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ΚΑΝΑΔΑΣ

Ομοσπονδιακή Εφορία: 1,4 δισεκατομμύρια
δολάρια σε μη εξαργυρωμένες επιταγές στη χώρα
Συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη εξαργυρωμένες επιταγές
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ταμεία της Υπηρεσίας Εσόδων του Καναδά (CRA)
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Η

Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά
έστειλε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιλεγμένους παραλήπτες στις 8 Αυγούστου 2022,
σχετικά με τη λειτουργία μη εξαργυρωμένων επιταγών στους λογαριασμούς
πολλών Καναδών. Εάν λάβατε ειδοποίηση μέσω email, ακολουθήστε τις οδηγίες
που παρέχονται.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι Καναδοί μπορεί να έχουν μια μη
εξαργυρωμένη επιταγή από την Καναδική
Εφορία (Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά
CRA). Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί
να έχει μετακινηθεί και να μην έχει ενημερώσει τη διεύθυνσή του ή η επιταγή
μπορεί να έχει χαθεί, ή να έχει κλαπεί ή
καταστραφεί.
Το Μάιο του 2022, ο αριθμός των μη
εξαργυρωμένων επιταγών από Καναδούς
με τον CRA ανήλθε σε 8,9 εκατομμύρια.
Αυτές οι επιστροφές και οι υπηρεσίες που
εκδόθηκαν, με απευθείας κατάθεση ή με
επιταγή, δεν εξαργυρώθηκαν για διάφορους λόγους, όπως αλλαγή διεύθυνσης

ποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο «Ο λογαριασμός μου».
«Οι φορολογούμενοι θα δουν μια επιλογή κάτω από τις «Υπηρεσίες που σχετίζονται με» με τίτλο «Μη εξαργυρωμένες επιταγές», η οποία θα τους επιτρέψει
να μπορούν να δράσουν πιο εύκολα εάν
έχουν μια μη εξαργυρωμένη επιταγή από
την Καναδική Εφορία CRA για έξι μήνες ή
περισσότερο», εξήγησε το CRA σε δήλωσή
του. Σύμφωνα με τον CRA, ορισμένες επιταγές που δεν έχουν εξαργυρωθεί χρονολογούνται από το 1998.
Ο μέσος όρος των ποσών αυτών των επιταγών είναι 158$.
Οι κρατικές επιταγές δε λήγουν ποτέ ή
δεν παύουν, έτσι ώστε να μπορούν οι παραλήπτες να εξαργυρώσουν τις επιταγές
που δικαιούνται.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την
εξαργύρωση μιας παλιάς επιταγής CRA,
ταχυδρομήστε την επιταγή στη Διεύθυνση Γενικών Επιχειρήσεων Απεικόνισης και
Παραλήπτη και ζητήστε την επανέκδοση
της πληρωμής με τρέχουσα ημερομηνία.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗ
Ταυτόχρονα, ο CRA τη Δευτέρα 8 ΑυΕΞΑΡΓΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΑΣ
γούστου, ενθάρρυνε τους Καναδούς να
Επιπλέον, από το 2020, είναι δυνατό για εγγραφούν στη διατραπεζική άμεση καόλους τους Καναδούς να βλέπουν τις μη τάθεση για να λάβουν οποιαδήποτε πληεξαργυρωμένες επιταγές τους, χρησιμο- ρωμή στον τραπεζικό τους λογαριασμό

που δεν επέτρεψε την παράδοση ή απώλεια της επιταγής που ελήφθη.
Το CRA τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
πρότεινε αρκετές λύσεις για να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στους φορολογούμενους καθώς το ποσό αυτό συνεχίζει να
αυξάνεται.
Περίπου 25.000 ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σχετικά με αυτές τις μη εξαργυρωμένες επιταγές θα εκδοθούν τον Αύγουστο
σε ορισμένους αποδέκτες του επιδόματος τέκνου του Καναδά και των σχετικών
επαρχιακών και περιφερειακών προγραμμάτων, της πίστωσης GST/HST και
της Alberta Energy. Η διαδικασία αυτή θα
επαναληφθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο του
τρέχοντος έτους και Μάιο του ερχόμενου.
Αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι νέα, αφού
ξεκίνησε από τον CRA το Φεβρουάριο του
2020 και επέτρεψε την εξαργύρωση περίπου δύο εκατομμυρίων επιταγών, συνολικής αξίας 802 εκατομμυρίων δολαρίων,
μεταξύ 10 Φεβρουαρίου 2020 και 31 Μαΐου 2022.

κατευθείαν, χωρίς να περιμένουν επιταγή
στο γραμματοκιβώτιό τους.
Είναι επίσης δυνατό για τους φορολογούμενους να μάθουν εάν έχουν μη
εξαργυρωμένες επιταγές καλώντας στο
1-800-959-7383
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗ:
1] Φροντίστε να διατηρείτε ενημερωμένη τη διεύθυνσή σας.
2] Εγγραφείτε για άμεση κατάθεση για
να καταθέσετε τις πληρωμές σας γρήγορα
και απευθείας στο λογαριασμό σας.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΝΟΜΑ ΝΕΚΡΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Εάν έχετε μια επιταγή CRA η οποία εκδόθηκε σε ένα άτομο που έχει πεθάνει,
δώστε την επιταγή στο άτομο που διαχειρίζεται τις φορολογικές του υποθέσεις ή
επιστρέψτε την επιταγή στη Διεύθυνση
Γενικών Επιχειρήσεων Απεικόνισης και
Δέκτη στη διεύθυνση που αναφέρεται
παραπάνω.
Εάν διαχειρίζεστε τις φορολογικές υποθέσεις ενός αποθανόντος, καταθέστε την
επιταγή στο λογαριασμό της περιουσίας
και συμπληρώστε την τελική φορολογική
δήλωση.

ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ!

Η Μαρία έχει πιστοποιηθεί για τη μελέτη στο MD Anderson
στο Χιούστον του Τέξας, με τον καταπληκτικό Δρ Nieto.
Αυτή η κλινική δοκιμών, αποτελείται από την έγχυση φυσικών φονικών κυττάρων που προέρχονται
από ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε συνδυασμό
με πειραματικό μόριο που ονομάζεται AFM13.
Το ποσοστό ανταπόκρισης είναι 94% και οι 24 ασθενείς που έχουν λάβει
την ίδια δόση που θα λάβει η Maria έχουν ανταποκριθεί.
Το πιο σημαντικό, το ποσοστό πλήρους ύφεσης είναι 69%.
Ακόμα πιο σημαντικό, η ΜΑΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΝΑΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Χρειαζόμαστε τη βοήθεια ολόκληρης της παροικίας
για να την πάμε στο Τέξας για να της σώσουμε τη ζωή.
Από τα βάθη της καρδιάς της οικογένειάς μας και ιδιαίτερα από τη Μαρία,
ευχαριστούμε τον καθένα από εσάς που έχει δωρίσει. Είμαστε στα μισά του δρόμου προς το στόχο
μας, οπότε παρακαλώ συνεχίστε να μοιράζεστε την ιστορία μας και παρακαλώ δωρίστε.
Κανένα ποσό δεν είναι μικρό.

ΠΩΣ ΝΑ
ΔΩΡΙΣΕΤΕ
Go Fund Me

https://gofund.me/50e6f845
(or scan the QR code below)

TEXAS HOLD’EM “HELP SAVE MARIA” FUNDRAISING TOURNAMENT

E-transfer

rick.kidder@telecon.ca

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Elsa Moritis or Maria Muscari
1228 Rue Breux
Chambly, QC
J3L 4P7
Tel: 514-591-9809

ΤΡΑΠΕΖΑ

FRIDAY, AUGUST 26, 2022 • 6:00 PM – 11:30 PM EDT

To participate in the tournament: $125 Entry &15,000 chips • Not participate in the tournamant: 40$ Entry

Name of bank:
Institution:
Transit:
Account Number:
SWIFT #:

Caisses Desjardins
815
30168
0815 30168 067464 8
CCDQCAMM
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Κεμπέκ: Σκληρή κόντρα
μεταξύ του Υπουργού
Roberge και ομάδας
εμπειρογνωμόνων στον
τομέα της εκπαίδευσης
Η

αξιοπιστία των προγραμμάτων
κατάρτισης εκπαιδευτικών στο Κεμπέκ τίθεται σε δοκιμασία: μια μάχη
έρχεται σε αντίθεση με τον Υπουργό
Παιδείας, Jean-François Roberge, και μια
επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που καταγγέλλουν πολιτικές παρεμβάσεις για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ολοταχώς για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη
προσωπικού στα σχολεία.
Του Δημήτρη Ηλία

dimitris@newsfirst.ca
Local Journalism Initiative Reporter

Ο υπουργός Roberge ενέκρινε τους τελευταίους μήνες τέσσερα προγράμματα
σύντομης κατάρτισης για μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς χωρίς να περιμένει τη
γνώμη μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων
— ή ακόμη και ενάντια στη δυσμενή γνώμη αυτής της επιτροπής, σε μία από αυτές
τις περιπτώσεις. Ο κ. Roberge δικαιολόγησε αυτές τις αποφάσεις με την επείγουσα
ανάγκη δράσης για να αποτρέψει τις τάξεις από το να βρεθούν χωρίς δασκάλους.
Μετά από αυτό, ο υπουργός έπαυσε τη θητεία του προέδρου της Επιτροπής Διαπίστευσης για Προγράμματα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών (Comité
d’agrément des programmes de formation
à l’enseignement CAPFE), Marc-André
Éthier, καθηγητή στη Σχολή Παιδείας του
Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ.
Αυτή η αναμέτρηση μεταξύ του υπουργού και μιας ομάδας ειδικών προκάλεσε
έντονες συζητήσεις στη διδακτική κοινότητα, η οποία φοβόταν ότι θα δινόταν
«ανεπαρκής» κατάρτιση στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Ένα εξέχον μέλος
του CAPFE, ο καθηγητής Jean Bernatchez,
του Πανεπιστημίου του Κεμπέκ στο
Rimouski (UQAR), αποφάσισε να μην ανανεώσει την θητεία του εντός της επιτροπής από τις 22 Αυγούστου.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, άλλα μέλη
σκέφτονται να αποχωρήσουν εάν δε λάβουν πειστικές εξηγήσεις από τον υπουργό Roberge. Η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της τον Ιούνιο λόγω του τεταμένου
κλίματος με τον υπουργό Παιδείας.
«Είμαστε έκπληκτοι από όλη αυτή την
ιστορία», συνοψίζει η Liliane Binggeli,
αντιπρόεδρος του CAPFE. Σε επιστολή που
έστειλε στις 4 Αυγούστου στον υπουργό Roberge, κατήγγειλε «έναν ήδη πολύ
μακρύ κατάλογο αποφάσεων που υπονομεύουν την αξιοπιστία του CAPFE, που
βλάπτουν το έργο του και επιβραδύνουν
τα πανεπιστημιακά έργα, όσον αφορά την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της κατάρτισης
των εκπαιδευτικών».
Η κ. Binggeli υποστηρίζει ότι η επιτροπή
«διεξάγει το έργο της με αυστηρό, ευσυ-

νείδητο, αμερόληπτο τρόπο και με μοναδικό μέλημα να διασφαλίσει ότι όλα τα
διαπιστευμένα προγράμματα είναι ποιοτικά, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού».
Γι’ αυτούς τους λόγους, το CAPFE είχε
δώσει το Φεβρουάριο του 2021 μια δυσμενή γνώμη σχετικά με την ίδρυση ειδικού μεταπτυχιακού τίτλου στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Το πρόγραμμα
θεωρήθηκε έγκυρο αλλά το CAPFE είχε
εντοπίσει ελλείψεις που έπρεπε να διορθωθούν.

τισης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους
ίδιους. «Είναι νόμιμο [να αγνοήσουμε
τις συστάσεις του CAPFE], αλλά είναι η
πρώτη φορά που ένας υπουργός το κάνει
αυτό από τότε που ιδρύθηκε το CAPFE το
1992», δήλωσε ο Jean Bélanger, πρόεδρος
του Association des doyens, doyennes and
directors, διευθυντές για μελέτη και έρευνα στην εκπαίδευση στο Κεμπέκ (ADEREQ).
«Ανησυχούμε βαθιά για την τρέχουσα
κατάσταση, γιατί η διαδικασία διαπίστευσης είναι ένα σημαντικό θεμέλιο για τη
διασφάλιση της ποιότητας των τρεχόντων
και μελλοντικών προγραμμάτων, καθώς
και της αξιοπιστίας τους, τόσο με την κοινότητα όσο και με τον πληθυσμό», έγραΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ψε σε επιστολή με ημερομηνία 5 Ιουλίου
Εντούτοις, ο υπουργός Roberge ενέκρινε απευθυνόμενος στον υπουργό Roberge.
το πρόγραμμα των 60 πιστωτικών μονά- Οι κοσμήτορες ζητούν συνάντηση με τον
δων — που ισοδυναμεί με το ήμισυ ενός
τετραετούς πτυχίου στην εκπαίδευση —
επικαλούμενος την έλλειψη δασκάλων.
Ζήτησε επίσης από το Πανεπιστήμιο του
Μόντρεαλ να προσαρμόσει το πρόγραμμα για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες
της CAPFE.
«Εκεί έχουμε έλλειψη δασκάλων! Δε ζούμε στο θεωρητικό κόσμο. Στον πραγματικό κόσμο, χρειαζόμαστε καταρτισμένους
δασκάλους στις τάξεις μας και προσβλέπω στα πανεπιστήμιά μας για να τους
δώσουν τα προσόντα. Εμπιστεύομαι το
πανεπιστημιακό μας δίκτυο. Θέλουμε ανθρώπους που έχουν τουλάχιστον πτυχίο
with
και που εγγράφονται σε μεταπτυχιακό.
over
Δεν είναι τίποτα: μιλάμε για μεταπτυχιακό στην παιδαγωγική. Η συντριπτική
πλειοψηφία των καθηγητών θα περνά πάντα από το τετραετές πτυχίο αλλά πολλαπλασιάζοντας τις διαδρομές πρόσβασης
χωρίς να μειώνονται οι απαιτήσεις, μου
φαίνεται ότι σε περιόδους ελλείψεων είναι κάτι που πρέπει να επικροτηθεί», είπε
αμυνόμενος ο Roberge.
Ομοίως, ο Υπουργός Παιδείας -νωρίτερα
φέτος- ενέκρινε την εισαγωγή πιστοποιητικών μεταπτυχιακών σπουδών στη διδασκαλία στο TELUQ και στο Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
χωρίς καν να περιμένει το CAPFE.
«Εφόσον δε λαμβάνεται υπόψη αυτό
που κάνουμε, αν δεν απαιτείται η κριτική
και αναλυτική μας άποψη, θα κάνουμε
κάτι αλλού. Είναι πολύ απογοητευτικό για
τους ανθρώπους που προσφέρονται εθελοντικά», είπε ο Jean Bernatchez, ο οποίος παραιτήθηκε από το CAPFE.

υπουργό για την επίλυση του αδιεξόδου.
Ο Jean Bélanger θεωρεί την ανεξάρτητη
εργασία του CAPFE «απαραίτητη», ακόμη
κι αν οι κοσμήτορες των εκπαιδευτικών
σχολών βρίσκουν μερικές φορές «ενοχλητικό» να κάνουν τις διορθώσεις που ζήτησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η αντιπρόεδρος του CAPFE Liliane Binggeli ζητά
να αποκατασταθεί ο Marc-André Éthier
ως πρόεδρος της επιτροπής λόγω της
«ποιότητας του έργου του» και της επιθυμίας του να συνεχίσει. Επίσης, ζητά δύο
νομικές γνωματεύσεις από τον Υπουργό
Παιδείας, ιδιαίτερα για τη διάρκεια της
θητείας των μελών.
«Η διαδικασία ανανέωσης της προεδρίας
του CAPFE βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε
η Audrey Noiseux, γραμματέας Τύπου του
Υπουργού Παιδείας.

Andreas

Michalopoulos
and associates
30

YEARS
EXPERIENCE

For all your needs in Greece

-

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Οι κοσμήτορες των εκπαιδευτικών σχολών ανησυχούν επίσης για τις εντάσεις
γύρω από το CAPFE, το οποίο «συμβιβάζει την αξιοπιστία της διαδικασίας» διαπίστευσης των προγραμμάτων κατάρ-

Real Estate Management
Taxation Representation
Wills & Estate Planning
Pension Services
International Consultant
Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Εσείς τι λέτε;

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

Όπως είχα πει μας την έφεραν για καλά…

του Μιχάλη Τελλίδη

Σ

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Η πανδημία καλά κρατεί…

Η

στήλη φιλοξενεί σήμερα ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ιστοσελίδα υπεύθυνης επιστημονικής ενημέρωσης.
Δυόμιση σχεδόν χρόνια μετά την κήρυξη της πρώτης καραντίνας,
νεότερες έρευνες δείχνουν πως τα τελευταία αυτά χρόνια, η ψυχολογία των ανθρώπων έχει καθοριστεί από τις δυσάρεστες ειδήσεις
που καθημερινά δημοσιεύονται. Όπως αποκαλύπτουν διάφορες
μελέτες, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική μας υγεία είναι
ήδη ορατές.
Έρευνα του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου και σε
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ανθρώπων, περίπου το 1/3
των ερωτηθέντων απάντησε πως νιώθει πιο μοναχικά και κοιμάται
λιγότερες ώρες σε σχέση με τα προ της πανδημίας χρόνια. Περίπου
οι μισοί εξ αυτών βλέπονται με τους φίλους τους πολύ λιγότερο
από πριν ενώ άλλοι τόσοι απέκτησαν τη συνήθεια της συνεχούς
παραμονής στο σπίτι παρά την άρση των μέτρων.
Για άλλους πάλι έχουν αυξηθεί οι ώρες που βρίσκονται μπροστά
σε μία οθόνη ενώ δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως μεγάλο
ποσοστό εξ αυτών νιώθει πως η ψυχική αλλά και σωματική τους
υγεία έχει επιδεινωθεί σημαντικά.
Σχετικά με τον πληθυσμό που βιώνει πιο έντονα τις συνέπειες της
πανδημίας φαίνεται πως οι νέοι άνθρωποι και ιδίως οι γυναίκες
είναι πιο πιθανό να βιώσουν πιο έντονα τις δυσάρεστες συνέπειες
της πανδημίας. Επί παραδείγματι, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών
υποστηρίζουν πως η ψυχική υγεία τους επιδεινώθηκε μετά την
πανδημία.
Παρόλα αυτά, δεν ευθύνεται μόνο η πανδημία για τις ανησυχητικές επιδράσεις στην ψυχική μας υγεία, αφού το κόστος ζωής έχει
αυξηθεί κατακόρυφα και ο πόλεμος στην Ουκρανία προσδίδουν
μεγαλύτερο βάρος στην ψυχολογία μας. Επιπλέον, θα πρέπει να
έχουμε κατά νου πως ως ανθρώπινα όντα, είναι στη φύση μας να
σκεφτόμαστε πως τα πράγματα βαίνουν κακώς.
Σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα, είμαστε επιρρεπείς σε αυτό
που αποκαλούν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι ως «ρόδινη αναδρομή»
όπου ο εγκέφαλος μας αποβάλλει καθετί αρνητικό από το παρελθόν. Ενώ αρχικά η λογική αυτή είναι ωφέλιμη, στην πορεία αναδεικνύεται πως είναι αρκετά κακό αφού τείνουμε να νιώθουμε το
παρόν χειρότερο από ότι είναι.
Όπως άλλωστε τονίζει και ο συγγραφέας του σχετικού άρθρου
που δημοσιεύθηκε στο The Conversation, Bobby Duffy, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του King’s College του Λονδίνου, παρότι ολοένα και περισσότερες χώρες προχωρούν σε άρση των περιοριστικών μέτρων, ωστόσο φαίνεται πως το1/5 των ερωτηθέντων δεν
πιστεύει πως η πανδημία έχει τελειώσει ολοκληρωτικά, την ώρα
μάλιστα που το 1/4 πιστεύει πως δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην
πολυπόθητη κανονικότητα.
Τέλος, η πανδημία φαίνεται πως συνεχίζει και επηρεάζει ακόμα
τον κόσμο που αγωνιά να μάθει το τέλος της, παρακολουθώντας
ολοένα και περισσότερες ειδήσεις σχετικά με την COVID-19.
Παρά ωστόσο τη λήξη που δεν έρχεται ακόμα, καταλήγει το άρθρο, φαίνεται πως έχουμε να διανύσουμε μεγάλο και δύσκολο
δρόμο μπροστά μας, ανακαλύπτοντας βήμα βήμα τις πτυχές της
νέας μας καθημερινότητας όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της
πανδημίας.
Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης
mtellides@gmail.com

τις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ της 24ης Ιουνίου είχα
αναφερθεί στο Φιλελεύθερο κόμμα του Κεμπέκ,
που στις 10 Ιουνίου είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή
εκλογών των μελών της περιοχής Chomedey για το
χρίσμα του ατόμου στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στην έδρα αυτή, εκλέγεται με
πολύ μεγάλη πλειοψηφία από το Μάρτιο του 2007,
ο βουλευτής Guy Ouellette, τον οποίο για ανεξήγητους λόγους τον εκδίωξε το κόμμα του, παρόλο που
οι κατηγορίες εναντίον του για διαρροή πληροφοριών στους δημοσιογράφους, όχι μόνο καταρρίφτηκαν αλλά και ανάγκασαν το νέο αρχηγό της UPAC κ.
Gaudreau να ζητήσει δημόσια συγνώμη γι’ αυτά που
επέστη αδίκως ο βουλευτής Ouellette, από τη λεγόμενη «αδιάφθορη» υπηρεσία.
Επίσης, στις 23 Ιουνίου 2022, κατηγορήθηκαν για
πλεκτάνη υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της UPAC που
ήταν πίσω από την πλεκτάνη της άδικης σύλληψης
του βουλευτή Ouellette ο οποίος προέβη σε μηνύσεις,
τις οποίες απέσυρε όταν έλαβε δημόσια συγνώμη.
Αλλά ας πάμε πίσω στο «χαστούκι» που έλαβε η
παροικία μας, από ένα κόμμα που επί δεκαετίες έχει
δεδομένη και σίγουρη την ψήφο των συμπάροικων.
Όπως είχα ξαναγράψει, μήνες πριν, μια ομάδα Ελλήνων υποστηρικτών του κόμματος παρουσίασε στη
διοίκηση του, ως υποψήφιο βουλευτή στη έδρα του
Chomedey, ένα νεαρό συμπάροικο που είχε όλα τα
προσόντα ως βουλευτής. Η διοίκηση του κόμματος
τον αποδέχτηκε ως επίσημο υποψήφιο, χωρίς να γίνουν εκλογές για το χρίσμα. Αλλά κατά το Μάιο το
κόμμα άλλαξε γνώμη και ανακοίνωσε ότι θα γίνουν
εκλογές για το χρίσμα. Φυσικά, το άτομο που του
υποσχέθηκαν το χρίσμα απέσυρε την υποψηφιότητα
του. Άγνωστο τι προέκυψε και δεν κράτησε την υπόσχεση του το κόμμα.
Η διεξαγωγή εκλογών για το χρίσμα έγιναν στις 8 Αυγούστου, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπάροικων λείπουν στην πατρίδα για διακοπές.
Μεταξύ των πέντε υποψηφίων ήταν και ο κ. Πήτερ
Παπαδάκης. Έστω κι αν έτρεξε να γράψει μέλη, τα
περισσότερα απ’ αυτά έλειπαν σε κάποια… παραλία
της πατρίδας. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν υπήρχε σκοπιμότητα, να διαλέξει το κόμμα την 8η Αυγούστου για τη
διεξαγωγή των εκλογών.
Με πέντε υποψηφίους -ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που έχουν διεκδικήσει το χρίσμα σε συνέλευση
κόμματος- και με τα μέλη που έγραψε να βρίσκονται
στην Ελλάδα, ήταν επόμενο ο κ. Παπαδάκης να χάσει.
Πολλοί θα πούνε ότι δεν έκανε μεγάλη καμπάνια.
Και να έκανε, ποιο θα ήταν το όφελος, αφού τα μέλη
που έγραψε ήταν απόντες σε διακοπές…;
Το Φιλελεύθερο κόμμα του Κεμπέκ σε άλλες περιοχές διάλεξε και επέβαλε ποιος θα είναι υποψήφιος.
Επομένως, είχε την ευκαιρία να διαλέξει επίσημα,
είτε το νεαρό που είχε αποδεκτεί μήνες πριν, είτε
τον κ. Παπαδάκη – που ήταν και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της φιλελεύθερης έδρας του
Chomedey. Αλλά δεν το έκανε. Γιατί;

