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Centre de Collision

Ari: 514-476-4565  
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, QC  H7M 2Y2

Professional Auto Body Repair & Painting

• Insurance Work Accepted
• All Work Guaranteed
• Expert Color Matching
• Factory Genuine Parts

• Import Car Specialists
• American Muscle Cars
• Towing
• Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

450 686-0166 | Guy.Ouellete.CHOM@assnat.qc.ca
4599, boul. Samson, Bureau 201, Laval (QC)  H7W 2H2

Guy Ouellette
MNA for Chomedey

Εύχομαι σε όλες τις 
μητέρες Χρόνια Πολλά 
για τη Γιορτή τους !

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η «Οδύσσεια» της φαρμακευτικής  Η «Οδύσσεια» της φαρμακευτικής  
βιομηχανίας στον Καναδάβιομηχανίας στον Καναδά

Από τα συνεχόμενα λάθη Από τα συνεχόμενα λάθη 
των κυβερνήσεων έως τους… των κυβερνήσεων έως τους… 

διαπλεκόμενους υπουργούς και διαπλεκόμενους υπουργούς και 
στις λύσεις που... αγνοούνταιστις λύσεις που... αγνοούνται

για την καταπολέμηση  για την καταπολέμηση  
του Covid-19 του Covid-19 

ΣΕΛΙΔΕΣ 3, 20-21

Β́ ΜΕΡΟΣ

Τεράστια κέρδη για την 
«Big Pharma» από τις  

πωλήσεις των εμβολίων
ΣτηρΙζει κατΑργηση της πατΕντας 

των εμβολΙων ο Τζο ΜπΑΪντεν, το… 
συζητΑει η Ε.Ε., βροντερΟ ΟΧΙ απΟ 
Μπιλ ΓκΕιτς και Αλφρεντ ΜπουρλΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΚΕΜΠΕΚ

Όλο και πιο… κοντά  
τα διαβατήρια εμβολιασμού!
■ Διαφωνεί το Συμβούλιο της Ευρώπης

ΣΕΛΙΔΕΣ 5, 37 

«Τρέχει» με… 100  
ο εμβολιασμός  
ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ

…και 3ος θΑνατος  
που «συνδΕεται»  

με το AstraZeneca

ΣΕΛΙΔΑ 26

Τα παράδοξα  
της Πενταμερούς  

και η επόμενη μέρα  
της Γενεύης

ΣΕΛΙΔΕΣ 4, 15

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19, 36-37
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Οι μεγάλες μη καναδικές φαρμακευτικές 
εταιρείες, ήθελαν να ρίξουν τις τιμές 

των φαρμάκων που πρόσφεραν οι καναδι-
κές, όπως η APOTEX, χάρις την προστασία 
πατεντών που είχαν. Όμως με την πάροδο 
του χρόνου, κατάφεραν μέσω λόμπι και 
«κομματικών χορηγιών» να αλλάξουν το 
τοπίο. 

Υποσχέθηκαν στην κυβέρνη-
ση Mulroney ότι, αν άρει την υποχρεωτική 
χορήγηση άδειας φαρμάκων, θα επενδύ-
σουν σε φαρμακευτικές έρευνες. 

Η τότε κυβέρνηση τροποποίησε το εν 
λόγω νομοσχέδιο, δίδοντας περισσότερα 
προνόμια στις φαρμακευτικές των ΗΠΑ και 
της Ευρώπης, δημιουργώντας προβλήματα 
στις καναδικές εταιρίες, από τις οποίες οι 
περισσότερες, που δεν μπορούσαν πια να 
ανταγωνιστούν, πουλήθηκαν ως «παραρ-
τήματα» των ξένων κολοσσών. Έτσι, για να 
έχουν το ολιγοπώλιο, αφού πρώτα αγόρα-
σαν τα καναδικά εργοστάσια φαρμάκων, 
έκλεισαν τα περισσότερα…

ΜΕΤΟΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ

Ένα από τα παράδοξα της τότε συντη-
ρητικής κυβέρνησης Harper, ήταν το 25% 
μετοχών που είχε ο τότε υπουργός υγείας 
– κυπριακής καταγωγής – Tony Clement 
στη φαρμακευτική χημική εταιρεία CHEM. 
Όσοι θυμάστε, οι επικρίσεις εκείνη την 
εποχή από τα καναδικά ενημερωτικά μέσα 
ήταν συνεχόμενες και αυστηρές, για τη σύ-
γκρουση συμφερόντων του υπουργού. Ήταν 
βασισμένες στις αποφάσεις που έπαιρνε 
η αρμόδια υπηρεσία υγείας του Καναδά 
προς όφελος των φαρμακευτικών και της 
εταιρείας του υπουργού. Στο τέλος, μετά 
από πιέσεις του Τύπου και τις αντιπολίτευ-
σης, ο Clement μετέφερε τις μετοχές του 
στον πρόεδρο της εταιρείας CHEM, χωρίς 
αποζημίωση.

Επίσης, το Μάρτιο του 2007, επί κυβέρνη-
σης Harper, το λόμπι των φαρμακευτικών 
κατάφεραν να αποσπάσουν «αστραπιαία» 
300 εκατομμύρια δολάρια για το αμφιλε-
γόμενο εμβόλιο αποτροπής καρκίνου της 
μήτρας «Gardasil» της φαρμακευτικής 
Merck-Frosst. Χρειάστηκε χρόνος – ρεκόρ 
μόνο 8 μηνών για να εγκριθεί το εμβόλιο…

Για να επισπεφτεί η αγωγή στις νεαρές 
κοπέλες, η φαρμακευτική, διόρισε την πα-
γκόσμια εταιρεία δημόσιων σχέσεων Hill 
and Knowlton (την ίδια έχει και ο τέως Βα-
σιλιάς Κωνσταντίνος), για να προωθήσει 
το εμβόλιο στις νεαρές κοπέλες. Όπως είχε 
αναφέρει τότε μια καναδική εφημερίδα, ο 
υπεύθυνος προώθησης του εμβολίου ήταν 
ο Ken Boessenkool (αντιπρόεδρος της Hill 
and Knowlton) που παρεμπιπτόντως, ήταν 
στενός φίλος και σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού Harper. Ήταν επίσης και ο κύριος 
σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία 
του, το 2004. Μετά την επιτυχία που είχε 
με το εμβόλιο… κατάφερε και προώθησε 
τα ηλεκτροφόρα όπλα των αστυνομικών 
αρχών της χώρας TASER.
Τον Απρίλιο του 2007 η κυβέρνηση Harper 

έδωσε παράταση στις πατέντες που δια-
θέτουν οι φαρμακευτικές, που ήδη είχαν 
20 χρόνια, δίνοντας τους μονοπώλιο στην 
πώληση των φαρμάκων τους. Το Νοέμβριο 
του 2007, το Ανώτατο Δικαστήριο του Κα-
ναδά δικαίωσε την ένσταση που έκαναν σε 
αυτό το θέμα οι «μικρές καναδικές εταιρεί-
ες». Και πάλι η τότε κυβέρνηση πήρε την 
πλευρά των φαρμακευτικών κολοσσών, 
κάνοντας τροποποιήσεις στη νομοθεσία, 
πράγμα που δεν άρεσε στις κυβερνήσεις 

των επαρχιών. Τον Απρίλιο του 2008 η 
κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο C-51 
που ξανά-τροποποίησε τη χορήγηση άδειας 
φαρμάκων και πατεντών. 

Εδώ χρειάζεται προσοχή: Σ’ ένα από τα 
άρθρα του νομοσχέδιου δίνεται πλήρη 
δικαιοδοσία στις φαρμακευτικές να μη 
δημοσιοποιήσουν τις επιδράσεις που 
έχουν τα φάρμακα τους, τηρώντας πλήρη… 
μυστικότητα, ενώ δεν ευθύνονται για τις 
ανθρώπινες επιδράσεις και προστατεύο-
νται από οποιεσδήποτε μηνύσεις ατόμων 
και εταιρειών!

