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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking of Selling Your Home?
Call me today for a FREE 

evaluation with no obligation.

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

Sign
up  
for 
English 

or  
French 
Classes 
today!

PROFESSIONAL AUTO BODY 
REPAIR & PAINTING

Centre de Collision

Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed
Expert Color Matching • Factory Genuine Parts
Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

514 476-4565
1385, Boul. des Laurentides, 

Local 103, Vimont, Laval

Οι εκδότες Γιώργος Μπακογιάννης  
και Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας, 

καθώς και οι συντάκτες και συνεργάτες  
της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ  

εύχονται σε όλους Καλό Καλοκαίρι. Καλό Καλοκαίρι. 
Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια 

των διακοπών και θα επαναλειτουργήσουν 
στις 8 Αυγούστου 2022.8 Αυγούστου 2022.  

Η επόμενη έκδοσή μας θα κυκλοφορήσει  
την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.12 Αυγούστου 2022.

Καλές και ασφαλείς  Καλές και ασφαλείς  
ΔΔιιαακκοοππέέςς!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ!ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ!  
  

Δείτε στη ΣΕΛΙΔΑ 2  Δείτε στη ΣΕΛΙΔΑ 2  
τους ΤΡΕΙΣ τρόπους που  τους ΤΡΕΙΣ τρόπους που  

μπορείτε να κάνετε ΔΩΡΕΑ μπορείτε να κάνετε ΔΩΡΕΑ 
για να σωθεί η ζωή  για να σωθεί η ζωή  

της 22χρονης  της 22χρονης  
ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΣΚΑΡΗΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΣΚΑΡΗ  

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ 

Υγειονομική περίθαλψη  Υγειονομική περίθαλψη  
στο χείλος της καταστροφήςστο χείλος της καταστροφής  

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Ειλικρινής η «στροφή» Μητσοτάκη  Ειλικρινής η «στροφή» Μητσοτάκη  
για «άκυρο» στις εκλογές  για «άκυρο» στις εκλογές  

ή κίνηση τακτικής;ή κίνηση τακτικής;  

ΠΑΝΔΗΜΙΑΠΑΝΔΗΜΙΑ  

Ανησυχία για τη  Ανησυχία για τη  
νέα μετάλλαξη νέα μετάλλαξη 
«Κένταυρος»«Κένταυρος»  

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΣΕΛΙΔΑ 9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

«Η Πολιτική  «Η Πολιτική  
"καπέλωσε"  "καπέλωσε"  

την Επιστήμη!»την Επιστήμη!»  

«Οι πολίτες  «Οι πολίτες  
"βομβαρδίστηκαν"  "βομβαρδίστηκαν"  

με ψέματα…» με ψέματα…» 

ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17
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ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΕ ΤΗ 
ΖΩΗ ΤΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΣ!ΜΑΡΙΑΣ!

ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΡΙΣΕΤΕ

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.

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

E-transfer
rick.kidder@telecon.ca

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

ΤΡΑΠΕΖΑ
Name of bank: Caisses Desjardins
Institution: 815
Transit: 30168
Account Number: 0815 30168 067464 8
SWIFT #: CCDQCAMM

Οι Κεμπεκιώτες περίμεναν μια παν-
δημική ηρεμία κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Ηλιοθεραπεία μακριά από 
τον COVID-19 και τις πολλαπλές παραλ-
λαγές του. Μάλλον πιάστηκαν, στην αρχή 
των διακοπών τους, από ένα έβδομο κύμα 
που τροφοδοτήθηκε από τις υπό-παραλ-
λαγές της ΟΜΙΚΡΟΝ, BA.5 και BA.4.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ BA.5 ΚΑΙ BA.4 ΕΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ;

Ο SARS-CoV-2 δεν αντιμετωπίζει «επο-
χικότητα» όπως οι αναπνευστικοί ιοί που 
μεταδίδονται «κυρίως κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα» (όπως ο αναπνευστικός συ-
γκυτιακός ιός ή ο ιός της γρίπης, για πα-
ράδειγμα), υποδεικνύει ο Δρ Donald Vinh, 
μικροβιολόγος μολυσματικών ασθενειών 
στο McGill University Health Centre. 
«Θεωρήθηκε ότι ο COVID-19 θα μετα-

διδόταν ελάχιστα κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού επειδή ήταν ένας «αναπνευ-
στικός» ιός, λέει. Η συμπεριφορά του δεν 
εκτιμήθηκε σωστά».

Η τρέχουσα υψηλή μεταδοτικότητα 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Οι 
BA.5 και BA.4 είναι πιο μεταδοτικοί από 
τις άλλες υπό-μεταβλητές, σχεδόν τόσο 
μεταδοτικά όσο η ιλαρά. 

«Πριν είπαμε ότι χρειάστηκαν τουλάχι-
στον 15 λεπτά σε ένα μέρος που δεν αε-
ρίζεται καλά με ένα μολυσμένο άτομο για 
να μολυνθεί κάποιος», λέει η Nathalie 
Grandvaux. Σήμερα, αν μιλήσουμε με κά-
ποιον που είναι μεταδοτικός σε ένα μέρος 
που δεν αερίζεται για λίγα λεπτά, έχουμε 
κάθε πιθανότητα να μολυνθούμε. Οι κα-
νόνες προφύλαξης όπως η υποχρέωση 
χρήσης μάσκας στα καταστήματα και τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς καταργήθηκαν 
επίσης πριν από το καλοκαίρι. 
«Δεν υπάρχουν πλέον φραγμοί στην κοι-

νωνία», λέει ο Δρ. Karl Weiss, πρόεδρος 
της Ένωσης Μικροβιολόγων – Μολυσμα-
τολόγων Ιατρών του Κεμπέκ. Η παγκόσμια 
εναέρια κυκλοφορία έχει σχεδόν επιστρέ-
ψει σε κατάσταση προ πανδημίας. Ο αριθ-
μός των κρουσμάτων αυξάνεται απλώς 
και μόνο επειδή οι επαφές είναι έντονες. 
Τα BA.5 και BA.4 καταφέρνουν επίσης να 
αποφύγουν την ανοσία που παρέχεται 
από άλλη μόλυνση ή το εμβόλιο COVID-19. 
Αυτές οι νέες υπό-παραλλαγές έχουν υπο-
στεί μεταλλάξεις και τα αντισώματα που 
αναπτύχθηκαν στο παρελθόν είναι λιγότε-
ρο αποτελεσματικά στην καταπολέμησή 
τους.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΑ BA.5 ΚΑΙ BA.4;

«Με την Omicron, ελπίζαμε ότι μετά από 
πέντε ημέρες, η μεταδοτικότητα θα είχε 
τελειώσει, κάτι που στην πραγματικότητα 

δεν ισχύει, απαντά η Δρ Caroline Quach-
Tanh, μικροβιολόγος – μολυσματολόγος 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sainte-
Justine (CHU). Παραμένουμε μεταδοτικοί 
για 10 μέρες όπως πριν. Η κατάσταση δεν 
αλλάζει με τα BA.5 και BA.4.

Σύμφωνα με τον Δρ. Vinh, αυτές οι υπό-
παραλλαγές θα μπορούσαν, ωστόσο, να 
απαιτούν μια περίοδο απομόνωσης μεγα-
λύτερη από 10 ημέρες. 
«Μπορεί η εξάλειψη του ιού να είναι 

λίγο πιο αργή, λόγω του υψηλού ιϊκού 
φορτίου του BA.5», λέει.

Αντίθετα, ο Δρ Weiss πιστεύει, ότι χρειά-
ζεται μια «αλλαγή παραδείγματος» όσον 
αφορά την απομόνωση των μολυσμένων 
ατόμων. Επί του παρόντος, η Δημόσια 
Υγεία συνιστά στον πληθυσμό να απομο-
νωθεί πλήρως για πέντε ημέρες και στη 
συνέχεια να φορέσει μάσκα «κατά τη δι-
άρκεια κάθε κοινωνικής αλληλεπίδρασης» 
για τις επόμενες πέντε ημέρες. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγο-
νται μη βασικές «δημόσιες» δραστηριό-
τητες, όπως το φαγητό έξω, η επίσκεψη 
σε φίλους ή η μετάβαση σε φεστιβάλ.
«Έχουμε τριπλά εμβολιασμένους εργα-

ζόμενους στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης που είναι θετικοί, που είναι 
ελάχιστα άρρωστοι και που απομακρύνο-
νται από το νοσοκομειακό σύστημα για 10 
ημέρες, λέει με λύπη ο Δρ Weiss. Ακυρώ-
νουμε λειτουργίες, ακυρώνουμε δραστη-
ριότητες. 

Ο Δρ Weiss υπενθυμίζει στους εργαζό-
μενους να μη μένουν σπίτι για 10 ημέρες 
όταν έχουν γρίπη. «Θα πρέπει να αναθε-
ωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντι-
λαμβανόμαστε, από κοινωνική άποψη, 
τον COVID και πώς ζούμε με αυτόν. Είναι 
σαφές ότι δε θα απαλλαγούμε από τον ιό 
σύντομα».

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΟΒΑΡΗ 
ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ  

ΜΕ BA.5 ΚΑΙ BA.4;
Είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το 

ερώτημα με τα δεδομένα που συλλέγο-
νται στο Κεμπέκ. Δεδομένου ότι οι δοκι-
μές PCR προορίζονται αποκλειστικά για 
ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού (ιδιαί-
τερα εργαζόμενους στον τομέα της υγείας 
και ηλικιωμένους), είναι δύσκολο να πο-
σοτικοποιηθεί πραγματικά ο αριθμός των 
ατόμων που μολύνθηκαν. 

Επομένως, είναι αδύνατο να γνωρίζου-
με το ακριβές ποσοστό των ατόμων που 
καταλήγουν στο νοσοκομείο, λόγω αυτών 
των νέων υπό-παραλλαγών.
«Παρά τον αριθμό των ανθρώπων που 

έχουν μολυνθεί αυτή τη στιγμή, ο αριθμός 
των νοσηλειών αυξάνεται, αλλά όχι με τον 
ίδιο ρυθμό με τον αριθμό των κρουσμά-
των», παρατηρεί ο Δρ Κουάχ-Τανχ. Έτσι, 
φαίνεται ότι όσον αφορά τη βαρύτητα, 
δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το προγονι-
κό στέλεχος του 2020».

© Le Devoir

ΚΕΜΠΕΚ | ΠΑΝΔΗΜΙΑΚΕΜΠΕΚ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Covid-19: Αντεπίθεση  Covid-19: Αντεπίθεση  
με το 7με το 7οο κύμα στο Κεμπέκ κύμα στο Κεμπέκ

Ενημέρωση για τις νέες μεταλλάξεις BA.5 και BA.4Ενημέρωση για τις νέες μεταλλάξεις BA.5 και BA.4

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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ΚΑΝΑΔΑΣ

Η καναδική υγειονομική 
περίθαλψη στο χείλος 
της καταστροφής
Πρωθυπουργοί και νοσηλευτές συμφωνούν

Οι Καναδοί εκπρόσωποι νοσηλευ-
τικής λένε, ότι έστειλαν ένα μήνυ-

μα στους πρωθυπουργούς των επαρχι-
ών, καθώς αυτοί συναντιόνται αυτή την 
εβδομάδα που οι ασθενείς και οι νοση-
λευτές υποφέρουν από μια «τρομερή 
κρίση προσωπικού» που απειλεί τη βι-
ωσιμότητα της δημόσιας υγειονομικής 
περίθαλψης.

Μια δήλωση της Linda Silas (φωτ. κάτω), 
προέδρου της Καναδικής Ομοσπονδί-
ας Νοσηλευτών, λέει ότι το σύστημα εί-
ναι «στο χείλος της καταστροφής» και οι 
ηγέτες των νοσηλευτών μοιράστηκαν τις 
προτεινόμενες λύσεις την Τρίτη 12 Ιου-
λίου, καθώς οι πρωθυπουργοί ξεκινούν 
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας.

Η Σίλας λέει ότι οι νοσοκόμες «παλεύουν 
με ακραίες ελλείψεις προσωπικού, ανα-
γκαστικές υπερωρίες και ακυρωμένες δι-
ακοπές, χωρίς να φαίνεται τέλος» σε αβά-
σταχτες συνθήκες.

Η ομοσπονδία λέει, ότι οι προτάσεις της 
επικεντρώνονται στη διατήρηση των νο-
σηλευτών, στην ενθάρρυνση τους να επι-
στρέψουν στο επάγγελμα, στο δημόσιο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και 
σε νέα μέτρα για τη στρατολόγηση και την 
εκπαίδευση της επόμενης γενιάς.

Η Silas προσθέτει, ότι οι δεσμεύσεις της 
επαρχίας για ενίσχυση της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι ευπρόσδεκτες, αλλά 
«καμία επαρχία ή περιοχή δεν μπορεί να 
το λύσει μόνη της» και η ομοσπονδιακή 
χρηματοδότηση θα είναι το κλειδί για τη 
λύση του προβλήματος.
Ο πρωθυπουργός της BC, John Horgan, ο 

οικοδεσπότης και πρόεδρος του Συμβου-
λίου της Ομοσπονδίας, είπε ότι η χρημα-
τοδότηση για την υγεία θα είναι το επίκε-
ντρο της ατζέντας, συγκεκριμένα, η Οτάβα 
να αυξήσει το μερίδιό της στις δαπάνες 
από 22 σε 35 τοις εκατό για να βοηθήσει 
στη βελτίωση του συστήματος.

Οι πρωθυπουργοί συναντώνται για πρώ-
τη φορά με ηγέτες των Εθνικών Οργανώ-
σεων Ιθαγενών και μια δήλωση από το 
Songhees Nation, που συνδιοργανώνει 
την εκδήλωση, αναφέρει ότι οι συζητήσεις 
θα αφορούν την ευημερία των οικογενει-
ών και της νεολαίας των ιθαγενών και το 
περιβάλλον.
Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Αλ-

μπέρτα, Τζέισον Κέννεϊ, λέει ότι θα σημά-
νει το συναγερμό για το σχέδιο μείωσης 

των εκπομπών της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
Λέει ότι το σχέδιο μείωσης είναι «πίτα 
στον ουρανό», αποκαλώντας το «γελοίο» 
στόχο, χωρίς κατάλληλο σχέδιο για εφαρ-
μογή.
Ο Kenney, ο οποίος έκανε τα σχόλια στο 

ετήσιο πρωινό του Calgary Stampede τη 
Δευτέρα 11 Ιουλίου, είπε ότι οι επιπτώ-
σεις του σχεδίου θα ήταν καταστροφικές 
για την Αλμπέρτα, καθώς ο κόσμος χρει-
άζεται περισσότερη από την ενέργειά της.
Το ομοσπονδιακό σχέδιο που κυκλοφό-

ρησε νωρίτερα αυτό το έτος, στοχεύει 
στον περιορισμό των εκπομπών του τομέα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, για την 
επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών 
έως το 2050 και τη μείωση των εκπομπών 
πετρελαίου και αερίου μεθανίου, κατά 
τουλάχιστον 75 τοις εκατό έως το 2030.

Στο μεταξύ οι επαρχίες δεν έχουν λά-
βει ακόμη τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε συμπληρωματικές ενισχύσεις για την 
υγεία που ανακοινώθηκαν από τους Φιλε-
λεύθερους το Μάρτιο. Το πρόβλημα, λένε 
οι πρωθυπουργοί και οι ιθαγενείς ηγέτες, 
δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις της κρίσης 
του COVID, αλλά η συστημική υπό-χρημα-
τοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης 
που επιμένουν επιδεινώνεται κάθε χρόνο, 
καθώς ο πληθυσμός του Καναδά γερνάει 
και το κόστος των νέων θεραπειών αυξά-
νεται προσθέτοντας τις φωνές σε αυτές 
των νοσηλευτών.

Οι πρωθυπουργοί απεικονίζουν την πο-
λυπλοκότητα των ελλείψεων χρηματοδό-
τησης σε έναν απλό αριθμό: 22 τοις εκατό, 
αυτό είναι το μερίδιο που υπολογίζουν ότι 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξοδεύει στο 
κόστος της υγειονομικής περίθαλψης για 
κάθε Καναδό –   ένα ποσοστό που πλησίαζε 
το 50 τοις εκατό τις πρώτες μέρες του δη-
μοσίου συστήματος υγείας του Καναδά.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εκπρο-

σωπήθηκε στις συνεδριάσεις της Βικτώ-
ριας, αλλά στο τέλος της πρώτης ημέρας, 
ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσε-
ων Dominic LeBlanc αντέκρουσε από την 
Οτάβα, κατηγορώντας τους πρωθυπουρ-
γούς ότι ώθησαν έναν ψεύτικο αριθμό, 
παραλείποντας να συμπεριλάβουν φο-
ρολογικούς βαθμούς που μεταφέρθηκαν 
στις επαρχίες.

Ο LeBlanc έθεσε επίσης ένα συνεχή 
ερεθισμό στην ομοσπονδιακή πλευρά: 
οι επαρχίες ξοδεύουν χρήματα από ομο-
σπονδιακή βοήθεια που προοριζόταν για 
την υγεία. Ο LeBlanc αναφέρθηκε στα 
500$ ανά άτομο που έστειλε η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ του Francois Legault και στην 
επιστροφή των τελών πινακίδων κυκλο-
φορίας οχημάτων από τον πρωθυπουργό 
του Οντάριο Doug Ford, λίγο πριν από τις 
επαρχιακές εκλογές.

Ενώ η πρόοδος σε ένα εθνικό πρόγραμμα 
φαρμάκων ήταν αργή, οι Φιλελεύθεροι 
πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζουν την 
οδοντιατρική περίθαλψη ως προϋπόθε-
ση συμφωνίας με το ομοσπονδιακό NDP 
για να διατηρήσουν την εξουσία μέχρι το 
2025. Και τα δύο προγράμματα απαιτούν 
διαπραγματεύσεις με τις επαρχίες για την 
εφαρμογή του.
Οι δύο ημέρες στη Βικτώρια ήταν οι πρώ-

τες κατ› ιδίαν συναντήσεις πρωθυπουρ-
γών και εδαφικών ηγετών από το 2019. 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συνα-
ντήθηκαν τακτικά με τον πρωθυπουργό 
για να συντονίσουν την απόκρισή τους 

στον COVID-19. Αλλά καθώς οι πρωθυ-
πουργοί επιστρέφουν στις επαρχίες τους, 
δεν υπάρχει σχέδιο για μια συνεδρίαση με 
τον Τρουντό ή τους υπουργούς του, ούτε 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αύξηση 
των ομοσπονδιακών κονδυλίων.
Το πνεύμα συνεργασίας που επικρατού-

σε κατά τη διάρκεια του COVID φαίνεται 
τώρα να ξεθωριάζει, καθώς το σύστημα 
υγείας εξακολουθεί να αγωνίζεται να 
ανακάμψει από τη μεγαλύτερη κρίση που 
έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια.

© The Canadian Press,  
CTV news, CBC news

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter



4  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Ιουλιου, 2022 / July 15, 2022

Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

Entire Contents Copyright 2022

Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertise-
ment is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

Eκδότες / Publishers:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Διευθυντής Διαφήμισης / Αdvertising Director:
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Δημόσιες Σχέσεις / Public Relations:
Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos 

peter@newsfirst.ca

Jean Paul Chamberland Οι γνώμες αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύουν την ολομέλεια των συντακτών.
The opinions on THIS PAGE reflect the consensus of Editorial Board.

Συντάκτες / Editorial Staff:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas
Δημήτρης Ηλίας
Μιχάλης Τελλίδης • Michael Tellides
Martin C. Barry
Matias Brunet-Kirk

Μακέτα / Layout: Media Trek

Διανομή / Distribution: Media Trek • Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

w w w . t a n e a . c a / w w w . g r e e k n e w s . c a
Deadline: Monday at 1 p.m.

National Representatives:

ISSN number : 1923-0621 Annual subscription : $165 TX Incl. Per copy : $1MeMber

3860, boul. Notre-Dame, # 304, 
Laval, QC H7V 1S1

Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330
E-mail: info@newsfirst.ca

OFFICE IN GREECE
84, Damareos str., Athens, 116 33, Greece

Tel: 30 6977 56 96 72

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056

Διεύθυνση Ελλάδος /  
Director in Greece:
Τέσσυ Δ. Βασσιλειάδου •  
Tessy D. Vassiliadou
tessy@newsfirst.ca

SLANG: Η «ζωντανή» 
γλώσσα του δρόμου… 

Το σημερινό άρθρο θ’ ασχοληθεί με τη νέα SLANG, δηλαδή τη 
«ζωντανή» γλώσσα του δρόμου, που δυστυχώς εξελίσσεται ρα-

γδαία σήμερα στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι 
λεγόμενοι σκεϊτάδες και γκραφιτάδες, η νέα «συνθηματική» γλώσ-
σα των νέων για να μη τους καταλαβαίνουν οι μεγαλύτεροι. 

Οι νεολογισμοί και οι φράσεις που προκύπτουν από την επαφή με 
άτομα από άλλες κουλτούρες, είναι κάτι που δεν προέκυψε τώρα. 
Στην ελληνική γλώσσα ανέκαθεν έμπαιναν σφήνα ξένες λέξεις και 
φράσεις που έρχονταν από άλλες γλώσσες ή φτιάχνονταν «κατά πα-
ραγγελία», κυρίως από τους νέους. Εάν ακούσετε τους νεοέλληνες να 
μιλάνε μεταξύ τους νομίζετε ότι έρχονται από άλλον κόσμο γιατί πε-
ριέχουν ένα σωρό ακαταλαβίστικες λέξεις.

Η αποκαλούμενη γλώσσα του δρόμου λοιπόν περιέχει λέξεις, κυρί-
ως από την αγγλική αργκό και αποτελείται από ένα συνονθύλευμα 
λέξεων. Παραθέτω κάποιες από αυτές,  που ενδεχομένως να φανούν 
«χρήσιμες» σε όσους σκοπεύουν να επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα.  

Έχουμε και λέμε λοιπόν:
Τέπο=ποτέ, Τερμαλιρέ=παρακάνεις, Τερματηλέ=φλυαρείς, Τε-

κάν=ούτε καν, Κέτο=πακέτο, Μπιστάρι=σαβούρα, Ultra κού-
ρα=πολλή κούραση, Ποτατί=τίποτα, Σάκαρος=χαζός, Τέκου=ανόητος, 
Άιντα=επιφώνημα ενθουσιασμού, Σερτιφιέ=σίγουρα, Μονέ-
το=μονόφυλλος, Προφάνουσλυ=προφανώς, Κάνω diss=δείχνω ασέ-
βεια, Ντόπα=ναρκωτικό, Γράφω ένα verse=γράφω ένα στίχο, Κάνω 
beef=αρχίζω καυγά, Κάνω flex=κάνω επίδειξη, Έχω το sauce=αποπνέω, 
Salute=γεια, Τζέτ=τέλεια, Γιαναμσέινγκ=το εννοώ, Fam=οικογένεια, 
Αιτ=εντάξει, Μπρο=αδελφός, Τσιλ=χαλαρά, Γκάνγκ=παρέα, Χά-
σλιν=δουλεύεις έξυπνα, Χουν=γειτονιά, Χόμι=φίλος από παλιά, Ντό-
ουπ=εξαιρετικό, Φλάι=είσαι κουλ, Τσιό=χόρτο, Γκαφρά=πρασινάδα, 
Τσικάκι=γκόμενα, Χιονάτη=κοκαΐνη, Μπαφάρισμα=άσπρισμα τοίχου, 
Τσούτσου=τραίνο, Στριτάδες=καλλιτέχνες του δρόμου... 

Δε χωρεί πλέον καμία αμφιβολία, ότι η ελληνική γλώσσα φθείρεται 
και συρρικνώνεται ραγδαία. Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό 
για το αν κινδυνεύει η γλώσσα μας από τις ξένες λέξεις που έχουν 
εισβάλλει στην καθημερινή ζωή. Το κακό βέβαια αρχίζει με τους κα-
ναλάρχες. Δεν υπάρχει τηλεοπτικός σταθμός που να μην έχει ως τίτλο 
κάποια αγγλική ονομασία. Alpha, Ant1, Open, One, Star, Sky κ.λπ.

Οι εκπομπές όμως που αποτελούν «περιβόλι» των φραγκολεβα-
ντίνικων ελληνικών είναι οι «live», όπως αποκαλούνται οι ζωντανές 
εκπομπές, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι ξανθομαλλούσες τηλεπερ-
σόνες. Μερικά γλωσσικά μαργαριτάρια είναι ενδεικτικά: By the way, 
μπορείς να μου πεις… Είναι ώρα για ένα break… Με το come back… 
Μου έδωσε permission… In my case… Βρήκε το σωστό timing… Είχαμε 
μια conversation… Θα σου δείξω μια άλλη version… και άλλα ηχηρά 
παρόμοια!
Θεωρείται βλέπετε «in», να χρησιμοποιούν διάφορες «αγγλικού-

ρες», κάτι που δε σημαίνει βέβαια πως κατέχουν την αγγλική γλώσσα. 
Απλά γνωρίζουν κάποιες στερεότυπες αγγλικές λέξεις ή φράσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση των αγγλικών λέξεων αλλά και τα 
greeklish, που τα χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι από τα κινητά τηλέ-
φωνα όταν συνομιλούν με τους φίλους τους, θεωρούνται ως ένα επι-
κίνδυνο μέσο επικοινωνίας, εφόσον χάνεται η ορθογραφία της λέξης 
και κάποιες φορές ακόμα και η σημασία της.

Προσωπικά, πιστεύω ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παίζει τεράστιο 
ρόλο στη διατήρηση της γλώσσας, το οποίο οφείλει να εμπλουτίσει 
τα παιδιά με πλούσιες γνώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν το μέλλον 
μας.

Η απαλλοτρίωση  
της Ιατρικής Επιστήμης

Ένεκεν της ενδημούσας πανδημίας και της 
εξάρτησης της παροχής εργασίας εκ της εξα-

ναγκαστικής υποβολής προς μία ιατρική πράξη, 
χάριν της αόριστης νομικής έννοιας της δημόσι-
ας υγείας, αλλά και της αναιτιολόγητης επιτακτι-
κής κατάστασης ανάγκης η οποία περιφέρεται 
εν είδει «μπαμπούλα», συν το σύγχρονο αντι-
δημοκρατικό αποκλεισμό οιασδήποτε διαφορε-
τικής ιατρικής άποψης περί του πολύπτυχου και 
ακανθώδους τούτου ζητήματος, εν συνδυασμώ 
με την επιβολή της μονομέρειας της δογματικής 
και αυθεντικής επιτροπής των «σοφών» – ακατα-
δίωκτων λοιμωξιολόγων, ο κόσμος μας έχει ήδη 
μεταλλαχθεί.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Πέραν από τη νέα τύπου δικτατορία, η οποία 
επιβάλλεται εν είδει ασύμμετρης απειλής με τη 
νέα «θρησκεία» και το απολυταρχικό δόγμα της 
επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, αποδει-
κνύεται ότι ο ιός καθίσταται αμιγώς το πρόσχη-
μα, καθότι αυτοσκοπός είναι αμιγώς ο εμβολια-
σμός «ξύλοις και ροπάλοις».

Εις τον βωμό του εμβολιασμού θυσιάζονται, 
ο νόμος, η ανθρώπινη αξία καθώς και η ίδια η 
υγεία, διότι ευθαρσώς η παρούσα κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως πειραματό-
ζωα, αδιαφορώντας παντελώς διά την ίδια την 
εξέλιξη της υγείας τους, καθώς και διά τις προ-
κληθείσες εκ του εμβολίου συνέπειες.
Ο παραλογισμός ο οποίος βιώνουμε, δεν καθί-

σταται καταληπτός, διότι πέραν από τα αλλότρια 
συμφέροντα των υπερεθνικών διευθυντηρίων 
περί του καθολικού εξανδραποδισμού των αν-
θρώπινων προσώπων, φαλκιδεύουν οιαδήποτε 
μορφή ελευθερίας του πολίτη, ο οποίος καθί-
σταται ανήμπορος, με ένα υπέρ-κράτος το οποίο 
διοικεί διά της διάχυσης της τηλεοπτικής τρομο-
λαγνείας άνευ ετέρου τινός.
Η κρατική θεσμική βία έχει εκτραχυνθεί, τα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα έχουν συνθλι-
βεί, όπως εξάλλου και το ιατρικό απόρρητο, παν 
ψήγμα νομιμότητας, δίκην του περίφημου αυτού 
ιού έχουν κατακρημνισθεί, δήθεν δια το δικό μας 
καλό.
Ο δικτατορικός τρόπος επιβολής των σωτήρι-

ων αυτών εμβολίων, επιβάλλονται κατά τρόπο 
μεσαιωνικό, δια του οποίου ο άνθρωπος τιμω-
ρείται, απόλλυται η εργασία του και εν γένει η 
μισθοδοσία αλλά και οι εισφορές του, επειδή 
ορθώνει επιστημονικά το ανάστημα να αντιστα-
θεί προς την επιβολή του υποχρεωτικού εμβολι-
ασμού δια της βίας.

Πώς είναι δυνατόν να υφίσταται -με βάσει τα 
ως άνω- κράτος δικαίου, το οποίο να σέβεται 
τους πολίτες και να στέργει δια την ευημερία 
του, όταν τους τιμωρεί απηνώς δια του εξοβελι-
σμού των, εκ της εργασίας τους, επειδή διατη-

ρούν σκεπτικισμό προς μία ιατρική πράξη, δια 
την οποία καταγγέλλουν πλημμελή ενημέρωση 
και διατηρούν ρητή επιφύλαξη περί της ασφά-
λειάς τους, τη στιγμή την οποία το Κράτος τους 
«τραμπουκίζει» εν είδει παρακρατικής συμμορί-
ας, αντί να τους πείσει με διαφάνεια και στέρεη 
ορθολογιστική επιχειρηματολογία.

Η πόλις εάλω, η λογική καθίσταται εις γύψο, οι 
θεσμοί έχουν ισοπεδωθεί και ουδέν λειτουργεί 
ως έδει, παρά μόνον ευθυγραμμισμένα εις τις 
επιταγές των κρατικών ταγών, οι οποίοι βάλλο-
νται κατά των πολιτών και του ίδιου του έθνους 
και του λαού.

Είναι πρόδηλο ότι βαίνουμε προς τα έσχατα 
και μεταβαίνουμε δυνάμει των τρεχουσών αυ-
τών εξελίξεων προς μία νέα τάξη πραγμάτων, 
δια της οποίας ο άνθρωπος σώνει και καλά με-
ταβάλλεται εις ένα σύγχρονο ρομπότ, εξ αυτού 
του λόγου, οι εγκάθετοι δημοσιογράφοι δρουν 
λυσσωδώς εις την κυριολεξία, προβάλλοντας τη 
διαλεκτική σχέση της πανδημίας με την ψηφιακή 
πραγματικότητα.
Εις επίρρωσιν των ως άνω καθίσταται το γεγο-

νός ότι, ενώ κατά των εγκλεισμών επιτρέπονται 
τα μαθήματα εξ αποστάσεως των μαθητών, εις 
τον αντίποδα, όταν ετέθη το ζήτημα της προϋπό-
θεσης του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ως προ-
απαιτούμενο, απαγόρευσαν οιαδήποτε μορφή 
εξ αποστάσεως διδασκαλία, τιμωρώντας ρατσι-
στικά  και αποκλείοντας τα παιδιά αυτά.

Εν κατακλείδι, απαιτείται απλή λογική, δια να 
αποκωδικοποιήσει κανείς και να επισκοπήσει 
την τρέχουσα πραγματικότητα περί της εξουδε-
τέρωσης των αντιφρονούντων.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομι-
κή Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιο-
γραφίας και έκανε το 
πρώτο μεταπτυχιακό 

του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσι-
ας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Δι-
οικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και 
το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλη-
σιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως 
διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής 
φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού 
δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμο-
γή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 
7 παράγραφος 1 του Ν. 3898/2010 (Α’211).
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450.682.2121

FOR RENT
CHOMEDEY

     LAVAL

Fourplex situated in a central location, near shopping, met-
ro, schools, transport and highways. Many updates through-
out the years. Large storage space.  Lots of potential. Visits 
with accepted offer only!  - Centris No. 10059329

CHOMEDEY spacious appt for rent, close to all amenities, 
schools, transportation. 3 huge bedrooms, 1 full bath, kitch-
en/ dinette, huge living room combo. 1 office/storage area, 
1 parking included. Call me for more info. 

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! 

IN 4 DAYS
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Καναδάς: Σε μόνιμη… πτώση η ανεργία! 
• Στο 4,9% για 5ο συνεχόμενο μήνα και 4ο συνεχόμενο με ρεκόρ! 
• Σε χαμηλή «πτήση» και το Κεμπέκ (4,3%)

Για 4ο συνεχόμενο μήνα, το ποσοστό 
ανεργίας στον Καναδά έφτασε στο 

νέο ιστορικό χαμηλό του 4,9% τον Ιούνιο, 
μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες 
από το προηγούμενο ρεκόρ του Μαΐου. 
Η ανεργία στον Καναδά μειώνεται συ-
νολικά επί 5 συνεχόμενους μήνες, οι 4 
τελευταίοι όπως προ-είπαμε, με ρεκόρ. 
Ο συνολικός αριθμός των ανέργων εργα-
ζομένων μειώθηκε κατά 54.000 (-5,1%) 
συνολικά σε 1 εκατομμύριο. 