ΤΡΙΖΕΙ Η ΕΔΡΑ ΣΤΟ CHOMEDEY
ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΜΜΑ
Επομένως, δε θα εκπλαγώ αν ξαναδούμε το ίδιο
έργο. Δηλαδή να χάνει το Φιλελεύθερο κόμμα του Κεμπέκ τη σίγουρη έδρα του Chomedey.
Σημειωτέων, ότι το κυβερνητικό κόμμα CAQ του
πρωθυπουργού Francois Legault καθώς και το ανερχόμενο Συντηρητικό κόμμα του Κεμπέκ, του Éric
Duhaime, έχουν βάλει ως υποψηφίους να διεκδικήσουν την έδρα του Chomedey άτομα Ελληνικής καταγωγής.
Λέτε και αυτή τη φορά η οργανωμένη παροικία να
πάρει την ίδια θέση που πήρε το 2011; Ποιος οργανισμός αυτή τη φορά θα εκδόσει παρόμοια «επιστολή
Γεωργακάκου» κάνοντας έκκληση στην παροικία να
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2011
διαμαρτυρηθεί με την ψήφο της στις κάλπες της 3ης
Στις ομοσπονδιακές εκλογές της 2ας Μαΐου 2011, έγι- Οκτωβρίου;
Ως τώρα, ο νυν βουλευτής του Chomedey Guy
νε κάτι παρόμοιο στην έδρα που κατείχε επί πολλά
χρόνια η βουλευτής κα Folco. Το ομοσπονδιακό Φι- Ouellette δεν έχει αποφασίσει αν θα θέσει υποψηφιλελεύθερο κόμμα είχε δώσει το χρίσμα σε άτομο μη ότητα ως ανεξάρτητος. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί
αρεσκείας των ψηφοφόρων και προπαντός των συ- να ξανακερδίσει την έδρα, που επί 15 χρόνια υπηρέμπάροικων.
τησε επάξια.
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Τότε είχε πάρει θέση ως πρόεδρος του Ελληνικού
Κογκρέσου του Κεμπέκ, ο αείμνηστος Πήτερ Γεωργακάκος. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της παροικίας μας που το Ελληνικό Κογκρέσσο του Κεμπέκ
σε επιστολή – έκκληση, ζητούσε όπως οι ψηφοφόροι
Ελληνικής Καταγωγής στην περιοχή Laval Les-îles να
μην ψηφίσουν το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδά:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κογκρέσου
του Κεμπέκ με βάση την ομόφωνη απόφαση της 19ης
Απριλίου 2011, πληροφορεί τους ψηφοφόρους ελληνικής καταγωγής, της ομοσπονδιακής εκλογικής
περιφέρειας Laval-Les Îles (Chomedy, Ste Dorothée...),
στις επικείμενες ομοσπονδιακές εκλογές, 2 Μαΐου
2011, πριν ρίξουν την ψήφο τους στις κάλπες, να λάβουν υπόψη το εξής: Το Φιλελεύθερο Κόμμα, Liberal
Party, αποφάσισε αυθαίρετα να ορίσει έναν υποψήφιο μη ελληνικής καταγωγής, αγνοώντας ότι σε αυτή
την εκλογική περιφέρεια υπάρχουν περισσότεροι από
30.000 ψηφοφόροι ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι κατά πλειοψηφία υποστηρίζουν το Φιλελεύθερο
Κόμμα.
Σε αυτές τις εκλογές παροτρύνουμε όλους τους ψηφοφόρους ελληνικής καταγωγής να ξανασκεφτούν
την επιλογή τους και να εκφράσουν την αποδοκιμασία
τους, καταψηφίζοντας το κόμμα των Φιλελευθέρων
στην εκλογική περιφέρεια, Laval-Les Îles (Chomedy,
Ste Dorothée...)».
Η επιστολή έγινε γνωστή μέσα από τα Ελληνικά
μέσα ενημέρωσης. Στο Σαββατιανό πρόγραμμα του
Μιχάλη Τελλίδη οι πρώην πρόεδροι της Ελληνικής
Κοινότητας Μόντρεαλ και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, Δημήτρης Μανωλάκος και Βασίλης Κατσαμπάνης, παρότρυναν να μην ψηφιστεί το Φιλελεύθερο κόμμα.
Πολύ πιο δυναμικός υπήρξε ο τότε Δημοτικός σύμβουλος του Chomedey και Αντιδήμαρχος του Λαβάλ,
Βασίλης Αγγελόπουλος. Σε συνέντευξη του στα ΝΕΑ,
τόνισε ότι «επιθυμεί την καταψήφιση των φιλελευθέρων όχι μόνο στην περιοχή του Laval Les-îles αλλά σε
όλη την επικράτεια του Κεμπέκ».
Όσοι θυμάστε, η έδρα χάθηκε από τη Φιλελεύθερη
Karine Joizil η οποία πήρε μόνο 11.108 ψήφους, ήτοι
το 20,59%. Κερδήθηκε από τον François Pilon του NDP
με 25.703 ψήφους, ήτοι το 47,64% των ψήφων.
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Εκκωφαντική απουσία Εκκλησιαστικού Ταγού

Ο

επικρατών μηδενισμός εις την κοινωνία μας, μας αγάγει εκόντες-άκοντες, προς μία καταθλιπτική εντύπωση
αναφορικώς με τη νοηματοδότηση του
βίου μας, καθώς και το τι μέλλει γενέσθαι μετά το θάνατο.

απολύτως τίποτε αλλά ούτε και να θέτει
σοβαρές διαχωριστικές γραμμές δια την
προϊούσα κατάπτωση του έθνους μας.
Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα αλλάξει, με την παρέμβαση του Κυρίου, διότι
άλλως νομοτελειακά, ως έθνος θα αφανιστούμε και ως προς τούτο μεγάλη ευθύνη,
μεταξύ άλλων, θα φέρει και η Ελλαδική
Εκκλησία.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
Είναι πρόδηλο ότι η έλλειψη πίστης προς
την αιώνια Ζωή, την οποία, μας υπέδειξε ο Κύριος Ημών Ιησού Χριστός, δια του
Σταυρικού του Βίου, συνιστά μία στενάχωρη πραγματικότητα, η οποία έχει καλλιεργηθεί σκόπιμα από ορισμένα κέντρα
ακριβώς δια να απογοητεύει τον κόσμο,
ακρωτηριάζοντας την ελπίδα την οποία
κόμισε ο ίδιος ο Πλάστης και Δημιουργός
μας δια της Σταυρικής Θυσίας.
Ο Σταυρωθείς Χριστός, επέλεξε Εκουσίως, να θυσιασθεί με αυταπάρνηση για
τα δημιουργήματά μου από υπερβολική
αγάπη, ο Θεός δηλαδή καταδέχτηκε να
γίνει άνθρωπος χάριν της ιδικής μας της
ημετέρας Σωτηρίας.
Εγεννήθη ως ένας απλός άνθρωπος, περπατούσε ως ένας απλός άνθρωπος και
επέτρεψε τους ανθρώπους να τον λοιδορήσουν και εν τέλει να τον Σταυρώσουν,
πλην όμως Αναστήθηκε την Τρίτη Ημέρα,
χαράσσοντας την πορεία μας προς την
αιώνια ζωή, εφόσον τον πιστέψουμε και
τον ακολουθήσουμε, δοθέντος ότι είμαστε κατ’ εικόνα του Θεού ως πρόσωπα και
επιδιώκουμε το καθ’ ομοίωση, ήτοι την
πραγμάτωση της θέωσης.
Σήμερον, ενώ ο Ιησούς έζησε ταπεινά μολονότι είναι ο Υιός του Θεού, ο επουράνιος Βασιλεύς, όντας επαναστάτης δια του
διαπρύσιου λόγου και κηρύγματός του,
εις τον αντίποδα σήμερα, οι θρησκευτικοί
ηγέτες πόρρω απέχουν από την ταπεινότητα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού,
μια μεγάλη μερίδα, συμπεριφέρονται ως
πολιτικοί ταγοί και ουχί ως θρησκευτικοί
ηγέτες.

Ιδίως τους χαλεπούς καιρούς τους οποίους ζούμε, καθίσταται ιδιαίτατα δύσκολο,
ένας θρησκευτικός ηγέτης να καθίσταται
πραγματικά υπέρ του λαού, να τολμά να
έρχεται σε μετωπική ρήξη με την εκάστοτε
εξουσία, πράγμα το οποίο εις τις ημέρες
μας καθίσταται σπάνιο.
Ένα μεγάλο μέρος έχει συμβιβαστεί, με
τη λεγόμενη θεσμική ελίτ και απλώς συναλλάσσεται άτοπα κάνοντας, άνευ ετέρου τινός δημόσιες σχέσεις, δίχως να τιμά
το ρόλο και την αποστολή την οποία έχει
αναλάβει.
Ο θρησκευτικός ηγέτης ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή έχει άλλη
νοοτροπία, πιο άμεση, πιο ανθρώπινη και
ανατρεπτική, με αποτέλεσμα ο πολίτης να
αναμένει μία διαφορετική αντιμετώπιση
εις την καθημερινότητα, ή εν πάσει περιπτώσει, να επιδεικνύει μεγαλύτερη μαχητικότητα προς τη διεκδίκηση των αξιών
που πρεσβεύει, ή να δύναται να αντιστέκεται πιο αποτελεσματικά εις τους σχεδιασμούς της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Η Ελλάς πλήττεται από την εθνική αποδόμηση, οι παραδόσεις βάλλονται, και
προϊόντος του χρόνου, ο πληθυσμός νο-

θεύεται εξαιτίας και συνεπεία της σκόπιμης, της αθρόας ροής μεταναστών εις την
πατρίδα μας, πλην όμως ουδείς αντιδρά,
ίσια ίσα οι εκπρόσωποι της θεσμικής ελίτ
το στηρίζουν παντοιοτρόπως, αφενός δια
της δηλώσεως της Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα επιλυθεί το δημογραφικό
με τους μετανάστες, και αφετέρου δια
της περιφοράς της κούκλας «Αμάλ», όπως
και της πραγματοποίησης του βάρβαρου
εθίμου αυτομαστιγώματος της «Ασούρα»
των Σιϊτών Μουσουλμάνων.
Ενώ δηλαδή απαγορεύτηκε η λιτανεία
της εικόνας της Παναγίας ανήμερα του
15Αυγούστου, δήθεν προληπτικά προς
αποσόβηση διασποράς του ιού, για τους
μετανάστες της «Αμάλ» ή για τους Σιΐτες
Μουσουλμάνους δεν υφίστατο τέτοιου
είδους περιορισμός.
Άρα, μιλάμε καθαρά για την επικράτηση
δύο μέτρων και δύο σταθμών, και εν τω τα
ανθελληνικά σχέδια ήδη έχουν εμφιλοχωρήσει και δηλητηριάζουν τα θεμέλια του
έθνους μας, η Ελλαδική Εκκλησία καθεύδει το νήδυμων ύπνο, επιδιώκοντας αποκλειστικά και μόνο να διατηρεί τις ισορροπίες με τη θεσμική ελίτ και να μη διεκδικεί

The Shield of Athena launched a new multilingual public awareness campaign on
family violence, “For the love of women”, on March 10, 2022. Its goal is to assure that all
Canadians can access important information.

ARE YOU MISSING

Through its content, recipes from many countries, it touches diverse ethnic groups and
communities in Canadian society.

I N YO U R B U S I N E S S ?

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

WORKERS
DO NOT DESPAIR!

For 12 weeks, readers will be introduced to a new
recipe from the world’s kitchen in Farsi and ten
other languages!

WE HAVE A SOLUTION

Stay tuned every other Monday, and visit our
YouTube page for more information.

Week 1 - Spanakopita
This week’s fabulous recipe is
Spanakopita from a Greek kitchen.
See how it’s made on the following link:

https://www.youtube.com/
watch?v=z3NIRY5Fa7Y
Along with other international recipes,
it is part of the Shield of Athena’s new
outreach campaign,
“For the love of women”.

CONTACT US
TO FIND OUT
HOW WE CAN FILL
YOUR LABOR NEEDS

Stay tuned each Monday for new recipes.
Shield of Athena Family Services
Bouclier D’Athéna / Shield of Athena

+1 514 418 7572

shieldofathena

info@intercansolutions.com
www.intercansolutions.com

shieldofathena.com

Please reserve your free consultation as soon as possible for faster results
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Πολιτικό… καύσωνα έφερε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Αρνήθηκε κάθε προσωπική ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια ολιγόλεπτη τηλεοπτική παρέμβαση
το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Αυγούστου,
επιχείρησε να διασκευάσει τις εντυπώσεις, αρνούμενος επιδεικτικά να αναλάβει την ευθύνη, πολιτική και νομική, για
το σκάνδαλο το οποίο ταλανίζει τη χώρα
από το βράδυ της Πέμπτης 4 Αυγούστου.
Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει
τους Έλληνες πολίτες πως δε γνώριζε, δεν
άκουσε και δεν είδε τίποτα που να έχει
σχέση με το «Μαξίμου-gate», το πολιτικό
σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με θύμα και στόχο τον Νίκο Ανδρουλάκη, αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δε μίλησε για
την ταμπακιέρα. Για την ακρίβεια, απέφυγε να αναφέρει το οτιδήποτε για την ταμπακιέρα. Άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί
πως για το σκάνδαλο υπεύθυνοι είναι οι
έμπιστοι συνεργάτες του, τους οποίους
ο ίδιος προσωπικά επέλεξε. Δηλαδή, ο
ανιψιός του και νούμερο δύο της κυβέρνησης του και επικεφαλής του επιτελικού
του κράτους, Γρηγόρης Δημητριάδης και
ο απόλυτα… αναλώσιμος (όπως φάνηκε)
Παναγιώτης Κοντολέων, μέχρι και προ
ολίγων ημερών, διοικητής της ΕΥΠ.
Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε, με όσα
είπε, πως η ΕΥΠ, επί των ημερών του, ήταν
ένα απόλυτο μπάχαλο, όπου «η δεξιά δε
γνώριζε τι είπε η αριστερά» της Ελληνικής Μυστικής Υπηρεσίας. Παραδέχτηκε
πως μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν φίλτρα
και νομικό καθεστώς για να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε αυτή την Υπηρεσία.
Είναι όμως πρωθυπουργός εδώ και τρία
χρόνια και αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τη διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών και την έρρυθμη εφαρμογή
των συνταγματικών επιταγών, τότε ως
υπεύθυνος πρωθυπουργός και ως θεσμικός επόπτης της ΕΥΠ, βάσει νόμου που
ο ίδιος ψήφισε, θα έπρεπε να είχε προσπαθήσει να αλλάξει τα κακώς κείμενα.
Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας προς τον ελληνικό λαό, επικαλέστηκε ακόμα και τον
εξωτερικό κίνδυνο. Πάντα οι ηγέτες οι
οποίοι βρίσκονται στα δύσκολα επικαλούνται τον εξωτερικό κίνδυνο, προκειμένου
να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη
από τα πραγματικά προβλήματα.
Έτσι λοιπόν, ο σημερινός πρωθυπουργός,
υιοθετώντας μια τετριμμένη και τελείως
αναξιόπιστη θεωρία συνωμοσίας, επικα-

λέστηκε δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως
να επιθυμούν την αποσταθεροποίηση της
χώρας. Υπονόησε, δηλαδή, πως το μείζον
σκάνδαλο των παρακολουθήσεων Έλληνα πολιτικού και αρχηγού κόμματος ήταν
πιθανώς έργο σκοτεινών δυνάμεων ενός
θεωρητικού εξωτερικού εχθρού, ο οποίος
κατάφερε να χειραγωγήσει θεσμούς και
υπηρεσίες, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Αν πραγματικά συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε ο κ. Μητσοτάκης, ως
πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είναι
πραγματικά επικίνδυνος για την εθνική
ασφάλεια. Προφανώς δεν ισχύει τίποτα
από όλα αυτά. Τα πράγματα μιλούν από
μόνα τους και κανένας δεν μπορεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη για τους
πραγματικούς υπεύθυνους αυτής της
σκοτεινής υπόθεσης.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τους λόγους για τους οποίους
κάποια εισαγγελέας, ονόματι Βασιλική
Βλάχου, κατόπιν αιτήματος της ΕΥΠ, απεφάνθη πως για κάποιους λόγους θα έπρεπε να παρακολουθούνται οι συνδιαλέξεις
ενός εκλεγμένου ευρωβουλευτή και στη
συνέχεια ενός κομματικού στελέχους που
λάμβανε μέρος σε εσωτερική εκλογική
διαδικασία για την ανάδειξη αρχηγού του
τρίτου κατά σειρά κόμματος, του ΠΑΣΟΚ
– ΚΙΝΑΛ.
Αλήθεια, βάσει ποιων στοιχείων η εισαγγελέας Βασιλική Βλάχου υπέγραψε
αυτή τη διάταξη – εντολή που έλυνε τα
χέρια της ΕΥΠ και του Παναγιώτη Κοντολέοντα, προκειμένου να προχωρήσει στην
παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη
μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού, του
Predator;
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ»
«Καταπέλτης» ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω της απάντησης που έδωσε με
Δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης ανέφερε: «Με τη σημερινή του δήλωση (σ.σ.:
Δευτέρα 8/8/2022) ο Πρωθυπουργός
εμφανίστηκε και πάλι άμοιρος ευθυνών,
υιοθετώντας το αφήγημα ενός «νόμιμου
λάθους» για να δικαιολογήσει μια αξιόποινη πράξη και την ευθεία παραβίαση
της συνταγματικής πρόνοιας για το βουλευτικό απόρρητο. Επιδίωξε, δε, απροκά-

λυπτα να καθοδηγήσει τις εξελίξεις.
Ήταν εμφανής η αγωνία του κ. Μητσοτάκη να βρεθεί στο απυρόβλητο ο τέως
Διοικητής της ΕΥΠ ενώ απέδωσε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη στο γενικό
γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη
Δημητριάδη, υποβαθμίζοντας την στο επίπεδο της αμέλειας.
Αφού στη Δημοκρατία δεν επιτρέπονται
σκιές, ποια σκιά φωτίσατε, κύριε Μητσοτάκη; Τη σκιά του Predator που ούτε καν
αναφέρατε;
Ο Πρωθυπουργός απέφυγε μεθοδικά
να δώσει εξηγήσεις για τον παρακρατικό
βραχίονα, που είχε στηθεί.
Το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» Predator
επιχειρήθηκε να παγιδεύσει το κινητό μου
τηλέφωνο ενώ λίγες μέρες πριν είχα τεθεί
σε καθεστώς παρακολούθησης από την
ΕΥΠ. Και αν δεν υπήρχε η επίσημη έκθεση
της ειδικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, δε θα μαθαίναμε τίποτα
για αυτές τις σκοτεινές πρακτικές.
Τα παραμύθια χωρίς κινεζικό δράκο περί
εμπλοκής της Αρμενίας και της Ουκρανίας
στην παρακολούθηση μου, σας το απάντησαν οι πρεσβείες τους με τον πιο επίσημο και εξευτελιστικό για σας τρόπο.
Κύριε Μητσοτάκη, ζητώ να ανακοινωθεί
άμεσα ο λόγος παρακολούθησης μου από
την ΕΥΠ, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζετε
με περίσσιο θράσος νόμιμη, κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών
μου ως ευρωβουλευτή και υποψήφιου
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
Δε θα δεχτώ καμία συγκάλυψη. Δε θα
επιτρέψω να ευτελίσει ο κ. Μητσοτάκης
μια υπόθεση κομβική για τη διάκριση των
εξουσιών στη χώρα μας. Δεν είναι ένα
προσωπικό ζήτημα όπως έχω πει πολλές
φορές. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Είναι
η αγωνία κάθε πολίτη να ζει και να μεγαλώνει τα παιδιά του σε περιβάλλον δικαιοσύνης και απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα συνεχίσω
τον αγώνα προκειμένου η Δικαιοσύνη, η
Ελληνική Βουλή και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί
να φέρουν στο φως όλη την αλήθεια.
Ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε
να κερδίσει χρόνο. Όμως ο χρόνος μετρά
πια αντίστροφα γι’ αυτόν. Σύντομα θα
βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια.
Καλώ κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα,
κάθε δημοκράτη, να υπερασπιστούμε
την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, απέναντι σε αυτούς που έκαναν τις

συνταγματικές ελευθερίες κουρελόχαρτο
εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα μας.
Η ΒΟΥΛΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ
ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Το αίτημα που κατέθεσε την Τρίτη 9/8 ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
Αλέξης Τσίπρας, στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, για τη διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και
τον ορισμό έκτακτης συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης στην Ολομέλεια, έγινε
δεκτό.
Έτσι η Βουλή θα ανοίξει τη Δευτέρα 22
Αυγούστου – αντί για την Τετάρτη 31/8 –
προκειμένου να συζητήσει το θέμα των
υποκλοπών.
«Η κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει με σοβαρότητα ό,τι απαιτείται σε θεσμικό και
κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη διερεύνηση της υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την
κυβέρνηση για το αίτημα του κ. Τσίπρα
για τη διακοπή των θερινών διακοπών της
Βουλής και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης προ ημερησίας διάταξης για το θέμα
αυτό στην Ολομέλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου, οποίος σημειώνει στη
συνέχεια: «Η κυβέρνηση συμφωνεί στην
επίσπευση του ανοίγματος της Βουλής
στις 22 Αυγούστου και τον ορισμό της
συζήτησης αυτής εντός εκείνης της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της
Βουλής είχε αρχικά προγραμματιστεί να
ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου».
Όλων των παραπάνω, προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα
με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο
Τασούλα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
να καταθέτει αίτημα για διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και έκτακτη
συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης για το
θέμα της παρακολούθησης πολιτικών και
δημοσιογράφων.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία ενημέρωσε τον κ. Τασούλα ότι
κατέθεσε επιστολή με την οποία ζητά τη
διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης
προ ημερήσιας διάταξης στην Ολομέλεια
για το θέμα της παρακολούθησης πολιτικών και δημοσιογράφων από την υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό ΕΥΠ.
© zougla.gr

Fintikakis & Makrigiannis
- NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

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

Me Georgia

Fintikakis

• Me Georgia

N O TA I R E S

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

Makrigiannis

- N O TA R I E S

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

6 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 12 Αυγουστου, 2022 / August 12, 2022

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια στα ύψη, οι πολίτες σε απόγνωση!

• Μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε κατά 178,9%, του ρεύματος 55,8% και των καυσίμων 33%
• Αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 11,6%

Τ

ην απόγνωση στην οποία βρίσκονται
εκατομμύρια πολίτες επιβεβαιώνουν
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την ακρίβεια. Οι τρομακτικές αυξήσεις προϊόντων πρώτης ανάγκης συνεχίστηκαν και
τον Ιούλιο, παρά τη μικρή κάμψη του
πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, η Ελληνική
Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε -μεταξύ άλλων- ότι μέσα σε ένα έτος (Ιούλιος 2021
– Ιούλιος 2022) το φυσικό αέριο εκτοξεύτηκε κατά 178,9% και ο ηλεκτρισμός κατά
55,8%, ενώ τεράστιες είναι και οι αυξήσεις στις μετακινήσεις.
Αναλυτικά, τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, λόγω του τουρισμού,
ακρίβυναν κατά 62,3% και 25,4% αντίστοιχα. Επίσης, ιδιαίτερα αυξημένες, κατά

τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα
(γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά
και αβγά, έλαια και λίπη, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά,
λοιπά τρόφιμα, καφές, κακάο, τσάι, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών
στα νωπά φρούτα.
-1,5% στην ομάδα Αλκοολούχα Ποτά και
Καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).
-3,4% στην ομάδα Ένδυση και Υπόδηση,
λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
-30,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξη20%, είναι οι τιμές των ξενοδοχείων και σης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο
των τουριστικών καταλυμάτων.
Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα λάδια θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
αυξήθηκαν κατά 27,3%, το ψωμί και τα -8,2% στην ομάδα Διαρκή Αγαθά – Είδη
δημητριακά κατά 16,7%, το κρέας κατά Νοικοκυριού και Υπηρεσίες, λόγω αύξη16,7%, τα γαλακτοκομικά και τα αβγά σης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακατά 16,4%, τα λαχανικά κατά 13,4%, ο κοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα
καφές κατά 11,4%, ζάχαρη, σοκολάτες και οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και
επισκευές, υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και
παγωτά κατά 5%, τα ψάρια κατά 3,6%.
σκεύη
οικιακής χρήσης, είδη άμεσης καΣύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. η αύξηση
του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλω- τανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρετή κατά 11,6% τον Ιούλιο 2022, σε σύγκρι- σίες.
ση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου -0,7% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης
2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές κυρίως των τιμών σε ιατρικά προϊόντα,
στις εξής ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές
-13% στην ομάδα Διατροφή και Μη Αλκο- υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
ολούχα Ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστη-

κε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα
φαρμακευτικά προϊόντα.
-20,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα,
ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση
και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής
μεταφοράς, μεταφορά επιβατών με ταξί,
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με
πλοίο.
-2% στην ομάδα Αναψυχή – Πολιτιστικές
Δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών σε διαρκή αγαθά αναψυχής και
πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής, άνθη,
κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους και θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης,
πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης
αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση
κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό
εξοπλισμό, υπολογιστές, επισκευές.
-0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-6,4% στην ομάδα Ξενοδοχεία, Καφέ,
Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των
τιμών σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία.
-2,5% στην ομάδα Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα
άλλα είδη ατομικής φροντίδας.
© Newsbreak.gr
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ΕΛΣΤΑΤ: "Ζαλίζει" το ύψος του δημόσιου χρέους

Σ

τα 357,665 δισ. ευρώ ανήλθε το
α’ τρίμηνο φέτος το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, έναντι 344,248 δισ.
ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021. Αυτό
προκύπτει από τους τριμηνιαίους
μη
χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που
δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με αυτούς: Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 18,982 δισ.

