΚ,
νυε καθόλου τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αφού ο σέντερ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12
Λαύριο από 8 αγώνες.
του Ολυμπιακού, με 17 πόντους και απίστευτη συνει- ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Οι υπόλοιποι από 7 αγώνες
σφορά σε άμυνα και επίθεση, φάνταζε απροσπέλαστο ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
και ο Ηρακλής 6 αγώνες.
ΔΕΥΤΕΡΑ
6/12
τείχος για τους φιλοξενούμενους.
Ένα καταπληκτικό comeback στο τέταρτο δεκάλεπτο, ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
όπου το «τριφύλλι» μέτρησε σερί 9-26 γυρνώντας από ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ
• Στο τέλος του αγώνα, σύμτο -14, και με έναν εξωπραγματικό Νεμάνια Νέντοβιτς, ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
φωνα με την Αστυνομία, οπαπου σημείωσε τους 16 από τους συνολικά 24 πόντους
δοί του Ολυμπιακού επιτέθητου, ήταν ο παράγοντας που έγειρε την πλάστιγγα
καν στους αστυνομικούς, φθάνοντας μέχρι τα αποδυτήρια
υπέρ του Παναθηναϊκού, ενώ καθοριστική συμβολή είχαν των «πρασίνων». Έγιναν τέσσερις προσαγωγές.
και οι Κασελάκης και Σαντ Ρος με κρίσιμα τρίποντα και λέι
απ.
ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 33-36, 59-48, 76-81

10η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ - ΟΦΗ 0-2
12’, 50’ Τοράλ
ΑΡΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-5
5΄ Σνάϊντερ, 35΄Μιλιντσεάνου, 54΄Περέα,
71΄πέν. Εραμούσπε, 85΄Μέντες
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-1
14’ Τουράμ - 29΄Τιλίκα
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1-0
65΄Φλόρες
ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
15’, 79’ Αραούχο - 1’ Καμαρά Αγκιμπού,
34’, 70’ Ελ Αραμπί
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΟΚ 2-0
45’, 68’ πέν. Κουλούρης
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-3
35’ Αραμπούλι - 56’ Λούντκβιστ,
86’ πέν. Μακέντα, 87’ Μαουρίτσιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 10 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΠΑΟΚ
04. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
05. ΟΦΗ
06. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
07. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
08. ΑΡΗΣ
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
11. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

26 (18-7)
20 (22-13)
19 (20-13)
16 (14-6)
15 (11-8)
14 (18-10)
14 (18-20)
11 (13-11)
10 (6-9)
10 (7-12)
9 (10-14)
8 (10-20)
6 (7-18)
6 (6-19)

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

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
12:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
12:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΚ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
08:00 ΟΦΗ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
08:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
12:30 ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ
12:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΑΡΑΟΥΧΟ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ
ΠΑΟ
8
ΑΕΚ
6
ΑΕΚ
5
ΒΟΛΟΣ 5

ΑΓ.
10
9
10
10

• Οι Κούρτιτς (ΠΑΟΚ), Βέργος (Παναιτωλικός),
Νέϊρα (ΟΦΗ), Ελ Αραμπί (ΟΣΦΠ), Καμαρά
Αγκιμπού (ΟΣΦΠ) και Τικίνιο (ΟΣΦΠ) έχουν
από 4 γκολ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
ΑΟΣΜΑΝ

ΑΣΙΣΤ
ΟΜΑΔΑ ΑΣΙΣΤ ΑΓ.
ΑΕΚ
7
9
ΠΑΟΚ
3
9
ΙΩΝΙΚΟΣ
3 10

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

514-991-7408

info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιόρτασαν οι παλαιοί Οδηγοί και Πρόσκοποι

Καλωσορίζουμε τον π. Ιωάννη
Νέος Ιερέας στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Ο

π. Ιωάννης Φορτομάς γεννήθηκε στην Αθήνα,
στις 12 Ιουλίου 1989. Λίγο μετά τη γέννησή του,
οι γονείς του μετανάστευσαν στον Καναδά. Μεγάλωσε στο Μπράντφορντ του Οντάριο όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή
του. Η ενορία του, κατά την παιδική του ηλικία και την
εφηβεία του, ήταν ο Άγιος Δημήτριος στο Χάμιλτον,
όπου απέκτησε τις πρώτες γνώσεις για την ιεροσύνη.
Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο
Πανεπιστήμιο Laurentian, στο Sudbury του Οντάριο.
Το 2014, γνώρισε την Πρεσβυτέρα Ελίζαμπεθ, με την
οποία παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2015, στην
Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, από όπου κατάγεται
η Πρεσβυτέρα. Την ίδια χρονιά μετανάστευσαν στην
Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Το φθινόπωρο του 2016,
ο π. Ιωάννης συνάντησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπο-

