Sign
up

Professional Auto Body Repair & Painting

for
English
or
French
Classes

today!

A CENTRE FOR THE COMMUNITY
Insurance Work Accepted
Expert Color Matching
Import Car Specialists
Towing

FREE ESTIMATES!

All Work Guaranteed
Factory Genuine Parts
American Muscle Cars
Major & Minor Repairs

t. 514-476-4565
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NEW YORK TIMES

Τι γνωρίζουμε για
τη νέα μετάλλαξη
«ΟΜΙΚΡΟΝ»

ΚΕΜΠΕΚ | COVID-19

Σε Ιατροδικαστική
έρευνα οι θάνατοι
του πρώτου κύματος
ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19
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ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Ταξίδια μόνο για
εμβολιασμένους
Σε ισχύ το νέο μέτρο

Εμβόλιο ή...
Πρόστιμο!

Για τους άνω των 60 ετών

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

N OF YOUR
FREE EVANLOUOABTLIIO
GATION!
HOME WITH

REAL ESTATE BROKER

KOTTARIDIS0
514 993.501
AGENTVK@GMAIL.COM

AL RESULTS
E | EXCEPTION
EXCELLENT SERVIC

immobilière
Agence
RE
CENT
450.682.2121

A RE
NINT
HUNIMA
A CE
HUMA

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 Rogers Infinite plan. A down payment may be required based on our evaluation of your credit. FA based on full price plus
applicable 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 removed 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), otherwise 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 available 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 order to be eligible for the Rogers Trade-Up program. Customer is responsible for deleting/backing up all personal data on your own device. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an affiliate used under license. ©
2021 Rogers Communications
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ΚΕΜΠΕΚ

Άνιση πρόσβαση
στο εμβόλιο στα
ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ
Σ

ύμφωνα με το Integrated University
Health and Social Services Center στο
οποίο συνδέεται το σχολείο τους, τα παιδιά του Κεμπέκ – και ιδιαίτερα οι γονείς
τους – δεν έχουν τις ίδιες επιλογές, όταν
πρόκειται να αποφασίσουν πού να κάνουν το εμβόλιο τους.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Οι διευθυντές δεν μπορούν να εξηγήσουν, γιατί ο εμβολιασμός κατά του
COVID-19 δεν προσφέρεται σε όλους τους
μαθητές του δημοτικού κατευθείαν στο
σχολείο τους. Η πρόσβαση στο εμβόλιο
πρέπει να είναι ίση για όλους, σύμφωνα
με τους ειδικούς.
Το Κεμπέκ έχει εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 5
έως 11 ετών, αλλά σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ολοκληρωμένο Κέντρο Υγείας
και Κοινωνικών Υπηρεσιών (CIUSSS) στο
οποίο υπάγονται τα σχολεία, τα παιδιά
του Κεμπέκ – και ειδικά οι γονείς τους –
δεν έχουν τις ίδιες επιλογές όταν έρχεται
η ώρα να αποφασίσουν πού θα λάβουν τη
δόση τους.
Στο νησί του Μόντρεαλ, για παράδειγμα,
ορισμένοι μαθητές μπορεί να εμβολιαστούν απευθείας στο σχολείο τους, ενώ
άλλοι καλούνται να πάνε σε άλλο χώρο
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Μερικές φορές προτείνεται η μεταφορά
των παιδιών σε ένα κέντρο μαζικού εμβολιασμού για τις «λίγες οικογένειες» που
μπορεί να θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
«Αν και αυτό συνεπάγεται έλλειψη εκπαιδευτικών ωρών στην τάξη, θα μπορούσαμε, για τα παιδιά αυτών των λίγων
οικογενειών, να οργανώσουμε μεταφορά
στο κέντρο εμβολιασμού», ανακοίνωσε η
διεύθυνση ενός δημοτικού σχολείου στο
Μόντρεαλ.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Με περισσότερα από 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχουν να καλύψουν,
ομάδες από το CIUSSS de la Mauricie-etdu-Center-du-Québec άρχισαν να επισκέπτονται καθένα από τα 300 σχολεία
της περιοχής από την Πέμπτη 2/12. Όταν
κλείνουν ραντεβού στο Clic Santé, οι γονείς βλέπουν να εμφανίζεται το όνομα του
σχολείου του παιδιού τους.
«Φιλοδοξία μας είναι να προσφέρουμε
εμβολιασμό πριν από τα Χριστούγεννα
σε όλα τα παιδιά που θα ήθελαν να τον
κάνουν», λέει ο Guillaume Cliche, εκπρόσωπος του CIUSSS. Όταν είναι δυνατόν,
προσφέρεται εμβολιασμός στο τέλος των
μαθημάτων, ώστε να είναι παρόντες οι
γονείς.
Για να «προωθήσει την πρόσβαση στο
εμβόλιο για όλα τα παιδιά», το CIUSSS de
l›Ouest-de-l›Île-de-Montréal θα εμβολιάσει τα 83 σχολεία στην επικράτειά του.
Ο εμβολιασμός για παιδιά ηλικίας 5 έως

11 ετών εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή με
πολύ άνισους ρυθμούς στους διάφορους
τομείς της μητρόπολης. Ενώ λίγο πάνω
από το 20% των μικρών παιδιών έλαβαν μια πρώτη δόση στο Mount Royal,
στο Westmount, στο Hampstead και στο
Montreal West, για παράδειγμα, μόλις το
3 ή 4% από αυτά εμβολιάστηκαν μία φορά
στο Montreal-North και στο Saint-Léonard.
«ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ» ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Οι διευθυντές των σχολείων γνωρίζουν
καλά αυτές τις ανισότητες, ανάλογα με
την περιοχή ή τη γειτονιά όπου ζουν. Η
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
του Κεμπέκ δήλωσε, ότι αναμένει μια
«πιο ομοιόμορφη» στρατηγική διανομής
από αυτή που υπάρχει σήμερα στα δημοτικά σχολεία.
Η Πρόεδρος της Ένωσης Σχολικών Κατευθύνσεων του Μόντρεαλ (AMDES),
Kathleen Legault υπενθυμίζει ότι το
CIUSSS του Μόντρεαλ είχε ωστόσο εκτιμήσει, ότι ένας στους δύο μαθητές θα
μπορούσε να εμβολιαστεί στο σχολείο.
«Γνωρίζουμε ότι όταν προσφέρεται στο
σχολείο, για κάποιες οικογένειες που
έχουν πολλά παιδιά ή που δεν έχουν αυτοκίνητο, τα πράγματα διευκολύνονται»,
παρατηρεί η κ. Legault, η οποία αναφέρει
το CIUSSS ως «σαφώς λιγότερο οργανωμένο» από άλλα.
O Δρ. Donald Vinh, ειδικός μολυσματικών ασθενειών στο Κέντρο Υγείας του
Πανεπιστημίου McGill, θεωρεί ότι είναι
«ανεξήγητο» να υπάρχουν τέτοιες ανισότητες από το ένα CIUSSS στο άλλο. Ο
εμβολιασμός στο σχολείο «ελαχιστοποιεί
την ταλαιπωρία τού να πάτε σε ένα κέντρο
εμβολιασμού», συνεχίζει ο Δρ. Βιν. «Αν
καταργήσουμε αυτά τα εμπόδια, θα αυξήσουμε το ποσοστό εμβολιασμού», είπε.
Από την Τρίτη 30/11, το 12,4% των νέων
ηλικίας 5 έως 11 ετών είχε πάρει την πρώτη δόση, ενώ το 22% περίμενε το ραντεβού του. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία από το INSPQ, το 64% των γονέων παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών σκοπεύουν να εμβολιάσουν το παιδί τους
κατά του COVID-19.
Ο Vinh πιστεύει ότι ο εμβολιασμός σε
αυτήν την ηλικιακή ομάδα έχει πάει πολύ
καλά μέχρι στιγμής. «Από την άλλη πλευρά, κινδυνεύουμε να δούμε με τα παιδιά
αυτό που έχουμε δει στο ευρύ κοινό: να
φτάσουμε ένα ποσοστό εμβολιασμένων
παιδιών και μετά φραγμός, γιατί ορισμέ-

Στην υπηρεσία
των κατοίκων του
Chomedey

νοι γονείς φοβούνται να εμβολιάσουν τα ρατηρούνται. «Οι γονείς που θέλουν να
παιδιά τους. Οι γονείς είναι αυτοί που θα εμβολιάσουν τα παιδιά τους πάνε και το
πρέπει να πειστούν και θα χρειαστεί να κάνουν χωρίς πρόβλημα. Από πλευράς
υπάρξει μια στρατηγική για την αντιμετώ- διοίκησης σχολείων, δεν έχουμε κανένα
πιση αυτού του προβλήματος», καταλήγει πρόβλημα, αν στο δημοτικό τα παιδιά
ο Δρ Vinh.
χάσουν 2-3 ώρες μάθημα προκειμένου
να εμβολιαστούν» δήλωσε ο κ. ΑδαμόΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
πουλος. Σύμφωνα με τον κ. Αδαμόπουλο,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγΣε συνέντευξη του στα ΝΕΑ, ο Γενικός μή είναι ότι πολλοί γονείς στην Ελληνική
Διευθυντής του σχολείου Σωκράτης-Δη- παροικία δε θέλουν να εμβολιάσουν τα
μοσθένης, Χρήστος Αδαμόπουλος, είπε παιδιά τους και τους παροτρύνει να το κάότι τέτοιου είδους ανισότητες δεν πα- νουν το συντομότερο.

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

assurances

Αυτοκινήτων - Σπιτιών - Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

KOSTA D. MENOUTIS

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

kosta@kdmassurances.com

514.903.9000

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

Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
MNA for Chomedey

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

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

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca
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Ακροποδητί η κατακρεούργηση
θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων

Εσείς τι λέτε;

Η

του Μιχάλη Τελλίδη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944

Η μάχη της Αθήνας…

Κ

άθε μήνας έχει τη δική του ιστορική επέτειο. Τα Δεκεμβριανά
αναφέρονται σε μία σειρά ενόπλων συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο 1944 – Ιανουάριο1945, ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τις Βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις που ανήκαν σε ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, από τη
σοσιαλδημοκρατία έως τη φιλομοναρχική δεξιά.
Η έναρξή τους στις 3 Δεκεμβρίου του 1944, σηματοδοτείται από
τους πυροβολισμούς των αστυνομικών δυνάμεων μπροστά στο
μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ενάντια στη διαδήλωση του
ΕΑΜ, που είχε οργανωθεί ως απάντηση στο τελεσίγραφο της κυβέρνησης εθνικής ενότητας για τον αφοπλισμό όλων των αντάρτικων ομάδων, με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων διαδηλωτών.
Τα επεισόδια κράτησαν 33 μέρες και τερματίστηκαν στις 5 Ιανουαρίου 1945. Οι μάχες του Δεκεμβρίου 1944 ήταν η μοναδική
περίπτωση κατά την οποία σημειώθηκαν πολεμικές συγκρούσεις
τέτοιας έντασης στην ελληνική πρωτεύουσα από δημιουργίας του
ελληνικού κράτους.
Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς κατακτητές, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γεωργίου
Παπανδρέου ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανόρθωσης της χώρας.
Τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα ήταν το
πολιτειακό ζήτημα, η παραπομπή σε δίκη και τιμωρία των δωσίλογων και η συγκρότηση του εθνικού στρατού και αστυνομίας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο εξόριστος μονάρχης είχε πιεσθεί ώστε να
δεσμευτεί να μην επιστρέψει στη χώρα πριν ο λαός αποφασίσει
ρητά για τη μορφή του πολιτεύματος που επιθυμούσε. Έντονη
ήταν η διαφωνία των κομμάτων στο ελληνικό κοινοβούλιο για
την τελική μορφή του πολιτεύματος. Η κατάσταση οδηγήθηκε σε
σύρραξη. Οι υπουργοί που ανήκαν στο ΕΑΜ παραιτήθηκαν στις 2
Δεκεμβρίου του 1944, ενώ το ΕΑΜ ζήτησε και έλαβε άδεια για συγκέντρωση διαμαρτυρίας την επόμενη ημέρα κηρύττοντας ταυτόχρονα γενική απεργία.
Η κυβέρνηση απαγόρευσε το συλλαλητήριο, όμως τα μέλη του
ΕΑΜ αψηφώντας την κυβερνητική απαγόρευση κατέκλυσαν ειρηνικά την πλατεία Συντάγματος. Η διαδήλωση που είχε μεγάλη
συμμετοχή πνίγηκε στο αίμα, όταν αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν προς το πλήθος. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν 33
νεκροί και περισσότεροι από 140 τραυματίες.
Το ίδιο εκείνο βράδυ (3 Δεκεμβρίου 1944) ο Γεώργιος Παπανδρέου, προσπαθώντας να βρει διέξοδο στην τεταμένη κατάσταση,
κατέθεσε πρόταση περί σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης
με πρωθυπουργό τον αρχηγό των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη με παραίτηση του ίδιου και όλων των υπουργών. Όλες οι
αντιμαχόμενες πλευρές αποδέχτηκαν την πρόταση. Η νέα κυβέρνηση όμως δεν κατάφερε να επιβάλλει την τάξη και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και γενικεύτηκαν σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια.
Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944 θεωρούνται από τους ιστορικούς ως η δεύτερη φάση του Ελληνικού Εμφυλίου και οδήγησαν
στην Τρίτη φάση που τερματίστηκε το 1949 με τη στρατιωτική
ήττα του ΚΚΕ.
Μελετώντας προσεκτικά την ιστορία, δεν είμαι καθόλου βέβαιος
ότι διδαχτήκαμε από την τραγωδία των Δεκεμβριανών και του Εμφυλίου Πολέμου. Κάποιοι μου δίνουν την αίσθηση ότι επιθυμούν
την αναβίωση του διχασμού...
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

Υπεύθυνος σύνταξης / Managing editor:

Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

antonis@newsfirst.ca

Γενικός Διευθυντής / General Director:

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:

Διευθυντής Διαφήμισης / Αdvertising Director:

Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas
3860, boul. Notre-Dame, # 304,
Laval, QC H7V 1S1
Δημόσιες Σχέσεις / Public Relations:
Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330 Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis
E-mail: info@newsfirst.ca

δικαίωμα εις την επιχειρηματική οικονομική ελευθερία τους κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 του
Συντάγματος) προβαίνουν ανέλεγκτα και ανενδοίαστα, εις την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
του εργαζομένου, με τη δικαιολογία ότι επιβάλλουν καθολικά και ανεξαιρέτως τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό εις την επιχείρησή τους, καίπερ τούτο
δεν καθίσταται νομοθετικώς επιβλητέο, θίγοντας
όμως εις τον αντίποδα, αυτόχρημα κατάφωρα, το
δικαίωμα αυτοκαθορισμού εις την υγεία του εργαζομένου (κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 του
Συντάγματος) το δικαίωμα εις τη σωματική τους
ακεραιότητα (άρθρο 7 παρ. 2) και την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παράγραφος 1) ως προς τη ρητή συναίνεση προς μία
ιατρική πράξη.
Επί τη πράξη, το μείζον ζήτημα καθίσταται ότι
αφενός, ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας,
εκόντες άκοντες, ευρίσκεται επί μακρόν εις ένα
μετέωρο εργασιακό καθεστώς, ήτοι εις ένα μακροχρόνιο εγκλωβισμό αναστολής της εργασίας
τους, άνευ αποδοχών – ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συνάμα δε, αδυνατούν
να αναζητήσουν αλλαχού εργασία ένεκεν του καθεστώτος αναστολής και εξ ετέρου οι εργοδότες,
απολαμβάνουν προνομιακά και αζημίως αυτή τη
νομοθετικά αλυσιτελή κατάσταση εις βάρος των
εργαζομένων, διότι έχουν προβεί προς νέες προσλήψεις και συνεχίζουν απρόσκοπτα και αδιατάρακτα την επιχειρηματική τους δράση.
[1] Ως εκ τούτου, επί άκυρης καταγγελίας ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του ακύρως απολυθέντος
μισθωτού και οφείλει εις αυτούς τους μισθούς
μέχρι έγκυρης καταγγελίας ή επαναπροσλήψεως
(Α.Π. 1420/90 Τμήμα Β’, 1093/93 Τ.μ Β’), διότι ο
εργοδότης, μη καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση, ούτως ώστε να προκαλέσει την απόσβεση
της ενοχής, προκαλεί δια της εν λόγω συμπεριφοράς του, την απόλυτη ακυρότητα της καταγγελίας
της σύμβασης τού εργαζομένου, κατά άρθρο 5 παράγραφος 3 (εφόσον, ως είρηται ανωτέρω, κατέβαλλε, προς τη νόμιμη αποζημίωσή μου ως καταβολής νοείται και η δημόσια κατάθεση του προσήκοντος ποσού, παρλ. Βλαστό, όπου π.π., σελ. 1308
επ. ΑΠ 585/1988 Νο Β 37, 1418 Α.Π. 1104/87 ΕΕΔ
47, 302).
Περαιτέρω εκ της θεωρίας εάν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί ακύρως, διότι λ.χ. δεν καταβλήθηκε η προσήκουσα αποζημίωση απόλυσης,
θεωρείται ως μη γενόμενη κατ’ άρθρο 180 του
Α.Κ., οπότε ο εργοδότης αρνούμενος να δεχθεί τις
προσφερόμενες υπηρεσίες του ακύρως απολυθέντος εργαζομένου, περιέρχεται σε υπερημερία και
υποχρεούται σε καταβολή του μισθού του εργαζομένου κατά τα άρθρα 349, 350 και 656 του Α.Κ.
για όλο το διάστημα της υπερημερίας και υποχρεούται σε καταβολή του μισθού του εργαζομένου,
κατά τα άρθρα 349, 350 και 656 του Α.Κ., για όλο
το διάστημα της υπερημερίας του μέχρι άρσεως
αυτής ακόμη και μετά την τυχόν, άσκηση της, μέχρι άρσεως αυτής ακόμη και για τη μετά την, τυχόν άσκηση αγωγής περί επιδικάσεως των μισθών
υπερημερίας, χρόνον σύμφωνα, με το άρθρο 69
περ. α’ Κ. Πολ. Δ, χωρίς ο εργαζόμενος να υποχρεούται σε πραγματική προσφορά εργασίας, αφού ο
εργοδότης με την καταγγελία του δεν την αποδέχεται (ΑΠ 711/1989, 1335/1979).

Πέραν όμως αμιγώς του υγειονομικού αλλά και των πολιτικών προεκτάσεων του επίμαχου ιού, η εν θέματι πανδημία,
ανέδειξε και λοιπές αθέατες
πλην ακανθώδεις πτυχές, ιδίως εις τον εργασιακό εν γένει
χώρο, όπου, εις το βωμό της
προσχηματικής και καταχρηστικής προβολής, περιστολής διασποράς του ιού,
η εργοδοτική πλευρά, υπό την ανοχή ή κατά το
μάλλον ή ήττον, την εθελοτυφλία της κυβερνήσεως, κατέλυσε υπούλως, παν οχυρό προστασίας
δια τους εργαζομένους, ακροποδητί*.
Είναι πρόδηλο, ότι, η δια του νόμου, εξάρτηση
της εκτέλεσης των συμβατικών καθηκόντων απάντων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της νομικής
φύσεως της συμβατικής εργασιακής σχέσης, εκ
της λήψεως υγειονομικών μέτρων εις καθολικό
επίπεδο, ή την επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού προς ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων,
διάνοιξε την κερκόπορτα, δια τη διάπραξη σωρείας αυθαιρεσιών, υπό των εργοδοτών, εις βάρος
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η νεοπαγής αυτή πραγματικότητα εξοβέλισε τις
παραδοσιακές δικαϊκές αρχές, όπως την υπερημερία παράνομης απόκρουσης της αυτοπρόσωπης
και προσήκουσας προσφερόμενης εργασίας του
εργαζομένου, εξ αποκλειστικής υπαιτιότητας του
εργοδότη, κατ’ άρθρο 657 και 657 του Αστικού
Κώδικα, άλλως η επί αδικαιολόγητη επί μακρόν
άρνηση αποδοχής της προσήκουσας παρεχόμενης
της εργασίας του η οποία, υπό κανονικές συνθήκες, εξομοιώνεται με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του και συνιστά σιωπηρή
απόλυση, η εγκυρότητα τής οποίας εξαρτάται εκ
της προσήκουσας καταβολής της νομίμου αποζημιώσεώς του.
Συμφώνως προς το άρθρο 5 παράγραφος 3 του
Ν. 3198/1955 η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως θεωρείται έγκυρη εφόσον γίνει εγγράφως
και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Από
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό προς τα άρθρα
200, 288, 323 και 349 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι για να είναι έγκυρη η καταγγελία συμβάσεως αορίστου χρόνου απαιτείται κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου προς τον απολυόμενο και η καταβολή της αποζημιώσεως να γίνουν
συγχρόνως. [1]
Πλην όμως σήμερον, υπάρχουν εγκλωβισμένοι
επί μακρόν, πάμπολλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι
είτε τελούν εις αναστολή λόγω ότι αρνούνται να
υποβληθούν εις αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους δια
λόγους συνειδήσεως (δεν αξιολογώ την ορθότητα ή μη εν προκειμένω), ή άλλως έχουν απολυθεί,
μολονότι η φύση της εργασίας του, δεν επιβάλλει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, παρά ταύτα όμως
η εργοδοτική πλευρά (ασκώντας καταχρηστικά το * στις μύτες των ποδιών, πολύ σιγά και προσεκτικά
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New York Times:
Τι ξέρουμε για την
παραλλαγή «Όμικρον»
A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up

for
English
or
French
Classes

today!

Η

νέα παραλλαγή του κορωνοϊού εντοπίστηκε πρώτα στην Μποτσουάνα
της Νοτίου Αφρικής. Προκάλεσε αμέσως
έντονη ανησυχία στους επιστημονικούς
κύκλους, αλλά και στις αρχές δημόσιας
υγείας πολλών χωρών, λόγω του μεγάλου
αριθμού των μεταλλάξεων που εντοπίστηκαν σε αυτή την παραλλαγή.
Δυνητικά, οι μεταλλάξεις αυτές έχουν τη
δυνατότητα να προκαλέσουν αυξημένη
μεταδοτικότητα του ιού και χαμηλότερη
αποδοτικότητα των εφισταμένων εμβολίων ως προς την εξουδετέρωσή του. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποκάλεσε την Όμικρον «παραλλαγή που ανησυχεί». Ήδη ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει
πως η επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής τοποθετείται στο επίπεδο της «πολύ
υψηλής», παρά το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι επιστήμονες που ασχολούνται με
την υπόθεση εξηγούν πως υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές αβεβαιότητες και πολλά
ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περιστατικά παραλλαγής Όμικρον σε 20 χώρες. Δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα ούτε
ένα περιστατικό στις ΗΠΑ. Στην Ολλανδία
εντοπίστηκαν περιστατικά από τις 19 Νοεμβρίου. Δηλαδή, αρκετές ημέρες πριν το
περιστατικό μηδέν που επίσημα ανακοινώθηκε από τις ολλανδικές αρχές.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ;
Η ανακάλυψη της παραλλαγής Όμικρον
προκάλεσε κύματα πανικού σε όλον τον
πλανήτη. Αρκετές χώρες απαγόρευσαν
πτήσεις στο έδαφός τους από τον αφρικανικό νότο, ενώ άλλες, όπως το Ισραήλ,
η Ιαπωνία και το Μαρόκο, έκλεισαν τα
σύνορά τους σε όλους τους ξένους ταξιδιώτες.
Όμως, οι αρχές δημόσιας υγείας σχεδόν
όλων των χωρών του πλανήτη εξαρχής τονίζουν και επισημαίνουν, πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη, πόσο δε
μάλλον απόδειξη, ότι η παραλλαγή Όμικρον είναι επικινδυνότερη από προηγούμενες παραλλαγές, όπως εκείνες της Δέλτα, η οποία επικράτησε σχεδόν αμέσως
επί όλων των προηγούμενων παραλλαγών
του κορωνοϊού σε πλανητικό επίπεδο.
Αν και η παραλλαγή Δέλτα απεδείχθη
πως μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από
προηγούμενες παραλλαγές του κορωνοϊού και ενώ κάποιες έρευνες καταδεικνύουν πως η ίδια αυτή παραλλαγή προκαλεί
πολύ σοβαρότερη νόσηση σε μη εμβολιασμένους πολίτες, δεν υπάρχουν αποδείξεις και επιστημονικά δεδομένα πως η
παραλλαγή Δέλτα είναι πιο θανατηφόρα
ή ικανή να ακυρώσει την αποδοτικότητα
των εμβολίων.
Πάρα πολλά στοιχεία εξακολουθούν να
παραμένουν άγνωστα για την παραλλαγή
Όμικρον. Αναπάντητα είναι ακόμη τα βασικά ερωτήματα για το εάν η παραλλαγή
αυτή είναι μεταδοτικότερη και για το αν
είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρή νόσηση στους ασθενείς που προσβλήθηκαν.
Μέχρι στιγμής φαίνεται πως η Όμικρον

έχει τη δυνατότητα επαναπροσβολής
ασθενών που έχουν ήδη νοσήσει από κορωνοϊό.
Τα πρώτα σημάδια δείχνουν πως η Όμικρον προκαλεί γενικά ήπια νόσηση. Όμως,
τα στοιχεία αυτά προέρχονται από παρατηρήσεις που έχουν γίνει κυρίως στη Νότια Αφρική και μεταξύ νέων ανθρώπων
(ασθενών νεαρής ηλικίας). Δηλαδή, οι
παρατηρήσεις έχουν βασιστεί σε περιστατικά που κατά κανόνα δεν παρουσιάζουν
βαριά νόσηση.
Η Dr. Angelique Coetzee, η οποία είναι
πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Νοτίου
Αφρικής, επισημαίνει πως τα νοσοκομεία
της χώρας δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο
«τσουνάμι» ασθενών που σπεύδουν να
νοσηλευτούν με την παραλλαγή Όμικρον.
Επίσης, επισημαίνει πως το μεγαλύτερο
ποσοστό των πολιτών που νοσηλεύονται
δε διαθέτουν ανοσία, δηλαδή δεν έχουν
νοσήσει στο πρόσφατο παρελθόν ή δεν
έχουν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από τα νοσοκομεία της Νοτίου Αφρικής, τα κυρίαρχα συμπτώματα που εντοπίζονται σε ασθενείς με την παραλλαγή
Όμικρον είναι απώλεια οσμής και γεύσης,
καθώς και ελαφρός βήχας.
Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, η φαρμακευτική
εταιρεία Regeneron ανακοίνωσε πως το
φάρμακο της με μονοκλωνικά αντισώματα που κυκλοφορεί ως βασική θεραπεία
κατά της ασθένειας Covid-19 μπορεί να
είναι λιγότερο αποδοτικά στην περίπτωση
της παραλλαγής Όμικρον. Η εταιρεία προσθέτει στην ανακοίνωση της πως τα χάπια
μονοκλωνικών αντισωμάτων που κυκλοφορούν μπορεί να χρειάζονται «επικαιροποίηση» σε περίπτωση που η παραλλαγή
Όμικρον αποδειχτεί πως εξαπλώνεται με
επιθετικό τρόπο.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθώς
και οι μηχανισμοί δημόσιας υγείας των
χωρών του πλανήτη, θα είναι σε θέση να
επιβεβαιώσουν το εάν ή όχι η παραλλαγή Όμικρον είναι περισσότερο παθογόνος,
συγκριτικά με προηγούμενες παραλλαγές-μεταλλάξεις του ιού, σε περίπου δύο
εβδομάδες από τώρα.
Οι ειδικοί εξηγούν πάντως, πως και στην
παραλλαγή Όμικρον, οι μεταλλάξεις που
έχουν εντοπιστεί αναγνωρίζονται εύκολα
και ταυτοποιούνται από τα ήδη υφιστάμενα τεστ, αλλά και τη μέθοδο που έχουν
υιοθετήσει παγκοσμίως τα βιολογικά εργαστήρια για την ταυτοποίηση των δειγμάτων (μοριακό τεστ).
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ «ΟΜΙΚΡΟΝ»;
Όσο ο κορωνοϊός πολλαπλασιάζεται
στους οργανισμούς των ασθενών που
έχουν προσβληθεί, παράγονται συνεχώς
νέες μεταλλάξεις. Οι περισσότερες από
αυτές δεν προσδίδουν στον κορωνοϊό
νέες δυνατότητες προσβολής και επικράτησης. Όμως, όπως έχει αποδειχθεί, κά-

ποιες μεταλλάξεις μπορούν να προσθέσουν νέα παθογόνα χαρακτηριστικά στον
κορωνοϊό, επιτρέποντας του να ενισχύσει
τη μεταδοτικότητά του, αλλά και την επιθετική του σφοδρότητα σε ανθρώπινους
ξενιστές, παρακάμπτοντας το ανθρώπινο
σύστημα ανοσίας.
Οι ερευνητές στη Νότιο Αφρική σήμαναν
αμέσως συναγερμό μόλις ανακάλυψαν
30 και πλέον μεταλλάξεις επί της πρωτεΐνης – ακίδας: ένα επιπλέον στοιχείο
στην επιφάνεια της παραλλαγής του ιού,
το οποίο επιτρέπει να προσβάλει τα ανθρώπινα κύτταρα και να ανοίγει το δρόμο
για την είσοδό του στο ανθρώπινο σώμα.
Μάλιστα, κάποια δείγματα προερχόμενα
από την Μποτσουάνα, κατέδειξαν πως
μπορούν να καταμετρηθούν έως και 50
μεταλλάξεις στην παραλλαγή Όμικρον, οι
οποίες δεν είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν σε παραλλαγές. Η ανακάλυψη τόσου
μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων προκαλεί ανησυχία, σχετικά με τη δυνατότητα

της ακίδας της μετάλλαξης Όμικρον να
ξεφύγει από τα αντισώματα που έχουν
παραχθεί, είτε σε άτομα που έχουν νοσήσει ήδη από κορωνοϊό, είτε σε άτομα που
έχουν εμβολιαστεί.
Το γεγονός μάλιστα, πως η νέα αυτή παραλλαγή ίσως μειώσει την αποτελεσματικότητα θεραπείας με χάπια μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προκαλεί επιπλέον ανησυχία στον
επιστημονικό κόσμο. Βεβαίως υπάρχει και
ο αντίλογος, υπενθυμίζεται πως οι παραλλαγές BETA και MU, που στην αρχή ανησύχησαν πολύ την επιστημονική κοινότητα
γιατί έδειξαν πως διαθέτουν την ικανότητα να παρακάμπτουν τα συστήματα μνήμης του οργανισμού, δεν έφτασαν ποτέ
να εξελιχτούν σε μια πραγματική απειλή
για την παγκόσμια κοινότητα, διότι απλά
δεν είχαν ιδιαίτερη μεταδοτικότητα.
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STARTING DATE

Friday, August 27, 2021

Friday, August 27, 2021

ENDING DATE

Friday, January 28, 2022

Friday, January 28, 2022

DAYS OFFERED

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

TIME SCHEDULE

8:40 a.m. – 12:40 p.m.