ευρώ έναντι 16,340 δισ. ευρώ πέρυσι.
Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία
ήταν 2,947 δισ. ευρώ (15,5% των συνολικών εσόδων) από 2,743 δισ. ευρώ (16,8%
των συνολικών εσόδων) το α’ τρίμηνο του
2021.
Οι κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 6,558 δισ. ευρώ (34,5% των συνολικών εσόδων) έναντι 6,066 δισ. ευρώ
(37,1% των συνολικών εσόδων) πέρυσι.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 21,907 δισ. ευρώ από
23,405 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι.
Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 20,924
δισ. ευρώ (95,5% των συνολικών δαπανών) από 22,316 δισ. ευρώ (95,3% των
συνολικών δαπανών). Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας διαμορφώθηκαν σε
5,495 δισ. ευρώ (25,1% των συνολικών
δαπανών) από 5,426 δισ. ευρώ (23,2%

των συνολικών δαπανών). Οι κοινωνικές
παροχές ανήλθαν σε 9,926 δισ. ευρώ
(45,3% των συνολικών δαπανών) έναντι
9,880 δισ. ευρώ (42,2% των συνολικών
δαπανών).
Τέλος, οι επιδοτήσεις ήταν 531 εκατ.
ευρώ (2,4% των συνολικών δαπανών)
από 1,676 δισ. ευρώ (7,2% των συνολικών δαπανών) το α’ τρίμηνο του 2021.
Γιώργος Αλεξάκης
© News247.gr
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From mouthwatering appetizers,
refreshing salads and
authentic gyro, the entire
Greektown menu is available
for delivery or pickup via the
Online Ordering on our website

Greektown Grill

4637 Chemin du Souvenir, Laval
greektowngrill.ca

450-688-6340

CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!

Open 7 days a week
from 11am to 10pm
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Τουρκία – «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»: Πρεμιέρα με το ήπιο
σενάριο – «Ανακωχή» στην Αν. Μεσόγειο
Στην Αθήνα δεν υπάρχει εφησυχασμός με μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά,
καθώς ο Ερντογάν σημείωσε ότι στη συνέχεια το γεωτρύπανο θα κινηθεί αλλού

Ε

νδειξη για δίμηνο μορατόριουμ στην
Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί η γνωστοποίηση της περιοχής γεωτρήσεων του
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», παρότι άπαντες
κρατούν επιφυλακτική στάση. Εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.
ΒΑΣΊΛΗΣ ΝΈΔΟΣ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Το πλέον συγκρατημένο σενάριο από εκείνα που εξέταζε η Αθήνα, αλλά και οι εταίροι της, σχετικά με τις έρευνες του πλωτού
γεωτρύπανου «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν», ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το λιμάνι της Μερσίνας.
Ο κ. Ερντογάν ανακοίνωσε την ανάπτυξη
του πλωτού γεωτρύπανου σε περιοχή 29
ναυτικά μίλια (περίπου 55 χιλιόμετρα) από
το Γκαζίμπασα, ουσιαστικά στα όρια του
Κόλπου της Αττάλειας, εντός της τουρκικής
υφαλοκρηπίδας. Με βάση τη NAVTEX που
κοινοποιήθηκε σχεδόν άμεσα (770/22) το
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» θα κινηθεί σε αυτή
την περιοχή μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου 2022.
Η επιλογή του κ. Ερντογάν, παρά το σόου
που πραγματοποιήθηκε στη Μερσίνα (Τρίτη 9/8) και τις ρητορικές υπερβολές, αντικατοπτρίζει τη βούληση για μια –περιορισμένη– περίοδο νηνεμίας στην Ανατολική
Μεσόγειο. Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου
θα υπάρχει μια σχετικά ακριβής εικόνα για
την κατάσταση στο στόχο «Γιορουκλέρ 1»,
όπου θα κάνει ερευνητικές γεωτρήσεις το
«Αμπντούλ Χαμίτ Χαν» και τότε θα φανεί
αν η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων (ΤΡΑΟ)
αποφασίσει να επιμηκύνει την επιχείρηση
ή να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.
Στην Αθήνα η στάση Ερντογάν εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε όχι μόνο από τους
εσωτερικούς υπολογισμούς του Τούρκου
προέδρου, αλλά και από το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, όπως αυτό εξελίχθηκε
σε πολλά και πολλαπλά επίπεδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα μηνύματα
που είχαν φθάσει στην Αθήνα από την Ουάσιγκτον και το Βερολίνο συνέτειναν προς
μια κατεύθυνση στρατηγικών ισορροπιών
από πλευράς του Ερντογάν. Τουλάχιστον
από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η πίεση
προς την Αγκυρα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν έντονη και προς την κατεύθυνση της ανάγκης για διατήρηση της
ενότητας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο στην
οποία κρίνεται η αξιοπιστία της συμμαχίας,
με αφορμή τον πόλεμο. Ο ρόλος του γ.γ.
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τον οποίο

1570

ο κ. Ερντογάν αντιμετωπίζει ως αξιόπιστο
συνομιλητή, ήταν, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία που έχουν λάβει έως
αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
Βέβαια, στην Αθήνα δεν υπάρχει κανένας
εφησυχασμός με μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά, καθώς ο ίδιος ο κ. Ερντογάν σημείωσε ότι μετά τον Οκτώβριο το «Αμπντούλ
Χαμίτ Χαν» θα συνεχίσει τις γεωτρήσεις και
αλλού. «Το πλοίο μας όταν ολοκληρώσει
τις γεωτρήσεις σε αυτή την περιοχή δε θα
σταματήσει και θα κατευθυνθεί στα άλλα
σημεία. Και θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε
μέχρι να βρούμε. Οι σεισμικές έρευνες και
οι γεωτρήσεις που κάνουμε γίνονται στις
δικές μας περιοχές κυριαρχίας. Γι’ αυτό
δε χρειάζεται να πάρουμε την άδεια ή την
έγκριση κανενός», είπε ενδεικτικά ο κ. Ερντογάν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας προχώρησε και
σε μια συνήθεια που τείνει να καθιερώσει
κάθε φορά που μιλάει για την Ελλάδα, να
αναδεικνύει κάποιο πρόσωπο ή κάποιο
ιστορικό γεγονός που σηματοδοτεί κάποια
ελληνική ήττα ή δυσάρεστη μνήμη. Την Τρίτη (9/8) λοιπόν, ο κ. Ερντογάν υπενθύμισε
τη Μάχη του Δομοκού κατά τον Ατυχή Πόλεμο του 1897, όταν οι Ελληνικές Δυνάμεις
συνετρίβησαν από τον Οθωμανικό Στρατό
και η εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου
διασώθηκε χάρη στην παρέμβαση των δυτικών δυνάμεων. Αναφέρθηκε ονομαστικά
στον Εντέμ Πασά, αρχιστράτηγο των Οθωμανικών Δυνάμεων του 1897, που υπηρέτησε, βεβαίως, υπό το σουλτάνο Αμπντούλ

Χαμίτ, από τον οποίο έλαβε το όνομά του δαστών των στρατιωτικών μας σχολών. Τις
και το πλωτό γεωτρύπανο. «Ούτε οι μαριο- προάλλες ένας Ελληνας υπουργός δήλωσε,
νέτες ούτε αυτοί που κρατάνε τα νήματά “αν επιθυμούν ας έρθουν, αν μπορούν να
τους δε θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν κολυμπήσουν”, κι εμείς απαντήσαμε, “αν
να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε στη θέλει ο Θεός μια ημέρα μπορεί να συμβεί
Μεσόγειο. Πάντως, κάποιοι που θα συνα- κι αυτό”». Ο κ. Ακάρ αναφέρθηκε ξανά στα
ντήσουν στη Μεσόγειο το όνομα Αμπντούλ περί αποστρατιωτικοποίησης με βάση τη
Χαμίτ Χαν ίσως θυμηθούν τον Εντέμ Πασά Συνθήκη της Λοζάνης και τη Συνθήκη των
και τη μάχη της Δομοκού!» είπε χαρακτη- Παρισίων και επανέλαβε ότι η Αγκυρα είριστικά.
ναι έτοιμη για συνομιλίες. Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίαΜΗΝΥΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ
σε τις δηλώσεις, λέγοντας ότι πρόκειται
ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
για «ρητορικές υπερβολές και πλειοδοσία
Μήνυμα σαφούς υπενθύμισης ότι η από- προκλήσεων, η οποία δεν έχει να προσθέφαση για δραστηριοποίηση του «Αμπντούλ σει κάτι περισσότερο στις ελληνοτουρκικές
Χαμίτ Χαν» σε μη αμφισβητούμενες περι- σχέσεις». Στα περί κολυμβητών, ο κ. Οικοοχές στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρέπει νόμου είπε ότι «είναι μια καλή ιδέα να γίνει
να εκληφθεί από την Αθήνα ως παραίτηση ένας αγώνας ειρήνης ανοιχτής θαλάσσης
της Αγκυρας από τις βασικές τουρκικές δι- με Ελληνες και Τούρκους. Είναι καλύτερα
εκδικήσεις στο Αιγαίο, αποτελούν οι δηλώ- να το δούμε πιο αποφορτισμένα το θέμα
σεις (9/8) του υπουργού Εθνικής Αμυνας και με έμφαση στο διεθνές δίκαιο να μη
της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δημιουργούμε εστίες έντασης».
Εν τω μεταξύ, με αφορμή την έναρξη των
κρατά επίμονα στην επιφάνεια το ζήτημα
της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών γεωτρήσεων από το «Αμπντούλ Χαμίτ Χαν»,
του Αιγαίου, εστιάζοντας για ακόμη μια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταμαφορά στο Καστελόριζο.
«Υπάρχει το ζήτημα του Καστελόριζου. τήσει να στρουθοκαμηλίζει μπροστά στις
Το νησί αυτό, το Καστελόριζο, απέχει 580 συνεχείς προκλήσεις του κ. Ερντογάν». Και
χιλιόμετρα από την ηπειρωτική χώρα της τόνισε ότι «η πολιτική του κατευνασμού είΕλλάδας. Ενώ από εμάς απέχει μόλις 1.950 ναι αδιέξοδη. Απαιτούνται συγκεκριμένες
μέτρα», είπε ενδεικτικά ο κ. Ακάρ, επα- πρωτοβουλίες αποτροπής, που θα αναδειναλαμβάνοντας την καινοφανή τουρκική κνύουν ένα αρραγές μέτωπο προστασίας
θεωρία η οποία συνδέει την κυριαρχία με του διεθνούς δικαίου, όπως είναι η επιβοτην… απόσταση από την ηπειρωτική χώρα. λή εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία από
«Είναι σε απόσταση κολύμβησης των σπου- τις ευρωπαϊκές χώρες».

Ένα ποικίλο
και ευχάριστο
πρόγραμμα στο
1570AM
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή
στις 3-5 μμ.

Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077
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ΗΠΑ: Τελικά είναι σε ύφεση η αμερικανική οικονομία;

Τα τελευταία στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ αναζωπύρωσαν τη συζήτηση
για το εάν η αμερικανική οικονομία είναι ή πρόκειται να μπει σε τροχιά ύφεσης

«Μ

οιάζει με ύφεση, αλλά δεν
πρέπει να την πούμε ύφεση».
Αυτό μοιάζει να είναι το μήνυμα που
προσπαθούν να στείλουν αρκετοί εκ των
σχεδιαστών της αμερικανικής οικονομικής, ύστερα από τα στοιχεία της ανάπτυξης στις ΗΠΑ που έδειξαν ένα δεύτερο
συνεχόμενο τρίμηνο συρρίκνωσης του
ΑΕΠ, δηλαδή ακριβώς τον «τεχνικό» ορισμό της ύφεσης.

κεφαλής της FED, Τζάνετ Γέλεν (φωτ.),
που επέμεινε ότι δύο τρίμηνα αρνητικών
ρυθμών ανάπτυξης δε συνιστούν ύφεση,
όταν για παράδειγμα υπάρχει μια ισχυρή
αγορά εργασίας που δημιουργεί «σχεδόν
400.000 θέσεις εργασίας το μήνα».
Υποστήριξε ακόμη ότι μια ύφεση είναι
μια πιο συνολική συρρίκνωση της οικονομίας που αφορά διάφορους τομείς της
οικονομίας, κάτι που κατά τη γνώμη της
δε συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αμεριΠαναγιώτης Σωτήρης
κανική οικονομία.
© in.gr
Όμως, ακόμη και εάν δεχτούμε μια ενδεχόμενη διόρθωση τελικά των στοιχείων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, άλλοι
δημοσιότητα την Πέμπτη 28 Ιουλίου, το δείκτες επίσης παραπέμπουν σε προοπτιΓραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (Bureau κή ύφεσης για την αμερικανική οικονομία,
of Economic Analysis), με τη μορφή πρώ- όπως για παράδειγμα ο δείκτης τελικών
της εκτίμησης (advance estimate), το αμε- πραγματικών πωλήσεων σε ιδιώτες εγχώρικανικό πραγματικό ΑΕΠ υποχώρησε, σε ριους αγοραστές, που είναι σε υποχώρηετήσιο ρυθμό, κατά το δεύτερο τρίμηνο ση σε όλη τη διάρκεια του 2022.
του 2022, κατά 0,9%. Στο πρώτο τρίμηνο
ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
του 2022 είχε υποχωρήσει κατά 1,6% σε
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;
ετήσια βάση.
Παρότι δύο συνεχόμενα τρίμηνα υπο- Όντως μια από τις βασικότερες ενδείξεις
χώρησης του ΑΕΠ αποτελούν τον επίση- που δεν ταιριάζουν με μια εικόνα ύφεσης
μο, «τεχνικό» ορισμό, ότι μια οικονομία στις ΗΠΑ είναι τα στοιχεία που έρχονται
είναι σε ύφεση, η αμερικανική κυβέρνη- από την απασχόληση.
ση προσπαθεί να υποβαθμίσει αυτά τα
Με το ποσοστό ανεργίας να παραμέστατιστικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι νει και τον Ιούνιο στο 3,6% η εικόνα της
μια «τεχνική ύφεση» δεν είναι απαραίτη- αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ σίγουρα δεν
τα μια πραγματική ύφεση. Ιδιαίτερη έμ- παραπέμπει σε μια οικονομία που συρριφαση δίνει η αμερικανική κυβέρνηση σε κνώνεται.
δύο στοιχεία: την κατάσταση της αγοράς
Ωστόσο, η ανεργία δεν είναι ένας από
εργασίας και την ισχυρή καταναλωτική τους δείκτες που παραπέμπουν στο ότι
δαπάνη.
μια ύφεση είναι προ των πυλών. Η αύξηΆλλοι υποστήριξαν ότι είναι πιθανό, η ση της ανεργίας είναι μία από τις περιτελική εκτίμηση για το ΑΕΠ να είναι πιο πτώσεις επίπτωσης της ύφεσης, καθώς οι
ανεβασμένη, όπως συμβαίνει κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μικρότερη
φορές.
ζήτηση για τα προϊόντα τους και προχωΤην επιχειρηματολογία αυτή κυρίως ανέ- ρούν σε απολύσεις προσωπικού για να
λαβε να υποστηρίξει η ίδια η υπουργός μειώσουν το συνολικό κόστος λειτουργίας
Οικονομικών των ΗΠΑ και πρώην επι- τους.

Ωστόσο, μια σειρά άλλοι δείκτες παραπέμπουν σε μια λιγότερο ρόδινη εικόνα
για την αμερικανική αγορά εργασίας. Για
παράδειγμα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ (Initial Jobless
Claims) είναι ένας δείκτης που παραπέμπει σε επιδείνωση της κατάστασης και
είναι σε τροχιά ανόδου ήδη από τον Απρίλιο.
Αντίστοιχα, ο αριθμός των νέων θέσεων
εργασίας που ανοίγουν κάθε μήνα παραμένει υψηλός, αλλά μετά από μια κορύφωση το Μάρτιο, υποχώρησε και τον
Απρίλιο και το Μάιο.
Όλα αυτά δείχνουν ότι ως ένα βαθμό
αντί να είναι ένα αντεπιχείρημα για την
ύπαρξη ύφεσης στην αμερικανική οικονομία, τα στοιχεία από την αγορά εργασίας
παραπέμπουν περισσότερο σε μια σταδιακή επιβράδυνση και μια ύφεση που έρχεται από το μέλλον.

ώρα εξαιτίας και του πληθωρισμού οι
πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων
βρίσκονται σε υποχώρηση. Το ονομαστικό
κόστος απασχόλησης τον Ιούνιο του 2022
είχε αυξηθεί σε δωδεκάμηνη φάση κατά
5,5%. Όμως, σε σταθερές τιμές, οι μισθοί
και τα ημερομίσθια είχαν υποχωρήσει
κατά 3,1% την ίδια περίοδο και τα επιδόματα κατά 3,5%.
Την ίδια στιγμή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία δείχνουν και μια
υποχώρηση της παραγωγικότητας της ερΟΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
γασίας στην αμερικανική οικονομία. ΣύμΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου φωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor
του 2022 τα κέρδη των αμερικανικών επι- Statistics ο ρυθμός αύξησης παραγωγικόχειρήσεων προ φόρων είχαν μια υποχώ- τητα στο μη αγροτικό τομέα της αμερικαρηση -2,3% σε ετήσια βάση. Υποχώρηση νικής οικονομίας (προϊόν ανά ώρα εργακατέγραψε και το κέρδος ανά μονάδα σίας) βρίσκεται στο πιο χαμηλό σημείο
πραγματικής προστιθέμενης αξίας των μη από το δεύτερο τρίμηνο του 1982.
χρηματο-οικονομικών επιχειρήσεων.
ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
Αντίστοιχα, οι δείκτες για τις επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία παραπέ- Με τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε προεκλομπουν σε μια επιβράδυνση. Η επένδυση γική περίοδο και ενεργό ενδεχόμενο να
που δεν έχει σχέση με την κατοικία εμφά- κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το Κογκρένισε στο δεύτερο τρίμηνο μια στασιμότη- σο και τη δημοτικότητα του Μπάιντεν σε
τα, ενώ η επένδυση σε κατοικίες εμφάνι- υποχώρηση, είναι εύλογο η αμερικανική
κυβέρνηση να θέλει να αποφύγει με κάθε
σε σημαντική υποχώρηση.
Αυτή που όντως δεν έχει υποχώρηση εί- κόστος μια εικόνα ύφεσης.
ναι η κατανάλωση των νοικοκυριών, στοι- Όμως, αυτό δεν αναιρεί, ότι τα στοιχεία
χείο που επιτείνει και μια εικόνα ότι οι δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία είναι σίγουρα σε επιβράδυνση και πολύ πιΗΠΑ δε βρίσκονται σε ύφεση.
Ωστόσο, έχει μια σημασία ότι την ίδια θανώς σε τροχιά ύφεσης.
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Fourplex situated in a central location, near shopping, metro, schools, transport and highways. Many updates throughout the years. Large storage space. Lots of potential. Visits
with accepted offer only! - Centris No. 10059329
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CHOMEDEY spacious appt for rent, close to all amenities,
schools, transportation. 3 huge bedrooms, 1 full bath, kitchen/ dinette, huge living room combo. 1 office/storage area,
1 parking included. Call me for more info.
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Chomedey cottage in prime location. 3+1 large bedrooms,
living room, dining room,1+1 bathrooms, finished basement,
good size yard. Quiet neighborhood. Close to all shopping,
schools and highway 13,15, & 440. Call me for a visit!
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Η υστερία για την κλιματική αλλαγή έχει καταστροφικές
συνέπειες σε οικονομία και γεωργία

Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά;

η ατζέντα της ΕΕ για το κλίμα ευθυγραμμίζεται στενά με τα πρωτόκολλα του ΟΗΕ
για το κλίμα για το έτος 2030 που απαιτούν μείωση των εκπομπών κατά 55% σε
λιγότερο από μια δεκαετία (και μηδενικές
εκπομπές έως το 2050).
Εάν πιστεύετε ότι αυτές οι αποφάσεις
λαμβάνονται από μεμονωμένες κυβερνήσεις, τότε κάνετε λάθος. Το σχέδιο του
2030 διατυπώθηκε από ιδρύματα όπως
ο ΟΗΕ και η Λέσχη της Ρώμης που έχουν
ατζέντα υπέρ της παγκοσμιοποίησης – τα
κράτη-μέλη απλώς ακολουθούν εντολές.
Το χρονοδιάγραμμα για τους δραστικούς
ια πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις και περιβαλλοντικούς κανόνες τέθηκε πριν
υπερεθνικοί οργανισμοί είχαν εστιά- χρόνια, το 1992, κατά τη διάρκεια της «Συσει στην εφαρμογή εκτεταμένων περιορι- νόδου Κορυφής για τη Γη» στο Ρίο ντε Τζασμών στη βιομηχανία και τη γεωργία, στο νέιρο (επίσης γνωστή ως Ατζέντα 2021).
όνομα των πρωτοβουλιών για την «κλιματική αλλαγή» αλλά παραδόξως, εσχάτως
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2030;
αυτή η προσπάθεια έχει ενταθεί.
Δεν υπάρχει επιστημονική βάση για
το χρονοδιάγραμμα, γιατί το 2030. Δεν
Δημήτρης Σωτηρίου
υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν
© Primenews.press
την ιδέα, ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει
αξιοσημείωτες περιβαλλοντικές επιπτώΤο πρώτο μεγάλο πεδίο μάχης είναι ξε- σεις μέχρι το 2030. Απλώς θέλουν πραγκάθαρα η Ευρώπη, καθώς τα μεμονω- ματικά τους ελέγχους των εκπομπών άνμένα κράτη ακολουθούν πολιτικές για θρακα και άλλα μέτρα μέχρι το 2030.
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Οι προβλέψεις για την καταστροφή του
που υπαγορεύει η κεντρική κυβέρνηση κλίματος έχουν παρουσιαστεί από αμειτης ΕΕ, οι γραφειοκράτες των Βρυξελ- βόμενους επιστήμονες και ακτιβιστές,
λών, συνθλίβοντας τις δικές τους οικο- υστερικούς για την πράσινη ενέργεια εδώ
νομίες, εν μέσω μιας αυτοεκπληρούμε- και δεκαετίες, και ούτε μία από αυτές τις
νης ενεργειακής κρίσης. Φαίνεται ότι προβλέψεις δεν έχει αποδειχτεί σωστή.
υπάρχει μια μεγαλύτερη ατζέντα εδώ. Αλλά εάν προωθείς το αφήγημα της πράΣήμερα, παρατηρούμε εξέγερση των σινης ανάπτυξης, πράσινης ενέργειας και
αγροτών στην Ευρώπη, καθώς οι πραγμα- της κλιματικής αλλαγής, έννοιες γενικόλοτικοί παραγωγοί των τροφίμων, οι αγρό- γες, βρίσκει κανείς ακροατήριο… άλλο εάν
τες, δαιμονοποιούνται, επειδή αρνούνται οι περισσότεροι δεν μπορούν να τεκμηρινα εργαστούν υπό συνθήκες που τους ώσουν τα επιχειρήματα τους.
οδηγούν στη χρεοκοπία. Οι ευρωπαϊκοί
Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1970,
κανόνες εκπομπών διοξειδίου του άν- οι επιστήμονες του κλίματος προέβλεψαν
θρακα δεν αφορούν μόνο τον άνθρακα. μια «νέα εποχή των παγετώνων» μέχρι
Αντίθετα, οι κανόνες περιλαμβάνουν το έτος 2000 και αυτό το ανόητο σενάριο
άλλα φυσικά αέρια, συμπεριλαμβανο- διαδόθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέμένου του μεθανίου και του αζώτου, τα ρωσης. Στη συνέχεια ισχυρίστηκαν, ότι η
οποία αποτελούν υποπροϊόν μεγάλων «όξινη βροχή» θα σκότωνε τη ζωή σε λίγεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι περιορι- μνες με γλυκό νερό τη δεκαετία του 1980,
σμοί στο άζωτο από μόνοι τους πρόκειται αλλά ούτε αυτό έγινε ποτέ.
να καταστρέψουν τις περισσότερες γεωρ- Μετά από αυτές τις αποτυχημένες προγικές δραστηριότητες στην Ολλανδία, η βλέψεις, η λατρεία για το κλίμα απέκτηοποία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώ- σε νέο αφήγημα, την υπερθέρμανση του
ρες παραγωγής γεωργικών προϊόντων της πλανήτη, προβλέποντας ότι οι πάγοι θα
ΕΕ. Η Γερμανία πρόκειται να ακολουθήσει λιώσουν και η άνοδος των θαλασσών
την Ολλανδία με τους δικούς της κανόνες θα «κατέστρεφε παραθαλάσσια κράτη» μέχρι το έτος 2000.
εκπομπών στο εγγύς μέλλον.
Προφανώς και αυτό δε συνέβη
ποτέ. Η τρομολαγνεία συνεχίζεται...
ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;
Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά τώρα; Το 2000, επιστήμονες στη Μονάδα ΈρευΥπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα και κύρια, νας για το Κλίμα στη Βρετανία, δήλωσαν
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ότι οι χιονοπτώσεις ήταν «φαινόμενο του
παρελθόντος» και ότι η επόμενη γενιά δε
θα γνώριζε τι είναι το χιόνι.
Το
2008,
οι
επιστήμονες
της
NASA υποστήριξαν ότι η Αρκτική δε θα έχει πάγο μέχρι το 2018.
Η λίστα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και
προφανώς όλες αυτές οι αστείες εκτιμήσεις βρήκαν πρόσφορο έδαφος στις κοινωνίες αλλά όλες -ουδεμίας εξαιρουμένης- απέτυχαν παταγωδώς.
Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ «Η ΠΡΩΤΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ…
«Αναζητώντας έναν κοινό εχθρό εναντίον του οποίου μπορούμε να ενωθούμε,
καταλήξαμε στην ιδέα ότι η ρύπανση, η
απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη,
η έλλειψη νερού, η πείνα και τα παρόμοια, θα ταίριαζαν. Στο σύνολό τους και
στις αλληλεπιδράσεις τους αυτά τα φαινόμενα αποτελούν μια κοινή απειλή που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Καθορίζοντας όμως αυτούς τους κινδύνους
ως εχθρούς, πέφτουμε στην παγίδα, για
την οποία έχουμε ήδη προειδοποιήσει
τις κοινωνίες, δηλαδή μπερδεύοντας τα
συμπτώματα με τις αιτίες. Όλοι αυτοί οι
κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη παρέμβαση στις φυσικές διεργασίες
και μόνο μέσω αλλαγών στάσεων και συμπεριφοράς μπορούν να ξεπεραστούν. Ο
πραγματικός εχθρός λοιπόν είναι η ίδια η
ανθρωπότητα».