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 43.000 
(-0,2%) τον Ιούνιο, αντισταθμίζοντας την 
αύξηση των 40.000 που καταγράφηκε το 
Μάιο. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη μείω-
ση της απασχόλησης που δε συνδέεται με 
την αυστηροποίηση των περιορισμών για 
τη δημόσια υγεία από την αρχή της παν-
δημίας COVID-19.

Η μείωση της συμμετοχής στο εργατι-
κό δυναμικό τον Ιούνιο δε συνδέθηκε με 
αυξημένο αριθμό απογοητευμένων αν-
θρώπων. Υπήρχαν 421.000 άνθρωποι που 
ήθελαν δουλειά, και όμως δεν έμπαιναν 
στον… κόπο να ψάξουν(!), μία κατάσταση 
που λίγο διέφερε από το Μάιο. 
Ο προσαρμοσμένος αριθμός ανεργίας 

που αντιπροσωπεύει αυτή την πηγή δυ-
νητικής προσφοράς εργατικού δυναμικού 
αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες 
σε 6,8% τον Ιούνιο, σημειώνοντας το δεύ-
τερο συνεχόμενο χαμηλό ρεκόρ.
Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων 

ηλικίας 25 έως 54 ετών μειώθηκε κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες στο 4,1% τον Ιούνιο, 
φθάνοντας σε νέο χαμηλό ρεκόρ. 

Μεταξύ των ανδρών ηλικίας 25-54, το 
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,3 
ποσοστιαίες μονάδες στο 4% τον Ιούνιο, 
συνοδευόμενο από μείωση του ποσο-
στού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 
(-0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε 91,7%). 

Μεταξύ των γυναικών της ίδιας ηλικίας, 
τόσο το ποσοστό ανεργίας (4,2%) όσο και 
το ποσοστό συμμετοχής (84,8%) μεταβλή-
θηκαν ελάχιστα τον Ιούνιο σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα.
Το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 

ηλικίας 15 έως 24 ετών μειώθηκε κατά 
0,6 ποσοστιαίες μονάδες στο 9,2%. Το 
ποσοστό μειώθηκε κατά πλήρη ποσοστι-
αία μονάδα στο 7,1% για τις νέες γυναί-
κες, ενώ ελάχιστα άλλαξε για τους άνδρες 
ομολόγους τους (11,1%). Το ποσοστό συμ-
μετοχής στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε 
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες τόσο για 
τους άνδρες (63,7%) όσο και για τους νέ-
ους (65,3%).

Μεταξύ των γυναικών ηλικίας 55 ετών 
και άνω, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,6% 
τον Ιούνιο, με πτωτική τάση για όγδοο 
συνεχόμενο μήνα, ενώ το ποσοστό συμ-
μετοχής τους μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστι-
αίες μονάδες στο 31,2%. 

Μεταξύ των ανδρών ηλικίας 55 ετών και 
άνω, το ποσοστό ανεργίας (5,2%) άλλαξε 
ελάχιστα τον Ιούνιο, ενώ το ποσοστό συμ-
μετοχής (41,4%) ήταν 0,5 ποσοστιαίες μο-
νάδες χαμηλότερο από ό,τι τον Μάιο.

Η απασχόληση στο Κεμπέκ μειώθηκε 
κατά 27.000 τον Ιούνιο (-0,6%), η δεύτε-
ρη μείωση σε τρεις μήνες. Οι μεγαλύτερες 
απώλειες σημειώθηκαν στους φυσικούς 

πόρους, καθώς και στην πληροφόρηση, 
τον πολιτισμό και την αναψυχή. Ωστόσο, 
υπήρξαν αξιοσημείωτα κέρδη στις επαγ-
γελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
υπηρεσίες, καθώς και στη μεταποίηση. 

Παρά τους λιγότερους απασχολούμε-
νους, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 
ελάχιστα στο 4,3% (από 4,2% το Μάιο) 
και συνέχισε να κυμαίνεται γύρω από ένα 
χαμηλό ρεκόρ. 
Στη μητροπολιτική περιοχή της απογρα-

φής του Μόντρεαλ, τόσο η απασχόληση 
όσο και το ποσοστό ανεργίας (4,7%) άλλα-
ξαν ελάχιστα.

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

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

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

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

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

Πόσο ειλικρινής είναι η στροφή  
Μητσοτάκη για τις εκλογές

Με την κατηγορηματική του τοπο-
θέτηση ότι οι εκλογές θα γίνουν 

στο τέλος της τετραετίας, ο πρωθυπουρ-
γός κλείνει οριστικά την εκλογολογία και 
αποκλείει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλο-
γών, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό 
τοπίο, με ορίζοντα πλέον την επόμενη 
Άνοιξη. 

Σπύρος Γκουτζάνης* 
© slpress.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, δεν αρκέστηκε στο 
κατά συνθήκη ψεύδος όλων των πρωθυ-
πουργών, αλλά ανέπτυξε τη συνολική του 
επιχειρηματολογία για το τέλος της τε-
τραετίας. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι «δεν 
ψάχνει για δημοσκοπικό ξέφωτο» και 
πρόσθεσε: «Παίρνω το ρίσκο της σταθε-
ρότητας κι αν αυτό έχει πολιτικό κόστος, 
ας έχει. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή 
το να οδηγήσουμε τη χώρα σε πρόωρες 
εκλογές με τη βόμβα της απλής αναλο-
γικής, με μία απρόβλεπτη Τουρκία απέ-
ναντι μας, δεν πιστεύω ότι είναι πράξη 
εθνικά υπεύθυνη. Κι αν αυτό με οδηγή-
σει στο να έχω ένα πολιτικό κόστος, γιατί 
θα πρέπει να διαχειριστώ ένα δύσκολο 
χειμώνα, ας είναι έτσι».
Με την κατηγορηματική του τοποθέτη-

ση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αιφνιδίασε 
ακόμη και τους δικούς του, πολιτικούς και 
δημοσιογράφους. Είναι δεδομένο ότι το 
τελευταίο δίμηνο είχε διαμορφωθεί κλίμα 
πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο, με δι-
αρροές από κύκλους του Μαξίμου, αλλά 
και με τις επαμφοτερίζουσες τοποθετή-
σεις του ίδιου του πρωθυπουργού που 
άφηνε το ζήτημα ανοικτό. Ενώ όμως ο 

Μητσοτάκης ήθελε να έχει ανοικτά όλα τα 
ενδεχόμενα και τη δυνατότητα της τελικής 
επιλογής, οι πρόωρες εκλογές απέκτησαν 
δική τους πολιτική δυναμική, τείνοντας να 
εγκλωβίσουν ακόμη και τον ίδιο.
Υπουργοί, βουλευτές και κομματικός μη-

χανισμός, αλλά και τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης, έκαναν τους σχεδιασμούς 
τους για εκλογές το Σεπτέμβριο, δίνοντας 
μάλιστα και τις ημερομηνίες. Μετά τις δι-
αβεβαιώσεις του πρωθυπουργού το πολι-
τικό τοπίο αλλάζει, καθώς κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση θα αναπροσαρμόσουν τον 
πολιτικό τους σχεδιασμό με ορίζοντα πλέ-
ον την επόμενη Άνοιξη.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΛΑ 
Το ερώτημα, γιατί άλλαξε άποψη ο κ. 

Μητσοτάκης, παραμένει. Σύμφωνα με 
μία εκδοχή, σχετίζεται με την εσωτερική 
αντιπαράθεση στο ευρύτερο σύστημα 
εξουσίας. Ένα τμήμα του επιχειρηματικού 
κατεστημένου που τον στηρίζει, προτιμά 
εκλογές στο τέλος της τετραετίας, για να 
κλείσουν οι δουλειές. Ένα άλλο τμήμα, 
που πέρα από τα επιχειρηματικά συμπε-
ριφέρεται σαν πολιτικός συνδιαχειριστής 
της χώρας, προτιμούσε πρόωρες εκλογές 
και ανανέωση τετραετίας, με συντριπτι-
κό χτύπημα κατά της μισητής «συριζαίας 
Αριστεράς».

Η λογική των πρόωρων εκλογών βασί-
ζεται στην παραδοχή ότι «εφόσον πλη-
σιάζει το τέλος της τετραετίας, εκλογές 
κάνεις όταν μπορείς να τις κερδίσεις». 
Ένας καλός λόγος για την αλλαγή στάσης 
του πρωθυπουργού, είναι εάν εκτιμά ότι 
ο κίνδυνος να χάσει τις εκλογές είναι αυ-
ξημένος. Τότε είναι λογικό να προτιμά την 
εξάντληση της τετραετίας.

Πάντως, μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι η κυβέρνηση προηγείται και 
ότι οι πιθανότητες το Σεπτέμβριο θα ήταν 
με το μέρος της, αν και το αποτέλεσμα δε 
θα ήταν βέβαιο, όπως π.χ. τον Ιούλιο του 
2019. Ωστόσο, έχει εισέλθει σε περίοδο 
φθοράς και συνεχούς πτώσης. Είναι χαρα-
κτηριστικό, ότι η πρόσφατη δημοσκόπηση 
της MRB δείχνει την ψαλίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στο 7%, τη ΝΔ στο 29,5% (να μη γράφει 
«3» μπροστά στο ποσοστό της) και να έχει 
αρνητική πρωτιά, με 40,5%, στο ερώτημα 
ποιο κόμμα δε θέλετε να κερδίσει, έστω 
και με μία ψήφο.

Παρότι στη σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ προ-
ηγείται, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τα ποσοστά 
αρνητικής γνώμης είναι συντριπτικά για 
όλους τους επιμέρους τομείς πολιτικής. 
Με δεδομένο ότι η ενεργειακή κρίση και η 
ακρίβεια θα συνεχιστούν, ο χρόνος κυλά 
σε βάρος της, καθώς η κοινωνική δυσα-
ρέσκεια θα ενταθεί και θα μεταφραστεί 
σε πολιτική αποδοκιμασία. Ο κύκλος της 
ακρίβειας στα βασικά καταναλωτικά αγα-
θά αναμένεται να κλείσει στο 40%, σε 
σχέση με την προ κρίσης περίοδο.

Η ενεργειακή κρίση θα οξυνθεί και είναι 
χαρακτηριστικό ότι ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Γερμανία, προετοιμάζουν τον πλη-
θυσμό για καθιέρωση δελτίου στο φυσικό 
αέριο και στο ρεύμα, ενώ η Γαλλία κρα-
τικοποιεί την επιχείρηση ενέργειας EDF, 
στην Ελλάδα ο κ. Σκρέκας διαβεβαιώνει 
ότι έχει τις λύσεις… Επιπλέον, η υπεροχή 
της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε σημαντικό 
βαθμό οφείλεται στη θετική αντιμετώπι-
ση από τα ΜΜΕ και στην αρνητική αντί-
στοιχα του ΣΥΡΙΖΑ, που στρεβλώνει τους 
όρους του πολιτικού παιχνιδιού. Αλλά 
ακόμη και αυτό θα μειωθεί την προεκλο-
γική περίοδο.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Όπως έκανε και στη Βουλή, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης έβαλε ξανά το θέμα της 
απλής αναλογικής ως το εκλογικό σύστη-
μα που δημιουργεί συνθήκες αστάθειας. 
Η τοποθέτησή του ενισχύει σενάρια ότι 
είναι ανοιχτό το ζήτημα της αλλαγής του 
εκλογικού νόμου, ώστε μετά τις πρώτες 
εκλογές (που θα γίνουν με απλή αναλο-
γική) να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 
Στη συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ ο πρωθυ-
πουργός δε φάνηκε «ζεστός» στο θέμα 
της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. 

Άλλωστε και η δυναμική που αναπτύσσε-
ται στο ΠΑΣΟΚ δεν ευνοεί.

Είναι σαφές, ότι όσο πλατιά και αν ερ-
μηνευτεί η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, 
κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό χαρα-
κτήρα με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτά-
κη πρώτο κόμμα, είναι αντίφαση εν τοις 
όροις. Άλλωστε ο κ. Ανδρουλάκης μιλά 
για άλλον πρωθυπουργό. Κάπως έτσι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει στη λο-
γική της αυτοδυναμίας. Το εάν θα αντέξει 
το ΠΑΣΟΚ σε μία τέτοια τοποθέτηση είναι 
διαφορετικό θέμα.

Από τη στιγμή που αποκλείει τις πρόω-
ρες εκλογές, ανοίγει εκ των πραγμάτων 
το θέμα ενός τελευταίου και ουσιαστι-
κού – δομικού ανασχηματισμού, που θα 
φρεσκάρει το κουρασμένο κυβερνητικό 
σχήμα και θα διαχειριστεί τη δύσκολη κα-
τάσταση μέχρι το τέλος της τετραετίας. 

Εννοείται ένας ανασχηματισμός, που δε 
θα εξαντληθεί σε μερικές μετακινήσεις. Σε 
αυτή την περίπτωση θα επισφραγίσει ότι 
θα εξαντλήσει την τετραετία.

Βέβαια, τίποτα δεν αποκλείει να αλλάξει 
άποψη και να αιφνιδιάσει περί το τέλος 
Αυγούστου, αν και μία τέτοια «κωλοτού-
μπα» θα έχει κόστος. 
Όπως σχολίαζε όμως παράγοντας του 

δημοσίου βίου «μία αλλαγή στάσης το 
Σεπτέμβριο μπορεί να έχει κόστος για 
τον ίδιο και την κυβέρνηση, αλλά θα εί-
ναι μικρότερο από το να εξαντλήσει την 
τετραετία».
Το ρίσκο της διαχείρισης του δύσκολου 

χειμώνα, στο οποίο αναφέρθηκε, δεν εί-
ναι βέβαια μόνο για τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη, αλλά συνολικά για τη χώρα. 

Ο αντίλογος στο περί ρίσκου του πρωθυ-
πουργού, από πολιτικούς αλλά και επιχει-
ρηματικούς κύκλους, είναι ότι, καθώς θα 
απαιτηθούν δύσκολες αποφάσεις, ίσως 
θα ήταν υπεύθυνο να υπάρχει μία κυβέρ-
νηση με νωπή εντολή και δίχως το φόβο 
της κατάρρευσης στις επόμενες εκλογές.

* Ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι δημοσιογράφος. 
Από το 1990 έχει εργαστεί σε περισσότερα 
από 15 ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων, 90,2 Αρι-
στερά στα fm, Φλας 9,61, Καθημερινή, Επεν-
δυτής, Πρώτο Θέμα, Επίκαιρα, Δημοκρατία, 
ΕΡΤ, Star Chanell. Από το 2000 είναι πολιτικός 
και κυβερνητικός συντάκτης. Από το 2004 
εργάζεται στο ΑΠΕ και από το 2016 μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2018 παρουσίαζε την καθη-
μερινή εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», στο 
Kontra Chanell.
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery

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

NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine
 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Pick up / Delivery:
Pick up / Delivery:

450-688-6340450-688-6340

Online Orders:
Online Orders:

greektowngrill.ca
greektowngrill.ca

CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!CALL US FOR ALL YOUR CATERING NEEDS!

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ληξιπρόθεσμα στην εφορία: 800.000 παραπάνω οφειλέτες σε ένα μήνα
Τα φορολογικά έσοδα φαίνεται ότι 

κινήθηκαν ικανοποιητικά και τον 
Ιούνιο στην Ελλάδα, ωστόσο τα στοιχεία 
της ΑΑΔΕ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς την εφορία το Μάιο καταδεικνύ-
ουν, ότι οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 
800.000 σε ένα μήνα.
Έτσι, από 3,9 εκατομμύρια τον Απρίλιο 
ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 4,7 εκα-
τομμύρια το Μάιο. Μάλιστα, 2 εκατ. εξ 
αυτών είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο 
να αντιμετωπίσουν αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης, όπως συμβαίνει σε 1,3 εκατ. 

φορολογούμενους. Το συνολικό ληξι-
πρόθεσμο χρέος που έχει συσσωρευτεί 
ανέρχεται σε 112,5 δισ. ευρώ εκ των 
οποίων εισπραχθέντα θεωρούνται τα 87 
δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο 5μηνου, το «νέο» ληξιπρόθε-
σμο χρέος ξεπέρασε τα 4 δις ευρώ. Όσον 
αφορά τις εισπράξεις, το Μάιο έφτασαν 
τα 156 εκατ. ευρώ και στο 5μηνο τα 761 
εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, από τις αρχές 
του μήνα ένας νέος «Γολγοθάς» φόρων 
ξεκίνησε, οποίος θα διαρκέσει έως το τέ-
λος του έτους. Συνολικά, οι φορολογού-

μενοι πρέπει να πληρώσουν στην εφορία 
περίπου 30 δισ. ευρώ.

Έτσι, πέρα από το «κύμα» ακρίβειας και 
της συνεχιζόμενης ανόδου του πληθωρι-
σμού, που «κατατρώει» τα εισοδήματα, 
το σύνολο των φορολογούμενων θα πρέ-
πει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Επίσης, στα 30 δις ευρώ θα πρέπει να 

προστεθεί και ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ 
που θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδι-
οκτήτες αυτοκινήτων για τα τέλη κυκλο-
φορίας του επόμενου έτους, στο τέλος 
του 2022, αλλά πρωτίστως τα αυξημένα 

για φέτος κονδύλια που θα πληρώσουν 
για ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, 
ειδικά δε μετά τις αυξήσεις στις τιμές των 
υγρών καυσίμων, αφού τα όποια αναχώ-
ματα στήνονται αποδεικνύονται τελικά 
απλές «ασπιρίνες» μπροστά στο ύψος 
των αυξημένων επιβαρύνσεων.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι  περίπου 

700.000 επιχειρήσεις καλούνται να εξο-
φλήσουν συνολικό ποσό ύψους 3 δισ. 
ευρώ από τις επιστρεπτέες προκαταβο-
λές, είτε εφάπαξ είτε σε 96 δόσεις.

 © Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οδοστρωτήρας»  
η ακρίβεια!

• Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την οικονομική 
τραγωδία • Άλμα – ρεκόρ του πληθωρισμού στο 12,1%! 

Στο 12,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρι-
σμός τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοι-

χεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, έναντι 
11,3% το Μάιο. 

Ένας αριθμός – ρεκόρ, που είχε κατα-
γραφεί τελευταία φορά το Δεκέμβριο του 
1993 (12%)! Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο Γε-
νικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιού-
νιο 2022, σε σύγκριση με το Μάιο 2022, 
παρουσίασε αύξηση 1,6%.
Το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 117,7%, 

ο ηλεκτρισμός κατά 70,4%, το πετρέ-
λαιο θέρμανσης κατά 65,1% και τα καύσι-
μα-λιπαντικά κατά 45,6%. 
Συγκεκριμένα, η αύξηση του Δείκτη, 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προέρχεται από 
τις αυξήσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
• 12,6% στην ομάδα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, 
κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτο-
κομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά 
φρούτα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκο-
λάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, κα-
φέ-κακάο-τσάι, μεταλλικό νερό-αναψυ-
κτικά-χυμούς φρούτων.

• 0,9% στην ομάδα ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιρι-
ζόμενα).
• 4,6% στην ομάδα ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗ-

ΣΗ, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη έν-
δυσης και υπόδησης.
• 31,5% στην ομάδα ΣΤΕΓΑΣΗ, λόγω αύ-

ξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κα-
τοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης 
κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πε-
τρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
• 6,5% στην ομάδα ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ – 

ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και 
διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και 
επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και 
σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κα-
τανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρε-
σίες.
• 0,6% στην ομάδα ΥΓΕΙΑ, λόγω αύξησης 

κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, 
ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές 
υπηρεσίες, νοσοκομεία και κλινικές. Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστη-
κε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα 

φαρμακευτικά προϊόντα.
• 25% στην ομάδα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, λόγω 

αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια 
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινή-
του, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση 
και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής 
μεταφοράς, μεταφορά επιβατών με ταξί, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αερο-
πλάνο, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με 
πλοίο.
• 1,7% στην ομάδα ΑΝΑΨΥΧΗ – ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά 
αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη 
αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, κινημα-
τογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλι-
κά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. 

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμί-
στηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών 
σε: οπτικό/ακουστικό εξοπλισμό-υπολογι-
στές-επισκευές, βιβλία.
• 0,9% στην ομάδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, λόγω 

αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,5% στην ομάδα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΦΕ 

– ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-κα-
φενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
• 2,3% στην ομάδα ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, λόγω αύξησης κυρίως των τι-
μών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.
Ο μοναδικός κλάδος που καταγράφε-

ται υποχώρηση στις τιμές είναι αυτός 
των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με πτώση 2,3%.

© Newsbreak.gr
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Ο Καναδάς θα πετάξει 13,6 εκατ. εμβόλια AstraZeneca
Εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης για το εμβόλιο αλλά και προβλημάτων στη διανομή του σε άλλες χώρες

Ο Καναδάς θα πετάξει περίπου 13,6 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου 

Oxford – AstraZeneca Covid-19, επειδή 
δεν μπόρεσε να βρει κανένα παραλήπτη 
είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό 
της χώρας.

Η χώρα είχε υπογράψει συμβόλαιο με 
την AstraZeneca το 2020 για να λάβει 20 
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου του 
και 2,3 εκατομμύρια Καναδοί έλαβαν 
τουλάχιστον μία δόση από αυτό, κυρίως 
μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του 2021.
Μετά από ανησυχίες την άνοιξη του 

2021 σχετικά με σπάνιους αλλά δυνη-
τικά θανατηφόρους θρόμβους αίματος 
από το εμβόλιο, ο Καναδάς επικεντρώ-
θηκε στη χρήση των άφθονων προμηθει-

ών των εμβολίων mRNA από την Pfizer-
BioNTech και τη Moderna.
Τον Ιούλιο του 2021, ο Καναδάς υπο-

σχέθηκε να δωρίσει περίπου 17,7 εκα-
τομμύρια δόσεις σε άλλες χώρες. Αλλά 
σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Health 
Canada ανέφερε ότι παρά τις προσπά-
θειες για την εκπλήρωση αυτής της 
δέσμευσης, 13,6 εκατομμύρια δόσεις 
έχουν λήξει και θα πρέπει να απορρι-
φθούν.

Συνολικά, ο Καναδάς δώρισε 8,9 εκα-
τομμύρια δόσεις  AstraZeneca — 4,8 
εκατομμύρια δόσεις από την κύρια προ-
μήθεια του και 4,1 εκατομμύρια δόσεις 
που αγόρασε από το πρόγραμμα κοινής 
χρήσης εμβολίων COVAX.

Περίπου το 85% των Καναδών θεωρού-
νται πλήρως εμβολιασμένοι, σε σύγκρι-
ση με το 61% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού και μόλις το 16% των ανθρώπων 
που ζουν στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου.|                                            © CBS

ΕΛΛΑΔΑ
Γουργουλιάνης: Kαλό νέο για τον 
κορωνοϊό από τη Νότια Αφρική
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας προέβλεψε ότι μέσα στον Ιούλιο 
θα τελειώσει στην Ελλάδα το πανδημικό κύμα που ξεκίνησε την 
1η Ιουνίου, όπως ακριβώς συνέβη και στην Πορτογαλία

Αισιόδοξος και καθησυχαστικός για 
την πορεία της πανδημίας εμφα-

νίζεται ο καθηγητής Πνευμονολογίας 
της Ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, Κώστας Γουργουλιάνης (φωτ.), ο 
οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ σημείωσε, 
ότι ο κορωνοϊός ναι μεν έχει γίνει πιο 
μεταδοτικός, αλλά δεν προκαλεί σοβαρή 
νόσο και δε σκοτώνει. 
«Το καλό νέο για τον κορωνοϊό έρχεται 

από τη Νότια Αφρική και το έχουμε δει 
στην πατρίδα μας τους τελευταίους 6 
μήνες. Αυτές οι μεταλλάξεις δεν κάνουν 
πνευμονίες, που σημαίνει ότι δεν προκα-
λούν βαριά νόσο, δε χρειάζεται οι άνθρω-

ποι να μπουν στο νοσοκομείο, να διασω-
ληνωθούν και δεν πεθαίνουν», δήλωσε.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι ο αριθμός 

των κρουσμάτων ή των μολύνσεων από 
μόνος του δε λέει τίποτα.
Ωστόσο, εξήγησε ότι υπάρχουν και άν-

θρωποι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα υγείας, και ακόμα και προ κορω-
νοϊού με μια απλή λοίμωξη ταλαιπωρού-
νται. «Από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε 
στα νοσοκομεία ανθρώπους που η μέση 
ηλικία τους είναι πάνω από 80 χρονών και 
οι συν-νοσηρότητες που έχουν είναι το 
βασικό πρόβλημα. Αυτή είναι η πλειονό-
τητα των ασθενών που έχουμε και αυτούς 
πρέπει να προστατεύσουμε», επισήμανε 
ο κ. Γουργουλιάνης καλώντας τους ευά-
λωτους να εμβολιαστούν και με την τέ-
ταρτη δόση. 

Μάλιστα, προέβλεψε ότι μέσα στον Ιού-
λιο θα τελειώσει το πανδημικό κύμα που 
ξεκίνησε την 1η Ιουνίου στη χώρα μας, 
όπως συνέβη και στην Πορτογαλία. Όπως 
είπε, θα έχουμε συνεχώς καινούριες με-
ταλλάξεις με ολοένα και πιο αυξημένη 
μεταδοτικότητα, η οποία βέβαια θα συ-
νοδεύεται με ελαφρύτερη νόσο. «Όταν ο 
ιός γίνεται μεταδοτικότερος, δε σκοτώνει. 
Γιατί αν σκότωνε τους ανθρώπους, δε θα 
επιβίωνε», κατέληξε. 

© iatronet.gr

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Δρ Karl Weiss: «Ο ιός COVID-19  
θα είναι σαν γρίπη» 
Να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με… κύματα,  
δεν έχουν πλέον σημασία!»

Αν και ο εθνικός διευθυντής δημόσιας 
υγείας του Κεμπέκ, Δρ. Luc Boileau, 

ανακοίνωνε το πρωί της Πέμπτης 7 Ιουλί-
ου, ότι το Κεμπέκ είχε εισέλθει στο έβδο-
μο κύμα του COVID-19, αυτή η ιδέα «δε 
θα είχε πλέον μεγάλη σημασία», σύμ-
φωνα με τον Δρ Karl Weiss (φωτ.), μικρο-
βιολόγο και ειδικό στα λοιμώδη νοσήμα-
τα στο Εβραϊκό Γενικό Νοσοκομείο στο 
Μόντρεαλ. 
«Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσου-

με να μιλάμε για κύματα. [...] Τα κύματα, 
για έναν ιό πανδημίας, δεν έχουν πλέον 
μεγάλη σημασία», εξήγησε εξαρχής σε 
συνέντευξή του την Πέμπτη 7 Ιουλίου. 
«Θα είναι σαν τη γρίπη, θα είναι σαν το 
κρυολόγημα, θα έχουμε συνεχείς διαδο-
χές κρουσμάτων που θα συμβούν κάποια 
στιγμή», είπε ο ειδικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι φυσιολογικό 
να βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων, 
εφόσον οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων 
είναι «πιο έντονες και πολύ πιο πολλές», 
αλλά οι επιπτώσεις στο σύστημα υγείας 
δεν είναι πλέον τόσο σημαντικές όσο στην 
αρχή της πανδημίας. «Η πλειονότητα των 
ασθενών που νοσηλεύουμε σήμερα με 
COVID, δε νοσηλεύονται για COVID, δηλα-
δή νοσηλεύονται, αλλά έχουν άλλα πράγ-
ματα», είπε ο Δρ Weiss.
Τάσσεται επίσης στο πλευρό της Δημό-

σιας Υγείας, η οποία επέλεξε να μη λάβει 
μέτρα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρέωσης χρήσης μάσκας. «Δε νομίζω 
ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε εξαιρετικά 
δραστικά μέτρα όπως κάναμε στο παρελ-
θόν», είπε.
Ο ειδικός πιστεύει επίσης, ότι η διάρκεια 

της απομόνωσης μετά την προσβολή του 
ιού, 10 ημέρες, σίγουρα θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί τα επόμενα χρόνια. Όσον 
αφορά τη νέα αναμνηστική δόση για το 
εμβόλιο, η κατάσταση δεν είναι επείγου-
σα, σύμφωνα με τον ίδιο. «Δεν υπάρχει 
βιασύνη για τη λήψη μιας δόσης εμβολίου 
τώρα, οι «αναμνηστικές» δόσεις είναι κυ-
ρίως για έναν πληθυσμό που κινδυνεύει», 
πρότεινε.

© journaldemontreal.com
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Κορωνοϊός: Παγκόσμιος συναγερμός  
για τη νέα μετάλλαξη «Κένταυρος»
Ανησυχία προκαλεί η νέα υπό-παραλλαγή της Όμικρον BA.2.75 η οποία έχει ονομαστεί 
«Centaurus» και πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία | Καμπανάκι από ΠΟΥ και ECDC

Συναγερμό έχει σημάνει στην επι-
στημονική κοινότητα για την εμφά-

νιση της νέας υπό-παραλλαγής της Όμι-
κρον BA.2.75 που έχει λάβει την ονομα-
σία «Κένταυρος» ή «Centaurus».

Η νέα μετάλλαξη πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ινδία στα μέσα Μαΐου και έχει ήδη 
φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ κρού-
σματα έχουν εντοπιστεί σε ακόμη 8 χώρες, 
μεταξύ αυτών, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η 
Γερμανία και ο Καναδάς.
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κέ-

ντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων 
(ECDC) χαρακτήρισε τον «Κένταυρο» ως 
«παραλλαγή υπό παρακολούθηση» στις 7 
Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρ-
χουν κάποιες ενδείξεις ότι θα μπορούσε 
να είναι πιο μεταδοτική ή να συνδέεται με 
πιο σοβαρή ασθένεια, αλλά τα στοιχεία 
δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. 

Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας παρακολουθεί στενά τη νέα παραλλα-
γή, όμως σημειώνεται πως δεν υπάρχουν 
ακόμη αρκετά δείγματα για να εκτιμηθεί η 
σοβαρότητά της.

Ο προβληματισμός των ειδικών πάντως 
αυξάνεται, όπως αναφέρει ο Guardian, 
λόγω του τεράστιου αριθμού των επιπλέ-
ον μεταλλάξεων που εντοπίζουν από την 
BA.2.75, σε σχέση με την BA.2, από την 
οποία είναι πιθανό να έχει εξελιχθεί.
«Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επί-

δραση τόσων πολλών μεταλλάξεων που 
εμφανίζονται μαζί. Δίνει στον ιό μια ιδι-
ότητα μπαλαντέρ», αναφέρει ο Τομ Πίκοκ, 
ιολόγος στο Imperial College του Λονδί-
νου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εντόπι-
σε τη μετάλλαξη Όμικρον το Νοέμβριο του 
2021.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ECDC: «Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ – ΚΑΝΕΝΑΣ  

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ»
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παν-

δημία δεν έχει τελειώσει και δεν υπάρχει 
χρόνος για εφησυχασμό», τόνισε την Τρί-
τη 12/7 η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοση-
μάτων (ECDC), Άντρεα Αμόν, μιλώντας 
στην ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον κορωνοϊό. Σημεί-
ωσε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που 
βρίσκονται σε κίνδυνο για σοβαρή νόση-
ση τους οποίους «χρειάζεται να προστα-
τεύσουμε το συντομότερο δυνατόν».
«Ακόμη, ο στόχος όλων των προσπαθει-

ών για εμβολιασμό είναι να αποφευχθεί 
η σοβαρή νόσηση και ο θάνατος, και αυτό 
που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι τα πα-
ρόντα εμβόλια είναι ακόμη αποτελεσμα-
τικά απέναντι στη σοβαρή νόσηση» τόνι-
σε η κα Αμόν. Επιπλέον, ανέφερε ότι τις 
τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει παρατη-
ρηθεί μια αύξηση στους δείκτες των κρου-
σμάτων και στις νοσηλείες και επανέλαβε 
τη σύσταση του ECDC και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για δεύτε-
ρη ενισχυτική δόση σε όσους είναι άνω 
των 60 ή είναι πιο ευάλωτοι.
«Έχουμε δει ότι πολλές χώρες θα προ-

ετοιμαστούν για τις εκστρατείες εμβο-
λιασμού λίγο πιο αργά, το Σεπτέμβριο ή 
αργότερα, θα χρειαστούν λοιπόν κάποιες 
προσπάθειες να επιτευχθεί τώρα μια άμε-
ση εκστρατεία, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο 
πιστεύουμε ότι οι περισσότερες χώρες θα 
είναι στην κορυφή ή πάνω από την κορυ-
φή κι έτσι ο αντίκτυπος για την ενισχυτική 
δόση θα είναι μικρότερος» συμπλήρωσε 
η διευθύντρια του ECDC.