9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate
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Tuesday, September 7, 2021

ENDING DATE

Wednesday, January 26,2022

Wednesday, January 26, 2022

DAYS OFFERED

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

Monday, Tuesday & Wednesday
(10.5 hours/week)

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

TIME SCHEDULE
Course Fees:

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

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

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

Monday, August 16, 2021

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

Tuesday, August 17, 2021

9:00 to 3:00

August 18,
2021
to 3:00 and
5:00
to 8:003,pm
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Thursday, August 19, 2021

9:00 to 3:00

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
& Μαργαρίτης Σχοινάς

ΕΩΣ ΤΟ 2023 ΣΤΗ PFIZER ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

«Δεσμώτες» οι πολίτες της ΕΕ!
Η

νέα αφρικανική παραλλαγή του κορωνοϊού έκανε την εμφάνισή της
σε μια συγκυρία αρκετά κρίσιμη για την
πορεία των εμβολιασμών, που σε ευρωπαϊκό – και όχι μόνο – επίπεδο, φαίνεται
ότι έχει φρενάρει για τα καλά, ενώ παράλληλα φουντώνουν από τη μία χώρα στην
άλλη οι αντιδράσεις κατά της υποχρεωτικότητας και των νέων lockdown.
Ανδρέας Καψαμπέλης
© Newsbreak.gr
Η εξέλιξη αυτή σίγουρα θα βοηθήσει
στις πιέσεις προς τους αναποφάσιστους
να σπεύσουν στα εμβολιαστικά κέντρα,
αλλά η σύνδεση την οποία κάνουν αρκετοί καχύποπτοι, έως και συνωμοσιολόγοι,
μάλλον είναι αυθαίρετη. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αν και από την αντίθετη
κατεύθυνση, δεν παύει να είναι πολύ πιο
σοβαρή, αλλά και ζοφερή.
Όσοι εκπλήσσονται και εμφανίζονται
αιφνιδιασμένοι από τη νέα παραλλαγή με
τις πολλαπλές μεταλλάξεις, απλώς ψεύδονται. Αποτελεί κοινό επιστημονικό τόπο,
πλέον, ότι από την αρχή της πανδημίας
ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν – μέχρι
να κάνει τον κύκλο και να γίνει ενδημικός
ο ιός – πολλές μεταλλάξεις.
Όπως αποκαλύπτεται, όμως, μέρα με τη
μέρα, η σκοπιμότητα προώθησης των εμβολίων, έναντι ακόμη και των φαρμάκων,
ήταν υψηλότερη – και έως τώρα δείχνει
να παραμένει – στις προτεραιότητες των
πολιτικών ηγεσιών, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Η σοκαριστική και απροσχημάτιστη ομολογία του Έλληνα επιτρόπου και αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά,
την οποία έφερε στο φως η καθημερινή
εφημερίδα «δημοκρατία», προκαλώντας τεράστια αίσθηση – ότι, ενώ έχουν
εγκριθεί οκτώ με εννέα θεραπείες για
τον Covid-19 από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
δε γίνεται μαζική αγορά τους, γιατί «αυτό
πρέπει να γίνει όταν πια πηγαίνουμε στο
τέλος των εμβολίων», είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.
Πίσω από αυτή τη δήλωση του κ. Σχοινά, υπάρχει ολόκληρη η «βιομηχανία»

Αποκαλύπτεται βιομηχανία συμβάσεων με τις οποίες η ηγεσία τής
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέστησε τις χώρες της Ευρώπης «ομήρους» τους
των συμβάσεων, με τις οποίες η ηγεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατέστησαν τις
χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων
και την Ελλάδα, «ομήρους» των τεσσάρων μεγάλων φαρμακευτικών κολοσσών
και ειδικά της Pfizer.
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Με τις υπογραφές της, η πολιτική ελίτ
της Ευρώπης, με τη σύμπραξη ή έστω την
ανοχή των κυβερνήσεων, έχει δεσμεύσει τα σχεδόν 450.000.000 πολιτών τους
να κάνουν τουλάχιστον έως το 2023 τα
συγκεκριμένα εμβόλια, τα οποία, πλέον, αποδεικνύεται ότι είναι «ξεπερασμένα» απέναντι στις συνεχείς μεταλλάξεις,
αφού είχαν κυκλοφορήσει για το αρχικό
στέλεχος του ιού από την Ουχάν της Κίνας, κι αυτό είναι, ίσως, το χειρότερο και
το πιο εγκληματικό.
Ανατρέχοντας κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει ότι, αν μη τι άλλο, η «στρατηγική
της για τα εμβόλια», όπως την περιγράφει,
έχει πολλά κενά και δημιουργεί ακόμη
περισσότερες απορίες. Καθώς, μάλιστα,
γίνεται αναφορά και στα εμβόλια που
έχουν εγκριθεί, προκύπτει ότι η Κομισιόν
σε διάφορα στάδια μέχρι σήμερα έχει
υπογράψει συμφωνίες για την προμήθεια σχεδόν 3,66 δις δόσεων εμβολίων για το διάστημα που φτάνει έως και τη
μεθεπόμενη χρονιά.
Τη μερίδα του λέοντος έχει πάρει η Pfizer,
η οποία έχει αναλάβει να προμηθεύσει
τις ευρωπαϊκές χώρες με συνολικά 2,404
δισ. δόσεις, δηλαδή περίπου το 70%. Δε
στερείται σημασίας, ότι οι εγκρίσεις των
εμβολίων ξεκίνησαν στα τέλη του 2020,
αφού προηγουμένως είχε τοποθετηθεί
επικεφαλής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων, η Έμερ Κουκ, η οποία, πριν
ενταχθεί στον ΕΜΑ, ήταν επίσημη λομπίστρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA).
Με βάση τα στοιχεία αυτά, πάντως, ένα
πρώτο απλό συμπέρασμα που βγαίνει
είναι, ότι είχε προγραμματιστεί από την

αρχή ότι θα δρομολογηθεί να γίνουν στο
σύνολο του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πέραν της αρχικής διπλής δόσης, τουλάχιστον δύο δόσεις κάθε χρόνο για το 2022
και το 2023. Κι αυτό, ενώ μέχρι προ μερικών μηνών ο δρόμος προς την «ελευθερία» που διακήρυσσαν οι πολιτικοί
ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά
περιλάμβανε απανωτές δόσεις εμβολίου…
Επίσης, με βάση τις στατιστικές που
έχουν ανακοινωθεί και το ποσοστό κάλυψης σε όλη την Ευρώπη, οι δόσεις που
έχουν γίνει μαζί με την τρίτη και λεγόμενη
«αναμνηστική» έως σήμερα, δεν ξεπερνούν στην καλύτερη περίπτωση το 1 δισ.
Αυτό σημαίνει αυτόματα, ότι υπάρχουν
για… ξεστοκάρισμα περίπου άλλες 2,5 δισ.
δόσεις, για να καλυφθούν οι παραγγελίες
που έχει κάνει και έχει πληρώσει με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων η
Κομισιόν, χωρίς να υπολογίζεται πόσα
από αυτά και πότε λήγουν.
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Το πιο σοβαρό – που θα χρειαστεί να
ερευνηθεί σε τι οφείλεται – είναι ότι σε
όλες αυτές τις συμβάσεις δεν προβλέπεται, με μία μικρή εξαίρεση, υποχρέωση
των εταιριών για «επικαιροποίηση» των
εμβολίων τους έναντι των μεταλλάξεων.
Κι ενώ κατά διαστήματα οι εκπρόσωποί
τους υποστηρίζουν ότι τις καλύπτουν,
όλες οι έρευνες δείχνουν καθαρά ότι γίνονται ολοένα και πιο ανίσχυρα.
Μάλιστα, πρόσφατα ο Γερμανός «Τσιόδρας», Κρίστιαν Ντρόστεν, προειδοποίησε ότι, εάν ακολουθήσει και κάποια
«παραλλαγή διαφυγής» του κορωνοϊού,
όπως ονομάζεται, τα εμβόλια αυτά δε θα
μπορούν να την πιάσουν καθόλου. Ίσως
μόνο οι 900.000.000 δόσεις από τις 3,4
δισ. είναι «προσαρμοσμένες» στις παραλλαγές του ιού…
Η «μητέρα των συμβάσεων» είχε γίνει σε
διάφορα στάδια με τις BioNTech και Pfizer.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε., «η συμφωνία προαγοράς προέβλεπε
την αρχική αγορά 200.000.000 δόσεων εμβολίου για λογαριασμό όλων των κρατών –

μελών της Ε.Ε., με δυνατότητα αγοράς έως
και 100.000.000 επιπλέον δόσεων. Στις 15
Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή αποφάσισε
την αγορά αυτών των 100.000.000 επιπλέον δόσεων. Στις 8 Ιανουαρίου 2021 η
Επιτροπή πρότεινε στα κράτη – μέλη την
αγορά 200.000.000 επιπλέον δόσεων, με
δυνατότητα αγοράς 100.000.000 δόσεων
ακόμη. Στις 10 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήψε συμφωνία με τις
BioNTech και Pfizer για την προμήθεια επιπλέον 4.000.000 δόσεων εμβολίου κατά
του Covid-19, με σκοπό την αντιμετώπιση σημείων με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό
κρουσμάτων του κορωνοϊού και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στα
σύνορα. Στις 20 Μαΐου 2021 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπέγραψε τρίτη σύμβαση, που
δεσμεύει επιπλέον 1,8 δισ. δόσεις για λογαριασμό όλων των κρατών – μελών της
Ε.Ε. από τα τέλη του 2021 έως το 2023.
Θα επιτρέψει την αγορά 900.000.000 δόσεων του υφιστάμενου εμβολίου, καθώς
και ενός εμβολίου προσαρμοσμένου στις
παραλλαγές (εάν είναι απαραίτητο και
εάν εγκριθεί), με τη δυνατότητα αγοράς
επιπλέον 900.000.000 δόσεων».
Όπως φαίνεται καθαρά, ίσως μόνον
οι 900.000.000 τελευταίες δόσεις της
Pfizer (δηλαδή το… 2023) είναι «προσαρμοσμένες» στις παραλλαγές και αυτό,
μάλιστα, «εάν είναι απαραίτητο και εάν
εγκριθεί».
Με αυτήν τη λεόντειο συμφωνία, δεν
προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι τα
έσοδα των BioNTech και Pfizer από τα
εμβόλια υπολογίζονται στο ιλιγγιώδες
ποσόν των περίπου 60 δισ. ευρώ, ενώ η
Γερμανία είδε την τελευταία χρονιά το
ΑΕΠ της να ενισχύεται κατά 0,5% μόνο
και μόνο χάρη στο γερμανικό σκέλος της
κοινοπραξίας, την BioNTech!
Η συμφωνία της Ε.Ε. με τη Moderna προβλέπει την προμήθεια 460.000.000 δόσεων μέχρι το 2022 και με τη Johnson &
Johnson άλλων 400.000.000. Στη συμφωνία με την AstraZeneca, με την οποία
αργότερα δημιουργήθηκαν κάποιες επιπλοκές, δεν αναφέρεται αριθμός, αλλά
σε προηγούμενο στάδιο είχε ανακοινωθεί
συμφωνία για 400.000.000 δόσεις.
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Πανδημικός προϋπολογισμός
Ο

Προϋπολογισμός του 2022, που
κατατέθηκε και θα συζητηθεί προσεχώς στη Βουλή, συντάχθηκε με τρεις,
υψηλού βαθμού, αβεβαιότητες:
α) Την αναζωπύρωση της πανδημίας
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ε.Ε.
β) Την πορεία των τιμών της ενέργειας,
λόγω της απόλυτης εξάρτησης της χώρας
μας από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων
και
γ) Την άνοδο του πληθωρισμού.
Του Νίκου Ιγγλέση*

Επειδή και οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθούν, ο Προϋπολογισμός αποτελεί ένα ευχολόγιο που
θα υλοποιηθεί μόνο στο καλύτερο σενάριο. Προβλέπει, για το 2022, έλλειμμα της
Γενικής Κυβέρνησης 7,4 δις, πρωτογενές
αποτέλεσμα (το αναφερόμενο παλαιότερα ως πλεόνασμα) μείον 2,7 δις και αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,5% στα
187,3 δις.
Χαρακτηριστικό είναι το τι συνέβη με τον
περσινό Προϋπολογισμό του 2021. Προέβλεπε έλλειμμα (Γενικής Κυβέρνησης)
11,5 δις και αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει,
στο τέλος του χρόνου, σε 17 δις. Προέβλεπε πρωτογενές αποτέλεσμα (Γενικής Κυβέρνησης) μείον 6,6 δις και αυτό εκτιμάται ότι θα είναι μείον 12,3 δις. Προέβλεπε Δημόσιο Χρέος (Κεντρικής Διοίκησης)
376,2 δις και αυτό εκτιμάται σε 386,3 δις.
Αντίθετα, το ΑΕΠ ενώ προβλεπόταν να
διαμορφωθεί στα 171,9 δις εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στα 177,6 δις. Σημειώνεται ότι
δεν έχουν ανακοινωθεί τα στοιχεία του
ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η
συγκράτηση της μείωσης του ΑΕΠ μετά τη
μεγάλη πτώση 9,8% πέρυσι (από 183,4
δις το 2019 σε 165,3 το 2020) οφείλεται
στην τεράστια δημοσιονομική επέκταση
με περίπου 40 δις (23 δις το 2020 και 17
δις το 2021).
Η χρηματοδότηση αυτή πρόσθεσε στο
ΑΕΠ 7,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 και
4,8 μονάδες το 2021 (Εισηγητική Έκθεση
2022). Έτσι συγκρατήθηκε η ύφεση για να
μη λάβει εφιαλτικές – διαλυτικές διαστάσεις. Μόνο που τα 40 δις και αυτά που θα
ακολουθήσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης
της ΕΕ (30,5 δις), είναι στο σύνολό τους
δανεικά, που θα πρέπει να αποπληρωθούν τα επόμενα χρόνια, υποθηκεύοντας
κάθε μελλοντική προσπάθεια πραγματικής ανάπτυξης (όχι απλώς μεγέθυνσης
του ΑΕΠ) και αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την εξάρτηση της χώρας μας.
Μέσα στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει νέο χρήμα για να καλύψει
τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες
που δημιουργήθηκαν από την πανδημία
και είναι υποχρεωμένη να δανείζεται. Από
τις αρχές του 2020 μέχρι το Σεπτέμβριο
του 2021, το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε
κατά 30,8 δις. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα
40 δις, καλύφθηκε από ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων που έχουν σχηματισθεί
επίσης από δανεισμό.
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη προχώρησε σε τρία lockdown για να αντιμετωπίσει την Covid-19 και παρ’ όλα αυτά ο ιός
σήμερα επελαύνει.
Το πρώτο διήρκησε 6 εβδομάδες (Μάρτιος – Απρίλιος 2020). Το καλοκαίρι του
2020 η κυβέρνηση ανακήρυξε την Ελλάδα
«Covid-free προορισμό» και άνοιξε τον
τουρισμό για οικονομικούς λόγους και όχι
στη βάση υγειονομικών εκτιμήσεων. Τρείς
μήνες μετά, η χώρα αντιμετώπισε το δεύτερο επιδημικό κύμα, που στοίχησε 5.500
νεκρούς (με Covid και όχι από Covid).

Το δεύτερο lockdown διήρκησε 7 εβδομάδες, μέχρι το τέλος του 2020. Στο τέλος
της χρονιάς αυτής, η κυβέρνηση ανακήρυξε το τέλος της πανδημίας, θεωρώντας ότι
τα άρτι αφιχθέντα εμβόλια θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον κορωνοϊό.
Το τρίτο lockdown, ως παράταση του
δεύτερου, διήρκησε όλο το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το Μάϊο η κυβέρνηση διακήρυξε ότι διανύουμε «το τελευταίο μίλι της
πανδημίας» και άνοιξε πάλι τον τουρισμό
και τις άλλες υπηρεσίες. Το τρίτο ενδημικό
κύμα στοίχησε 7.500 νεκρούς.
Από τον Οκτώβριο του 2021 καταργήθηκαν, για τους εμβολιασμένους, όλοι οι
περιορισμοί στους κλειστούς χώρους και
μπήκαν σε «καραντίνα» αποκλειστικά οι
ανεμβολίαστοι. Τώρα, το τέταρτο ενδημικό κύμα βρίσκεται σε απόλυτη έξαρση και
φαίνεται ότι το φετινό χειμώνα θα προκαλέσει περισσότερους νεκρούς απ’ όσους
το πρώτο και δεύτερο κύμα μαζί.
Τα lockdown, που κατέστρεψαν ό,τι είχε
απομείνει από την οικονομία μετά τα μνημόνια και εν συνεχεία τα εμβόλια, θεωρήθηκαν πανάκεια για την αντιμετώπιση
της πανδημίας. Μόνο που τα lockdown
δεν μπορεί να είναι συνεχή (τα δανεικά
έχουν όρια) και οι εμβολιασμένοι μολύνονται από τον κορωνοϊό, γίνονται φορείς
του, τον μεταδίδουν σε άλλους, νοσούν οι
ίδιοι και κάποιοι απ’ αυτούς καταλήγουν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία (28-11-2021)
του ΕΟΔΥ το 19,3% όσων νοσηλεύονται
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Το ποσοστό αυτό,
όταν άρχισε να ανακοινώνεται, το καλοκαίρι του 2021, ήταν 7,8%.
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε πρόσφατη
ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Η παραλλαγή Δ΄ μείωσε στο 40% την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και ο ΠΟΥ ανησυχεί για την ψευδαίσθηση ότι τα εμβόλια
τέλειωσαν την πανδημία και ότι οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί δε χρειάζεται
να λαμβάνουν άλλες προφυλάξεις».
Η πολιτική της κυβέρνησης, μέχρι σήμερα, συνίστατο στο: Το χειμώνα κάνουμε
lockdown και το καλοκαίρι τα ανοίγουμε
όλα γιατί πρέπει να επιβιώσει η οικονομία
που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον
τουρισμό, λόγω του στρεβλού μοντέλου
ανάπτυξης που εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα ένα άτυπο lockdown
έχει επιβληθεί στους ανεμβολίαστους
που ουσιαστικά αποκλείονται από διάφορες δραστηριότητες (εστίαση, τουρισμός,
ψυχαγωγία κ.λπ.).
Ο Κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα Washington Post (24-112021) είπε: «Αυτό που κάνουμε είναι να
γίνει δύσκολη η ζωή για όσους δε θέλουν
να εμβολιαστούν».
Πώς όμως προσδοκούν, ότι του χρόνου
το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 9,7 δις όταν περίπου το 1/4 του πληθυσμού αποκλείεται
από σημαντικές δραστηριότητες; Πώς θα
αυξηθεί το ΑΕΠ όταν οι εμβολιασμένοι
κυκλοφορούν ελεύθεροι (είναι ασφαλείς
σύμφωνα με την κυβερνητική προπαγάνδα) και διασπείρουν τον ιό με τις μεταλλάξεις του, επιβάλλοντας την εφαρμογή
τοπικών lockdown και άλλων περιοριστικών μέτρων;
Η Αυστρία και η Σλοβακία επέβαλαν
lockdown που περιλαμβάνει και τους εμβολιασμένους. Η απερχόμενη καγκελάριος της Γερμανίας Α. Μέρκελ ζήτησε κάτι
ανάλογο. Η Ολλανδία, η Γαλλία το Βέλγιο
και άλλες χώρες της Ευρώπης, λαμβάνουν
νέα περιοριστικά μέτρα. Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορά του για όλους. Πόσο, όλα
αυτά, θα επηρεάσουν την Ελλάδα, της
οποίας πάνω από τις μισές εξαγωγές κατευθύνονται στην Ε.Ε. και το μεγαλύτερο

μέρος του τουρισμού προέρχεται απ’ αυ- νται στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το
τήν;
φυσικό αέριο. Μόνο οι ελληνικοί λιγνίτες, η μοναδική εγχώρια πηγή ενέργειας,
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
αποτελούν απειλή για το κλίμα;
Δε μας έφταναν όμως οι επιπτώσεις της
Η Ελλάδα έχει σήμερα υψηλότερη τιμή,
πανδημίας, ήρθε και η ενεργειακή κρίση από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωμε την εκτόξευση της τιμής των υδρογο- ζώνης, στο ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρένανθράκων. Έχοντας ενστερνιστεί το κυ- λαιο και το φυσικό αέριο. Με ένα τέτοιο
ρίαρχο αφήγημα της παγκοσμιοποίησης ενεργειακό κόστος, πώς μπορεί να υπάρπερί ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ξει ανάπτυξη; Πώς μπορεί οι ελληνικές
η κυβέρνηση Μητσοτάκη δρομολόγησε το εξαγωγές να είναι ανταγωνιστικές στις
εσπευσμένο κλείσιμο των λιγνιτικών ερ- διεθνείς αγορές; Η κυβέρνηση στο όνομα
γοστασίων της ΔΕΗ και αντικατάστασής της «πράσινης μετάβασης» έχει εγκατατους από εισαγόμενες ανεμογεννήτριες λείψει και την αξιοποίηση των ελληνικών
και φωτοβολταϊκά. Μόνο που τα τελευ- υδρογονανθράκων, ενώ δε μειώνει τον ειταία δεν παράγουν ρεύμα, όταν οι άνεμοι δικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα
είναι ασθενείς ή υπάρχει συννεφιά και καύσιμα, που αντιπροσωπεύουν περίπου
επιπρόσθετα το ρεύμα δεν αποθηκεύεται. το 63% της σημερινής τιμής τους. Ο πληΗ κυβέρνηση αποφάσισε ότι η Ελλάδα θωρισμός που δημιουργεί η αύξηση του
πρέπει να γίνει πρωτοπόρος στη σωτη- κόστους της ενέργειας μπορεί να αυξήσει
ρία του Πλανήτη από την υπερθέρμανση. το ονομαστικό ΑΕΠ, αλλά θα κάνει πολύ
Μόνο που η κλιματική αλλαγή στη Γη λαμ- φτωχότερους τους Έλληνες που θα υποβάνει χώρα εδώ και εκατομμύρια χρόνια φέρουν μάλλον από το ψύχος παρά από
και εξαρτάται από τη δραστηριότητα του την άνοδο της θερμοκρασίας του Πλανήτη.
Ήλιου, όχι του ανθρώπου. Γι’ αυτό υπήρ- *Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέξαν ψυχρές περίοδοι (παγετώνες) που τις λος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφηδιαδέχονταν θερμότερες. Γι’ αυτό υπήρ- μερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεννήθηκε στην
ξαν ο κατακλυσμός του Νώε – Δευκαλίω- Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επινα, όταν μια θερμή περίοδος διαδεχόταν στήμες στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην
Αθήνα. Άρχισε να εργάζεται ως συντάκτης
μια ψυχρή και έλιωναν οι πάγοι.
Αλλά, ακόμη κι αν πιστεύει κανείς, ότι η στο Έψιλον, μηνιαίο περιοδικό για θέματα
τωρινή άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της ΕΟΚ, που εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθεροτου Πλανήτη είναι αποτέλεσμα της αν- τυπία. Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως υπεύθρώπινης δραστηριότητας, γιατί η φτωχή θυνος του οικονομικού ρεπορτάζ και στη
Ελλάδα που παράγει μόνο το 0,18% των συνέχεια ως αρχισυντάκτης του Γραφείου
παγκόσμιων εκπομπών CO2 πρέπει να εί- Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διετέλεσε Διευθυναι πρωταγωνιστής; Η Κίνα εκπέμπει το ντής του Δ’ Προγράμματος της Ελληνικής Ρα28,6%, οι ΗΠΑ το 14,3%, η Ινδία το 7,17%, διοφωνίας (ΕΡΤ). Επίσης, για ένα διάστημα
η Ρωσία το 4,6% η Γερμανία το 1,9%. Όλες υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του
αυτές οι χώρες εξακολουθούν να βασίζο- Υπουργείου Οικονομικών.
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Στα ύψη τα ακίνητα
Ο

ι εκτιμήσεις για την αγορά ακινήτων από όπου και εάν προέρχονται, εγχώριους και διεθνείς οικονομικούς αναλυτές χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και οίκων αναλύσεων, είναι
περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν συγκλίνουσες και κάνουν λόγο
για αλλαγή σελίδας. Σε μία αγορά που
βίωσε τη δεκαετή κρίση με πτώση εργασιών γενικότερα σε όλους τους συνδεδεμένους με αυτήν κλάδους, η εικόνα
έχει πλέον αλλάξει και κινείται με ανοδικούς ρυθμούς.
Η ανοδική τάση αποτυπώνεται πλέον
όχι μόνον στις εκτιμήσεις αλλά και σε
στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Με βάση τα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίησε στα
μέσα της εβδομάδας 22-26 Νοεμβρίου
2021 η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμάται
ότι το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές
των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς
όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες
κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία,
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021
η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020 διαμορφώθηκε σε 4,3%
και 6,2% αντίστοιχα, ενώ για το 2020 οι
τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με
μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το
τρίτο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ήταν 7,6%
για τα νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών και 8,2% για τα παλαιά,
δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών. Με
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το
πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021
σημειώθηκε αύξηση των τιμών των
νέων διαμερισμάτων κατά 4,5% και
6,2% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά
4,1% και 6,2%, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Για το 2020, οι
τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,2% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά
γεωγραφική περιοχή προκύπτει, ότι η
αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων
το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν:
-9,8% στην Αθήνα
-8,7% στη Θεσσαλονίκη
-5,9% σε άλλες μεγάλες πόλεις
-5,7% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία,
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του
2021 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών
των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε

6,7% και 8,3% αντίστοιχα στην Αθήνα,
4,6% και 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,1%
και 4,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και
1,3% και 3,6% στις λοιπές περιοχές της
χώρας. Για το σύνολο του 2020, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε
σχέση με το 2019 ήταν 7,8%, 5%, 0,2%
και 1,8% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το τρίτο τρίμηνο του
2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σύγκριση με το
τρίτο τρίμηνο του 2020. Με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία, το πρώτο και
δεύτερο τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση των τιμών των
διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές
ήταν 4,4% και 6,4%, ενώ για το 2020 η
μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε
στο 4,7%.
Σε περιοχές μάλιστα, στις οποίες γίνονται έργα υποδομής ή ανάπλασης,
η αύξηση τιμών αναμένεται να είναι
μεγαλύτερη.
Η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί;
Αφορά όλες τις περιοχές; Εάν όχι, ποιες
θα έχουν μεγαλύτερη άνοδο;
Η Σταυρούλα Βαμβακά, πρόεδρος της
newdeal real estate group, αναφέρει
ότι έχουμε μπει σε μία ανοδική καμπύλη τιμών εδώ και μια τριετία – όπως και
σε όλη την Ευρώπη – η οποία επιβραδύνθηκε στο πρώτο κύμα πανδημίας
αλλά δεν ανεκόπη, λόγω των κεντρικών
πολιτικών για παροχή ρευστότητας και
οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.
«Σε αυτή τη νέα τροχιά θα διακρίνουμε
περιόδους μεγαλύτερης ή μικρότερης
αύξησης τιμών των ακινήτων που θα
εξαρτώνται από την αύξηση του ΑΕΠ,
αλλά και άλλους παράγοντες (π.χ. φόροι, γραφειοκρατία, διεθνές επενδυτικό κύμα, golden visa κ.ο.κ.)», εκτιμά
η πρόεδρος της newdeal real estate
group.
Η κυρία Βαμβακά προσθέτει επίσης
ότι «είναι λογικό περιοχές στις οποίες
γίνονται έργα υποδομής (π.χ. μετρό) ή
ανάπλασης (π.χ. Ελληνικό) η αύξηση τιμών να είναι μεγαλύτερη. Αντίθετα, περιοχές οι οποίες είναι λιγότερο «trendy»
από Έλληνες και ξένους επενδυτές, οι
επιδόσεις τιμών θα είναι χαμηλότερες.
Παράλληλα, στην αγορά εμφανίζεται
μια νέα γενιά νεόδμητων. Σε κάποιες
περιοχές θα συμπιέσουν τις τιμές των
ακινήτων παλαιότητας, ενώ σε κάποιες
άλλες θα τις τραβήξουν προς τα επάνω.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι βέβαιο
ότι δε θα γυρίσουμε σε τιμές βαθιάς
κρίσης, όπως της προηγούμενης περιό© ΑΠΕ – ΜΠΕ
δου».