μοκρασιών που αναφέρεται από το NOAA
και τη NASA συμπίπτει άμεσα με την αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 100 ετών, σύμφωνα με μια μελέτη που κυκλοφόρησε το
2006.
Επιπλέον, οι επιστήμονες ανακάλυψαν
ότι η ηλιακή δραστηριότητα το 2022 ξεπέρασε τις προηγούμενες προβλέψεις.
Η συνολική ηλιακή δραστηριότητα αυξάνει, την ίδια στιγμή που η γη θερμαίνεται…
Οι επιστήμονες του κλίματος δεν εστιάζουν στον ήλιο ως αιτία της κλιματικής
κρίσης, επειδή λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Φυσικά, δεν υπάρχουν
αρκετά δεδομένα, γιατί όλα τα χρήματα
πηγαίνουν σε επιστήμονες που υποστηρίζουν τη θεωρία, ότι ο άνθρωπος ευθύνεται για την υπερθέρμανση. Δεν υπάρχει
χρηματοδότηση για επιστήμονες που παρουσιάζουν εναλλακτικές θεωρίες.
Δεδομένου ότι το επίσημο ρεκόρ θερμοκρασίας που χρησιμοποιήθηκε από τους
επιστήμονες του κλίματος πηγαίνει πίσω
στη δεκαετία του 1880, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πόσο
συχνά συμβαίνουν αυτά τα μοτίβα θέρμανσης και πόσες φορές η γη έχει θερμανθεί κατά 1 βαθμό Κελσίου κατά τη διάρκεια των χιλιετιών.
Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί η επιστήμη
του κλίματος δεν έχει στόχο τη σωτηρία
της Γης, αλλά θέλει να βρει μια καλή δικαιολογία για μικροδιαχείριση κάθε πτυχής της ανθρώπινης παραγωγής και κατά
συνέπεια της ανθρώπινης κοινωνίας.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, θα
πρέπει να πραγματοποιηθούν δραστικά
γεγονότα που θα αλλάξουν την κοινωνία
μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.
Ο ίδιος ο ιστός του εμπορικού μας συστήματος και η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να τεμαχιστούν και να
αντικατασταθούν με ένα εξαιρετικά περιορισμένο μοντέλο παραγωγής.
Όχι μόνο αυτό, αλλά ο ανθρώπινος πληθυσμός θα πρέπει να μειωθεί δραστικά.
Αυτό το μοντέλο θα στηρίζεται σε αυθαίρετες
κατευθυντήριες
γραμμές
για το κλίμα, που ορίζονται από μη
εκλεγμένα κυβερνητικά όργανα, στο
όνομα της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών αλλαγών που δεν έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούνται από τον άνθρωπο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Δεν υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή, τουλάχιστον όχι όπως παρουσιάζεται
τρομολαγνικά. Απλώς δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τη θεωρία της ανθρωπογενούς
κλιματικής αλλαγής. Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί μόνο κατά 1
βαθμό Κελσίου τον περασμένο αιώνα και
δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόδειξη, ότι
αυτός ο ένας βαθμός θερμοκρασίας προκλήθηκε από ανθρώπινη δραστηριότητα.
Το κύριο επιχείρημα των επιστημόνων
του κλίματος είναι αυτό του αποκλεισμού:
Λένε ότι όλες οι άλλες πιθανές αιτίες (συμπεριλαμβανομένου του ήλιου) έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι η αιτία, επομένως, η
αιτία «πρέπει» να είναι η ανθρώπινη πα- Ωστόσο, τι επιτυγχάνουν; Τη διαμόρρέμβαση, η βιομηχανία και οι εκπομπές φωση ενός αυταρχικού πλαισίου, που οι
ελίτ της παγκοσμιοποίησης θα πουν ότι
άνθρακα. Αλλά αυτό είναι ψέμα.
Είναι ενδιαφέρον, ότι η αύξηση των θερ- είναι «δικαιολογημένο περιβαλλοντικά».

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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ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα εμβόλια
βοηθούν στην εξάπλωση του κορωνοϊού

Το εμβόλιο και το πρόγραμμα αναμνηστικής αγωγής κατέληξαν να κάνουν το αντίθετο από αυτό
που προορίζονταν να κάνουν: όχι μόνο δεν κρατάνε τους ανθρώπους μακριά από την ασθένεια
και το θάνατο αλλά τους κρατάνε άρρωστους

Μ

ια ομάδα 19 επιστημόνων από
το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε μια νέα έρευνα, που εξηγεί γιατί οι
χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού εμφανίζουν τους υψηλότερους
αριθμούς αυτού που αποκαλούν «επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις», καθώς και
επαναμόλυνση με άλλες παραλλαγές
της COVID-19.
Η εν λόγω ερευνητική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουνίου 2022 στο
επιστημονικό περιοδικό Science, έχει
μεταφορτωθεί σχεδόν 277.500 φορές σε
λιγότερο από δύο μήνες. Αυτό είναι πολύ
ασυνήθιστο για μια πυκνογραμμένη εξαιρετικά τεχνική επιστημονική μελέτη.
Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε το λόγο
για τον οποίο το διάβασαν τόσοι πολλοί
άνθρωποι. Αλλά αυτό που υποδηλώνει
αυτή η μελέτη – για το οποίο πολλοί κλινικοί γιατροί και ερευνητές επιστήμονες
έχουν εκφράσει ανησυχίες – είναι ότι τα
mRNA εμβόλια για την COVID-19 καθώς
και οι αναμνηστικές δόσεις, μπορεί να
κάνουν την ανοσολογική μας απόκριση
λιγότερο αποτελεσματική έναντι της παραλλαγής Όμικρον.
Εάν αυτό είναι αλήθεια, σημαίνει ότι το
ίδιο το εμβόλιο οδηγεί σε ευρεία μόλυνση.
Αντί να σταματήσουν τον ιό, φαίνεται ότι
τα προγράμματα εμβολιασμού mRNA σε
όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν ακούσια
κάνει τον ιό πιο διαδεδομένο.
ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Όπως επισημαίνουν οι Βρετανοί επιστήμονες, οι χώρες με υψηλότερα ποσοστά
πρόσληψης του εμβολίου εμφανίζουν
υψηλούς αριθμούς πρωτογενών λοιμώξεων και συχνές επαναμολύνσεις με τον
SARS-CoV-2. Αντίθετα, σε μέρη όπου δεν
έχουν εφαρμοστεί ευρέως εκστρατείες
εμβολιασμού – συμπεριλαμβανομένων
των περισσότερων χωρών της αφρικανικής ηπείρου – οι άνθρωποι δε μολύνονται.
Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους οι πιο εμβολιασμένοι πληθυσμοί παθαίνουν τις περισσότερες μολύνσεις από
την Όμικρον, η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην πιο εμβολιασμένη ομάδα
επαγγελματιών: Ιατρικό προσωπικό στο
οποίο είχαν χορηγηθεί νωρίς οι δύο δόσεις εμβολίων mRNA και στη συνέχεια

έλαβαν αναμνηστικές δόσεις άλλες δύο
φορές. Για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε σε κυτταρικό επίπεδο με αυτούς τους
υψηλά εμβολιασμένους υγειονομικούς,
οι επιστήμονες παρακολούθησαν στενά
τους διαφορετικούς τύπους ανοσοσφαιρίνης στο αίμα των συμμετεχόντων.
Η ανοσοσφαιρίνη (Ig), γνωστή και ως
αντίσωμα (Ab), βρίσκει ιούς, βακτήρια και
άλλα παρόμοια και οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα να ανταποκριθεί κατάλληλα.
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει διάφορους τύπους ανοσοσφαιρινών, καθένας
από τους οποίους καθοδηγεί την ανοσολογική απόκριση με διαφορετικό τρόπο
για διαφορετικές φάσεις και τύπους λοίμωξης.
IGG4: ΜΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ
Η IgG4 είναι η μορφή της ανοσοσφαιρίνης που ενεργοποιεί μια ανοσολογική
απόκριση, για πράγματα στα οποία έχετε
εκτεθεί επανειλημμένα και δεν είναι απαραίτητο να εκδηλώσετε φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτό είναι καλό, αν προσπαθείτε
να αποφύγετε την ανοσολογική ευαισθησία σε ένα τρόφιμο, για παράδειγμα.
Αλλά δεν είναι το είδος της ανοσολογικής
απόκρισης για τη δημιουργία της οποίας
σχεδιάστηκαν τα εμβόλια COVID-19.
Οι μελισσοκόμοι, όταν τους τσιμπάνε
επανειλημμένα μέλισσες κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δημιουργούν μια απάντηση IgG4 στην επίθεση στο ανοσοποιητικό τους σύστημα. Βασικά, ο οργανισμός
τους μαθαίνει ότι το δηλητήριο των μελισσών δεν είναι επικίνδυνο και η ανοσολογική τους απόκριση στο δηλητήριο των
μελισσών γίνεται απάντηση IgG4, οπότε
είναι σε θέση να ανέχονται τα τσιμπήματα πολύ καλά.
Ενώ το ίδιο το δηλητήριο της μέλισσας δε
θα βλάψει τον οργανισμό, η φλεγμονώδης αντίδραση του ίδιου του οργανισμού
μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εάν το σώμα
αντιδράσει υπερβολικά και αναπτύξει μια
γενικευμένη αντίδραση, στην οποία η ίδια
η φλεγμονή θέτει σε κίνδυνο την αναπνοή
του ατόμου, η ανοσολογική αντίδραση
μπορεί να είναι θανατηφόρα.

S.D

ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ;
Η αντίδραση των συμμετεχόντων στην

COVID-19 είχε στην πραγματικότητα σταματήσει, καθιστώντας τους ακόμη πιο
ευάλωτους στη μόλυνση και λιγότερο πιθανό να αντιδράσουν σε αυτήν από ό,τι
εκείνοι που δεν είχαν εμβολιαστεί ποτέ.
Όταν εκτίθεστε επανειλημμένα σε ένα
κρυολόγημα ή σε οποιονδήποτε άλλο ιό,
κατανεμημένα κατά τη διάρκεια της ζωής
σας, πράγμα που συμβαίνει με τη φυσική
έκθεση, δεν αναπτύσσετε ανοχή σε αυτόν,
ο οργανισμός σας τον καταπολεμά χωρίς
να το γνωρίζετε. Το σώμα σας χρησιμοποιεί τη φυσιολογική ανοσολογική αντίδραση που καταπολεμά την ασθένεια, αλλά,
εφόσον αναγνωρίζει το μολυσματικό παράγοντα, δεν έχετε συμπτώματα φλεγμονής.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όταν
εκτίθεστε με φυσικό τρόπο σε πολλές
ασθένειες, τότε έχετε ισόβια ανοσία.
Αντίθετα, αυτή η νέα μελέτη δείχνει, ότι
οι επαναλαμβανόμενες ενέσεις mRNA και
οι ενισχυτικές δόσεις για την COVID-19
παράγουν μια ανοσιακή απάντηση, σαν
να ήταν ενέσεις αλλεργίας. Συνηθίζουν
τον οργανισμό στον ιό, έτσι ώστε να μην
τον αναγνωρίζετε πλέον ως κάτι επικίνδυνο.
ΕΔΩ Η ΜΕΛΕΤΗ: WWW.SCIENCE.
ORG/DOI/10.1126/SCIENCE.
ABQ1841
© primenews.press

DON’T WAIT LAST MINUTE!

PLAN AHEAD!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ COVID-19
Η μελέτη αυτή δείχνει ακριβώς, πώς οι

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

επαναλαμβανόμενοι εμβολιασμοί προκαλούν μεγαλύτερη ευαισθησία των ανθρώπων στην COVID-19. Οι αρχικές δόσεις του εμβολίου προκάλεσαν κλασικές
φλεγμονώδεις ανοσολογικές αντιδράσεις.
Η φλεγμονή αποτελεί θεμελιώδες μέρος
μιας ανοσολογικής απόκρισης (σε ένα εμβόλιο ή σε μια λοίμωξη) και είναι υπεύθυνη για τα περισσότερα από αυτά που αισθάνεστε όταν είστε άρρωστοι: πυρετός,
πόνοι, λήθαργος κ.λπ.
Αυτή η φλεγμονή είναι ο λόγος για τον
οποίο μπορεί να αισθάνεστε άρρωστοι
εάν κάνετε ένα εμβόλιο γρίπης και για τον
οποίο το εμβόλιο COVID-19 έχει γίνει διάσημο, επειδή κάνει τους ανθρώπους να
αισθάνονται τόσο έντονα άρρωστοι για
μερικές ημέρες. Το σώμα σας παράγει μια
φλεγμονώδη αντίδραση στις πρωτεΐνες
COVID-19. Τι συμβαίνει όμως στον οργανισμό αφού έχετε κάνει δύο εμβόλια και
στη συνέχεια σάς χορηγείται ένα τρίτο; Οι
επιστήμονες διαπίστωσαν, ότι οι διαδοχικές δόσεις των εμβολίων mRNA αρχίζουν
να συνηθίζουν ή να απευαισθητοποιούν
τα υποκείμενα στις πρωτεΐνες COVID-19,
μεταφέροντας την ανοσολογική τους
απάντηση, ώστε να κυριαρχείται από τη
μορφή IgG4, η οποία ουσιαστικά μαθαίνει
στον οργανισμό να ανέχεται τις πρωτεΐνες.

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

Exterminating
Service Inc.

Serving
the
community
for over

50

years

C550279
Membre of
Canadian Association

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

BEFORE

AFTER

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

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Call Natale for a
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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Υγεία και Διατροφή
Αλλεργία στον ήλιο: Μια άγνωστη
αλλά συνηθισμένη πάθηση
Ο ήλιος μάς επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις

Δ

εν πρόκειται για κάποιου είδους κακόγουστο αστείο: Η αλλεργία στον ήλιο ή φωτοδερματίτιδα όπως αποκαλείται επιστημονικά, όχι απλώς είναι υπαρκτή πάθηση, αλλά προσβάλλει έναν στους πέντε ανθρώπους κάθε χρόνο.
Σαν να μην έφτανε αυτό, το γεγονός ότι δε σας έχει συμβεί μέχρι σήμερα, δε συνεπάγεται
και πως δε θα σας απασχολήσει στο μέλλον, καθώς εκτός από τα γενετικά αίτια, σημαντικό
ρόλο στην εμφάνισή της διαδραματίζουν και οι συγκυρίες. Οι παρακάτω πληροφορίες
θα σας βοηθήσουν να την αναγνωρίσετε, αλλά και να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας προκειμένου να την αποφύγετε.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ;
Πρόκειται για μια αντίδραση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, στα πλαίσια της
οποίας ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που υφίσταται το δέρμα μας
από τον ήλιο ως ενδεχόμενη απειλή και επιχειρεί να τα εξουδετερώσει.
Το αποτέλεσμα είναι ένα κόκκινο εξάνθημα, το οποίο ενίοτε ενδέχεται να
εμφανίζεται υπερυψωμένο ή να συνοδεύεται από φουσκάλες ή σπυράκια
και το οποίο προκαλεί κνησμό ή πόνο. Η φωτοδερματίτιδα δε συνδέεται
με τον καρκίνο του δέρματος ή τη φωτογήρανση.
ΓΙΑΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ;
Τα ακριβή αίτια δεν είναι βέβαια, όμως φαίνεται πως υπάρχουν ορισμένοι
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης της πάθησης. Τα άτομα
με ανοιχτόχρωμο δέρμα, με χρόνια συστηματικά νοσήματα, όπως ο ερυθηματώδης λύκος ή με οικογενειακό ιστορικό φωτοδερματίτιδας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν εξάνθημα μετά την έκθεση στον ήλιο.
Άλλες αιτίες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αλλεργία είναι η χρήση
καλλυντικών – αλλά και κακής ποιότητας αντηλιακών, αρωμάτων αλλά και
διάφορων φαρμάκων, πριν από την ηλιοθεραπεία. Επίσης, είναι πιο πιθανό να
εμφανίσουμε φωτοδερματίτιδα τις πρώτες φορές που θα εκτεθούμε σε έντονο
ήλιο, καθώς σταδιακά το δέρμα μας αναπτύσσει ανοχή.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Όπως και σε κάθε άλλη αλλεργία, θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα σε ένα
δερματολόγο ή αλλεργιολόγο. Εκείνος ή εκείνη θα αξιολογήσει το πρόβλημα και
ενδέχεται να μας προτείνει κάποια αλοιφή ή αντιβίωση. Όσο απλή και αν είναι μία
αλλεργία, καλό είναι να μην επιχειρούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ;
Η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο που έχουμε στη διάθεσή μας. Άλλωστε, η
προστασία απέναντι στον ήλιο δε μας προφυλάσσει μόνο από τη συγκεκριμένη
αντίδραση αλλά και από ένα πλήθος ακόμη προβλημάτων.
• Αποφεύγουμε την εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες που οι ακτίνες του
είναι πιο έντονες.
• Χρησιμοποιούμε δερματολογικά ελεγμένα αντηλιακά με υψηλό δείκτη
προστασίας. Αν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία, ζητάμε τη γνώμη
του δερματολόγου μας.
• Δεν επιβαρύνουμε το δέρμα μας με καλλυντικά πριν την επίσκεψή μας
στην παραλία.
• Προτιμάμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας
τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια.
• Προσπαθούμε η έκθεσή μας στον ήλιο να γίνεται σταδιακά.
Δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία στο πρώτο μας μπάνιο στη θάλασσα.
© in.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

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

νοικτα ημερεΣ
την εβδομαδα
Πμ
μμ

12 • Tα Ελληνοκαναδικa Nεα • Les Nouvelles Grecques Canadiennes • The Greek Canadian News • www.tanea.ca 12 Αυγουστου, 2022 / August 12, 2022

BIO

RAISINS ROUGES OU VERTS SANS PÉPINS
Red or Green Seedless Grapes
3.06/kg

MÛRES BIOLOGIQUES
Organic Blackberries

CANADA AA

BIFTECK DE CONTRE-FILET
DE BOEUF FRAIS
Fresh Striploin Steak
22.02/kg

FIGUES VERTES OU NOIRES
Green or Black Figs
boîte

GRÈCE

COEURS DE ROMAINE
Romaine Hearts
Pqt de 3
CÔTELETTES DE LONGE DE
PORC FRAIS DÉSOSSÉES
Fresh Boneless
Pork Chops
5.49/kg

FILETS DE SAUMON SAUVAGE DU
PACIFIQUE CONGÉLÉ
Frozen Wild Pacific Salmon Fillets
13.21/kg

GRÈCE

FROMAGE GRAVIERA
AU LAIT DE BREBIS
ET CHÈVRE
KRISTALLI
Cheese
17.61/kg
PALETTE DE VEAU DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Blade Roast
13.21/kg

PAIN BRIOCHÉ FAIT À LA MAIN
TSOUREKI CHRISANTHIDIS
Brioche Bread
450 à 500g

FROMAGE FETA DOUBLE CRÈME
Double Cream Feta

COULIS DE TOMATES CAMPAGNA
Strained Tomatoes
720ml

PISSENLIT
OU BETTE À
CARDE VERTE
Dandelions or
Swiss Chard
botte
BRUSCHETTA
D’ARTICHAUTS
ILIOS
Artichoke
Bruschetta
250ml

HUILE VÉGÉTALE UNICO
Vegetable Oil
3L

HARICOTS LUPINS ILIOS
Beans
540ml

BISCUITS AVEC CHOCOLAT
CHOCO
BISCUIT ILIOS
Cookies with Chocolate
102 à 106g

*7440 unités
disponibles
Limite 3 par client

WWW.SUPERMARCHEPA.COM
du lundi 15 août au dimanche 21 août 2022 · from monday august 15th to sunday august 21st 2022

Épicerie en ligne

Online Grocery Ordering

Livraison à domicile
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every day
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Χιλή: Ψάρεψαν τρομακτικό ψάρι 5 μέτρων
που ο θρύλος λέει ότι φέρνει… σεισμούς

Ό

ταν οι ψαράδες έβγαλαν από το
καΐκι τους το τεράστιο απόκοσμο ψάρι που λέγεται «κουπί», στο λιμάνι Αρίκα της Χιλής, οι περαστικοί στην
προβλήτα που το είδαν να κρέμεται,
έκαναν το… σταυρό τους και κάποιες κινήσεις που χρησιμοποιούν για να ξορκίσουν το κακό και απομακρύνθηκαν.
Είναι ένα ψάρι, που οι θρύλοι στη Χιλή
λένε πως όταν εμφανιστεί προμηνύονται… καταστροφές. Βέβαια, είναι ένα
σπάνιο άκακο ψάρι που ζει στα χίλια μέτρα, δεν ενοχλεί ποτέ τους ανθρώπους
και τρέφεται μόνο με πλαγκτόν.
Το βίντεο με τους ψαράδες που ανεβάζουν το ψάρι με γερανό στην προβλήτα
ανέβηκε στο διαδίκτυο και μέσα σε λίγες
μόνο ώρες ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια
views. Οι περισσότεροι που σχολίαζαν
ήταν Χιλιανοί, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι
είναι ένα «ψάρι που φέρνει καταστροφές». Κάποιος έγραψε «Τα ψάρια αυτά
ζουν στα βάθη του Ωκεανού, βγαίνουν
στην επιφάνεια μόνο όταν κουνιούνται οι
τεκτονικές πλάκες. Θα γίνει σύντομα μεγάλος σεισμός». Εκτός από το «γρουσούζικο» ψάρι, οι τοπικοί θρύλοι λένε πως
όποιος το ψαρέψει είναι καταραμένος.
Όμως δεν το λένε μόνο στη Χιλή. Από
το Δεκέμβριο του 2009 έως το Μάρτιο

ρίες. Παλαιότερα, όταν τα έβλεπαν στην
επιφάνεια (για τους λόγους που αναφέραμε) και μέσα στη θαλασσοταραχή, οι
ναυτικοί θεωρούσαν ότι πρόκειται για γιγαντιαία θαλάσσια φίδια ή και δράκους.

του 2010, ασυνήθιστοι αριθμοί του ψαριού κουπί, που είναι γνωστοί και στην
ιαπωνική λαογραφία ως ο «αγγελιοφόρος από το παλάτι του θεού της θάλασσας», εμφανίστηκαν στο νερό στις παραλίες της Ιαπωνίας.
Η εμφάνιση τους και στην Ιαπωνία λέγεται ότι προμηνύει σεισμούς. Λίγους

Πασίγνωστο θέρετρο στην Ιταλία
απαγόρευσε τα... μπικίνι!
Πρόστιμο 500 ευρώ

Ο Μάσιμο Κόπολα, δήμαρχος του Σορέντο, αποφάσισε να τιμωρεί με 500 ευρώ
πρόστιμο τις κυρίες που θέλουν να κυκλοφορούν με το μπικίνι τους, καθώς,
όπως υποστηρίζει, προκαλούν αντιδράσεις.
Ο δήμαρχος πόσταρε φωτογραφίες
από την πόλη του, που βρίσκεται κοντά
στην Πομπηία και στη Νάπολη, λέγοντας
ότι υπήρξαν μαρτυρίες για ανάρμοστες
συμπεριφορές, που δε χαρακτηρίζουν
την κουλτούρα των κατοίκων.

Π

Πρόσθεσε, δε, ότι αυτές οι εικόνες και
οι συμπεριφορές κάνουν κακό στην πόλη
του και αποτρέπουν πολλούς τουρίστες
να την επισκεφθούν.

Την -αν μη τι άλλο- περίεργη αυτή απόφαση, έλαβε ο δήμαρχος πασίγνωστου
τουριστικού θέρετρου στην Ιταλία, προκειμένου να «σταματήσει η προκλητική
συμπεριφορά στους δρόμους».

Ήδη η αστυνομία ξεκίνησε περιπολίες,
ενημερώνοντας ντόπιους και επισκέπτες
για την απόφαση του δημάρχου και το
πρόστιμο που συνεπάγεται η... ανάρμοστη ενδυμασία με μπικίνι στους δρόμους του Σορέντο.