«Δε γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η 
επιδημιολογική κατάσταση το φθινόπω-
ρο, ποια θα είναι η παραλλαγή που θα 
κυκλοφορεί» επισήμανε, προσθέτοντας 
ότι είναι σημαντικό οι χώρες να προετοι-
μάσουν επίσης ένα συστηματικό και αν-
θεκτικό σύστημα παρακολούθησης όχι 
μόνο για τον κορωνοϊό, αλλά και για άλ-
λες ασθένειες του αναπνευστικού, πρώτα 
από όλα για τη γρίπη.

ΠΟΥ: «Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ –  

ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ»
Η πανδημία της Covid-19 «απέχει πολύ 

από το να έχει τελειώσει», δήλωσε από 
την πλευρά του ο διευθυντής του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντα-
νόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύ-
που στη Γενεύη. «Καθώς ο ιός κάνει ένα 
άνοιγμα, πρέπει να τον αναχαιτίσουμε», 
δήλωσε ο δρ Τέντρος και πρόσθεσε: «Η 
πανδημία της Covid-19 απέχει πολύ από 
το να έχει τελειώσει».
«Καθώς οι νοσηλείες και η μετάδοση της 

Covid-19 αυξάνονται, οι κυβερνήσεις πρέ-
πει να αναπτύξουν μέτρα που δοκιμάστη-
καν και αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, 
όπως η χρήση μάσκας, καλύτερος εξαε-
ρισμός και πρωτόκολλα ιχνηλάτησης και 
θεραπείας», πρόσθεσε.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές, στο περιθώριο 
της δημοσίευσης από τον ΠΟΥ των απο-
τελεσμάτων της τελευταίας συνάντησης 
της Επιτροπής εκτάκτων αναγκών για την 
Covid-19, που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 8 Ιουλίου.
Ο οργανισμός του ΟΗΕ ανακοίνωσε ως 

εκ τούτου τη διατήρηση της Covid-19 
στη θέση της «έκτακτης ανάγκης δημό-
σιας υγείας παγκόσμιας εμβέλειας», το 
πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού του ΠΟΥ, 
έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Επι-
τροπής. Η Επιτροπή σημειώνει τη μείωση 
των ιχνηλατήσεων και της αλληλούχησης 
του γονιδιώματος που καθιστά «όλο και 
πιο δύσκολη» την αξιολόγηση της επί-
πτωσης των παραλλαγών της Covid-19 και 
υπογραμμίζει «την ανεπάρκεια της τρέ-
χουσας επιτήρησης» της πανδημίας.
Η Επιτροπή σημειώνει την πρόσφατη αύ-

ξηση των θετικών διαγνώσεων Covid-19 
σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, κα-
θώς και την απουσία εφαρμογής μέτρων 
δημόσιας υγείας, προσαρμοσμένων στις 
περιοχές που πλήττονται από μια αναζω-
πύρωση των θετικών διαγνώσεων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 
ΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ

Το παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας για την Ευρώπη συνέστησε 
να κάνουν και δεύτερη δόση αναμνηστι-
κού εμβολίου για την Covid-19 οι πιο ευ-
άλωτοι πολίτες, λόγω της αύξησης των 
κρουσμάτων στην ήπειρο.
Οι περίπου 50 χώρες που ανήκουν στον 

ΠΟΥ Ευρώπης καλούνται να χορηγήσουν 
δεύτερη αναμνηστική δόση σε «μετρίως 
έως σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα άτομα, 
ηλικίας από 5 ετών και άνω, καθώς και στο 
στενό περιβάλλον τους». Συστήνεται επί-
σης να εξετάσουν οι χώρες το ενδεχόμενο 
να προτείνουν μια δεύτερη αναμνηστική 
δόση σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού 
κινδύνου, όπως στους ηλικιωμένους, τους 
εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα 
και τις έγκυες, ει δυνατόν σε συνδυασμό 
με το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, όπου 
είναι εφικτό.

Ο εμβολιασμός όλου του πληθυσμού πα-
ραμένει «προτεραιότητα στην Ευρώπη», 
υπενθύμισε ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώ-
πης, Χανς Κλούγκε, σε ανακοίνωσή του.
Στα τέλη Ιουνίου ο ΠΟΥ είχε προειδοποι-

ήσει ότι αναμένει αυξημένο αριθμό κρου-
σμάτων της Covid-19 αυτό το καλοκαίρι 
και ζήτησε από τις χώρες να παρακολου-
θούν την κατάσταση, μετά τον τριπλασια-
σμό των κρουσμάτων μέσα σε ένα μήνα. 
Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, οι υγειονομικές 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συ-
νέστησαν επίσης να χορηγείται δεύτερη 
αναμνηστική δόση για την Covid-19 σε 

όλα τα άτομα άνω των 60 ετών. Πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες χορηγούν ήδη αυτή τη 
δεύτερη αναμνηστική δόση στους ηλικιω-
μένους, ακόμη και πριν το συστήσουν οι 
διεθνείς οργανισμοί.

Στις χώρες της ζώνης του ΠΟΥ Ευρώπης, 
ο αριθμός των κρουσμάτων καταγράφει 
μεγάλη αύξηση από τα τέλη Μαΐου. Τις 
τελευταίες 7 ημέρες τα κρούσματα έφτα-
σαν σχεδόν τα 3 εκατομμύρια. Πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες αναφέρουν επίσης αύξη-
ση των νοσηλειών που συνδέονται με την 
Covid-19, ωστόσο ο αριθμός των θανάτων 
παραμένει σχετικά χαμηλός.

© NEWS247.GR
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Sign up today!

         Laval English-speaking Senior Wellness Centre 

MEMBERSHIP FEES:

3860 blvd. Notre-Dame, Suite 204, Chomedey, Laval H7V 1S1
450.934.1122  •  agapeassociationinc.com

Annual membership fee: $15 per year
( Annual membership valid until August 31st, 2022 )
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

4901 Notre Dame
Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

Yiannis Hatzichristidis

Καναδάς: Σε «μέτρια ύφεση» η οικονομία το 2023
Ο πληθωρισμός, οι ελλείψεις εργα-

τικού δυναμικού και τα αυξανόμε-
να επιτόκια, θα ωθήσουν την καναδική 
οικονομία σε μέτρια ύφεση το επόμε-
νο έτος, σύμφωνα με τη Royal Bank of 
Canada.
Η οικονομία αναμένεται να συρρικνω-

θεί με ετήσιο ρυθμό 0,5% το δεύτερο 
και τρίτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με 
νέες προβλέψεις οικονομολόγων της με-
γαλύτερης τράπεζας του Καναδά. Η μέση 
ανάπτυξη θα είναι 0,8% το επόμενο έτος, 
έναντι 3,7% φέτος.
«Η ύφεση θα είναι μέτρια και βραχύβια 

για τα ιστορικά δεδομένα και μπορεί να 
αντιστραφεί μόλις ο πληθωρισμός στα-
θεροποιηθεί αρκετά, ώστε οι κεντρικές 
τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια», ανέ-
φεραν οι οικονομολόγοι Claire Fan και 
Nathan Janzen την προηγούμενη εβδο-
μάδα.
«Αν και τα υψηλότερα επιτόκια θα ωθή-

σουν τεχνικά την οικονομία του Καναδά 
σε συρρίκνωση, η Τράπεζα του Καναδά 

δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να 
δράσει», δήλωσαν οι Fan και Janzen. «Ο 
πληθωρισμός ήταν πολύ ισχυρός για 
πάρα πολύ καιρό και αρχίζει να εισχωρεί 
στις μακροπρόθεσμες προσδοκίες των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών».

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, 
οι τριμηνιαίες έρευνες της κεντρικής τρά-
πεζας σε στελέχη και καταναλωτές, έδει-
ξαν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό 
τα επόμενα δύο χρόνια έχουν σημειώσει 
ρεκόρ: το 78% των επιχειρήσεων αναμέ-
νει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα 
ξεπεράσει το 3% τα επόμενα δύο χρόνια.
Ενώ οι Καναδοί συνεχίζουν να τροφοδο-

τούν την ανάκαμψη στους τομείς των τα-
ξιδιών και της φιλοξενίας και οι υψηλότε-
ρες τιμές των εμπορευμάτων έχουν τονώ-
σει τις βιομηχανίες εξόρυξης και ενέργει-
ας, οι αυξανόμενες τιμές μειώνουν την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Οι 
επιχειρήσεις αγωνίζονται να βρουν τους 
εργαζόμενους που χρειάζονται για να 
επεκταθούν. 

Και η αγορά κατοικίας υποχωρεί σε ορι-
σμένες περιοχές – οι τιμές στο Τορόντο 
έχουν πέσει 11% σε τέσσερις μήνες.

Καθώς η οικονομική συρρίκνωση εξελίσ-

σεται το 2023, το ποσοστό ανεργίας του 
Καναδά πιθανότατα θα αυξηθεί περίπου 
1,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,6%.

© Bloomberg

Ο Καναδάς στέλνει την τουρμπίνα Nord  
Stream 1 στη Γερμανία – Οργή στην Ουκρανία

Τα υπουργεία Ενέργειας και Εξωτε-
ρικών της Ουκρανίας δήλωσαν την 

Κυριακή (10 Ιουλίου) ότι είναι «βαθιά 
απογοητευμένα» από την απόφαση του 
Καναδά να παραδώσει πίσω στη Γερμα-
νία μια τουρμπίνα φυσικού αερίου που 
απαιτείται για τον αγωγό Nord Stream 1.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κρατικά ελεγ-
χόμενη ρωσική Gazprom μείωσε τη χω-
ρητικότητα κατά μήκος του αγωγού Nord 

Stream 1 μόλις στο 40% των συνήθων επι-
πέδων, επικαλούμενη την καθυστερημένη 
επιστροφή μιας τουρμπίνας που συντη-
ρείται από τη γερμανική Siemens Energy, 
στον Καναδά. Ο αγωγός Nord Stream 1 
μεταφέρει 55 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα (bcm) φυσικού αερίου ετησίως 
από τη Ρωσία στη Γερμανία κάτω από τη 
Βαλτική Θάλασσα. Η Ουκρανία είχε παρο-
τρύνει τον Καναδά να μην επιστρέψει το 

επισκευασμένο τμήμα, λέγοντας ότι αυτό 
θα υπονόμευε τις κυρώσεις κατά της Ρω-
σίας. Η Siemens δήλωσε ότι η απόφαση 
του Καναδά να επιτρέψει την αποστολή 
μιας τουρμπίνας από το επισκευαστικό 
της κατάστημα στον Καναδά στη Γερμα-
νία ήταν ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για 
την επιστροφή της στο ρωσικό αγωγό που 
διαχειρίζεται, και ότι στοχεύει να τη μετα-
φέρει εκεί το συντομότερο δυνατό.
«Η πολιτική απόφαση για τις εξαγω-

γές είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό 
πρώτο βήμα για την παράδοση της τουρ-
μπίνας. Επί του παρόντος, οι εμπειρο-
γνώμονές μας εργάζονται εντατικά για 
όλες τις περαιτέρω επίσημες εγκρίσεις 
και την υλικοτεχνική υποδομή», ανέφερε 
η Siemens Energy σε ανακοίνωσή της.
«Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει τις 

νομικά απαιτούμενες διαδικασίες ελέγ-
χου εξαγωγών και εισαγωγών. Στόχος 
μας είναι να μεταφέρουμε την τουρμπί-
να στον τόπο λειτουργίας της το συντο-
μότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς 

δήλωσε ανακουφισμένος που ο Καναδάς 
άνοιξε το δρόμο για την παράδοση της 
τουρμπίνας. «Χαιρετίζουμε την απόφαση 
των Καναδών φίλων και συμμάχων μας», 
δήλωσε.

Η επιστροφή του αεριοστρόβιλου στη 
Ρωσία, μετά από συντήρηση στον Κανα-
δά, ανέδειξε τις απρόβλεπτες συνέπειες 
των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, 
ως απάντηση στην απρόκλητη εισβολή 
της στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο 
του συμβιβασμού, η τουρμπίνα θα σταλεί 
πρώτα στη Γερμανία, ώστε ο Καναδάς να 
μην παραβιάσει τις κυρώσεις. Στη συνέ-
χεια, η Γερμανία θα παραδώσει την τουρ-
μπίνα στη Ρωσία.
Τα υπουργεία Ενέργειας και Εξωτερικών 

της Ουκρανίας δήλωσαν την Κυριακή 10/7 
ότι είναι «βαθιά απογοητευμένα» από την 
απόφαση του Καναδά να παραδώσει την 
επισκευασμένη τουρμπίνα στη Γερμανία.

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε στον 
ιστότοπο του υπουργείου Ενέργειας, κά-
λεσε την καναδική κυβέρνηση να ανακα-
λέσει την απόφασή της και ανέφερε ότι 
η επιστροφή της τουρμπίνας θα ισοδυ-
ναμούσε με προσαρμογή των κυρώσεων 
που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα «στα κα-
πρίτσια της Ρωσίας».

Από Georgi Gotev 
© Euractiv.com with agencies  

Μεταφρασμένο από Σπύρος Σιδέρης 
Jul 11, 2022
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Το αδιαχώρητο στο Παρκ Εξτένσιον
Πλήρη αποσυντονισμό της πολιτείας καταγγέλλει η Μαίρη Ντέρου

Αυτές τις μέρες, το να πάει κανείς στο 
Παρκ Εξ αποτελεί μια… περιπέτεια. 

Μια περιπέτεια αρχαιοελληνικών μυθο-
λογικών διαστάσεων. όμοια με το μύθο 
του λαβύρινθου. Μπαίνεις δύσκολα και 
βγαίνεις ακόμα πιο δύσκολα. 

ΤΑ ΝΕΑ, σε συνέντευξη τους με τη δημο-
τική σύμβουλο Μαίρη Ντέρου, αποκαλύ-
πτουν τις τεράστιες δυσκολίες που έχει να 
αντιμετωπίσει το ήδη στρυμωγμένο προ-
άστιο. Η βετεράνος πολιτικός που εκλέγε-
ται επί σειρά χρόνων στο Park-Extension, 
δέχεται καθημερινά δεκάδες κλήσεις από 
αγανακτισμένους πολίτες, που δεν μπο-
ρούνε να μπούνε στο μικρό προάστειο και 
ακόμα δυσκολότερα να βγούνε από αυτό. 

Μία μεγάλη σειρά έργων έχει καταντή-
σει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, ενώ από 
ότι μας είπε η κα Ντέρου, αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν ακόμα και κίνδυνοι για ατυχή-
ματα, ιδίως τα βράδια.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ
Το κακό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς 

μήνες, σύμφωνα με τη δημοτική σύμ-
βουλο. Η δήμαρχος Valerie Plante, είχε 
υποσχεθεί ότι θα ανέθετε σε ειδικούς 
τον έλεγχο της διεκπεραίωσης των έργων 
που πρέπει να γίνουν στο Park-Extension 
χωρίς να δυσκολέψει η ζωή των πολιτών. 
Όμως αυτό δεν έγινε ή τουλάχιστον όπως 
λέει η αγανακτισμένη κα Ντέρου «δεν 
έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτού του 
συντονισμού». 

Η δημοτική σύμβουλος θυμάται ότι πέ-
ρυσι τα ίδια προβλήματα είχαν δημιουρ-
γηθεί με πάμπολλα εργοτάξια του Δήμου, 

ενώ την ίδια στιγμή, παράλληλα γυρίζο-
νταν ταινίες, κλείνοντας ακόμα περισσό-
τερους δρόμους. Η πλήρης έλλειψη συ-
ντονισμού ήταν προφανής. 

ΤΟ PARK-EXTENSION  
ΑΠΟΡΘΗΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ
Αυτή τη στιγμή στην οδό Ogilvy o δρό-

μος έχει κλείσει από την Querbes μέχρι 
την Huychinson, ενώ η οδός Champagneur 
έχει κλείσει από την Ogilvy μέχρι την Jarry 
και σε λίγο αναμένεται να φτάσει και πιο 
μακριά.
Τα λεωφορεία, τα οποία δεν μπορούν να 

περάσουν από τις παλιές τους διαδρομές, 
πρέπει να αλλάξουν δρομολόγια δημι-
ουργώντας ακόμα μεγαλύτερο κυκλο-
φοριακό χάος. Η Hydro Quebec η οποία 
κάνει εκσκαφές για να αλλάξει τα συστή-
ματα της αλλά και η εταιρεία ύδρευσης, η 
οποία αλλάζει τις σωλήνες της από μολύβι 
σε χαλκό, έχουνε προσθέσει πολλούς πε-
ρισσότερους πονοκεφάλους.
Η Μαίρη Ντέρου τόνισε ότι το κυκλοφο-

ριακό πρόβλημα έχει επίσης επιδεινώσει 
την κατάσταση με την αποκομιδή των 
σκουπιδιών αλλά η εφημερίδα μας θα 
ασχοληθεί με αυτό σε ξεχωριστό άρθρο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
«Σε πολλά από τα έργα ο κόσμος πρέπει 

να περπατήσει σε πολύ μικρά πεζοδρόμια 
και να περάσει πατώντας πάνω σε ξύλι-
νες τάβλες, πράγμα το οποίο είναι πάρα 
πολύ επικίνδυνο, ιδίως για τους γηραιό-
τερους, ιδίως τα βράδια» είπε η Μαίρη 
Ντέρου. Μέσα στα πολλά τηλεφωνήματα 
από αγανακτισμένους πολίτες, η κα Ντέ-
ρου έχει να αντιμετωπίσει τη δυσφορία 
των πολιτών, οι οποίοι παραπονούνται 
ότι στην κυριολεξία τούς έχουνε χαλάσει 

τις καλοκαιρινές τους διακοπές, προσπα-
θώντας να περάσουν από τους δρόμους 
του Παρκ Εξ.

Μιλώντας με τον υπεύθυνο κυκλοφο-
ρίας του δήμου, η κα Ντέρου έλαβε την 
απάντηση ότι τα έργα είναι απολύτως 
απαραίτητα να γίνουν, χωρίς όμως να 
αναφερθεί τίποτα για το σχεδιασμό των 
διαφόρων εργοταξίων για το πως αυ-
τός θα μπορούσε να γίνει με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ο 
υπεύθυνος κυκλοφορίας του δήμου του 
Μόντρεαλ τη διαβεβαίωσε, ότι του χρό-
νου αυτού του είδους τα προβλήματα θα 
έχουν πια τελειώσει, δίνοντας ανάσα στο 
μαρτυρικό προάστειο.

Ο ΤΡΟΥΝΤΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚ ΕΞ
Μιλώντας για το προάστιό της, η Δημοτι-

κή σύμβουλος μας μίλησε επίσης για μία 
συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του 
Καναδά Justin Trudeau με τους διάφορους 
εκλεγμένους της περιοχής Villeray – Saint/
Michel –Parc/Extension.  
Kατά τη διάρκεια της συνάντησης ανα-

φέρθηκε στη δυσφορία του πρωθυπουρ-
γού με την κυβέρνηση του Κεμπέκ, κυρίως 
στο θέμα των ομοσπονδιακών κονδυλίων 
που διατίθενται, για προγράμματα χαμη-
λών ενοικίων για οικογένειες με οικονομι-
κά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της συνομιλίας, ήρθε στην επιφάνεια το 
θέμα ότι πολλά από τα κονδύλια τα οποία 
προορίζονταν γι αυτά τα προγράμματα 
κατοίκησης χαμηλού κόστους, έχουν δια-
τεθεί από την κυβέρνηση του Κεμπέκ σε 
άλλους τομείς, ευνοϊκότερους για την πο-
λιτική τους καριέρα.

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
 entrances and   
 foundations
• Replacement   
 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Υγεία και Διατροφή
Δέκα τρόφιμα που προσφέρουν  
φυσική προστασία από τον ήλιο 

Συνδυαστικά με τη χρήση αντηλιακής 
κρέμας, μπορείτε να ενισχύσετε την 

προστασία του οργανισμού σας από την 
ηλιακή ακτινοβολία και μέσω της διατρο-
φής, ειδικά εκείνες τις ημέρες που περνά-
τε πολλές ώρες στην παραλία. 
Ας δούμε, λοιπόν, ποια τρόφιμα πρέπει 

να αναζητήσετε, προκειμένου να περιο-
ρίσετε τη φθορά των κυττάρων του δέρ-
ματος από τον ήλιο:
1] Ρόδι: Το ρόδι ενισχύει όχι μόνο το 

ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και τη φυ-
σική προστασία του δέρματος από την 
υπεριώδη ακτινοβολία, χάρη στην αντιο-
ξειδωτική του δράση.
2] Ντομάτα: Η ντομάτα είναι πλούσια 

σε λυκοπένιο, μια ουσία που προστατεύ-
ει από τα προβλήματα που δημιουργούν 
οι UV ακτινοβολίες στο δέρμα και από το 
έγκαυμα. Προτιμήστε τις ωμές ντομάτες, 
καθώς είναι πιο αποτελεσματικές, και 

συνδυάστε τις με λίγο ελαιόλαδο, ώστε 
να απορροφηθεί καλύτερα το λυκοπένιο.
3] Πράσινο τσάι: Πλούσιο σε αντιοξει-

δωτικά, το πράσινο τσάι προστατεύει το 
δέρμα και παράλληλα αποτοξινώνει τον 
οργανισμό. Μόλις βρήκατε το ιδανικό ρό-
φημα για την παραλία!
4] Καρότο: Τα καρότα έχουν υψηλή πε-

ριεκτικότητα σε καροτενοειδή, προστα-
τεύοντας έτσι το δέρμα από ερεθισμούς 
και πανάδες.
5] Σολομός: Μια επίσης σημαντική κα-

τηγορία θρεπτικών συστατικών με φωτο-
προστατευτική δράση είναι τα πολυακό-
ρεστα λιπαρά οξέα, καθώς ρυθμίζουν τη 
συνεργασία των κυττάρων, τη λειτουργι-
κότητα των κυτταρικών μεμβρανών και 
τη βιοσύνθεση των λιπιδίων της κεράτι-
νης στιβάδας του δέρματος. 
Τα λιπαρά ψάρια και κυρίως ο σολομός, 

το σκουμπρί, ο κολιός και η τσιπούρα, εί-

ναι καλές πηγές λιπαρών οξέων.
6] Μπρόκολο: Το μπρόκολο έχει απο-

τελεσματική προστατευτική δράση ενά-
ντια στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
χάρη στην ουσία σουλφοραφάνη, η οποία 
«θωρακίζει» την υγεία του δέρματος. 
Η σουλφοραφάνη περιέχεται σε αφθο-

νία, τόσο στο μπρόκολο όσο και σε άλλα 
σταυρανθή λαχανικά, όπως το κουνουπί-
δι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το λάχα-
νο.
7] Φράουλα: Οι φράουλες παρέχουν 

διπλή προστασία από τον ήλιο, προλαμ-
βάνοντας και θεραπεύοντας τα ηλιακά 
εγκαύματα. 
Με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιο-

ξειδωτικά, οι φράουλες δεσμεύουν τις 
ελεύθερες ρίζες που παράγονται λόγω 
της ηλιακής ακτινοβολίας και τις εξου-
δετερώνουν. Παράλληλα, είναι πλούσιες 
σε τανίνες, οι οποίες ανακουφίζουν από 

τον πόνο του ηλιακού εγκαύματος. Αν, 
λοιπόν, καείτε, φτιάξτε έναν πολτό από 
ώριμες φράουλες και αλείψτε με αυτόν 
το έγκαυμα.
8] Σπανάκι: Τα πράσινα φυλλώδη λα-

χανικά, όπως το σπανάκι, βοηθούν στην 
προστασία τού δέρματος από τις βλαβε-
ρές συνέπειες του ήλιου.
9] Καρύδια: Οι ξηροί καρποί και κυρί-

ως τα καρύδια, τα φιστίκια και τα αμύ-
γδαλα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία 
έχουν φωτοπροστατευτική δράση.
10] Μαύρη σοκολάτα: Η αγαπημένη 

λιχουδιά μικρών και μεγάλων είναι μια 
αποτελεσματική ασπίδα κατά του ήλιου, 
αφού περιέχει φαινόλες και κατεχίνες, 
δύο αντιοξειδωτικές ουσίες που προστα-
τεύουν από τα εγκαύματα.

© in.gr 

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• 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.
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WWW.SUPERMARCHEPA.COM Épicerie en ligne 
Online Grocery Ordering

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet 2022 · from monday july 18th to sunday july 24th 2022

DORADES MÉDITERRANÉENNES DORADES MÉDITERRANÉENNES 
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES
Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
22.02/kg22.02/kg

FILETS DE SOLE FRAISFILETS DE SOLE FRAIS
Fresh sole FilletsFresh sole Fillets

17.61/kg17.61/kg

FROMAGE FETA FROMAGE FETA 
LÉGER HOTOSLÉGER HOTOS

CheeseCheese
200g200g

GRÈCE

JAMBON FUMÉ À JAMBON FUMÉ À 
L’ANCIENNEL’ANCIENNE

Old Fashioned Old Fashioned 
Smoked HamSmoked Ham

TOMATES ÉTUVÉES TOMATES ÉTUVÉES 
(ORIGINALES OU AIL ET (ORIGINALES OU AIL ET 

HUILE D’OLIVE)HUILE D’OLIVE)
COMPLIMENTSCOMPLIMENTS

540ml540ml

BISCOTTESBISCOTTES
DIATOSTADIATOSTA

RusksRusks
225g225g

FROMAGE BLACK DIAMONDFROMAGE BLACK DIAMOND
CheeseCheese

400g400g

CROUSTILLES ORIGINALES CROUSTILLES ORIGINALES 
MOINS DE GRAS CAPE CODMOINS DE GRAS CAPE COD

ChipsChips
220g220g

YOGOURT YOGOURT 
OU SORBET OU SORBET 

GLACÉS GLACÉS 
CHAPMAN’SCHAPMAN’S

Frozen Yogurt or Frozen Yogurt or 
SherbetSherbet

2L2L

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

FROMAGE MAASDAMFROMAGE MAASDAM
CheeseCheese

13.21/kg13.21/kg

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef

9.90/kg9.90/kg

BIFTECK TOMAHAWK DE BOEUF FRAISBIFTECK TOMAHAWK DE BOEUF FRAIS
Fresh Beef Tomahawk SteakFresh Beef Tomahawk Steak
30.84/kg30.84/kg

AAA

PÊCHES OU NECTARINESPÊCHES OU NECTARINES
Peaches or NectarinesPeaches or Nectarines

6.59/kg6.59/kg

RAISINS ROUGES OU NOIRS RAISINS ROUGES OU NOIRS 
CANDY DREAMSCANDY DREAMS

Red or Black GrapesRed or Black Grapes
2.18/kg2.18/kg

COURGETTES VERTES, JAUNES OU COURGETTES VERTES, JAUNES OU 
GRISESGRISES
Green, Yellow or Grey ZucchiniGreen, Yellow or Grey Zucchini
2.18/kg2.18/kg

LAITUE ICEBERGLAITUE ICEBERG
LettuceLettuce

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τα… αρσενικά και θηλυκά καρπούζια  
και πώς ξεχωρίζεις τα πιο νόστιμα

Πιθανόν να μην το 
έχεις ξανακού-

σει αλλά θεωρείται ότι 
τα καρπούζια, αυτό το 
αγαπημένο καλοκαιρι-
νό φρούτο, χωρίζεται 
σε… αρσενικό και θηλυ-
κό. Γιατί όμως και ποια 
είναι η διαφορά τους; 
Τα αρσενικά θεωρούνται 
τα μακρόστενα και τα 
στρογγυλά είναι τα θη-
λυκά. Αυτά, λοιπόν, τα 
τελευταία, θεωρείται ότι 

είναι και τα πιο νόστιμα και γλυκά. Εκτός, τώρα, από το χαρακτηρι-
στικό χτύπημα για να ακούσουμε αν ένα καρπούζι είναι κούφιο, για 
να καταλάβουμε πότε ένα καρπούζι είναι ώριμο, αρκεί να δούμε αν 
οι σκούρες πράσινες γραμμές απέχουν μεταξύ τους δύο δάχτυλα. 
Τέλος, όσον αφορά το κοτσάνι, αν αυτό είναι πράσινο τότε το καρ-
πούζι κόπηκε λίγο νωρίς, ενώ αν έχει ξεραθεί, αυτό σημαίνει ότι το 
καρπούζι είναι γινομένο.                                                 © Newsbeast.gr

Η κομητεία της Φλόριντα σε καραντίνα μετά την 
ανακάλυψη χωροκατακτητικών γιγάντιων σαλιγκαριών

Μια κομητεία της Φλόριντα έχει 
τεθεί σε καραντίνα μετά την ανα-

κάλυψη ενός πληθυσμού γιγαντιαίων 
αφρικανικών χερσαίων σαλιγκαριών, 
μέχρι το μέγεθος ενός… κοτόπουλου 
(!), εκτός από τη μεταφορά ενός παρα-
σίτου που προκαλεί μηνιγγίτιδα.
Αυτός ο τύπος σαλιγκαριού, Lissachatina 

fulica, είναι «ένα από τα πιο επεμβατικά 
παράσιτα στον πλανήτη», σύμφωνα με 
τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της 
Φύσης. Κηρύχθηκε εξαφανισμένο από 
τη Νότια Φλόριντα πέρυσι. 

Αλλά, φέτος, αυτός ο γίγαντας μήκους 
έως 20 cm και πλάτους 15 cm επέστρε-
ψε.
Για να αποφευχθεί η εξάπλωση των 

οστρακοειδών, η περιοχή New Port 
Richey της κομητείας Pasco, βόρεια της 
Τάμπα, έχει τεθεί σε καραντίνα. 
Απαγορεύεται η μετακίνηση κομπόστ 

(φυσικό λίπασμα), φυτών, συντριμμιών, 
απορριμμάτων κήπων και οικοδομικών 
υλικών, σε ακτίνα 800 μέτρων γύρω από 
τα πρώτα δείγματα που εντοπίστηκαν 
από έναν κηπουρό.

Αυτά τα σαλιγκάρια πολλαπλασιάζο-
νται γρήγορα. Βάζουν μέχρι και 2500 
αυγά ετησίως, καθιστώντας τον πλη-
θυσμό δύσκολο να ελεγχθεί. Μπορούν 
επίσης να μεταδώσουν ένα παράσιτο, 
το «πνευμονικό σκουλήκι αρουραίων», 
το οποίο προκαλεί μηνιγγίτιδα σε αν-
θρώπους και ζώα εάν, για παράδειγμα, 
ένα άτομο καταναλώνει μαρούλι ή άλλα 
άπλυτα προϊόντα, στα οποία το μολυ-
σμένο σαλιγκάρι έχει γλιστρήσει, αφήνο-
ντας πίσω του ένα ίχνος σάλιου.
Κρύβονται σε δροσερά, υγρά μέρη κατά 

τη διάρκεια της ημέρας, αλλά τρέφονται 
με περισσότερα από 500 είδη φυτών τη 
νύχτα.
Τρώνε επίσης γυψομάρμαρο «για 

ασβέστιο», σύμφωνα με το Υπουργείο 
Γεωργίας και Υπηρεσιών Καταναλωτών 
της Φλόριντα. Αυτό το υλικό χρησιμοποι-
είται για την κάλυψη οροφών και τοίχων.

ΜΑΚΡΥΣ ΑΓΩΝΑΣ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ
Η πολιτεία έχει ήδη αφαιρέσει αυτά 

τα σαλιγκάρια δύο φορές: πέρυσι, μετά 
την εμφάνισή τους στην κομητεία Μαϊ-
άμι – Ντέιντ, το 2011 και το 1975, αφού 
εντοπίστηκαν το 1969. Όμως, αυτή είναι 
η πρώτη φορά που παρατηρείται πληθυ-
σμός εκτός της Νότιας Φλόριντα. Κανένα 
γιγαντιαίο αφρικανικό χερσαίο σαλιγκά-
ρι δεν είχε βρεθεί στην κομητεία Μαϊά-

μι – Ντέιντ από το 2017, ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Γεωργίας το 2021, μετά από 
ένα δεκαετή αγώνα για την εξόντωση 
του παρασίτου. Περίπου 168.000 σαλι-
γκάρια είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Προς το παρόν, είναι αδύνατο να γνω-

ρίζουμε πώς εμφανίστηκε ο πληθυσμός 
των γιγαντιαίων αφρικανικών σαλιγκα-
ριών γης στη Φλόριντα. Τα μαλάκια 
που εντοπίστηκαν στην κομητεία Pasco 
φαίνονται διαφορετικά από αυτά που 
παρατηρήθηκαν στο Μαϊάμι – Ντέιντ. 
Η σάρκα τους είναι κρεμώδης λευκή και 
όχι γκριζωπή καφέ.
Κρατικοί αξιωματούχοι υποψιάζονται, 

ότι ο νέος πληθυσμός θα μπορούσε να 
προέρχεται από ένα σαλιγκάρι κατοικί-
διων ζώων που απελευθερώνεται στη 
φύση. Η κρεμώδης λευκή σάρκα «είναι 
το πιο επιθυμητό χαρακτηριστικό για το 
παράνομο εμπόριο κατοικίδιων ζώων», 
σύμφωνα με αξιωματούχο δημοσί-
ων σχέσεων στο Υπουργείο Γεωργίας, 
christina Chitty. Η εισαγωγή γιγαντιαίων 
αφρικανικών χερσαίων σαλιγκαριών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράνομη, χω-
ρίς άδεια.