λίτη Ύδρας Εφραίμ, ο οποίος ζήτησε από τον Πατέρα
να υπηρετήσει ως Ιερέας της ενορίας στη Μητρόπολή
του. Ο Πατέρας χειροτονήθηκε σε Διακονικό και Ιερέα
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας Εφραίμ,
στις 7 Ιανουαρίου 2017 και 9 Απριλίου 2017, αντίστοιχα. Και οι δύο χειροτονίες έγιναν στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
στο Κρανίδι, στην Ελλάδα. Ο π. Ιωάννης υπηρέτησε
ως Ιερέας της ενορίας για δύο περίπου χρόνια στους
Φούρνους, στην ενορία των Αγίων Ταξιαρχών και για
άλλα δύο χρόνια στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.
Ο π. Ιωάννης ξεκίνησε την άσκηση των ποιμαντικών
του καθηκόντων στον Καναδά, στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννη τον Βαπτιστή, στη Νότια Ακτή, από τις 19 Νοεμβρίου, με την ευλογία του Θεοφιλέστατου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Σωτηρίου.

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Εργαστήριο από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

Τ

Τ

ην Κυριακή, 21 Νοεμβρίου, στο Palace
Reception Halls, γιορτάστηκαν τα 25 χρόνια
της ομάδας Παλαιών Οδηγών και Προσκόπων
«59th Baden Powell Guild Sοcrates». Η ομάδα
αυτή αποτελείται από Οδηγούς και Προσκόπους
των παλαιών ομάδων της Ελληνικής Κοινότητος
Μείζονος Μοντρεάλ.
Η ομάδα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της
παροικίας, στην 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, στα πανηγύρια της Κοινότητας, προσφέρει
βοήθεια στις εκδηλώσεις Μακαρονάδας του Magic
Mission, και όπου αλλού χρειαστεί, καθώς τα μέλη
της δεν ξεχνούν ότι πρέπει να κάνουν κάθε μέρα
μια καλή πράξη. Επίσης, δεν ξεχνούν, κάθε χρόνο, τη Μεγάλη Παρασκευή, να βρίσκονται στην
εκκλησία, για να βοηθήσουν στην περιφορά του
Επιταφίου.
Ιδρυτής και Αρχηγός της ομάδας, για 25 χρόνια,
είναι ο ακούραστος Μενέλαος Παυλίδης.

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΨΑΡΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Ή DINE-IN
Στη Νότια Ακτή (Νέα ημερομηνία)

ην Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, στις 5:30 μ.μ. σας προσκαλούμε σε ένα υβριδικό
εργαστήριο (διαδικτυακά ή αυτοπροσώπως). Στο Μοντρεάλ, στη Στέγη Ηλικιωμένων (5777 Wilderton), στο Laval στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού (4865 du
Souvenir, Chomedey) και στο Κοινοτικό Κέντρο της ΕΚΜΜ Νότιας Ακτής (5220
Grande-Allée, St-Hubert).
Το θέμα που θα συζητηθεί είναι “Ζώντας με Διαβήτη Τύπου 2”
• Τι είναι ο Διαβήτης;
• Υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία
• Διαχείριση διατροφής
• Άσκηση
• Συνέπειες του διαβήτη
• Πώς να λαμβάνετε τα επίπεδα γλυκόζης
•Θεραπεία
• Χορήγηση ινσουλίνης
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εκ των προτέρων, έως την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, έως τις 12:00 το μεσημέρι:
· Ηλεκτρονικά στο: hcgm.org/social-services/upcoming-events/
· e-mail στη διεύθυνση: infosshq@hcgm.org
· Καλέστε μας στο: 514-738-2421 εσωτ: 135. Αφήστε μήνυμα με το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και ότι επιβεβαιώνετε τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο.
Μόλις επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, είτε μέσω
email, είτε μέσω τηλεφώνου, για να σας δώσουμε τον σύνδεσμο πρόσβασης
μέσω του google meet για το εικονικό εργαστήριο.
Στα δια ζώσης εργαστήρια θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον
COVID-19, η χρήση μάσκας είναι πάντα υποχρεωτική και πρέπει να τηρείται
απόσταση ενός μέτρου. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 20 άτομα στις ακόλουθες
τοποθεσίες: Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότια Ακτή.