ώς θα σας φαινόταν, αν πηγαίνατε
διακοπές και επιστρέφατε με πρόστιμο 500 ευρώ, γιατί φοράγατε... μπικίνι;

ΤΟ ΚΟΥΠΙ
Το ψάρι – κουπί στην πραγματικότητα,
ούτε γρουσούζικο είναι ούτε τίποτε από
όσα αναφέρουν οι θρύλοι. Είναι ένα
ψάρι που ζει σε απύθμενα βάθη και το
οποίο σε πλήρη ενηλικίωση μπορεί να
ξεπεράσει ακόμη και τα 15 μέτρα και τα
300 κιλά.
Τα ψάρια αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια μόνο εάν είναι άρρωστα, μόνο κατά
την περίοδο της αναπαραγωγής τους και
μόνο όταν διαισθάνονται ότι πρόκειται
να πεθάνουν.
Το ψάρι κουπί, είναι το μεγαλύτερο
οστεώδες ψάρι στον κόσμο και σπάνια
αλιεύονται ζωντανά. Η σάρκα τους δε θεωρείται καλή για κατανάλωση, λόγω της
ζελατινώδους σύστασης της.
Οι επιστήμονες πάντως δε γνωρίζουν
αρκετά πράγματα για τα ψάρια κουπιά.
Ένα μόνο θηλυκό μπορεί να παράγει
εκατοντάδες χιλιάδες, έως εκατομμύρια
αυγά, τα οποία επιπλέουν ελεύθερα στο
νερό.

μήνες μετά – το 2011 – έγινε ο σεισμός
και το τσουνάμι της Φουκουσίμα, κατά τα
οποία πέθαναν περισσότεροι από 20.000
άνθρωποι. Όπως ήταν φυσικό, οι μύθοι
για το «κουπί» γιγαντώθηκαν.
Όπως λένε διάφοροι λαογράφοι μελετητές των θρύλων των ναυτικών, τα ψάρια
κουπιά είναι υπεύθυνα για πολλές ιστο-

Η σκηνή που μοιάζει με τροχόσπιτο
Ανοίγει σε 90 δευτερόλεπτα

Ε

ίναι σκηνή αλλά έχει τις ανέσεις ενός
τροχόσπιτου.

Ο λόγος για το Air Opus, το οποίο «μεταμορφώνεται» από ένα συμπαγές
αλουμινένιο κουτί σε τροχόσπιτο και
μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες μίας
ομάδας μέχρι 6 άτομα.
Τι μπορεί να βρει κανείς μέσα σε αυτή
τη σκηνή – τροχόσπιτο;
Μια μικρή τραπεζαρία, έναν καναπέ,
δύο διπλά κρεβάτια, μία φορητή τουαλέτα, νεροχύτη, φούρνο και ένα μικρό
ψυγείο!

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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Σε χαμηλές… πτήσεις η ανεργία
Στο 4,9% στον Καναδά, στο 4,1% το Κεμπέκ

Γ

ια 2ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο,
το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά
παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,9% και είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί το 2022, κάτω από τις προσδοκίες
της αγοράς που ανέμενε ποσοστό 5%.
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά
3.600 εργαζόμενους σε 1.003.500 και η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε κατά 23.000,
σε 162.000. Ωστόσο, η απασχόληση στον
Καναδά μειώθηκε απροσδόκητα κατά
30.600, υποδεικνύοντας το δεύτερο συνεχόμενο μήνα απώλειας θέσεων εργασίας.
Σε επίπεδο βιομηχανίας, η μείωση του τομέα παραγωγής υπηρεσιών (-0,3% σε 15,5
εκατομμύρια) υπεραντιστάθμισε την αύξηση του τομέα παραγωγής αγαθών (+0,6%
σε 4 εκατομμύρια). Επίσης, η μείωση του
αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται
στο δημόσιο τομέα (-1,2% σε 4,3 εκατομμύρια) μετριάστηκε από την αύξηση των
αυτοαπασχολούμενων (+1,3% σε 2,7 εκατομμύρια), ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν μικρή μεταβολή
(-0,1% σε 12,6 εκατομμύρια).
Καθώς, τόσο η ανεργία όσο και η απασχόληση μειώθηκαν, το ποσοστό συμμετοχής
στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 0,1
ποσοστιαίες μονάδες στο 54,4%. Η μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε κυρίως στο Οντάριο και στο Νησί του Πρίγκιπα
Εδουάρδου.
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
Η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε κατά
23.000 (-12,2%) σε 162.000 τον Ιούλιο, η
δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία μείωση.

Ενώ ορισμένα άτομα με μακροχρόνια
ανεργία μεταβαίνουν τελικά στην απασχόληση, άλλα εγκαταλείπουν το εργατικό
δυναμικό, είτε επειδή αποθαρρύνονται
από την ενεργό αναζήτηση εργασίας, είτε
επειδή ασκούν άλλες δραστηριότητες. Από
το Μάιο έως τον Ιούλιο, από τα άτομα που
ήταν συνεχώς άνεργα για 27 εβδομάδες ή
περισσότερο τον προηγούμενο μήνα, κατά
μέσο όρο το 21% εγκατέλειψε το εργατικό
δυναμικό, το 12% μεταπήδησε στην απασχόληση και το 67% παρέμεινε άνεργο (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών, όχι εποχικά
προσαρμοσμένοι.)
Η μακροχρόνια ανεργία εκφρασμένη ως
ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού μειώθηκε στο 0,8% τον Ιούλιο (-0,1 ποσοστιαίες μονάδες), αφού επέστρεψε στο
προ πανδημίας επίπεδό της για πρώτη
φορά τον Ιούνιο.
Η απασχόληση στο Οντάριο μειώθηκε
κατά 27.000 (-0,4%) τον Ιούλιο, με τη μείω-

ση της πλήρους απασχόλησης να αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση της μερικής απασχόλησης. Το επαρχιακό ποσοστό
ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες
μονάδες, στο 5,3%. Οι κλάδοι με αξιοσημείωτες απώλειες θέσεων εργασίας το μήνα
περιελάμβαναν το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η
απασχόληση αυξήθηκε στη μεταποίηση και
στα χρηματοοικονομικά, τις ασφάλειες, τα
ακίνητα, τα ενοίκια και τις μισθώσεις. Στη
μητροπολιτική περιοχή απογραφής (CMA)
του Τορόντο, τόσο η απασχόληση όσο και
το ποσοστό ανεργίας (5,7%) άλλαξαν ελάχιστα. Σε ολόκληρη την επαρχία, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε από υψηλό 6,5%
στο Windsor CMA έως χαμηλό 3,2% στο
Guelph CMA (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών).
Στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2.300 (-2,6%) τον
Ιούλιο, διαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό τα

κέρδη το Μάιο και τον Ιούνιο που ανήλθαν
σε 2.700 (+3,2%). Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο
5,7% τον Ιούλιο.
Μετά από μειώσεις σε δύο από τους προηγούμενους τρεις μήνες, η απασχόληση
παρέμεινε σταθερή στο Κεμπέκ τον Ιούλιο
και το ποσοστό ανεργίας (4,1%) συνέχισε
να κυμαίνεται γύρω από ένα χαμηλό ρεκόρ.
Στη CMA του Μόντρεαλ, η απασχόληση μεταβλήθηκε ελάχιστα και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,7%.
Στη Μανιτόμπα, η απασχόληση άλλαξε
ελάχιστα τον Ιούλιο, μετά από αύξηση τον
Ιούνιο. Το ποσοστό ανεργίας στην επαρχία
συνέχισε να ακολουθεί σταθερή πτωτική τάση, πέφτοντας κατά 0,3 ποσοστιαίες
μονάδες στο 3,5%, στο ίδιο επίπεδο με τα
προηγούμενα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ που
παρατηρήθηκαν σε διάφορους μήνες από
το 2006 έως το 2008. Η CMA του Γουίνιπεγκ
κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 4,2% (κινητός μέσος όρος τριών μηνών).
Ακολουθούν τα ποσοστά ανεργίας των
10 Επαρχιών για τον Ιούλιο (σε παρένθεση
ο Ιούνιος):
• Newfoundland/Labrador 10,2% (9,9%)
• Prince Edward Island 5,7% (4,9%)
• Nova Scotia 5,9% (7%)
• New Brunswick 7,1% (6,1%)
• Quebec 4,1% (4,3%)
• Ontario 5,3% (5,1%)
• Manitoba 3,5% (3,8%)
• Saskatchewan 4% (3,9%)
• Alberta 4,8% (4,9%)
• British Columbia 4,7% (4,6%)
© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Τιμώντας μια παράδοση τριάντα πέντε ετών
το Εθνικό Συμβούλιο Συντακτών του ξενόγλωσσου Τύπου του
Καναδά, συμμετέχει και στη φετινή έκθεση του Τορόντο (CNE)
από τις 19 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.
Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε την ομογένεια να μας
επισκεφτεί στο INTERNATIONAL CENTER PAVILION,
BOOTH 2425, ακριβώς δίπλα στη Διεθνή μεγάλη σκηνή.
ΤHE NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA
promotes Equality among Canadians and offers the news in your
mother tongue.
Official member
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Τα 15 καλύτερα νησιώτικα
Δ

ιοργανώνονται στην κεντρική
πλατεία του χωριού ή ακόμα και σε
απομακρυσμένα ξωκλήσια. Παρέχουν
πρόσβαση σε άφθονο κρασί, σε παραδοσιακά εδέσματα και λήγουν αφού
λιώσουν τα παπούτσια μας. Ο λόγος
φυσικά για τα ξακουστά νησιώτικα
πανηγύρια. Δείτε ποια είναι τα 15 καλύτερα των Ελληνικών Νησιών.

νησί -πράγμα καθόλου δύσκολο- μέχρι
τις 30 Αυγούστου, επισκεφτείτε τον Άγιο
Αλέξανδρο, στους Κουνιάδους Ραχών της
Ικαρίας για το πανηγύρι των Κουνιάδων.

ΚΆΡΠΑΘΟΣ
Στο όμορφο και πλούσιο σε παραδόσεις τοπίο της Καρπάθου, το γλέντι
ξεκινάει στις αρχές του Αυγούστου. Από
τα πιο γνωστά πανηγύρια του νησιού
ΑΜΟΡΓΌΣ
είναι το πανηγύρι της 10ης Αυγούστου
Τα πολλά μεγάλα και μικρά πανηγύριά στην Όλυμπο, στη Μονή Χρυσοβαλάντου.
της έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Ωστόσο, Σε ό,τι αφορά στο Δεκαπενταύγουστο
το νεότερο πανηγύρι του Χριστού που τα πανηγύρια μοιράζονται στα τέσσερα
πραγματοποιείται στην καρδιά της χώρας, φημισμένα χωριά Μενετές, Πυλές, Απέρι
στις 6 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία και Όλυμπο. Χορός μέχρι πρωίας, παρέα
γνωστή στους ντόπιους ως «Λόζα», με ντόπιους ντυμένους με παραδοσιακές
αποτελεί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή φορεσιές, στο ρυθμό λαούτων, λυρών και
γιορτή. Προσφέρεται δωρεάν τηγανιτή τσαμπούνων.
αθερίνα, τηγανητός μπακαλιάρος και
σαλάτες, υπό τον ήχο του βιολιού και ΚΆΤΩ ΚΟΥΦΟΝΉΣΙ
Είτε αν μένετε ως ελεύθεροι κατασκητου λαούτου από ντόπιους μουσικούς.
νωτές
ήδη εκεί, είτε αν θα φτάσετε με
Σε ό, τι αφορά στον Δεκαπενταύγουστο
καΐκι
στο
νησί, τον Δεκαπενταύγουστο
στην Αμοργό, το πανηγύρι στήνεται στην
Παναγιά την Πανοχωριανή, με αμοργιανά όλοι κατεβαίνουν στο Κάτω Κουφονήσι
ρακόμελα, και με τις ντόπιες σπεσιαλιτέ για χορό μέχρι πρωίας παρέα με ντόπιους
κι επισκέπτες. Μετά τη λειτουργία
πατατάτο και ξιδάτο.
της εκκλησίας της Παναγίας, οι πιστοί
ΙΚΑΡΊΑ
λιώνουν στο χορό και στο φρέσκο τηγαΣτην Ικαρία τα πανηγύρια είναι νιτό ψάρι, ευγενική χορηγία των ψαράαναπόφευκτα. Πόλος έλξης τόσο για δων του νησιού.
Έλληνες επισκέπτες όσο και για τουρίστες όλο τον χρόνο. Αν βρεθείτε το ΚΆΣΟΣ
Το Δεκαπενταύγουστο στην Κάσο, το
Δεκαπενταύγουστο στο νησί, προτιμήστε το πανηγύρι στο Γιαλισκάρι, μα και πανηγύρι της Πέρα Παναγιάς αποτελεί
κυρίως της Λαγκάδας, γνωστό σε όλους ραντεβού των ξενιτεμένων Κασιωτών. Ο
ως «της Παναγιάς της Ρέιβερ». Ο κόσμος χορός αρχίζει από νωρίς με τη βοήθεια
χορεύει ασταμάτητα για ώρες, με το των παραδοσιακών κασιωτικών οργάνων,
γνωστό Ικαριώτικο να διαρκεί το λιγό- τη λύρα και το λαούτο, ενώ σε ό,τι αφορά
τερο 20 λεπτά. Παραδοσιακό έδεσμα της στη γεύση, σερβίρονται τα ξακουστά
βραδιάς το κατσίκι και το κόκκινο νησιώ- κασιώτικα ντολμαδάκια και πιλάφι που
τικο κρασί. Αν τύχει και ξεμείνετε στο κλέβει τις εντυπώσεις.

ΚΈΡΚΥΡΑ
Είτε στις Καρουσάδες και τις
Περουλάδες στην Κέρκυρα, είτε στο
Σταυρό του Δήμου Αχιλλείων, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα δεκαπενταύγουστο πανηγύρι με τα καλύτερα ψητά του
νησιού υπό τον ήχο των βιολιών.
ΛΈΣΒΟΣ
Αρχές του Αυγούστου στη Λέσβο
σημαίνει γιορτή της σαρδέλας. Εδώ και
30 περίπου χρόνια, στις 6 και 7 του μήνα,
στη Σκάλα Καλλονής στήνεται παραδοσιακή ορχήστρα, ενώ οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το ψήσιμο της σαρδέλας και
τη δωρεάν διανομή της μαζί με άφθονο
ούζο. Στη Λέσβο το ξεχωριστό πανηγύρι
του Δεκαπενταύγουστου θα το συναντήσετε στην Αγιάσο και την Πέτρα. Μετά
την περιφορά της εικόνας της Παναγιάς
της Αγιάσου το εορταστικό κλίμα μεταφέρεται στην πλατεία του χωριού, με παραδοσιακές μπάντες, άφθονο φαγητό και
ποτό. Αν βρεθείτε στο νησί θα συναντήσετε σίγουρα κάποιον από το πλήθος των
προσκυνητών που συρρέει στην Αγιάσο,
μετά από πεζοπορία 25 χιλιομέτρων, που
όπως συνηθίζεται διανυκτερεύει και στο
προαύλιο του ναού.
ΛΕΥΚΆΔΑ
Με τη γιορτή της φακής υποδέχεται η
Λευκάδα τους επισκέπτες της στις αρχές
του Αυγούστου. Παραμονή του Αγίου
Δονάτου, στις 6 του μήνα, στην Εγκλουνή
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Λευκάδας, καζάνια με φακές μαγειρεύονται από νωρίς στην πλατεία και φιλεύουν τουρίστες και ντόπιους.
ΝΊΣΥΡΟΣ
Στη Νίσυρο τα πανηγύρια ξεκινάνε από νωρίς. Οι εορτασμοί για το
Δεκαπενταύγουστο ξεκινούν από τις 14
Αυγούστου στην απομονωμένη Μονή
Παναγιάς Κυράς, όπου λόγω νηστείας
σερβίρεται πεντανόστιμη ρεβυθάδα
με τη μουσική υπόκρουση παραδοσιακής μουσικής, από τις Κυκλάδες αλλά
και τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι του
Δεκαπενταύγουστου σερβίρεται κοκκινιστό κρέας μέχρι το πανηγύρι να μεταφερθεί το βράδυ στην πλατεία στο Μανδράκι,
με μπόλικο φαγητό και χορό.
ΠΆΡΟΣ
Στα πανηγύρια της Πάρου, χορός
και γλέντι κρατάνε μέχρι το πρωί. Τον
Δεκαπενταύγουστο όλοι συγκεντρώνονται στην Παροικιά για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της
Εκατονταπυλιανής στην ομώνυμη εκκλησία. Η περιφορά του επιταφίου καταλήγει στο πανηγύρι του νησιού με παραδοσιακή μουσική, κρασί και τους μεζέδες,
την ίδια ώρα που στη Νάουσα τα καΐκια
του νησιού στο λιμάνι ανάβουν δαδιά.
Επιπλέον, αξίζει να μείνετε στο νησί
μέχρι τις 23 Αυγούστου για το πανηγύρι
των Πειρατών. Με μια μικρή αναπαράσταση της επιδρομής του Μπαρμπαρόσα
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πανηγύρια του Αυγούστου

και των πειρατών του στη Νάουσα το
1537, όπου εκλάπησαν οι γυναίκες των
Ναουσαίων και δόθηκε μάχη για να τις
ξαναπάρουν πίσω, ντόπιοι «ντύνονται»
πειρατές σκορπίζουν στα στενάκια του
χωριού και απολαμβάνουν μια βραδιά
γεμάτη κέφι και «ρούμι».
ΣΈΡΙΦΟΣ
Για το πανηγύρι της Παναγιάς στη
Σέριφο χρειάζεστε αντοχές, αφού η
διασκέδαση διαρκεί για τρεις ολόκληρες
ημέρες. Οι παλιότεροι είχαν έθιμο, το
πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω
από την ελιά της εκκλησίας, να παντρευτεί τον ίδιο χρόνο. Αν και οι νεότεροι δεν διατήρησαν την παράδοση, το
γλέντι καλά κρατεί μέχρι και σήμερα, με
επισκέπτες και ντόπιους να διασκεδάζουν μέχρι τελικής πτώσεως.

όσους αγαπούν την ηρεμία και φυσικά τα
πανηγύρια. Οι Μέρες Ντοκιμαντέρ είναι
το κινούμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ
που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στους
ανοιχτούς χώρους του νησιού, οι δράσεις
του οποίου δεν λείπουν από το μεγαλύτερο πανηγύρι της Σικίνου.
Ο λόγος φυσικά για το πανηγύρι του
Δεκαπενταύγουστου, όπου στην πλατεία
της Χώρας πραγματοποιούνται φωτογραφικές προβολές, ενώ το γλέντι συνεχίζεται με νησιώτικα από τα παραδοσιακά
συγκροτήματα του νησιού.

ΤΖΙΆ
Το Δεκαπενταύγουστο, το νησί γιορτάζει στην Παναγιά την Καστριανή, πάνω
σε έναν απότομο βράχο. Με πανοραμική
θέα του Αιγαίου στο παραδοσιακό πανηγύρι όλο το νησί γιορτάζει με ζωντανή
ΣΎΡΟΣ
νησιώτικη μουσική, την ώρα που οι
Τον Αύγουστο στην Άνω Σύρο θα συνανοικοκυρές σερβίρουν το παραδοσιακό
ντήσετε ρεμπέτες του νησιού να κατακλύζουν με τη μουσική τους τις ταβέρνες πατατάτο, με τη συνοδεία άφθονου
και τα σοκάκια. Ο λόγος για τη γιορτή κρασιού.
«Αυγουστιάτικα φεγγάρια». Επιπλέον, ΦΟΛΈΓΑΝΔΡΟΣ
στη Βάρη της Σύρου στις 16 Αυγούστου
Στη Φολέγανδρο το πανηγύρι είναι ένα.
πραγματοποιείται το πανηγύρι «της Ο λόγος για την εκκλησία της Κοιμήσεως
Μεταστάσεως της Θεοτόκου».
που γιορτάζει το Δεκαπενταύγουστο
με ένα τεράστιο στρωμένο τραπέζι για
ΣΊΚΙΝΟΣ
Ανάμεσα στην Ίο και τη Φολέγανδρο, όλους τους επισκέπτες του νησιού, με
με διακόσιους πενήντα μόνιμους κατοί- ντόπια κεράσματα και φαγητά που συνοκους η Σίκινος φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι δεύει ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

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

Fresh products! Nice variety! Excellent value!
2 EASY STEPS:

FRUITS ET LÉGUMES

(514) 473-4591

1

Book your basket online or by phone
from Monday to Thursday

2

Pickup Thursday, Friday or Saturday.
Delivery available
Reserve yours TODAY

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

www.panierdufermier.ca | panierdufermier@gmail.com

@panierdufermier
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Ένας τόπος με ιδιαίτερη φυσιογνωμία

Σ

το νότιο άκρο του πολυμελούς συμπλέγματος των νησιών του Αιγαίου, ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο,
βρίσκεται (μαζί με τη γειτονική Κάσο)
η Κάρπαθος, ένα νησί ορεινό ως επί το
πλείστων (οι πεδινές εκτάσεις απλώνονται στο νότιο τμήμα του), με βαθιές
χαράδρες και καλλιεργήσιμες κοιλάδες,
απότομες βραχώδεις ακτές και γραφικές παραλίες, αλλά και αρκετές δασώδεις εκτάσεις. Η ψηλότερη κορυφή του
νησιού, η Καλή Λίμνη, στην οροσειρά
της Λάστου, αγγίζει τα 1.215 μ.
Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)
Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Σύμφωνα με τη μυθολογία, πρώτος κάτοικος της Καρπάθου υπήρξε ο Ιαπετός,
γιος του Ουρανού και της Γαίας, πατέρας
θεών και ανθρώπων πριν από την επικράτηση των ολύμπιων θεών. Η πρώτη κατοίκηση του νησιού ανάγεται στη Νεολιθική
Eποχή. Αποφασιστικής σημασίας για την
εξέλιξη της Καρπάθου ήταν οι επαφές
της με τη μινωική Kρήτη. Οι ανασκαφικές
έρευνες στο νησί έχουν φέρει στο φως
σειρά οικισμών με μινωικό χαρακτήρα,
οι οποίοι καταστράφηκαν από σεισμούς
κατά τη διάρκεια της Ανακτορικής Περιόδου (2η χιλιετία π.Χ.). Ορισμένοι από αυτούς τους οικισμούς ήταν παραθαλάσσιοι, άλλοι δε σε σχετικά κοντινή απόσταση
από τις ακτές και με θέα σε αυτές.