Υπέρ της επιστροφής των
ΓΛΥΠΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΏΝΑ
η βρετανική κοινή γνώμη
Τ

ην ενίσχυση των επιχειρημάτων της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στη χώρα μας, με βάση και
τη στήριξη της βρετανικής κοινής γνώμης,
αποτυπώνει εκτενές άρθρο της βρετανικής
Telegraph.
Παράλληλα, η εφημερίδα Guardian φιλοξένησε το Σάββατο 20/11 άρθρο γνώμης
(φωτ.) στο οποίο καλεί ευθέως την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψει
τα Γλυπτά στην Αθήνα.
Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας και Βρετανίας στη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου το αίτημα για επανένωση
των Γλυπτών με αυτά που βρίσκονται στο
Μουσείο της Ακρόπολης τέθηκε επισήμως
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Telegraph
αναφέρει ότι σε ερώτημα της εταιρείας δημοσκοπήσεων YouGov η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (56%) δήλωσε πως τα Γλυπτά
πρέπει να εκτίθενται στην Ελλάδα, ενώ μόλις
ένας στους πέντε (20%) απάντησε πως πρέπει
να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το άρθρο υπογράφει ο Associated Editor
της εφημερίδας Gordon Rayner, ο οποίος υπέγραψε το Σαββατοκύριακο 13-14/11
τη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού,
μέσω της οποίας παρουσιάστηκε εκ νέου στο
βρετανικό κοινό το ελληνικό αίτημα, αμέσως
πριν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Λονδίνο.
Η Telegraph υπογραμμίζει, ότι η πίεση δεν
έρχεται μόνο από την πλευρά της Ελλάδας
αλλά και από την UNESCO.
Ο βραχίονας του ΟΗΕ για πολιτιστικά ζητήματα, συνεχίζει η Telegraph, έχει επικρίνει
έντονα τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτίθενται
τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ πρόσφατα έκρινε ότι το ζήτημα της επιστροφής
τους είναι διακρατικό, «υπονομεύοντας την
έτοιμη δικαιολογία του Μπόρις Τζόνσον, ότι
υπουργοί δεν μπορούν να αναμειχθούν στο
θέμα, διότι τα Μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο».
Η ελληνική θέση, τονίζει η βρετανική εφημερίδα, ενισχύεται επίσης από την εντεινόμενη
τάση στους κόλπους μεγάλων ευρωπαϊκών
μουσείων υπέρ της επιστροφής αρχαιοτήτων
και τεχνουργημάτων, τα οποία έχουν παρθεί
από τρίτες χώρες.
«Υπάρχει αναμφίβολα μία στροφή προς την
κατεύθυνση αυτή, μουσεία στην Ευρώπη και
αλλού αλλάζουν τη στάση τους όσον αφορά
τον επαναπατρισμό», δήλωσε στην Telegraph
o Αλεξάντερ Χέρμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Restitution: The Return of Cultural
Artifacts». Η τάση αυτή «έχει ενισχυθεί πραγματικά τα τελευταία πέντε χρόνια και άλλες
χώρες με αποικιοκρατικό παρελθόν, όπως η
Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία,
όλες κινούνται προς τα εκεί», προσέθεσε.
«Το Βρετανικό Μουσείο είναι φανερά πίσω
από τις εξελίξεις», σημειώνει από την πλευρά
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της στην Telegraph, η ηθοποιός Τζάνετ Σούζμαν, επικεφαλής της βρετανικής επιτροπής
για την επιστροφή των Γλυπτών, η οποία
περιλαμβάνει πολλούς από τους κορυφαίους κλασικιστές του Ηνωμένου Βασιλείου και
συγκροτήθηκε το 1983, κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας της Μελίνας Μερκούρη.
Η ίδια υπογραμμίζει, ότι τα επιχειρήματα
του Βρετανικού Μουσείου δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγματικότητα και θυμίζουν «παιδικές συμπεριφορές, με τη λογική
”εγώ το βρήκα είναι δικό μου”», για να συμπληρώσει: «Όποιος επισκέπτεται το μουσείο
στην Αθήνα μπορεί να δει ότι τα Γλυπτά θα
έπρεπε να βρίσκονται εκεί».
GUARDIAN: ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Κάποτε, μία βρετανική κυβέρνηση θα επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην
Ελλάδα», τονίζει από την πλευρά του στη
Guardian, ο τακτικός αρθρογράφος Σάιμον
Τζένκινς, ο οποίος συμφωνεί ότι τα παραδείγματα μεγάλων μουσείων που επέστρεψαν
σημαντικά εκθέματα στις χώρες προέλευσής
τους δεν είναι λίγα και προτρέπει τον Μπόρις
Τζόνσον να είναι αυτός που θα πιστωθεί αυτή
τη σημαντική απόφαση.
«Το Παρίσι επιστρέφει κλεμμένα τεχνουργήματα από τη νοτιοανατολική Ασία και τη
Σενεγάλη. Οι Χάλκινοι θησαυροί του Μπενίν
έχουν επιστραφεί στη Νιγηρία από το Κέιμπριτζ, το Αμπερντίν, τη Γερμανία και τη Γαλλία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακόμα και
το Λονδίνο έχει επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα
τμήμα της Μεγάλης Σφίγγας.
Η συζήτηση για τον επαναπατρισμό τέτοιων
σημαντικών έργων, υπογραμμίζει ο αρθρογράφος, έχει προσλάβει άλλες διαστάσεις
χάρη στην ανάπτυξη των τρισδιάστατων εκτυπώσεων ακριβείας (3D printing), μίας τεχνολογίας που επιτρέπει να ανακατασκευάζουμε
ακριβή αντίγραφα αρχαίων δημιουργημάτων,
χρησιμοποιώντας ακόμα και τον ίδιο τύπο πέτρας ή μαρμάρου.
Ήδη εκπονούνται σχέδια για την κατασκευή
αντιγράφων κάποιων ιστορικών μνημείων
που κατέστρεψε το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ, και δεδομένου ότι οι Έλληνες
θέλουν να δουν τους αυθεντικούς πολιτιστικούς θησαυρούς να επιστρέφουν στη σκιά
της Ακρόπολης, ανάλογα αντίγραφα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα Γλυπτά που
σήμερα εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.
«Εάν οι Λονδρέζοι θέλουν να δουν τα αισθητικά θέλγητρα της ελληνικής γλυπτικής έχουν
αυτή τη δυνατότητα, η τεχνολογία μπορεί να
τα αντιγράψει, όπως αντιγράφει περίφημα
αγάλματα ανά την Ευρώπη. Αλλά μην εμποδίσετε την επιστροφή των Γλυπτών» τονίζει ο
αρθρογράφος της εφημερίδας Guardian.
© zougla.gr

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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Άσυλο και φύλαξη των
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Ο

ι πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν,
ότι ετοιμάζεται να στείλει στην Ελλάδα 5 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, προμηνύουν πλέον μια νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού σε βάρος
της πατρίδας μας.
Και παρότι στην παρούσα φάση οι μεταναστευτικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στο βόρειο διάδρομο με αυξημένη
πίεση στα σύνορα της Πολωνίας, οι συνεχείς κραυγές του Ερντογάν περί δήθεν
pushbacks εκ μέρους των ελληνικών αρχών αλλά και τα σχετικά δημοσιεύματα
του τουρκικού Τύπου που είχαν προηγηθεί
(www.dailysabah.com 12/10/2021) δεν
αφήνουν καμία αμφιβολία για τα σχέδια
της Άγκυρας.
Νότης Μαριάς*
© pronews.gr
Eνόψει λοιπόν του νέου επικείμενου
«ντου» χιλιάδων παρανόμων μεταναστών
σε Έβρο και νησιά, θα πρέπει να τονιστεί
για άλλη μια φορά ότι η προάσπιση των
χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της
πατρίδας μας έναντι παράνομων εισόδων
υπηκόων τρίτων χωρών είναι σύννομη και
σύμφωνη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως άλλωστε ήδη έχουμε αναλύσει
(Κυριακάτικη Kontra News 1/3/2020).
Ειδικότερα, στις 13 Φεβρουαρίου 2020
με απόφαση της Μείζονος Συνθέσεως του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, κρίθηκε
ότι τα κράτη στο πλαίσιο της φύλαξης των
συνόρων τους μπορούν να αρνηθούν την
είσοδο στην Επικράτειά τους σε αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων και όσων
διατείνονται ότι είναι αιτούντες άσυλο, οι
οποίοι χωρίς πειστικούς λόγους επέλεξαν
να διασχίσουν τα σύνορα μη τηρώντας τις
νόμιμες προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα.
Ιστορικά, το δικαίωμα ασύλου ήταν και
ακόμη παραμένει ένα κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα, που πρέπει να απολαμβάνουν οι απανταχού ακτιβιστές της
δημοκρατίας και της ειρήνης. Και η αίτηση
χορήγησης ασύλου συνήθως γινόταν στις
αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, όπου
οι διάφοροι αντιφρονούντες κατέφευγαν
ζητώντας άσυλο.
Στη σύγχρονη όμως εποχή, παρατηρείται

μια συνεχής κατάχρηση του δικαιώματος
ασύλου εκ μέρους χιλιάδων οικονομικών
μεταναστών, οι οποίοι εισέρχονται παράνομα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κ.λπ.
και εν συνεχεία εμφανίζονται και ζητούν
άσυλο.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου με την
παραπάνω ιστορική απόφασή του στις 13
Φεβρουαρίου 2020, αφού επισήμανε ότι
τα κράτη με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουν
το ακώλυτο δικαίωμα φύλαξης των συνόρων τους, επικεντρώθηκε στις ευθύνες
των κρατών – μελών της Σένγκεν, τα οποία
οφείλουν να διαφυλάσσουν τα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ.
Επισήμανε δε, ότι το δικαίωμα φύλαξης
των συνόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία
στα πλαίσια της Συνθήκης Σένγκεν, καθώς
στο χώρο αυτόν τα κράτη – μέλη έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους σύνορα.
Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει επαρκής
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων των
κρατών – μελών της Συνθήκης Σένγκεν,
τότε είναι δυνατόν σε αλλοδαπούς να
εισέρχονται στην επικράτεια των χωρών
Σένγκεν, όχι μόνο εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλά και στην
επικράτεια των χωρών Σένγκεν που δε διαθέτουν καν εξωτερικά σύνορα με τρίτες
χώρες, όπως άλλωστε έχουμε ήδη τονίσει
(Political 22/5/2021).
Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επισήμανε τις
ιδιαίτερες ευθύνες των χωρών Σένγκεν
πρώτης γραμμής σε σχέση με τη φύλαξη
των συνόρων τους και την αποτροπή κάθε
παράνομης εισόδου στην επικράτειά τους
εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου.
Επιπλέον, επισήμανε ότι με βάση τη Σένγκεν υπάρχουν και λειτουργούν στα εν
λόγω κράτη προκαθορισμένες επίσημες
πύλες εισόδου απ’ όπου κάθε υπήκοος
των χωρών Σένγκεν αλλά και τρίτων χωρών, εισέρχεται νόμιμα στο χώρο Σένγκεν.
Τι γίνεται όμως σε σχέση με όσους διατείνονται ότι δικαιούνται διεθνούς
προστασίας; Το Δικαστήριο έδωσε στην
περίπτωση αυτή μια ιδιαίτερα πρακτική
απάντηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν
νόμιμοι τρόποι εισόδου στο χώρο Σένγκεν
για όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν
πρόσφυγες. Έτσι, αποφάνθηκε ότι τα εν
λόγω πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν

να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα
απαγορεύεται να περνούν παράνομα τον
Έβρο ή να αποβιβάζονται παράνομα στις
διάφορες παραλίες στα νησιά του Αιγαίου
και οφείλουν να προσέρχονται αρμοδίως
στις αντίστοιχες πύλες εισόδου Σένγκεν
που διαθέτει η Ελλάδα.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, εάν εισέλθουν παράνομα στην Ελληνική επικράτεια τότε θα πρέπει πάραυτα να
συλληφθούν και να επαναπροωθηθούν
άνευ άλλου τινός στην Τουρκία.
Επίσης, το Δικαστήριο κάλεσε όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες,
να προσέρχονται επίσης στις πρεσβείες
και στα προξενεία των χωρών-μελών Σένγκεν που βρίσκονται, είτε στη χώρα καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη
τρίτη χώρα, και εκεί να υποβάλλουν την
αίτηση ασύλου.
Έτσι, με βάση τα παραπάνω, όχι μόνο
δεν επιτρέπεται η παράνομη είσοδος στο
χώρο Σένγκεν ακόμη και απ’ αυτούς που
διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες,
προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλλουν
αίτηση ασύλου, αλλά επιπλέον τα κράτη –
μέλη της Σένγκεν οφείλουν να φυλάττουν
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα της
ΕΕ, μη επιτρέποντας την παράνομη είσοδο σε κανένα πρόσωπο. Τελεία και παύλα.

αίτηση διεθνούς προστασίας ή αίτηση
ασύλου στις νόμιμες πύλες εισόδου που
υπάρχουν στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν *Ο Νότης Μαριάς είναι Πρόεδρος του Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Καθηγητων διαφόρων χωρών.
Επομένως, σύμφωνα με την παραπά- τής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανω δικαστική απόφαση, όσοι επιθυμούν νεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής
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Ο Ερντογάν,
η Ανατολική Μεσόγειος
και η Παγκόσμια Νήσος

Ε

ίναι γεγονός, ότι η τουρκική ιμπεριαλιστική ρητορική έχει κλιμακωθεί ποιοτικά τα τελευταία λίγα χρόνια.
Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι η χώρα του
«δε δέχεται τα σύνορα που της υπεβλήθησαν» και «θα πάρει ζωές» για να την επαναφέρει στις ιστορικές της διαστάσεις!
Κώστας Γρίβας*
© slpress.gr
Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε εξαιρετικά περιοριστικές ερμηνείες της τουρκικής συμπεριφοράς, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη
την ευρύτερη γεωπολιτική ανάγνωση για
το τί είναι η «Παγκόσμια Νήσος».
Έτσι, συνεχίζεται το παραμύθι, ότι όλα
αυτά γίνονται για εσωτερική κατανάλωση,
ενώ αποκλειστικός υπεύθυνος εμφανίζεται ο «παρανοϊκός» Ερντογάν.
Ο γράφων, επανειλημμένως έχει εκφράσει την άποψη, ότι η πειρατική πολιτική
του εκφράζει την Τουρκία και προκύπτει
ως αποτέλεσμα της μετάλλαξης του διεθνούς συστήματος και του ρόλου της
Τουρκίας μέσα σε αυτό.
Το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μια διαδικασία μετατροπής του σε πολυπολικό,
χωρίς όμως να έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί, με την Τουρκία να διεκδικεί μια
θέση μεσαίας ευρασιατικής δύναμης σε
αυτό.
Για να το επιτύχει, πρέπει να κινηθεί
γρήγορα και αποφασιστικά για να πλασαριστεί σε καλή θέση, πριν το σύστημα
σταθεροποιηθεί.
Επίσης, εκμεταλλεύεται την επισφαλή
θέση ισορροπίας που έχει επιτύχει μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, αδρανοποιώντας τον
παρεμβατισμό της μίας με την απειλή της
δραστικής ενίσχυσης των σχέσεων της με
την άλλη. Τη διευκολύνει, μάλιστα, η μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η
αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Ωστόσο, αυτή η ανάγνωση είναι επίσης
περιοριστική. Για να κατανοήσουμε πληρέστερα τους παράγοντες που ωθούν την
Τουρκία να επιδεικνύει μια τόσο επιθετικά
αναθεωρητική πολιτική έναντι του περιγύρου της, πρέπει να προσδιορίσουμε το
γεωπολιτικό κέρδος που επιδιώκει.
Έτσι θα κατανοήσουμε τη γεωπολιτική

Yiannis Hatzichristidis

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

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

λειτουργία της Ανατολικής Μεσογείου,
όπου επιχειρεί να κυριαρχήσει η Τουρκία.
Και για να αντιληφθούμε το ρόλο και τη
λειτουργία της Ανατολικής Μεσογείου,
πρέπει να δούμε τη μεγάλη, την παγκόσμια εικόνα.
Η ΤΗΞΗ ΤΩΝ ΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΩΝ
Θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο που φαντάζει μακρινό και άσχετο με τη Μεσόγειο,
τον Αρκτικό.
Μετά τη διαρκή μείωση του στρώματος
των αρκτικών πάγων, προκύπτει το ενδεχόμενο σε μερικά χρόνια ο Αρκτικός να
ενταχθεί πλήρως στο διεθνές σύστημα
θαλάσσιων μεταφορών.
Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι οι
εγγύς θάλασσες γύρω από την Ευρασία
ενδέχεται να ενοποιηθούν σε μια αδιαίρετη ζώνη, διαμορφώνοντας ένα είδος
δακτυλίου ταχείας κυκλοφορίας στην ευρασιατική περιφέρεια, περιορίζοντας το
ρόλο των ανοικτών ωκεάνιων θαλάσσιων
διαδρομών, δηλαδή τον προνομιακό χώρο
κυριαρχίας των ΗΠΑ.
Ταυτοχρόνως, μια σειρά από νέες πολεμικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες, οι
οποίες αναπτύχθηκαν καταρχάς από την
Κίνα και εν συνεχεία και από άλλα ευρασιατικά κράτη, αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία της αμερικανικής αεροναυτικής
ισχύος, ακριβώς σε αυτήν τη ζώνη των εγγύς υδάτων στην ευρασιατική περιφέρεια.
Δημιουργείται, δηλαδή, μια ζώνη ασαφούς κυριαρχίας μεταξύ της ευρασιατικής χερσαίας μάζας, όπου κυριαρχούν οι
μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις, με προεξάρχουσες την Κίνα και τη Ρωσία, και
των ανοιχτών ωκεάνιων εκτάσεων, που
παραμένουν ο προνομιακός χώρος κυριαρχίας της μεγάλης ναυτικής δύναμης του
πλανήτη, των ΗΠΑ.
Ταυτοχρόνως, η OBOR (One Belt One
Road) της Κίνας, ο περιβόητος «Νέος
Δρόμος του Μεταξιού», μετασχηματίζει
το «βαθύ εσωτερικό» της Ευρασίας σε
ένα εσωτερικό αίθριο, το οποίο τείνει να
ενοποιηθεί με ένα νέο, ανοιχτό στη ναυσιπλοΐα, «αποψυγμένο» Αρκτικό.
Μάλιστα, εδώ και λίγο καιρό φαίνεται
πως προωθείται μια προέκταση της OBOR
προς τον απώτατο Βορρά, που αναφέρεται ως Polar Silk Road ή Ice Silk Road.

Η «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΗΣΟΣ»
Δημιουργείται, λοιπόν, ένα καινοφανές
ανθρωπογεωγραφικό μέγεθος στην περιφέρεια, αλλά και στο εσωτερικό της Ευρασίας. Αυτό ωθεί την Κίνα και τη Ρωσία,
αλλά και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας,
σε μια πορεία τοποθέτησής τους σε ένα
ενιαίο γεωπολιτικό σχήμα, στο οποίο εισέρχονται σταδιακά και άλλες χώρες, με
σημαντικότερη εξ αυτών το Ιράν.
Προκύπτει, λοιπόν, μια πολυδιάστατη
τάση γεωπολιτικής συσπείρωσης της Ευρασίας, που δημιουργεί το πρόπλασμα
μιας πανευρασιατικής γεωπολιτικής οντότητας. Εμφανίζεται έτσι το πρόπλασμα
ενός νέου διπολικού διεθνούς συστήματος. Από τη μία θα υπάρχει ένα χαλαρό
αλλά διακριτό πανευρασιατικό σχήμα.
Από την άλλη, η μεγάλη ναυτική δύναμη
του πλανήτη, οι ΗΠΑ, με τα μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα στην περιφέρεια
της Ευρασίας και το «προγεφύρωμα» της
Ευρώπης στην ευρασιατική χερσαία μάζα.
Και αυτά τα δύο δυνάμει υπέρ-συστήματα έρχονται σε επαφή σε ένα κρίσιμο,
ασταθές και εξαιρετικά δυναμικό σημείο,
την Ανατολική Μεσόγειο. Με δύο λόγια,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ανατολική
Μεσόγειος είναι ένας χώρος που μπορεί
να διαχωρίσει το ευρασιατικό σύστημα
σε δύο κομμάτια. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής ανάγνωσης, σε έναν
πλανήτη όπου ο Αρκτικός θα έχει ενταχθεί
στο παγκόσμιο δίκτυο θαλάσσιων επικοινωνιών, δεν αυτονομείται μόνο η Ευρασία από τις ανοικτές ωκεάνιες εκτάσεις,
αλλά ολόκληρη η «Παγκόσμια Νήσος».
Κατά την κλασική ορολογία του θεμελιωτή της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής
σκέψης Sir Halford Mackinder, πρόκειται
για το σύμπλεγμα Ευρασίας – Αφρικής.
Και μια απλή ματιά σε ένα χάρτη, αρκεί
να μας δείξει ότι το σύμπλεγμα αυτό έχει
ένα κεντρικό σημείο, την Ανατολική Μεσόγειο. Με άλλα λόγια, ενδέχεται στο
μεταλλαγμένο διεθνές σύστημα του μέλλοντος, η Ανατολική Μεσόγειος να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα
του. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε,
παραφράζοντας τον Mackinder, ότι αυτός
που θα κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχει ρυθμιστικό ρόλο σε ολόκληρο
το διεθνές σύστημα.

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Κι αυτόν ακριβώς το ρόλο φαίνεται πως
διεκδικεί για τον εαυτό της η Τουρκία, που
φιλοδοξεί να εξελιχθεί στην κυρίαρχη δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και συνακόλουθα, σε μια από τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές δυνάμεις του διεθνούς
συστήματος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ενδέχεται να λειτουργεί
με τόσο ασύδοτο, πειρατικό και ριψοκίνδυνο τρόπο.
Όχι γιατί είναι μεγαλομανής ο Ερντογάν,
ούτε για να εξωτερικεύσει την εσωτερική
της κρίση η Τουρκία.
Απλά, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα.
Κι αυτό, χωρίς να έχουμε αναφερθεί καθόλου στον επίσης πολύ μεγάλο ρόλο των
ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής
Μεσογείου, που είναι μια άλλη ιστορία.
Βέβαια, η παραπάνω προσέγγιση είναι
εξ αντικειμένου πολύ γενική, επιφανειακή
και σε μεγάλο βαθμό επισφαλής.
Ωστόσο, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, ότι
το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μια
φάση δραστικής μετάλλαξης.
Στο μέλλον, η Ανατολική Μεσόγειος ενδέχεται να έχει σημαντικότερο ρόλο σε
αυτό το σύστημα από τον ήδη σημαντικό
που έχει σήμερα.
Η Τουρκία επιδιώκει να εξελιχθεί στην
κυρίαρχη δύναμη της περιοχής, ώστε να
βελτιώσει τις πιθανότητές της να λειτουργήσει ως μια από τις σημαντικές ευρασιατικές δυνάμεις του μέλλοντος.
Τώρα, αν θα της βγει όλη αυτή η ριψοκίνδυνη κίνηση, είναι μια άλλη ιστορία.
Όπως άλλη ιστορία είναι, το τί μπορεί να
κάνει η Ελλάδα, η οποία επίσης μπορεί
να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται, όχι βέβαια με τον τρόπο της
Τουρκίας, αλλά με πιο σύνθετες επιλογές.
Κι αυτό, όμως, είναι μια άλλη ιστορία.
*Ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι καθηγητής Γεωπολιτικής και Σύγχρονων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντής του
Τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου
στη Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει επίσης Γεωγραφία της Ασφάλειας
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

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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Υγεία και Διατροφή
6 αιθέρια έλαια που βοηθούν 5 τροφές που είναι πλούσιες
στην αντιμετώπιση της
σε βιταμίνη C και έχουν
ρινικής συμφόρησης
λίγες θερμίδες

Τ

α αιθέρια έλαια είναι μια δημοφιλής
φυσική επιλογή θεραπείας, κυρίως
συμπληρωματική. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να ανακουφιστούν από
τη ρινική συμφόρηση.
Ο ευκάλυπτος και η μέντα μάλιστα, χρησιμοποιούνται ευρέως και δεν έχουν παρενέργειες. Βέβαια, δεν υπάρχουν μέχρι
στιγμής επαρκή επιστημονικά στοιχεία
που να στηρίζουν τη χρήση αιθέριων
ελαίων για την ανακούφιση από την καταρροή. Εντούτοις, τα παρακάτω έλαια
έχουν μόνο θετικές επιδράσεις.
6 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΡΙΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ
ΜΙΝΘΕΛΑΙΟ: Πολλοί είναι εκείνοι που
ανακουφίζονται όταν εισπνέουν μινθέλαιο. Αυτό οφείλεται στην δροσιστική
του επίδραση. Το μινθέλαιο περιέχει
μενθόλη. Αυτό το συστατικό επηρεάζει
τους βλεννογόνους υποδοχείς της μύτης
και βοηθά να ανοίξει η αναπνευστική
οδός.
ΕΛΑΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ: Πολλά φαρμακευτικά αποσυμφορητικά προϊόντα περιέχουν
έλαιο ευκαλύπτου. Πολλοί πιστεύουν ότι
αυτό το έλαιο ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος και του
βήχα, συμπεριλαμβανομένης της ρινικής
συμφόρησης και της καταρροής. Έρευνες
μέχρι σήμερα έχουν πράγματι αποδείξει
ότι ένα συστατικό του ευκαλύπτου, η κινεόλη, ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας: τον πονοκέφαλο, τη
συμφόρηση και την καταρροή.