Σ

ε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες της Νότιας Ακτής, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Γυναικείο Τμήμα
Νότιας Ακτής συμμετέχουν στη διοργάνωση της Λέσχης Ηλικιωμένων Ζευς και
προετοιμάζουν γεύμα, σε πακέτο για το σπίτι (take-out) ή dine-in, για όσους επιθυμούν να δειπνήσουν με την οικογένεια ή φίλους, στο Κοινοτικό Κέντρο Νότιας
Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert. Την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, στις 12:00
μ.μ. μαγειρεύουμε για εσάς, με την ελπίδα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα
χρήματα για την Κοινότητά μας και τον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή.
Το γεύμα περιλαμβάνει ψάρι με ρύζι, τηγανητές πατάτες, σαλάτα και λουκουμάδες
από το Mr. Puffs -Brossard, στην τιμή των $25. Με την συμμετοχή σας βοηθάτε
να διατηρηθούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού μας. Η οργάνωση του γεύματος
θα λειτουργήσει μόνο με προπαραγγελίες. Μπορείτε να δώσετε τις παραγγελίες
σας καλώντας ή στέλνοντας ένα μήνυμα στο 514-296-4439, μέχρι το Σάββατο, 4
Δεκεμβρίου, το μεσημέρι. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει κράτηση για όσους δειπνήσουν στην αίθουσα, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.
Όσοι επιθυμούν να δειπνήσουν στην αίθουσα του Κοινοτικού Κέντρου θα πρέπει
να είναι εφοδιασμένοι με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολιασμού (Vaccination
Passport) και να εφαρμόσουν τα τρέχοντα υγειονομικά μέτρα για την προστασία
από τον κορονοϊό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας και σας περιμένουμε όλους.

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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Η «ΦΙΛΙΑ»
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!

Αγαπητά μέλη και φίλοι
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά
Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Για μία ακόμα φο
Η επιτυχία των εκδηλ
της παροικίας μας ,α

Ο Οργανισμός Τρ

τηνΓια
καινούργια
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝπεΕ
πληροφ
μελών για το
2017
ΜΟΝΤΡΕ

Τ

Deputy National Baden Powell Guilds of
Canada, αντιπρόσωποι της Εφορείας του
Κεμπέκ και των Ελληνικών Προσκοπικών
Ομάδων Παυλίδη και τα μέλη της Ομάδας, τα οποία τιμήθηκαν για τις υπηρεσίες πού προσφέρουν.
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Η επόμενη συνάντησή
Οι
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Qc H7V 1C8.
Σάββατο
9όλους
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9:00π
Ενημέρωσης,
St-Martin.
Αναχώρηση
Για
την Επιτροπή11:0
«Γεύ
ΟΣυμμετοχή
Πρόεδρος
$10.
Τάσσος Ξυπολιτάκης

την
Πίστη
και την
Ελληνική
τους ταυτότητα.
Όσο για
το Λαβάλ,
τις Αδελφότητας
συναντήσεις
μας
Εκ
τουΟρθόδοξη
Διοικητικού
Συμβουλίου
τηςέχουμε
Λακωνικής
Καναδά
Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
κάθε Δευτέρα μεσημέρι
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

στοΤαSCORES
πουαρχίζουν
βρίσκεται
γωνία Chomedey
μαθήματα
στιςστη
9 Σεπτεμβρίου
2017.&
Για εγγραφές
και πληροφορίες
τηλεφωνείστε
στο
Η είσοδος
είναι από την
πλαϊνή πόρτα.
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Πορεία για την υπ
Θα πρέπει όσοι επιθυμούν να έλθουν, να έχουν κάνει και τα δύο
( Διανομή φαγητο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
εμβόλια,
γι’αυτό να έχετε τα χαρτιά μαζί σας.
Θα περπατήσουμε
–

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση της νέας περιόδου, μια συνεστίαση στην
αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch,

ασκήσεις και θα επ
Για όσους δεν περ

AHEP
Θα προσφερθούν

Για το
πληροφορίες
και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 Καλούμε
3021
Πάρτυ
Χρ
τις οικογ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
Οργάνωση Εκμάθησης
Παραδοσιακών
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών
σου Δάφνη5757
Σφακιανάκη.

www.newsﬁrst.ca

Ειδική αναγνώριση έλαβαν επίσης ο
ιδιοκτήτης του Palace Reception Halls, κ.
Νίκος Τσατάς και ο διευθυντής κ. Γιώργος Αναγνώστου, πρώην Τοπικός Έφορος
Θεσσαλονίκης.