Το 14ο αιώνα π.X. επιβλήθηκαν στο νησί
οι Mυκηναίοι, όπως προκύπτει από το
μεγάλο αριθμό μυκηναϊκών αγγείων. Το
Ποσείδιο (Ποτίδαιο), το σημαντικότερο
λιμάνι, φαίνεται πως ερήμωσε από επιδρομές μετά το 1200 π.X. Τότε οι κάτοικοι
εγκαταστάθηκαν σε φύσει οχυρή θέση,
το σημερινό Aπέρι, όπου ίδρυσαν την
πόλη Kάρπαθο.
Το νησί κατά τη διάρκεια των Iστορικών
Xρόνων γνώρισε περίοδο ακμής και είχε
τρεις μεγάλες πόλεις.
Την Eλληνιστική και τη Pωμαϊκή Eποχή
ήταν ενσωματωμένο στη Pόδο και γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, χάρη κυρίως στο
ευρύχωρο λιμάνι του, το οποίο αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για το ρωμαϊκό
στόλο.
Τη Bυζαντινή Eποχή υπήρξε αρχικά τμήμα της Eπαρχίας των Nήσων, για να υπαχθεί αργότερα στο Θέμα της Kρήτης. Την
περίοδο αυτή δέχτηκε καταστροφικές
επιθέσεις, γεγονός που ανάγκασε τους
κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε ψηλότερα σημεία του νησιού,
μακριά από το λιμάνι.
Το 1204 η Κάρπαθος πέρασε στην ηγεμονία του Λέοντος Γαβαλά, το 1282 περιήλθε στο γενουάτη Aνδρέα Mορέσκο και
από το 1306 ανήκε στον άρχοντα της Kρήτης, Aνδρέα Kορνάρο, έως το 1537, όταν,
λεηλατημένη από τον Mπαρμπαρόσα,
παραδόθηκε στους Tούρκους.
Στους κατοπινούς αιώνες το νησί ακολούθησε την ιστορική πορεία των άλλων

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

(514) 289-8585

20 years at your service!
24 HOUR MONITORING

Δωδεκανήσων και ενσωματώθηκε επίσημα στην Ελλάδα το 1948.
ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ
Πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι της Καρπάθου, τα Πηγάδια (ταυτίζονται με το
αρχαίο λιμάνι Ποσείδιο ή Ποτίδαιο) είναι
ένας οικισμός (φωτ.) με σύγχρονο χαρακτήρα και τουριστική υποδομή, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.
Πάνω από το λιμάνι, σε επίκαιρη θέση,
υψώνεται ο βράχος (Βούνος) με τα λείψανα της ακρόπολης του αρχαίου Ποσειδίου.
Σώζονται τμήματα από κυκλώπεια τείχη
και θεμέλια κτιρίων, ενώ πιθανολογείται
η ύπαρξη οχυρής εγκατάστασης στους
Mυκηναϊκούς Xρόνους, καθώς και ιερού
της Λινδίας Aθηνάς, πολιούχου κατά τους
Iστορικούς Xρόνους.
Από την άποψη των αξιοθέατων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν το κτίριο του Επαρχείου, τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής
βασιλικής της Αγίας Φωτεινής (ναός του
5ου – 6ου αιώνα, χτισμένος στη θέση ιερού
των Διόσκουρων), στη θέση «Άφωτη»,
στην παραλία, και η σπηλιά του Ποσειδώνα, στη θέση «Mύλοι», μνημειώδης
λαξευτός τάφος ή ιερό (αφιερωμένο ίσως
στην Αφροδίτη).
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Στο νότιο τμήμα του νησιού, εντός
ενός «τόξου» που διαγράφεται δυτικά
της πρωτεύουσας, βρίσκονται η Αμμοο-

πή (τουριστικό θέρετρο σε όμορφη περιοχή, με κολπίσκους, αμμουδερές παραλίες και βραχώδεις ακτές), οι Μενετές (με
την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου
και μουσική παράδοση), η Αρκάσα (με
λείψανα αρχαίας ακρόπολης και παλαιοχριστιανικής βασιλικής), το Όθος (ορεινό
χωριό που φημίζεται για τα παραδοσιακά
γλέντια του), το Απέρι (αρχοντοχώρι χτισμένο σε μικρό κοίλωμα πλαγιάς, ακρόπολη της αρχαίας Καρπάθου και παλαιά
πρωτεύουσα του νησιού) και η Βωλάδα (με παραδοσιακά σπίτια και την εκκλησία της Θεοτόκου).
Στο κεντρικό τμήμα του νησιού βρίσκονται ο Λευκός (παραθαλάσσιο χωριό, σε
περιοχή με συνεχόμενους κολπίσκους και
αμμουδερές παραλίες), το Μεσοχώρι (τα
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια
του, κρεμασμένα πάνω από τη θάλασσα,
ατενίζουν το πέλαγος και το ηλιοβασίλεμα) και τα Σπόα (χτισμένα σε πλαγιά βουνού, αγναντεύουν τη θάλασσα).
Τέλος, στο βόρειο τμήμα της Καρπάθου
βρίσκονται η ξακουστή Όλυμπος, ένα
υπαίθριο λαογραφικό μουσείο σε τοπίο
άγριας φυσικής ομορφιάς, και το Διαφάνι, το επίνειο της Ολύμπου, το δεύτερο
λιμάνι του νησιού.
Ξεχωριστής αναφοράς χρήζουν ο Μακρύς Γιαλός, τουριστική περιοχή στη
νοτιοανατολική ακτογραμμή του νησιού
(εκτεινόμενη από τον Αφιάρτη έως το
αεροδρόμιο), όπου συγκεντρώνονται λάτρεις του σερφ από όλον τον κόσμο, και
το Φοινίκι, πλησίον της Αρκάσας (ψαροχώρι χτισμένο στο μυχό μικρού όρμου,
καταφύγιο για αλιευτικά σκάφη).
Η ΣΑΡΙΑ
Νησί βορείως της Kαρπάθου, η Σαρία χωρίζεται από αυτή με μια στενή και
ρηχή θαλάσσια λωρίδα (Στενό).
Το ορεινό αυτό νησί (ψηλότερη κορυφή,
630 μ.) έχει έκταση περίπου 20 τ. χλμ.,
αποτελεί δε σημαντικό βιότοπο με ιδιαίτερα αξιόλογη πτηνοπανίδα.
Όπως αναφέρει ο Στράβων, στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ η πόλη Nίσυρος. Επιγραφές μαρτυρούν την ύπαρξη ιερού του
Απόλλωνα Πορθμίου.
Στο νησί υπάρχουν ερείπια οικισμών
στο Άργος (βόρειο τμήμα) και στα Παλάτια (ανατολικό τμήμα), όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως αρκετά ευρήματα.
Τα Παλάτια έχουν όμορφη ακρογιαλιά με
λίγα δέντρα.

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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Κεμπέκ: Πληθαίνουν τα περιστατικά
ανάφλεξης μπαταριών
Οι πυρκαγιές μικρών ηλεκτρικών οχημάτων προκαλούν
ανησυχία στους πυροσβέστες λόγω του κινδύνου εξάπλωσης

Ο

ι πυροσβέστες καλούνται όλο και
περισσότερο να σβήσουν πυρκαγιές που προκαλούνται από σκούτερ ή
ηλεκτρικά ποδήλατα με την καλπάζουσα
δημοτικότητα αυτών των μικρών οχημάτων.

Εν τω μεταξύ, η κυρία Louise Desrosiers
υπενθυμίζει σε όλους τους χρήστες τέτοιων συσκευών, ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου αντιπροσωπεύουν
έναν πραγματικά αόρατο κίνδυνο, καθώς
δε χρησιμοποιούνται μόνο σε μικρά ηλεκτρικά οχήματα.
«Βρίσκονται παντού: σε τηλέφωνα, σε
Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
φορητούς υπολογιστές, σε σκούτερ,
Local Journalism Initiative Reporter
σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, σε παιχνίδια,
«Ας είμαστε ειλικρινείς. Αναμένουμε smartwatches, σε εργαλεία και αυτοκίνηότι το φαινόμενο θα αυξηθεί τα επόμενα τα και πολλές άλλες συσκευές» λέει.
Η κ. Desrosiers υποστηρίζει επίσης, ότι
χρόνια γιατί θα υπάρχουν περισσότεροι
που θα τα αγοράσουν», λέει ο Alexandre οι μπαταρίες σε αυτές τις συσκευές έχουν
Lajoie, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πυρο- υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και γι› αυτό
αναφλέγονται πολύ γρήγορα σε περίπτωπροστασίας του Κεμπέκ (SPCIQ).
Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από ση που κάποιος δεν έχει διαβάσει σωστά
αυτά τα μικρά οχήματα εξοπλισμένα τις οδηγίες και τις χρησιμοποιεί λανθαμε επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου σμένα.
«Παρατηρήσαμε ότι υπήρχε μια θερμική
έχουν πρόσφατα καταμετρηθεί. Από το
φυγή
κατά την έναρξη αυτού του είδους
2020 έως σήμερα, υπάρχουν τουλάχιστον
21 τέτοιες πυρκαγιές μόνο στην πόλη του πυρκαγιάς. Γίνεται επιθετικά και γρήγοΚεμπέκ. «Σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρι- ρα. Ειδικά όταν ο ιδιοκτήτης προσθέτει ή
κές συσκευές όπως ποδήλατα, σκούτερ τροποποιεί εξαρτήματα της συσκευής για
να πάει πιο γρήγορα στο σκούτερ του για
και segways», λέει ο κ. Lajoie.
παράδειγμα», προειδοποιεί ο ειδικός της
SIM.
Τα ηλεκτρικά σκούτερ εξακολουθούν να
μην προβλέπονται στον Κώδικα Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων. Ως εκ τούτου,
είναι παράνομα στους περισσότερους δημόσιους δρόμους στο Κεμπέκ.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο Μόντρεαλ, όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες δυτικές πόλεις, επισημαίνει
η Louise Desrosiers, επικεφαλής δημόσιας πληροφόρησης για την Πυροσβεστική
Υπηρεσία του Μόντρεαλ (SIM).
«Αυτό είναι ένα νέο παγκόσμιο πρόβλημα. Είμαστε σε επαφή με πυροσβέστες
στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες
γι’ αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι συσκευές είναι πιο προσιτές, επομένως περισσότεροι άνθρωποι τις αγοράζουν. Οπότε ναι,
αυτό μας ανησυχεί», εξηγεί η κ. Desrosiers.
Στη Γαλλία, ένα ηλεκτρικό σκούτερ της
μάρκας WegoBoard ανακλήθηκε λόγω
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τον περασμένο Μάιο. Ζητήθηκε δε από τους ιδιοκτήτες να σταματήσουν να συνδέουν ή
να επαναφορτίζουν αυτές τις συσκευές.
Δεκαπέντε άνθρωποι χρειάστηκε να εκκενώσουν τα σπίτια τους το καλοκαίρι
του 2021, αφού έπιασε φωτιά η μπαταρία
ενός ποδηλάτου στο Κεμπέκ.
Από την πλευρά της, η SIM έχει εντοπίσει 10 πυρκαγιές που προκαλούνται από
μικρά ηλεκτρικά οχήματα από το 2020.
Τέσσερα ποδήλατα και έξι σκούτερ βρίσκονται στην πηγή αυτών των πυρκαγιών
στο Μόντρεαλ.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;
Χρησιμοποιήστε ένα χρονοδιακόπτη για
να απενεργοποιήσετε αυτόματα την τροφοδοσία κατά τη φόρτιση των μπαταριών.
Παραμείνετε στο σπίτι σας κατά την επαναφόρτιση μιας συσκευής και τηρήστε το
μέγιστο χρόνο που παρέχεται για επαναφόρτιση. Προστατέψτε την μπαταρία από
πιθανές πηγές θερμότητας κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων φόρτισης
και αποφύγετε την επαφή με το νερό.
Ελέγξτε ότι η μπαταρία της συσκευής δεν
έχει καταστραφεί. Ποτέ μη φορτίζετε τις
συσκευές σας κάτω από μαξιλάρι ή σε
οποιαδήποτε άλλη εύφλεκτη επιφάνεια.
Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Η μπαταρία ή συσσωρευτής λιθίου είναι πρωτογενής ηλεκτρικός συσσωρευτής
που έχει λίθιο ως άνοδο. Αυτοί οι τύποι
μπαταριών αναφέρονται επίσης ως μπαταρίες μεταλλικού λιθίου. Ξεχωρίζουν
από τις άλλες μπαταρίες λόγω της υψηλής πυκνότητας φορτίου (μεγάλη διάρκεια ζωής) και του υψηλού κόστους ανά
μονάδα. Ανάλογα με το σχεδιασμό και τις
χρησιμοποιούμενες χημικές ενώσεις, τα
στοιχεία λιθίου μπορούν να παραγάγουν
τάσεις από 1,5 V (παρόμοια με μπαταρίες ψευδαργύρου – άνθρακα ή αλκαλικές
μπαταρίες) μέχρι περίπου 3,7 V.
Οι πρωτογενείς μπαταρίες λιθίου μιας
χρήσης πρέπει να διακρίνονται από τις
δευτερογενείς μπαταρίες ιόντων λιθίου και τις μπαταρίες λιθίου-πολυμερούς,
που είναι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Το λίθιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, επειδή τα ιόντα του μπορούν να διαταχθούν
ώστε να μετακινηθούν μεταξύ της ανόδου και της καθόδου, χρησιμοποιώντας
παρεμβαλόμενη ένωση λιθίου ως υλικό
καθόδου, αλλά χωρίς τη χρήση μεταλλικού λιθίου ως υλικού ανόδου. Κακή μεταχείριση κατά τη διάρκεια της φόρτισης
ή της εκφόρτισης μπορεί να προκαλέσει
εξαέρωση κάποιων από τα συστατικά
τους, που μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις
ή φωτιά.
Πηγή: Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μόντρεαλ

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
SATELLITE TV

ΣΤΟ 232/1034

FIBE TV

ΣΤΟ 216/1216

Απ' ευθείας μετάδοση
και στο icitelevision.ca

Αυτή την Κυριακή 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
"ΠΟΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ" ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή 14 Αυγούστου:

7:30 το πρωί και 9:30 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Δευτέρα 15 Αυγούστου: 9:30 το πρωί
Τρίτη 16 Αυγούστου: 8:30 το πρωί
Τετάρτη 17 Αυγούστου: 5:30 το πρωί
Πέμπτη 18 Αυγούστου: 7:30 το πρωί
Παρασκευή 19 Αυγούστου: 3:30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 20 Αυγούστου: 4:30 το απόγευμα
Κυριακή 21 Αυγούστου: 3:30 το πρωί
Πληροφορίες - Συμμετοχή - Διαφημίσεις:
514 437-0898 • tvnea.ca@gmail.com
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Ο

Ο Τζέισον Μομόα
έγινε... αεροσυνοδός

Τζέισον Μομόα έγινε αεροσυνοδός της Hawaiian Airlines για να
γιορτάσει τη συνεργασία του αερομεταφορέα με την εταιρεία εμφιαλωμένου
νερού Mananalu της οποίας είναι ιδιοκτήτης και κατέγραψε τα πάντα σε ένα
βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.
Προς έκπληξη των επιβατών, ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια πτήσης σέρβιρε το νερό που είναι γνωστό για
την ανακυκλώσιμη συσκευασία του
– και μάλιστα έκανε ειδική ανακοίνωση μέσω της ενδοεπικοινωνίας.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η ιδέα για την
εταιρεία εμφιαλωμένου νερού γεννήθηκε σε μια πτήση, όταν σκέφτηκε ότι
θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος κατανάλωσης νερού από ένα μικρό
πλαστικό μπουκάλι μιας χρήσης και άρχισε να αναζητά λύση φτιάχνοντας μια

απεριόριστα ανακυκλώσιμη έκδοση.
«Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αλουμίνιο;» αναφέρει στο βίντεο. «Υπάρχουν ανθρακούχο νερό, μπύρα, σόδα,
αναψυκτικά. Γιατί πρέπει να έχω
αυτή τη μικρή συσκευασία νερού;».
Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο τής
εταιρείας, με την πώληση κάθε συσκευασίας από αλουμίνιο αφαιρείται
επίσης το ισοδύναμο ενός πλαστικού
μπουκαλιού νερού από τον ωκεανό.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μομόα
πρόσθεσε, «...είναι τιμή που η Hawaiian
Airlines είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που συνεργάζεται με τη Mananalu.
Φέτος απομακρύναμε 3 εκατομμύρια
πλαστικά μπουκάλια από τον ωκεανό.
Μη σταματάτε να ταράζετε τα νερά για
να σώσετε τον όμορφο πλανήτη μας».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χώρισε το ζεύγος
Κιμ Καρντάσιαν – Πιτ Ντέιβιντσον

Η

σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν και ο διάσημος από το «Saturday Night Live» κωμικός Πιτ
Ντέιβιντσον, έβαλαν τέλος στο ειδύλλιό τους ύστερα από εννέα μήνες σχέσης, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Μεταξύ άλλων, το «E! News» και το «People» –
επικαλούμενα καλά πληροφορημένες πηγές – μεταδίδουν ότι το ζευγάρι χώρισε πριν από λίγες ημέρες.
Εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να κάνει
οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος του Πιτ Ντέιβιντσον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
Το ειδύλλιο του ζεύγους ξεκίνησε όταν η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν παρουσίασε το
σόου «Saturday Night Live» τον Οκτώβριο του 2021. Η Καρντάσιαν, που αναμένει την
οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, πρωταγωνιστεί σε ένα
νέο ριάλιτι με την οικογένειά της που προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα
Hulu. | © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπραντ Πιτ αγόρασε ιστορική
βίλα 40 εκ. δολαρίων

Ο

σούπερ σταρ του Χόλιγουντ,
Μπραντ Πιτ, φέρεται να αγόρασε
ένα εκπληκτικό σπίτι που είναι γνωστό
με το όνομα «Seaward» στην Καλιφόρνια
και χτίστηκε για τον Αμερικανό συγγραφέα Ντάνιελ Τζέιμς (D. L. James) αξίας 40
εκατ. δολαρίων.
Βρίσκεται στην πόλη Carmel-by-the-Sea
στην κομητεία Monterey της Καλιφόρνιας και έχει μία μοναδική θέα, σύμφωνα
με το αποκλειστικό δημοσίευμα της
Dailymail. Η πόλη έγινε γνωστή για το
διάσημο κάτοικο της, Κλιντ Ίστγουντ, ο
οποίος το 1986 εκλέχθηκε δήμαρχος της
πόλης για μία θητεία.
Ο αρχιτέκτονας Τσαρλς Σάμνερ Γκριν
(Charles Sumner Greene) ανέλαβε το σχεδιασμό του κτίσματος για το συγγραφέα
του «Famous All Over». Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της εταιρείας «Searock»
που ανήκει στον επιχειρηματία και χρηματοδότη Τζο Ρίτσι (Joe Ritchie) και στη
σύζυγό του, το 1999.

Το πολυτελές ακίνητο, το οποίο απέχει
μόλις λίγα μέτρα από την παραλία, συνδυάζει πέτρα και ξύλο, όλα «επιλεγμένα» από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα.
Διακρίνεται για τα καμπυλωτά παράθυρα, τους πέτρινους τοίχους, τα ιδιαίτερα
μονοπάτια και την παραδοσιακή του στέγη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γκριν
«έχτισε τους εξωτερικούς τοίχους με
πέτρα ώστε να φαίνονται ότι «μεγαλώνουν» μέσα στα βράχια».
Ο φωτογράφος Αλεξάντερ Βέρτικοφ
(Alexander Vertikoff) είχε φωτογραφήσει
το ακίνητο το 1997.
«Όταν το φωτογράφισα, δεν είχε κατοικηθεί για αρκετό καιρό. Ήταν σε μία συνεχή κατάσταση να τελειώσει για 50 χρόνια. Ήταν δύσκολο να διακρίνεις τι είναι
το κάθε δωμάτιο. Δεν είναι τόσο μεγάλο
και έχει απίστευτη ιδιωτικότητα. Απλά δε
φτιάχνουν ιδιοκτησίες σαν κι αυτή πια».
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το εκρηκτικό μοντέλο από τη
Σερβία που ξετρελαίνει
το ανδρικό κοινό

Η

Bojana Krsmanovic τα έχει όλα. Καλλίγραμμο κορμί, ατελείωτα πόδια, πανέμορφο πρόσωπο…

Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο, που είναι το κεντρικό πρόσωπο σε διαφημιστικές καμπάνιες
μεγάλων εταιρειών.
Το εκρηκτικό μοντέλο από τη Σερβία ξετρελαίνει με την εμφάνισή της το ανδρικό κοινό.
Η Bojana Krsmanovic ανεβάζει συχνά φωτογραφίες της στο Instagram και αναστατώνει
ευχάριστα τους followers της, ειδικά όταν ποζάρει με μαγιό.

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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ΕΛΛΑΔΑ | ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επικοινωνία Υφυπουργού
Εξωτερικών Α. Κατσανιώτη
με Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο για το νοσοκομείο
«Βαλουκλή»

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

Α. Κατσανιώτης: Η Ελληνική Πολιτεία έτοιμη να συμβάλει
για την αποκατάσταση τού νοσοκομείου «Βαλουκλή»
της Κωνσταντινούπολης

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.

www.hermesoverseas.com
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...

το μεγαλύτερο δίκτυο
σεβόμαστε
το όνομάQc
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γραφείων
στην Ελλάδα,

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

Τ

η βαθύτατη θλίψη και συγκίνηση για
τις ζημιές που υπέστη το γηροκομείο
του Ελληνικού Νοσοκομείου «Βαλουκλή»
της Κωνσταντινούπολης από την πυρκαγιά, εξέφρασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών
Ανδρέας Κατσανιώτης, σε τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε την
αμέριστη συμπαράσταση της Ελληνικής
Πολιτείας προς την Ελληνική μειονότητα
και την προθυμία να συμβάλει για την
αποκατάσταση του σημαντικού κτιρίου
που αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
Ο κ. Κατσανιώτης μάλιστα είχε επικοινωνία την ημέρα της καταστροφής και με
τον πρόεδρο του Ελληνικού Νοσοκομείου
προκειμένου να ενημερωθεί για το μέγεθος των ζημιών. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη πως την 1η Σεπτεμβρίου
2022 θα επισκεφτεί το Φανάρι με αφορμή
τη Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού
Θρόνου και την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού έτους.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ
ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΔΕΕ)
Εξάλλου, νωρίτερα στα μέσα Ιουλίου, ο
Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης υποδέχθηκε στο Υπουργείο
Εξωτερικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), υπό τον Πρόεδρό
της, Πολιτειακό Γερουσιαστή του Rhode
Island των ΗΠΑ, Λεωνίδα Ραπτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο
Υφυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στο
σημαντικό ρόλο της ΠαΔΕΕ και στις πολυσχιδείς δράσεις της, υπογραμμίζοντας
ειδικότερα τη συμβολή της στην ενδυνάμωση και τόνωση των δεσμών των

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

προκειμένου να μεταφέρει
το λάδι σας από το χωριό σας
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα
από την Ελλάδα.

αποδήμων με τη μητέρα – πατρίδα, στην
Προσέχουμε τα πράγματά σας...
προβολή των εθνικών θέσεων της χώρας
και στην προώθηση της ελληνικής γλώσσεβόμαστε το όνομά μας.
σας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Ο κ.
Κατσανιώτης παρουσίασε αναλυτικά τους
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Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Είναι ένας τρόπος να δείξουμε
την κοινωνική μας αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μ
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξα
στην Ελλάδα που πλήττονται
αυτές
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πάντα,
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χωριόησας
στην Ελλάδ
στην πόρτα σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Για μεταφορές από ένα μικρό δέμα μέχρι ολόκληρη την οικοσκευή και
το αυτοκίνητό σας από Καναδά στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον Καναδά.
George
Tellides
Soula
Απαράμιλλες τιμές,
άψογηTellides
εξυπηρέτηση,
35 χρόνια
πείρα. Carol Deros

514-927-3721

Chartered Real Estate Broker

514-258-1829
Real Estate Broker

514-258-8845
Real Estate Broker

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα και δικαιούστε μόνο μία βαλίτσα 22 κιλών;
Consult all our listings at www.tellides.com
Σας μεταφέρουμε τις έξτρα βαλίτσες σας στην Ελλάδα με μόνο $50.00, ανεξαρτήτως
Και μετά
όπως
σας μεταφέρουμε το λάδι σας από το χωριό σας στην Ελλάδα
Ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε
τη πάντα,
συνάστην
σας στο Μόντρεαλ, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
ντηση, πως «η συμβολή
της πόρτα
Διασποράς

στην προάσπιση των εθνικών μας θέσεων
και δικαίων είναι καθοριστική. Με το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού είμαστε σε διαρκή επαφή, για το συντονισμό
δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση
της διεθνούς εικόνας της πατρίδας μας».

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

Α-Έλα Η
Μάγδα
μου. Τι έγινε,
σου Η
βρήκε
εισιτήρια Μ-Α, είπα
ΑΛΕΚΑ
ΚΑΙ
ΜΑΓΔΑΛΩ
ΘΑκι εγώ…
ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ
ο Λάμπης;
προφυλάξεις.
Κι εδώ, και στο ταξίδι.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ Α-Άλλες
ΜΕΣΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
μουNouvelles
να τις μάθω.Grecques Canadiennes
Tα Ελληνοκαναδικa Μ-Για
Nεα •πες
Les
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις;
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που

EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

COMMISSION

2. %
99

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

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

*

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo
for rent in an excellent location, large living
in the back. Certaines
Great for investors
or contractors,
Residential
zoning conditions
room, 2 good sizeapply*
bedrooms, new counter
conditions
s’appliquent*
/ Certain
permitting building up to a three storey building. Property has been tops and backsplash in kitchen, freshly
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing painted, very clean and well maintained
Includes 1 indoor parking spot.
work to be done to make it suitable for residential living. Great building.
Available immediately!!!
potential!!
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MLS: Σταθερά στο γκρουπ των πρωτοπόρων το Μόντρεαλ
2-2 με το Μαϊάμι

ισοπαλίες) που το κρατάει σταθερά στην
3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με
40 βαθμούς, έναντι 42 της Νέας Υόρκης
και 45 της πρωτοπόρου Φιλαδέλφεια.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της
τελευταίας αγωνιστικής, η βαθμολογία
και το πρόγραμμα έχουν ως εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ

υναρπαστικό στα πρώτα 21 λεπτά
ήταν το παιχνίδι στο «Saputo
Stadium» το Σάββατο 6 Αυγούστου,
ανάμεσα στο Μόντρεαλ και το
Μαϊάμι, παρουσία 18.000 θεατών.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο
5ο λεπτό με τον Κιότο, οι φιλοξενούμενοι
απάντησαν άμεσα (6΄) με τον Χιγκουαΐν
αλλά στο 21ο λεπτό ο Κιότο και πάλι με
πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στους
Μοντρεαλίτες. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι
λίγο πριν τη λήξη (79΄) βρήκαν τον τρόπο
να «δραπετεύσουν» με το βαθμό της
ισοπαλίας, με το τέρμα του Ροντρίγκεζ.
Αυτό ήταν το 5ο συνεχόμενο παιχνίδι για
το Μόντρεαλ χωρίς ήττα (3 νίκες και 2

Portland-Dallas 1-1
Real Salt Lake-LAFC 1-4
Austin-San Jose 3-3
Colorado-Minnesota 4-3
Kansas City-LA Galaxy 4-2
Nashville-Toronto 3-4
Montreal-Inter Miami 2-2
Columbus-NY City 3-2
DC United-NY Red Bulls 0-0
Cincinnati-Philadelphia 3-1
Orlando-New England 0-3
Charlotte-Chicago 2-3
Atlanta-Seattle 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] PHILADELPHIA 45 (41-18)
02] NY CITY 42 (43-24)

IFFHS: Ο ΠΑΟΚ πρώτη ελληνική
ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη

03] MONTREAL 40 (40-39)
04] NY RED BULLS 37 (38-30)
05] COLUMBUS CREW 33 (31-26)
06] FC CINCINNATI 32 (40-43)
07] CHICAGO FIRE 30 (27-30)
08] ORLANDO CITY 30 (27-36)
09] INTER MIAMI 30 (29-39)
10] NEW ENGLAND 30 (35-34)
11] CHARLOTTE 29 (30-34)
12] ATLANTA 28 (31-34)
13] TORONTO 26 (34-42)
14] DC UNITED 22 (28-47)
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
01] LAFC 51 (48-24)
02] AUSTIN 45 (50-31)
03] FC DALLAS 36 (34-27)
04] MINNESOTA 35 (38-34)
05] REAL SALT LAKE 34 (31-33)
06] NASHVILLE SC 33 (33-34)
07] PORTLAND TIMBERS 33 (41-37)
08] SEATTLE SOUNDERS 32 (31-29)
09] LA GALAXY 30 (32-32)
10] COLORADO RAPIDS 30 (34-36)
11] VANCOUVER 30 (27-39)
12] HOUSTON DYNAMO 25 (29-39)
13] SAN JOSE 24 (39-49)
14] KANSAS CITY 23 (23-44)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
NY RED BULLS-ORLANDO CITY
CINCINNATI-ATLANTA
NEW ENGLAND-DC UNITED
PHILADELPHIA-CHICAGO
TORONTO-PORTLAND
INTER MIAMI-NY CITY
AUSTIN-KANSAS CITY
COLORADO-COLUMBUS
FC DALLAS-SAN JOSE
HOUSTON-MONTREAL
LA GALAXY-VANCOUVER
LAFC-CHARLOTTE
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
NASHVILLE-MINNESOTA
SEATTLE-REAL SALT LAKE
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
LAFC-DC UNITED
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ATLANTA-NY RED BULLS
TORONTO-NEW ENGLAND
NY CITY-CHARLOTTE
FC DALLAS-PHILADELPHIA
VANCOUVER-COLORADO

Στη Ρεάλ Μαδρίτης
η πρώτη κούπα για φέτος!