ΕΛΑΙΟ ΤΕΪΟΔΕΝΤΡΟΥ: Το έλαιο αυτό βελτιώνει τη ρινική συμφόρηση καταπολεμώντας δύο πιθανές αιτίες: τα βακτήρια
και τους ιούς. Μπορεί επίσης να μειώσει
τις φλεγμονές, που σημαίνει ότι καταπραΰνει από το πρήξιμο της μύτης.
ΕΛΑΙΟ ΡΙΓΑΝΗΣ: Το έλαιο ρίγανης βοηθά
στην ανάκαμψη του ασθενή από ιγμορίτιδα, καταπολεμώντας τα βακτήρια. Οι
ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η καρβακρόλη, ένα συστατικό του ελαίου, καταστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων.
ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑΣ: Το έλαιο λεβάντας
βελτιώνει τα συμπτώματα της ρινικής
συμφόρησης, μειώνοντας τον πόνο και
το πρήξιμο. Περιλαμβάνει επίσης χαλαρωτικές ιδιότητες, που μας βοηθούν να
κοιμηθούμε σε περίπτωση ρινικής συμφόρησης.
ΕΛΑΙΟ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ: Το δεντρολίβανο είναι ένα ακόμα αντιφλεγμονώδες αιθέριο έλαιο που ανακουφίζει από
την πρησμένη ρινική οδό. Οι ερευνητές
έχουν βρει ότι είναι πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών και βοηθά στη διαχείριση
του μεταβολικού συνδρόμου.
© Εναλλακτική Δράση

ΠΗΓΕΣ
-https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2221169115001033#bib42
-tisserandinstitute.org/learn-more/kidsinhalation-safety/
-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27178264
-onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1097/00005537-200404000-00027
-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22044355
-www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247152

Η

βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή
βιταμίνη που βρίσκεται σε πολλές
τροφές, αλλά κυρίως σε φρούτα και λαχανικά. Είναι γνωστό πως πρόκειται για
ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και επίσης
έχει θετικές επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα και στην υγεία της επιδερμίδας.
Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη
σύνθεση του κολλαγόνου, του συνδετικού ιστού, των οστών, των δοντιών και
των μικρών αιμοφόρων αγγείων. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να παράγει ή
να αποθηκεύσει βιταμίνη C. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τη λαμβάνουμε από τη
διατροφή μας.
Η συνιστάμενη ημερήσια ποσότητα
πρόσληψης είναι τα 90 Mg.
Τα συμπτώματα που μαρτυρούν έλλειψή είναι περιλαμβάνουν αιμορραγία
από τα ούλα, συχνές μελανιές και λοιμώξεις, δυσκολία στην επούλωση πληγών,
αναιμία και μείωση βάρους ορισμένες
φορές.
5 ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΕΣ
ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ
ΛΙΓΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
-Θυμάρι: Το φρέσκο θυμάρι (φωτ. δεξιά) έχει τρεις φορές περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια και μία από
τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα μυρωδικά
και μπαχαρικά. Δεν έχει σχεδόν καθόλου
θερμίδες και μάλιστα είναι αρκετά δημοφιλές για τη θεραπεία του πονόλαιμου.
-Μπρόκολο: Μισό κοτσάνι έχει μόνο 25

θερμίδες και μας παρέχει 51 mg βιταμίνης C. Φυσικά εκτός από αυτή περιέχει
και τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά.
-Λαχανάκια Βρυξελλών: 1 κούπα περιέχει μόνο 40 θερμίδες και 49 mg βιταμίνης. Έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα
σε φυτικές ίνες, μαγγάνιο, κάλιο και βιταμίνη Α.
-Λεμόνι: Φυσικά το λεμόνι δεν έχει σχεδόν καθόλου θερμίδες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ποσότητα που μπορούμε
να προσθέσουμε στο φαγητό. Όμως μας
παρέχει 83 mg βιταμίνης C. Δρα επίσης
ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.
-Κόκκινες πιπεριές: Μισό φλιτζάνι κόκκινες πιπεριές (φωτ. πάνω) περιέχει
μόνο 20 θερμίδες, αλλά 119 mg βιταμίνης C. Περιέχουν επίσης φυτικές ίνες και
είναι ένα αναπόσπαστο συστατικό της
ελληνικής μεσογειακής κουζίνας, αφού
μπορούν να προστεθούν σε πολλά πιάτα
και φυσικά στη χωριάτικη σαλάτα.

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.

© Εναλλακτική Δράση

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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CONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese Cucumbers
pqt

TOMATES DE SERRE
Hothouse Tomatoes
3.28/kg
ORANGES

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

SAC DE 2LBS

CREVETTES
DECORTIQUÉES ET
DÉVEINÉES
Peeled and Deveined
Shrimps
41/50

POITRINES DE POULET FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless Chicken Breasts
8.80/kg

FRAMBOISES
Raspberries

PIZZA ILIOS
330 à 410g

YOGOURTS DANONE
Yogurts
16x100g

TOMATES EN
CONSERVE
PRIMO Canned
Tomatoes
796ml

GRÈCE

DORADES MÉDITERRANÉENNES FRAÎCHES
NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg

JAMBON FORÊT NOIRE
Black Forest Ham
8.80/kg

MINI-GAUFRETTES
ENROBÉES DE
CHOCOLAT
SERENATA
Chocolate Covered
Mini Wafers
180g

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

WWW.SUPERMARCHEPA.COM

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

du lundi 6 décembre au dimanche 12 décembre 2021 · from monday december 6th to sunday december12th 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

Vostok: Μια λίμνη
κάτω από τον πάγο
της Ανταρκτικής
Β

αθιά, σκοτεινή και μυστηριώδης, η
λίμνη Βοστόκ είναι μια από τις μεγαλύτερες υπο-παγετώδεις λίμνες στον
κόσμο. Κάποτε, μια μεγάλη επιφανειακή
λίμνη στην Ανατολική Ανταρκτική, η λίμνη Βοστόκ, είναι τώρα θαμμένη κάτω
από περισσότερα από 2 μίλια (3,7 χιλιόμετρα) πάγου κοντά στον ερευνητικό
σταθμό Vostok της Ρωσίας.
Καλυμμένη με πάγο για χιλιετίες, αποκομμένη από το φως και την επαφή με
την ατμόσφαιρα, η λίμνη Βοστόκ είναι
ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα
στη Γη.
«Η λίμνη ήταν καλυμμένη με πάγο για
τουλάχιστον 15 εκατομμύρια χρόνια»,
είπε ο Brent Christner, βιολόγος του Πανεπιστημίου της Λουϊζιάνα που εξέτασε
πυρήνες πάγου που συλλέχθηκαν πάνω
από τη λίμνη.
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Η λίμνη Βοστόκ είναι μια από τις μεγαλύτερες λίμνες στη Γη σε μέγεθος και
όγκο, συναγωνιζόμενη τη λίμνη Οντάριο
στη Βόρεια Αμερική. Η ίδια η λίμνη έχει
μήκος 143 μίλια (230 km), πλάτος 31 μίλια (50 km) και βάθος έως και 2.625 πόδια (800 μέτρα).
Η λίμνη Βοστόκ βρίσκεται κοντά στο
Νότιο Πόλο στην Ανατολική Ανταρκτική. Η παρουσία μιας μεγάλης θαμμένης
λίμνης προτάθηκε για πρώτη φορά τη
δεκαετία του 1960 από ένα Ρώσο γεωγράφο/πιλότο που παρατήρησε το μεγάλο, ομαλό κομμάτι πάγου πάνω από τη
λίμνη από τον αέρα.
Πειράματα αερομεταφερόμενων ραντάρ από Βρετανούς και Ρώσους ερευνητές το 1996 επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη της ασυνήθιστης λίμνης.
«Η λίμνη Βοστόκ είναι μια από τις πιο
εύκολες υπο-παγετώδεις λίμνες για ανίχνευση λόγω του μεγέθους της», είπε ο
Christner. «[Ωστόσο] πιστεύω ότι τα περισσότερα από τα μυστικά της παραμένουν».

«Η μόνη της παροχή νερού είναι το λιωμένο νερό από το υπερκείμενο στρώμα
πάγου», είπε ο Christner. «Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία για εισροή
ή εκροή νερού από τη λίμνη Βοστόκ»,
είπε. Αυτή η συνεχής αναπλήρωση από
το λιώσιμο των πάγων, σημαίνει ότι το
νερό στη λίμνη μπορεί να είναι σχετικά
νεαρό, μόλις χιλιάδων ετών, σύμφωνα με
μελέτες στον πυρήνα των πάγων. Αλλά η
πραγματική ηλικία του νερού της λίμνης
είναι άγνωστη.
Οι ερευνητές έχουν χαρτογραφήσει το
σχήμα της λίμνης Βοστόκ με τεχνικές τηλεπισκόπησης, όπως σεισμικές βυθίσεις
και ραντάρ που διεισδύει στον πάγο. Η
λίμνη Βοστόκ είναι πολύ πιο ρηχή στη
μία άκρη από την άλλη, με τις δύο λεκάνες να χωρίζονται από μια κορυφογραμμή. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι
η κορυφογραμμή θα μπορούσε να είναι μια υδροθερμική οπή, παρόμοια με
τους μαύρους καπνιστές του βυθού του
ωκεανού, που βρίθει από σωληνοσκώληκες. Η μακριά, στενή λίμνη, μπορεί να
βρίσκεται σε μια κοιλάδα με ρήγμα, παρόμοια με τη λίμνη Βαϊκάλη στη Ρωσία.
Η γεωθερμική θερμότητα από τη Γη διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού της
λίμνης, ώστε να κυμαίνεται γύρω στους
27 βαθμούς Φαρενάιτ (μείον 3 βαθμούς
Κελσίου), πιστεύουν οι επιστήμονες. Η
βαριά πίεση του υπερκείμενου πάγου
διατηρεί τη λίμνη υγρή παρά τη θερμοκρασία της κάτω από το μηδέν.
Η ΖΩΗ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟ
Στη δεκαετία του 1990, ο Christner ήταν
μέλος μιας διεθνούς ομάδας που ανακάλυψε μικρόβια στο παγωμένο νερό της
λίμνης που συγκεντρώθηκε πάνω από
την υγρή επιφάνεια της λίμνης Vostok,
που ονομάζεται πάγος προσαύξησης. Η
κορυφή μισή ίντσα (1 εκατοστό) της επιφάνειας της λίμνης παγώνει πάνω στο
ρέον φύλλο πάγου πάνω από τη λίμνη,
πιστεύουν οι επιστήμονες.

Η ανάλυση των μορφών ζωής υποδηλώνει ότι η λίμνη Βοστόκ μπορεί να
φιλοξενεί ένα μοναδικό οικοσύστημα,
που βασίζεται σε χημικές ουσίες στους
βράχους αντί στο φως του ήλιου, που ζει
σε απομόνωση για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. «Οι τύποι οργανισμών που
βρήκαμε υποδηλώνουν ότι αντλούν την
ενέργειά τους από ορυκτά που υπάρχουν στη λίμνη και πηγές από τον υποκείμενο βράχο», είπε ο Christner.
Πιο πρόσφατες μελέτες γενετικού
υλικού στον πάγο προσαύξησης του
Vostok αποκάλυψαν αποσπάσματα DNA
από μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών
που σχετίζονται με μονοκύτταρα πλάσματα που βρίσκονται σε λίμνες, ωκεανούς και ρυάκια.
Αυτά τα «ακραιόφιλα» θα μπορούσαν
να μιμηθούν τη ζωή σε άλλα φεγγάρια
και πλανήτες, όπως το παγωμένο φεγγάρι του Δία, Ευρώπη.
Σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε στις
26 Ιουνίου 2013, στο περιοδικό PLOS
ONE, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Δρ. Scott Rogers, καθηγητή βιολογικών
επιστημών στο Bowling Green State
University, συζήτησαν τα χιλιάδες είδη
που αναγνώρισαν στη λίμνη Vostok
μέσω της αλληλουχίας DNA και RNA.
Οι ερευνητές πήραν δείγματα από δύο
περιοχές της λίμνης: τη νότια κύρια λεκάνη απορροής και κοντά σε ένα υπόβαθρο στο νοτιοδυτικό άκρο της λίμνης.
Καθορίζοντας την αλληλουχία του DNA
και του RNA που ελήφθησαν από δείγματα πάγου προσαύξησης (παγωμένο
νερό λίμνης συνδεδεμένο στον πυθμένα
του υπερκείμενου παγετώνα), η ομάδα
ανακάλυψε πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα από ό,τι πίστευε κανείς, είπε ο
Rogers, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.
«Δείχνει πραγματικά την αντοχή της
ζωής και πώς οι οργανισμοί μπορούν να
επιβιώσουν σε μέρη όπου πριν από μερικές δεκάδες χρόνια πιστεύαμε ότι τίποτα
δε θα μπορούσε να επιβιώσει», είπε.

Εκτός από τους μύκητες και τα δύο είδη
αρχαίων (μονοκύτταροι οργανισμοί που
τείνουν να ζουν σε ακραία περιβάλλοντα), οι ερευνητές εντόπισαν χιλιάδες
βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων μερικών που βρίσκονται συνήθως στο πεπτικό σύστημα των ψαριών, των καρκινοειδών και των σκουληκιών.
Ανακάλυψαν ψυχόφιλα (οργανισμούς
που ζουν σε υπερβολικό κρύο) και θερμόφιλα, γεγονός που υποδηλώνει την
παρουσία υδροθερμικών αεραγωγών
βαθιά στη λίμνη.
«Πολλά από τα είδη που αναλύσαμε είναι αυτά που θα περιμέναμε να βρούμε
σε μια λίμνη», είπε ο Ρότζερς. «Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς φαίνεται
να είναι υδρόβιοι (γλυκό νερό) και πολλοί είναι είδη που συνήθως ζουν σε ιζήματα ωκεανών ή λιμνών».
Ο Ρότζερς σημειώνει, ότι η παρουσία
τόσο θαλάσσιων όσο και ειδών γλυκού
νερού, υποστηρίζει τη θεωρία ότι η λίμνη κάποτε ήταν συνδεδεμένη με τον
ωκεανό και ότι το γλυκό νερό προμηθεύτηκε από τον πρωτεύοντα παγετώνα. Η
εμβάπτιση περιείχε τη μεγαλύτερη βιολογική δραστηριότητα με το μεγαλύτερο
αριθμό ειδών που εντοπίστηκαν.
Μετά από δύο χρόνια ανάλυσης σε
υπολογιστή, τα τελικά αποτελέσματα
αποκαλύπτουν ότι η λίμνη Βοστόκ περιέχει μια ποικιλία μικροβίων, καθώς
και ορισμένους πολυκύτταρους οργανισμούς.
Ο Ρότζερς τονίζει ότι η ομάδα υπέπεσε σε σοβαρό λάθος από τη συντηρητική πλευρά, ενώ ανέφερε τα ευρήματά
της. Επέλεξαν να συμπεριλάβουν μόνο
εκείνες τις ακολουθίες, για τις οποίες
ήταν απολύτως βέβαιοι ότι προέρχονταν
από τον πάγο προσαύξησης.
Εξαιτίας αυτού, ο Rogers πιστεύει ότι
πιθανότατα υπάρχουν πολλά άλλα ενδιαφέροντα από τη λίμνη, ανοίγοντας την
πόρτα για περαιτέρω έρευνα.
© livescience.com

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

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

πό τότε που η λέξη Ελλάδα σηματοδοτεί κράτος, όχι πολιτισμό, ο εγχώριος πολιτικός λόγος είναι μονόλογος της
εξουσίας. Κομπασμοί και αυταρέσκεια
του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές,
αμυντικές μυθοπλασίες εντυπωσιασμού
η αντιπολίτευση. Όσο πιο μικρονοϊκές οι
στελεχώσεις των κομμάτων, τόσο η σπουδαιοφάνεια πλεονάζει, καμουφλαρισμένη με κενολογία διακηρύξεων, πομφόλυγες επαγγελιών.
Χρήστος Γιανναράς*
© analyst.gr
Διακόσια χρόνια τώρα, κυβερνήσεις και
αντιπολιτεύσεις, μιλάνε την ίδια, ανάλλαχτη, ναρκισσιστική και α-νόητη γλώσσα,
που τρέφει την αντιδικία σαν αυτοσκοπό.
Με τα χρόνια, η α-νοησία έχει φτάσει στο
ζενίθ – πολιτικοί και πολίτες, άρχοντες και
αρχόμενοι, γνωρίζουμε όλοι ότι τη χώρα
μας την κυβερνάνε τα στρατηγεία των δανειστών μας, όμως αυτό το κατάντημα δεν
το συζητάμε, τα αντανακλαστικά αντίδρασης στο διασυρμό έχουν νεκρωθεί.
Δε συζητάμε. Ούτε καν διαμαρτυρόμαστε. Απεργούμε, διαδηλώνουμε, νεκρώνουμε κάθε τόσο δρόμους και πλατείες,
γνωρίζοντας ότι καμιά έκρηξη της οργής ή
του απελπισμού μας δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα μας. Και μοίρα μας, δύο αιώνες τώρα, είναι η ατολμία, ο συμβιβασμός,
ο ραγιαδισμός.
Αδιέξοδο στο συλλογικό μας βίο συνιστά
η εισαγόμενη παγίδευσή μας σε καλοστημένες ψευδαισθήσεις. Νομίζουμε (ή προφασιζόμαστε) ότι διαθέτουμε κοινοβουλευτισμό, επειδή με τις εκλογές «μεταλλάσσομεν τυράννους» (Παπαδιαμάντης,
ήδη το 1892!). Κοροϊδευόμαστε ότι έχουμε «δημοκρατία», όταν ο πρωθυπουργός
διορίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Προέδρους
των Ανώτατων Δικαστηρίων, τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων – κάθε αρχή
και εξουσία στη χώρα, διορισμένη.
Βαυκαλιζόμαστε ότι έχουμε κράτος υπηρετικό της κοινωνίας, όταν η συντριπτική
πλειονότητα των Δημόσιων Λειτουργών

είναι διορισμένοι με κομματικό ρουσφέτι,
η αδικία στον καθορισμό του ύψους των
συντάξεων είναι ένας παγιωμένος παραλογισμός και οι εργολήπτες δημόσιων
έργων η πάμπλουτη μειονότητα μιας κατ’
εξακολούθησιν πτωχευμένης και παρανοϊκά υπερχρεωμένης χώρας. Αναρίθμητα τα θεσμοποιημένα τεχνάσματα, με τα
οποία η ελλαδική κοινωνία έχει μεθοδικά
μετασχηματιστεί σε κλασικό μόρφωμα
τριτοκοσμικής ανισότητας δικαιωμάτων,
ενώ ταυτόχρονα (για λόγους αδιάντροπης
ψηφοθηρίας) κάθε σχεδόν κεφαλοχώρι
έχει προικοδοτηθεί με νεόκοπες, κωμικής ευτέλειας «πανεπιστημιακές» σχολές,
προγραμματικά αναξιολόγητες.
Από καιρό σε καιρό, σε στήλες εφημερίδων και σπάνια από τηλεοπτικό κανάλι,
κάποιες φωνές τολμούν διαμαρτυρία: Η
δημοκρατία δεν είναι συνταγή θεσμική,
είναι κοινωνικό κατόρθωμα: Δεν αρκεί
ένα Σύνταγμα, που συντάχθηκε με τη λογική της δημοκρατίας και με τη γλώσσα
– ορολογία της δημοκρατίας, για να υπάρξει, ένσαρκο στην πράξη, το θεσμικό κατόρθωμα της δημοκρατίας.
Αυτός είναι ο λόγος που το Σύνταγμά μας
των Νεοελλήνων ορίζει στο ακροτελεύτιο
άρθρο του: «Η τήρηση του Συντάγματος
επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται
να αντιστέκονται, με κάθε μέσο, εναντίον
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει
με τη βία».
Στο σημείο αυτό (στο άκουσμα του ακροτελεύτιου άρθρου του Συντάγματος) είναι
αναπότρεπτο να γελάει ο πολίτης. Όλοι
σκεπτόμαστε το ίδιο ερώτημα: ποιον
κοροϊδεύει το Σύνταγμα; Όταν ο πρωθυπουργός διορίζει, απολύτως ανεξέλεγκτος, τους Προέδρους της Δημοκρατίας,
της Βουλής, των Ανώτατων Δικαστηρίων,
την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ποια
περιθώρια «αντίστασης», δηλαδή υπακοής στο Σύνταγμα, απομένουν στον πολίτη;
Πώς είναι δυνατό να ονομάζεται «δημοκρατία» ένα πολίτευμα απόλυτης μοναρχίας, με τους πολίτες παθητικούς θεατές
της αυθαιρεσίας – παντοδυναμίας του
πρωθυπουργού;

Problems with pests,
insects or rodents???
Why suffer
with infestation!
All kinds of insects
and rodents

S.D

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

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

Σήμερα, καθεστώτα δικτατορίας, ανεξέλεγκτης μοναρχίας, υπάρχουν όχι πια
συνδεδεμένα με μικρονοϊκά απομεινάρια
ολοκληρωτικών ιδεολογημάτων. Η αυθαιρεσία της εξουσίας εξασφαλίζεται συνδεδεμένη με τον ατομοκεντρισμό του μοντέλου της «δημοκρατίας»: την ταύτιση της
ελευθερίας με την κατασφάλιση όχι της
κοινωνίας των σχέσεων, αλλά με τη θωράκιση των «ατομικών δικαιωμάτων».
Όταν η ελευθερία – δημοκρατία μετατεθεί έξω από το πεδίο της προσωπικής
ευθύνης, έξω από την αμεσότητα των
σχέσεων που συγκροτούν την κοινότητα
ή την πόλιν, όταν, δηλαδή, η ελευθερία –
δημοκρατία γίνουν ατομικό δικαίωμα και
όχι αυθυπερβατικό κατόρθωμα σχέσεων
κοινωνίας, η εξουσία είναι οπωσδήποτε
ανελευθερία – τυραννία.
Είναι τουλάχιστον αφορμή μειονεξίας
και ντροπής, να σε λογαριάζει η Ιστορία
γεννήτορα της πόλεως – πολιτισμού – δημοκρατίας, και συ, ο προνομιούχος της
Ιστορίας, να δουλεύεις, δυο αιώνες τώρα,
στο κάτεργο της εξάρτησης, αλλοτρίωσης,
κακομοιριάς.
*Ο Χρήστος Γιανναράς (γεν. Αθήνα, 10
Απριλίου 1935) είναι σύγχρονος Έλλη-

νας καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και του Παρισιού (Σορβόννη). Είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου της
Σορβόννης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι επίτιμος
διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, του St. Vladimir’s Orthodox
Seminary της Νέας Υόρκης, του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης. Από το 1982 μέχρι το
2002 υπήρξε τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της
Αθήνας, αρχικά στο τότε ενιαίο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και μετά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δίδαξε φιλοσοφική
ορολογία, και μέθοδο, πολιτική φιλοσοφία και πολιτιστική διπλωματία. Επίσης
έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής
στα πανεπιστήμια Παρισιού, Γενεύης, Λοζάνης και Κρήτης.

DON’T WAIT LAST MINUTE!

PLAN AHEAD!

We are booking NOW for NEXT YEAR

BEFORE

AFTER

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

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

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

Σ

το νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπείρου, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με τις φυσικές εναλλαγές που παρουσιάζει: επιβλητικά βουνά, γραφικά ορεινά τοπία,
περιοχές κατάφυτες από έλατα, καστανιές και πλατάνια, ποτάμια, καταρράκτες
και πηγές, πεδινές εκτάσεις με καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ελιές, μαγευτικές λιμνοθάλασσες.

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το όρος Γάβρογος, στο νοτιοανατολικό
τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας (πηγή: Γιάννης Τούντας)

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Συνυφασμένη με το θρύλο και την ιστορία, η Άρτα είναι γνωστή για το περίτεχνο γεφύρι της, τα αξιόλογα βυζαντινά
και μεταβυζαντινά μνημεία της, τα περήφανα Τζουμέρκα, την τεχνητή λίμνη
Πουρναρίου και τον Αμβρακικό κόλπο με
την πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση,
ο Αθάμας, γιος του Αιόλου και βασιλιάς
των Μινυών του Ορχομενού της Βοιωτίας, κατέφυγε μετά την εκθρόνισή του
στα όρη Τζουμέρκα (Αθαμανικά όρη) και
ίδρυσε το βασίλειο των Αθαμάνων.
Η ιστορική πορεία της Άρτας συνδέθηκε με εκείνη της αρχαίας Αμβρακίας (πόλης που ήταν χτισμένη στη θέση της σύγχρονης πρωτεύουσας), που αποικίστηκε
από Κορινθίους (τέλη 7ου – αρχές 6ου
αιώνα π.Χ.), αποτέλεσε την πρωτεύουσα
του βασιλείου του Πύρρου (3ος αιώνας
π.Χ.) και καταστράφηκε από τους Ρωμαίους (2ος αιώνας π.Χ.).
Η ονομασία Άρτα απαντά πρώτη φορά
τον 11ο αιώνα. Η πόλη της Άρτας αποτέλεσε την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου
της Ηπείρου (13ος αιώνας) και αξιόλογο εμπορικό κέντρο της Ηπείρου (17ος
– 18ος αιώνας). Σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος, εμπορικό και διοικητικό
κέντρο, η σύγχρονη πόλη της Άρτας είναι
άρρηκτα δεμένη με το θρυλικό γεφύρι
της (φωτ. δεξιά), που ενώνει τις όχθες
του Αράχθου. Τη μακρά ιστορική διαδρομή της μαρτυρούν οι αρχαιολογικοί
χώροι, το κάστρο, οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες.
Στους σημαντικότερους τουριστικούς
προορισμούς της Άρτας συγκαταλέγονται:
-τα Άγναντα, ορεινό κεφαλοχώρι, στεφανωμένο από τα επιβλητικά Τζουμέρκα
-το Βουργαρέλι, όμορφο κεφαλοχώρι,
χτισμένο αμφιθεατρικά σε κατάφυτη περιοχή
-τα Θεοδώριανα, στην αγκαλιά των χιλιοτραγουδισμένων Τζουμέρκων
-ο Καταρράκτης, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του

Άρτα: Το γεφύρι, τα Τζουμέρκα
και ο Αμβρακικός
-το Κομπότι, μεσόγεια κωμόπολη, πατρίδα του Νικολάου Σκουφά
-η Κόπραινα και η Κορωνησία, στον Αμβρακικό κόλπο
-οι Μελισσουργοί, τυπικό ηπειρώτικο
χωριό
-το Πέτα, κωμόπολη χτισμένη αμφιθεατρικά, με θέα στην πόλη της Άρτας
-οι Πηγές, με τη μονή του Σέλτσου
-η Ροδαυγή, γραφικό ορεινό χωριό με
μαγευτική θέα
-η Στρογγυλή, στο νοτιοδυτικό άκρο της
Άρτας, κοντά στη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς.

*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο
παρόν άρθρο προέρχονται από την Περιφέρεια
Ηπείρου και το φωτογραφικό αρχείο των «Διακοπών»

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

ALARM SYSTEM INSTALLATION
+ 12 MONTHS MONITORING!