© Με πληροφορίες από 
 τους New York Times  

και το CNN

Μπορεί μια φουσκω-
τή βάρκα να χωρά-

ει ακόμη και 6 άτομα και 
να τη φουσκώνεις μέσα 
σε λίγα λεπτά; Και όμως 
γίνεται! Πρόκειται για το 
πλωτό φουσκωτό σκάφος 
Bay Breeze Boat Party 
Island της Amazon, το 
οποίο φουσκώνει μέσα σε 
20 λεπτά και χωράει μια 
παρέα 6 ατόμων. Πρό-
κειται για ένα αντίγραφο 
κανονικού σκάφους, ενώ 
διαθέτει επίσης πλατ-
φόρμα κολύμβησης στο 
πίσω μέρος με λαβές, για 
εύκολο ανέβασμα και κα-
τέβασμα από και προς το 
σκάφος.

Η φουσκωτή βάρκα που θα ήθελαν πολλές παρέες
Έχει ακόμη και ψυγειάκι

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Γιατί το πλεονέκτημα του Ερντογάν  
μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Έχουμε εγκαίρως και επανειλημμένως 

προειδοποιήσει ότι η τουρκική επιθε-
τικότητα έχει «ανεβεί πίστα». Το γεγονός 
αυτό συνιστά μία ειδοποιό διαφορά, σε 
σύγκριση με τους παραδοσιακούς όρους 
της ελληνοτουρκικής διένεξης, όπως τη 
βιώσαμε από τη μεταπολίτευση. Κατ’ επέ-
κταση, αλλάζει ποιοτικά την έννοια της 
τουρκικής απειλής για την ελληνική εθνική 
ασφάλεια, αλλά δεν έχει αλλάξει το αντί-
στοιχο δόγμα της Αθήνας. Έτσι προκύπτει 
το πλεονέκτημα του Ερντογάν.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Τα σημάδια είναι πολλά και πυκνά για να 
τα αγνοήσουμε. Στην κυπριακή ΑΟΖ, η Άγκυ-
ρα άρχισε με παράνομες σεισμικές έρευνες. 
Στη συνέχεια πραγματοποίησε παράνομη 
γεώτρηση σε θαλάσσια περιοχή που δεν 
είχε παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση και 
τέλος πραγματοποιεί γεωτρήσεις και σε 
θαλάσσια οικόπεδα, παραχωρημένα σε δυ-
τικές πετρελαϊκές εταιρείες. Αυτές τις ημέ-
ρες που πραγματοποιείται η γεώτρηση στο 
«οικόπεδο 6» της κυπριακής ΑΟΖ και από τις 
πρώτες ενδείξεις το κοίτασμα «Κρόνος» φαί-
νεται πολύ ελπιδοφόρο, εγείρεται το ερώτη-
μα: Θα απαντήσουν οι Τούρκοι με δική τους 
γεώτρηση; 

Έχουν ήδη ανακοινώσει, ότι το νέο πλωτό 
τους γεωτρύπανο μεταβαίνει για γεωτρή-
σεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν συμ-
βεί αυτό, πώς θα αντιδράσουν οι Γάλλοι; 
Για τους Ιταλούς δεν υπάρχει καν ερώτημα. 
Αναφέρομαι στις δύο αυτές χώρες, επειδή 
τα δικαιώματα στο «οικόπεδο 6» έχουν η 
ιταλική ΕΝΙ και η γαλλική Total.

Η Τουρκία συμπεριφέρεται έτσι, επειδή 
όλο το προηγούμενο διάστημα κανείς δεν 
της ήγειρε εμπόδια. Προφανώς κάποιες 
διπλωματικές αντιδράσεις και ορισμένες 
ανώδυνες κυρώσεις της ΕΕ δεν ήταν ικανές 
να αναχαιτίσουν τον Ερντογάν. Είναι αλη-
θές ότι η Άγκυρα έχει με τις αυθαιρεσίες της 
προκαλέσει – περισσότερη ή λιγότερη – δυ-
σαρέσκεια και στη Δύση και στα κράτη της 
Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει πολλά, αφού 
οι θιγόμενοι (Έλληνες) και οι δυσφορούντες 
(Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι, Ιταλοί, Γάλλοι, αλλά 
και Αμερικανοί) δεν είναι διατεθειμένοι να 
χρησιμοποιήσουν ανάλογα μέσα, για να 
σταματήσουν την τουρκική επεκτατική αυ-
θαιρεσία. 

Όσο, λοιπόν, οι υπόλοιποι παίκτες θα εί-
ναι καθηλωμένοι στο διπλωματικό επίπεδο, 
τόσο θα ενισχύεται το πλεονέκτημα του Ερ-
ντογάν. Θα κερδίζει πόντους, δημιουργώ-
ντας τετελεσμένα, άλλοτε χρησιμοποιώντας 
το στρατιωτικό εργαλείο, άλλοτε απειλώ-
ντας πως θα το χρησιμοποιήσει και άλλοτε 
εκβιάζοντας.

Η αποφασιστικότητα να μιλάει με πράξεις 
κι όχι μόνο με λόγια, είναι αυτό που έδωσε 
στον Ερντογάν τακτικό πλεονέκτημα έναντι 
όλων. Στη βόρεια Συρία έχει εδραιώσει τρεις 
ζώνες κατοχής. Στη Λιβύη κατάφερε με την 
αποστολή όπλων και τζιχαντιστών, να σταθε-
ροποιήσει την υπό κατάρρευση κυβέρνηση 
της Τρίπολης και να αναγορευθεί σε απο-
φασιστικό παράγοντα των εξελίξεων, δίπλα 
στη Δύση, στη Ρωσία και στη γειτονική Αί-
γυπτο. Στο δε Ναγκόρνο – Καραμπάχ έδωσε 
τη νίκη στους Αζέρους. Για τα τετελεσμένα 
στην κυπριακή ΑΟΖ έκανα ήδη αναφορά. Και 
βεβαίως, ο εκβιασμός του για την ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ του 
απέφερε οφέλη.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Όπως ήδη ανέφερα, η τουρκική επιθετικό-

τητα στο ελλαδοτουρκικό μέτωπο έχει ανε-
βεί πίστα. Δε συμβαίνουν μόνο αυτά που η 
Αθήνα εδώ και χρόνια ανέχεται (συστηματι-

κές παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώ-
ρου και υπερπτήσεις), αντιδρώντας μόνο με 
διαβήματα, τα οποία η Άγκυρα πετάει στον 
κάλαθο των αχρήστων. Τα τελευταία χρόνια 
εκδηλώνεται μία ποιοτική κλιμάκωση. Οι 
σεισμικές έρευνες του Oruc Reis στη δυνά-
μει ελληνική ΑΟΖ το 2020, όπως και η υβρι-
δική τουρκική επίθεση στον Έβρο λίγους 
μήνες πριν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα. Ας προσθέσουμε και την εμπρηστική 
επιθετική – επεκτατική ρητορική της Άγκυ-
ρας, που αυτές τις ημέρες κορυφώθηκε με 
το «χάρτη Μπαχτσελί».

Μπορεί η επίσημη ελληνική ρητορική να 
κάνει λόγο για αποτρεπτική στρατηγική, 
αλλά στην πραγματικότητα το δόγμα της 
Αθήνας – εδώ και πολλά χρόνια – είναι αυτό 
που δεν ομολογεί, αλλά εφαρμόζει με θρη-
σκευτική ευλάβεια υπό την επήρεια του φο-
βικού συνδρόμου: «Δεν κάνουμε τίποτα που 
μπορεί να προκαλέσει τουρκική αντίδραση, 
ούτε καν τα αυτονόητα». Για να το πούμε 
απλά και καθαρά «προς Θεού μην ερεθίσου-
με το θηρίο»!

Η μονοδιάστατη άμυνα μεταφράζεται σε 
τακτικό πλεονέκτημα του Ερντογάν. Μέχρι 
που μπορεί να φθάσει η ελληνική άμυνα, 
εάν η Τουρκία κλιμακώσει τις επεκτατικές 
επιθέσεις της; Το προαναφερθέν δόγμα εξη-
γεί γιατί η Αθήνα δεν επεκτείνει τα χωρικά 
ύδατα στα 12 μίλια, ούτε καν στις περιοχές 
που είναι μακριά από την Τουρκία, γιατί δεν 
ανακηρύσσει ΑΟΖ, γιατί δεν καταθέτει συ-
ντεταγμένες, γιατί ούτε καν δεν κλείνει τους 
κόλπους με ευθείες γραμμές βάσης.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΙΑ
Το δόγμα αυτό είχε εκφράσει προ διετί-

ας – με άλλα λόγια – ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών σε συνέντευξή του (Real FM, 
6-5-2020), δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δε θα 
ακολουθήσει την Τουρκία στην κλιμάκωση. 
«Δεν πρόκειται να πάμε σε στρατιωτικοποίη-
ση της κρίσης με την Τουρκία. Είναι η παγίδα, 
την οποία η Τουρκία στήνει για την Ελλάδα: 
να περάσουμε από το στάδιο του δικαίου 
στο στάδιο των ενεργειών αυτής τη μορφής. 
Η στρατιωτικοποίηση των διαφορών με την 
Τουρκία δε θα οδηγήσει σε επίλυση, θα οδη-
γήσει σε επιδείνωση».

Προφανώς, η Ελλάδα δεν πρέπει να στρατι-
ωτικοποιήσει τα ελληνοτουρκικά προβλήμα-
τα. Τί θα πράξει, όμως, εάν η Τουρκία πάρει 
αυτόν το δρόμο; Συγκεκριμένα, τί θα πράξει 
εάν τουρκικό ερευνητικό σκάφος πραγμα-
τοποιήσει σεισμικές έρευνες έξω από τα 
ελληνικά χωρικά ύδατα, συνοδευόμενο από 
φρεγάτες; Τί θα πράξει εάν – ακόμα χειρό-
τερα – το νέο τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο 
τρυπήσει όχι στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά στη 
δυνάμει ελληνική υφαλοκρηπίδα – ΑΟΖ;

Ο Δένδιας επαναλαμβάνει συνεχώς ότι «η 
Ελλάδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα προά-
σπισης του εθνικού της χώρου». Αυτή η δή-
λωση, ωστόσο, είναι όχι μόνο γενική, αλλά 
και μισή αλήθεια. Το τελευταίο διάστημα 
έχουν πληθύνει οι υπερπτήσεις τουρκικών 
μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, που 
βεβαίως δε γίνονται από λάθος. Τα διαβή-
ματα (εάν γίνονται ακόμα και δεν έχουμε 
βαρεθεί να τα κάνουμε πια!) και οι αναχαι-
τίσεις, δεν εμποδίζουν τους Τούρκους να συ-
νεχίζουν τις συστηματικές προκλήσεις τους, 
χωρίς να πληρώνουν το παραμικρό κόστος.

Η μονοδιάστατη αμυντική στρατηγική της 
Αθήνας κατευνάζει ή παροξύνει την τουρκι-
κή επιθετικότητα; Την απάντηση δίνουν τα 
γεγονότα, αλλά και ο ίδιος ο Δένδιας, ομο-
λογώντας ότι η Άγκυρα συνεχώς κλιμακώνει, 
χωρίς να βγάζει και το συμπέρασμα από τη 
διαπίστωσή του. Τα μικρά τουρκικά τετελε-
σμένα ενισχύουν την εκτίμηση της Άγκυρας, 
πως όσο πιέζει τόσο θα κερδίζει πόντους 
στον ιδιότυπο αυτό «πόλεμο θέσεων», στρι-
μώχνοντας ολοένα και περισσότερο την Ελ-
λάδα.

Η κατάσταση αυτή, όχι μόνο ενισχύει το 
πλεονέκτημα του Ερντογάν, αλλά και του 
εξασφαλίζει την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Είναι ακριβώς αυτό που έχει αλλάξει ποιοτι-
κά το χαρακτήρα της τουρκικής απειλής και 
ως εκ τούτου θέτει επί τάπητος το κρίσιμο 
ερώτημα: εάν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει κά-
ποιον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό, ένα θερ-
μό επεισόδιο στον τόπο και το χρόνο που 
κρίνει ότι ευνοεί την τουρκική πλευρά.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΤΩΠΑ
Η ανοχή που προς το παρόν δείχνει η Δύση 

έναντι της Τουρκίας (και λόγω Ουκρανίας), 
αλλά και η απροθυμία των τοπικών δυνά-
μεων να εμπλακούν σε αντιπαράθεση με 
τον Ερντογάν, τροφοδοτεί την αλαζονεία 
του έναντι του Ελληνισμού. Τα τελευταία 
δύο χρόνια, εξάλλου, φρόντισε με τολμη-
ρά διπλωματικά ανοίγματα, να βελτιώσει 
σημαντικά τις σχέσεις της Άγκυρας και με 
το Ισραήλ και με τα Εμιράτα και με τη Σα-
ουδική Αραβία. Μόνο με την Αίγυπτο δεν 
κατάφερε κάτι αξιόλογο. Το γεγονός ότι σε 
μεγάλο βαθμό έχει μισοκλείσει ανοικτά μέ-
τωπα στην περιοχή, του αφήνει μεγαλύτερα 
περιθώρια για επιθετικές ενέργειες, τόσο 
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας (ήδη 
άνοιξε την κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου 
και πιθανό να προσαρτήσει τα Κατεχόμενα) 
όσο και εναντίον της Ελλάδας.
Τα ανοίγματά του σε Ισραήλ, Εμιράτα και 

Σαουδική Αραβία, σε κάποιον βαθμό τον 
προστατεύουν από την «παγίδα της υπέρ-
επέκτασης», στην οποία ήταν μέχρι πρότινος 
εκτεθειμένος. Γιατί εάν συνέχιζε να ανοίγει 
μέτωπα και να πυροδοτεί εντάσεις, νωρίτε-
ρα ή αργότερα, οι άλλοι παίκτες θα υποχρε-
ώνονταν να έλθουν ακόμα πιο κοντά μεταξύ 

τους και κάποια στιγμή να δράσουν αποφα-
σιστικά για να αναχαιτίσουν τον «νταή».

Με άλλα λόγια, θα υποχρεώνονταν να χρη-
σιμοποιήσουν κι αυτοί τα μέσα που χρησι-
μοποιεί αυτός. Εάν, μάλιστα, πρόκυπτε μία 
έμπρακτη κόντρα της Τουρκίας με τη Γαλλία 
και το Παρίσι αποφάσιζε, για να μη δει το 
κύρος του καταρρακωμένο να «ανοίξει το 
χορό», ήταν πολύ πιθανόν να την ακολου-
θήσουν και άλλες δυνάμεις που θέλουν να 
«κοντύνουν» την Τουρκία. Δηλαδή, το πλεο-
νέκτημα του Ερντογάν θα μετατρεπόταν σε 
μπούμερανγκ.
Υπάρχει λόγος που γενικά και οι δυτικές, 

αλλά και οι τοπικές δυνάμεις, προς το παρόν 
είναι απρόθυμες να προχωρήσουν σε μία 
στρατιωτική συμμαχία με άτυπο αντιτουρ-
κικό πρόσημο. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν, 
παραμένουν ακόμα υπό την επήρεια της 
κουλτούρας που κυριάρχησε μεταπολεμικά, 
ότι οι διεθνείς διαφορές – αντιθέσεις επιλύ-
ονται με τη διπλωματία. Εξαίρεση ήταν οι εκ-
στρατείες που αποφάσιζαν οι υπερδυνάμεις. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία τείνει να αλλάξει 
ριζικά το κλίμα. Όσο ο Ερντογάν τραβάει το 
σκοινί για να ασκεί εξωτερική πολιτική και 
να προωθεί τους επεκτατικούς στόχους του, 
τόσο είναι πιθανότερο αυτό κάποια στιγμή 
να σπάσει, με ό,τι σημαίνει στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματικός σχολι-
αστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και δι-
ευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγρα-
φέας 16 βιβλίων. Μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου 
το Νοέμβριο του 1973.
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Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε «πόλε-
μο» από την ελληνική κυβέρνηση, 

ο καθηγητής Παθολογίας Έρευνας και 
Πολιτικής Υγείας, Επιστημών Δεδομένων 
και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ, Ιωάννης Ιωαννίδης, δικαιώ-
θηκε πανηγυρικά σε όσα προέβλεψε για 
την πανδημία του κορωνοϊού.
Ο υψηλού κύρους επιστήμονας, που 

συγκαταλέγεται στους δέκα πιο επιδρα-
στικούς του πλανήτη, άσκησε αυστηρή 
κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της 
πανδημίας, για τα lockdown τύπου ακορ-
ντεόν, για την υποβάθμιση του ΕΣΥ αλλά 
και για την υποχρεωτικότητα στον εμβολι-
ασμό με τιμωρητικά πρόστιμα.

Ο καθηγητής σε νέα του συνέντευξη, 
στην εξαιρετική εκπομπή «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ» 
του δημοσιογράφου Γιώργου Σαχίνη στο 
κανάλι ΚΡΗΤΗTV, μίλησε για την εξέλιξη 
της πανδημίας, την κατάσταση που επι-
κρατεί στην Ελλάδα αλλά και τον τρόπο 
παρέμβασης των φαρμακευτικών εταιρει-
ών όλο αυτό το διάστημα.
Ο κ. Ιωαννίδης, σημειώνει ότι είναι αφύ-

σικο η Ελλάδα να έχει τόσο μεγάλο αριθ-
μό νεκρών από τον Covid-19, τονίζει ότι 
τα lockdown δημιούργησαν προβλήμα-
τα και μιλάει για σοβαρές ψυχικές νόσους 
που προκλήθηκαν από την πανδημία. 
Μάλιστα, ο Καθηγητής αναφέρεται και 

στο σκάνδαλο Novartis, σημειώνοντας ότι 
στην Ελλάδα κατάφεραν να «κουκουλώ-
σουν» την υπόθεση, ενώ όπως λέει, ο πο-
λιτικός κόσμος υποκλίνεται στις εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες τελικά δι-
οικούν τον κόσμο.

«NOVARTIS: ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ»

«H λέξη ”σκάνδαλο” δεν αποδίδει πλή-
ρως την πραγματικότητα. Σκάνδαλο 
σημαίνει κάτι ασυνήθιστο, κάτι που το 
ακούς πρώτη φορά. Αυτό που συνέβη με 
τη Novartis είναι μέσα στην καθημερινή 
πρακτική της βιομηχανίας. Το μεγαλύ-
τερο μέρος του budget των φαρμακο-
βιομηχανιών δεν πηγαίνει σε έρευνα 
και ανάπτυξη, αλλά σε μάρκετινγκ. Το 
μάρκετινγκ έχει τις νόμιμες οδούς και 
τις υποχθόνιες οδούς για να επηρεάσει 
προς το συμφέρον του. 

Η Novartis έχει καταδικαστεί στην Αμε-
ρική. Η Ελλάδα θεωρήθηκε ότι ήταν πι-
θανότατα το ασθενές σημείο, όπου πο-
λιτικοί και θεσμοί είναι πιο ευάλωτοι. 
Ζούμε σε ένα σύστημα που προάγει την 
ανηθικότητα. Όσο πιο ανήθικος τόσο πιο 
ψηλά φτάνεις» σημειώνει ο κ. Ιωαννίδης 
και προσθέτει: 

«Η επιστήμη είναι πεδίο μάχης όπου γί-
νονται συγκρούσεις ανάμεσα σε εξαρτη-
μένους και ανεξάρτητους ανθρώπους. Οι 
εξαρτημένοι συνεχώς χρηματοδοτούνται 
και ενισχύονται όλο και πιο έντονα και η 
μάχη γίνεται όλο και πιο άνιση. Θεσμοί 
και κυβερνήσεις έχουν γίνει έρμαιο στα 
χέρια της βιομηχανίας. Ο πολίτης πρέ-
πει να γνωρίζει ότι δεν είναι όλοι σάπιοι, 
αλλά ότι γίνεται μάχη και ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι θεσμοί. Πάντως, η φαρ-
μακοβιομηχανία είναι μικρός παίκτης, 
σε σχέση με την big tech και το venture 
capital. Η Novartis είναι μικρός παίκτης 
σε σχέση με την Amazon».

«ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ  
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ»

«Η επιστήμη έπεσε με τα μούτρα στην 
πανδημία και ήταν λογικό. Και τα 174 πε-
δία της επιστήμης δημοσίευσαν κάτι για 
τον κορωνοϊό. Έγιναν περίπου 600.000 
δημοσιεύσεις σχετικές με τον κορωνοϊό. 
Έγινε κοβιδοποίηση (από τον όρο COVID) 
της επιστήμης. Οι 98 από τις 100 πλέον 
αναφερόμενες δημοσιεύσεις σε όλη την 
επιστήμη έχουν να κάνουν με τον κορω-
νοϊό. Ένα σοβαρό θέμα θα μπορούσε να 
είναι 2, 3, 4 άρθρα, όχι 98. Η πανδημία 
ήταν ακτινογραφία για κάθε μια χώρα 
και το σύστημα υγείας της. Στη Σουηδία 
έβγαλε ένα μεγάλο λάθος, ότι έδωσαν 
τα γηροκομεία τους στον ιδιωτικό το-
μέα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι η Ελ-
λάδα έχει υπερβολικά υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας και αυτό οφείλεται στο 
πληττόμενο σύστημα υγείας που έχει γί-
νει έρμαιο συμφερόντων:

«Η Ελλάδα δείχνει υπερβάλλουσα θνη-
σιμότητα περίπου 30.000 ανθρώπους, 
δηλαδή 0,3% του πληθυσμού. Οι περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπερ-
βάλλουσα θνησιμότητα 0,1% – 0,2%. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην παγκόσμια 
κορυφή με λίγες ευρωπαϊκές χώρες και 
χώρες της αμερικανικής ηπείρου, γιατί 
έχει ένα σύστημα υγείας πληττόμενο και 
καταπονημένο από διάφορα συμφέρο-
ντα, αμέλεια, άγνοια και παραμέληση 
των κυβερνώντων. Ένα σύστημα υγείας 
που δεν έχει πρωτοβάθμια υγεία. Ήταν 
σα να έχει μπει ο εχθρός στην Αθήνα, 
να έχει πάρει την Ακρόπολη, και εσύ να 
προσπαθείς να κρατήσεις τη σημαία σε 
ένα προπύργιο. Φάνηκε η δυσλειτουρ-
γία στην κοινοποίηση της πληροφορίας, 
στην έλλειψη κοινωνικής συνοχής με 
βαριές υποχρεωτικότητες που περιθω-
ριοποίησαν ανθρώπους και κυρίως ήδη 
περιθωριοποιημένους που τους έκαναν 
εχθρούς της δημόσιας υγείας. Τους έκα-
ναν να νομίζουν ότι η δημόσια υγεία εί-
ναι το αντίπαλο κόμμα. Όλα αυτά έγιναν 
προσανάμματα κομματισμού, δευτερο-
γενών σκέψεων και συμφερόντων, ενώ η 
πανδημία συνεχίζει να καλπάζει».

Ο καθηγητής Ιωαννίδης κάνει λόγο για 
ακραία μορφή ψεύδους στη χώρα μας: 
«Η επικοινωνιακή στρατηγική ήταν επι-

κρατούσα όχι μόνο στην Ελλάδα. Δια-
μόρφωσε σκέψεις με ειδεχθή, επιθετικό 
και αντιεπιστημονικό τρόπο. Βομβαρδί-
στηκε ο πληθυσμός με ψέματα. Ειδικά 
στην Ελλάδα, ήταν μια ακραία μορφή 
ψεύδους. Φανταστείτε ένα μέρος με 
καουμπόηδες στο οποίο κυκλοφορεί η 
φήμη ότι έχουν μπει Ινδιάνοι. Τα κλείσα-
με όλα, πυροβολούσαμε με όλα μας τα 
πυρομαχικά στο σκοτάδι, μέχρι που άρ-
χισαν να τελειώνουν τα πυρομαχικά. 
Ο αρχικαουμπόης άρχισε να δίνει επι-

δόματα για να περάσουν οι υπόλοιποι 
και τελικά κάποια στιγμή οι Ινδιάνοι ήρ-
θαν στ’ αλήθεια. Δεν υπάρχουν πυρομα-
χικά, δεν υπάρχει κανείς να φροντίσει το 
διπλανό και, τελικά, άρχισαν να ρίχνουν 
τις ευθύνες στους διπλανούς που δεν κά-
νουν τίποτα και δε φορούν μάσκα».

«Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙΣ 
ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΤΟΥ ΠΕΙΣ ”ΘΑ ΣΟΥ ΒΑΛΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ”»
Μιλώντας για τον υποχρεωτικό εμβολι-

ασμό, ο ίδιος σημειώνει ότι ο χειρότερος 
τρόπος να πείσεις τον πληθυσμό, είναι να 

του επιβάλλεις πρόστιμα: 
«Είμαι φανατικός υπέρμαχος του εμβο-

λιασμού, αλλά ο χειρότερος τρόπος για 
να πείσεις κάποιον να εμβολιαστεί είναι 
να του πεις ότι είναι πολίτης δεύτερης 
ή τρίτης κατηγορίας και ”θα σου βάλω 
πρόστιμα” και ”θα σου κάνω δύσκολη τη 
ζωή μέχρι να εμβολιαστείς”. 
Την επόμενη φορά τι θα κάνεις; Αν δεν 

καταστραφεί η ανθρωπότητα, ο ιός θα 
είναι μαζί μας για εκατομμύρια χρόνια».

Αναφερόμενος στα lockdown, ο κ. Ιωαν-
νίδης σημειώνει: «Το lockdown δεν έσω-
σε ζωές, σε κάποιες χώρες πιθανόν σκό-
τωσε ανθρώπους. Ειδικά σε περιόδους 
έξαρσης που περιορίστηκαν άνθρωποι 
στα σπίτια με ασθενείς. Περιορίσαμε τις 
δυνατότητές μας να βρεθούμε σε ανοι-
χτούς χώρους, όπου η μετάδοση του ιού 
είναι δυσκολότερη. 
Οι χώρες – υποδείγματα στο πρώτο τρί-

μηνο ήταν οι χώρες που είναι απομακρυ-
σμένες και έχουν μείνει πίσω. Το πρώτο 
κύμα έπληξε τις χώρες που είχαν μεγάλη 
κινητικότητα και ήταν το κέντρο της οικο-
νομικής ζωής του πλανήτη. 

Γιατί χτυπήθηκαν Νέα Υόρκη, Μιλάνο, 
Βρυξέλλες; Θα χτυπηθεί η Ευρυτανία ή 
έστω η Αθήνα το Φεβρουάριο; Το ράντσο 
έριξε τα πυρομαχικά του, μάζεψε πέντε 
φτερά Ινδιάνων και μετά άρχισε η σφα-
γή».

«ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ  
ΤΑ ΠΑΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ»

«Θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ κα-
λύτερα. Είναι ένα σύστημα που παρα-
παίει και ήρθε η κρίση και το ξεχαρβά-
λωσε τελείως» σημειώνει ο καθηγητής 
και τονίζει: 

«Πλέον κυριαρχεί η σκέψη «βγάλτε το 
από το μυαλό σας». Και πρέπει σε ένα 
βαθμό να το κάνουμε, γιατί έχουμε πολύ 
πιο σοβαρά ζητήματα που πρέπει να λυ-
θούν, λόγω των λαθών που έγιναν στην 
πανδημία (οικονομικά, ψυχολογικά και 
άλλα). 

Οι λύσεις, αν σώζεται πλέον κάτι, είναι 
αθόρυβες. Το να περιορίσεις το πρόβλη-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ

«ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ»«ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ»    
ο καθηγητής Ιωαννίδηςο καθηγητής Ιωαννίδης

• «Βομβαρδίστηκε ο πληθυσμός με ψέματα, ειδικά στην Ελλάδα  • «Βομβαρδίστηκε ο πληθυσμός με ψέματα, ειδικά στην Ελλάδα  
   ήταν μια ακραία μορφή ψεύδους»   ήταν μια ακραία μορφή ψεύδους»

• «Θεσμοί και κυβερνήσεις έγιναν έρμαιο στα χέρια της φαρμακοβιομηχανίας»• «Θεσμοί και κυβερνήσεις έγιναν έρμαιο στα χέρια της φαρμακοβιομηχανίας»
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FRUITS ET LÉGUMES

A value of$60+at the supermarketYou pay only $35

Reserve yours TODAY

(514) 473-4591 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST 
( near Curé-Labelle) Laval

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com                            @panierdufermier

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

μα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 
δε θέλει διαγγέλματα. 

Μια πανδημία τελειώνει όταν εμείς 
πούμε ότι τελείωσε. Δε συμφωνούν καν 
όλοι για το τι σημαίνει μια πανδημία. 
Θέλουμε ο ιός να έχει περάσει από την 
κοινότητα είτε με φυσική λοίμωξη είτε 
να έχουμε προετοιμάσει την κοινότητα 
με εμβολιασμό. Είναι προτιμότερο να το 
έχουμε κάνει με εμβολιασμό. Θέλουμε 
ένα 70% έως 90%. 

Στις περισσότερες χώρες συνέβη το 90% 
είτε με μόλυνση είτε με εμβολιασμό στα 
τέλη του 2021 – αρχές 2022. Στην Ελλάδα 
είμαστε ουραγός σε αυτό. 

Στις περισσότερες χώρες έχουμε περά-
σει στην ενδημική φάση. Στην Ελλάδα 
έχουμε μια υβριδική κατάσταση, έχουμε 
ενδημία με τον ιό να κυκλοφορεί ευρύ-
τατα, όμως ο αριθμός των νεκρών και δι-
ασωληνωμένων είναι μικρός. Πάντως, με 
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 
να έχει νοσήσει και πολλοί παραπάνω 
από μία φορά, ή να έχει εμβολιαστεί, 
πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ στραβά για 
να έχουμε 20 νεκρούς την ημέρα. 
Θα έπρεπε να έχουμε 1-2, όπως έχουν 

οι περισσότερες χώρες. Μιλάμε για μια 
παραλλαγή που ο ιός μάς έκανε χάρη, θα 
μπορούσε να φέρει κάτι που θα ήταν 50 
φορές χειρότερο» είπε και εξήγησε:

«Η πανδημία αυτή ήταν 1,5 έως 4 φο-
ρές χειρότερη από τη συνηθισμένη ιν-
φλουέντζα στο αποτύπωμα της συνολι-
κής απώλειας ετών ζωής. Όμως, η πανδη-
μία του 1918 ήταν 100 φορές πάνω από 
τα συνηθισμένα. Ήμασταν τυχεροί μέσα 
στην ατυχία μας που δε μας έπληξε ένας 
τέτοιος ιός. Στην καλύτερη περίπτωση μι-
λάμε για την Ελλάδα με υπερβάλλουσα 
θνησιμότητα 30.000 θανάτους. 

Η χειρότερη εβδομάδα ήταν η πρώ-
τη εβδομάδα του Αυγούστου του 2021 
λόγω της τοξικής ατμόσφαιρας από τον 
καύσωνα και τις πυρκαγιές. Μιλάμε για 
1.500 – 2.000 περισσότερους νεκρούς 
μέσα σε λίγες ημέρες».

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
«Οι περισσότερες θεραπείες και παρεμ-

βάσεις καταρρίφθηκαν γρήγορα ως προς 
την αποτελεσματικότητά τους. 

Και αναφέρομαι σε υδροξυχλωροκίνη, 
ρεμδεσιβίρη, πλάσμα από αναρρωνύο-
ντες, κολχικίνη, ιβερμεκτίνη, μονοκλωνι-
κά κ.λπ. Δεν είναι ότι απέτυχαν πλήρως, 
κάποια μπορεί να έχουν συγκεκριμένη 
ένδειξη σε περιχαρακωμένες ομάδες. 
Τα μονοκλωνικά ήταν πολύ καλά για λί-

γες εβδομάδες ή για λίγους μήνες, αλλά 
γρήγορα ήταν μια παρέμβαση που χάθη-
κε η αξία της» σημειώνει ο καθηγητής.

«ΔΩΣΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ»

Μιλώντας για τα εμβόλια, ο κ. Ιωαννίδης 
σημειώνει, ότι η κυβέρνηση έδωσε λάθος 
μήνυμα: 
«Τα εμβόλια θεωρώ ότι συνολικά έσω-

σαν ζωές, όμως δώσαμε πολύ περισσό-
τερες υποσχέσεις. Δώσαμε νούμερα 99%, 
98% κ.λπ., όμως τα εμβόλια δεν έκαναν 
τίποτα πρακτικά για την αναχαίτιση των 
πανδημικών κυμάτων. 
Δώσαμε λάθος μήνυμα, περισσότερες 

υποσχέσεις απ’ όσο θα έπρεπε. Οι φαρ-
μακευτικές εταιρείες, που τους βγάζω το 
καπέλο για το ότι έβγαλαν εμβόλια σε 
τόσο μικρό διάστημα και αποτελεσματι-
κά εμβόλια για κάποιο χρονικό διάστη-
μα, έδωσαν την εντύπωση ότι μπορούν 
να κάνουν κλινικές μελέτες, να μη μοι-
ραστούν τα δεδομένα, να βγάλουν αυτά 
τα τρομερά ποσοστά 99% με δύο μήνες 
παρακολούθηση. 
Τα εμβόλια ήταν φανταστική προσφο-

ρά, αλλά τα προωθήσαμε με τον λάθος 
τρόπο, με αποτέλεσμα να αποξενώσου-
με πολλούς ανθρώπους, που πέσανε σε 
άλλες σκέψεις. 

Εγώ νιώθω ευθύνη για την αποτυχία να 
περάσουμε ένα ορθολογικό μήνυμα σχε-
τικά με τον εμβολιασμό, που θα έλεγε 

“αυτά ξέρουμε, αυτά δεν ξέρουμε”. 
Όπως και για το ότι δε μιλήσαμε ειλικρι-

νά για τις παρενέργειες. Βρήκαμε σοβα-
ρές παρενέργειες για τα εμβόλια αυτά. 
Δεν είναι λύση να τις υποτιμάς. Κάποιοι 

επιστημονικοί φορείς έλεγαν να μη μιλή-
σουμε για τις παρενέργειες. 

Θα ήταν πιο ειλικρινές να λέγαμε ότι 
“είναι ένα χρήσιμο όπλο, αυτά ξέρω, σ’ 
το προτείνω” και από εκεί και πέρα οι 

επιπλέον υποχρεωτικότητες, πρόστιμα, 
να κάνουμε δύσκολη τη ζωή των ανθρώ-
πων… 
Κάποιος που είναι μη εμβολιασμένος 

είναι ο ασθενέστερος. Αυτόν πρέπει να 
προστατεύσω. Δεν μπορώ να του πω ότι 
είναι άνθρωπος τρίτης κατηγορίας. 

Για τους υγειονομικούς ήταν τεράστιο 
λάθος που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σε 
ένα σύστημα το οποίο έχει τόσες ελλεί-
ψεις. Είδαμε στο πλαίσιο της πανδημίας 
να εγείρονται τα πιο χαμηλά ένστικτα 
των ανθρώπων. 
Οι κυβερνήσεις χειραγώγησαν όχλους 

και δημιούργησαν κανιβάλους φυλής. 
Τους είπαμε ότι δε φταίνε οι ανίκανες 
κυβερνήσεις. Τους είπαμε ότι ο εχθρός 
είναι ο συνάνθρωπος, ο πατέρας και ο 
φίλος. Η κοινωνία τινάχτηκε στον αέρα, 
με ένα σύστημα ενισχυμένης ψυχολογί-
ας του πλήθους. 
Τα προβλήματα ήταν υπαρκτά και χρει-

αζόμασταν θύματα. Το αφήγημα θα 
έπρεπε να είναι ειρήνη, συνοχή και αλ-
ληλεγγύη. Ότι είμαστε όλοι μαζί» σημει-
ώνει και προσθέτει:

«Σε αυτόν που έλεγε ότι προσπαθούσε 
να μας ελέγξει ο Γκέιτς δώσαμε βέλη στη 
φαρέτρα με τον τρόπο που τη χειριστή-
καμε. Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση 
να αντιμετωπίσω τους αντιεμβολιαστές. 
Θεωρώ τρομερό πρόβλημα το αντιεμ-

βολιαστικό κίνημα, όμως δώσαμε πυρο-
μαχικά σε θεωρίες συνωμοσίας».

«ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΩ 
ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ σημειώνει, ότι δεν μπορεί να 
αποκλείσει το γεγονός ότι ο ιός μπορεί και 
να κατασκευάστηκε σε εργαστήριο: «Θα 
ήθελα να πιστεύω ότι ο ιός ήταν μια 
εξέλιξη που έγινε στη φύση. Δεν μπορώ 
όμως να αποκλείσω ότι φτιάχτηκε στο 
εργαστήριο ή ήταν ένας φυσικός ιός, που 
κάτι πήγε στραβά στο εργαστήριο. 
Θα ήταν καλύτερο αν είχαν κοινοποιη-

θεί τα πειράματα που έγιναν στην Κίνα 
και αλλού. Τα δεδομένα πρέπει να είναι 
διαφανή και διαθέσιμα στην επιστημονι-
κή κοινότητα. 
Τα δεδομένα για τα πειράματα στη Γου-

χάν υπάρχουν, και αν δε γίνουν διαθέσι-
μα, όπως και αυτά που έγιναν στις ΗΠΑ, 
είμαι εγώ ένας αποτυχημένος, γιατί το 
θέμα μου είναι η ηθική της επιστήμης και 
η διάθεση των δεδομένων».

Μιλώντας για την οξεία ηπατίτιδα και 
την ευλογιά των πιθήκων, ο ίδιος τονίζει 
ότι δε χρειάζεται πανικός: «Η οξεία ηπατί-
τιδα και η ευλογιά των πιθήκων είναι πε-
δίο όπου πρέπει να μάθουμε περισσότε-
ρα, αλλά δεν είναι κάτι που θα πέρναγα 
σε μορφή μαζικού πανικού. Αν έχουμε το 
μισό πληθυσμό με ψυχικά προβλήματα, 
θα του πετάμε περισσότερα προβλήμα-
τα;».

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, τα παιδιά 
ήταν τα μεγαλύτερα θύματα της πανδημί-
ας: «Είδαμε αύξηση των ψυχικών νόσων 
σε όλες τις ηλικίες, και κυρίως στα παι-
διά. Βάλαμε μπροστά τα παιδιά μας σε 
αυτή την πανδημία. 
Τους στερήσαμε εκπαίδευση, μαζική 

συναναστροφή, δημιουργήσαμε παιδιά 
που δεν έχουν μέλλον και παιδιά με άνι-
σο μέλλον. 
Τα παιδιά των πλουσίων μπορούσαν 

να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με 
κάποιον τρόπο, τα παιδιά των φτωχών 
δεινοπάθησαν. 

Δημιουργούμε μια νέα γενιά καταπιε-
σμένων και ανεκπαίδευτων παιδιών και 
νέων ανθρώπων που θα είναι ακόμη πιο 
διαχειρίσιμοι» σημειώνει.

«Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΧΤΗΚΕ ΚΑΠΕΛΩΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Μάλιστα, ο ίδιος κάνει λόγο για καπέλω-
μα της επιστήμης από την πολιτική: 
«Η επιστήμη δέχτηκε καπέλωμα από 

την πολιτική, αναλόγως με το πού έχουν 
στοιχηματίσει τα κόμματα σε κάθε χώρα 
ότι θα κάτσει η μπίλια. 

Πολλοί επιστήμονες έχουν δεχτεί επι-
θέσεις. Τα 2/3 δέχτηκαν κάποια μορφή 
επίθεσης. Το 2% έφαγε ξύλο. Και εγώ και 
μέλη της οικογένειάς μου δέχτηκαν επι-
θέσεις και απειλές» καταλήγει ο κ. Ιωαν-
νίδης.

© primenews.press
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• «Η επιστήμη είναι πεδίο μάχης όπου γίνονται συγκρούσεις  
   ανάμεσα σε εξαρτημένους και ανεξάρτητους ανθρώπους»
• «Η πανδημία ήταν ακτινογραφία για κάθε  
   μια χώρα και το σύστημα υγείας της»
• «Ο χειρότερος τρόπος για να πείσεις κάποιον να εμβολιαστεί  
   είναι να του πεις ότι είναι πολίτης δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας  
   και ”θα σου βάλω πρόστιμα” και ”θα σου κάνω δύσκολη τη ζωή  
   μέχρι να εμβολιαστείς»
• «Το lockdown δεν έσωσε ζωές, σε κάποιες χώρες  
   πιθανόν σκότωσε ανθρώπους»
• «Η επιστήμη δέχτηκε καπέλωμα από την πολιτική»
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ΤΙ ΣE ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ  
ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ;

Από μικρή ήθελα να γίνω δημοσιογρά-
φος και θυμάμαι τότε, ως παιδάκι, με 

το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης στην 
Ελλάδα, να σηκώνομαι κρυφά τα βράδια 
από το κρεβάτι μου και να παρακολουθώ 
τον πόλεμο του κόλπου, χωρίς να καταλα-
βαίνω και πολλά. Οι ειδήσεις, αν και μικρό 
παιδί, τραβούσαν την προσοχή μου και 
θυμάμαι την πτώση του τείχους στο Βερο-
λίνο και μετά την πτώση του καθεστώτος 
Χότζα στην Αλβανία και τις αλλαγές που 
προκάλεσε στην Ελλάδα. Δεν έχω μνή-
μες ουσίας, σαν ταινίες χωρίς ήχο. Ήμουν 
πολύ μικρή. Μέχρι που μεγάλωσα όμως, 
ήξερα πως θέλω να γίνω δημοσιογράφος 
και οι εμπόλεμες ζώνες με μαγνήτιζαν, 
ήταν σαν να με βοηθούσαν να καταλάβω 
περισσότερο τον πατέρα μου, τα βιώμα-
τά του, τα μουρμουρητά τους για όπλα, 
σφαίρες, νεκρούς, όταν έβλεπε εφιάλτες. 
Τελικά δημοσιογράφος έγινα και στη 

δημοσιογραφική μου διαδρομή αναζη-
τούσα πάντα την ταυτότητά μου. Όσο κι 
αν πετύχαινα, κάτι μου έλειπε. Και ήμουν 
σε διαρκή αναζήτηση. Κάποια στιγμή, με 
τη διαδικτυακή επανάσταση, είχα εύκολη 
πρόσβαση σε πλατφόρμες που έδειχναν 
ντοκιμαντέρ και πολλές από τις ιστορίες 
που είδα να περιγράφουν, τις είχα ζήσει 
ως δημοσιογράφος. Κάποιες από αυτές 
λίγο διαφορετικά από ότι περιέγραφαν 
τα ντοκιμαντέρ και άρχισα να ψάχνομαι 
περισσότερο, για να διαπιστώσω πως εί-
ναι πολύ λίγοι οι δημοσιογράφοι στη βι-
ομηχανία των ντοκιμαντέρ διεθνώς - στη 
χώρα μας είναι ανύπαρκτη αυτή η βιομη-
χανία άλλωστε - και αυτό με προβλημά-
τισε, διότι ειδικά σε ότι αφορά τα ντοκι-
μαντέρ με πραγματικούς πρωταγωνιστές, 
είναι ξεκάθαρα δημοσιογραφική δουλειά. 
Ξεκαθάρισε εντελώς μέσα μου όταν 

έμαθα για τα γεγονότα του Κουτσοβέντη 
και μέλη του Τάγματος Πεζικού 361, μου 
ζήτησαν να γράψω βιβλίο γι΄ αυτό. Δεν 
ξέρω να γράφω βιβλία, απάντησα, δεν 
είμαι ιστορικός. Ξέρω όμως να φτιάχνω 
οπτικο-ακουστικό υλικό. Τότε αποφάσισα 
πως είναι η ώρα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, 
προς τιμήν των επιζώντων και των νεκρών 
ηρώων. Για εμένα είναι όλοι τους ήρωες. 

Πλησίασα ανθρώπους / συναδέλφους, 
μου είπαν ότι η ιδέα μου είναι τρελή, αλλά 
τη στήριξαν. Στη διαδικασία της δημιουρ-
γίας ανακάλυψα πως τόσα χρόνια αυτό 
μου έλειπε. Αυτή είναι η ταυτότητά μου, 
σε αυτόν το ρυθμό χτυπάει η καρδιά μου. 

Παίρνω πνοή μέσα από αυτό, όσο δύ-
σκολη κι αν είναι μέχρι σήμερα η διαδρο-
μή. Κυκλοφόρησε η «Πορεία Θανάτου» 
και μερικά χρόνια μετά παραιτήθηκα από 
την τηλεόραση και παλεύω να βάλω τη 
χώρα μας (Ελλάδα και Κύπρο) στο χάρτη 
της βιομηχανίας, με σοβαρές προοπτικές, 
όχι αρπαχτές. Πιστεύω πως κάποια στιγμή 
θα τα καταφέρω.

 ΤΙ ΣΕ ΩΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ  
ΤΟ "ΠΟΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ";

Το ένστικτό μου. Αυτή η ιστορία είναι το 
DNA μου, είναι η ταυτότητά μου. Αυτή 

η ιστορία μου έδειξε το δρόμο μου, με φώ-
τισε από την πρώτη στιγμή. Ένιωθα πως 
το χρωστάω σε μένα, στον πατέρα μου, 
στους πατεράδες όλων των επιζώντων και 

στις οικογένειες όλων των νεκρών. 
Ένιωθα ότι το χρωστούσα στην πατρίδα 

και πως δεν ήταν τυχαίο που έγινα τελικά 
δημοσιογράφος, και είχα γνώσεις και ερ-
γαλεία για να μιλήσω γι΄αυτό. Το γεγονός 
ότι αυτή η ιστορία έμενε «κρυφή» με είχε 
προβληματίσει βαθιά και ήξερα πως κάτι 
πρέπει να κάνω γι αυτό. Με το χέρι στην 
καρδιά σάς λέω, πως θα την έκανα ακόμη 
κι αν δεν ανακάλυπτα τη συμμετοχή τού 
πατέρα μου, ακόμη και αν δεν ήταν μέρος 
της ιστορίας. Το γεγονός ότι ήταν ωστό-
σο, με ευλόγησε να δω τη λύτρωση του 
ίδιου και των συμπολεμιστών του, μαζί 
και όλων των μελών των οικογενειών μας, 
που επηρεάζονταν από το τραύμα που 
κουβαλούσαν οι πατεράδες μας. 

 
ΠΟΙΟΙ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ  

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ;

Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ εργά-
στηκαν όλοι αφιλοκερδώς, ενώ όλα 

τα έξοδα έγιναν από τη δημοσιογραφική 
και τεχνική ομάδα. Σε αυτή την πορεία της 
«Πορείας Θανάτου» στάθηκαν δίπλα μου 
οι δημοσιογράφοι Κυριάκος Πομηλορίδης 
και Άντρη Χαραλάμπους, ο κινηματογρα-
φιστής Γιώργος Ευθυβούλου, στο μοντάζ 
η Ξένια Τέκκη-Λάμπρου, στα γραφικά και 
τους τίτλους αρχής και τέλους ο Χρίστος 
Γιαλλούρης και για τη μουσική επένδυ-
ση, το τραγούδι των τίτλων «η μάνα του 
αγνοούμενου» έγραψε και ερμηνεύει ο 
Βασίλης Ιωάννου, σε στοίχους του Χαρά-
λαμπου Χαραλάμπους, ενώ έγινε ειδική 
ηχογράφηση της μελωδίας. 

Επίσης ο Μίκης Πασιάς, στρατιώτης του 
361, μας παραχώρησε υλικό από το προ-
σωπικό του αρχείο. 

 
ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ  
ΜΕΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ  

ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ;

Αυτό είναι πραγματικά μεγάλο κεφά-
λαιο. Αρχικά επειδή εργαζόμασταν 

σε πλήρη απασχόληση με ιδιαίτερα απαι-
τητικό ωράριο, ένα από τα βασικά ζητήμα-
τα ήταν ο χρόνος. Πραγματικά θυσιάσαμε 
ολόκληρες τις ζωές μας εκτός δουλειάς, 
αλλά άξιζε τον κόπο. Εννοείται πως το 
ζήτημα των χρημάτων λειτούργησε απα-
γορευτικά στο να κάνουμε περισσότερες 
αναπαραστάσεις της μάχης. Σε όσες έγι-
ναν συμμετέχουν εθελοντικά, με άδεια 
του Υπουργείου Άμυνας, οι πραγματικοί 
στρατιώτες του 361ΤΠ την εποχή των γυ-
ρισμάτων. 
Τα γυρίσματα έγιναν σε Ελλάδα και Κύ-

προ και πέρα από όσα φαίνονται στο ντο-
κιμαντέρ, ήταν πολύ περισσότερα, καθώς 
τον πρώτο χρόνο τον αφιερώσαμε στην 
προσπάθεια να εντοπίσουμε αυτούς τους 
ανθρώπους, οι οποίοι δε μίλησαν ποτέ 
μεταξύ τους από τότε. Βρήκαμε όσα στοι-
χεία μπορούσαμε στο στρατιωτικό αρχείο 
και ακολούθως στις καταθέσεις του τότε, 
από το αρχείο της αστυνομίας. 

Από εκεί και πέρα η έρευνα πήγαινε από 
πόρτα σε πόρτα και οι πρώτες αντιδρά-
σεις όλων ήταν αρνητικές. Τα είχαν κλει-
δώσει όλα μέσα τους και δεν ήθελαν να 
μιλήσουν. Μεταξύ αυτών και ο πατέρας 
μου. Εγώ όμως ήμουν αποφασισμένη και 
δεν τους άφησα σε ησυχία, ούτε τους χάι-
δεψα τα αυτιά. Ένιωθα ότι το χρωστού-

σαν στα παιδιά τους και στους νεκρούς 
και ήμουν αποφασισμένη να τους λυτρώ-
σω και να λυτρωθώ. 

Στην πορεία και όσο τα γυρίσματα δημι-
ουργούσαν ψιθύρους για το ντοκιμαντέρ, 
ιδιαίτερα προς το τέλος του υλικού, ορ-
γανωμένα σύνολα, κόμματα και οργανώ-
σεις προσέγγισαν τον τότε εργοδότη μας, 
Λουκή Παπαφιλίππου, και προσπάθησαν 
να τον πείσουν να μας λογοκρίνει. Το ντο-
κιμαντέρ ήταν ανεξάρτητο από το κανάλι 
που εργαζόμασταν και είχαμε ζητήσει να 
το προβάλει.  Άλλωστε όλη η ομάδα εργα-
ζόμασταν τότε στον ΑΝΤ1 Κύπρου. 
Ο κ. Παπαφιλίππου στάθηκε βράχος δί-

πλα μας, αντιστάθηκε σε κάθε προσπά-
θεια αποτροπής της προβολής του και 
επιπρόσθετα δε μας έκανε κανένα έλεγχο 
και καμιά λογοκρισία. Στο τέλος ο ΑΝΤ1 
μας βοήθησε με την προβολή στους κινη-
ματογράφους της Κύπρου (παρ' ότι εγώ 
είχα ήδη αποχωρήσει από το κανάλι) και 
δείχνει το ντοκιμαντέρ μας κάθε καλοκαί-
ρι, χωρίς καμία λογοκρισία. Αντισταθήκα-
με συνειδητά σε κάθε φωνή καταστολής 
και αυτό μέχρι σήμερα με κάνει περήφα-
νη για όλη την ομάδα μου. 

Η προβολή στο εξωτερικό ήταν πολύ πιο 
δύσκολη για εμάς, αφού δεν υπήρχε κα-
νείς να μας βοηθήσει κόντρα στην αδια-
φορία των «μεγάλων». Αντίθετα από την 
πολιτεία, που αδιαφόρησε, η στρατιωτική 
ηγεσία του 361 ενέταξε το ντοκιμαντέρ 
στην εκπαίδευση των στρατιωτών, ενώ ο 
τότε Υπουργός Άμυνας μάς παρασημοφό-
ρησε με το μετάλλιο «Υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος». 
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με στόχο η 

ιστορία αυτή να φτάσει σε όλα τα μήκη 
και πλάτη της γης. Κάποια στιγμή εύχομαι 
να προβληθεί και από ξένα μέσα, γεγονός 
που θα μας δώσει χρήματα για την επόμε-
νη δουλειά μας. Μέχρι σήμερα σε όλα τα 
ελληνικά μέσα το ντοκιμαντέρ διατίθεται 
δωρεάν. Αυτή είναι η απόφασή μας. 

 
ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΩΣ ΕΜΜΕΣΑ ΜΠΛΕΓΜΕΝΗ ΜΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ  ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ  
ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗ;

Βρήκα την ταυτότητά μου. Βρήκα τον 
πατέρα μου, τον κατάλαβα. Ανακάλυ-

ψα τις ρίζες μου και το δρόμο που θέλω 
να ακολουθήσω. Ένιωσα για πρώτη φορά 
ελεύθερη, αλλά και ευγνώμων. 

Πέρα όμως από όλα αυτά, ένιωσα ευ-

λογημένη, αφενός για το ταξίδι και την 
εμπειρία, αλλά και για το γεγονός ότι είδα 
αυτούς τους ανθρώπους να συνδέονται 
από την αρχή, να γίνονται οικογένεια και 
να απελευθερώνονται επιτέλους από το 
μεγάλο βάρος που κουβαλούσαν. 
Ο πόνος τους είναι εκεί, παραμένουν 

ματωμένοι και τραυματισμένοι, αλλά όχι 
αλυσοδεμένοι. Ελευθερώθηκαν από αό-
ρατα δεσμά που τους έπνιγαν. 
 

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ,  
ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΠΡΙΝ  
ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΠΩΣ  

ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΩΡΑ;

Καταρχάς πιστεύω ότι όλα τα παιδιά 
κατανοούν περισσότερο τους γονείς 

τους, ως ενήλικα. 
Στην περίπτωση τη δική μας, πιστεύω ότι 

η πρώτη φορά που γνώρισα τον πατέρα 
μου ολοκληρωτικά, ήταν όταν τον πήρα 
αγκαλιά μετά τη δίωρη/τρίωρη συνέντευ-
ξη μαρτυρία, που είχα αποφασίσει ότι θα 
έπαιρνα εγώ και όχι κάποιος άλλος από 
την ομάδα. Ήταν η πρώτη φορά που με 
άφησε να διανύσω τα «ιερά» και «απά-
τητα» χιλιόμετρα στο σκοτεινό μέρος της 
ψυχής του. 

Μετά από αυτό, ο ίδιος ίσως να μην το 
έχει συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα, έκα-
νε 7 μέρες να μου ξαναμιλήσει. Αλλά όταν 
μου ξαναμίλησε, είχε ήδη αρχίσει η δια-
δικασία της λύτρωσης. Δεν άλλαξα μόνο 
εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, άλλαξε 
και ο ίδιος. Το έζησα πρώτα με τον δικό 
μου πατέρα και μετά με τους άλλους δύο 
σοβαρά τραυματίες που διασώθηκαν την 
ίδια μέρα. 
Ο πατέρας μου είναι ο Στέλιος Χατζηκώ-

στας, οι άλλοι δύο είναι ο Σάββας Σωτη-
ρίου και ο Σπύρος Μελαχροινός. 
Εγώ είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου, 

αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν απροετοί-
μαστοι... τους πόνεσα πολύ. Δακρύζω 
ακόμη και τώρα που απαντάω σε αυτές τις 
ερωτήσεις, σκεπτόμενη όσα έκανα. 

Η αρχή έγινε με τον πατέρα μου και θυ-
μάμαι πως τον πίεζα ξανά και ξανά τόσο 
πολύ, τρυφερά και σκληρά ταυτόχρονα, 
μέχρι που τον γονάτισα και έσπασε... 
Δε θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γονά-

τισε κυριολεκτικά και ζήτησα από το συ-
νεργείο να κάνει διάλειμμα 5 λεπτά. Πήγα 
στην άλλη πλευρά του κτηρίου, για να πά-
ρει εκείνος τα 5 λεπτά του και να μαζέψω 
κι εγώ τα κομμάτια μου. 
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Ανασκουμπώθηκα και γύρισα δυνατή, 
ένιωθα ότι θα τον αποτελειώσω, αλλά 
έπρεπε να διανύσω τη διαδρομή πάνω 
στο σχοινί. Στις επόμενες συνεντεύξεις 
των δύο σοβαρά τραυματιών ακολούθη-
σα το ίδιο μοτίβο. 
Τους έβλεπα να σπάνε σε χίλια κομμάτια 

μπροστά μου, τους έβλεπε να εγκλωβίζο-
νται σε μια γυάλινη φυλακή, να χάνουν 
την ανάσα τους, να ουρλιάζει η ψυχή του, 
αλλά δεν εγκατέλειπα την «τσιμπίδα» 
που κρατούσα και ερώτηση προς ερώτη-
ση αφαιρούσα κι ένα κομματάκι αιχμηρό 
γυαλί από την ψυχή τους.
Μιλώντας αργότερα με τις κόρες των 

άλλων δύο, ξέρω πως ότι ακολούθησε με 
τον πατέρα μου, ακολούθησε και με τους 
δικούς τους πατεράδες. Η σιωπή, η αγω-
νία, τα ξεσπάσματα... η λύτρωση. Το υλικό 
που δείχνει αυτά τα δεδομένα μέχρι που 
ζητάω να κλείσουν οι κάμερες, δε θα το 
αποκαλύψω ποτέ σε κανέναν άλλον, πέρα 
από τα παιδιά τους, όταν αυτά θέλουν. Δε 
θα το αποκαλύψω ούτε καν στους ίδιους. 
Δεν είναι όμως μόνο οι τρεις πολυτραυ-
ματίες. Λύτρωση ένιωσαν όλοι όσοι μάς 
μίλησαν, φώτισαν κι αυτοί τα σκοτεινά 
μονοπάτια τους. Καθάρισαν για πρώτη 
φορά τη μνήμη τους. Αυτό ήταν η πιο βα-
θιά πνοή ζωής για εκείνους και το καλύτε-
ρο μνημόσυνο για τους νεκρούς τους.
Δεν ξέρω αν απαντάω ακριβώς στο ερώ-

τημα, με απλά λόγια αυτό που θέλω να 
πω είναι, πως το μονοπάτι τού εξαγνι-
σμού ήταν δύσκολο και άλλαξε όλους μας 
προς το καλό.
 

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΔΩΣΕΣ  
ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΩΣ  

ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΕΙΣ  
ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ;

Το ντοκιμαντέρ έπαιξε στους κινημα-
τογράφους σε όλες τις πόλεις της 

ελεύθερης Κύπρου, είμαστε σε συζήτηση 
με συνδρομητικό πανελλήνιο κανάλι (τα 
ελεύθερης πρόσβασης δεν έδειξαν ενδια-
φέρον δυστυχώς) και αναζητούμε συμμά-
χους πια σε όλες τις χώρες.  
Η χαρά μου που θα μεταδοθεί στον Κα-

ναδά δεν περιγράφεται με λόγια, καθώς 
επίσης και η αγωνία μου για την αποδο-
χή του. Είμαι σίγουρη πως ενωμένοι, όλοι 
μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσό-
τερα.

 
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ  

ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ;

Ανήκω κι εγώ στους πολλούς Έλληνες 
που έχουν συγγενείς στο εξωτερικό...

Μόνο αγάπη και θαυμασμό νιώθω για 
τους ανθρώπους που κουβάλησαν την 
πατρίδα μας σε όλα τα μήκη και πλάτη 
τής γης και διέδωσαν τον ελληνισμό, τον 
πολιτισμό μας. Πολλές φορές αισθάνομαι 
πως η αγάπη τους για την πατρίδα μας, 
για εμάς, είναι πιο ατόφια και πιο δυνατή, 
από πολλούς Έλληνες που βρίσκονται εδώ. 

Δεν κρίνω καμία πλευρά, αλλά η καρ-
διά μου χτυπάει λίγο πιο δυνατά όταν 
με καλούν απόδημοι Έλληνες ή Έλληνες 
που ζουν στα ακριτικά μέρη μας. Δε μου 
αρέσει να γίνομαι υπερβολική, ωστόσο ο 
σεβασμός που νιώθω για τον απόδημο ελ-
ληνισμό είναι απεριόριστος.
 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ;

Αυτό που πραγματικά ονειρεύομαι, 
το όραμα που έχω, είναι πως θα 

μπορέσω να βρω το μονοπάτι που θα με 
οδηγήσει ολοκληρωτικά στη δημιουργία 
Ντοκιμαντέρ, τα οποία θα είναι πάντα 
συνδεδεμένα με τον ελληνισμό. Ιστορικά, 
αλλά όχι μόνο. 

Στα σκαριά έχω ένα ντοκιμαντέρ για τους 
βιασμούς που διαπράχθηκαν το 1974 
στην Κύπρο, κατά τη βίαιη τουρκική ει-
σβολή. Ωστόσο, με αφορμή τη γνωριμία 
μου με κάποιους Έλληνες μετανάστες στη 

Γερμανία που ταξίδεψα πρόσφατα, σκέ-
φτομαι και την ιστορία των απόδημου ελ-
ληνισμού και του νέου μεταναστευτικού 
κύματος, λόγω οικονομικής κρίσης. Όλοι 
εσείς κουβαλάτες σπουδαίες οικογενει-
ακές ιστορίες, κάποιες θα μπορούσαν να 
είναι ένα ντοκιμαντέρ μόνες τους και κά-
ποιες άλλες συνδυασμένες. 
Ο αγώνας που δίνω τώρα είναι η εξεύ-

ρεση πόρων για την υλοποίηση ενός ακό-
μη ντοκιμαντέρ, το οποίο θα διεκδικήσει 
πωλήσεις και προβολές στη διεθνή αγορά 
και τα διεθνή φεστιβάλ. Αν καταφέρω και 
αυτό το βήμα, τότε τίποτα δεν μπορεί να 
μας σταματήσει από τη διάδοση της ιστο-
ρίας μας και της ιστορίας των δικών μας 
ανθρώπων, σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης. 
Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμαχήσουμε 

και να δημιουργήσουμε τις ιστορίες εκεί-
νες που θα αφήσουν το δικό μας αποτύ-
πωμα στην ιστορία. 
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Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κυριακή 17 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί  
και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 18 Ιουλίου: 
9:30 το πρωί
Τρίτη 19 Ιουλίου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 20 Ιουλίου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 21 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 22 Ιουλίου: 
3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 23 Ιουλίου: 
4:30  το απόγευμα
Κυριακή 24 Ιουλίου: 
3:30  το πρωί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Κυριακή 24 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί  
και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 25 Ιουλίου: 
9:30 το πρωί
Τρίτη 26 Ιουλίου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 27 Ιουλίου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 28 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 29 Ιουλίου: 
3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 30 Ιουλίου: 
4:30  το απόγευμα
Κυριακή 31 Ιουλίου: 
3:30  το πρωί

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κυριακή 31 Ιουλίου: 
7:30 το πρωί  
και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 1 Αυγούστου: 
9:30 το πρωί
Τρίτη 2 Αυγούστου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 3 Αυγούστου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 4 Αυγούστου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 5 Αυγούστου: 
3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 6 Αυγούστου: 
4:30  το απόγευμα
Κυριακή 7 Αυγούστου: 
3:30  το πρωί

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Κυριακή 7 Αυγούστου: 
7:30 το πρωί  
και  9:30 το βράδυ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα 8 Αυγούστου: 
9:30 το πρωί
Τρίτη 9 Αυγούστου: 
8:30 το πρωί
Τετάρτη 10 Αυγούστου: 
5:30 το πρωί
Πέμπτη 11 Αυγούστου: 
7:30 το πρωί
Παρασκευή 12 Αυγούστου: 
3: 30 και 8:30 το πρωί
Σάββατο 13 Αυγούστου: 
4:30  το απόγευμα
Κυριακή 14 Αυγούστου: 
3:30  το πρωί

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 

ΠΟΡΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974: ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 

ΗΡΩΩΝ ΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
"ΑΤΤΙΛΑ" ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗ

ΑΠΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΤΟ "ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ"

Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες ηρωισμού των 
παλληκαριών της Κύπρου που υπερασπίστηκαν 
με το αίμα τους και τη ζωή τους την Κύπρο, από 
την εισβολή του Αττίλα τον Ιούλιο και Αύγουστο 
του 1974.
Η έγκριτη δημοσιογράφος της Ελληνικής 
Τηλεόρασης και νυν παραγωγός ντοκιμαντέρ, 
Μαρίνα Χατζικώστα δημιούργησε το ΠΟΡΕΙΑ 
ΘΑΝΑΤΟΥ προς μνήμη των θυμάτων του 
Κουτσοβέντη και των τριών πολυτραυματιών 
επιζώντων, μεταξύ των οποίων ο ένας ήταν ο 
πατέρας της.
Το ντοκιμαντέρ που ευγενικά μας το έστειλε θα 
δείτε στο πρόγραμμα μας ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΤΡΙΔΑ. 
Μην το χάσετε!
Διότι μη ξεχνάμε ποτέ, και η ΚΥΠΡΟΣ ανήκει στις 
ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!

Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας
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Το Terzis Travel κά-
νει επαγγελματική 

στάση στο Ντουμπάι, με 
την εκρηκτική τραγουδί-
στρια Αναστασία Τερζή να 
αποδεικνύεται εξπέρ όχι 
μόνο στο τραγούδι, αλλά 
και στις μπίζνες! 
Αν και θα μπορούσε κάλ-

λιστα να ανοίξει ταξιδιωτι-
κό γραφείο, μια και τα τα-
ξίδια τα παίζει στα δάχτυ-
λα, έχοντας γυρίσει σχε-
δόν όλο τον κόσμο, εκεί-
νη αποφάσισε να δραστη-
ριοποιηθεί στο εμιράτο 
της απόλυτης χλιδής στο 
χώρο της ομορφιάς, ανοί-
γοντας beauty salon στη 
μαρίνα της πόλης όπου ο 
πλούτος περισσεύει! 
Η Αναστασία Τερζή όχι 

μόνο αποφάσισε να ανοί-

ξει δικό της μαγαζί, κάνο-
ντας έτσι την πρώτη της 
επιχειρηματική της κίνη-
ση, αλλά και να γίνει κά-
τοικος του εμιράτου, θέ-

λοντας έτσι να δώσει όλο 
της το είναι στη νέα επαγ-
γελματική σελίδα της ζωής 
της! Όπως μάθαμε, η εντυ-
πωσιακή τραγουδίστρια 

με τους χιλιάδες ακολού-
θους στο Instagram είναι 
ενθουσιασμένη με το όλο 
εγχείρημα, και πώς να μην 
είναι άλλωστε, αφού έχει 

βαλθεί να αποδείξει πως 
και στο επιχειρείν θα τα 
πάει περίφημα, τολμώ-
ντας αυτό που δεν έχει 
κάνει καμία άλλη συνά-

δελφός της, και μάλιστα 
εκτός έδρας και όχι στην 
Ελλάδα!

© Newsbreak.gr
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Αναστασία Τερζή: Η εκρηκτική τραγουδίστρια  
ανοίγει beauty salon στο εμιράτο της χλιδής

ΞΑΝΑ ΠΑΤΕΡΑΣ Ο ΠΟΥΤΙΝ

Ακόμα ένα παιδί περιμένει ο 69χρο-
νος Βλαντιμίρ Πούτιν, από την κατά 

30 χρόνια νεότερή του Αλίνα Καμπάε-
βα, η οποία είναι πρώην πρωταθλήτρια 
ρυθμικής γυμναστικής. Ωστόσο, ο Ρώσος 
Πρόεδρος δε φαίνεται να είναι και πολύ 
χαρούμενος, σύμφωνα με τα ξένα δημο-
σιεύματα. Την είδηση γνωστοποίησε το 
κανάλι στο Telegram, «General SVR». 
Ο 69χρονος ηγέτης του Κρεμλίνου φη-

μολογείται μάλιστα, ότι έχει ήδη δύο 
κρυφούς γιους με τη χρυσή Ολυμπιονίκη 
ρυθμικής γυμναστής, που κάποτε ονομα-
ζόταν «η πιο ευέλικτη γυναίκα στη Ρω-
σία», αλλά και δίδυμα κορίτσια. 
Ο Πούτιν έχει αρνηθεί τη σχέση του με 

την Αλίνα, ενώ έχει κρύψει την υποτιθέ-
μενη μυστική οικογένειά του από τους 
ψηφοφόρους και δεν ήταν παρών σε κα-
μία από τις γέννες. Ωστόσο, το ζευγάρι 
φέρεται τώρα να περιμένει μαζί ένα κο-
ριτσάκι, σύμφωνα με το κανάλι «General 
SVR Telegram», ένα διαδικτυακό λογα-
ριασμό που λέγεται ότι διαχειρίζονται 
μέλη του Κρεμλίνου. «Έχουμε ήδη ανα-
φέρει ότι η Αλίνα Καμπάεβα είναι έγκυ-
ος. Το φύλο του αγέννητου παιδιού, είναι 
κορίτσι», ανέφερε το δημοσίευμα.

MΥΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ  
ΣΤΗ ΤΖΑΜΑΙΚΑ

Μετά από έναν κεραυνοβόλο έρωτα 
που γεννήθηκε στα κινηματογρα-

φικά πλατό και την απόκτηση δύο παι-
διών, πέρασαν έξι χρόνια μέχρι οι δύο 

ηθοποιοί, η Kirsten Dunst και ο σύντρο-
φος της Jesse Plemons, να πάρουν την 
απόφαση να κάνουν το γάμο τους και μά-
λιστα υπό άκρα μυστικότητα. 
Η ιδιωτική τελετή με μόνο μέλη της οι-

κογένειάς τους, έγινε στο πολυτελές θέ-
ρετρο Ocho Rios στη Τζαμάικα, γνωστό 
για τους καταρράχτες που βρίσκονται 
δίπλα του, αλλά καμία φωτογραφία δε 
διέρρευσε από τους νεόνυμφους. 
Η πληροφορία γράφτηκε από την Page 

Six και επιβεβαιώθηκε επίσημα από την 
εκπρόσωπο της Αμερικανίδας ηθοποιού, 
χωρίς ωστόσο να δοθούν άλλες λεπτο-
μέρειες, καθώς το ζευγάρι δεν ήθελε να 
πάρει μεγάλη δημοσιότητα ο γάμος τους.

ΕΛΑΜΨΑΝ ΣΤΟ FASHION SHOW 
ΤΟΥ DOLCE & GABBANA  
ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ

Με ένα front row που περιλάμβανε 
celebrities όπως οι Mariah Carey, 

Kris Jenner, Sharon Stone, Helen Mirren, 
Drew Barrymore και πολλούς ακόμα δι-
άσημους stars, οι Domenico Dolce και 
Stefano Gabbana παρουσίασαν την τε-
λευταία τους συλλογή Alta Moda στις Συ-
ρακούσες της Σικελίας. 
Από αριστερά στη φωτ. η 47χρονη 

Drew Barrymore, η 53χρονη Mariah 
Carey, η 64χρονη Sharon Stone και η 
76χρονη Helen Mirren κάθισαν στο front 
row της λαμπερής επίδειξης μόδας στην 
Ιταλία και αμέσως μετά το τέλος πόζαραν 
για φωτογραφίες καταφέρνοντας να μα-
γνητίσουν όλα τα βλέμματα πάνω τους.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Ο MAGIC JOHNSON

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγες 
ημέρες ο Magic Johnson, ο οποίος 

απολαμβάνει τις διακοπές του στη χώρα 
μας, την οποία επισκέπτεται συχνά τα κα-
λοκαίρια. Ο θρύλος του NBA στις δημόσι-
ες αναρτήσεις του στο Twitter έκανε λόγο 
για εμπειρία ζωής, κατά την επίσκεψή 
του στην Ακρόπολη, ενώ μαζί του ήταν 
και ο LL COOl J, ο θρύλος της ραπ, επιχει-
ρηματίας και ηθοποιός από το Bay Shore 
της Νέας Υόρκης.
«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε 

τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστο-
ρία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της 

Αθήνας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που 
βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με 
τέσσερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόση-
μα, όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφι-
ερωμένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 
π.Χ., τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς 
Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέ-
χθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που 
χτίστηκε το 174 μ.Χ.», έγραψε χαρακτηρι-
στικά ο Magic Johnson.

RIHANNA: Η ΝΕΟΤΕΡΗ  
ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ  
ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Rihanna 
είναι πλέον η νεότερη αυτοδημιούρ-

γητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος της 
Αμερικής, σύμφωνα με το Forbes. Η τρα-
γουδίστρια και επιχειρηματίας από τις 
νήσους Μπαρμπέιντος είναι στη θέση 21 
στη λίστα, με περιουσία 1,4 δισεκατομ-
μύρια δολάρια. 
Τον Απρίλιο, η Rihanna συμπεριελήφθη 

για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes 
με τους παγκόσμιους δισεκατομμυριού-
χους. 
Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια – επι-

χειρηματίας, λόγω της θετικής πορείας 
της εταιρείας καλλυντικών Fenty Beauty 
και της εταιρείας εσωρούχων Savage X 
Fenty που έχει ιδρύσει, εντάχθηκε στη λί-
στα με περιουσία 1,7 δισ. δολάρια.  Έγινε 
επίσης η πρώτη δισεκατομμυριούχος της 
πατρίδας της, των νησιών Μπαρμπέιντος.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ, GOVASTILETO.GR, 
QUEEN.GR, GR.HELLOMAGAZINE.COM

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Κάθε Σάββατο, 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.  

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγρά-
φων 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.

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

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

Είναι	ένας	τρόπος	να	δείξουμε	την	κοινωνική	μας	αλληλεγγύη	στους	συνανθρώπους	μας 
στην	Ελλάδα	που	πλήττονται	σε	αυτές	τις	δύσκολες	στιγμές	που	περνά	η	πατρίδα	μας.	

Για	μεταφορές	από	ένα	μικρό	δέμα	μέχρι	ολόκληρη	την	οικοσκευή	και 
το	αυτοκίνητό	σας	από	Καναδά	στην	Ελλάδα	και	από	την	Ελλάδα	στον	Καναδά.	 
Απαράμιλλες	τιμές,	άψογη	εξυπηρέτηση,	35	χρόνια	πείρα.	

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μεΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο  τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594210 4833-594

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

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα.

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic Beautiful 2 bedroom condo 
for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter 
tops and backsplash in kitchen, freshly 
painted, very clean and well maintained 
building. Includes 1 indoor parking spot. 
Available immediately!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

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.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*
ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;

ΚΟUΣ-ΚΟUΣ
ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Η ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΔΑΛΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Ο Υπουργός Υγείας της Αυστρίας 

κατηγορεί τους γιατρούς για 
τις παρενέργειες επειδή δεν 
ενημέρωναν τους ασθενείς!

Ένα πραγματικό τσουνάμι αγωγών θα ξεκινήσει  
κατά των γιατρών στη χώρα

Ο Γκέραλντ Χάουζερ (αριστερά), 
ένας Αυστριακός νομοθέτης, ενη-

μέρωσε τον Γιοχάνες Ράουχ (δεξιά), 
υπουργό Υγείας της χώρας, σχετικά με 
το ποιος είναι νομικά υπεύθυνος για 
τους εμβολιασμούς κατά του COVID-19. 
Οι γιατροί που δέχτηκαν υπάκουα τις 

υποσχέσεις του υπουργείου «χωρίς στοι-
χεία» ότι οι εμβολιασμοί ήταν ασφαλείς, 
τώρα θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρη-
θούν ποινικά υπεύθυνοι, σε περίπτωση 
που συμβεί βλάβη από τον εμβολιασμό.
Ειδικότερα, οι γιατροί είναι υποχρε-

ωμένοι να παρέχουν εκ των προτέρων 
τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με 
τους πιθανούς κινδύνους και τις αρνη-
τικές επιπτώσεις των ενέσεων, ώστε τα 
άτομα να μπορούν να λάβουν μια «ενη-
μερωμένη και ελεύθερη απόφαση». 
Εάν δε συμμορφωθούν, οι επαγγελ-

ματίες του ιατρικού κλάδου ενδέχεται 
να κινδυνέψουν με πρόστιμα έως και 
14.000 ευρώ. Ο Ράουχ συνέχισε εξηγώ-
ντας τις συνέπειες για τους γιατρούς, 
επικαλούμενος πάγια νομολογία από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας: 
«Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώνει τους ασθενείς για τους 
πιθανούς κινδύνους και τις βλαβερές 
συνέπειες της θεραπείας. Πριν από τη 
διενέργεια του εμβολιασμού, υπάρχει 
υποχρέωση ενημέρωσης του ατόμου 
που θα εμβολιαστεί και – αν αυτό [το 
άτομο] δεν είναι ακόμη σε θέση να λά-
βει την απόφαση της θεραπείας, δεν 
πρέπει να πιεστεί να την κάνει».
Ο υπουργός υγείας της Αυστρίας, που 

απειλούσε ανεμβολίαστους, τώρα ρίχνει 
το φταίξιμο στους γιατρούς!

Ο Ράουχ, ο υπουργός Υγείας της χώρας, 
ο οποίος καταπίεσε τους Αυστριακούς 
πολίτες (και ακύρωσε διακριτικά την 
εντολή των υποχρεωτικών εμβολια-
σμών του προκάτοχου του στα τέλη Ιου-

νίου), τώρα λέει πως οι γιατροί πρέπει 
να προσφέρουν πληροφορίες για να 
υπερασπιστούν την ελευθερία λήψης 
αποφάσεων του ατόμου.

Οι άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν 
τις απαραίτητες πληροφορίες για να κα-
τανοήσουν τη φύση, τη σημασία και την 
έκταση μιας ιατρικής ενέργειας, συμπε-
ριλαμβανομένων των «εμβολίων» για 
τον COVID-19, σύμφωνα με τον Ράουχ. 

Όταν ρωτήθηκε ποιες είναι οι επιπτώ-
σεις για τους γιατρούς που αποτυγχά-
νουν να παρέχουν επαρκείς πληροφο-
ρίες στους ασθενείς τους, ο Ράουχ απά-
ντησε: 
«Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντη-

θεί, μόνο με την έννοια ότι η έλλειψη 
ενημέρωσης [είναι] παραβίαση των ια-
τρικών κανόνων. Αυτό μπορεί να είναι 
διοικητικό ή/και πειθαρχικό πρόστιμο, 
με νομικές συνέπειες».
Ο Ράουχ, φαίνεται να προσπαθεί να 

βγάλει το κεφάλι του από τη θηλιά 
που σφίγγει συνεχώς, θέλοντας να απο-
φύγει την ευθύνη. 

Οι συνέπειες για τους γιατρούς που 
ακολούθησαν σαν πιστά σκυλάκια την 
κυβέρνηση, παρακάμπτοντας του ιατρι-
κούς κανόνες, τώρα είναι κατηγορούμε-
νοι από τον ίδιο άνθρωπο που τους έδω-
σε το ελεύθερο να το κάνουν!

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα 
εξαιρετικά επώδυνο χτύπημα για όσους 
εμβολιαστές γιατρούς έχουν βασιστεί 
σε δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας, 
ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Ένα πραγ-
ματικό τσουνάμι αγωγών θα ξεκινήσει 
κατά των γιατρών στην Αυστρία.

Όταν ρωτήθηκε ο Ράουχ τι κάνει το 
υπουργείο για να διασφαλίσει την ανα-
φορά των παρενεργειών, απάντησε 
ότι όλη η ευθύνη ανήκει στους γιατρούς. 
Άρα το ίδιο το Υπουργείο Υγείας δεν κά-
νει απολύτως τίποτα!

© Primenews.press
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
AUSTIN FC 40 

LAFC 39
NASHVILLE SC 30

REAL SALT LAKE 30
MINNESOTA UNITED 28

FC DALLAS 28
LA GALAXY 27

SEATTLE SOUNDERS 26
PORTLAND TIMBERS 26

VANCOUVER WHITECAPS 25
HOUSTON DYNAMO 22

SAN JOSE EARTHQUAKES 22
COLORADO RAPIDS 21

SPORTING KANSAS CITY 20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
PHILADELPHIA UNION 36

NEW YORK CITY 35
NY RED BULLS 33
CF MONTREAL 29
ORLANDO CITY 29
FC CINCINNATI 27

CHARLOTTE 26
COLUMBUS CREW 26

NEW ENGLAND REVOLUTION 25
ATLANTA UNITED 23

INTER MIAMI 22
CHICAGO FIRE 20
TORONTO FC 19
DC UNITED 18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7
Montreal-Toronto 

Philadelphia-New England 
Chicago-Seattle 

Inter Miami-Charlotte 
Minnesota-DC United 
Colorado-LA Galaxy 
FC Dallas-Austin FC 

ΚΥΡΙΑΚΉ 17/7
Atlanta-Orlando 

NY Red Bulls-NY City 
Columbus-Cincinnati 

Nashville SC-LAFC 
Real Salt Lake-Kansas City 

San Jose-Houston 
Portland-Vancouver

Οι αγώνες του Μόντρεαλ 
έως τις 13 Αυγούστου 

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 
DC UNITED-MONTREAL 
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
MONTREAL-NY CITY 

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
COLUMBUS-MONTREAL 
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

MONTREAL-MIAMI 
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
HOUSTON-MONTREAL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 8/7
Philadelphia-DC United 7-0

LAFC-LA Galaxy 3-2
Vancouver-Minnesota 1-3

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7
NY City-New England 4-2

Seattle-Portland 0-3
Atlanta-Austin 0-3

Charlotte-Nashville 4-1
Montreal-Kansas City 1-2

Cincinnati-NY Red Bulls 1-1
Toronto-San Jose 2-2

Chicago-Columbus 2-3
Orlando-Miami 1-0
Houston-Dallas 2-2

Salt Lake-Colorado 2-2 

ΤΡΙΤΉ 12/7
Austin-Houston 3-1 

ΤΕΤΑΡΤΉ 13/7
Atlanta-Salt Lake 2-1
Chicago-Toronto 2-0

DC United-Columbus 2-2
Cincinnati-Vancouver 2-2 
Miami-Philadelphia 1-2

Minnesota-Kansas City 1-1
Nashville-Seattle 1-0

Colorado-Orlando 1-1
Dallas-NY City 0-1

LA Galaxy-San Jose 2-3

MLS: Τα λάθη πληρώνονται... 
Νέα ήττα για το Μόντρεαλ, 1-2 από Κάνσας Σίτι

Τη 2η συνεχόμενη ήττα του στο 
πρωτάθλημα υπέστη το Μό-

ντρεαλ, αυτή τη φορά στην έδρα 
του με 1-2 από την ουραγό ομάδα 
του Κάνσας, ενώ συνεχίστηκε το 
φετινό στατιστικό, που θέλει το Μό-
ντρεαλ μέχρι στιγμής σε 9 αγώνες 
στην έδρα του, να μην έχει ισοπαλία 
(5 νίκες και 4 ήττες).
Οι γηπεδούχοι στο συγκεκριμένο 

παιχνίδι θα μπορούσαν εύκολα να 
αποφύγουν την ήττα, εφόσον μεγά-
λες ευκαιρίες οι δύο ομάδες δεν εί-
χαν (ιδιαίτερα οι φιλοξενούμενοι), 
όμως τα λάθη των παικτών του Γου-
ίλφριντ Νάνσι και στα δύο τέρματα 
του Κάνσας ήταν καθοριστικά (στο 
πρώτο γκολ μάλιστα ήταν... αστείο).
Το σκορ άνοιξαν στο 13ο λεπτό οι 

γηπεδούχοι, όταν ο Λαπαλάινεν 
από δεξιά έκανε ωραία σέντρα... 
συστημένη στον Κιότο, με τον τελυ-
ταίο με κεφαλιά εξ επαφής να κάνει 
το 1-0.
Όμως ο σκόρερ του πρώτου τέρμα-

τος του Μόντρεαλ ήταν και ο... μοι-
ραίος στο 29ο λεπτό, όταν το Κάν-
σας απρόσμενα ισοφάρισε. 

Ο Κιότο προσπάθησε να κάνει μα-
κρινή μεταβίβαση λίγο πάνω από τη 
σέντρα, η μπάλα χτύπησε στην πλά-
τη του Εσπινόζα (Κάνσας) και στην 
προσπάθειά του να την κοντρολά-
ρει ο Κιότο την έστειλε στον... Εσπι-
νόζα. 
Ο τελευταίος άδραξε της ευκαιρί-

ας, έκανε λίγα μέτρα και από μακρι-
νή απόσταση «κρέμασε» τον γκολ-
κίπερ Μπρέζα (που ήταν έξω από 
την εστία του) για το 1-1!
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου 

η κεφαλιά του Τόι πέρασε λίγο άουτ 
από το δοκάρι της εστίας του Κάν-
σας.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 

63’ όταν ο Μίλερ (Μόντρεαλ) στην 
προσπάθειά του να διώξει με κε-
φαλιά, έδωσε άθελά του τη μπάλα 
στον Σέλτον (Κάνσας), αυτός σέ-
ντραρε και ο επερχόμενος Βάλτερ 
(Κάνσας) έκανε το 1-2.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν για 

την ισοφάριση, όμως η κεφαλιά του 
Μίλερ στο 83΄πέρασε λίγο άουτ, 
ενώ στο 85’ ο γκολκίπερ Μελία απέ-
κρουσε το σουτ του Τόρες...

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Tο «ημιαυτόματο» οφσάιντ στο Μουντιάλ του Κατάρ

Εγκρίθηκε από τη FIFA η χρήση του 
ημιαυτόματου οφσάιντ μέσω του 

VAR στο Μουντιάλ του Κατάρ. Για να 
εξαλειφθούν οι «φωνές» και οι δια-
μαρτυρίες η FIFA, μετά από το goal line 
technology και πλέον με το VAR, προ-

σθέτει ακόμη μία τεχνολογική καινοτο-
μία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που 
θα βοηθήσει στο «βραχνά» που λέγε-
ται οφσάιντ.
Πρόκειται για το ημιαυτόματο σύ-

στημα ανίχνευσης οφσάιντ (SAOT), το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί τελικά στο 
φετινό Μουντιάλ στο Κατάρ, με την 
IFAB (International Football Association 
Board), το διαχειριστή των κανονισμών 
του παιχνιδιού, ν’ αποφασίζει την εισα-
γωγή αυτής της νέας τεχνολογίας, που θα 
υποστηρίξει το VAR, όπως σχετικά ανα-
κοίνωσε πρόσφατα η FIFA.
Το σύστημα οπτικής παρακολούθησης 

δοκιμάστηκε στο παγκόσμιο κύπελλο 
συλλόγων της FIFA στο Άμπου Ντάμπι νω-

ρίτερα φέτος, όπως και στο Arabian Cup, 
στο Κατάρ, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η 
τεχνολογία ανίχνευσης άκρων, που βα-
σίζεται σε δεδομένα, χρησιμοποιεί απο-
κλειστικές κάμερες τοποθετημένες σε 
όλο το στάδιο για να παρέχει την ακριβή 
θέση των παικτών στο γήπεδο, δίνοντας 
στους διαιτητές ακριβείς πληροφορίες σε 
δευτερόλεπτα.
Ο στόχος είναι το σύστημα να δημιουρ-

γήσει 29 σημεία δεδομένων ανά παίκτη, 
ιχνηλατώντας τα διάφορα μέρη του σώ-
ματος, για να δημιουργήσει ένα τρισδιά-
στατο σκελετικό μοντέλο. 
Μόλις ληφθεί η τελική απόφαση, η τε-

χνολογία που βασίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη, μετατρέπει τις εικόνες σε 

τρισδιάστατο animation που μπορεί να 
προβληθεί στη μεγάλη οθόνη.
Ο όρος «ημιαυτόματο» χρησιμοποιεί-

ται, επειδή η FIFA επιμένει ότι οι διαιτη-
τές του αγώνα θα έχουν τον τελευταίο 
λόγο, μ’ έναν αποκλειστικό βοηθό VAR 
για να παρακολουθεί το οφσάιντ. 
«Δουλέψαμε για τον καλύτερο τρόπο 

λειτουργίας του VAR. Σε κάποιες φάσεις 
είναι έως τώρα πολύ δύσκολο να διευ-
κρινιστεί γρήγορα αν κάποιος παίκτης 
είναι σ’ ελεγχόμενη θέση και με το νέο 
σύστημα αυτό θα λυθεί», δήλωσε σχετι-
κά ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας 
της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερλουί-
τζι Κολίνα.

© zougla.gr

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Αυτά είναι τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση
Η FIFA ανακοίνωσε τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ του 2026 στη Βόρεια Αμερική

Ή FIFA ανακοίνωσε τα γήπεδα που 
θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του 

Μουντιάλ του 2026 στη Βόρεια Αμερι-
κή. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 
48 ομάδες και θα γίνουν συνολικά 80 
αγώνες. Οι 60 από αυτούς θα γίνουν 
στις ΉΠΑ και από 10 στο Μεξικό και 
τον Καναδά. Είναι η πρώτη φορά που 
το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί σε τρεις 
διαφορετικές χώρες. Σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση, οι 16 πόλεις που 
θα φιλοξενήσουν αγώνες είναι: Ατλά-
ντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Κάνσας 
Σίτι, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη/
Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφεια, Σαν Φραν-
σίσκο, Σιάτλ (ΗΠΑ), Γουαδαλαχάρα, Μέ-
ξικο Σίτι, Μοντερέι (Μεξικό), Τορόντο 
και Βανκούβερ (Καναδάς). Αναλυτικά τα 
γήπεδα των αγώνων: BC Place (Βανκού-
βερ), BMO Field (Τορόντο), στάδιο Αζτέκα 
(Μέξικο Σίτι), Estadio BBVA (Μοντερέι), 

Estadio Akron (Γουαδαλαχάρα), Λού-
μεν Φιλντ (Σιάτλ), Αρόουχεντ Στέιντιουμ 
(Κάνσας Σίτι), ΜετΛάιφ Στέιντιουμ (Νέα 
Υόρκη),  Ζιλέτ Στέιντιουμ (Βοστώνη), Λίν-
κολν Φαϊνάνσιαλ Φιλντ (Φιλαντέλφια), 
Λιβάις Στέιντιουμ (Σαν Φρανσίσκο), Σόφι 
Στέιντιουμ (Λος Αντζελες), AT&T Stadium 
(Ντάλας),  NRG Stadium (Χιούστον), Μερ-
σέντες – Μπενζ Στέιντιουμ (Ατλάντα) και 
Χαρντ Ροκ Στέιντιουμ (Μαϊάμι). Αξίζει να 
αναφέρουμε, ότι το στάδιο Αζτέκα θα γί-
νει το πρώτο που θα φιλοξενήσει αγώνες 
Παγκοσμίου Κυπέλλου σε τρεις διαφορε-
τικές διοργανώσεις. Είχε επιλεγεί τόσο το 
1970 όσο και το 1986 όταν το Μουντιάλ 
είχε γίνει στο Μεξικό. «Ήταν μία απίστευ-
τα απαιτητική δοκιμασία. Όλες οι υπο-
ψήφιες πόλεις ήταν τρομερές. Ήταν πολύ 
δύσκολη επιλογή», σημείωσε ο Κόλιν 
Σμιθ, επικεφαλής αγώνων και εκδηλώσε-
ων της FIFA. |                    © Ή ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΉ
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Ποιος θα είναι ο μέγιστος όλων των εποχών στο τένις; 
Έπειτα από 10 μήνες μεγάλων απογοητεύσεων, ο Νόβακ Τζόκοβιτς «καιγόταν» για ένα θρίαμβο. Η κλεψύδρα του 
στο τένις αδειάζει, και οι ευκαιρίες του για να αφήσει στο άθλημα το αποτύπωμα που επιθυμεί, εξαντλούνται. 
Με τη νίκη του στο Γουίμπλεντον έδωσε νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» για τον GOAT του τένις, αν και η επόμενη 
εμφάνισή του σε γκραν-σλαμ τουρνουά μπορεί να αργήσει… 

Στις 10 του περασμένου Σεπτεμβρί-
ου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βίωνε τις κα-

λύτερες μέρες του στα κορτ. Μέσα στο 
2021 είχε κατακτήσει τα τρόπαια στη 
Μελβούρνη, το Παρίσι και το Λονδίνο, 
και είχε, μόλις, προκριθεί στον τελικό της 
Νέας Υόρκης. Εκείνο το ματς, με αντίπαλο 
τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο είχε 
κατανικήσει στον τελικό του Αυστραλι-
ανού Οπεν επτά μήνες νωρίτερα, ήταν 
το τελευταίο εμπόδιο στην προσπάθειά 
του να φτάσει σε δυο ιστορικά επιτεύγ-
ματα: να γίνει ο πρώτος τενίστας με 21 
γκραν-σλαμ τίτλους στην κατοχή του, και 
ο πρώτος μετά το 1969 και τον Ροντ Λέι-
βερ που θα συμπλήρωνε Calendar Slam, 
έχοντας θριαμβεύσει και στα τέσσερα 
σπουδαιότερα τουρνουά της σεζόν. 

Sportscaster
© Protagon.gr

Η απρόσμενη ήττα του από το Ρώσο 
στον τελικό του US Open δεν ήταν παρά 
η απαρχή ενός δεκάμηνου μεγάλων απο-
γοητεύσεων. Λες και διαισθανόταν τι θα 
ακολουθούσε, λίγο πριν από την απονο-
μή, ο «Νόλε» κάλυψε το κεφάλι του με 
μια πετσέτα, κι έβαλε τα κλάματα. Καμία 
άλλη αποτυχία του στο παρελθόν δεν 
τον είχε επηρεάσει τόσο πολύ. Προφα-
νώς, ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησε 
ότι… η κλεψύδρα του στο τένις αδειάζει. 
Ότι οι ευκαιρίες του για να αφήσει στο 
άθλημα το αποτύπωμα που επιθυμεί, 
εξαντλούνται. 

Στις αρχές του 2022 έχασε την αξιοπρέ-
πειά του, προσπαθώντας να «τρυπώσει» 
ανεμβολίαστος στο Αυστραλιανό Οπεν. 
Έπειτα, στο Ρολάν Γκαρός, αποκλείστη-
κε στον ημιτελικό από τον Ράφα Ναδάλ 
(ο οποίος σε αυτό το χρονικό διάστημα 
κέρδισε το 21ο γκραν-σλαμ, που κυνη-
γούσε ο Τζόκοβιτς από πέρυσι, αλλά και 
το 22ο). Τον άλλο μήνα στο US Open, δύ-
σκολα θα του επιτραπεί να συμμετάσχει. 

Δεν τρέφει αυταπάτες, παρόλα αυτά 
επιμένει να αρνείται το εμβόλιο. Μόνο 
στο Γουίμπλεντον μπορούσε να κατα-
κτήσει, εφέτος, έναν major τίτλο. Ύστε-
ρα από τόσες αναποδιές δεν ήταν τόσο 
εύκολο, όσο έδειχναν οι απουσίες του 
Μεντβέντεφ, του Ζβέρεφ, του Ρούμπλεφ 
και του Φέντερερ, ο κορωνοϊός του Μπε-
ρετίνι και ο τραυματισμός του Ναδάλ. 
Όταν, στον τελικό, έχασε το πρώτο σετ 
από τον Νικ Κύργιο (που τον είχε κερδί-
σει στις δυο παλαιότερες αναμετρήσεις 
τους), θα πρέπει στο μυαλό του να… ξύ-
πνησαν φαντάσματα. Αλλά ο Σέρβος τα 
κατάφερε. Χάρη στην «ποιότητα» που 
διαθέτει ως αθλητής, και την παροιμιώ-
δη ψυχραιμία του. 

Όσο κυλούσε ο αγώνας, ο Τζόκοβιτς 
ανέβαζε την απόδοσή του. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, ενώ στα δυο πρώτα σετ 
κέρδισε το 74% των πόντων πίσω από το 
πρώτο σερβίς, στα δυο επόμενα το πο-
σοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 92%. Όταν 
ο Κύργιος έχασε την αυτοκυριαρχία του 

(σύνηθες φαινόμενο), κι άρχισε να τσα-
κώνεται με το θεωρείο του, να βρίζει, να 
«τα βάζει» με τους διαιτητές και να ζητά 
την απομάκρυνση μιας γυναίκας που 
παρακολουθούσε από την εξέδρα, όλοι 
ήξεραν το νικητή. Ο «Νόλε», που ώρες – 
ώρες μοιάζει με ρομπότ, ολοκλήρωσε το 
ματς σε τρεις ώρες με, μόλις, 17 αβίαστα 
λάθη. 

Ήταν ο 7ος τίτλος του στο Γουίμπλεντον. 
Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Πιτ Σά-
μπρας, τον αθλητή που τον ώθησε να 
ασχοληθεί με το τένις όταν, το 1992, ο 
5χρονος -τότε- Τζόκοβιτς τον είδε να ση-
κώνει το συγκεκριμένο τρόπαιο. Μόνο 
ο Ρότζερ Φέντερερ έχει περισσότερα 
(8). Σε οκτώ τελικούς που έχει παίξει 
στο Λονδίνο, ηττήθηκε μόνο σε έναν: το 
2013 από τον Άντι Μάρεϊ. 
Ήταν η τέταρτη διαδοχική φορά που 

αναδείχτηκε πρωταθλητής στο βρετα-
νικό τουρνουά – κάτι που στο παρελ-
θόν είχαν κατορθώσει μόνο ο Μπγιόρν 
Μποργκ, ο Σάμπρας και ο Φέντερερ. 

Ήταν η 28η σερί νίκη του στο γρασίδι 
του All England Club. 

Ήταν ο 21ος γκραν-σλαμ τίτλος της κα-
ριέρας του. Πλησίασε τον Ναδάλ (22) και 
έδωσε νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» για 
τον GOAT του τένις. 
Με τον Φέντερερ να κλείνει στις 8 Αυ-

γούστου τα 41, να απουσιάζει από τα 
κορτ έναν ολόκληρο χρόνο και να είναι 
αβέβαιο αν (και πώς) θα επιστρέψει, το 
απόλυτο ρεκόρ είναι, πλέον, δική τους 
υπόθεση. 
Εάν είναι υγιής, ο Ισπανός θα έχει δυο 

ευκαιρίες να αυξήσει τη διαφορά, από-
ντος του Σέρβου: σε ενάμισι μήνα στο US 
Open, και τον Ιανουάριο του 2023 στην 
Αυστραλία. 
Αλλά ο Τζόκοβιτς είναι ένα χρόνο μι-

κρότερος, και λιγότερο ταλαιπωρημέ-
νος από τραυματισμούς. Ο Ελβετός, 
όπως όλα δείχνουν, θα αποσυρθεί με 
20 γκραν-σλαμ. Και ο αμέσως επόμενος 
στην κατάταξη θα είναι ο Σάμπρας με 14. 