Νίκησε στον τελικό του Σούπερ Καπ
με 2-0 την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης

Σ

ιγά μην άφηνε το Σούπερ
Καπ της Ευρώπης, τον αγώνα
δηλαδή της κατόχου του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο την κάτοχο
του Γιουρόπα Λιγκ, η Ρεάλ Μαδρίτης.

O

ΠΑΟΚ είναι πλέον το σωματείο
που βρίσκεται πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη συλλόγων από τις
ελληνικές ομάδες, αφήνοντας πίσω του
τον Ολυμπιακό, που υποχώρησε για μία
ακόμα φορά στη βαθμολογία (1.8.2021
– 31.7.2022), που ανακοίνωσε η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).
Ο ΠΑΟΚ έχει την υψηλότερη θέση
ανάμεσα στις τέσσερις ελληνικές ομάδες που βρίσκονται μεταξύ των 300
κορυφαίων, καθώς καταλαμβάνει την
51η θέση (από 54ος) με 167,75 βαθμούς,
ενώ ο πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός είναι 55ος (από 29ος) με 166,5 βαθμούς.
Ο κυπελλούχος Ελλάδας Παναθηναϊκός είναι η τρίτη -στη σειρά- ελληνική
ομάδα και βρίσκεται στη 214η θέση

(από 219) με 85,5 βαθμούς, ενώ ο Άρης
είναι 251ος (από 259) με 75 βαθμούς.
Η Παλμέιρας παρέμεινε στην κορυφή
της βαθμολογίας (304 βαθμοί), μπροστά από τη Λίβερπουλ και τη Φλαμένγκο (αμφότερες από 291 βαθμούς), με
τους Άγγλους να ανεβαίνουν από την 4η
θέση και τους Βραζιλιάνους να παραμένουν σταθεροί.
Στο «TOP-100» βρίσκονται 62 ομάδες
από την UEFA, 30 από την CONMEBOL,
τέσσερις από την CAF, τρεις από την
AFC και μία από την CONCACAF, ενώ
υπάρχουν 33 διαφορετικές χώρες
(UEFA 21, CONMEBOL 6, CAF 3, AFC 2
και CONCACAF 1). Η Βραζιλία έχει 13
συλλόγους, ενώ Ιταλία και Ισπανία από
επτά και Αργεντινή, Αγγλία και Γαλλία
από έξι.

Στον τελικό που έγινε στο Ελσίνκι (Τετάρτη 10/8) νίκησε με 2-0 την
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και πήρε
το πρώτο από τα… έξι τρόπαια που
διεκδικεί φέτος! Μαζί πήρε τα 5 εκ.
ευρώ που είναι το χρηματικό έπαθλο
της ΟΥΕΦΑ στο νικητή, ενώ η Γερμανική ομάδα θα περιοριστεί στα 3,8 εκ. ευρώ.
Η κορυφαία ομάδα, βάσει τίτλων πέρσι, στην Ευρώπη, ξεκίνησε τη νέα σεζόν έτσι
όπως την άρχισε. Με τρόπαιο.
Μπορεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία να αρχίζει αυτή την εβδομάδα, στη Γερμανία
να έχει αρχίσει ήδη, αλλά η «βασίλισσα» ήταν αυτή που κυριάρχησε στο γήπεδο κι
έδειξε ότι και πάλι θα είναι από τις πρωταγωνίστριες στην Ευρώπη.
Κέρδος, η εμφάνιση του Βραζιλιάνου Βινίσιους, που στο επερχόμενο Μουντιάλ
«απειλεί» να επισκιάσει τον Νεϊμάρ στη «σελεσάο», αλλά και συνέπεια του Μπενζεμά στο σκοράρισμα (σημείωσε στο 65′ το 2-0, ενώ στο 41′ είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία). Ο Γάλλος έχει ένα ακόμα λόγο να είναι χαρούμενος. Έφθασε τα 234 τέρματα
με τη φανέλα της Ρεάλ και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών
της ομάδας αφήνοντας τον Ραούλ στη δεύτερη θέση με 233. Το σκορ άνοιξε στο 37′
ο Αλάμπα.
Η Αιντραχτ δεν κατάφερε να κάνει το παιχνίδι της. Όσες φορές ξεδιπλώθηκε και
έφθασε κοντά στο γκολ βρέθηκε στον «τοίχο» που λέγεται Κουρτουά. Ο Βέλγος, πρωταγωνιστής στον τελευταίο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, έδειξε για μια ακόμη φορά ότι
είναι ο κορυφαίος σε αυτή τη θέση.
Η Ρεάλ με το τρόπαιο αυτό έφθασε τις πέντε κατακτήσεις στο θεσμό, όσες και οι
Μπαρτσελόνα, Μίλαν.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρβαχάλ (85′ Ρίντιγκερ), Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, Μόντριτς (67′ Ροντρίγκο), Καζεμίρο, Κρόος (85′ Τσουαμενί), Βαλβέρδε (76′ Καμαβινγκά),
Μπενζεμά, Βινίσιους (85′ Θεμπάγιος)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τραπ, Τουρέ (70′ Αλάριο), Εντικά, Τούτα, Ρόντε (58′ Γκέτσε), Σο, Κνάουφ, Λεντς, Καμάντα, Λίντστρεμ (58′ Μουανί), Μπορέ
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EUROPA CONFERENCE LEAGUE:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1-1

EUROPA LEAGUE: ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ –
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-4 (ΠΕΝ.) | 1-1 (Κ.Α.) | 2-2 (ΠΑΡ.)

Ήταν Panathinaikos αλλά αποκλείστηκε Κέρδισε στη… ρώσικη
από Σλάβια και διαιτησία!
ρουλέτα ο Ολυμπιακός
Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με τον Σπόραρ, είχε δοκάρι και χαμένες
και συνεχίζει στο Europa!
ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Μπανκς δεν καταλόγισε πέναλτι
και αποβολή υπέρ του, με τη Σλάβια να παίρνει
την πρόκριση (1-1) στο τέλος

Ο

Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σλάβια Πράγας στην κατάμεστη Λεωφόρο και
αποκλείστηκε από τα play-offs του φετινού Europa
Conference League, «πληρώνοντας» την ήττα με
2-0 στο πρώτο ματς και τα λάθη του ρέφερι Μπουκέ, όμως κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου του.
Λάθη, βέβαια, που επαναλήφθηκαν και σήμερα (σ.σ.: Πέμπτη 11/8), αυτή τη φορά
από το διαιτητή Μπανκς, ο οποίος επέτρεψε στους Τσέχους να ολοκληρώσουν το ματς
με 11 παίκτες, αντί να αποβληθεί ο Μαντούς
στο 42’ για πέναλτι εναντίον του Σένκεφελντ.
Το
«τριφύλλι»
πάντως
στάθηκε και άτυχο, έχοντας ένα απίστευτο δοκάρι με τον Σπόραρ μόλις στο 2’, με το Σλοβένο επιθετικό να είναι και ο σκόρερ της ομάδας του με πλασέ στο 58ο λεπτό (φωτ.).
Αλλά αδίκησε και τον εαυτό του, καθώς, παρότι «έσβησε» ουσιαστικά τον αντίπαλο του, σπατάλησε τις φάσεις που έφτιαξε, έμεινε από δυνάμεις προς το τέλος και το πλήρωσε με την ισοφάριση
στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Γιουρέτσκα, που εκμεταλλεύτηκε λάθος του Καμπετσή.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (55’ Κουρμπέλης),
Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (77’ Καμπετσής), Τσέριν, Βαγιαννίδης (77’
Ιωαννίδης), Σπόραρ, Αϊτόρ.
Σλάβια Πράγας (Γίντριχ Τρπισόφσκι): Μαντούς, Ντουντέρα (82’ Μάσοπουστ), Κατσαράμπα,
Ουσού, Ντόρλεϊ, Τιέχι (82’ Γιουρέτσκα), Σρανζ (90’+7’ Τεκλ), Τραορέ (61’ Σέβτσικ), Χόλες,
Ολαγίνκα, Λίνγκρ (61’ Ουσάρ).
Διαιτητής: Πίτερ Μπανκς (Αγγλία).
Βοηθοί: Ντάνιελ Κούκ (Αγγλία), Γουέιντ Σμιθ (Αγγλία).
4ος διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία).

Χαμογέλασε στο θρίλερ ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες
έκαναν τα αδύνατα… δυνατά για να αποκλειστούν, αλλά
τελικά λύγισαν στα πέναλτι (2-2 κ.δ. / 4-3 πέναλτι) τη
Σλόβαν και πέρασαν στα playoffs του Europa.

Γ

λίτωσε στο τσακ το κάζο και συνεχίζει στα playoffs του Europa League
ο Ολυμπιακός. Έπειτα από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι, οι Πειραιώτες έβγαλαν νοκ άουτ τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στα πέναλτι, επικρατώντας 4-3 (1-1 κ.δ., 2-2 παρ.), με τον Βαλμπουενά να ευστοχεί στην
τελευταία εκτέλεση, αφού προηγουμένως ο Βατσλίκ είχε βάλει stop στον
Τσακβεντάτζε.
Ο Ζινκερνάγκελ στο 54’ έπιασε εκτός περιοχής σουτ, η μπάλα κόντραρε
στον Κανκάβα, αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίχτυα του Χόβαν για το
0-1. Αν και στο 90’+3’ ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να τελειώσει την
πρόκριση, εντούτοις ο Μασούρας τη σπατάλησε. Οι Πειραιώτες έφυγαν
στην κόντρα με τον Άβιλα που μοίρασε για τον Μασούρα, ο οποίος δεν
πάσαρε για να απλοποιήσει την κατάσταση και με το δυνατό του σουτ
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι!
Στα… καπάκια ήρθε η τιμωρία για τους Πειραιώτες. Μέσω φάσης που
είναι απαράδεκτο να συμβαίνει σε επαγγελματικό επίπεδο. Κανείς «ερυθρόλευκος» δε βγήκε πάνω στον Άγκμπο μετά την πάσα σε εκτέλεση
κόρνερ, ο παίκτης της Σλόβαν έκανε σέντρα-σουτ και ο Σάπονιτς ήρθε με
φόρα για το 1-1.
Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, στην οποία η Σλόβαν πήγε με
αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Αμπενα δέχθηκε δεύτερη κίτρινη, αφού μανούριασε με τον Τικίνιο.
Στο 100’, η μακρινή μπαλιά του Εμβιλά άνοιξε την άμυνα των γηπεδούχων, ο Μασούρας έκανε κεφαλιά-πάσα για τον Αγκιμπού Καμαρά που
σκόραρε από κοντά (1-2).
Λόγω νέας τρικυμίας στην άμυνά του, με τους γηπεδούχους να παίζουν
βόλεϊ στην περιοχή του στο 108’ έγινε το 2-2, με τον Γκριν, κι έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά την πρόκριση.

EUROPA CONFERENCE LEAGUE: ΑΡΗΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2-1

Καλύτερος αλλά και αυτόχειρας Άρης, αποκλείστηκε από τη Μακάμπι

Ο Άρης ήταν καθολικά ανώτερος, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την κόκκινη της Μακάμπι, δέχθηκε φτηνό γκολ και το 2-1 δεν του αρκούσε για την πρόκριση
(συνολικό σκορ 3-2 υπέρ των Ισραηλινών)
τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Confernce League,
ωστόσο μετά και το εις βάρος τους 2-0
από το πρώτο ματς, γνώρισαν τον αποκλεισμό.
Η ομάδα του Μπούργος ήταν ανώτερη
σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωστόσο, όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε τις πολλές της ευκαιρίες και τον παίκτη παραπάνω από το 58’ (κόκκινη Γκλάζερ), αλλά δέχθηκε κι ένα φτηνό γκολ.
άλεψε, έδειξε ότι μπορούσε, αλλά
Μάλιστα, ήταν και η μοναδική φάση που
δεν τα κατάφερε ο Άρης! Οι Θεσσα- δε λειτούργησε καλά σε αμυντικό επίπεδο,
λονικείς επικράτησαν 2-1 υποδεχόμενοι δείχνοντας σαφής βελτίωση σε σχέση με

Π

τον αγώνα στο Ισραήλ (όπως φυσικά και
στον παραγωγικό τομέα).
Ο Γκρέι άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι στο 60’, φτάνοντας τα πέντε γκολ με
τους Θεσσαλονικείς. Ο Ζάχαβι ισοφάρισε
στο 74’, με τον Ντουκουρέ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 81’. Δοκάρι για τον
Άρη στο 25’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Πάλμα.

Ντουκουρέ (90’+5’ Ντιόπ), Νταμπό (68’
Καμάτσο), Μανσίνι (78’ Ματέο Γκαρσία) –
Πάλμα (90’+6’ Χατζηιωάννου), Γκρέι.
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Βλάνταν Ίβιτς): Πέρετζ – Ζεράλδες, Νιρ Μπιτόν, Γεϊνί, Σαμπορίτ – Κούβας (66’ Γκολάσα), Φαν
Όφερεμ (90’ Ρίκαν), Γκλέιζερ, Κανιτσόβσκι (90’+1’ Νταν Μπίτον), Χοζές (78’ Καντίλ) – Γιοβάνοβιτς (66’ Ζάχαβι).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Άρης (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα –
Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς,
Πίρσμαν – Ιτούρμπε (68’ Μανού Γκαρθία),

Διαιτητής: Τζον Μπίτον (Σκωτία)
Βοηθοί: Ντάνιελ ΜακΦάρλεϊν
και Ντάγκλας Πότερ
4ος διαιτητής: Στιβ ΜακΛίν

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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FESTIVAL
LA FLAMME
HELLÉNIQUE

Ενημέρωση
από την Ελλάδα
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Δεκαπε ν
FOOD

MUSIC

GAMES

FRIDAY, AUG 19 From 6 p.m. - 11 P.M.
SATURDAY, AUG 20 FROM 12 NOON - 11 P.M.
SUNDAY AUG 21 FROM 12 NOON - 11 P.M.

Ο

ι καλοκαιρινές διακοπές δεν στάθηκαν εμπόδιο στις υποχρεώσεις που ανάλαβαν τα μέλη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. Με τη
βοήθεια των εργαλείων που παρέχει η σύγχρονη
τεχνολογία, όπως οι διαδικτυακές συνεδριάσεις, η
ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.ά., τα μέλη που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο είναι σε διαρκή επαφή, ώστε να
προχωρούν το έργο της Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργος Τσούκας, ο
οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει σχηματίσει μια
ομάδα δράσης με μέλη του ΔΣ που βρίσκονται, επίσης, στην πατρίδα, η οποία έχει συναντήσεις με
υπουργούς και άλλους παράγοντες της Ελληνικής
Κυβέρνησης, για την προώθηση των θεμάτων της
Κοινότητάς μας.
Η ομάδα αποτελείται από τη Γραμματέα Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δρ. Βίκυ Μπάφη, τον Γραμματέα Νεολαίας και Αθλητισμού Δρ. Ορέστη Τσούκα, τον Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Κυριάκο Πολυμενάκο, το
μέλος του ΔΣ Γεράσιμο Κολαΐτη και τη Διευθύντρια
του παραρτήματος ΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» Γεωργία Τσάκαλη. Η ομάδα συμπληρώνεται
από τις Ομοσπονδιακές Βουλευτές Άννυ Κουτράκη
και Εμμανουέλλα Λαμπροπούλου, οι οποίες, για μια
ακόμη φορά, πρόσφεραν από τον προσωπικό χρόνο
των διακοπών τους, για να στηρίξουν του Κοινοτικό
έργο.
Πέρα από την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη, η αποστολή της ΕΚΜΜ είχε συναντήσεις με την
Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή και άλλους εκπαιδευτικούς παράγοντες, με σκοπό την αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρέχουν τα
σχολεία μας.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Δρ. Γιώργος Τσούκας, στο
πλαίσιο της σταθερής προσπάθειας για την αδιά-

κοπη βελτίωση των σχολείων μας, ζήτησε από την
Ελληνίδα Υφυπουργό την αποστολή περισσότερων
δασκάλων από την Ελλάδα, καθώς και αποστολή περισσότερων βιβλίων για τους μαθητές.
Μέλη της αποστολής συναντήθηκαν, επίσης, με τη
φιλόλογο Ευαγγελία Γεωργατζή των ειδικών εκπαιδευτικών εκδόσεων Neohel για την παρουσίαση του
προγράμματος “Greek As a Second Language” (Τα
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα) και την Ευγενία Μανωλίδου της σχολής αρχαίων ελληνικών «Ελληνική
αγωγή», με την προοπτική ευρύτερης συνεργασίας.
Η νέα διοίκηση της Κοινότητας δίνει μεγάλη βαρύτητα στην περεταίρω ανάπτυξη των σχολείων μας.
Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί είναι η ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης όλων των τάξεων με
την εξασφάλιση όσων Smart TVs χρειάζονται ακόμη, η εξασφάλιση φορητών υπολογιστών για όλους
τους μαθητές, φροντιστηριακές ώρες, δύο φορές
την εβδομάδα, μετά το σχολείο, για όσους μαθητές
το έχουν ανάγκη και αδελφοποίηση με σχολεία της
Ελλάδας.
Στο Μοντρεάλ, ο Ταμίας Γιάννης Ρουμελιώτης συνεργάζεται στενά με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της
ΕΚΜΜ Διονύση Κότσορο, για τον έλεγχο και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Κοινότητας.
Επιπλέον, σύσσωμη είναι η παρουσία των Περιφερειακών Συμβουλίων για τη διοργάνωση των φετινών πανηγυριών και άλλων θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
Τέλος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκονται στο Μοντρεάλ, θα παρευρεθούν σε συνάντηση
γνωριμίας με τον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και
Ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα επισκεφτεί τα γραφεία της Κοινότητας τις επόμενες μέρες. Θα τον υποδεχτεί ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
της ΕΚΜΜ Δρ. Μιχάλης Τσούκας.

Μ

ετά την επιτυχία των καλοκαιρινών πανηγυριών της Νότιας Ακτής και του Λαβάλ, όπως κάθε
φορά, τη σκυτάλη παίρνει το Πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου, γνωστό και ως «Festival La flamme
hellénique», που διοργανώνεται τις ημέρες γύρω
από τη μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου,
στην περιοχή του Park Extension, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ.
Φέτος, το τριήμερο πανηγύρι θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 19 Αυγούστου, στις 6:00 μ.μ. Το Σάββατο,
20 και την Κυριακή 21 Αυγούστου, θα ανοίξει για το
κοινό από τις 12 το μεσημέρι. Και τις τρεις μέρες θα
κλείνει στις 11 μ.μ.
Όπως πάντα, η μεγάλη αυτή ελληνική γιορτή θα
πραγματοποιηθεί επί της οδού St-Roch, μεταξύ της
Wiseman και της Champagneur, περιοχή την οποία
θα έχει αποκλείσει ο Δήμος του Μοντρεάλ από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Το σημείο στο οποίο γίνεται το
πανηγύρι μας αποτελεί πόλο έλξης και για πολλούς
ξένους που ζουν στην περιοχή, οι οποίοι έχουν την
ευκαιρία να γευτούν τις υπέροχες ελληνικές γεύσεις
και να απολαύσουν το ελληνικό γλέντι.
Στο φετινό πανηγύρι θα σερβίρονται σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλου, γουρουνοπούλα, σαλάτες, μπύρα, αναψυκτικά και γλυκά. Η μουσική κάλυψη θα γίνει από την Technosonic, ενώ θα υπάρχουν
πολλά χορευτικά συγκροτήματα. Για τα παιδιά θα
υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με φουσκωτά
παιχνίδια.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Μοντρεάλ της ΕΚΜΜ
ευχαριστεί όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για την επιτυχία του πανηγυριού.
Σας περιμένουμε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org
Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΠΑΝΑΓΙΤ ΣΑ - ΜΙΚΡΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ
7700 av. de l’ Epée, Montréal, QC H3N 2E6
Tel. : 514 -273 -9888

ΠΑΝΑΓΙΤ
ΣΑ - ΜΙΚΡΗ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ
Δ Ε ΚΑ Π Ε Ν Τ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Ν 2 0 2 2
7700 av. de l’ Epée, Montréal, QC H3N 2E6
Tel. : 514-273 -9888
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ΜςΟτΣη ν ν ι ώ θ ο υ ν !
1 έως 13 Αυγούστου (και Σάββατα): 7:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση k’ Κήρυγμα
ΠΡΟΓΡ
Α κάθε
Μ Μμέρα,
Α ΙΕ
Ω Ν Α Κ ΟταΛονόματα
ΟΥΘΙΩ
Ν Υγείας.
Σύμφωνα με την «παράδοση»
και
θαΡδιαβάζονται
Υπέρ

Παρασκευή,
5 Αυγούστου:
Εσπερινός
Δευτέρα, 1 Αυγούστου:
9:00
το πρωΐ –Μεταμορφώσεως
Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ 7:00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ,
6 Αυγούστου:
ΜΕΤΑΜΟ7:00
ΡΦΩΣΗ
ΤΟΥΠαράκληση
ΣΩΤΗΡΟΣ.
1 έως 13 Αυγούστου
(και Σάββατα):
μ.μ. Ιερά
k’ Κήρυγμα
Όρθρος
Λειτουργία και
8:00
– 11:00
π.μ.
[ Κατάλυση
ιχθύος
] Υγείας.
Σύμφωναk’
μεΘεία
την «παράδοση»
κάθε
μέρα, θα
διαβάζονται
τα ονόματα
Υπέρ
Παρασκευή, 5 Αυγούστου: Εσπερινός Μεταμορφώσεως 7:00 μ.μ.
Π ΡΜΕΤΑΜΟ
Ο Γ Ρ Α ΜΡΦΩΣΗ
Μ Α Π ΑΤΟΥ
Ν Η ΓΣΩΤΗΡΟΣ.
ΥΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 Αυγούστου:
Όρθρος k’ Θεία
Λειτουργία 8:00
– 11:00 π.μ. [ [Κατάλυση
Κατάλυσηελαίου
ιχθύος] ]
ΚΥΡΙΑΚΗ,
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- ΠΑΡΑΜΟΝΗ

8:00 π.μ.: Όρθρος k’ Θεία Λειτουργία
Π Ρ Ο Γτης
Ρ ΑΙερής
Μ ΜΕικόνας
Α Π Α της
Ν ΗΚοίμησης
Γ Υ Ρ Η Στης Θεοτόκου
1:00 μ.μ.: Προσκύνηση
και του
Θεομητορικού
Μνήματος,
με ειδικήελαίου
ακολουθία.
ΚΥΡΙΑΚΗ,
14Πανσέπτου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- ΠΑΡΑΜΟΝΗ
[ Κατάλυση
]
•• 7:00
Πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος
8:00 μ.μ.:
π.μ.: Μέγας
Όρθρος
k’ Θεία Λειτουργία
Αρχιεπισκόπου
Καναδάτης
κ.κ.
Σωτηρίου.
• του
1:00Σεβασμιωτάτου
μ.μ.: Προσκύνηση
της Ιερής Εικόνας
Κοίμησης
της Θεοτόκου
• 8:30
μ.μ.:
Λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας
με κάθε
και του
Πανσέπτου
Θεομητορικού
Μνήματος,
με λαμπρότητα.
ειδική ακολουθία.
•• 11:00
το βράδυ:
ψαλεί ΙεράΕσπερινός
Παράκληση
από το Λαό της ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ.
7:00 μ.μ.:
Μέγας Θα
Πανηγυρικός
χοροστατούντος
Ο Ναός
θαΣεβασμιωτάτου
παραμείνει ανοικτός
όλη τη νύχτα.
του
Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ.κ. Σωτηρίου.
•
•

• 8:30 μ.μ.: Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με κάθε λαμπρότητα.
ΔΕΥΤΕΡΑ,
– ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ
ΗΜΕΡΑ
[ Κατάλυση
εις πάντα ]
• 11:0015τοΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
βράδυ: Θα ψαλεί
Ιερά Παράκληση
απόΓΙΟΡΤΗΣ
το Λαό της
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ.
8:00
π.μ.:
k’ Πανηγυρική
Θείατη
Λειτουργία
Ο Ναός
θα Όρθρος
παραμείνει
ανοικτός όλη
νύχτα.
ΤΡΙΤΗ,
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
– ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ,
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
– ΚΥΡΙΩΝΥΜΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΓΙΟΡΤΗΣ [ Κατάλυση
εις πάντα ]
7:00
Πανηγυρική
Θεία
Λειτουργία,
8:00 π.μ.:
π.μ.: Όρθρος,
Όρθρος k’
Πανηγυρική
Θεία
ΛειτουργίαΙερά Παράκληση
με ασπασμό της Ιερής Εικόνας και ακολουθία «επανατοποθέτησης».