$

499

99

System Includes:

• 1 x Alexor 9155 main alarm unit
• 1 x WT5500 wireless 2 way keypad
• 1 x WS4904P wireless motion detector
• 2 x WS4945 wireless door/window sensors
• 1 x WT4989 wireless 2 way
key chain remote with icon display
•1 x battery backup, power supply,
telephone jack
• Incl. 1 year monitoring
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΌΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΌΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΏ:

«Το μέτρο είναι
αντισυνταγματικό!»

Σε παράλληλο σύμπαν ο πρωθυπουργός
Ο Μητσοτάκης καυχήθηκε στη Βουλή για το πρόστιμο των 100 ευρώ και
ζήτησε τρίτη δόση εμβολίου στους 4 μήνες | Υποστήριξε ότι έπεισε τους
πολίτες να εμβολιαστούν, βάζοντας τους το «μαχαίρι στο λαιμό»

Μ

ε θράσος που προκαλεί οργή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίστηκε
από το βήμα της Βουλής ότι η κυβέρνηση «αντιμετώπισε τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος υγείας», τη στιγμή που
τα νοσοκομεία βρίσκονται στο όριο της
κατάρρευσης, με μειωμένο προσωπικό
και πόρους.
Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το μέτρο που επέβαλλε για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60, με πρόστιμο 100 ευρώ μηνιαίως σε όσους δεν πειθαρχήσουν, είναι… «συνταγματικό», τη
στιγμή που ο ίδιος γνωρίζει ότι παραβίασε το ψήφισμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης περί μη υποχρεωτικότητας του
εμβολίου, κι ενώ οι συνταγματολόγοι εξαπέλυσαν πυρά για το πρόστιμο, κάνοντας
λόγο για αντισυνταγματικό μέτρο.
Μάλιστα ο ίδιος καυχήθηκε, ότι η επιβολή προστίμου ήταν αποτελεσματική -αν είναι δυνατόν- εκστρατεία πειθούς: «Τι άλλο θα είχατε να προτείνετε
για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα
πιο αποτελεσματική αυτή την εκστρατεία πειθούς» είπε απευθυνόμενος στην
αντιπολίτευση. «Αυτή μας οδήγησε στα
ποσοστά που είμαστε σήμερα. 83% άνω
των 60 ετών πείστηκαν. Το 17% είναι πολύ
μεγάλο ποσοστό για να το αγνοήσει κανείς» συμπλήρωσε και απάντησε για την
αντισυνταγματικότητα του απάνθρωπου
μέτρου: «Άκουσα και κάποιους συναδέλφους να ρωτούν αν είναι συνταγματικό το
μέτρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν εγείρει η αξιωματική αντιπολίτευση θέμα συνταγματικότητας. Ναι, η πρόβλεψη είναι απολύτως
συνταγματική, το λένε και συνταγματολόγοι που δεν πρόσκεινται στο δικό μας
χώρο» δήλωσε και υποστήριξε κόντρα
στους επιστήμονες του δικαίου, ότι δεν

υπάρχει νομικό ζήτημα: «Ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός έχει ήδη τη σφραγίδα του
ΣΤΕ. Δεν εγείρεται κανένα νομικό συνταγματικό ζήτημα».
«ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ
Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΝΩΡΙΤΕΡΑ»
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
δήλωσε ότι έχει ήδη ζητήσει να ανοίξει
νωρίτερα η τρίτη δόση για όλους, και
συγκεκριμένα στους 4 μήνες: «Πρώτη η
χώρα μας άνοιξε την 3η δόση σε όλους
τους ενήλικους, πριν ακόμα αναγνωριστεί
από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα
η σημασία της» συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως «έχω ζητήσει να εξεταστεί να συντομευθεί το διάστημα μεταξύ 2ης και 3ης
δόσης. Αν μπορούμε και το εγκρίνουν οι
ειδικοί να ανοίξουμε την 3η δόση ενδεχομένως και στους 4 μήνες».
«ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΌ ΤΟ ΜΈΤΡΟ!»
Σφοδρές αντιδράσεις σε πολίτες, αντιπολίτευση και νομικούς κύκλους, έχει προκαλέσει το απαράδεκτο μέτρο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο
στοχοποιεί τους άνω των 60 και τους επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα εάν
δεν εμβολιαστούν.
Ο πρωθυπουργός ανακοινώνοντας ένα
μέτρο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί έως
τώρα σε άλλη χώρα, παραβίασε βάναυσα
το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης
περί μη υποχρεωτικότητας του εμβολίου.
Εξοργισμένοι με το νέο απάνθρωπο μέτρο με εξοντωτική ποινή και τιμωρητικό
ύφος, συνταγματολόγοι και καθηγητές
Δημόσιου Δικαίου, αντιδρούν και προβλέπουν ότι χιλιάδες πολίτες θα προχωρήσουν σε προσφυγές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ:
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ»
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος χαρακτήρισε
το μέτρο «προβληματικό από πολιτική και
συνταγματική άποψη».
«Η συνταγματικότητα κρίνεται από τα δικαστήρια. Αυτό που μπορούμε να πούμε
είναι πού κινείται η άποψη και το θέμα
του προστίμου. Πρώτον, γιατί μόνο σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων; Δεύτερον,
τα άτομα μεγάλης ηλικίας θα έπρεπε να
προστατεύονται από το Σύνταγμα. Τρίτον, μέσα σε αυτή την ηλικία -των άνω
των 60 -υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί
να παίρνουν πολύ χαμηλή σύνταξη και
τα 100 ευρώ είναι πολλά, εκεί μπαίνει
θέμα αναλογικότητας» δήλωσε και επεσήμανε ότι σε περίπτωση προσφυγής
στο ΣτΕ εκτιμά ότι θα καταπέσει. Ο ίδιος
μιλώντας για την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού σημείωσε ότι στο πλαίσιο
του γενικού συμφέροντος δημόσια υγείας,
ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι θεμιτός, όχι όμως και το πρόστιμο.
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ:
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης του Παντείου και Πρόεδρος του
Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Ξενοφών Κοντιάδης, σχολιάζει το πρόστιμο που επιβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντισυνταγματικό.
Ο ίδιος τονίζει επίσης ότι εγείρονται ζητήματα, όπως η ηλικιακή διάκριση αλλά

και η κοινωνική, καθώς τα 100 ευρώ για
κάποιους είναι πολύτιμα, ενώ για άλλους
ένα όχι και τόσο σημαντικό ποσό: «Υποστηρίζω επίμονα, από την πρώτη στιγμή
που διατέθηκαν τα εμβόλια, ότι πρέπει
να υπάρξουν περιορισμοί, κυρώσεις και
κίνητρα για να εμβολιαστούν όλοι. Και
μάλιστα άσκησα κριτική στην Κυβέρνηση
επειδή καθυστέρησε να επιβάλει περιορισμούς και κυρώσεις. Όμως η επιβολή
προστίμων σε όσους δεν επιθυμούν να
εμβολιαστούν είναι κατά τη γνώμη μου
αντισυνταγματική ως υπέρμετρος και
απρόσφορος περιορισμός της αυτονομίας του προσώπου, όσο κι αν οργιζόμαστε
από τη στάση τους. Ζητήματα εγείρουν
επίσης η ηλικιακή διάκριση και η υποβόσκουσα κοινωνική διάκριση, δηλαδή το
γεγονός ότι για κάποιους τα 100 ευρώ
είναι πολύτιμα και για άλλους ένα απλό
φιλοδώρημα» σημείωσε ο κ. Κοντιάδης σε
ανάρτησή του.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: «ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου,
Γιώργος Κασιμάτης, τόνισε μιλώντας στο
newsbomb.gr, ότι ο εξαναγκασμός είναι
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας γιατί παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο: «Δεν επιτρέπεται να γίνονται παρεμβάσεις στο σώμα
χωρίς συναίνεση. Παραβιάζονται όλες οι
αρχές της δημοκρατίας. Όταν επιβάλλεται
αναγκαστικά ένα μέτρο, καμία επέμβαση
στο σώμα δε γίνεται χωρίς συναίνεση. Για
να γίνει, θα πρέπει να είναι ευρύτατα διαδεδομένη λοιμώδης νόσος που θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
και να ξέρουμε ακριβώς την επικινδυνότητά της» δήλωσε ο συνταγματολόγος.
© Newsbreak.gr

ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ
Τυπώστε τις επιταγές σας
ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τυπώνουμε
όλα τα είδη
Επιταγές
Επιχειρήσεων
Καναδά
ΗΠΑ

250 για $87
500 για $127
1000 για $187
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Ολοκληρωτική απόφαση,
ομολογία αποτυχίας
Ο Μητσοτάκης τιμωρεί και εκβιάζει
οικονομικά τους άνω των 60 ετών

Μ

ε μια επίδειξη κυνικού αυταρχισμού άλλων εποχών, ο έλληνας
πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Τρίτη
30/11 την επιβολή του υποχρεωτικού
εμβολιασμού σε όλους τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.
Βασίλης Γαλούπης
© dimokratia.gr
Αν δεν υπακούσουν έως τις 16 Ιανουαρίου, οι περισσότεροι από τους 520.000
πολίτες αυτής της ευαίσθητης οικονομικά
ηλικιακής κατηγορίας, θα τιμωρούνται με
διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε
μήνα που δε θα πειθαρχούν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να… περηφανεύεται για δύο πράγματα: ότι ήταν
αυτός που έλαβε την πιο αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική απόφαση των
τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και
πως κατάφερε να ξεπεράσει σε ταχύτητα
ακόμα και τον Αυστριακό καγκελάριο Σάλενμπεργκ, τον πρώτο που επέβαλε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τον ενήλικο
πληθυσμό στη Δύση.
Στην Αυστρία ξεκινούν την 1η Φεβρουα-

ρίου, στην Ελλάδα τη 16η Ιανουαρίου. Το
αν ο εξαναγκασμός αφορά μια ηλικιακή
ομάδα και όχι το σύνολο του πληθυσμού,
όπως στην Αυστρία, είναι δευτερεύον.
Το… ταμπού έσπασε ήδη στην Ελλάδα
για διαχωρισμούς πολιτών βάσει ηλικιακού και υγειονομικού προφίλ. Η καθολική
υποχρεωτικότητα μοιάζει πλέον πιο πιθανή από ποτέ. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο,
μόνο τρεις χώρες κατέστησαν ήδη υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στους ενήλικες:
το Τουρκμενιστάν, η Μικρονησία και η Ινδονησία. Αυτό και μόνο θα πρέπει να λέει
πολλά…
Κι όμως, μέχρι «προχθές» η ελληνική κυβέρνηση πανηγύριζε για την επιτυχία του
εμβολιαστικού προγράμματος, κάνοντας
διαρκώς λόγο για «πανδημία των ανεμβολίαστων».
Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, με τις ανακοινώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο «ξήλωσε» μόνος του το κυβερνητικό αφήγημα:
1] Η επιβολή του μέτρου της υποχρεωτικότητας για μια πληθυσμιακή ομάδα
αποδεικνύει με τον πιο κραυγαλέο τρόπο
ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να
πείσει τους περισσότερους από 500.000

ηλικιωμένους να κάνουν το εμβόλιο.
2] Η απόφαση για διανομή δωρεάν self
test από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου και
στους εμβολιασμένους αποδεικνύει ότι
δεν πρόκειται για «πανδημία ανεμβολίαστων» και ότι στη διασπορά του ιού,
όπως και στην επιβάρυνση των ΜΕΘ,
σημαντικό ρόλο έχει παίξει η αίσθηση
απόλυτης ελευθερίας κινήσεων στους
εμβολιασμένους, που πρώτος απ’ όλους
διατυμπάνισε από το καλοκαίρι ο ίδιος
ο πρωθυπουργός, παραπλανώντας τους
εμβολιασμένους ότι είναι άτρωτοι.
Το ποσοστό των εμβολιασμένων στις
ΜΕΘ άγγιξε την Τρίτη 30/11 το 20%, ο
ένας στους πέντε δηλαδή. Η απόφαση
Μητσοτάκη, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, αφού συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική των διακρίσεων, του
διχασμού και των στοχοποιήσεων.
Για μια ακόμα φορά, ο πρωθυπουργός
επιλέγει μια πληθυσμιακή ομάδα για να
επιτεθεί. Πέρυσι ήταν οι «άτακτοι νέοι»,
που βγαίνουν έξω και προκαλούν έξαρση της πανδημίας, μετά οι υγειονομικοί,
τώρα οι ηλικιωμένοι. Η ενοχοποίηση των
60άρηδων έγινε με ακραίο και προσβλητι-

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΑ ΠΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ!

«Σαμποτέρ ο Μητσοτάκης»
-Τσίπρας: Έρχεται κύμα αντιδράσεων
-Βελόπουλος: Εκδικείστε τους γονείς μας

Σ

φοδρή ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των πολιτών άνω των
60 ετών.
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε κατά τη
συνάντησή του με το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ: «Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά τα μέτρα, από εκεί που τον κατηγορούσαμε -και
νομίζω δικαίως- ότι είχε σηκώσει λευκή
πετσέτα στην εμβολιαστική προσπάθεια,
μετατρέπεται σε σαμποτέρ του εμβολιασμού. Διότι αντί να έχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα, δηλαδή την ενίσχυση της
προσπάθειας και της εμβολιαστικής κάλυψης, θα έχουμε ένα κύμα αντίδρασης και

νομίζω ότι αυτό δε θα βοηθήσει κανέναν».
Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει για
στοχοποίηση «των άνω των 60 και αντί
να ανακοινώσει μέτρα στήριξης του ΕΣΥ,
ενθάρρυνσης του εμβολιασμού και αυστηροποίησης των μέτρων υγειονομικής
προστασίας, ανακοινώνει μέτρα τιμωρίας
και οικονομικής εξόντωσης, που σε καμία
άλλη χώρα του κόσμου δεν έχουν εφαρμοστεί. Αποτυχημένος πρωθυπουργός
περιορισμένης ευθύνης» κατέληξε η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε μιλώντας στην
Ολομέλεια της Βουλής: «Κύριοι της Ν.Δ.,
πείτε μου, εκδικείστε τους γονείς μας;

κό τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης τούς «έστησε
στον τοίχο», «δείχνοντάς» τους ως υπαίτιους για την κατάσταση στα νοσοκομεία:
-«Όλες οι ηλικιακές ομάδες ανταποκρίνονται, υπάρχει μία μόνο η οποία επιμένει
να καθυστερεί».
-«Αυτοί οι πολίτες πρέπει πρώτοι να προστατευτούν, καθώς συχνά είναι και εκείνοι οι οποίοι αργούν να πάνε στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας δυστυχώς ακόμα
περισσότερο την κατάστασή τους. Εμποδίζοντας όμως και τη νοσηλεία άλλων σοβαρών ασθενειών».
-«Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σημασία του
εμβολίου ενός 70άρη ισοδυναμεί με 34
εμβολιασμούς νεότερων από πλευράς δημόσιας υγείας».
Για όλα… φταίνε οι ηλικιωμένοι, λοιπόν.
Αυτοί είναι οι «ένοχοι» κατά τον πρωθυπουργό. Επειδή κολλούν τους άλλους,
αρρωσταίνουν, γεμίζουν τα ράντσα στις
ψευδο-ΜΕΘ, πεθαίνουν. Και πρέπει να
πληρώσουν, κατά τον κ. Μητσοτάκη. Από
συντάξεις 500-700 ευρώ, να δίνουν κάθε
μήνα τα 100 σε πρόστιμα. Συνεπώς, αν δε
πεθάνουν από τον ιό, θα πεθάνουν από
την πείνα.

Ψ

ηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και το ΚΙΝΑΛ το βράδυ της Τετάρτης
(1/12) στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, παρά την αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜέΡΑ25 που καταψήφισαν
τη σχετική διάταξη. Είναι η πρώτη φορά που ΝΔ
και ΚΙΝΑΛ συμπορεύονται σε τέτοιο μείζον θέμα
και θεωρείται ως πρόβα συγκυβέρνησης των δύο
κομμάτων, ειδικά σε περίπτωση εκλογής του Α.
Λοβέρδου στην προεδρία του πρώην ΠΑΣΟΚ.

Γιατί αν στην απονομή των συντάξεων
ήσασταν συνεπείς, θα έλεγα ότι κάνετε
μια διαδρομή. Αυτό όμως είναι διαστροφή, είναι μίσος, είναι εκδίκηση απέναντι
στους γονείς μας, στους παππούδες μας.
Και έρχεται το ρητορικό ερώτημα: Θα κόψετε τα επιδόματα στους παράνομους
μετανάστες που δεν εμβολιάζονται; Γιατί
ο κ. Μηταράκης είπε χθες (σ.σ.: Δευτέρα 29/11) ότι δεν υπάρχουν κρούσματα
και νεκροί μεταξύ των παράνομων μεταναστών. Άρα έχουν πλήρη ανοσία. Και ο
κ. Μηταράκης έχει πλήρη ανοησία»!
Εκ μέρους του ΚΙΝ.ΑΛ. ο γραμματέας Μανώλης Χριστοδουλάκης κατήγγειλε
ότι «η αναποτελεσματικότητα επιβάλλει

την υποχρεωτικότητα. Στο “και πέντε” ο κ.
Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα μέτρο στην κατεύθυνση που είχαμε ζητήσει». Η κυβέρνηση, είπε, «πριν προχωρήσει στον εμβολιασμό με βάση την ηλικία, έπρεπε να
ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί να ελέγχει ένας ανεμβολίαστος την τήρηση των μέτρων για τον εμβολιασμό. Ας
τολμήσει… Δυστυχώς, βέβαια, για ακόμα
μία φορά, “ξέχασε” να πει το παραμικρό
για την ενίσχυση του ΕΣΥ».
Το ΚΚΕ μίλησε για «επανάληψη της ίδιας
“συνταγής” που έχει οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση, των καθημερινών
ρεκόρ σε κρούσματα και της εκτόξευσης
διασωληνωμένων και θανάτων».

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

Η Επίθεση στο
ΠΕΡΛ ΧΆΡΜΠΟΡ
Α

πό τα σημαντικότερα επεισόδια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνέβη στις 7 Δεκεμβρίου 1941, όταν ιαπωνικά αεροπλάνα βομβάρδισαν τη ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη,
όπου ναυλοχούσε ο Αμερικανικός Στόλος
του Ειρηνικού. Η επίθεση αυτή, που ήταν
η πρώτη σε αμερικανικό έδαφος από το
1812, είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο των
ΗΠΑ στον πόλεμο.
Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιαπωνίας ήταν ήδη
τεταμένες από τις αρχές της δεκαετίας
του ‘30. Οι Αμερικανοί αντιδρούσαν στην
επεκτατική πολιτική της Ιαπωνίας στην
Κίνα και την Ινδοκίνα με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το καλοκαίρι του
1941 κλιμάκωσαν τον οικονομικό πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, με την επιβολή
εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου.
Από την πλευρά της, η Ιαπωνία θεώρησε
εχθρική ενέργεια το πετρελαϊκό εμπάργκο των Αμερικανών και ήθελε να τους
δώσει ένα μάθημα, χωρίς όμως να προκαλέσει την έξοδό τους στον πόλεμο. Γι’
αυτό δεν επιτέθηκε στις κτήσεις της Μεγάλης Βρετανίας, που ήταν ο πιστός σύμμαχός τους στην περιοχή.
Το ιαπωνικό επιτελείο αποφάσισε ένα
προληπτικό χτύπημα στη ναυτική βάση
του Περλ Χάρμπορ, με διπλό στόχο:
αφενός θα εξάρθρωνε τον αμερικανικό
στόλο του Ειρηνικού και αφετέρου θα
διασφάλιζε την πρόσβαση στις πλούσιες
πλουτοπαραγωγικές πηγές του Δυτικού
Ειρηνικού και κυρίως στις Ολλανδικές
Ανατολικές Ινδίες (σημερινή Ινδονησία).
Την ίδια περίοδο, στα μέτωπα της Ευρώπης οι Σοβιετικοί είχαν αποκρούσει την
επίθεση των Γερμανών στη Μόσχα και
περνούσαν στην αντεπίθεση. Η Ελλάδα
βίωνε έναν εφιαλτικό χειμώνα κάτω από
τη μπότα του Γερμανού κατακτητή, με
χιλιάδες νεκρούς από την έλλειψη τροφίμων. Στο βορειοαφρικανικό μέτωπο,
ο Ρόμελ είχε ακόμη το πάνω χέρι έναντι
των Συμμάχων.
Η διαταγή για επίθεση στο Περλ Χάρμπορ δόθηκε από τον αρχιναύαρχο
Ισορούκου Γιαμαμότο στον επικεφαλής της επιχείρησης ναύαρχο Τσουίτσι
Ναγκούμο την 1η Δεκεμβρίου 1941.
Στο Περλ Χάρμπορ, που βρισκόταν στο

Custom made printing
1000 Post Cards..... $97

νησί Ουάχου της Χαβάης, ναυλοχούσαν
104 πλοία (πολεμικά και συνοδείας) και
στάθμευαν 390 αεροσκάφη. Επικεφαλής
των ναυτικών δυνάμεων ήταν ο ναύαρχος Χάσμπαντ Κίμελ και των χερσαίων ο
στρατηγός Γουόλτερ Σορτ. Η ναυτική δύναμη των Ιαπώνων με επικεφαλής 6 αεροπλανοφόρα απέπλευσε δυτικά, χωρίς
να επισημανθεί από τους Αμερικανούς
και έφθασε 275 ναυτικά μίλια βόρεια
των Νησιών Χαβάη. Από το σημείο αυτό
θα εξαπέλυαν την επίθεσή τους στο Περλ
Χάρμπορ, με αλλεπάλληλα αεροπορικά
κύματα.

Φωτογραφία από ιαπωνικό
αεροσκάφος
Στις 3:42 π.μ. της 7ης Δεκεμβρίου το
αμερικανικό ναρκαλιευτικό «Condor»
εντόπισε ένα γιαπωνέζικο υποβρύχιο
τσέπης λίγο έξω από το Περλ Χάρμπορ.
Καταδιώχθηκε και βυθίστηκε στις 6:37
π.μ. από το αντιτορπιλικό «Ward», που
έριξε τα πρώτα αμερικανικά πυρά στο
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ένα από τα
πέντε μικρά υποβρύχια, που θα επιχειρούσαν και θα κατέστρεφαν αμερικανικά
πλοία κατά τη διάρκεια των αεροπορικών
επιθέσεων.
Η κύρια επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ
Χάρμπορ εκδηλώθηκε στις 7:48 π.μ. με το
πρώτο κύμα των αεροπλάνων, που διοικούσε ο πλοίαρχος Μιτσούο Φουτσίντα.
Ήταν Κυριακή και επικρατούσε γενική
χαλάρωση. Τα αμερικανικά ραντάρ εντόπισαν τα ιαπωνικά αεροπλάνα, αλλά οι
αρμόδιοι αξιωματικοί τα θεώρησαν φίλια, καθώς περίμεναν την άφιξη σμήνους
βομβαρδιστικών Β-17.
Οι Αμερικανοί πιάστηκαν στην κυριο-

λεξία στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να
αντιδράσουν άμεσα. Τα αεροπλάνα τους
καταστράφηκαν στο έδαφος, αφού ήταν
παρκαρισμένα το ένα δίπλα στο άλλο
για το φόβο σαμποτάζ. Οι βόμβες και οι
τορπίλες των γιαπωνέζικων αεροπλάνων έπληξαν και πολλά πολεμικά πλοία.
Ακολούθησε λίγο αργότερα ένα δεύτερο
κύμα αεροπλάνων με επικεφαλής τον
πλωτάρχη Σιγκεκάζου Σιμαζάκι, αλλά
αυτή τη φορά οι Αμερικανοί είχαν προετοιμασθεί στοιχειωδώς για να αντιμετωπίσουν τους επιτιθέμενους.
Στα 90 λεπτά που κράτησε συνολικά η
από αέρος επίθεση των Ιαπώνων, 2.386
Αμερικανοί (στρατιωτικοί και πολίτες)
έχασαν τη ζωή τους και 1.139 τραυματίστηκαν, ενώ 188 αεροπλάνα καταστράφηκαν, 155 υπέστησαν ζημιές, 5 πλοία
βυθίσθηκαν και 13 τέθηκαν εκτός μάχης. Οι Αμερικανοί, όμως, κατόρθωσαν
να διατηρήσουν ανέπαφα τα δίκτυα της
επιμελητείας (ναυπηγεία και δεξαμενές
καυσίμων). Από την πλευρά τους, οι Γιαπωνέζοι έχασαν 64 άνδρες (55 αεροπόρους και 9 ναυτικούς), 29 αεροπλάνα και
τα 5 υποβρύχια τσέπης.
Η απροσδόκητη αυτή επίθεση συνένωσε την αμερικανική κοινή γνώμη και εξάλειψε κάθε σκέψη για ουδετερότητα των
ΗΠΑ. Την επομένη, 8 Δεκεμβρίου 1941, ο
πρόεδρος Ρούσβελτ χαρακτήρισε «μέρα
ντροπής για το αμερικανικό έθνος την 7η
Δεκεμβρίου» και το Κογκρέσο χωρίς ενδοιασμούς κήρυξε τον πόλεμο κατά του
Άξονα, με μια μόνο αρνητική ψήφο, της
πασιφίστριας βουλευτού του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Τζάνετ Ράνκιν. Ο «κοιμώμενος γίγαντας» ξύπνησε και άλλαξε
τις ισορροπίες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από στρατιωτικής πλευράς, το χτύπημα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τις
ΗΠΑ, αφού οι γιαπωνέζοι δεν κατόρθωσαν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις
επιμελητείας των Αμερικανών. Αυτός θα
ήταν ο στόχος του τρίτου κύματος της
αεροπορικής επίθεσης, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, λόγω δισταγμών του
ναυάρχου Γιαμαμότο.
Επίσης, έμειναν ανέπαφα τα αεροπλανοφόρα και τα υποβρύχια, που θα σήκωναν το κύριο βάρος του πολέμου στον
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Ειρηνικό και θα αντέστρεφαν το αρχικό
πλεονέκτημα των Ιαπώνων. Αυτό έδωσε
το δικαίωμα σε κάποιους συγγραφείς να
υποστηρίξουν, ότι η επίθεση στο Περλ
Χάρμπορ ήταν εν γνώσει του Προέδρου
Ρούσβελτ, ο οποίος την άφησε να εξελιχθεί για να κάμψει την αντίδραση των
ουδετερόφιλων Αμερικανών και να βάλει
τη χώρα στον πόλεμο, όπως επιθυμούσε
και ο Τσόρτσιλ.
Οι πρώτοι που πλήρωσαν για το φιάσκο του Περλ Χάρμπορ ήταν οι διοικητές του νησιού, ο ναύαρχος Κίμελ και ο
στρατηγός Σορτ, που απαλλάχτηκαν των
καθηκόντων τους και αποστρατεύτηκαν
με συνοπτικές διαδικασίες. Ήταν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, που φορτώθηκαν τα
λάθη των προϊσταμένων τους στην Ουάσιγκτον και την αδράνεια των υπηρεσιών
πληροφοριών, που άφησαν τους Ιάπωνες
να δράσουν ανενόχλητοι.