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
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και πάλι την διδασκαλία
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό θα3το
αποτελούν$500
παιδιά
1ο Με
βραβείο:
ο βραβείο:
ο βραβείο:
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ
σου Γιάννης, οι παππούδες
και εσωτ. 114,
στο 514-738-2421,

Η διδασκαλία
θα είναι
δωρεάν
και σου.
προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά
με
email
στο fundraisingcommittee@hcgm.org
οι γιαγιάδες
και
οι νονοί
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445

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

Δάφνη
Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις
514-271-3969

εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε στον κον Νίκο Μηλιώνη
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα
celebrations@newsfirst.ca
Send your photos
α
γραφεία του συλλόγου
937
514 270
4858
Or drop
by ST-Roch
our officeτηλ.
at 3860
Notre-Dame
#304
FREE OF CHARGE

Ο κ. Μενέλαος Παυλίδης

Α

Στο Μόντρεαλ
Όλους
εσάς που
συ
την
Πέμπτη
7 Σεπ
Συλλόγων
με οργα
μικρόδ
αίθουσα
Ητου
ΦΙΛΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.
όλους υπάρχει θέσ
υπ
και
στο Λαβάλ
εμπειρία
της περσιν
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
στην
την
Δευτέρα
11
Σ
με
το μικρό ανθρώπ
τοΟΚαλώς
Ήλθατε Τρίτης
από τιςΗλικίας
καλοκαιρινές
διακοπές.
Οργανισμός
η «ΦΙΛΙΑ»
πληροφορεί τα μέληLevesque
του
west, Στ
Τό
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
δωρεάν μεσημερια
Την
στο
Μόντρεαλ
ότι
την
από
τη
Πέμπτη
18
Νοεμβρίου
2021, στην
Με την συμμετοχή
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή
μουσική,
χορό
και
ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.
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παρακαλούμε
να κλείακόμη χρόνο γεμά
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της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τις θέσεις σας εγκαίρως,
τηλεφωνώντας
στους:
συναντήσεις
μας
κάθε
Πέμπτη.
(
από
το
Phar
Είσθε
όλοι
ευπρόσ
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Το εισιτήριο
στην
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Στην επιτυχ
Βούλα Ρουμελιώτη
(Πρόεδρος
Τμήματος)
514-277-7361
μια κάρτ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΛΑΒΑΛ

ην Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, στο
Κέντρο δεξιώσεων Palace, γιορτάστηκαν τα 25 χρόνια της Ομάδας Παλαιών Οδηγών και Προσκόπων της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, 59th Baden
Powell Guild Sοcrates.
Πιστή στον όρκο των Προσκόπων, η
Ομάδα συμμετέχει σε όλες τις Εθνικές
και θρησκευτικές επετείους και όποτε
της ζητηθεί, δίνει το παρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρέχοντας βοήθεια σε
κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς όπως το Magic Mission κ.α.
Στον εορτασμό παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γερουσιαστής κ. Λεωνίδας
Χουσάκος, η Ομοσπονδιακή Βουλευτής,
κ. Άννη Κουτράκη, ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ
κ. Ανδρέας Κριλής, ο πρώην πρόεδρος κ.
Βασίλης Μπαλαμπάνος, από την πλευρά
του Προσκοπισμού, η Marcia Mckinnis,

Στε

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ δεν ευθύνονται για το περιεχό
ανακοινώσεων που δημοσιεύονται δωρεάν. Για την καλύτερη ποιότητα συνιστούμε όπως
αυτή μας επιτρέπει να διορθώνουμε και τα συντακτικά λάθη. Ο χώρος είναι περιορισμένος
ΛΑΚΩ
Ν

Τιμητική εκδήλωση για τους
Παλαιούς Προσκόπους
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Mo
• δύο
συστ
από
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Στης 5:00
μ.μ.
απαραιτή
μέσω ασκήσεων
κ
• μία έκθεσ

επαγγελμ
Για περισσότερες
π
Τα μαθήματα
είνα
ιθαγένεια
επικοινωνήστε
με
επαγγελματία
γυμτ
των επαν
georgia.tridimas@
Roch δωμάτιο SS-