ΤΡΙΤΗ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ – ΕΝΝΙΑΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
«της Παναγιάς τ ο φετιν ό πλησ ίασμα ας γίνει με σωστή προετοιμασί α !»
7:00 π.μ.: Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Ιερά Παράκληση
με ασπασμό της Ιερής «
Εικόνας
ακολουθία
Κ Α και
Λ Η
Π Α«επανατοποθέτησης».
Ν Α Γ Ι Α »
«της Παναγιάς τ ο φετιν ό πλησ ίασμα ας γίνει με σωστή
α !»μας.
Η χάρηπροετοιμασί
Της πάντοτε μαζί
Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Παπαγεωργίου

« Κ Α Λ Η

Π Α Ν Α Γ Ι Α »

*Το παρόν επέχει θέση προσωπικής πρόσκλησης
προς όλους και στον καθένα χωριστά ! ! !

Η χάρη Της πάντοτε μαζί μας.
Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Παπαγεωργίου

*Το παρόν επέχει θέση προσωπικής πρόσκλησης
προς όλους και στον καθένα χωριστά ! ! !
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Complexe funéraire • Funeral Complex
Στέφανος Σβουρένος

Ευχόμαστε σε όλη την παροικία Χρόνια Πολλά
Ἐν τῇ γεννήσει
τήν παρθενίαν
ἐφύλαξας,
ἐν τῇ κοιµήσει
τόν κόσµον
οὐ κατέλιπες,
Θεοτόκε.
Μετέστης
πρός τήν ζωήν,
Μήτηρ
ὑπάρχουσα
τῆς ζωῆς,
καί ταῖς
πρεσβείαις
ταῖς σαῖς
λυτρουµένη
ἐκ θανάτου τάς
ψυχάς ἡµῶν
55 Gince St-Laurent • 514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com
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IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999 • info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

(8:30 με 10 πρωί) στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε Τεσσαρακονθήμερο
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού

στις 9:00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής τής αειμνήστου συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ
(ετών 89, από Σέλινο Χανίων, Κρήτης)

Η σύζυγος: Ελένη Τωμαδάκη
(το γένος Λυχνάκη)
Τα παιδιά: Φραγκίσκος - Sharon Τωμαδάκη
Ευτυχία - Ιωάννης Τζουτζουράκης
Βασίλειος - Χριστίνα Τωμαδάκη
Νικόλαος Τωμαδάκης
Στέλλα Τωμαδάκη
Τα εγγόνια: Δήμητρα, Justίn-Ευτύχιος,
Μιχάλης, Ενan-Ευτύχιος
Τα αδέλφια:
Νικόλαος - Θεοδώρα Τωμαδάκη
Βασίλειος - Ιωάννα Τωμαδάκη (από Ελλάδα)
Σπυριδούλα Τραχαλάκη (από Ελλάδα)
Ευτυχία Γλαμπεδάκη (από Ελλάδα)
Χριστίνη - Νικόλαος Νικολακάκης
(από Ελλάδα)

Τα κουνιάδια: Χρυσούλα Λιχνάκη
Ευαγγελία - Άγγελος Δέδες
Ιωάννης - Χρυσούλα Λυχνάκη
(από Αμερική)

Μίλα Λυχνάκη, Ευτυχία Λυχνάκη
Τα ανίψια, τα εξαδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
και φίλοι, από εδώ και την Ελλάδα.

Μετά το τέλος του Μνημόσυνου
θα μοιραστούν τα κόλλυβα
στην έξοδο της εκκλησίας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
(ΣΟΥΛΑΣ)
ΤΣΑΚΩΝΑ

(το γένος Παππή, ετών 86, από Κιάτο Κορινθίας)

Ο σύζυγος:
Παναγιώτης Τσάκωνας
Τα παιδιά:
Ευαγγελία Τσάκωνα
και Γεωργία Τσάκωνα
Τα εγγόνια:
Kelly, Jamie και Annafaye
Τα αδέλφια:
Νίκη Παππή, Βασίλειος Παππής
και Νίκος Παππής
Τα κουνιάδια:
Γεώργιος, Δημήτριος
και Κωνσταντίνος Τσάκωνας

Τα εξαδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί
συγγενείς και φίλοι από τον Καναδά,
την Αμερική και την Ελλάδα.
Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα
προσφερθούν καφές και κόλλυβα
στην αίθουσα της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ.
Παρακαλούνται οι συγγενείς
και φίλοι όπως παραβρεθούν.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού,
αδελφού και κουνιάδου ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ του μεγάλου δωρητή για την
αγιογράφηση του Ιερού Ναού του Τιμίου Σταυρού και Νοσοκομείων.

Ευχαριστούμε θερμά, όλους όσους με διάφορους τρόπους μάς
συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο της της αείμνηστης
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Αναστασίας (Σούλας) Τσάκωνα.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΡΓΙΟΥΔΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗ «ΒΕΝΙΑΜΙΝ»
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ

(από Σπάρτη Λακωνίας)

(από Περδικονέρι Γορτυνίας)

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

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

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Την Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ (SEMOS)
ΚΑΤΟΥΝΤΑΣ

(από Πεταλίδι Μεσσηνίας)

(από Μαραθώνα Αττικής)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΖΑΝΝΗ

(από Μεθώνη Μεσσηνίας)

(από Επισκοπή Μεσσηνίας)

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

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

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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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Το Μπλόκο της Κοκκινιάς
H

αντιστασιακή δράση των κατοίκων
της Κοκκινιάς (σημερινή Νίκαια
Αττικής) μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ,
προκάλεσε την οργή των Γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών
τους, που με επανειλημμένες επιθέσεις
στην περιοχή προσπάθησαν να την
εξουδετερώσουν.
Η μεγαλύτερη επίθεση, γνωστή στην
ιστορία της Αντίστασης ως «Μπλόκο της
Κοκκινιάς», πραγματοποιήθηκε στις 17
Αυγούστου 1944 και κατέληξε σε λουτρό
αίματος. Η επιχείρηση είχε προπαρασκευαστεί με λεπτομέρειες και το μυστικό είχε διαφυλαχτεί καλά. Πήραν μέρος
γύρω στους 2.500 άνδρες – Γερμανοί,
μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας [1] και
το μηχανοκίνητο τμήμα της Αστυνομίας
Πόλεων [2] υπό τον περιβόητο αστυνομικό διευθυντή Νίκο Μπουραντά. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε
ο αρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας,
συνταγματάρχης Ιωάννης Πλυτζανόπουλος. Η ισχυρή αυτή δύναμη, που ήταν
οπλισμένη με βαριά πολυβόλα, όλμους

Γύρω στις 9 το πρωί, η πλατεία είναι
γεμάτη από κόσμο. Οι Γερμανοί δίνουν
εντολή στους συγκεντρωμένους να γονατίσουν. Αμέσως, αρχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά τους, Έλληνες προδότες, που φορούν κουκούλες για να μην
αναγνωρίζονται και υποδεικνύουν στους
Γερμανούς τους αγωνιστές και τα ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ. Όσους συλλαμβάνουν, τους σέρνουν σ’ ένα γειτονικό
οικόπεδο και στα υπόγεια διπλανών σπιτιών και τους βασανίζουν φριχτά.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 76 στελέχη του ΕΑΜ εκτελούνται, όπως και 46
πατριώτες στη συνοικία «Αρμένικα»,
ενώ 30 ακόμη Κοκκινιώτες σκοτώνονται
σε μεμονωμένα επεισόδια και 4 άλλοι
καίγονται από την πυρπόληση τουλάχιστον 100 σπιτιών από τους επιδρομείς.
Συνολικά, τα θύματα του «Μπλόκου της
Κοκκινιάς» ανέρχονται σε 315.
Την ίδια ώρα, γύρω στους 6.000 άνδρες
οδηγούνται με ισχυρή συνοδεία στο
στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Ύστερα από
λίγες μέρες θα μεταφερθούν σε γερμα-

ρίδας του αστικού πολιτικού κόσμου,
προκειμένου να αναχαιτισθεί η διαρκώς
αυξανόμενη δύναμη του ΕΑΜ, στο οποίο
κυριαρχούσε το ΚΚΕ. Ο Ράλλης εκτιμού-

λαος Πλυτζανόπουλος, διετέλεσε δήμαρχος Νίκαιας την περίοδο της χούντας.
[2] Το Μηχανοκίνητο Τμήμα της Αστυνομίας Πόλεων, με επικεφαλής τον

ΣΧΕΤΙΚΑ
• Τα γεγονότα του «Μπλόκου της
Κοκκινιάς» αναπαριστά η ταινία
«Το Μπλόκο», που γύρισε το 1964
ο Άδωνις Κύρου (1923-1985), με
πρωταγωνιστές τους Κώστα Καζάκο, Μάνο Κατράκη, Αλεξάνδρα
Λαδικού, Γιάννη Φέρτη και Ξένια
Καλογεροπούλου. Το σενάριο της
ταινίας είναι του Γεράσιμου Σταύρου, η διεύθυνση φωτογραφίας
του Γιώργου Πανουσόπουλου και
του Γρηγόρη Δανάλη και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η ταινία
έκανε πρεμιέρα στους αθηναϊκούς
κινηματογράφους στις 7 Δεκεμβρίου 1965 κι έκοψε 165.426 εισιτήρια.
• Το 1982, o σκηνοθέτης Διονύσης
Γρηγοράτος γύρισε για λογαριασμό
της ΕΡΤ το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Το Μπλόκο της Κοκκινιάς».
Ο Διοικητής του 1ου Συντάγματος Ευζώνων Αθηνών, Συνταγματάρχης Ιωάννης Πλυτζανόπουλος (αριστερά)
και ο κατοχικός “πρωθυπουργός” Ιωάννης Ράλλης (δεξιά) στο Σύνταγμα
και ελαφρά άρματα, έφθασε στην Κοκκινιά τα ξημερώματα της Παρασκευής 17
Αυγούστου.
Αμέσως κύκλωσε την περιοχή και στη
συνέχεια διέταξε να συγκεντρωθεί όλος
ο ανδρικός πληθυσμός, ηλικίας από 14
ως 60 ετών, στην πλατεία της Οσίας Ξένης (σημερινή Πλατεία 17ης Αυγούστου
1944).

νικά στρατόπεδα περίπου 1.200, αρκετοί
από τους οποίους θα εκτελεστούν ή θα
πεθάνουν από τις κακουχίες.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] Τα Τάγματα Ασφαλείας δημιουργήθηκαν από τον κατοχικό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη το καλοκαίρι του 1943
με τη σύμφωνη γνώμη σημαντικής με-
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σε ότι η τελική έκβαση του Πολέμου θα
έβρισκε νικητές του Συμμάχους, οπότε
θα έπρεπε άμεσα να αντιμετωπισθεί ο
κομμουνιστικός κίνδυνος. Οι άνδρες των
Ταγμάτων Ασφαλείας ήταν γνωστοί με
τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό «γερμανοτσολιάδες». Ο Ιωάννης Πλυτζανόπουλος μετά την απελευθέρωση προήχθη σε
υποστράτηγο, ενώ o ανιψιός του, Νικό-

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY

4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

αστυνομικό διευθυντή Νίκο Μπουραντά
(1900 – 1981), συνεργάστηκε με τους
κατακτητές και πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε φόβητρο των πολιτών. Η Αριστερά
αποκαλούσε τους άνδρες του «μπουραντάδες». Ήταν γνωστοί για τα αντικομουνιστικά τους φρονήματα, όπως και ο
επικεφαλής τους. Ο Νίκος Μπουραντάς
δικάσθηκε ως δωσίλογος, απαλλάχτηκε
όμως στις 26 Νοεμβρίου 1945.
© Σαν Σήμερα

Lowest Price in
Coroplast Signs !
Great for Real Estate Agents !

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications.
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
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ΕΞΤΡΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

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 15/8/2022 – 21/ 8/2022
ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20

1204: Ο δόγης της Βενετίας, Ερρίκος Δάνδολος,
αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας (5.000 χρυσά δουκάτα) την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό.
1898: Λήγει ο ισπανο-αμερικανικός πόλεμος.
Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις ΗΠΑ τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία, η Χαβάη προσαρτάται στις ΗΠΑ.
1914: Η Μ. Βρετανία μπαίνει στον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
1953: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ, πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871
άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή.
2004: Ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρη – Θάνου, μία
μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο ολυμπιονίκες
αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ,
πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσικλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο,
και τίθενται εκτός αγώνων.

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

Grid
853

ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22

Εάν χρειάζεστε περισσότερη
δομή και οργάνωση στη ζωή σας, η νέα
Σελήνη στον καθημερινό και υγιή έκτο
οίκο σας, σάς βοηθά να εφαρμόσετε ένα
σταθερό σχέδιο μέσα από το οποίο μπορείτε να δείτε σταδιακά θετικά αποτελέσματα τους επόμενους έξι μήνες. Η μετριοπάθεια είναι το κλειδί της επιτυχίας.

ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

Η νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο
σας, των χρημάτων, σας προσφέρει τη
δυνατότητα να γυρίσετε σελίδα στους τομείς ταης δουλειάς και των οικονομικών
σας. Θέστε νέους θετικούς στόχους για
τη δημιουργία μιας πιο σταθερής ροής
εισοδήματος και κάντε ένα σχέδιο αποταμίευσης. Απευθυνθείτε σε άτομα που
είναι σε θέση να σας προσφέρουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21
Γίνεστε πιο εργατικοί και αποτελεσματικοί στην εργασία σας, τακτοποιείτε τις εκκρεμότητές σας χάρη στη
νέα Σελήνη στο δέκατο οίκο σας, της
καριέρας. Με τη σχολαστικότητά σας
και τις οργανωτικές σας ικανότητες, εισπράττετε επαίνους και επευφημίες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε ΕΣΑΣ, είστε εντυπωσιακοί και τολμηροί, καθώς η νέα Σελήνη στον πέμπτο οίκο
σας, του πάθους και της προσωπικής σας
έκφρασης, σας βοηθά να γυρίσετε ένα νέο
κεφάλαιο στην αγάπη. Ίσως ήσασταν πολύ
επιφυλακτικοί με το να έρθετε πιο κοντά με
κάποιον/α ή τον αγαπημένο σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

Το εργατικό ζώδιό σας πραγματικά χαίρεται να προσφέρει υπηρεσία και
να βοηθά τους άλλους και τώρα με τη νέα
Σελήνη στο ζώδιό σας πραγματικά νιώθετε ικανοποιημένοι με ό, τι δίνετε στους
γύρω σας. Αποστολή: Οργάνωση και τάξη
στη ζωή σας βασιζόμενοι στις δικές σας
δυνάμεις. Είναι καιρός να αυξήσετε την
παραγωγικότητά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20
Διευρύνετε τους ορίζοντές σας.
Με τη νέα Σελήνη στον επεκτατικό και φιλοσοφικό ένατο οίκο σας, στόχος σας είναι η προσωπική σας ανάπτυξη και επέκταση των δεξιοτήτων σας. Η σύνδεση
με άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό
υπόβαθρο μπορεί να αυξήσει το εύρος
των γνώσεών σας και να πυροδοτήσει
απροσδόκητες φιλίες και συνεργασίες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19

ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23

Η νέα Σελήνη στον τέταρτο
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειάς σας, σας ωθεί να θέσετε νέους
στόχους με τους αγαπημένους σας, να
δημιουργήσετε ένα καταφύγιο, ένα μέρος που είναι δικό σας και μόνο δικό
σας, όχι ένα μέρος για όλους τους διερχόμενους φίλους σας.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22
Η νέα Σελήνη ρίχνει το φως της
στον τρίτο οίκο σας, της νόησης και της
επικοινωνίας, προαναγγέλλοντας ένα
εντελώς νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον
οποίο λαμβάνετε και μεταδίδετε σημαντικά μηνύματα. Είστε αναλυτικοί και σταθεροί στη μετάδοση των απόψεων και των
ιδεών σας, περισσότερο εκφραστικοί και
επικοινωνιακοί.

Η σωματική και ψυχική υγεία
σας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων σας, καθώς η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον πνευματικό δωδέκατο οίκο
σας. Κάνετε μια σχολαστική αναδρομή
στο παρελθόν και αφήνετε πίσω σας δυσάρεστους ανθρώπους και καταστάσεις
προκειμένου να βελτιστοποιήσετε τη ζωή
σας.

Οικοδομήστε την αυτοκρατορία σας! Με τη νέα Σελήνη στον όγδοο
οίκο σας, των κοινών οικονομικών πόρων, σκέφτεστε πως να συγκεντρώσετε
οικονομικούς πόρους προκειμένου να
ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση. Ίσως
γυρίσετε σελίδα σε ζητήματα που αφορούν κοινά περιουσιακά στοιχεία και
επενδύσεις.

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20

ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22
Η νέα Σελήνη στο φιλικό και
ομαδικό ενδέκατο οίκο σας, αναζωογονεί την κοινωνική σας ζωή και πυροδοτεί νέες διασυνδέσεις. Δεν πειράζει που
συνήθως δεν είστε «ομαδικοί» τύποι,
τώρα θέλετε να κάνετε νέους φίλους, να
ενσωματωθείτε σε ομάδες που μπορούν
να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στην
εργασία σας και στη ζωή σας γενικότερα.

Στόχος: Συμβιβασμός και συνεργασία. Με τη νέα Σελήνη στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, αναζητάτε τη δέσμευση, είτε σε
ερωτικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Αντί
να κοπιάζετε μόνοι σας στη ζωή, θα νιώσετε πιο όμορφα και θα κάνετε πολλά
περισσότερα στο επαγγελματικό μέτωπο με κάποιον άλλον.

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Answer
Grid 852 Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎ

514-691-2922 |

Ο Μάκης και η Σούλα

Ο

Μάκης και η Σούλα είναι ένα
ζευγάρι 10 χρόνια παντρεμένο
που τα πήγαινε πάντα πολύ καλά,
μέχρι που ξαφνικά άρχισαν τα προβλήματα.
Μια μέρα γυρίζει η Σούλα από τη
δουλειά και βλέπει τη βρύση του μπάνιου χαλασμένη.
Λέει λοιπόν στο Μάκη: «Μάκη μου,
θα πας να φτιάξεις τη βρύση που χάλασε;».
«Βρε Σούλα, τόσα χρόνια παντρεμένοι, με έχεις δει ποτέ να φτιάχνω καμιά βρύση;».

INFO@CONCEPTG7.COM

|

Την επόμενη μέρα χαλάει μια πρίζα
και ξαναλέει στο Μάκη: «Μάκη μου,
θα φτιάξεις την πρίζα;».
«Βρε Σούλα, τόσα χρόνια με έχεις δει
ποτέ να φτιάχνω πρίζες;».
Περνάνε δύο μέρες και βλέπει η Σούλα ότι στάζει ο νεροχύτης, οπότε του
ζητάει να τον φτιάξει και της απαντάει
πάλι εκείνος: «Βρε Σούλα, τόσα χρόνια
με έχεις δει ποτέ να φτιάχνω νεροχύτες, βρύσες, πρίζες ή οτιδήποτε;».
Μετά από λίγες μέρες, γυρίζει στο
σπίτι ο Μάκης και τα βλέπει όλα διορθωμένα…

«Ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά, έφερες
μάστορα;» της λέει.
«Όχι καλέ, τον Κώστα από δίπλα φώναξα που πιάνουν τα χέρια του και τα
επισκεύασε όλα!».
«Και πόσα σου πήρε;».
«Τίποτα, με ρώτησε αν θέλω να του
κάτσω ή αν προτιμώ να του φτιάξω
μουσακά…». «Πως; Κι εσύ τι έκανες;».
«Βρε Μάκη, τόσα χρόνια, με έχεις δει
ποτέ να φτιάχνω μουσακά;».

7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3

• Versatile cabinet making manufacturer
• Years of experience in residential projects
• Turnkey solutions, specialized in kitchen renovation and hardwood flooring
• Total quality control in every stage (design - production & installation)
• Deadlines respected within budget

Visit our showroom for a free consultation!

C O N C E P T G7
www.conceptg7.com

DIRECT FROM OUR FACTORY

FREE ESTIMATION | FAST INSTALLATION

FASTER DELIVERY THAN ANYONE

FLAT PANEL, M
ODERN MODEL
starting at
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$7,500

Something for everyone | De tout pour tous

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
CHATEAU ROYAL
514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2
www.lechateauroyal.com

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
PALACE
514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7
www.palacereception.com

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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.

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

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

514.731.6391

www.lazaros.ca

Εγγυημένη εργασία
Ειδικευμένο προσωπικό
Παραχώρηση αυτοκινήτου
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

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

RESIDENTIAL
514-800-0666

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval

514 476-4565
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island
514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z9

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

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.

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999
937 rue Saint-Roch, Montréal, Qc.
Tel. (514) 274-4907
4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

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

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

για όλο το χρόνο στη σελίδα
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια
προσφορά μας!

Τηλεφωνήστε μας
σήμερα:
450-978-9999

Σ
Α
Ι
Σ
Α
ΕΡΓ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

We are hiring

Ζευγάρι
ψάχνει για μια έμπειρη και αξιόπιστη
- waiters/waitresses
καθαρίστρια
για ένα σπίτι στο Kirkland (περιοχή DDO),
- busboys/busgirls
2 λεπτά με τα πόδια από το λεωφορείο 207, 218 ή 485.
- barista.
Μια φορά την εβδομάδα ή μια φορα κάθε δυο
All positions are permanent,
εβδομάδες,
12 μήνες το χρόνο.
full and part-time.
Παρέχονται όλα τα προϊόντα
καθαρισμού.
Bistro
Grec Philinos isΕξαιρετικά
an upscale
Our restaurant is very busy, so
restaurant
in Laval.
We are
the 2 of
καλά
διατηρημένο
σπίτι
που
απαιτεί
γενικό
καθαρισμό,
experience is necessary for all positions.
two restaurants, family owned.
συμπεριλαμβανομένου του υγρού ξεσκονίσματος, windexing, 1670,
καθαρισμός
λουτρών,
σκούπισμα
με1M9
ηλεκτρική
boul. St-Martin
Ouest, Laval,
Québec H7S
σκούπαT:και
πλύσιμο•δαπέδων.
579.640.9099
laval@philinos.ca • www.philinos.ca
Παρακαλώ στείλτε
email στο dianne@kopanas.com ή
Please email your resume to the above address
in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.
καλέστε στοor514-894-8388/514-895-8255.
nd

COMMERCIAL

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

514-715-0746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

ΖΗΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το ζαχαροπλαστείο
SERANO ζητά προσωπικό.

A

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

Andreas Alevras
CPA, CA

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

- Πωλήτριες να ομιλούν
την Αγγλική και Γαλλική
γλώσσα.
- Άτομα να εργαστούν
στο εργαστήριο
παραγωγής.

NOW
HIRING
Pâtisserie SERANO is
looking for staff.
- Salespersons who speak
English and French.
- Individuals to work in
production departments.

Για πληροφορίες
τηλεφωνήστε μεταξύ 2 το
απόγευμα με 9 το βράδυ στο

For more information, call
between 2 pm and 9 pm

514 865-8098

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638
E-mail: info@alevras.ca

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

JOB OPPORTUNITY
AU VIEUX DULUTH

ALIMENTS GOURMETS

PART-TIME
EMPLOYMENT
OPPORTUNITY
LAVAL
RESTAURANT
MEDOR
WAREHOUSE

• SPICES • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαφημιστείτε
κι εσείς

Σ

Ε
ΠΡΟΣΦΟΡ

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

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

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

MANAGER
CENTRAL KITCHEN HELPER
Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit
FULL
TIME
FULLbasis
TIME
organization to work on a permanent part-time
– 3 days
per week (flexible days and hours)

1755 INDUSTRIAL BLVD.
815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC
Computer literacy is a must;LAVAL QC

Written & oral English, French & Greek required

CALL VICKY

CALL JOHN

Please1165
email your C.V. to: info@hlbs.ca.
450 663
450 663 1165
For more information
514-344-1666
auvieuxduluth.com
| info@auvieuxduluth.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WE BUY GOLD
AND
DIAMONDS
- For over 38 years -

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό
οργανισμό. Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την
Before selling
εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει
ελεύθερα].
elsewhere,

come
us!
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις
χειρισμούsee
υπολογιστή,
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλήMon.
γνώση
Αγγλικής,
Γαλλικής
to Wed. - 10am to 5:30pm
Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
και Ελληνικής γλώσσης.
Saturday - 9am to noon
Sunday - Closed

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην
450-681-1363
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@hlbs.ca.
Για περισσότερες πληροφορίες

achatorlaval.ca

514 344-1666

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

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

CURÉ-LABELLE

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

978
9999

450

Απ’όλα για όλους

X

O

SAINT-MARTIN
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Το αγαπημένο ορεκτικό
σε κάθε Ελληνικό τραπέζι!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