ΤΟ ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
-«Από εδώ έως την αιωνιότητα», αμερικανική παραγωγή του 1953, σε σκηνοθεσία Φρεντ Ζίνεμαν. Πρωταγωνιστούν:
Μπαρτ Λάνκαστερ, Ντέμπορα Κερ και
Μοντγκόμερι Κλιφτ (Διάρκεια 118’).
-«Τόρα, Τόρα, Τόρα», αμερικανοϊαπωνική παραγωγή του 1970, σε σκηνοθεσία
Ρίτσαρντ Φλάισερ, Κίντζι Φουκασάκου
και Τόσιο Μασούντα. Πρωταγωνιστούν:
Μάρτιν Μπάλσαμ, Τζόζεφ Κότεν και Τζέισον Ρόμπαρτς (Διάρκεια 144’).
-«Περλ Χάρμπορ», αμερικανική παραγωγή του 2001, σε σκηνοθεσία Μάικλ
Μπέι. Πρωταγωνιστούν: Μπεν Άφλεκ,
Τζος Χάρτνετ και Κέιτ Μπεκινσέιλ (Διάρκεια 183’).
© SanSimera.gr
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ΑΠΟ JENNIFER ΣΕ… JENNIFER O BEN AFFLECK

Έτσι πέρασε τη γιορτή των Ευχαριστιών
Δύο σε ένα! Το γεύμα μαζί με τη Jennifer Lopez και τη Jennifer Garner

Η

γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ
πέρασε κι αυτό που οι fans του Ben
Affleck και της Jennifer Lopez περίμεναν
ήταν η πολυπόθητη πρόταση γάμου.
Το ζευγάρι, που έσμιξε ξανά το καλοκαίρι μετά από τον πολύκροτο χωρισμό του
2004, φαίνεται πως έχει πάρει στα σοβαρά τη δεύτερη απόπειρα στη σχέση του
και η γιορτή των Ευχαριστιών ήταν μια
ευκαιρία για να γιορτάσουν μαζί.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΑΖΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
Ξέρουμε πως η Lopez πέταξε από τον
Καναδά στο σπίτι της για να γιορτάσει
μαζί με τον 49χρονο Affleck και τα 13χρονα δίδυμα παιδιά της Max και Emme.

Ο Affleck όμως βρέθηκε από σπίτι σε
σπίτι, από γιορτή σε γιορτή, από γεύμα
σε γεύμα και από… Jennifer σε Jennifer,
μιας και επισκέφτηκε και το σπίτι της
πρώην συζύγου του Jennifer Garner όπου
έφαγε μαζί με τα παιδιά του, τη 15χρονη Violet, τη 12χρονη Seraphina και τον
9χρονο Samuel.
Πηγή του People ανέφερε πως οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες για
την Lopez, η οποία επέστρεψε στο Los
Angeles από το Vancouver.
Παράλληλα, η Jlo έπρεπε να ερμηνεύσει
το νέο της τραγούδι «On My Way» στα
φετινά AMAs, να προωθήσει τη νέα της
ταινία με τίτλο «Marry Me», δηλαδή το
σημαδιακό «Παντρέψου με», η οποία κυκλοφορεί το Φεβρουάριο του 2022 και να
επιστρέψει στον Καναδά για τη νέα της
ταινία.
Όλος αυτός ο όγκος δουλειάς και το γεγονός πως η τραγουδίστρια βρέθηκε μακριά από τα αγαπημένα της παιδιά και
τον Affleck, την έχουν κάνει να ζει χωρίς
διάλειμμα.

Lindsay Lohan: Ανακοίνωσε τον
αρραβώνα της με τον εκλεκτό τής
καρδιάς της Bader Shammas

Η

Lindsay Lohan έχει πολλά να γιορτάσει και αυτό γιατί η ηθοποιός των
Mean Girls μόλις ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Bader Shammas νωρίς
το πρωί της Κυριακής 28/11. «H αγάπη
μου. Η ζωή μου. Η οικογένειά μου. Το
μέλλον μου», έγραψε η 35χρονη Lohan
στο instagram – ενώ έδειξε το νέο της
δαχτυλίδι αρραβώνων.
Η τραγουδίστρια του «Rumors» και ο
Shammas μετά βίας συγκρατούν τα χαμόγελά τους στο άλμπουμ τεσσάρων
φωτογραφιών που ανάρτησε η Lohan

στον προσωπικό της λογαριασμό. Το δαχτυλίδι αρραβώνων της Lohan φαίνεται
και στα τέσσερα πλάνα και είναι εντυπωσιακό.
Ο Shammas είναι ο Αντιπρόεδρος στην
Credit Suisse στο Ντουμπάι, το οποίο η
Lohan θεωρεί σπίτι της τα τελευταία
επτά χρόνια. Το ζευγάρι διατηρεί σχέση
εδώ και δύο χρόνια, σύμφωνα με την
Independent.
Ο Shammas επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους κάνοντας retweet την ανακοίνωση της αρραβωνιαστικιάς του στο
Twitter.
Το χαρμόσυνο γεγονός σηματοδοτεί
το δεύτερο αρραβώνα της Lohan, καθώς η ηθοποιός προηγουμένως είχε παντρευτεί το Ρώσο εκατομμυριούχο Egor
Tarabasov με τον οποίο χώρισε το 2016.
Σε λίγο καιρό, θα απολαύσουμε ξανά
κινηματογραφικά τη Lohan δίπλα στον
Chord Overstreet σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix που δεν έχει ακόμα τίτλο.

Οι Ευχαριστίες, ήταν μια ευκαιρία για
ένα μικρό διάλειμμα και για να επιστρέψει στην αγκαλιά του Ben.
Ο ΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΥΝΑΤΟΣ
Παρά τις δυσκολίες πάντως, οι…
Bennifer παραμένουν πιο ερωτευμένοι
από ποτέ και πηγή τόνισε: «Το πρόγραμμα που έχουν το διάστημα αυτό είναι δύσκολο αλλά η σχέση τους είναι δυνατή.
Τα πάνε καλά και η Jennifer λατρεύει να
είναι με τον Ben, νιώθει πως έπρεπε να
είναι μαζί»!
Άλλη πηγή τόνισε, πως ο Ben και η
Jennifer ανυπομονούν να περάσουν τα
Χριστούγεννα μαζί: «Και οι δύο δε θα
δουλεύουν. Για την Jennifer, τα Χριστούγεννα έχουν να κάνουν με τα παιδιά και
τα κάνει ξεχωριστά, αγαπά τα Χριστούγεννα. Τη φετινή χρονιά, θα υπάρξει περαιτέρω προγραμματισμός μιας και ο Ben
πρέπει να είναι και με τα παιδιά του, οπότε δεν έχουν κάνει ιδιαίτερα πλάνα για τις
γιορτές, ακόμα το δουλεύουν».
© queen.gr

Η Λευκορωσίδα που έβαλε
«φωτιά» στις Κυκλάδες

H

Λευκορωσίδα Nina Serebrova
γεννήθηκε στην πόλη Gomel πριν από 35 χρόνια.
Είναι bikini και fitness model, ενώ στο Instagram
έχει φτάσει αισίως τους 3,2 εκατομμύρια ακόλουθους.
Έγινε γνωστή από μια φωτογράφηση στο
site «Babes, Bikes, Rods» και από τότε
η φήμη της εκτοξεύτηκε. Φέτος
αποφάσισε να πάει καλοκαιρινές
διακοπές στις Κυκλάδες. Τα
στιγμιότυπα είναι από Σαντορίνη, Ίο και Μύκονο και
ομολογουμένως είναι…
καυτά!

© Hello.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Σταθμός της ζωής σας!
Hellenic Radio CFMB

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

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

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ

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

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

Η ζωή
μαςκι θα
ναι ωραία,
Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια Μ-Α,
είπα
εγώ…
θα γλεντάμε με παρέα
Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες διερμηνείας σε Προξενείο,
και μετάπροφυλάξεις.
μας είπανε.Κι εδώ, και στο ταξίδι.
ο Λάμπης;
Α-Άλλες
νοσοκομεία, δικαστήρια κ.α.
Δεν αρκούν μόνο τα δύο, κάντε τρίτο
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Μ-Για
πεςδύο
μουκαι
να τις
μάθω.
κι άλλα
μετά
το βλέπουμε.
Αν υπάρχει
σωτηρία
1002, rue St. Roch, Montreal, QC H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά.
Πρώτα
απ΄ με
όλα,αυτή
όλο τον καιρό που
την πανδημία αυτό δεν το ξέρουμε…
HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
μεγάληθα
αγωνία,
μας γέμισαν
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
θαΜελείπεις,
πρέπειπου
κάποιος
να παίρνει τα
www.hermesoverseas.com
φοβία, με αυτά που μας φουρνάρουνε.
HERMES OVERSEAS
TRAFFICTRAFFIC
INC.
HERMES
OVERSEAS
INC.
Α-Τόσο νωρίς;
γράμματα
από τοείναι
γραμματοκιβώτιο
για να μη
Είναι αλήθεια,
ψέμα και μπερδεύομαι
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
www.hermesoverseas.com
www.hermesoverseas.com
ακόμα
μ’
όλα
αυτά
που
γίνονται.
TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια φαίνεται
ότι λείπεις.
Που’ ναι η ελευθερία
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP AGENTS
Õ¡’‘…À…¡K«
≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ
Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
INTERNATIONAL
FREIGHT
FORWARDERS
SHIP
AGENTS
και γιαέχεις!
ποια δημοκρατία όλα γίνονται…».
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. Μ-Δίκιο
TRANSITAIRES
INTERNATIONAUX
AGENCE
MARITIME
(514) 270-1961
• Fax: (514)
274-2600
TRANSITAIRESTél.:
INTERNATIONAUX
AGENCE MARITIME
Πως σου φάνηκε;
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡
ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas.com
για
καλό
και
για
κακό,
σου
συνιστώ
να
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην Α-Ύστερα,
Α-Καλό αλλά θέλει κι άλλους στίχους.
Õ¡’‘…À…¡K« ≈‘¡…—≈…¡ ƒ…≈»ÕŸÕ Ã≈‘¡÷œ—ŸÕ
Tél.:
(514)
270-1961
• Fax:
(514)
6692 Avenue
du Parc,
Montréal,
Qc H2V 4H9
(μέσα
στην 274-26
PARK P
Μ-Το ξέρει
και τοδιακόπτη
δουλεύει.
το
γενικό
του
νερού.
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να κλείσεις
Α-Έχεις κι άλλο;
info@hermesoverseas.com
•
katherine@hermesoverseas
Tél.:
(514)
270-1961
•
Fax: (514) 274-2600
Μ-Καλό
κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Πολλά.
6692 Avenue du Parc,
Montréal,Η Qc
H2V
(μέσα στην PA
• katherine@hermesoverseas.com
εταιρεία
μας 4H9
διαθέτει
Α-Τελείωνε, διότι έχω έξοδο με το δικό μου. info@hermesoverseas.com
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
κλείσω;
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν ναΜ-Πάλι;
το
μεγαλύτερο
δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
μας. H2V 4H9 (μέσα στην PARK PL
6692
Avenue du Parc,
Montréal,
γραφείων στην Ελλάδα,
Α-ΚοίταΓιατώρα
που μπορούμε
να βγούμε
το
ηλεκτρικό,
σου
συνιστώ
να
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται Α-Όχι.
προκειμένου να μεταφέρει
το διασκεδάζουμε όσο γίνεται.
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
το λάδι σας από το χωριό σας
μερικούς
ηλεκτρονικούς
διακόπτες
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, αγοράσεις
Μ-Καλά κάνετε.
Λοιπόν,
μεταξύ άλλων
έχει κι
σεβόμαστε το όνομά μας.
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
ένα παιδικό στο σκοπό «Μια ωραία πεταλούκλείνουν τα φώτα τα πράγματά σας...
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα από
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
δα».αυτούς
Άκου: που ανοίγουν καιΠροσέχουμε
ωραία πανδημία,
από την Ελλάδα.
προγραμματισμό.
Με
αυτό
τον
τρόπο
έστω
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. με«Μια
σεβόμαστε το όνομά μας.
μια ωραία πανδημία,
λείπεις,πανδημία
δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους κιμιαανωραία
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
μας ετοίμασαν παιδιά
δεκαιγίνεται
εύκολη λεία
για τους κλέφτες που
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
μας τρύπησαν
τα μπράτσα,
σεβόμαστε το όνομά μας.
και «σκοτώσαν» τη γιαγιά».
καιροφυλακτούν.
Α-Τι μου λες;
Α-Κάπως μακάβριο δεν είναι αυτό και προπατο παιδικό
Αλάρμ από
τα παιδιά του SPARTAN δε
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια Μ-Και
ντός σε
τραγούδι;
Μεταφέρουμε βαλίτσες και
κουτιά στην Ελλάδα,
Σαςμικρά
πληροφορούμε
Μ-Συμφωνώ αλλά όπως ξέρεις 70% των θυμάπουγιαγιάδες
έχω σπίτι;και παππούδες. Όσο για το ανεξάρτητα από το βάρος καιότιχωρίς
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες βοηθάει
πρόσθετο
κόστος
Ελλάδα.
από το
2013 - και
μέχρι στην
νεοτέρας
ανακοίνωσης των ήταν
μειώνουμε το κόστος μεταφοράς μιάς μεγάλης βαλίτσας,
παιδικό, είναι
επειδή αλλά
πολλοίόταν
νομίζουν
ότι οείΑ-Βεβαίως
και βοηθά,
κτυπήσει
υποθέσεις τότε άστα να πάνε.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε
με
μαστε αθώα «παιδιά» και χάφτουμε τα πάντα.
ανεξαρτήτως
βάρους, ή ενός
μεσαίου χαρτοκιβωτίου
θα
είναι
αργά.
Θα
σου
έχουν
πάρει
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να συναγερμός
Σας
πληροφορούμε
Να συνεχίσω;
τον αντιπρόσωπό
μαςστην
στονΑθήνα
Πειραιά,
στο$50.00.
τηλέφωνο
από το Μόντρεαλ
σε μόνο
Α-Συνέχισε…
ότι
από
το
2013
και
μέχρι
νεοτέρας ανακοίνωσης 210
4833-594
πράγματα.
Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές ταΜ-«Όλο
λένε υποσχέσεις,
μειώνουμε
το κόστος
μεταφοράς
μεγάληςστους
βαλίτσας,
Είναι ένας τρόπος
να δείξουμε
την κοινωνική
μαςμιάς
αλληλεγγύη
συνανθρώπους
όλο λένε υποσχέσεις,
κατοικείται,
τότε δε θα προσπαθήσουν να σε
εδώ.
Tél.:
(514)
270-1961
•ή Fax:
274-2600
στην Ελλάδα
που πλήττονται
αυτές
τις δύσκολες
στιγμές που περνά η πατρίδα μ
ανεξαρτήτως
βάρους,σε
ενός (514)
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
όλο λένε υποσχέσεις,
το Μόντρεαλ
στην Αθήνα
σε μόνο
1563 από
Begin,
Ville St-Laurent,
Québec
H4R$50.00.
1W9 (corner Thimens)
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα κλέψουν.
πως θα σταματήσουνε,
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
τον ιό που μας παιδεύει
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com
το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην Μ-Αλέκα,
τοπληροφορούμε
αυτοκίνητό
σας να
απόδείξουμε
Καναδά στην
Ελλάδα καιμας
απόαλληλεγγύη
την Ελλάδα στον
Καναδά.
Σας
Είναι
ένας τρόπος
την κοινωνική
στους
συνανθρώ
και θα θησαυρίσουνε».
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
Ξέρω, θέλει
Ελλάδα
που
πλήττονται
σε
αυτές
τις
δύσκολες
στιγμές
που
περνά
η πατρ
φιλενάδα.
Τίποτε κιάλλο;αυτό κι άλλα στιχάκια, ότι απόστην
Ελλάδα.
το 2013 - και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης αλλά μην ανησυχείς θα προστεθούν.
Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πεςμειώνουμε το
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα Α-Ναι.
Ταξιδεύετε
Ελλάδα και δικαιούστε
μόνο μία
βαλίτσα 22 κιλών;
κόστοςστην
μεταφοράς
μιάς μεγάλης
βαλίτσας,
Α-Άλλο;
Για
μεταφορές
απότιςένα
μικρό
δέμα σας
μέχρι
ολόκληρη
τηνμόνο
οικοσκευή
Σας
μεταφέρουμε
έξτρα
βαλίτσες
στην
Ελλάδα
με
$50.00, και
ανεξαρτήτω
Μ-Θέλεις κι άλλο; Α, το βρήκα. Τοανεξαρτήτως
επόμενο
βάρους,
ή ενόςσας
μεσαίου
χαρτοκιβωτίου
θα ζεϊμπέκικο
πας ΕλλάδατουγιαΚαρά.
να ξέρουν ότι θα κάνεις
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε ότιείναι
το
αυτοκίνητό
από
Καναδά
στην
Ελλάδα
και
από
την
Ελλάδα
Καναδ
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στηνστον
Ελλάδα
από
το
Μόντρεαλ
στην
Αθήνα
σε
μόνο
$50.00.
Απαράμιλλες
τιμές,
άψογη
εξυπηρέτηση,
35
χρόνια
πείρα.
Α-Όπα
της…
στην
πόρτα
σας
στο
Μόντρεαλ,
στις
καλύτερες
τιμές
της
αγοράς.
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Πάνω στο «Και πάω-πάω».
έχουν κώδικα
με 5 αριθμούς,
δε
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. κάρτες
Α-Για τραπέζης
ν’ ακούσω
τι στοίχους
έγραψε
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
ο
δικός
σου...
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
δουλεύουν
στο
εξωτερικό.
Θα
πρέπει
να
τους
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην θαΜ-«Να
πείτε χαιρετίσματα
στην Ελλάδα που πλήττονται
αυτές
δύσκολεςτοστιγμές
περνά
πατρίδα
μας
Και όπωςσε
πάντα,
σαςτις
μεταφέρουμε
λάδι σαςπου
από το
χωριόησας
στην Ελλάδ
σ’ αυτούς
πανδημίας,
σε της
τέσσερα.
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να αλλάξεις
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
τους σκέφτομαι και ντρέπομαι
Μ-Άλλο;
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.
για δαύτους,
Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
να πείτε
πιο χαιρετίσματα
σημαντικό, θα σου συνιστούσα να
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω Α-Το
σ’ αυτούς που μας γελάνετο αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Soula
να ξέρουν
ότι χόρτο
δε μασάμε.
πάρεις
και μια
ασφάλεια
υγείας.
Μη τυχόν και τιμές,
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Απαράμιλλες
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros
Και θέλουν, θέλουν, θέλουν,
514-927-3721
514-258-1829
514-258-8845
σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο σου
εγώχρειαστεί
να τρελαθώ,
Chartered Real Estate Broker
Real Estate Broker
Real Estate Broker
Και θέλουν, θέλουν, θέλουν,
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
είμαστε.
πρόβλημα για το ταξίδι.
Consult all our listings at www.tellides.com
εγώ να τρυπηθώ.
Σαςασφάλεια
μεταφέρουμε
τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Και θέλουν,
θέλουν,
Μ-Δε
θα χρειαστεί,
διότιθέλουν,
έχουμε
με την
Α-Ποιο;
εγώ να δεσμευτώ,
Και όπως πάντα, σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
πιστωτική
μαςθέλουν,
κάρτα. θέλουν,
Μ-Φοβάμαι.
Και θέλουν,
EVALUATION
GRATUITEτιμές
/ FREE
EVALUATION
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ,
στις καλύτερες
της αγοράς.
εγώ να
κηδευτώ.
Α-Το
καλό
που
σου
θέλω,
πάρε
και
βεβαιώσου
Α-Τι φοβάσαι;
Να πείτε χαιρετίσματα
σ’ εκείνους τους λεχρίτες,
καλύτερα.
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Δεν είναι πάρα ψεύτες και κομπογιαννίτες,
Μ-Οκ,
αφούχαιρετίσματα
το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Να πείτε
Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on Fabreville Charming semi detached cottage
3 bedrooms on the same level, 2 full
σ’ αυτούς
πουτσάντα
κοροϊδεύουν
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you offering
κρατάς
που
θα
μπορούν
να
την
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου. Α-Μην
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic
και θέλουν με τους φόβους,
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept flooring and patio doors leading to the
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen wooden deck, separate living room, finished
οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές αρπάξουν
να μας κυριεύουν.
with 2nd fully renovated bathroom,
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of basement
good size fenced backyard, quiet residential
Και θέλουν, θέλουν, θέλουν,
the river.
area close to schools and parks
Μ-Καλά
λες.
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
εγώ να τρελαθώ,
Και θέλουν,
θέλουν,
πότε μεθέλουν,
το καλό επιστρέφεις;
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ Α-Και
εγώ να τρυπηθώ.
Μ-Αν
όλα πανθέλουν,
καλά, πιστεύω
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Και θέλουν,
θέλουν,μέσα Αυγούστου.
εγώ να δεσμευτώ,
Να
κανέναθέλουν
μπανάκι. Εσύ θα πας
Α-Ανοησίες.
Καικάνουμε
θέλουν,και
θέλουν,
εγώ να κηδευτώ».
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. πουθενά;
Μ-Αυτά για σήμερα…
ο Μενέλαος
να πάμε
Καλιφόρνια.έχει πολύ Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε Α-Λέει
Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
Α-Λοιπόν,
απ’ όλα,
το τελευταίο
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
γούστο. Σ’ αφήνω τώρα διότι πρέπει να
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
ετοιμαστώ
για την έξοδο με τον δικό μου.
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
Μ-Καλή
διασκέδαση!
όμως
θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας Α-Εγώ
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
Α-Σίγουρα!!
potential!!
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και
εσύ στην Ελλάδα;
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Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που

Α-Kαλημέρα Μάγδα μου!
Μ-Καλημέρα Αλέκα μου και καλά που πήρες…
Α-Γιατί, τρέχει τίποτα;
Μ-Ναι. Ο δικός μου το έριξε στις… συνθέσεις.
Α-Τι συνθέσεις;
Μ-Άσε, τον έχω κάθε τόσο και λιγάκι, και ζητά
τη γνώμη μου. Είναι και παράφωνος. Γι αυτό
μου δίνει τα λόγια να τα τραγουδώ εγώ.
Α-Τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω…
Μ-Θα σου εξηγήσω από την αρχή για να καταλάβεις. Λοιπόν. είδε κάποια βίντεα στο γιοτούμπι…
Α-YouTube!
Μ-Ναι, αυτό... Λοιπόν, είδε πως μπορείς να
κάνεις λεφτά αν έχεις δικό σου κανάλι στο
γιοτούμπι ή ακόμα σαν τικ τοκ και κάτι άλλα
παρόμοια.
Α-Τι, έχει σκοπό να το ρίξει στο χορό, σαν αυτές τις παρδαλές που κάνουν τους άνδρες να
τρέχουν τα σάλια τους όταν τις βλέπουν;
Μ-Όχι χορό, αλλά διάφορα τραγούδια της
εποχής. Πιστεύει δε, ότι θα έχουν μεγάλη επιτυχία, θα αποκτήσει μεγάλο κοινό και θα βγάλει χαρτζιλίκι!
Α-Κι εσύ τι νομίζεις για το καινούργιο χόμπι
του.
Μ-Τι να κάνω η έρημη του τραγουδώ τα λόγια
που μου γράφει… Έχω γίνει η «μούσα» του
όπως με αποκαλεί.
Α-Τώρα στα γεράματα;
Μ-Α, φιλενάδα, εδώ θα σε μαλώσω. Τα χρόνια
δεν παίζουν ρόλο. Είναι πως αισθάνεσαι. Κι
εγώ αισθάνομαι…
Α-Τι; Παιδούλα;
Μ-Όχι και παιδούλα αλλά μια νέα ώριμη γυναίκα. Ναι, έτσι αισθάνομαι!
Α-Όπως νομίζεις. Λοιπόν, ανυπομονώ να ακούσω τις συνθέσεις του δικού σου.
Μ-Θα τις ακούσεις. Πρώτα πρέπει να σου πω,
ότι το θέμα τον συνθέσεων είναι ο κορωνοϊός
και η πανδημία!
Α-Δηλαδή;
Μ-Όλο το ρεπερτόριο είναι αυτό το θέμα.
Α-Του τη… σφύριξε λιγάκι του δικού σου;
Μ-Δεν ξέρω αν του τη… σφύριξε. Αυτό που
ξέρω, είναι ότι έχει πέσει τις τελευταίες μέρες
στο συλλογισμό και στην ποίηση και τα τραβώ
εγώ η έρημη.
Α-Λοιπόν, ακούω. Εκτός αν δε θέλεις να ακούσω τις συνθέσεις.
Μ-Αρχίζουμε λοιπόν από το πρώτο. Ξέχασα να
σου πω, ότι η μουσική των συνθέσεων του είναι πασίγνωστα τραγούδια. Απλώς άλλαξε τα
λόγια και τα έκανε -όπως μου είπε- της εποχής.
Α-Σαν αυτά που ακούγαμε από το Χάρρυ Κλύνν
και τώρα με το Μάρκο Σεφερλή.
Μ-Ναι, ακριβώς…
Α-Ε, τότε, αν είναι τόσο καλά, μπορεί να τα
στείλει στο… Μάρκο για τις επιθεωρήσεις του!
Μ-Καλή η ιδέα σου. Λοιπόν αρχίζω. Το πρώτο
τραγουδιέται όπως η «Σαμιώτισα, Σαμιώτισα
πότε θα πας στη Σάμο».
Α-Ακούω…
Μ- «Άλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα,
μας ήρθε η παραλλαγή
Άλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα,
μας ήρθε η παραλλαγή.
Τώρα εφάνηκε και τ’ όμικρον,
και φτου απ’ την αρχή.
Έβγαλαν σωρείες εμβόλια
πάντα για το καλό μας,
Έβγαλαν σωρείες εμβόλια
πάντα για το καλό μας.
Με δις εγέμισαν οι τσέπες τους
στο σβέρκο το δικό μας.
Μας φούσκωσαν με συμβουλές
και ψέματα αράδα,
Μας φούσκωσαν με συμβουλές
και ψέματα αράδα.
Όλα ήταν «αέρια»,
σαν ήταν φασολάδα…».
Πως το βρήκες;
Α-Θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα αλλά τρώγεται.
Έχεις άλλο;
Μ-Φυσικά. Εδώ μιλάμε για ολόκληρο άλμπουμ. Το επόμενο τραγουδιέται όπως η
«Αγωνία» του Βοσκόπουλου. Άκου άσμα:
«Με εμβόλια αράδα
μας τρυπήσανε τα μπράτσα,
και μας υποσχεθήκανε.