Οι συμπληρωμένες

Επιτροπής
Εκπαίδε
Το
πρόγραμμα
θ’ α

κάτωθη διεύθυνση

Για περισσότερες
AHEP
στο (514) 948
302
AHEP
Εαν δεν απαντήσο
5777 W

Montr

H3S 2
Από τον Οργανισμ

Για πληροφορ

Mπορείτε να βρήτε
στην ιστοσελίδα μα

Τιμητικό βραβείο τέλος απονεμήθηκε
στον ιδρυτή και αρχηγό της Ομάδας, κ.
Μενέλαο Παυλίδη (στις φωτ. πάνω με
το γερουσιαστή Λ. Χουσάκο και κάτω
με τη βουλευτή Α. Κουτράκη), για τα
86 συνεχή χρόνια αφοσίωσής του στον
Προσκοπισμό. Έσω έτοιμοι…
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ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φέρεται σε γνώση των χριστιανών της παροικίας μας ότι την 6η Δεκεμβρίου
πανηγυρίζει ο Ι. Ναός του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ. Το πρόγραμμα των
ακολουθιών είναι το εξής:
Την παραμονή της εορτής, Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα τελεσθεί ο
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων
κ.κ. Βαρθολομαίου.

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού αείμνηστου
συζύγου, πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ
(από Ηράκλειο Κρήτης, ετών 88)

Το πρωί της κυρίας ημέρα Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 8:30 π.μ. ο πανηγυρικός
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Ζηνοπόλεως κ.κ. Ιακώβου σύμφωνα με την τάξη της εκκλησίας μας. Μετά το
πέρας της Θ. Λειτουργίας, στην αίθουσα του Ι. Ναού θα πραγματοποιηθεί το
ετήσιον γεύμα με ψάρι σε πακέτο δια την πανήγυριν του Ι. Ναού από τις κυρίες
της Φιλόπτωχου.
Τόσο στον Εσπερινό, όσο και ανήμερα της εορτής θα τεθούν τα Ιερά Λείψανα
του Αγίου προς προσκύνηση των χριστιανών μας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η σύζυγος: Φανή Λιναρδάκη (Το γένος Μπακή)
Τα παιδιά: Άννα και Γεώργιος Γρηγοριάδης, Μιχάλης και Xρύσα Λιναρδάκη
Τα εγγόνια: Ηλίας, Δημήτριος, Δημήτριος, Φανή Χριστίνα, Θανάσης.
Τα αδέλφια: Αγγελική Αστρακιανάκη, Αικατερίνη και Γεώργιος Βέλκος,
Ελένη Παπαδοπούλου, Νίκη Πετροπούλου,
Ιωάννα και Τριαντάφυλλος Βασιλόπουλος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Μνήμη
Αιωνία Η ροστασία των
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Όλα τα σχετικά για το μνημόσυνο , θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συμπαράσταση σας στο βαρύ μας
πένθος του αείμνηστου συζύγου, πάτερα, παππού και αδελφού, Δημητρίου Λιναρδάκη.
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

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

ΑΡΕΤΗΣ
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(από Οροπέδιο Γρεβενών)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

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

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΟΜΠΟΛΑΣ

ΚΛΕΙΩ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

(από Πύλο Μεσσηνίας)

(από Αθήνα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Την Κυριακή 28 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 Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΙΔΗ

(από Σοφικό Κορινθίας)

(από Ναύπακτο)

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΟΥ

(από Νέα Κούταλη Λήμνου)

(από Μόντρεαλ)

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

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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου
(7707 Boulevard LaSalle, LaSalle)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΣΠΙΝΟΥ
(από Απολακκιά Ρόδου)

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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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

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

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

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

www.lazaros.ca

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

514.731.6391

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

514-715-0746

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

A ALEVRAS

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
από τον μέσο
όρο μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η Roseβάσει
Hill Foods μπορεί
να είναι το ιδανικό
μέρος
να εργαστείτε!
επιπλέον αμοιβή
απόδοσης,
τότε
ηγιαROSE
HILL FOODS
μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H Rose
Hill Foods
ιδρύθηκε το 1983
και έχει την έδρα
στο Ville και
Saint-Laurent
Μόντρεαλ.
H ROSE
HILL
FOODS
ιδρύθηκε
τοτης1983
έχει του
την
έδρα της
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων
στο Ville
του Μόντρεαλ.
στονSaint-Laurent
Καναδά.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
σε μια Παραγωγής
ηγέτιδακαιεταιρεία
στον Καναδά.
Συσκευασίας τηςτροφίμων
εταιρείας.
H ROSE HILL FOODS αναζητά υπαλλήλους ικανούς και
ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο!
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis

Οι άνθρωποι
μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245
στοιχείο!
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245
7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent .Qc, Canada H4S 2A2
www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ

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

πωλήτριες/πωλητές

για να εργαστούν στο ζαχαροπλαστείο
SERANO, στο Λαβάλ.
Πρέπει να μιλάνε Γαλλικά, και
Αγγλικά.
Για περισσότερες πληροφορίες,
τηλεφωνήστε μεταξύ
2 το απόγευμα και 9 το βράδυ στο

CPA, CA

514.865.8098

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ

Σερβιτόροι/Σερβιτόρες

για να εργαστούν στις Αίθουσες Δεξιώσεων
PALACE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ

Σ
Α
Ι
Σ
Α
ΕΡΓ

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

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

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

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

Πληροφορίες: 450 688-1000

Ενοικιάζεται στο ΛΑβάλ 5 ½ διαμέρισμα στον πάνω
όροφο διπλοκατοικίας.Διαθέσιμο από την 1 Ιουλίου.
Πολύ καθαρό και φρεσκοβαμμένο με μπαλκόνι και
μεγάλο κήπο. $1200 το μήνα εκτός της θέρμανσής.
Πληροφορίες στον κ. Θανάση 450 629-6563.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS
- For over 38 years -

Before selling
elsewhere,
come see us!

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

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

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

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

450-681-1363

solutionrl.com

*No price by phone

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

CURÉ-LABELLE

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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

X

O

SAINT-MARTIN
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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 29/11/202 1 – 5/12 /2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1812: Αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζί-

να, που θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου και
θα καταλήξει σε πανωλεθρία των Γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.
1925: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος,
μέσα από δίκη σκοπιμότητας, εκτελεί με απαγχονισμό, παρουσία πλήθους θεατών, τους καταχραστές του Δημοσίου, αντισυνταγματάρχες
Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο.
1942: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία – θρύλος του Μάικλ Κέρτιζ «Καζαμπλάνκα», με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ
Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν.
1956: Ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Μελβούρνης, με επίδοση 4,50 μ.
1963: Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας στη χώρα μας, αρχίζουν οι πρώτες
εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.
1983: Η μεγαλύτερη κλοπή του κόσμου. Ράβδοι χρυσού, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, «κάνουν φτερά» από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
821

O Δεκέμβριος ξεκινά με έκλειψη
Ηλίου στις 4 και γι αυτό προσπαθήστε με
όλες σας τις δυνάμεις να μη χάσετε τον
έλεγχο των επαγγελματικών και των οικονομικών σας, γιατί όλα εξαρτώνται από τη
σωστή ή μη εκτίμηση των συνθηκών. Χρειάζεστε μια ορθολογική διαχείριση των
όσων σας απασχολούν και σας αφορούν.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Βρίσκεστε σε μια υπερένταση,
παρά το γεγονός ότι όλα πηγαίνουν καλύτερα, τόσο στον οικονομικό όσο και στον
αισθηματικό τομέα. Φροντίστε να δραστηριοποιηθείτε όσο πιο έξυπνα μπορείτε, για να αξιοποιήσετε τις προσπάθειες
που έχετε κάνει μέχρι τώρα, ώστε να
μπούνε τα προβλήματα στο δρόμο για τη
λύση τους.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Πολλή δραστηριότητα και κίνηση προβλέπεται αυτό το διάστημα και
υπάρχει ο κίνδυνος να εξανεμίσετε το
χρόνο σας σε άχρηστες συζητήσεις και
γνωριμίες, τόσο στον κοινωνικό όσο και
στον αισθηματικό τομέα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φροντίσετε σχετικά με
την εργασία και τα οικονομικά σας.