Οι οπαδοί του «Νόλε» παραδέχονται 
τον Φέντερερ για την αρτιότητά του στα 
κορτ, τον Ναδάλ για τη δύναμη και την 
αντοχή του, όμως το έχουν, ήδη, αποφα-
σίσει: ο αγαπημένος τους τενίστας είναι 
ο κορυφαίος όλων των εποχών. 
Έχει παραμείνει στο Νο 1 της παγκόσμι-

ας κατάταξης επί 370 εβδομάδες – πε-
ρισσότερο από κάθε άλλον. Έχει εμφα-
νιστεί σε τελικούς γκραν-σλαμ 32 φορές 
(σε 68 τουρνουά) – τις περισσότερες 
από κάθε άλλον. Έχει το καλύτερο ρεκόρ 
νικών στις «μονομαχίες» του με τον Να-
δάλ (30-29) και με τον Φέντερερ (27-23). 
Και είναι (σχεδόν) εξίσου καλός σε όλες 
τις επιφάνειες. 

Φαίνεται να το πιστεύει και ο Κύργιος. 
Αμέσως μετά την κυριακάτικη αναμέ-
τρησή τους, είπε μπροστά στις τηλεοπτι-
κές κάμερες ότι «ο Νόλε μοιάζει λίγο με 
Θεό». 

Η νέα μορφή που εξετάζει η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Βήμα πίσω από τη FIFA; Η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξετάζει 
το ενδεχόμενο αλλαγής της μορφής του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο 
θα διεξαχθεί από τις 25 Μαΐου έως τις 5 
Ιουλίου 2026 σε τρεις χώρες.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στις Ηνω-

μένες Πολιτείες (11 πόλεις), το Μεξικό (3 
πόλεις) και τον Καναδά (2 πόλεις), ενώ θα 

είναι η πρώτη φορά που στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο θα συμμετέχουν 48 ομάδες. Οι 
διοργανωτές φοβούνται, ότι ο διαχωρι-
σμός των 48 εθνικών ομάδων σε 16 ομί-
λους των τριών ομάδων, θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε «ανεπίσημες» συμφωνί-
ες στο τελευταίο παιχνίδι, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι και οι δύο συμμετέ-
χοντες σε αυτό θα συνεχίσουν την πορεία 

τους στη διοργάνωση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, με-

ταξύ των πιθανών εναλλακτικών λύσε-
ων για την αποφυγή στημένων αγώνων, 
εξετάζεται η εκτέλεση πέναλτι για έναν 
επιπλέον βαθμό στους ισόπαλους αγώ-
νες των ομίλων. Ένα άλλο σενάριο, είναι 
το δέλεαρ της προσφοράς στους νικητές 
των ομίλων του πλεονεκτήματος έδρας, 

ώστε να αποφύγουν τη μετακίνηση μετα-
ξύ των χωρών.
Τώρα όμως σκέφτονται να κάνουν ένα 

βήμα πίσω και να χωρίσουν τις ομάδες σε 
12 ομίλους των τεσσάρων για τον αρχικό 
γύρο. Οι δύο πρώτοι σε κάθε όμιλο, συν 
τους οκτώ πρώτους τρίτους, θα μπουν 
στη φάση των νοκ άουτ.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: 
Κυκλαδίτικη αύρα
Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, απίθανες παραλίες,  
καλό φαγητό, σε ένα νησί με μποέμ διάθεση

Η ωραιότερη βόλτα στην Αστυπά-
λαια, γίνεται στις παλιές γειτονιές 

της Χώρας, στο λόφο του Κάστρου. Το 
εκπληκτικό είναι ότι αποτελεί μείξη 
δωδεκανησιακής και κυκλαδίτικης αρ-
χιτεκτονικής, ένα δίπολο που ανέκαθεν 
υπήρχε στην Αστυπάλαια, λόγω της θέ-
σης της ανάμεσα στα δύο νησιωτικά συ-
μπλέγματα. 
Παρατηρήστε τα κατάλευκα σπίτια με 

τα μικρά ανοίγματα και πλάι τους τα 
αρχοντικά δωδεκανησιακής αρχιτεκτονι-
κής από πελεκημένη πέτρα, με μεγάλα 
παράθυρα, γείσα, ροζέτες και χρώματα. 
Περάστε την πύλη του βενετσιάνικου Κά-
στρου, στην κορυφή της Χώρας, που χτί-
στηκε από την οικογένεια Querini το 13ο 
αιώνα. Περπατήστε στα μονοπάτια ανά-
μεσα στα θεμέλια των παλιών σπιτιών 
και δείτε τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργί-
ου και της Παναγιάς (18ου και 19ου αιώνα). 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Στην Αστυπάλαια 
ανακαλύφθηκε το μοναδικό αρχαίο νε-
κροταφείο βρεφών στον κόσμο. Οι ταφές 
είχαν γίνει με τη μέθοδο του εγχυτρισμού 
(μέσα σε πήλινα αγγεία) και υπολογίζο-

νται στις 3.000. Ο χώρος δεν είναι επι-
σκέψιμος. Περισσότερα θα μάθετε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο στον Πέρα Γιαλό. 
Περάστε μια βόλτα από το Λαογραφικό 
Μουσείο, που έχει φτιάξει η νοικοκυρά 
Πόπη Αχλαδιώτη, για να δείτε πώς ήταν 
ένα παραδοσιακό αστυπαλίτικο σπίτι.
ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΑΙ ΑΜΜΟΣ: Αψηφήστε το 

χωματόδρομο και το 30-45 λεπτών μο-
νοπάτι και φτάστε στην ωραιότερη ίσως 
παραλία του νησιού, τον Άι Γιάννη, στα 
δυτικά. Γαλάζια νερά, ψιλό βότσαλο και 
πολλές πιθανότητες να είστε ολομόνα-
χοι. Από τις καλύτερες εμπειρίες είναι 
η βουτιά στην παραλία Καμινάκια, με 
τα γοητευτικά βράχια, και κατευθείαν 
φαγητό με το μαγιό στην ταβέρνα της 
Λίντας – τα πάντα είναι δικά τους ή τα 
φτιάχνουν μόνοι τους. Στην παραλία 
Βάτσες, στα νοτιοδυτικά, με τη χοντρή 
άμμο, τα βότσαλα και τα ωραία βαθιά 
νερά, το κινητό δεν πιάνει, υπάρχει όμως 
ένα προσεγμένο beach bar για προμή-
θειες. Κολυμπήστε στο Τζανάκι, στα νο-
τιοανατολικά, ειδικά αν σας αρέσει ο 
γυμνισμός. Έχει υπέροχα μικρά βότσαλα, 
βαθιά νερά και θέα στη Χώρα. Ο κλει-
στός κόλπος μοιάζει με λιμνοθάλασσα 
και δεν ενδείκνυται για κολύμπι, αλλά 
το ταβερνάκι Γαλήνη είναι λόγος για 
να φτάσετε έως εδώ. Απέναντι από την 
Αστυπάλαια βρίσκονται οι ακατοίκητες 
νησίδες Κουνούπα και Κουτσομύτης, με 
τις λευκές αμμουδιές και τα νερά σε όλες 
τις αποχρώσεις του μπλε. Θα πάτε με 
εκδρομικό σκάφος από τον Πέρα Γιαλό. 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ: Το καλο-
καιρινό must της Αστυπάλαιας είναι 
η αυγουστιάτικη πανσέληνος, που 
υψώνεται έξαφνα πάνω από το Κά-
στρο. Καλύτερο σημείο για να την απο-
λαύσετε είναι το καφέ Αρχιπέλαγος. 
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ: Καθίστε για ελληνικό 
καφέ, αυγά τηγανητά ή μεζέ στο ιστορικό 
καφενείο του Μουγγού, στη Χώρα. Στην 
παραλία Στενό, με τα ρηχά νερά, δεν πας 
μόνο αν έχεις παιδιά, αλλά και αν είσαι 
καλοφαγάς. Πάνω στη θάλασσα σερ-
βίρουν ντόπιο κατσικάκι και άλλα δικά 

τους κρέατα, τυριά και ζυμαρικά (Καντί-
να Στενό, τηλ. 6977-203219). Μόλις η 
Μαρούλα Κασουλίνη μπει στην κουζίνα 
στην Άγονη Γραμμή (τηλ. 22430-62102), 
στη Χώρα, όλοι ετοιμάζονται για γαστρι-
μαργικές συγκινήσεις. Τα χειροποίητα 
αστυπαλίτικα ζυμαρικά, το κατσικάκι 
στο κλήμα και το πιλάφι με σαφράν και 
θαλασσινά μένουν αξέχαστα. Το νησί 
φημίζεται για τις αστακομακαρονάδες 
του, αλλά στη Μαλτεζάνα έχουν άλλη 
αξία. Η Αλμύρα (τηλ. 22430-61451) και 
ο Αστακούκος (τηλ. 22430-61865) θα 

σας περιποιηθούν με το παραπάνω. 
ΝΟΣΤΙΜΑ ΣΟΥΒΕΝΙΡ: Προμηθευτείτε 
χλωρή, ανθότυρο, τυράκι, κοπανιστή. Τα 
αστυπαλίτικα τυριά παράγουν οι ντόπιοι 
κτηνοτρόφοι από τα 15.000 – 20.000 ζώα 
του νησιού, σε παραδοσιακές μάντρες 
στις εξοχές ή σε κλειστά μαντριά. Γεμί-
στε… σακούλες με αστυπαλίτικα κιτρι-
νοκούλουρα, παξιμάδια, κριτσίνια, που 
φτιάχνονται με τοπικές πρώτες ύλες και 
είναι απρόσμενα νόστιμα.

ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΜΗ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η Χώρα της Αστυπάλαιας θυμίζει τις αντίστοιχες κυκλαδίτικες 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η παραλία στη νησίδα Κουνούπα 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ VISUALHELLAS.GR

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

(514) 289-8585
20 years at your service!

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

Thinking Thinking ofof  Selling Selling oror  Downsizing?Downsizing?
I CAN HELP!I CAN HELP!

Call me todayCall me today
for a for a FREEFREE evaluation evaluation

with no obligation.with no obligation.

Λαβάλ: Χιλιάδες κόσμος στο πανηγύρι!

Αν και οι διοργανωτές – το νέο περιφε-
ρειακό συμβούλιο του Λαβάλ – είχαν 

μόνο 9 ημέρες για να ετοιμάσουν το κα-
θιερωμένο τριήμερο πανηγύρι στο Λαβάλ, 
το Σαββατοκύριακο 9-10 Ιουλίου, κάλλι-
στα μπορούμε να πούμε ότι τα κατάφε-
ραν με μεγάλη επιτυχία. Φυσικά βοήθησε 
σε αυτό ο υπέροχος καιρός.

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι 

για το φετινό Ελληνικό φεστιβάλ», μας 
δήλωσε η Άννα Γεωργαντά, η νέα πρόε-
δρος του περιφερειακού συμβουλίου του 
Λαβάλ, της Ελληνικής Κοινότητας Μείζο-
νος Μόντρεαλ. 
«Μετά τον Covid, είναι τόσο ωραίο να 

βλέπουμε τους πάντες εδώ έξω για να μας 
υποστηρίξουν», είπε. «Υπάρχουν πολλές 
νέες οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. 
Είμαστε επίσης πολύ ενθουσιασμένοι 
που συμμετέχουμε στο νέο περιφερειακό 
συμβούλιο, με πολλές θετικές αλλαγές να 
προχωρούν προς τα εμπρός».
Αν και το Πανηγύρι πραγματοποιείται 

κανονικά το Σαββατοκύριακο της Ημέρας 
του Καναδά, οι πρόσφατες εκλογές της 
ΕΚΜΜ άφησαν στα νέο-εκλεγέντα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου ανεπαρκή 
χρόνο για να προετοιμαστούν. «Ως νέο 
συμβούλιο, είχαμε στην πραγματικότητα 
μόλις εννέα ημέρες για να σχεδιάσουμε 
τη φετινή εκδήλωση», δήλωσε η κα Γεωρ-
γαντά. «Επειδή οι εκλογές της ΕΚΜΜ διε-
ξήχθησαν μόλις πριν από δύο εβδομάδες, 
ο χρόνος αυτού του φεστιβάλ ήταν σχεδόν 
αδύνατος. Γι› αυτό έπρεπε να το αναβά-
λουμε κατά μία εβδομάδα». Είπε ότι το 
σχέδιο που θα προχωρήσει θα είναι να 
συνεχιστεί η παράδοση του Σαββατοκύ-
ριακου της Ημέρας του Καναδά σε ετήσια 
βάση.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Παρά την καθυστέρηση μιας εβδομά-

δας, ο νέο-εκλεγείς πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Δρ. Γιώργος Τσούκας, ήταν αισιόδοξος. 
«Είμαστε κάπως αργά για την Ημέρα του 
Καναδά», είπε. «Αλλά, όπως γνωρίζε-
τε, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να κάνουμε 
πανηγύρια και πάρτι. Έτσι, περιμένουμε 
αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι πολύ δι-
ασκεδαστικό και οι άνθρωποι θα διασκε-
δάσουν πραγματικά. Υπάρχει εξαιρετικό 

φαγητό, χορός και μια ευκαιρία για τους 
Έλληνες να συναντηθούν».

ΕΝΑ MUST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
«Εύχομαι στο νέο διοικητικό συμβούλιο 

καλή τύχη, γιατί αυτό είναι το πρώτο φε-
στιβάλ που διοργανώνουν», δήλωσε η δη-
μοτικός σύμβουλος του Chomedey, Αγλα-
ΐα Ρεβελάκη. Μεταξύ των αξιωματούχων 
που παρευρέθηκαν επίσης το Σάββατο 
9 Ιουλίου, ήταν η δημοτική σύμβουλος 
του Laval για το Souvenir-Labelle Sandra 
El Helou, ο δημοτικός σύμβουλος του 
l’Abord-à-Plouffe Βασίλειος Καρυδόγιαν-
νης, η Ομοσπονδιακή βουλευτής του Vimy, 
Άννη Κουτράκη και η δημοτική σύμβουλος 
του Parc Extension, Μαίρη Ντέρου.

Η δημοτική σύμβουλος του Λαβάλ El 
Helou μας είπε ότι ο δήμαρχος Stéphane 
Boyer ήταν προετοιμασμένος να παρευ-
ρεθεί στο φεστιβάλ και ότι τον ενθάρρυνε 
να το κάνει, αλλά δυστυχώς, στη μεγάλη 
βιασύνη να διοργανώσουν τη φετινή εκ-
δήλωση, η πρόσκληση της κοινότητας χά-
θηκε κάπως ή δεν έφτασε εγκαίρως.

Για πρώτη φορά που εξελέγη από το 
2015, ο Ομοσπονδιακός βουλευτής των 
Φιλελευθέρων Laval-Les Îles, Fayçal El-
Khoury, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο 

φετινό φεστιβάλ, διότι βρισκόταν στην 
αμερικανική πολιτεία της Οκλαχόμα, όπου 
εκπροσωπούσε τον Καναδά κατά τη διάρ-
κεια μιας διακοινοβουλευτικής ανταλλα-
γής με εκλεγμένους αξιωματούχους εκεί, 
δήλωσε η ακόλουθος του γραφείου του, 
κα Karine Sahakian. «Θα ήθελε πολύ να 
ήταν εδώ», τόνισε.

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

Ο νέο-εκλεγείς πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Γιώργος Τσούκας (κέντρο) κόβει την πατροπαράδοτη τούρτα του ΚΑΝΑΔΑ συνοδευόμενος  
από εκλεγμένους δημοτικούς και επαρχιακούς αξιωματούχους

Η πρόεδρος του παραρτήματος της ΕΚΜΜ – 
Λαβάλ, Άννα Γεωργαντά, και ο αντιπρόεδρος 
Χρήστος Παπαχρήστου, με την κα Karine 
Sahakian ακόλουθο του γραφείου του βου-
λευτή Laval-Les Îles, Fayçal El-Khoury
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αναθεωρημένος κατάλογος

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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Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

Τα πανηγύρια του καλοκαιριούΤα πανηγύρια του καλοκαιριού
Δεύτερος σταθμός: ΛαβάλΔεύτερος σταθμός: Λαβάλ

Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2025
1. Εκτελεστική Επιτροπή ΔΣ

1.1. Εκτελεστικοί Αξιωματούχοι και Μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής
Δρ. Γεώργιος Τσούκας 

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Δρ. Μιχάλης Τσούκας 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κοινότητας

Γιάννης Ρουμελιώτης 
Ταμίας, Σύμβουλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Τσιούτρα 
Γενική Γραμματέας, Γραμματέας Δημοσίων 

Σχέσεων, Γραμματέας Μάρκετινγκ
Ελένη Καρτερή 

Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Εκπαίδευσης 
(Σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”), 

Γραμματέας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης 
και Παιδικών Σταθμών

 Αφροδίτη Σταθοπούλου 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 

Συμβουλίου Νότιας Ακτής, 
Γραμματέας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων

Δημήτρης Κατσαούνης 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 

Συμβουλίου Μοντρεάλ
Άννα Γεωργαντά 

Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Λαβάλ

1.2. Γραμματείς Διοικητικού Συμβουλίου και 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δρ. Βίκυ Μπάφη 
Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών

Νικόλαος Φούντας 
Γραμματέας Εφαρμογής Σχεδιασμού 

Επιχειρηματικών Πόρων (ERP)
Δημήτριος Λέκας, Γραμματέας Ακίνητης 

Περιουσίας και Προμηθειών
Κωστία Πανταζή 

Γραμματέας Διαπαροικιακών Σχέσεων
Μιχάλης Πατσατζής 

Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων
Κυριάκος Πολυμενάκος 

Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δρ. Γεώργιος-Ορέστης Τσούκας, Γραμμα-

τέας Νεολαίας, Γραμματέας Αθλητισμού
Γιάννης Βάθης, Γραμματέας Συντήρησης 

Ακίνητης Περιουσίας
2. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Σμυρνιός 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Α. Κυρές 
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μαίρη Βλαχάκη 
Βοηθός Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Αθηαινίτης, Ηλίας Χονδρονικό-
λας, Βίκυ Καλιοτζάκη, Γιώργος Κανελλά-
κης, Γιώργος Καρύδης, Γεράσιμος Κολαΐ-
της, Δημήτρης Μανίκης, Χρήστος Σύρρος.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ
Λάβετε μέρος στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων

Ο Πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα της Ελληνικής 
Κοινότητας του Μείζονος Μόντρεαλ. Η Γραμματεία Πο-

λιτιστικών Υποθέσεων, με επικεφαλής τον Μιχάλη Πατσα-
τζή, αναζητά άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων. Στόχοι της Επιτροπής 
είναι: 

• Να δημιουργηθεί ένα ζωντανό Ελληνικό Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα, που θα προσφέρει ένα πλήρες πολιτιστικό πρόγραμμα 
και ένα πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων
• Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη 
μάθηση και τη δημιουργικότητα, τόσο για τους Έλληνες όσο 
και για τους Φιλέλληνες
• Να προωθηθούν οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές και να αυ-
ξηθεί η ελληνική πολιτιστική προβολή στο Κεμπέκ 
• Να συνεργαστεί με πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα και 
να χτίσει γέφυρες με πολιτιστικά ιδρύματα της ελληνικής δι-
ασποράς

Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά, μέ-
χρι τις 31 Ιουλίου 2022, στο info@hcgm.org 
Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φετινό 
καλοκαιρινό πανηγύρι του Λαβάλ, 

που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως 
τις 10 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του 
Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού. Όπως και στην 
περίπτωση του πανηγυριού της ΕΚΜΜ 
Νότιας Ακτής, ο υπέροχος καιρός και 
η ανάγκη για ένα μαζικό ελληνικό “get 
together”, μετά από τρία χρόνια πανδη-
μικών περιορισμών και απαγορεύσεων, 
έθεσαν τα θεμέλια για μια όμορφη γιορ-
τή, με τραγούδι, χορό, ελληνικά εδέσμα-
τα και γλυκά, και κυρίως για να νιώσου-
με τη χαρά της παρέας, της γειτονιάς, 
της φιλίας. 

Η τριήμερη γιορτή διοργανώθηκε από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ της 
ΕΚΜΜ με τη σημαντική βοήθεια της 
Φιλοπτώχου, μελών του Διοικητικού 
και των υπόλοιπων Περιφερειακών 
Συμβουλίων καθώς και δεκάδων εθε-
λοντών. Πολύτιμη ήταν επίσης η βοή-

θεια της Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νότιας Ακτής, Αφροδίτης 
Σταθοπούλου και των μελών του πρώ-
ην Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ, 
Δημήτρη Κωστόπουλου, Χρήστου Μαυ-
ρογιάννη και Ντένη Μαρίνου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους οι ομοσπονδιακοί βουλευτές 
Άννυ Κουτράκη και Fayçal El-Khoury, 
ο επαρχιακός βουλευτής Guy Ouellette, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλειος Κα-
ρυδόγιαννης, Αγλαΐα Ρεβελάκη και 
Μαίρη Ντέρου, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ 
Δρ. Γεώργιος Τσούκας, ο Πρόεδρος 
του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου Δρ. 
Θεόδωρος Χαλάτσης, εκπρόσωποι 
φορέων και συλλόγων και εκατοντάδες 
επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή 
του Μοντρεάλ. Θα πρέπει, επίσης, να 
σημειωθεί η μαζική συμμετοχή της νε-
ολαίας μας. 

Για τη μουσική φρόντισαν ο Νίκος Πα-
παγιάννης και ο DJ Stelios από την 
Absolut Disco, ενώ για τα χορευτικά ο 
Σύλλογος «Συρτάκι» και η χορευτική 
ομάδα «Ρωμιοσύνη» του Αντώνη Μπε-
λιώτη.

Η Πρόεδρος Άννα Γεωργαντά και τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Λαβάλ ευχαριστούν θερμά όλους όσοι 
βοήθησαν στην επιτυχία του φετινού 
πανηγυριού. Επίσης, ένα ξεχωριστό 
«ευχαριστώ» στους χορηγούς της εκ-
δήλωσης για την πολύτιμη προσφο-
ρά τους: Ambrosia Bakery, Canada 
Wide, Ideal Foods, Messara Imports, 
Equipe Papachristos, Tzanet, Kronos, 
Yves Legare, Jean Coutu - Ekaterini 
Karaindros, National Bank of Canada 
και RE/MAX 2000 C.P. 

Και του χρόνου!
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

Η ΑΧΕΠΑ Μόντρεαλ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των $1,000 για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15 σε φοιτητές Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν 
σε πανεπιστήμια της επαρχίας του Quebec.Οι δυο υποτροφίες δίδονται 
κυρίως με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το 
αργότερο έως τις 30 Oκτωβρίου 2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

• το βιογραφικό τους, 
• έγκυρο έγγραφο φοίτησης σε πανεπιστήμιο με τους βαθμούς τους 
• δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία πρέπει να είναι 

απαραιτήτως από καθηγητή τους, 
• μία έκθεση 250 λέξεων στην οποία θα περιγράφουν τον 

επαγγελματικό τους προσανατολισμό και πώς η Ελληνική τους 
ιθαγένεια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και 
των επανγελματικών τους στόχων. 

 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον υπεύθυνο της 
Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΑΧΕΠΑ, Δρ. Νικόλαο Αμπατζόγλου, στην 
κάτωθη διεύθυνση: 
 
  AHEPA Education Committee 
  AHEPA Montreal 
  5777 Wilderton Avenue 
  Montreal, QC 

H3S 2V7 
 
Mπορείτε να βρήτε την αίτηση και να λάβεται περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας: www.ahepamontreal.org 

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

Σας προσκαλούμε στην συνεστίαση που θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα της Λακωνικής Αδελφότητας (5833 Park Avenue) το

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, στις 7:00 μ.μ.
Ελάτε να περάσουμε μια οικογενειακή βραδιά και να ευχηθούμε 

το Καλώς Ήλθατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Θα σερβιριστεί όπως πάντα πλούσιο και νοστιμότατο φαγητό. 

Θα απολαύσετε εκλεκτή μουσική, χορό και ωραία παρέα.
Τιμή εισιτηρίου $25.00
Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να κλεί-

σετε τις θέσεις σας εγκαίρως, τηλεφωνώντας στους:
Κώστα Μανόλια (Ταμίας) 514-219-3143
Βούλα Ρουμελιώτη (Πρόεδρος Γυναικείου Τμήματος)  514-277-7361
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

Η ΦΙΛΙΑ διοργανώνει εκδρομή για να θαυμάσουμε τα 
υπεροχα χρώματα του Φθινοπώρου 

στην όμορφη περιοχή του Mont Tremblant.
Στην συνέχεια θα πάμε και στο καζίνο. 

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015.
Το λεωφορείο θα ξεκινήσει απο την “ΦΙΛΙΑ” στο Μόντρεαλ 

821 Ogilvy γωνία Outremont  στις 9:30 το πρωί 
και απο το Λαβάλ  στις 10:00 

( από το Pharmaprix που βρίσκεται επί της Labelle & Notre Dame).
Το εισιτήριο συμπεριλαμβάνει το λεωφορείο, το φαγητό και 

μια κάρτα αξίας $10.00 για να παίξετε στο καζίνο.
Οι θέσεις ειναι περιορισμένες γι αυτό δηλώστε συμμετοχή 

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

Μετά και τις καλοκαιρινές διακοπές το Διοικητικό συμβούλιο με ιδιαίτερη χαρά και 
μεράκι οργανώνει την πρώτη εκδήλωση  της νέας περιόδου,  μια συνεστίαση στην 

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

το Σάββατο 17 Οκτωβρίου  στις 7:00 μ.μ
Θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό δείπνο με πλήρες φαγητό, με ποικιλία ποτών, 

αναψυκτικών, κρασί και μπύρα. Όλη την βραδιά θα διασκεδάσουμε με διαλεχτή  
μουσική και χορό  σε μια  ευχάριστη οικογενειακή και φιλική ατμόσφαιρα.

Με την πρόσκληση αυτή,  ελπίζουμε κυρίως στην ανταπόκριση των ρουμελιωτών  
αλλά και των φίλων του συλλόγου μας, ώστε να μας ενθαρρύνει στην οργάνωση 

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλόγου Ρουμελιωτών Μόντρεαλ ανταποκρινόμενο 
και στη επιθυμία αρκετών συμπατριωτών μας,  οργανώνει και πάλι την διδασκαλία 
παραδοσιακών χορών (χορευτικών) της  πατρίδας μας και ιδιαίτερα της Ρούμελης 

στα ελληνόπουλα του Μόντρεαλ. Το  μικρό χορευτικό θα το αποτελούν παιδιά 
ηληκίας 6 έως 12 χρόνων.

Η διδασκαλία θα είναι δωρεάν και προσφορά του συλλόγου μας στην νέα γενειά 

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

Οι εγγραφές άρχισαν και για την σωστότερη οργάνωση παρακαλείστε να κάνετε τις 
εγγραφές των παιδιών σας η των εγγονιών σας το συντομότερο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές τηλεφωνήστε  στον κον Νίκο Μηλιώνη 
τηλ 450 688-9358. στον κον Ξενοφών Νικολόπουλο 514 270 4107 ή την Κυριακή στα 

γραφεία του συλλόγου 937α ST-Roch τηλ. 514 270 4858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ» 
5757 Wilderton, Montreal, H3S 2V7 

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

Οι πόρτες θα ανοίξουν στη 7:00μ.μ για το σερβίρισμα  του γεύματος  
 

Έπαθλα 
1ο  βραβείο: $3,000    2ο βραβείο: $1,000    3ο βραβείο: $500 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

στο 514-738-2421, εσωτ. 114, 
 με email στο fundraisingcommittee@hcgm.org 
ή με τον κ. Γιώργο Κουφάλη στο 514-944-5445 

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

Ένα ποσό από τα έσοδα της βραδιάς θα 
διατεθεί για την βοήθεια των 
οικογενειών που έχουν ανάγκη κατά 
την διάρκεια των εορτών, σε   

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

Ευκαιρία να κερδίσετε 2 εισιτήρια 
για να δείτε Βιτάλη, Νταλάρας 
και Γλυκερία στις 26 Νοεμβρίου 
στο θέατρο St-Denis - αξία $250   

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Γεωργία Τριδήμα  
georgia.tridimas@gmail.com  

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

5318 Parc Av. Montreal 
Στης  5:00 μ.μ. 

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

ΤΟΛΜΗΣΑΜΕ,  ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
Για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε περίτρανα  ότι, ενωμένοι  μεγαλουργούμε!  

Η επιτυχία των εκδηλώσεων   «Γεύση και Παράδοση» όχι απλώς  τιμά τον Ελληνισμό 
της παροικίας μας ,αλλά  μας δίνει δύναμη και ελπίδα να προχωρήσουμε με ένα και 

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Ε .Κ.Μ.Μ.) ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όλους εσάς που συμμετείχατε μέχρι τώρα, αλλά και εκπροσώπους παροικιακών 
Συλλόγων με μικρό ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και απλούς εθελοντές, αφού για 
όλους υπάρχει θέση και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν  και να προσφέρουν. Η 

εμπειρία της περσινής εκδήλωσης το απέδειξε, αφού και σε αυτούς τους Συλλόγους 
με το μικρό ανθρώπινο δυναμικό, δόθηκε η ευκαιρία να προβάλουν τον Οργανισμό 

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

 Με την συμμετοχή σας θα σας  δοθεί η ευκαιρία και η μεγάλη τιμή να συμβάλετε 
στην προβολή τόσο του ονόμματος  του Οργανισμού σας, όσο και του τόπου 

καταγωγής σας  και  να υπερηφανεύεστε,όπως υπερηφανευόμαστε  όλοι εμείς που 
συμμετείχαμε και από κοινού και με υπερηφάνεια 

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

Στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ενίσχυση των σχολείων μας 
Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιείται την  Δευτέρα,  16 Νοεμβρίου στις 7:00 
μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Ζακυνθίων Μοντρεάλ, 3231 boul. Levesque O. Laval 
Qc H7V 1C8.
Προσκαλούμε όλους εσάς, Αντιπρόσωπους Σωματείων, εκπροσώπους Μέσων 
Ενημέρωσης, εθελοντές  και όσους από εσάς  θέλετε να συνδράμετε στο έργο μας   
Για την Επιτροπή «Γεύση και Παράδοση»
Ο Πρόεδρος                                                                  
Τάσσος Ξυπολιτάκης  

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η “ΦΙΛΙΑ” θα υποδεχθεί τα μέλη του για 
την καινούργια περίοδο, και θα γίνει και η εγγραφή  
μελών για το 2017-2018.
Στο Μόντρεαλ
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην 
αίθουσα του οργανισμού, 821 Ogilvy Ave (γωνία Outremont)
και στο Λαβάλ 
την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο 3231 
Levesque west, Τόσο στο Μόντρεαλ οσο και στο Λαβάλ θα προσφερθεί 
δωρεάν μεσημεριανό.
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές θα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε και 
πάλι όλοι μαζί για να αρχίσουμε έναν  
ακόμη χρόνο γεμάτο από δραστηριότητες,δουλειά και επιτυχίες.
Είσθε όλοι ευπρόσδεκτοι απο το Μόντρεαλ και από το Λαβάλ.

2007 – 2017, 11ο Ετήσιο “WALK-A-THON”
“Περπατάμε και Υποστηρίζουμε την Τρίτη Ηλικία”

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 2017
Εγγραφές 9:00π.μ.
Αναχώρηση 11:00π.μ. Απο το 821 Ogilvy Ave. Montréal
Συμμετοχή $10.00
Πορεία για την υποστήριξη του προγράμματος μας «Meals on Wheels»  
( Διανομή φαγητού στα σπίτια των ηλικιωμένων ). 
Θα περπατήσουμε μέχρι το Πάρκο Jarry, όπου θα κάνουμε διάφορες 
ασκήσεις και θα επιστρέψουμε στήν ΦΙΛΙΑ. Η απόσταση είναι 5χλμ. 
Για όσους δεν περπατάνε με ευκολία θα υπάρχει αυτοκίνητο.
Θα προσφερθούν Δωρεάν, BBQ & αναψυκτικά. 
Καλούμε τις οικογένειες & άτομα που έχουν ηλικιωμένους, 
τα Μέλη μας, φίλους και υποστηρικτές της “ΦΙΛΙΑΣ”,  
να έρθουν να περπατήσουν μαζύ μας για να δείξουν την  
υποστήριξη τους στην Τρίτη ηλικία.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948-3021 ή 
filia@bellnet.ca
Επίσημη φορολογική απόδειξη για προσφορές $50.00 και άνω.

Ο Οργανισμός τρίτης ηλικίας  η «Φιλία» σε συνεργασία με το CLSC 
Park Extension θα προσφέρει και παλι το πρόγραμμα PIED  
για άτομα 60 ετών και άνω που σκοπό έχει την πρόληψη ατυχημάτων 
από πεσίματα και την βελτίωση της ισορροπίας  
μέσω ασκήσεων και θεωρίας . 

Τα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους αρχάριους, και θα γίνονται από 
επαγγελματία γυμνάστρια, Ελληνίδα, στο William Hingston 419 Saint 
Roch δωμάτιο SS-21, κάθε Τρίτη  και Παρασκευή.