COMMISSION

2. %
99

*

ΚΕΜΠΕΚ

CHSLD: Ελλιπή δεδομένα και ασυνέπειες
στις αναφορές που υποβλήθηκαν
στην ιατροδικαστή

Η

κυβέρνηση του Κεμπέκ παρείχε μια
ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
συγκεντρωμένη έκδοση των αρχείων
Όλα τα δεδομένα που παρέχονται στην
αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι επιθε- ιατροδικαστή βρίσκονται σε αρχείο Excel.
ωρητές της την άνοιξη του 2020.
Ωστόσο, η Géhane Kamel (φωτ.) ήθελε
να έχει πρόσβαση σε καθένα από τα αρχιΤου Δημήτρη Ηλία
κά αρχεία τριών σελίδων, με 17 τμήματα
dimitris@newsfirst.ca
συμπληρωμένα από τους επιθεωρητές.
Local Journalism Initiative Reporter
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών ΥπηΤα «αντίγραφα ασφαλείας» των εκθέ- ρεσιών είχε διαβεβαιώσει ότι είχε βρει
σεων επιθεώρησης CHSLD που βρέθηκαν «αντίγραφα έκτακτης ανάγκης» αυτών
από την κυβέρνηση, δε μοιάζουν με τις των ολοκληρωμένων αρχείων.
αρχικές εκδόσεις.
Η ανακάλυψη έγινε αφού το RadioΑντίθετα, το Κεμπέκ έδωσε στην ιατρο- Canada αποκάλυψε ότι υπήρχαν γραπτές
δικαστή, που ερευνά τους θανάτους που εκδόσεις αυτών των αναφορών επίσκεσημειώθηκαν κατά το πρώτο κύμα της ψης. Ενώπιον της ιατροδικαστού, ανώτεπανδημίας, έναν πίνακα στον οποίο συλ- ροι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηλέγονται δεδομένα από αυτές τις αναφο- γουμένως ότι είχαν γίνει μόνο προφορικές
ρές.
αναφορές και ότι εάν είχαν εισαχθεί δεδοTo Radio-Canada έλεγξε το έγγραφο και μένα, είχαν «αντιγραφεί» από το σύστηανακάλυψε πληροφορίες σχετικές με την μα του υπολογιστή, καθώς προχωρούσαν
έρευνα, αλλά και ελλιπή και μερικές φο- οι επισκέψεις ελέγχων.
ρές αντιφατικά δεδομένα.
Η ανάλυση των ιδιοτήτων του εγγράΚατά τη διάρκεια της κατάθεσής της φου που υποβλήθηκε στην ιατροδικαστή
ενώπιον της ιατροδικαστού στις 16 Νοεμ- αποκαλύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 16
βρίου, η βοηθός αναπληρωτής Υπουργός, Νοεμβρίου 2021 από κάποια Nathalie
αρμόδια για τους ηλικιωμένους, Natalie Savard. Η 16η Νοεμβρίου είναι η ημέρα
Rosebush, επιβεβαίωσε ότι «τέσσερις που η Natalie Rosebush κατέθεσε ενώπιεπισκέψεις» είχαν πραγματοποιηθεί στο ον της ιατροδικαστού.
CHSLD Herron, στο Dorval, από τις 14
Απριλίου 2020.
ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
Στο έγγραφο που υποβλήθηκε στην ια- ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗ
τροδικαστή, η έρευνα βρίσκει μόνο ίχνη
Στα δεδομένα από την επίσκεψη της 18ης
δεδομένων από δύο επισκέψεις, αυτές Απριλίου 2020 στο CHSLD Laflèche, στο
της 30ης Απριλίου 2020 και της 10ης Ιου- Shawinigan, σημαντικές πληροφορίες δεν
νίου 2020. Σε έναν άλλο πίνακα, φαίνεται εμφανίζονται στο αρχείο που παρέχεται
η αναφορά επίσκεψης της 11ης Απριλίου, στην ιατροδικαστή: αυτές που αφορούν
για την οποία λίγα στοιχεία είναι διαθέσι- τον αριθμό των κατοίκων που δεν έχουν
μα. Ο ιστότοπος δε λειτουργεί ικανοποι- λάβει βασική φροντίδα ή υπηρεσίες τις
ητικά.
τελευταίες τρεις ημέρες, όπως γεύματα ή

υγιεινή. Ωστόσο, στο τελευταίο του σχόλιο, ο επιθεωρητής δείχνει ότι διαπίστωσε
αποτυχία σε αυτό το θέμα: Πρέπει να καλυφθούν όλες οι βασικές ανάγκες για την
επόμενη εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη
την προσθήκη ανθρώπινου δυναμικού και
τη μείωση του αριθμού των ηλικιωμένων.
Στην επόμενη επίσκεψη, 30 Απριλίου
2020, το πρόβλημα είναι ακόμα παρόν.
Αυτή τη φορά, ο επιθεωρητής σημειώνει
ότι 97 ηλικιωμένοι δεν έχουν λάβει ολοκληρωμένη φροντίδα υγιεινής τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πόσοι ήταν 12 μέρες
νωρίτερα; Έλειπε κάτι άλλο;

η δυσκολία με το ανθρώπινο δυναμικό αρχίσει να μειώνεται με την επιστροφή των
τακτικών που είχαν αρρωστήσει, τα βράδια, χωρίς τη βοήθεια του στρατού, θα
συνεχίσουν να είναι προβληματικά».

Ένα απόσπασμα από τη Γραπτή Έκθεση του επιθεωρητή που επισκέφτηκε το
CHSLD Yvon-Brunet στις 19 Μαΐου 2020
Το πρωί της Δευτέρας 29/11, η ιατροδικαστής Géhane Kamel εμφανίστηκε δυσαρεστημένη με τα έγγραφα που έλαβε. Τι να
το κάνω; ρώτησε. Βρήκε την ευκαιρία να
θυμηθεί ότι σκοπεύει να καλέσει ορισμένους επιθεωρητές να καταθέσουν. Η αναΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
πληρώτρια υπουργός Natalie Rosebush
Τα στοιχεία από τις επισκέψεις στο κλήθηκε επίσης από την ιατροδικαστή και
CHSLD Yvon-Brunet, στο Μόντρεαλ, επί- επρόκειτο να ανακριθεί εκ νέου την Τεσης δείχνουν ασυνέπειες. Κατά τη διάρ- τάρτη 1/12.
κεια της επιφυλακής του στις 2 Μαΐου
2020, ο επιθεωρητής έγραψε ότι δεν είχε
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ακριβή αριθμό για τις ερωτήσεις 15 και 16, Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων από
αυτές που αφορούσαν βασική φροντίδα τις επιθεωρήσεις αποκαλύπτει στοιχεία
και υπηρεσίες που δεν έλαβαν οι κάτοικοι. που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την
Σημαντική είναι η έλλειψη προσωπικού, ιατροδικαστή στην ανάκρισή της.
ειδικά μέρα και νύχτα, σημειώνει.
Στο René-Lévesque CHSLD, στο Longueuil,
Ωστόσο, οι ενότητες 15 και 16 είναι βλέπουμε ότι στις 20 Απριλίου 2020, ο
πράγματι συμπληρωμένες στον πίνακα επιθεωρητής μέτρησε 48 κατοίκους, που
που παρέχεται στην ιατροδικαστή και για τρεις ημέρες δεν είχαν λάβει την πλήυποδεικνύουν ότι παρέχεται όλη η περί- ρη φροντίδα υγιεινής τους, δεν τους είχαν
θαλψη και οι υπηρεσίες. Ίδια κατάσταση ντύσει και δεν είχαν λάβει κάποιο σνακ.
με την επίσκεψη της 19ης Μαΐου 2020. Στο CHSLD Sainte-Dorothée, στο Laval, 70
Όλα φαίνονται καλά στις ενότητες για την συνοδοί ασθενών έλειπαν κατά την επίικανότητα παροχής φροντίδας, αλλά το σκεψη του επιθεωρητή στις 27 Απριλίου
πόρισμα του επιθεωρητή αποδεικνύει το 2020.
αντίθετο.
Μια εβδομάδα νωρίτερα, κατά την προ«Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για τις ηγούμενη επίσκεψη, 150 ηλικιωμένοι δεν
ερωτήσεις 15 και 16β. Το πρόβλημα πρέ- είχαν λάβει το σνακ τους για τουλάχιστον
πει να παρακολουθηθεί, γιατί ακόμα κι αν τρεις ημέρες.

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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ΚΑΝΑΔΑΣ

Απαγορεύεται στους μη
εμβολιασμένους ταξιδιώτες η
είσοδος σε αεροπλάνα και τρένα
Αλυσιδωτή αντίδραση νέων μέτρων
προκαλεί η μετάλλαξη «Όμικρον»

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

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

Ο

ι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες ηλικίας άνω των 12 ετών δε θα μπορούν
να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή τρένο
στον Καναδά από τις 30 Νοεμβρίου και
ένα αρνητικό τεστ COVID-19 δε θα είναι
πλέον αρκετό ως υποκατάστατο για τους
περισσότερους ανθρώπους.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Η πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
επέτρεψε μια σύντομη μεταβατική περίοδο για τους μη εμβολιασμένους ταξιδιώτες που μπορούσαν να επιβιβαστούν,
αρκεί να παρείχαν αρνητικό μοριακό τεστ
COVID-19 που πραγματοποιήθηκε εντός
72 ωρών πριν από το ταξίδι τους.
Η νέα αυστηρή απαίτηση τίθεται σε ισχύ,
καθώς ο Καναδάς αντιδρά στην εμφάνιση
της νέας, εξαιρετικά μεταλλαγμένης παραλλαγής Omicron του COVID-19.
Εν τω μεταξύ, Καναδοί πολίτες που έχουν
ξεμείνει αυτή τη στιγμή στη Νότια Αφρική
έχουν εξαντληθεί από επιλογές, καθώς
προσπαθούν να ακολουθήσουν όλο και
πιο μπερδεμένους ταξιδιωτικούς κανόνες
για να επιστρέψουν στο σπίτι.
Την Παρασκευή 26/11, η καναδική κυβέρνηση απαγόρευσε τους ταξιδιώτες
από τις χώρες της Νότιας Αφρικής, τη Νότια Αφρική, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια,
τη Ζιμπάμπουε, τη Μποτσουάνα, το Λεσότο και την Εσβατίνι. Όποιος είχε ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες τις προηγούμενες
14 ημέρες καλείται να τεθεί σε καραντίνα,
μέχρι να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα στο
τεστ. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τρία κρούσματα της παραλλαγής Omicron στον Καναδά: δύο στην
Οτάβα και ένα στο Κεμπέκ. Υπάρχουν επίσης τέσσερις ακόμη ύποπτες περιπτώσεις
Omicron στο Οντάριο.
Δεν είναι ακόμα σαφές, πόσο μεταδοτική
και επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή η νέα
παραλλαγή. Οι ερευνητές είπαν ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να
βγουν αυτά τα συμπεράσματα.
Η ανακάλυψη της νέας παραλλαγής προκάλεσε κλείσιμο συνόρων και βαρύτερους
ελέγχους στον Καναδά και στο εξωτερικό,
λόγω των φόβων ότι θα μπορούσε να

αποδειχθεί πιο μεταδοτική. Ο κίνδυνος
που σχετίζεται με την παραλλαγή Omicron
είναι πολύ υψηλός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που οι αξιωματούχοι
δημόσιας υγείας και οι επιστήμονες δε
γνωρίζουν γι’ αυτήν.
Ενώ οποιοσδήποτε έρχεται στον Καναδά ή επιβιβάζεται σε αεροπλάνο ή τρένο
εντός της χώρας πρέπει να εμβολιαστεί,
δεν υπάρχουν επί του παρόντος μέτρα καραντίνας, εκτός από τα άτομα που έχουν
περάσει πρόσφατα από τη νότια Αφρική.
Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν
μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για να
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες έχουν εμβολιαστεί, η Air Canada και η West Jet επιβεβαίωσαν ότι θα ζητούν αποδείξεις από
όλους όσους επιβιβάζονται στον Καναδά
από την Τρίτη 30/11. Άλλα μέτρα, όπως οι
μάσκες και οι προληπτικοί έλεγχοι υγείας,
θα εξακολουθήσουν να είναι υποχρεωτικοί.
Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι
ακόμη και οι Καναδοί και οι μόνιμοι κάτοικοι στο εξωτερικό, δε θα μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους χωρίς πλήρη
δέσμη εγκεκριμένων εμβολίων.
Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των έγκυρων ιατρικών
εξαιρέσεων, των ταξιδιών σε απομακρυσμένες κοινότητες προσβάσιμες μόνο με
αεροπλάνο και εκείνων που διέρχονται
από τον Καναδά καθ› οδόν προς άλλον
προορισμό.
Τα περισσότερα άτομα που πληρούν
τις προϋποθέσεις για εξαίρεση θα χρειαστούν ένα πρόσφατο τεστ COVID-19.
Η εντολή για το εμβόλιο αντιμετωπίστηκε με θετική αντίδραση από τον κλάδο
των αεροπορικών εταιρειών του Καναδά,
όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον
Οκτώβριο, αν και ορισμένες εταιρείες
ανησυχούσαν ότι δε θα προλάβαιναν να
κάνουν έγκαιρα τις απαραίτητες προετοιμασίες.
Έκτοτε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα τυποποιημένο έγγραφο απόδειξης εμβολιασμού, το οποίο διανέμεται
ανά επαρχίες και περιοχές για εγχώρια και
διεθνή ταξίδια.

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
5 Δεκεμβρίου:

Το δεύτερο μέρος του μοναδικού ντοκιμαντέρ του
Χρήστου Γιατράκου ΘΩΡΗΚΤΟ ΑΒΕΡΩΦ:
"Το Θαύμα του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
πριν τη Ναυμαχία με τον Τουρκικό στόλο
Για πρώτη φορά
κινηματογραφήθηκαν
ιδιαίτερες και κρυφές
έως σήμερα αίθουσες
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«Άχαστες» και στην κορυφή
Καλλιθέα και Βέροια

ε νίκες κορυφής συνέχισαν την
πορεία τους στη Super League 2
Καλλιθέα και Βέροια, που πήραν σημαντικές νίκες κόντρα σε Ηρόδοτο (εκτός)
και Τρίκαλα (εντός) αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν την κορυφή σε Νότιο και Βόρειο όμιλο. Μάλιστα
η Καλλιθέα, είναι η μόνη ομάδα από
τις 34 που έχει το απόλυτο (4Χ4 νίκες).
5η αγωνιστική (27-28/11)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΚ Β’ – Αστέρας Βλαχιώτη (Αναβολή)*
Επισκοπή – Χανιά 1-1
Ηρόδοτος – Καλλιθέα 0-2
Καλαμάτα – Εργοτέλης 2-0
Κηφισιά – Διαγόρας Ρόδου 0-0
Λεβαδειακός – ΟΦ Ιεράπετρας 3-1
Παναθηναϊκός Β’ – Καραϊσκάκης 2-2
Ρόδος – Ζάκυνθος 4-0
Ρεπό: Αιγάλεω
*Λόγω 8 κρουσμάτων κορωνοϊού
στον Αστέρα Βλαχιώτη

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αναγέννηση Καρδ. – Ολυμπιακός Β. 4-0
Απόλλων Πόντου – ΠΑΟΚ Β’ 0-3
Βέροια – Τρίκαλα 1-0
Ηρακλής – ΑΕ Λάρισα 1-1
Θεσπρωτός – Καβάλα 7-0
Ξάνθη – Αλμωπός Αριδαίας 2-0
Πανσερραϊκός – Απόλλων Λάρισας 1-0
Πιερικός – Νίκη Βόλου 0-3
Ρεπό: Ολυμπιακός Β’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12 (8-1)
2] ΡΟΔΟΣ 11 (10-2)
3] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (10-4)

4] ΚΗΦΙΣΙΑ 10 (6-2)
5] ΑΕΚ Β’ 10 (5-1)
6] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 8 (4-5)
7] ΑΙΓΑΛΕΩ 7 (4-2)
8] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 (3-4)
9] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 (4-3)
10] ΧΑΝΙΑ 5 (5-5)
11] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 (4-5)
12] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 (2-3)
13] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 4 (4-7)
14] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 4 (4-7)
15] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1 (1-5)
16] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 (3-8)
17] ΖΑΚΥΝΘΟΣ -3 (0-13)
* Οι ομάδες με πλάγια γράμματα
έχουν από 4 αγώνες
** Με έντονα γράμματα οι ομάδες
που υποβιβάζονται
*** Ο πρωταθλητής ανεβαίνει
στη Σούπερ Λίγκα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1] ΒΕΡΟΙΑ 13 (9-3)
2] ΞΑΝΘΗ 10 (10-1)
3] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 9 (6-2)
4] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 (9-1)
5] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 7 (6-3)
6] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 7 (5-2)
7] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6 (8-2)
8] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 (5-6)
9] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6 (5-8)
10] ΗΡΑΚΛΗΣ 5 (2-2)
11] ΠΑΟΚ Β’ (6-6)
12] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 (6-12)
13] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 (9-8)
14] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 (5-8)
15] ΤΡΙΚΑΛΑ 3 (4-5)
16] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 (5-8)
17] ΚΑΒΑΛΑ 0 (0-23)

SUPER LEAGUE 2

5η αγωνιστική

Οι παίκτες της Βέροιας
πανηγυρίζουν το γκολ
που έκρινε το παιχνίδι
με τα Τρίκαλα

* Οι ομάδες με πλάγια γράμματα
έχουν από 4 αγώνες.
Ο Ολυμπιακός Β’ έχει 3 αγώνες.
** Με έντονα γράμματα οι ομάδες
που υποβιβάζονται.
*** Ο πρωταθλητής ανεβαίνει
στη Σούπερ Λίγκα.

Επόμενη αγωνιστική (6η)
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΕΚ Β’
ΧΑΝΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Ρεπό: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΞΑΝΘΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ Β’ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Ρεπό: ΚΑΒΑΛΑ
*Στις 8/12 αγωνίζονται εξ αναβολής
για τη 2η αγωνιστική στο Βόρειο Όμιλο:
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ (08:00 ΠΜ)

Μέσι: Κατέκτησε για έβδομη φορά τη Χρυσή Μπάλα

Ο

Αργεντινός
σούπερ σταρ
της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύθηκε
ως ο κορυφαίος
ποδοσφαιριστής
για το 2021, κατακτώντας
την
έβδομη «Χρυσή
Μπάλα».
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να συνεχίσω να παλεύω με τη νέα μου ομάδα. Θέλω να
ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου από

Η ώρα των
ημιτελικών

Α

πό τους δύο ημιτελικούς, το Σαββατοκύριακο 4-5 Δεκεμβρίου 2021, θα
προκύψει το ζευγάρι του τελικού, που θα
διεκδικήσει το φετινό τίτλο του πρωταθλητή στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
της Βορείου Αμερικής MLS.
Ο ένας ημιτελικός θα γίνει το Σάββατο
4/12 (6:30μμ) ανάμεσα σε New York City
και Philadelphia Union, ενώ την Κυριακή 5/12 (3:00μμ) θα παίξουν Portland
Timbers - Real Salt Lake για το 2ο εισιτήριο του μεγάλου τελικού, που θα γίνει
το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στις 3:00μμ.
Η φάση των «8»: New England-NY City
2-3, Nashville-Philadelphia 1-2, ColoradoPortland 0-1, Kansas City-Salk Lake 1-2

τη Μπαρτσελόνα και όλους από την Αργεντινή, είναι όνειρο μετά από μάχες
τόσων χρόνων να νικήσω με την Αργεντινή το Copa America. Ήταν εκπληκτική
εμπειρία. Είναι ιδιαίτερο για μένα που
βρίσκονται εδώ άνθρωποι της Μπαρτσελόνα και φυσικά η γυναίκα μου και τα
παιδιά μου», δήλωσε ο Μέσι. Μάλιστα,
απευθύνθηκε στο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
λέγοντας: «Αξίζεις τη Χρυσή Μπάλα σου.
Πέρσι όλοι συμφωνούσαν ότι εσύ είσαι
ο μεγάλος νικητής. Πίστευα πως αυτές οι
ημέρες ήταν πίσω μου, ο Λεβαντόφσκι
άξιζε τη Χρυσή Μπάλα το 2020».

Ο
Αργεντινός
άσος παρέλαβε
τη Χρυσή Μπάλα
από τα χέρια του
πρώην συμπαίκτη
του στη Μπαρτσελόνα και κολλητού του φίλου,
Λουίς Σουάρες.
Στη
δεύτερη
θέση βρέθηκε ο
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου επιθετικού
του κόσμου.|
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύπελλο με... δηλητήριο
Πρώτη ήττα του Ολυμπιακού από τον Λεβαδειακό!

Σ

τη Λιβαδειά «έσκασε» η πρώτη...
βόμβα του φετινού Κυπέλλου Ελλάδος, με τον γηπεδούχο Λεβαδειακό να
κερδίζει με 3-2 το μέχρι πρότινος αήττητο στην Ελλάδα Ολυμπιακό, που αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές (3΄Πολέτο,
6΄Παναγιώτου, 61΄Δούμτσιος - 26΄Σεμέδο, 63΄Λόπες)!
Με σκόρερ τους Μακέντα (24΄) και
Αλεξανδρόπουλο (51΄) ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Βόλο που
«βρήκε» γκολ στο 56΄με τον Φερνάντεζ κάνοντας τη ρεβάνς αμφίρροπη...
Τέλος, η ΑΕΚ είναι ήδη στην επόμενη

φάση, μετά το 4-0 του πρώτου
αγώνα με την Κηφισιά (52΄Ανσαριφάρντ, 57΄Σβάρνας, 70΄Τάνκοβιτς, 74΄Χατζησαφί).
ΦΆΣΗ ΤΩΝ «16»
ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ
ΝΊΚΗ ΒΌΛΌΥ-ΠΑΝΑΊΤΩΛΊΚΌΣ 0-1
ΛΕΒΑΔΕΊΑΚΌΣ-ΌΛΥΜΠΊΑΚΌΣ 3-2
ΑΡΗΣ-ΌΦΗ 3-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ-ΒΌΛΌΣ ΝΠΣ 2-1
ΑΕΚ-ΚΗΦΊΣΊΑ 4-0
ΑΕ ΛΑΡΊΣΑ-ΠΑΌΚ 1-1
ΠΑΣ ΛΑΜΊΑ-ΊΩΝΊΚΌΣ 2-0
ΑΓΊΌΣ ΝΊΚΌΛΑΌΣ-ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ 0-1

«Πολυθρόνα»
για… έναν!
«Μάχη» Ιταλίας και
Πορτογαλίας για μια
θέση στο Μουντιάλ

Τ

ελικώς, συνέβη το... απευκταίο για
Ιταλία και Πορτογαλία στην κλήρωση των πλέι οφ της ευρωπαϊκής ζώνης,
με έπαθλο τα τελευταία τρία εισιτήρια
για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το
2022.
Η «σκουάντρα ατζούρα» κληρώθηκε
με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομάδα
του Φερνάντο Σάντος με την Τουρκία,
αλλά στις θέσεις 5 και 6 αντίστοιχα, που
σημαίνει ότι βάσει του συστήματος, οι
νικητές θα παίξουν μεταξύ τους για το
εισιτήριο και κατά συνέπεια μία από τις
δύο μεγάλες δυνάμεις θα μείνει εκτός
Μουντιάλ.
Τα ζεύγη είναι: Σκωτία-Ουκρανία
(1), Ουαλία-Αυστρία (2), Ρωσία-Πολωνία (3), Σουηδία-Τσεχία (4), Ιταλία-Βόρεια Μακεδονία (5) και Πορτογαλία-Τουρκία (6).
Οι ημιτελικοί των πλέι οφ θα διεξαχθούν στις 24-25 Μαρτίου 2022 και οι
τελικοί στις 28-29 Μαρτίου 2022, ως
εξής: Νικητής 2-Νικητής 1, Νικητής 3-Νικητής 4, Νικητής 6-Νικητής 5.
Η κλήρωση έγινε στην έδρα της FIFA
(Ζυρίχη), με τον πρόεδρο να εύχεται
καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που
συμμετείχαν στην κλήρωση.
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ευχήθηκε επίσης στις ομάδες των
πλέι οφ, επισημαίνοντας τη συμμετοχή
της Πορτογαλίας και της Ιταλίας ως δείκτη δύναμης των ευρωπαϊκών ομάδων
που συμμετέχουν στην προκριματική
φάση.
Επισημαίνεται ότι οι αγώνες στην παρούσα φάση είναι μονοί. Στην κλήρωση
μετείχαν οι 10 δεύτερες ομάδες από τη
φάση των ομίλων των προκριματικών
της ευρωπαϊκής ζώνης (Πορτογαλία,
Σουηδία, Ιταλία, Ουκρανία, Ουαλία, Σκωτία, Τουρκία, Ρωσία, Πολωνία, Β. Μακεδονία) και οι δύο ομάδες από τη γενική κατάταξη του UEFA Nations League
2020/21 (Αυστρία και Τσεχία).
Τα εθνικά συγκροτήματα χωρίστηκαν
σε δύο υπό-ομίλους πριν την κλήρωση.
Στον 1ο μετείχαν Ιταλία, Πορτογαλία,
Ρωσία, Σκωτία, Σουηδία, Ουαλία και
στον 2ο Πολωνία, Τουρκία, Ουκρανία, Β.
Μακεδονία, Αυστρία, Τσεχία.
Υπενθυμίζεται πως οι δέκα ομάδες από
την Ευρώπη που εξασφάλισαν θέση στο
κράτος του Κόλπου μέσω των προκριματικών είναι οι: Σερβία, Ισπανία, Ελβετία,
Γαλλία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Κροατία, Αγγλία, Γερμανία.
Οι τελευταίοι δύο διηπειρωτικοί τελικοί
αγώνες πλέι οφ θα διεξαχθούν στις 13
και 14 Ιουνίου 2022, ενώ η κλήρωση για
τον καταρτισμό των ομίλων της τελικής
φάσης θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου στο Κατάρ.

Οι αγώνες-ρεβάνς στις 21/12
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Σούπερ Λιγκ 1: Άνοιξαν οι παλιές πληγές…
Θλιβερά γεγονότα στην Τούμπα, σε περιπέτειες μπήκε ξανά ο ΠΑΟΚ

Ό

ποιος ευχήθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα να γίνει σαν το γαλλικό,
σίγουρα δεν είχε κατά νου εικόνες σαν
κι αυτήν της εισβολής των οπαδών του
ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, που έχουν
γίνει ρουτίνα φέτος στη Γαλλία, με τους
ειδικούς να τις αποδίδουν κυρίως στο
ξέσπασμα των φιλάθλων, λόγω των περιορισμών που προκαλεί η πανδημία.
Τέτοιες… συνήθειες υπήρχαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ πριν από την
εμφάνιση της COVID-19 και τις είχαμε
ξεχάσει, μόνο και μόνο επειδή απαγορευόταν μέχρι πρότινος η είσοδος στα
γήπεδα. Τώρα που άνοιξαν οι πόρτες,
οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκλεψαν την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές, με το
επεισοδιακό «ντου» που έκαναν στις καθυστερήσεις του ντέρμπι της Τούμπας,
με αφορμή τη διαγραφόμενη νίκη του
Άρη που είχε το προβάδισμα με 1-0.
Η 40λεπτη διακοπή ήταν αναγκαίο

κακό, μέχρι να αδειάσουν οι εξέδρες,
για να κρίνει ο διαιτητής με βάση το νέο
κανονισμό ότι είναι ασφαλές να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
Η εξέλιξη αυτή έσωσε τον ΠΑΟΚ από
μηδενισμό (ήττα με 3-0) και αφαίρεση
ενός βαθμού αντί για -3 όπως ίσχυε
μέχρι πέρυσι σε περίπτωση οριστικής
διακοπής, αλλά όχι και από τον κίνδυνο
τιμωρίας της Τούμπας με 2-4 αγωνιστικές, συν ένα βαρύ πρόστιμο 50-250 χιλ.
ευρώ.
Η αστυνομία συνέλαβε 4 «εισβολείς»
που παραπέμπονται σε δίκη με σοβαρές
κατηγορίες, ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εγκαλείται
και επειδή οι τρεις απ’ αυτούς δεν είχαν
πιστοποιητικό εμβολιασμού, γεγονός
που θα επιφέρει πρόσθετες κυρώσεις
λόγω παραβίασης του υγειονομικού
πρωτοκόλλου με τη μη διεξαγωγή των
προβλεπόμενων ελέγχων.
Η ένταση στην Τούμπα είχε άλλη μία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

θλιβερή συνέπεια, καθώς αποχωρώντας
από το γήπεδο ένας 45χρονος οπαδός
του ΠΑΟΚ υπέστη ανακοπή και έχασε τη
μάχη για τη ζωή. Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Άρη ήταν όαση μέσα στη
δίνη της αμμοθύελλας και αποδεικνύει ότι όποιος κρατάει καθαρό το μυαλό του στις δυσκολίες και τις εντάσεις,
βρίσκει τρόπο να σταθεί στα πόδια του
κάθε φορά που γλιστράει.
Ο Αρης πήγε στην Τούμπα προερχόμενος από το βαρύ 0-5 από τον ΠΑΣ
Γιάννινα, αλλά με την ψυχραιμία που
αντέδρασε ως οργανισμός, βοήθησε να
βάλει τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη.
Το τέλος της 11ης αγωνιστικής βρήκε
τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην ίδια
θέση με την αφετηρία της, με τη διαφορά τους να παραμένει στους έξι βαθμούς, χάρη στις νίκες που πέτυχαν και
οι δύο με παρόμοιο τρόπο: οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 2-1 το Βόλο στο Φάληρο με γκολ στο 91΄, ενώ η «Ένωση» επικράτησε με το ίδιο σκορ στα Γιάννινα,
σκοράροντας στο 90΄!
Με ανάλογο σενάριο κρατήθηκε και ο
ΟΦΗ στην 4η θέση της βαθμολογίας. Με
γκολ – πέναλτι στο 88΄ οι Κρητικοί νίκησαν 2-1 τον Ιωνικό στο Ηράκλειο και διατηρήθηκαν ένα βαθμό μπροστά από τον
Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε για πρώτη
φορά δύο νίκες στη σειρά στο πρωτάθλημα, επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο.
Την πιο χορταστική νίκη της αγωνιστικής πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης, επικρατώντας 6-2 του Ατρομήτου, ενώ στη
μάχη της ουράς το σβηστό 0-0 στο παιχνίδι Απόλλων – Λαμία δίνει πλεονέκτημα στους φιλοξενούμενους.
Χρήστος Κοντός
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι αριθμοί της 11ης αγωνιστικής

Ο

λοκληρώθηκε το πρόγραμμα της
Super League Interwetten για το
φθινόπωρο, καθώς τα επόμενα παιχνίδια γίνονται Δεκέμβριο, τον πρώτο μήνα
του χειμώνα.
Ο Αστέρας Τρίπολης των φτωχών σκορ,
έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε έξι
γκολ σε ένα παιχνίδι και είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα 20 που είχε συνολικά η αγωνιστική.
Μία εβδομάδα αφού ο Ευθύμης Κουλούρης πέτυχε γκολ μετά από δύο χρόνια, σκόραρε μετά από 20 σχεδόν μήνες
και ο Λάζαρος Λάμπρου.
Ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα
του ΟΦΗ.