Μια καινούρια ή κάπως ιδιόρρυθμη γνωριμία θα σας κουράσει, γιατί θα
προβληματιστείτε για πράγματα που δε
θέλατε να σκεφτείτε. Αποφύγετε τις σπασμωδικές αντιδράσεις και τις υπερβολές
στη σχέση σας γιατί δε θα σας οδηγήσουν
πουθενά και θα υποστείτε κίνδυνο ρήξης,
για την οποία δεν είστε ακόμη έτοιμοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, σάς
κρατά σε υπερένταση και αποτελεσματική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα προκαλεί οριστικές ρήξεις με συνεργάτες
ή γενικότερα ανθρώπους του κοντινού
σας περιβάλλοντος. Πολλοί από εσάς θα
γνωρίσετε καινούριους ανθρώπους που
θα σας βοηθήσουν στα νέα σας ενδιαφέροντα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ο μήνας των εορτών προσφέρεται για να αναζητήσετε τους φίλους σας που έχουν ίσως απομακρυνθεί με τον καιρό, να διαφοροποιήσετε
κάπως τις συνθήκες της καθημερινότητας σας, να συζητήσετε για τα προβλήματα σας με τους κατάλληλους
ανθρώπους και γιατί όχι για να βοηθηθείτε αλλά και να εκτονωθείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Αρκετή ένταση επικρατεί στα
αισθηματικά σας από τις πρώτες κιόλας
μέρες του Δεκέμβρη, αλλά είναι εύκολο
να αποσυμφορήσετε την ατμόσφαιρα με
λίγη ψυχραιμία και πολλή αποφασιστικότητα. Βασικά, η αγωνία σας είναι αδικαιολόγητη και μεγαλώνει από τα επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα.

Το διάστημα αυτό περνάτε την
ένταση μιας έκλειψης Ηλίου στο ζώδιό
σας στις αρχές κιόλας του Δεκεμβρίου. Για
άλλη μια φορά βρίσκεστε σε υπερένταση
και πρακτικά και ψυχολογικά, όμως αυτό
προμηνύεται και ουσιαστικές αλλαγές
στον επαγγελματικό και στον προσωπικό
τομέα. Μην είστε ευερέθιστοι με τους φίλους σας γιατί έχουν και αυτοί έγνοιες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Πριν τελειώσει η χρονιά αυτή,
στα αισθηματικά σας προμηνύονται νέες
εντάσεις, καθώς η Αφροδίτη διανύει το
ζώδιο του Αιγόκερω. Βασικά, οι ανάγκες
σας αυτό το διάστημα δεν είναι ερωτικές
αλλά νιώθετε πολύ έντονα την ανασφάλεια σας για να μπορέσετε να αντέξετε,
χωρίς να βρείτε ένα τρόπο φυγής.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

Λίγο πριν από το τέλος του 2021
οι περισσότεροι αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πως οι αλλαγές που έγιναν στη
ζωή σας, είναι τελικά κάτι που χρειαζόσασταν, ώστε να οδηγηθείτε σε καινούριους
πιο ουσιαστικούς δρόμους. Στην εργασία
σας, βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες
και έρχονται δικαιώσεις υλικές και ηθικές.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Ο μόνος τρόπος για να νιώσετε
συνεπείς με τον εαυτό σας, είναι να επιδοθείτε σε νέα σχέδια για την επαγγελματική
σας πρόοδο, χωρίς να παραμελείτε τα οικονομικά που, τελευταία, βρίσκονται σε ασαφή κατάσταση. Φανείτε συντηρητικοί στο
χειρισμό των χρημάτων σας, μην αφήνετε
εκκρεμότητες πάσης φύσεως και κυρίως
μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα.

Ο μήνας αυτός είναι κατάλληλος για να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά και κοινωνικά, αρκεί να ελέγχετε
το δυναμισμό σας, ώστε να μη σας φέρει
αντιμέτωπες με ανθρώπους που είναι
χρήσιμοι στην πρόοδο σας. Προγραμματίστε το χρόνο σας για να μη σπαταλήσετε άδικα την ενεργητικότητά σας.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 820

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Μ

Ο ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΣΙΚΑ

ια μέρα, ο Ταρζάν αποφασίζει ότι η ζωή στη ζούγκλα τού είναι πλέον βαρετή και θέλει να πάει να
ζήσει σε μία φάρμα. Κάποια στιγμή βρίσκεται σε ένα χωριό και βλέπει έναν αγρότη που του λέει «γεια σου Ταρζάν, πως από δω; που πας;».
Ταρζάν τότε του λέει ότι «βαρέθηκα άλλο στη ζούγκλα και αποφάσισα να γίνω αγρότης και να ζήσω
σε μία φάρμα!». «Τέλεια!» απαντά ο αγρότης. «Έλα να
σε πάω στη δική μου φάρμα!».
Φτάνει στη φάρμα ο Ταρζάν και ακούει το… γάιδαρο να
φωνάζει! Γυρνάει και λέει στον αγρότη «καλά, έχεις να
τον ταΐσεις τέσσερις μέρες;». «Ναι», λέει ο αγρότης, «με
τις δουλειές ξεχάστηκα λίγο, αλλά που το κατάλαβες;».