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές τηλεφωνήστε στην ΦΙΛΙΑ 
στο (514) 948 3021  
Εαν δεν απαντήσουμε αφήστε μήνυμα. ( δύο φορές).

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

celebrations@newsfirst.ca
Or drop by our office at 3860 Notre-Dame #304

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

Έχεις φέρει απέραντη χαρά στην 
ζωή όλων μας. Σε αγαπάμε πολύ. 

Με πολύ αγάπη και ευχές,  
οι γονέις σου, ο αδελφος  

σου Γιάννης, οι παππούδες και  
οι γιαγιάδες και οι νονοί σου.

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

Το Σαββατιανό σχολείο «Πυθαγόρας» της Ελληνικής 
Ορθοδόξου Κοινότητος του West Island ιδρύθηκε το 1982.  

Η λειτουργία του σχολείου είναι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της Κοινότητάς μας. Όλα αυτά 
τα χρόνια στηρίζει τους γονείς ελληνικής καταγωγής 

στην προσπάθειά τους να μεταδώσουν στα παιδιά τους 
την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική τους ταυτότητα. 

Ταυτόχρονα βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την 
προσωπικότητά τους στην σύγχρονη κοινωνία.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2017. 
Για εγγραφές και πληροφορίες τηλεφωνείστε στο  

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ θα 
πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή του εκδρομή στο 

Μοναστήρι St-Benoit-du-Lac και στο Magog. 

Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8 το πρωί από το parking του 
Αγίου Νικολάου, και από Μόντρεαλ 8.30 π.μ. από το 821 Ogilvy.

Επιστροφή το βράδυ γύρω στις 7.30 μ.μ.
Το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, ελάτε στην εκδρομή μας και 

περάστε μια ευχάριστη μέρα μετά από τόσο καιρό.
Θα πάμε για φαγητό το μεσημέρι σε καλό και φθηνό καφέ, 

ώστε δε χρειάζεται να φέρετε φαγητό μαζί σας.
Μη χάσετε αυτή την ωραία εκδρομή, γι’ αυτό δηλώστε 

εγκαίρως στο τηλέφωνο 514-948-3021.
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

“ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μήνυμα της Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας – Μόντρεαλ 
για την 48η Επέτειο της τουρκικής εισβολής 

του 1974 στην Κύπρο
Επί 48 χρόνια ο κυπριακός λαός συνεχίζει να ζει έναν «παραλογισμό» που βλέπει 
το νησί διαιρεμένο ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και παράνομης 
στρατιωτικής κατοχής πάνω από του 37% του κυρίαρχου εδάφους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  Ενας «παραλογισμός», διότι συνεχίζει να υφίσταται παρά τις πολυά-
ριθμες καταδίκες που αναφέρονται σε σαφείς παραβιάσεις των θεμελιωδών αρχών 
του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Θρησκευτικοί, αρχαιολογικοί και άλλοι χώροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Οι περισσότεροι έχουν ήδη καταστραφεί, βεβηλωθεί ή βανδαλιστεί.  Ανεκτίμητοι 
θρησκευτικοί και πολιτιστικοί θησαυροί έχουν διακινηθεί λαθραία και πωληθεί 
παράνομα στο εξωτερικό.   Ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πλούσιας 
ιστορίας της Κύπρου, αποτελούν επίσης μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Η τύχη μεγάλου αριθμού Κυπρίων εξακολουθεί να είναι ανεξακρίβωτη με 
συνεχιζόμενο το δράμα των αγνοουμένων, με ελάχιστη ή καθόλου συνεργασία από 
την τουρκική πλευρά. 
Σήμερα, οι γηγενείς Κύπριοι, που υπερτερούν αριθμητικά έναντι των τουρκικών 
στρατευμάτων και των παράνομων εποίκων από την Τουρκία, αποτελούν πλέον 
μειονότητα στις κατεχόμενες περιοχές. 
Οι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν βίαια από το κατεχόμενο τμήμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθούν να στερούνται το δικαίωμά τους να 
επιστρέψουν στα σπίτια και στα πατρογονικά τους εδάφη. Η υφαρπαγή αυτών των 
περιουσιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την παράνομη κατασκευή και πώλησή 
τους - όχι πλέον κρυφά, αλλά πλέον με δημόσιες ανακοινώσεις μπροστά σε κάμερες 
και διεθνή μέσα ενημέρωσης. 
Αυτό δεν είναι παρά ένα στιγμιότυπο των αδικιών και της ανασφάλειας που συνεχίζει 
να υφίστανται η Κύπρος και ο λαός της ως αποτέλεσμα της τουρκικής κατοχής 
και αδιαλλαξίας της Τουρκίας καθώς και των συνεχιζόμενων και κλιμακούμενων 
προκλησεών της, που αποσκοπούν στην καταστροφή κάθε προοπτικής ειρηνικής, 
βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού.
Καθώς πλησιάζουμε σε μια ακόμη ζοφερή επέτειο αυτό το μήνα, οι σκέψεις μας 
στρέφονται στη μνήμη των πεσόντων και αγνοουμένων κατά την διάρκεια της 
τουρκικής εισβολής του 1974.  Τιμούμε και αποτίουμε φόρο τιμής στο θάρρος και 
τον ηρωισμό τους υπερασπιζόμενοι την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και 
την κυριαρχία της πατρίδας τους.  Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία τους - ας είναι 
αιώνια η μνήμη τους.
Μέ εκτίμηση,

Παρασκευή Κυριακοπούλου
Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας – Μόντρεαλ 

Γενική Γραμματεία Δημόσια Διπλωματίακαι Απόδημου 
Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την πλατφόρμα staellinika 
με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 

Δημόσιας Διπλωματίας
Are you in Greece this summer? Learn a Greek word a day with your kids!
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών,  το SNF Centre for Hellenic Studies at Simon Fraser Uni-
versity (SFU) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζουν την συνεργασία τους στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας διδασκαλίας staellinika και δημιουργούν ένα 
διασκεδαστικό καλοκαιρινό εργαλείο εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας! 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για παιδιά, που δεν γνωρίζουν ελληνικά, το οποίο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οικογένειες κατά τη διάρκεια των διακοπών 
τους στην Ελλάδα, και να μαθαίνουν μία ελληνική λέξη κάθε μέρα. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει ένα λεξιλόγιο περίπου εξήντα λέξεων, τις οποίες τα παιδιά μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Μαθαίνουν βασικά 
ελληνικά και εξασκούν την προφορά τους με μια σειρά εντυπωσιακών flashcards. 
Εκτός από τη γλώσσα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια ενότητα που αφορά στην 
ελληνική μυθολογία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν για θεούς και ήρωες. Η κάθε ιστορία 
αναφέρεται και σε ένα μουσείο, αρχαιολογικό χώρο ή αντικείμενο που μπορεί κανείς 
να επισκεφθεί  κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού συντονιστείτε καθημερινά στα κοινωνικά 
δίκτυα της πλατφόρμας staellinika ( Instagram, Twitter και Facebook) και διασκεδά-
στε μαθαίνοντας βασικές ελληνικές λέξεις και αγαπημένες ιστορίες από την ελληνική 
μυθολογία. 
Η πλατφόρμα StaEllinika είναι ένα σημαντικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης για 
την ελληνική διασπορά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σε 
συνεργασία με το ΙΣΝ Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser 
(SFU), με την υποστήριξη του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” (ΙΣΝ).  
Βρείτε πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος εδώ:
 https://staellinika.com/en/GreekSummerSchool 
Ακολουθήστε το staellinika στα social media εδώ:
instagram   https://www.instagram.com/staellinika/ 
facebook   https://www.facebook.com/staellinika.ingreek 
twitter   https://twitter.com/staellinika 

Εκδήλωση μνήμης για τα 48 χρόνια του πραξικοπήματος και 
της Τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο

Ο Σύλλογος Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά και η Επίτιμη 
Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κα Παρασκευή 
Κυριακοπούλου,οργανώνουνετήσιο Εθνικό μνημόσυνο, υπό την αιγίδα της Ὑπατης 
Αρμοστείας και την παρουσία του Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον Καναδά Δρ. Βασίλειου Φιλίππου, την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 στον Καθεδρικό 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου (2455, cheminCôte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec 
H3T 1A8) εις μνήμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων κατά το πραξικόπημα και 
την Τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο.
Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθούν καφές και κόλλυβα στην αίθουσα 
της εκκλησίας.
Η παρουσία και συμπαράστασή σας θα μας τιμήσουν ιδιαιτέρως.
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 

(514) 262-1908 ή στο acfcc08@gmail.com

Για τον ΣΚΦΚΚ

Αντώνης Νεοκλέους, Πρόεδρος
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Our family...caring for yours

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

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

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΓΚΑΝΑΣ

(από Γιάννενα)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  
(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνη μόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
(από Φάρσα Κεφαλληνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΜΑΡΟΥΣΗ 

(από Κάτω Διμηνιό Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΛΟΥΚΙΝΑ 

(από Αφυσσού Σπάρτης, Λακωνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
(20 Brunswick Blvd., D.D.O.) 
τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ 

(από Καλαμάτα)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
(5220 Grande Allée, Saint-Hubert)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

(από Κοπανάκι Μεσσηνίας)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τα «Ιουλιανά» του 1965 και η «Αποστασία»

...συνέχεια από το προηγούμενο

ΙΟΥΛΙΑΝΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ
Από την πρώτη ημέρα του Ιουλίου του 

1965 η χώρα θα εισέλθει στον αστερι-
σμό της πιο μεγάλης πολιτικής και θεσμι-
κής κρίσης στη μετεμφυλιοπολεμική της 
ιστορία. Το έναυσμα θα δώσει ο πρω-
θυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, που 
θα ζητήσει την παραίτηση του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης, Πέτρου Γαρουφαλιά, 
προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος το κρί-
σιμο αυτό υπουργείο. 
Ο εκλεκτός τού Παλατιού αρνείται και 

δηλώνει απροκάλυπτα ότι θα το πράξει 
μόνο αν του το ζητήσει ο βασιλιάς! 
Ως αιτιολογία προβάλλει ότι ο Παπαν-

δρέου δεν πρέπει να αναλάβει το Υπουρ-
γείο, επειδή εκκρεμεί η υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, 
στην οποία είναι μπλεγμένος ο γιος του, 
Ανδρέας. Ο 25χρονος βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος, που βρίσκεται στην Κέρκυρα, 
αναμένοντας τη γέννηση του πρώτου 
του παιδιού (της πριγκίπισσας Αλεξί-
ας), αρνείται να υπογράψει το διάταγμα 
αντικατάστασης του Γαρουφαλιά. Οι δύο 
άνδρες είχαν να συναντηθούν από τις 5 
Μαρτίου 1965 και η σχέση τους δεν ήταν 
η καλύτερη δυνατή. 
Στις 7 Ιουλίου ο Κωνσταντίνος αποστέλ-

λει επιστολή προς τον πρωθυπουργό και 
τον κατηγορεί ότι «ενισχύει και υποθάλ-
πει […] συνωμοσία μοναδικόν σκοπόν 
έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος 
και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής 
μορφής...». 
Ο πρωθυπουργός τού απαντά δύο ημέ-

ρες αργότερα με επιστολή και του τονί-
ζει: «Εις την λαοπρόβλητον κυβέρνησιν 
ανήκει η πλήρης εξουσία εις όλους τους 
τομείς του κράτους. Δεν αποτελεί το 

Υπουργείον Εθνικής Αμύνης στεγανόν δι-
αμέρισμα εξαιρούμενον της εξουσίας της 
κυβερνήσεως». Ο Γεώργιος Παπανδρέου 
θα λάβει τη δεύτερη επιστολή του βασι-
λιά στις 10 Ιουλίου, όταν βρίσκεται στην 
Κέρκυρα για να συγχαρεί τον Κωνσταντί-
νο για τη νεογέννητη κόρη του Αλεξία. 
Ο ανώτατος άρχοντας τού επισημαίνει, 

ότι «επιδιώκει τη δημιουργία συνταγ-
ματικού θέματος εκ του μη όντος» και 
επιμένει στην απόφασή του να μην υπο-
γράψει το διάταγμα αντικατάστασης του 
Γαρουφαλιά. Την επομένη, οι δύο άνδρες 
θα συναντηθούν στην Κέρκυρα για πρώ-
τη φορά μετά τις 5 Μαρτίου και από τις 
δηλώσεις του Γεωργίου Παπανδρέου δι-
αφαίνεται ότι η κρίση στις σχέσεις τους 
τείνει να ξεπεραστεί.
Στις 12 Ιουλίου ο Παπανδρέου συγκαλεί 

το Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι οι παρι-
στάμενοι συμφωνούν ότι ο Γαρουφαλιάς 
που είναι απών, θα πρέπει να διαγραφεί 
από το κόμμα. Την επομένη ο Γαρουφα-
λιάς διαγράφεται από την κοινοβουλευ-
τική ομάδα της Ένωσης Κέντρου, αλλά 
αρνείται και πάλι να εγκαταλείψει το 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
Το βράδυ της 14ης Ιουλίου παραδίδεται 

στον Γεώργιο Παπανδρέου η τρίτη βασι-
λική επιστολή, με την οποία του επιση-
μαίνεται να μην επιμείνει στην παραί-
τηση του Γαρουφαλιά. Ηγετικά στελέχη 
της Ένωσης Κέντρου (Μητσοτάκης, Τσι-
ριμώκος, Αλλαμανής, Μπακατσέλος κ.ά.) 
ανεβαίνουν στο Καστρί και του ζητούν να 
μη σπρώξει τα πράγματα στο δρόμο της 
ρήξης με το στέμμα. 
Ο ίδιος θα απαντήσει στο βασιλιά με 

δεύτερη επιστολή, επισημαίνοντάς του 
ότι δεν μπορεί να είναι «πρωθυπουργός 

υπό απαγόρευση», προαναγγέλλοντας 
κατά κάποιο τρόπο την παραίτησή του.
Την επομένη, βασιλιάς και πρωθυπουρ-

γός θα συναντηθούν στα ανάκτορα. Θα 
ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος, 
όπως θα αποτυπωθεί στις εφημερίδες 
της εποχής:

Παπανδρέου: «Μεγαλειότατε αύριον θα 
σας υποβάλλω εγγράφως την παραίτησίν 
μου» 
Κωνσταντίνος: «Άκουσα τα περί παραιτή-
σεώς σας και τα λαμβάνω υπόψιν μου» 
Παπανδρέου: «Αντιλαμβάνομαι τον 
λόγον δια τον οποίον επείγεσθε δια την 
παραίτησιν» 
Βασιλιάς: «Είναι δεδομένη  
η παραίτησις». 
Παπανδρέου: «Καταλαβαίνω τις έχετε 
κατά νουν, Μεγαλειότατε»

Ο Κωνσταντίνος αρκέστηκε στην προφο-
ρική παραίτηση του Παπανδρέου και δεν 
περίμενε να του υποβληθεί εγγράφως. 
Λίγες ώρες αργότερα ορκίστηκε ενώπιον 
του το πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησης 
των «Αποστατών», όπως ονομάστηκαν, 
υπό τον πρόεδρο της Βουλής, Ιωάννη 
Αθανασιάδη – Νόβα (Πρώτη Κυβέρνηση 
των «Αποστατών»).
Την επομένη, χιλιάδες Αθηναίοι κατέ-

βηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυ-
ρηθούν για το «βασιλικό πραξικόπημα». 
Συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η 
οποία τους αντιμετώπισε με γκλομπς και 
δακρυγόνα. Στις 19 Ιουλίου θα γίνει η πιο 
εντυπωσιακή διαδήλωση υπέρ της Δημο-

κρατίας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, επικε-
φαλής μιας πομπής από 200 και πλέον 
αυτοκίνητα, στολισμένα με σήματα της 
Ένωσης Κέντρου, φοινικόκλαδα και φω-
τογραφίες, κατέβηκε από το Καστρί προς 
την Αθήνα εν μέσω του παραληρούντος 
πλήθους. 
Στο συλλαλητήριο της 21ης Ιουλίου, που 

μετέβαλε το κέντρο της Αθήνας σε πεδίο 

συγκρούσεων ανάμεσα σε διαδηλωτές 
και την Αστυνομία, θα χάσει τη ζωή του ο 
22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας, 
στέλεχος της Αριστεράς.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση 

Νόβα, βαλλόμενη πανταχόθεν, δε θα 
λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βου-
λή και θα υποβάλλει την παραίτησή της 
στις 5 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα ΕΚ και ΕΡΕ ζητούν από το βασιλιά 
εκλογές, αλλά αυτός δίνει διερευνητική 
εντολή στο ηγετικό στέλεχος της Ένω-
σης Κέντρου, Στέφανο Στεφανόπουλο, 
ο οποίος θα την καταθέσει λίγες ημέρες 
αργότερα.
Στις 18 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος δίνει 

εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως στον 
παλαίμαχο σοσιαλιστή Ηλία Τσιριμώκο, 
στέλεχος της ΕΚ και δεινό επικριτή της 
πρώτης κυβέρνησης των «Αποστατών». 
Προς γενική έκπληξη, ο Τσιριμώκος απο-
δέχεται την εντολή και σχηματίζει τη 
δεύτερη κυβέρνηση των «Αποστατών» 
στις 20 Αυγούστου, η οποία θα έχει την 
τύχη της κυβέρνησης Νόβα, αφού δε θα 
λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή 
στις 28 Αυγούστου.
Οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμά-

των, Γεώργιος Παπανδρέου και Παναγιώ-
της Κανελλόπουλος, προτείνουν στο βα-
σιλιά τη διενέργεια εκλογών, αλλά αυτός 
αναθέτει στο Στέφανο Στεφανόπουλο την 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτός 
σχηματίζει την τρίτη κυβέρνηση των Απο-
στατών, η οποία θα λάβει ψήφο εμπιστο-
σύνης από τη Βουλή στις 17 Σεπτεμβρί-
ου 1965. 

Η περίοδος της «Αποστασίας» θα λήξει 
τυπικά με την πτώση της κυβέρνησης Στε-
φανόπουλου στις 22 Δεκεμβρίου 1966 
και την άνοδο στην εξουσία της μεταβα-
τικής κυβέρνησης του τραπεζίτη Ιωάννη 
Παρασκευόπουλου, που έχει εντολή να 
οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στις 28 Μα-
ΐου 1967...
                                                               © SanSimera.gr

Η πρώτη Κυβέρνηση «Αποστατών» του Ιωάννη Αθανασιάδη – Νόβα

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 
και ο πρωθυπουργός 

Γεώργιος Παπανδρέου

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

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

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

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

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

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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  1 8 / 7 / 2 0 2 2  –  2 4 / 7 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
852

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 851

Η νέα Σελήνη στον ερωτικό και 
δημιουργικό πέμπτο οίκο σας, ενισχύει 
το πάθος και τη δημιουργικότητά σας, την 
αξιοπρέπειά σας και τον ερωτισμό σας, δί-
νοντάς σας μια πρόσθετη λάμψη. Για τους 
επόμενους έξι μήνες είστε στο προσκήνιο, 
υπερηφανευόμενοι για τα μοναδικά σας 
δώρα και τον τρόπο της έκφρασής σας.

Τώρα που έχετε απαγκιστρωθεί 
από το ζοφερό παρελθόν και χάρη στη 
νέα Σελήνη που ρίχνει το φως της στον 
πρώτο οίκο σας, της ατομικότητάς σας, 
ξεκινάτε ένα ταξίδι χαράς και ανανέωσης, 
επιστρέφετε στην ερωτική αρένα, νιώθε-
τε πιο ζωντανοί και δυνατοί, έτοιμοι για 
μια μεγάλη επανεκκίνηση στη ζωή σας.

Περιπλανηθείτε και εξερευνήστε 
τον κόσμο γύρω σας όπως μόνο εσείς ξέρε-
τε! Η νέα Σελήνη στον ένατο οίκο σας, της 
επέκτασης και της ανάπτυξης, αναδεικνύει 
την έμφυτη εξερευνητική και περιπετειώ-
δη πλευρά σας. Αναζητήστε νέες ταξιδιωτι-
κές τοποθεσίες, κάντε σχέδια σχετικά με τις 
καλοκαιρινές διακοπές σας και το επόμενο 
μακρινό ταξίδι σας.

Γυρίζετε μια νέα σελίδα με τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα, επιδιώκετε 
να είστε κοντά τους χάρη στη νέα Σελήνη 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και της 
οικογένειάς σας. Έχετε έντονο το συναί-
σθημα της μητρότητας, αν είστε γυναίκα, 
και μπορεί ακόμη να αναλάβετε ένα νέο 
ρόλο ως γονέας ή κηδεμόνας. 

Κάντε μια συνειδητή προσπά-
θεια να είστε λιγότερο επικριτικοί και 
πιο ευαίσθητοι με τους γύρω σας. Η νέα 
Σελήνη στον πνευματικό δωδέκατο οίκο 
σας κάνει ιδιαίτερα ισχυρή τη διαίσθησή 
σας, σκέφτεστε τα λόγια που εκφωνείτε 
και τις σκέψεις που κάνετε. Ένα βασικό 
συστατικό της ευτυχίας σας είναι να νιώ-
θετε μέσα σας καλά…

Έντονο πάθος και δημιουργι-
κές ιδέες σας χαρίζει η νέα Σελήνη στον 
όγδοο οίκο σας, των έντονων συναισθη-
μάτων και του πλούτου. Ίσως ξαφνικά 
ανακαλύψετε την αδελφή ψυχή σας. Στο 
οικονομικό μέτωπο, θα μπορούσατε να 
κάνετε έξυπνες κινήσεις, όπως μια επι-
χειρηματική συμφωνία ή μια επένδυση 
σε ακίνητα.

Η νέα Σελήνη στον τρίτο σας 
οίκο, της επικοινωνίας και των ιδεών, 
πυροδοτεί έναν εξάμηνο κύκλο, όπου το 
μυαλό σας τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διανοητικά 
ενεργής φάσης, είστε μια πραγματική ιδι-
οφυΐα όσον αφορά την προώθηση νέων 
προϊόντων, τη στρατηγική στο μάρκετινγκ 
και τις νέες συμφωνίες.

Η διάθεσή σας γίνεται πιο χα-
ρούμενη και πιο φωτεινή, καθώς η νέα 
Σελήνη ενεργοποιεί τον ενδέκατο οίκο 
σας, της φιλίας, της ομαδικής δραστη-
ριότητας και της ομαδικής εργασίας. Οι 
ανησυχίες σας απομακρύνονται καθώς 
οι επόμενοι έξι μήνες είναι καθοριστικοί 
για τη δημιουργία νέων φίλων και νέων 
ομάδων. 

Η σχέση σας και οι συνεργασίες 
σας αναθερμαίνονται χάρη στη νέα Σε-
λήνη στον έβδομο οίκο σας των σχέσεων 
και των συνεργασιών. Μπορεί να είστε 
αυτόνομοι και ανεξάρτητοι από τη φύση 
σας αλλά τώρα ξέρετε ότι το να μοιράζε-
στε με κάποιον άλλον τη ζωή σας είναι 
καλύτερο από τη μοναξιά… 

Οι βασικές σας ανησυχίες είναι 
οικονομικές. Αν τα οικονομικά σας πάνε 
καλά, η αυτοεκτίμησή σας ανεβαίνει. Εάν 
η αυτοεκτίμησή σας ανεβαίνει, το ίδιο 
συμβαίνει και με το εισόδημά σας. Με 
τη νέα Σελήνη στο δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, σκέφτεστε τον προϋπολογι-
σμό σας και περικόπτετε κάποιες από τις 
άσκοπες δαπάνες σας. 

Νέες ευκαιρίες καταφτάνουν 
στη ζωή σας για να πετάξετε στα ύψη 
χάρη στη νέα Σελήνη στο δέκατο οίκο 
σας, της καριέρας, η οποία ξεκινά έναν 
εξάμηνο κύκλο νέων δεδομένων για την 
εργασία σας. Η άνοδός σας θα μπορούσε 
να συμβεί γρήγορα ή μπορεί να είναι μια 
αργή και σταθερή άνοδος.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ένα 
νέο κεφάλαιο σε σχέση με την υγεία σας, 
χάρη στη νέα Σελήνη στον έκτο οίκο σας, 
της υγείας. Γυρίζετε σελίδα & εστιάζεστε 
στην ευεξία σας για να είστε σε φόρμα, 
σωματικά, διανοητικά και πνευματικά. 
Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να λά-
βετε κάποια πρακτική υποστήριξη από 
έναν θεραπευτή. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ • Δεκ 22 - Ιαν 20ΠΑΡΘΕΝΟΣ • Αύγ 23 - Σέπτ 22ΤΑΥΡΟΣ • Απρ 21 - Μάι 21

ΚΡΙΟΣ • Μάρ 21 - Απρ 20 ΛΕΩΝ • Ιούλ 23 - Αύγ 22 ΤΟΞΟΤΗΣ • Νοέμ 23 - Δεκ 21

ΥΔΡΟΧΟΟΣ • Ιαν 21-Φεβ 19ΖΥΓΟΣ • Σέπτ 23 - Οκτ 23ΔΙΔΥΜΟΙ • Μάι 22 - Ιούν 21

ΙΧΘΥΕΣ • Φεβ 20-Μάρ 20ΣΚΟΡΠΙΟΣ • Οκτ 24 - Νοέμ 22ΚΑΡΚΙΝΟΣ • Ιούν 22 - Ιούλ 22

301 π.Χ.: Μάχη στην Ιψό της Φρυγίας, μεταξύ 
των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντί-
γονος και ο υιός του Δημήτριος ο Πολιορκητής, 
ηττώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του 
Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασσάνδρου και 
του Λυσιμάχου.

1913: Αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. 
Ο Ελληνικός Στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική 
του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδα-
φος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο 
Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας δι-
εθνούς συμφωνίας, επειδή όμως οι αξιώσεις της 
Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται πα-
ράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέ-
τωπο, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει «ανα-
κωχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια!».

1965: Η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονο-
πώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η FIX από 
το 1864.

1974: Ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικό-
πημα της χούντας των Αθηνών κατά του προέ-
δρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, 
ενώ η χούντα διορίζει νέο «πρόεδρο» τον Νίκο 
Σαμψών.

15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

ΤΟ ΠΤΥΧΊΟ
Είναι ένας φοιτητής στο πανεπι-

στήμιο, και ενώ θέλει να πάρει το 
πτυχίο, χρωστάει ένα μάθημα από το 
δεύτερο έτος, και ο καθηγητής δεν τον 
περνάει με τίποτα, όσες φορές κι αν 
το έχει δώσει. Απελπισμένος λοιπόν, 
πάει στον καθηγητή και του λέει:
– Θα σας πω ένα αίνιγμα, εάν δεν 

το βρείτε θα υπογράψετε να πάρω 
το πτυχίο μου, εάν το βρείτε δε θα το 
πάρω ποτέ.
– Ακούω, λέει ο καθηγητής.
– Τι είναι παράλογο και νόμιμο, λο-

γικό και παράνομο, παράλογο και πα-
ράνομο;
Σκέφτεται λίγο ο καθηγητής και του 

λέει να τον αφήσει λίγες ημέρες μήπως 
βρει την απάντηση. Μερικές μέρες 
μετά συναντιούνται και λέει ο καθηγη-
τής: – Έχω φάει τον κόσμο αλλά δεν το 
βρήκα. Θα σου υπογράψω το πτυχίο 
και θα μου πεις. Κι ενώ υπογράφει το 
πτυχίο, ο φοιτητής γελώντας του λέει: 
– Όλος ο κόσμος το ξέρει, να, αν πάτε 
και ρωτήσετε οποιονδήποτε στο πανε-
πιστήμιο θα σας το πει.
Ο καθηγητής αποσβολωμένος τρέχει 

προς το προαύλιο του πανεπιστημίου 
όπου συναντά τον καφετζή και τον ρω-
τάει: – Τι είναι παράλογο και νόμιμο, 
λογικό και παράνομο, παράλογο και 
παράνομο;

Κι ο καφετζής γελώντας: – Κύριε κα-
θηγητά, απορώ με την ερώτησή σας, 
αλλά θα σας απαντήσω: 
Παράλογο είναι να έχετε μια πανέ-

μορφη γυναίκα, 20 χρόνια μικρότερή 
σας, αλλά είναι νόμιμο. 
Λογικό είναι να πηδ@ει κάποιος άλ-

λος τη γυναίκα σας αλλά είναι παρά-
νομο. 
Και παράλογο είναι να υπογρά-

φετε το πτυχίο αυτού που παρά-
νομα πηδ@ει τη γυναίκα σας… 
                                 

                               ☺

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

  DIRECT FROM OUR FACTORY
FREE ESTIMATION  |  FAST INSTALLATION
FASTER DELIVERY THAN ANYONE

• 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
w w w . c o n c e p t g 7 . c o m

FLAT PANEL, MODERN MODELstarting at $7,500

514-691-2922  |  INFO@CONCEPTG7.COM  |  7491 Rte Transcanadienne, Ville St-Laurent, QC, H4T 1T3
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

450-686-2347 | 4691, boul. Samson, Laval, QC

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

514-683-6555
3650, boul. Des Sources, Suite 100
Dollard-des-Ormeaux, QC  H9B 1Z9

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

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

4901 Notre Dame, Laval, Qc.
Tel. (450) 902-0142

5449 Ave. Royalmount, 
Mont-Royal, QC H4P 1V4
514.731.6391
www.lazaros .ca

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

1990, Michelin, Laval, Qc H7L 5C3
514-715-0746

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

come see us!
Mon. to Wed. - 10am to 5:30pm

Thurs. and Fri. - 10am to 7:00pm
Saturday - 9am to noon

Sunday - Closed

- For over 38 years -

aacchhaattoorrllaavvaall..ccaa

450-681-1363
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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching 
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

PART-TIME EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Looking for an administrative assistant for a Greek non-profit 
organization to work on a permanent part-time basis – 3 days 

per week (flexible days and hours)

Computer literacy is a must;
Written & oral English, French & Greek required 

Please email your C.V. to: info@hlbs.ca.

For more information       514-344-1666

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείτε γραμματέας για να εργαστεί σε Ελληνικό μη-κερδοσκοπικό 
οργανισμό.  Μόνιμη θέση μερικής απασχόλησης, 3 ημέρες την 

εβδομάδα [ημέρες και ώρες που η υποψήφια δύναται να καθορίσει 
ελεύθερα].

Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή, 
ως και γραπτή και προφορική πολύ καλή γνώση Αγγλικής, Γαλλικής 

και Ελληνικής γλώσσης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό Σημείωμά σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@hlbs.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες       514 344-1666

Bistro Grec Philinos is an upscale 
restaurant in Laval. We are the 2nd of 

two restaurants, family owned.

Please email your resume to the above address 
or in person Wednesday-Sunday between 4-8pm.

We are hiring
- waiters/waitresses
- busboys/busgirls

- barista.
All positions are permanent,

full and part-time.

Our restaurant is very busy, so
experience is necessary for all positions.

1670, boul. St-Martin Ouest, Laval, Québec H7S 1M9
T: 579.640.9099 • laval@philinos.ca • www.philinos.ca

Το ζαχαροπλαστείο 
SERANO ζητά προσωπικό.

- Πωλήτριες να ομιλούν 
την Αγγλική και Γαλλική 

γλώσσα. 

- Άτομα να εργαστούν 
στο εργαστήριο 

παραγωγής.

Pâtisserie SERANO is 
looking for staff. 

- Salespersons who speak 
English and French.

- Individuals to work in 
production departments.

ΖΗΤΕΙΤΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

NOW 
HIRING

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 

auvieuxduluth.com |  info@auvieuxduluth.com

AU VIEUX DULUTH
LAVAL RESTAURANT

MANAGER
FULL TIME

1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QC

CALL VICKY
450 663 1165

ALIMENTS GOURMETS
MEDOR WAREHOUSE

CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIME

815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QC

CALL JOHN
450 663 1165

J O B  O P P O R T U N I T Y

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζευγάρι ψάχνει για μια έμπειρη και αξιόπιστη 
καθαρίστρια για ένα σπίτι στο Kirkland (περιοχή DDO), 
2 λεπτά με τα πόδια από το λεωφορείο 207, 218 ή 485. 
Μια φορά την εβδομάδα ή μια φορα κάθε δυο 
εβδομάδες, 12 μήνες το χρόνο.  
Παρέχονται όλα τα προϊόντα καθαρισμού.  Εξαιρετικά 
καλά διατηρημένο σπίτι που απαιτεί γενικό καθαρισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του υγρού ξεσκονίσματος, win-
dexing, καθαρισμός λουτρών, σκούπισμα με ηλεκτρική 
σκούπα και πλύσιμο δαπέδων.
Παρακαλώ στείλτε email στο dianne@kopanas.com ή 
καλέστε στο 514-894-8388/514-895-8255.
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NOW IS A GOOD TIME

HANDS UP FOR ZERO DOWN

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

1

$

0DOWN

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

Place Viau
7600, Viau Blvd.
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