Ακολουθούν ενδιαφέροντες
αριθμοί της αγωνιστικής:

118... μήνες πέρασαν μέχρι να κάνει

ο ΟΦΗ τρεις διαδοχικές νίκες στη Super
League. Είχε να το κάνει από το Φεβρουάριο του 2012, όταν είχε κερδίσει τέσσερα στη σειρά.
50... ήττες με 1-0 στην έδρα του συμπλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Και οι τρεις που έχει
μέσα στο 2021 είναι με το σκορ αυτό.
40... χρόνια έκλεινε ο Μπρούνο Άλβες
την ημέρα του αγώνα Απόλλωνα Σμύρνης – Λαμίας. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται την ημέρα των
40ών γενεθλίων του.

11η αγωνιστική

34... φορές έχει εμφανιστεί το σκορ
6-2 στην ιστορία της Α’ Εθνικής / Super
League. Ήταν η 29η για γηπεδούχο ομάδα, ενώ το 2-6 έχει εμφανιστεί πέντε
φορές.
10... εκτός έδρας νίκες επί του ΠΑΟΚ
έφτασε ο Άρης. Οι πέντε από αυτές είναι με 1-0, ενώ οι επτά με ένα γκολ διαφορά.
3... φορές έχει υποδεχτεί ο Ολυμπιακός το Βόλο και τις τρεις έχει σκοράρει ο
Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ακόμα και αν αυτή
τη φορά μπήκε αλλαγή αργά στο παιχνίδι.
© slgr.gr

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6-2
7΄, 41’ Σόνι, 20΄, 92’ Ριέρα, 65’, 67’ Ρίτζις 45+3’ Μουνίθ, 84’ Κουλούρης
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ 1-2
5’ πέν. Εραμούσπε - 9’ Αμραμπάντ,
90’ Σάκχοφ
ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 2-1
43’ Γκαγέγκος, 90’ πέν. Λάμπρου 48’ Άοσμαν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 2-1
85’ πέν. Ελ Αραμπί, 91΄Βαλμπουενά 88΄Φαν Βέερτ
ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 0-1
41’ Μαντσίνι
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-0
53’ πέν., 66’ Μακέντα
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 11 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
02. ΑΕΚ
03. ΠΑΟΚ
04. ΟΦΗ
05. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
07. ΑΡΗΣ
08. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
09. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
10. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

29 (20-8)
23 (24-14)
19 (20-14)
18 (13-9)
17 (20-10)
16 (15-8)
14 (14-11)
14 (19-22)
13 (12-11)
10 (10-14)
10 (8-14)
8 (10-22)
7 (6-19)
6 (9-24)

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

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
10:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
10:15 ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
12:30 ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
10:15 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ
12:30 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
12:30 ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ
ΑΡΑΟΥΧΟ
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ
ΜΟΥΝΙΘ
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
ΑΟΣΜΑΝ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΜΑΔΑ
ΠΑΟ
ΒΟΛΟΣ
ΑΕΚ
ΟΣΦΠ
ΑΕΚ

ΓΚΟΛ
8
6
6
5
5

ΑΓ.
10
11
10
9
11

ΑΣΙΣΤ
ΟΜΑΔΑ ΑΣΙΣΤ ΑΓ.
ΑΕΚ
7
10
ΑΤΡΟΜ.
3
10
ΠΑΟΚ
3
10
ΙΩΝΙΚΟΣ
3 11

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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Χιονισμένο τοπίο

ΧΙΛΙΟΙ ΜΥΡΙΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ
σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι

Παιδικά χαμόγελα

Μ

ε το πρώτο χιόνι του φετινού
χειμώνα να κάνει την εμφάνισή
του και τα προαύλια των παραρτημάτων του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» να ντύνονται στα λευκά,
οι μαθητές μας βρήκαν την ευκαιρία,
να παίξουν και να το χαρούν, με την
ενέργεια και το πάθος που χαρακτηρίζει την ηλικία τους.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι
από το παράρτημα ΙΙ του σχολείου
μας. Αντίστοιχες εικόνες παιχνιδιού
και παιδικών χαμόγελων θα συναντήσει κανείς σε όλα τα παραρτήματά μας.
Καλό χειμώνα και καλή πρόοδο στα
παιδιά μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Προκήρυξη υποτροφιών (παράταση υποβολής αιτήσεων)

Μ

ε θέμα τα φρούτα του φθινοπώρου τα παιδιά του νηπιαγωγείου, του Σαββατιανού σχολείου “Πλάτων - Όμηρος” της Νότιας Ακτής, αποχαιρέτησαν
την εποχή και καλωσόρισαν τον χειμώνα. Με την καθοδήγηση της δασκάλας
τους κας Αμαλίας Μαρκάκη, κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας, τα παιδιά
είχαν τη χαρά να κόψουν, να καθαρίσουν και να γευτούν τον γλυκό καρπό της
ροδιάς -γνωστό από την αρχαιότητα για τις ευεργετικές ιδιότητες - το ρόδι. Μέσα
απ’ αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά κατανόησαν -από πρώτο χέρι- το γνωστό
ελληνικό παραδοσιακό αίνιγμα “Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ ένα ράσο τυλιγμένοι”.

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΨΑΡΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Ή DINE-IN
Στη Νότια Ακτή

Σεπτέμβριος 2021

Τ

ο Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι γιά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να απονείμει έως και
δεκατέσσερεις (14) υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/
φοιτήτριες προγραμμάτων σπουδών πλήρης απασχολήσεως .Οι δεκατρείς (13)
υποτροφίες, θα απονεμηθούν σε φοιτητές /φοιτήτριες Ελληνικής καταγωγής και
μία (1) σε φοιτητή/φοιτήτρια Ελληνικών Σπουδών (Ελληνικής γλώσσας, Ιστορίας,
ή Ελληνικού Πολιτισμού) ανεξαρτήτως καταγωγής.
Οι υποτροφίες ύψους CDN 2,000 (δύο χιλιάδων) δολαρίων η καθεμία, είναι οι κάτωθι:
1. Guy Ouellette, Βουλευτής Chomedey Laval
2. Οικογένεια Λάζάρου Καλλιπολίτη
3. Ίδρυμα Βασιλείου Τσιώλη
4. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ Ι
5. Ελληνική Κοινότης Μείζονος Μοντρεάλ
6. Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μητροπολιτικού Μόντρεαλ
7. Οικογένεια Sam and Mary Charalambakis
8. Κωνσταντίνα Ν. Φραγκούλη
9. Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος του Κεμπέκ ΙΙ / Για ειδικευόμενο γιατρό
10. Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Σωκράτης
11. Pink in the City – Οικογένεια Βουρτζούμη
12. Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ
13. Εις μνήμην της αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα-Sayig
14. Οικογένεια Ελένης Τύρος
Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση υποτροφίας του Ελληνικού Ιδρύματος Υποτροφιών στην ιστοσελίδα http://www.hellenicscholarships.org
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου 2021.

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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Ανακοινώσεις

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

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

«Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α«

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ:
ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,
ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η «ΦΙΛΙΑ»

ΙΚ
Λ

Ε

ΤΗΣ
ΦΟ

ΛΑΚΩ
Ν

ΜΗΝΥΜΑ
ΕΠΑΦΗΣ :
Η – ΑΔΕΛ
Παιδιά μου› Αδέλφια μου !!!
*

*

Γ
Ο
Κοντοσιμώνουν
ΚΑ
ΝΑΔΑ

οι Γιορτές !
Αγαπητά μέλη και φίλοι

της Λακωνικής
Αδελφότητος Καναδά
Για μιά ευλογημένη
πορεία

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί

προς
τη Γέννα
του Χριστού
μας (5833 Park Avenue) το
στην αίθουσα
της Λακωνικής
Αδελφότητας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
17 την
Οκτωβρίου
2015, στις 7:00 μ.μ.
αςΣάββατο
στολίσουμε
καρδιά μας

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
– ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ISLAND
Ελάτε να περάσουμε
μια οικογενειακή
βραδιά WEST
και να ευχηθούμε
το
Καλώς
Ήλθατε
από
τις
καλοκαιρινές
διακοπές.
με την Αγάπη του !!!
ΘαΤο
σερβιριστεί
όπως
πάντα «Πυθαγόρας»
πλούσιο και νοστιμότατο
φαγητό.
Σαββατιανό
σχολείο
της Ελληνικής
Θα
απολαύσετε
εκλεκτή μουσική,
χορό
και ωραία
παρέα.
Ορθοδόξου
Κοινότητος
του West
Island
ιδρύθηκε
το 1982.

Τιμή
$25.00
Η εισιτηρίου
λειτουργία
του
σχολείου
ένας από τους πιο
Πρόσφερε
αυθόρμητα
και αείναι
πλόχερα

Επειδή
ο χώρος στόχους
είναι περιορισμένος,
παρακαλούμε
να κλείσημαντικούς
της Κοινότητάς
μας. Όλα αυτά
σετε τιςπου
θέσεις
σας τολμούν
εγκαίρως, τηλεφωνώντας
στους:
αυτό
ΔΕΝ
να σου
ζητήσουν...
τα χρόνια
στηρίζει τους γονείς
ελληνικής
καταγωγής
Κώστα Μανόλια
(Ταμίας)
514-219-3143
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
στηνΡουμελιώτη
προσπάθειά
τους
ναΓυναικείου
μεταδώσουν
στα παιδιά
τους
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΑΝΟΥ
Βούλα
(Πρόεδρος
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ΓεύμαΤαυτόχρονα
σε πακέτα.
βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Στη « Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α «

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο
γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

παπανικόλας

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα ότι, ενωμένοι μεγαλουργούμε!
Η επιτυχία των εκδηλώσεων «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς τιμά τον Ελληνισμό
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ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ!
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Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Δωρεάν,
BBQ & αναψυκτικά.

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

–

α

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών,
αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή
μουσική και χορό σε μια ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.
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(Μόντρεαλ)
Καλούμε
τις οικογένειες
& άτομα
που έχουν ηλικιωμένους,
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,

ναΣας
έρθουν
να περπατήσουν
μαζύ μας για να δείξουν την
προσκαλούμε
για μια βραδιά
Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την
υποστήριξη
τους
στην
Τρίτη
ηλικία.
διασκέδασηςχρονιά
και κεφιού.
ακαδημαϊκή
2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στην Ελλάδα και
τον Απόδημο,
διεξάγονται
οι(514)
εκλογές
σε πανεπιστήμια
της επαρχίας
του τηλεφωνήστε
Quebec.ΟιΚυριακή
δυο στο
υποτροφίες
δίδονται ή
Για
πληροφορίες
προσφορές
948-3021
Ένα
ποσό από τακαι
έσοδα
της βραδιάς
θα
κυρίως
με
βάση
την
ακαδημαϊκή
επίδοση
των
υποψηφίων.
filia@bellnet.ca
για την ανάδειξη του νέου Προέδρου
Αλλαγής.
22
για τηνΚινήματος
βοήθεια των
διατεθεί του

Με την πρόσκληση
αυτή,
ελπίζουμεΤΩΝ
κυρίως
στην ανταπόκριση
των ρουμελιωτών
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΜΜ
που έχουν
ανάγκη
κατά
οικογενειών
Νοεμβρίου
Επίσημη
φορολογική
απόδειξη
για
$50.00
και
άνω.
Οι
ενδιαφερόμενοι
φοιτητές
πρέπει
ναπροσφορές
υποβάλουν
την αίτησή
τους το
Στην
περιοχή
το εκλογικό
θα λειτουργήσει
στν
αίθουσα
του
συλλόγου
Ζακινθίων:
αλλά
και των
φίλων τουμας
συλλόγου
μας, ώστε να τμήμα
μας ενθαρρύνει
στην οργάνωση 10:00πμ-5:00μμ
διάρκεια
των
εορτών,
σε
την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά:
παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.
συνεργασία
με τις
Κοινωνικές
της
3231 Boul Levesque O, Laval,
Quebec,
H7V
1C8. ηΥπηρεσίες
Ο Οργανισμός
τρίτης
ηλικίας
«Φιλία» σε συνεργασίαMythos
με το CLSC
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ»
ΧρόνιαΕΛΛΗΝΙΚΟ
Πολλά για
τα γενέθλια
• το βιογραφικό
τους,
Ελληνικής
Κοινότητας
Μείζονος
Μόντρεαλ.
Park
Extension
θα
προσφέρει
και
παλι
το
πρόγραμμα
PIED
Οργάνωση
Παραδοσιακών
Ouzeri
5757Εκμάθησης
Wilderton, Montreal,
H3S 2V7 Χορών

www.newsﬁrst.ca
φοίτησης
σε Σ
πανεπιστήμιο
βαθμούς
Σ Τ Ι Σ Ε Κ Λ Ο Γ Έ ΣγιαΤάτομα
Ο• Υέγκυρο
Ιέγγραφο
ΝκαιΉάνω
Μ
ΑΤσκοπό
Ο
Ατην
Λ πρόληψη
Λ μεΑτους
Γ Ήατυχημάτων
Σ ! τους
60 Κ
ετών
που
έχει

Σ ΥΔάφνη
Μ ΜΣφακιανάκη.
Ε ΤΈΧΟΥΜΕ
σου

• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι
Εισιτήρια: του
$100,
περιλαμβάνουν
γεύμα και
open barανταποκρινόμενο
ΤοΈχεις
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου
Ρουμελιωτών
Μόντρεαλ
από
πεσίματα
την βελτίωση
τηςτην
ισορροπίας
Οι
άνθρωποι
μπορούν.
Οι
δημοκρατικοί
πολίτες
μπορούν.
Όσοι
νοιάζονται
για
φέρει
απέραντη
χαρά
στην
Στης
5:00
μ.μ.και
απαραιτήτως
από καθηγητή
τους,Χώρα και τον Χώρο
Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα του γεύματος
μέσω
ασκήσεων
και
θεωρίας
.
καιζωή
στη όλων
επιθυμία
αρκετών
συμπατριωτών
μας,
οργανώνει
και
πάλι
την
διδασκαλία
• μία
έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον
μπορούν να δυναμώσουν την
Παράταξη.
μας. Σε αγαπάμε πολύ.
παραδοσιακών χορών (χορευτικών)Έπαθλα
της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης
επαγγελματικό
τους προσανατολισμό
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε και πώς η Ελληνική τους
Δημοκρατική
ανήκει
σε
όλους
μας. Είναι
η Δημοκρατική
παρακαταθήκη
της
Ελλάδας.
Τα μαθήματα
είναι έχει
ΔΩΡΕΑΝ
γιαστη
τους
αρχάριους,του
καιχαρακτήρα
θα
γίνονται
από
Kαλά
Με
πολύ$3,000
αγάπη
και2ευχές,
στα
ελληνόπουλα
του Μόντρεαλ.
Το μικρό$1,000
χορευτικό
θα3το
αποτελούν
παιδιά
ιθαγένεια
συμβάλει
διαμόρφωση
τους
και
1ο Η
βραβείο:
οΠαράταξη
βραβείο:
ο βραβείο:
$500
επικοινωνήστε
με
τη
Γεωργία
Τριδήμα
Χρυστούγεννα!
επαγγελματία
γυμνάστρια, Ελληνίδα,
στο William Hingston 419 Saint
των επανγελματικών
τους στόχων.
οι γονέις σου, ο αδελφος
ηληκίας 6 έως
12
χρόνων.
Είναι τα όνειρα μας για Δικαιοσύνη και Δίκαιη Κοινωνία.
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celebrations@newsfirst.ca
Send
your
photos
*Στην
αίθουσα
τουτου
εκλογικού
κέντρου
θα
τηρούνται
όλα
τα
μέτρα
προστασίας
της
Κυβέρνησης
του
Κεμπέκ
για
τον
COVID-19.
Για
πληροφορίες
και
προσφορές
τηλεφωνήστε
γραφεία
συλλόγου
937
ST-Roch
τηλ.
514
270
4858
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org στο (514) 948 3021
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304
FREE OF CHARGE
α
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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.
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
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

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

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

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΏΝΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ

(από Βασσαρά, Σπάρτης Λακωνίας)

(από Άγιο Κωνσταντίνο Λακωνίας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

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

Το Σάββατο 4 Δεκειιβοίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal)
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (BOBBY)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(από Ριζά Λακωνίας)

(από Μοντρεάλ)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

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

ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΏΛΗΣ

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

(από Λεβίδι Αρκαδίας)

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
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)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ

(από Στεμνίτσα Αρκαδίας)

(από Χαντρινού Μεσσηνίας)

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

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

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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3

ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΎ

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 6/12/2021 – 12/1 2/2021
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1854: Εξέγερση χρυσωρύχων στην Αυστραλία, με
20 νεκρούς. Το περιστατικό, που θα μείνει γνωστό
ως «Eureka Stockade», θα συμβάλει στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Αυστραλών.
1907: Αποχή από τα μαθήματα αποφασίζουν οι
φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για το υποχρεωτικό του μαθήματος της
Γυμναστικής («Γυμναστικά»).
1912: Διεξάγεται η Ναυμαχία της Έλλης. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης κατατροπώνει τον
τουρκικό στόλο στη θαλάσσια περιοχή των Στενών
των Δαρδανελίων.
1944: Πέφτει η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά,
μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης
ιστορίας της χώρας μας. 28 νεκροί και περίπου
100 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός
των αιματηρών επεισοδίων που συνοδεύουν τη
διαδήλωση προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος.
1967: Οι τελευταίες μονάδες της ελληνικής μεραρχίας, η οποία εστάλη στην Κύπρο επί Γεωργίου Παπανδρέου, εγκαταλείπουν το νησί και το
αφήνουν ανυπεράσπιστο, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Παπαδόπουλου – Τσαγλαγιαγκίλ.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
822

Είναι δύσκολο για το παρορμητικό και βιαστικό ζώδιό σας να έχει σύνεση
και πειθαρχία, αλλά τώρα απαιτείται, ειδικά αν πρόκειται για την εργασία σας. Η
Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας και δημιουργεί σύγχυση στον επαγγελματικό σας προσανατολισμό και τους φιλόδοξους στόχους σας.

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22
Έχετε μια υγιή καθημερινή
ρουτίνα στη ζωή σας; Κάνετε τη δουλειά που αγαπάτε; Η Αφροδίτη κινείται
σε ανάδρομη πορεία στον έκτο οίκο
σας, της καθημερινής ρουτίνας και της
εργασίας, και σας ζητά να επαναξιολογήσετε τις συνθήκες της ζωής σας και
της εργασίας σας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21
Ψάχνετε την αλήθεια! Ο κυβερνήτης πλανήτης σας, η διπλωματική Αφροδίτη,
ξεκινά την ανάδρομη πορεία της στον επεκτατικό ένατο οίκο σας, βάζοντας στην άκρη
την αρμονία και τη διπλωματία και συγκαλύπτοντας την αλήθεια. Ίσως στέλνετε ασαφή
μηνύματα στους γύρω σας με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να περάσουν οι απόψεις σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
στην ερωτική σας ζωή και τη δουλειά
σας, όπου η εποικοδομητική κριτική σας
θα μπορούσε να παρερμηνευτεί ως αλαζονική και αγενής. Η Αφροδίτη θα είναι
ανάδρομη στον ερωτικό πέμπτο οίκο
σας και σας ζητά να θέσετε την έπαρση
και τον εγωισμό σας υπό έλεγχο.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21
Δεν αξίζει να χάνετε το χρόνο
σας ζώντας στην αγωνία και το άγχος,
απλά περιμένετε. Με την ανάδρομη
Αφροδίτη στον όγδοο οίκο σας, των
επενδύσεων και των κοινών οικονομικών
πόρων, η χρηματοδότηση την οποία υπολογίζατε θα μπορούσε να καθυστερήσει
λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Διερευνήστε σε βάθος τον
εαυτό σας: Τί θέλετε από την ερωτική
σας ζωή; Πιστεύετε ότι αξίζετε τα καλύτερα; Με την ανάδρομη Αφροδίτη στο
ζώδιό σας, μαθαίνετε ένα σημαντικό
καρμικό μάθημα, να παίρνετε τον εαυτό σας πιο σοβαρά, να πιστέψετε στην
αξία σας, να έχετε αυτοπεποίθηση.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23
Ο κυβερνήτης πλανήτης σας,
η αρμονική Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της
οικογένειάς σας, έτσι οι εργασιακές σας
υποχρεώσεις – καθοδηγούμενες από τη
δική σας φιλοδοξία – θα μπορούσαν να σας
απομακρύνουν από τη ζεστή ρουτίνα του
σπιτιού σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Γιατί σας αρέσει να καταπιέζετε
τον εαυτό σας; Μήπως νιώθετε αυτολύπηση;
Η Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη στον έβδομο
οίκο σας, των σχέσεων, και σας ζητά να επαναξιολογήσετε τις σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες σας. Αν είστε εσείς που προσφέρετε πάντα τα περισσότερα, πρέπει τώρα να υψώσετε
ανάστημα, να αγωνιστείτε για τον εαυτό σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Πού πάνε τα χρήματά σας; Με την
ανάδρομη Αφροδίτη στο δεύτερο οίκο σας, των
χρημάτων, ίσως νιώσετε πίεση, άγχος και αγωνία για την οικονομική σας κατάσταση, μπορεί
κάποια πηγή του εισοδήματός σας να στερέψει
ξαφνικά. Ή ίσως κερδίζετε λιγότερα χρήματα
από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κι αναγκαστείτε να περικόψετε κάποια έξοδα.

Γιατί είστε τόσο σκληροί με τον
εαυτό σας; Με την ανάδρομη Αφροδίτη
στον ασαφή και θολό δωδέκατο οίκο σας
βρίσκεστε σε σύγχυση, δεν ξέρετε αν πρέπει ή όχι να πλησιάσετε αυτή την παλιά
αγάπη. Θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε
αϋπνία και αγχωτικά όνειρα ή παλεύετε να
απελευθερωθείτε από έναν κακό εθισμό.
ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Μπορεί να χρειαστεί να περιορίσετε τον ενθουσιασμό σας και την κοινωνική σας
ζωή, καθώς η Αφροδίτη κινείται σε ανάδρομη
πορεία στον επικοινωνιακό και κοινωνικό τρίτο οίκο σας. Η ανάδρομη Αφροδίτη είναι στον
Αιγόκερω που κυβερνάται από το σκληροτράχηλο Κρόνο, έτσι μπορεί να δείχνετε σα να μη
σας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.

Είστε ευαίσθητοι και ονειροπόλοι
αλλά τώρα το σύμπαν σάς ζητά να προσγειωθείτε και να δείτε την ωμή πραγματικότητα. Με
την ανάδρομη Αφροδίτη στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας, καλείστε να επαναξιολογήσετε τις φιλίες σας και τις ομάδες όπου ανήκετε. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με κάποιες
σχέσεις σας, ίσως είναι καιρός να αραιώσετε.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 821

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

Ε

πιστρέφει ο Τοτός από το σχολείο
με μαυρισμένο το ένα μάτι. Τον βλέπει ο πατέρας του και τον ρωτάει:
«Τοτέ, τι έπαθε το μάτι σου παιδί
μου;».
«Έγινε κάτι παράξενο μπαμπά. Ήμουν
στο σχολείο και περίμενα στη σειρά στο
κυλικείο και η δασκάλα στεκόταν ακριβώς μπροστά μου. Έτσι πρόσεξα πως η
φούστα της είχε μπει μέσα στη σχισμή
του πισινού της!».
«Ωχ, ωχ, ωχ!!» λέει ο πατέρας, και συνεχίζει ο Τοτός:
«Έπιασα λοιπόν τη φούστα και την
τράβηξα έξω για να φαίνεται όμορφα,

Centre Dentaire

Notre-Dame

Dental Center

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

Ο ΤΟΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΤΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ
αλλά η δασκάλα μου έριξε μια μπουνιά!
Κατάλαβες μπαμπά τι έπαθα;».
«Τοτέ, δεν κάνουν τέτοια πράγματα
στις γυναίκες. Ακόμα και αν δε φαινόταν όμορφα η φούστα της δεν έπρεπε
να την πειράξεις. Αυτή μπορεί να την
ήθελε εκεί… κατάλαβες;».
«Κατάλαβα μπαμπά» είπε ο Τοτός
προβληματισμένος. Την επόμενη μέρα
γυρίζει ο Τοτός στο σπίτι και με το άλλο
μάτι μαυρισμένο. Τον βλέπει ο πατέρας
του και τον ρωτάει: «Τοτέ, τι έπαθε πάλι
το μάτι σου παιδί μου;». «Σήμερα έγινε κάτι ακόμα πιο παράξενο μπαμπά.
Ήμουν στο σχολείο και περίμενα στη

σειρά στο κυλικείο…».
«Ωχ, ωχ, ωχ!!» λέει ο πατέρας, και συνεχίζει ο Τοτός:
«Μπροστά μου ήταν ο Μπόμπος και
η δασκάλα στεκόταν ακριβώς μπροστά
του. Η φούστα της είχε μπει πάλι μέσα
μέσα στη σχισμή του πισινού της…».
«Ωχ, ωχ, ωχ!!» λέει ο πατέρας… και
συνεχίζει ο Τοτός: «Τότε ο Μπόμπος,
έπιασε τη φούστα της και την τράβηξε
έξω!».
«Ωχ, αμάν!!» λέει ο πατέρας, και συνεχίζει ο Τοτός: «Και εγώ, αφού ήξερα πως
αυτό την ενοχλεί την έπιασα και την ξαναέχωσα μέσα!!!».

Serving the community for over 25 years...

Our priority is your healthy smile...

Dr. Savas Fortis, DDS
Chirurgien dentiste / Dental Surgeon

For your entire dental needs call :

450-682-3921

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

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

Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Andreas Alevras

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

CPA, CA
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Απ’όλα για όλους
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ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

Αν ψάχνετε
για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές,
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο
μισθό,από
καλό εργασιακό
επιπλέονμισθό,
αμοιβή βάσει καλό
απόδοσης, τότε
υψηλότερο
τον περιβάλλον
μέσο καιόρο
εργασιακό
η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε
η ROSE
FOODS
μπορεί
είναι
το ιδανικό
μέρος
H RoseHILL
Hill Foods ιδρύθηκε
το 1983 και
έχει την έδρανα
της στο
Ville Saint-Laurent
του Μόντρεαλ.
από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων
για να Μετά
εργαστείτε!
στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS ιδρύθηκε το 1983 και έχει την
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
έδρα της
στο
Ville Saint-Laurent
του Μόντρεαλ.
Παραγωγής
και Συσκευασίας
της εταιρείας.
Μετά Οιαπό
σχεδόν
40 χρόνια
συνεχούς
εξέλιξης έχει
άνθρωποι
μας είναι το πολυτιμότερο
περιουσιακό μας
στοιχείο!
αναδειχθεί
σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων στον
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
Καναδά.
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514)
745-1153FOODS
ext.: 245
H ROSE
HILL
αναζητά υπαλλήλους ικανούς και
ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό
μας στοιχείο! Θες να μάθεις περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245
7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent .Qc,
Canada H4S 2A2
www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ

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

E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

514.865.8098

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

Σερβιτόροι/Σερβιτόρες

για να εργαστούν στις Αίθουσες Δεξιώσεων
PALACE

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

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

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

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

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

X

O

SAINT-MARTIN
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Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική
Μοναδική!

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