Ο

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

«Μην ξεχνάς» λέει ο Ταρζάν «ότι μιλάω τη γλώσσα των
ζώων…».
Λίγο μετά ακούει το σκύλο να γαβγίζει, γυρνάει ο Ταρζάν
στον αγρότη και του λέει «καλά, έχεις να του βάλεις νερό
από χθες;». «Ναι» λέει ο αγρότης «που το κατάλαβες και
αυτό; ξέρεις με τις δουλειές ξεχάστηκα λίγο να αλλάξω το
νερό…». «Καλά, δεν τα είπαμε;» του λέει ο Ταρζάν, «ότι
μιλάω τη γλώσσα των ζώων;».
Λίγο αργότερα ακούνε την κατσίκα να βελάζει και ο Ταρζάν που τα έχει… πάρει με τον αγρότη, τον κοιτάει με…
μισό μάτι! Τότε ο αγρότης για να τον… προλάβει πριν πει
κάτι ο Ταρζάν, του λέει: «Ότι και να σου πει μην την πιστέψεις! Αυτή μου ρίχτηκε πρώτη!!!».

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

BLACK FRIDEALS
on Galaxy S20 FE 5G

0

$
DOWN

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

0% interest with Fido Payment Program
on approved credit, on select plans

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

LIMITED QUANTITIES
$50/mo. $20/mo. after bill credit (taxes extra) for 24 months1. Full price: $1200
Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile
plan. A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place).Any
down payment plus taxes is due in full upon purchase. If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido Payment Program balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. TMFido and related names & logos are
trademarks of Rogers Communications Inc., used under licence. ©2021 Fido
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Visit planetemobile.ca
to see all current offers

MONTREAL
2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884
9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999
Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Unwrap the
fastest and
smartest
Pixel yet.
Get Google Pixel 6
for as low as

10

$

Centre le Boulevard
4270, Jean-Talon St East
514-376-6667
Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288
7600 Boul Viau, Unit 331
(514) 376-6667
NORTH SHORE
Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081
Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403
SOUTH SHORE
Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

/mo

Full price

936

$

Centre Valleyfield
50, Dufferin
450-373-0519

plus taxes ($34/mo. before bill credit) for 24 months
with eligible trade-in or $240 down with financing1
on select plans with Upfront Edge (return device
within 2 years).2 0% interest. Based on total credits
of up to $576. 3
TM

LANAUDIERE
Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014
OUTAOUAIS
Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Limited time offer, or while supplies last. Subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1 Financing: 0% APR on approved credit with a financing agreement (FA) and a Rog-ers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on
full price plus applica-ble taxes less any Upfront Edge Amount (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated and /or if your wireless plan is cancelled your outstanding financing balance be-comes due along with your Upfront Edge Amount (if applicable). The promo credit
(if applicable) will end in both cases. 2 Up-front Edge: Program consists of purchase of eligible phone on Rogers Infinite plans with financing; Up-front Edge amount is applied after taxes to lower monthly financing program pay-ments. You must return phone in good working condition (must power up to the home screen, accept a charge, and have the ability to
perform a factory reset; LCD/touchscreen must be functioning and cannot have any dark spots, blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwords must be re-moved and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) during month 24 (or in months 2-24 while upgrad-ing to a new phone with financing), other-wise Upfront Edge
Amount will be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge term will result in charging of Upfront Edge Amount, in addition to your outstanding financing balance. 3 Credit in-cludes a trade-in credit and an Upfront Edge amount. $240 trade-in credit availa-ble when trading in a Samsung Galaxy S20 FE. Offer available in
store only. Not availa-ble at all locations. Value of trade-in device, if any, determined using a third-party tool provided by Brightstar Telecom Solutions Ltd; trade-in value is final and non-negotiable. Credit will be applied in-store to total cost of your purchase. If new de-vice price is lesser than credit amount, re-maining credit must be used on concurrent purchase
of accessories and/or another new device for the same account or credit will be lost. Limit of 1 trade-in device per transaction. Trade-in device must be owned by customer in or-der to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for delet-ing/backing up all personal data on your own device. TMRog-ers & Design and related brand names
and logos are trademarks of Rogers Communica-tions Inc. or an affiliate used under license. © 2021 Rogers Communications