Με άλλα λόγια, οι φαρμακευτικές έχουν το 
δικαίωμα να εισάγουν νέα φάρμακα στην 

αγορά πριν ακόμα τελειώσουν οι έρευνες 
και οι μελέτες που χρειαζόντουσαν στο πα-
ρελθόν. Τα αποτελέσματα των μελετών θα 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και τη 
χρησιμοποίηση τους από τους ασθενείς, ή 
αν θέλετε, από μη αμειβόμενα ανθρώπινα… 
πειραματόζωα.
Αυτό είναι φυσικά απαράδεκτο, όταν έχου-

με συμβάντα όπου το φάρμακο Vioxx είχε 
ανακαλεστεί από την Υπηρεσία Υγείας του 
Καναδά το 2004, καθώς και στις ΗΠΑ, όπου 
δημιούργησε ως παρενέργεια μεταξύ 90 και 
140 χιλιάδες καρδιακές προσβολές.

Αποδείχτηκε λοιπόν ότι κυκλοφορούσαν 
φάρμακα που προωθούσαν οι φαρμακευ-
τικοί κολοσσοί με μεγάλες διαφημιστικές 
εκστρατείες και με τη «βοήθεια προώθησης 

ορισμένων συμφεροντολόγων γιατρών» 
χωρίς καν να έχουν τελειώσει οι μελέτες 
και χωρίς καν να έχουν γνώση ποιες είναι 
οι βλαβερές παρενέργειες. Αξίζει να μάθετε, 
ότι 10 φαρμακευτικές το 2017-2018, «λά-
δωσαν» με 151 εκατομμύρια ιατρούς και 
νοσοκομεία του Καναδά για να προωθή-
σουν τα προϊόντα τους… 

Στην Αμερική υπάρχει καταγραφή των 
μπόνους – λάδωμα, στον Καναδά όμως, ο 
νόμος δεν το επιτρέπει ποιοι τα… τσάκωσαν 
χονδρά. 
Ο καθένας λοιπόν μπορεί να διαπιστώ-

σει πόσο «δουλεύουν» για την… υγεία της 
Κοινότητας.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΛΑΘΗ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ ΤΩΝ  

ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

H «Οδύσσεια» της Φαρμακευτικής  H «Οδύσσεια» της Φαρμακευτικής  
βιομηχανίας στον Καναδάβιομηχανίας στον Καναδά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  20
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com
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Ημέρα ευγνωμοσύνης  
και τιμής 

Γιορτή της Μητέρας. Μέρα εορτασμού της μητρότητας και ευ-
χαριστιών προς τη μητέρα, με αρχαιοελληνική προέλευση… 

Ήταν Γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, 
μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικα-
τέστησε η κόρη της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία 
και θεά της γονιμότητας. 

Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, συναντάμε τη Γιορτή της Μητέρας 
ως γιορτή αφιερωμένη στη Θεά Κυβέλη που γινόταν κάθε Μάρ-
τιο. 

Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγγλία του 15ου - 16ου αιώνα μ.Χ., 
όπου γιορταζόταν η «Mothering Sunday», δηλαδή η «Κυριακή της 
Μητέρας» την 4η Κυριακή της Σαρακοστής και ήταν αφιερωμένη 
στις μητέρες. Εκείνη τη ημέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από το 
αφεντικό τους μία μέρα άδεια για να επισκεφτούν τα σπίτια τους 
και να περάσουν την ημέρα τους μαζί με τις μητέρες τους.

Με τα χρόνια και καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευ-
ρώπη η Γιορτή μεταβλήθηκε προς τιμή της «Μητέρας Εκκλησίας» 
αλλά με τον καιρό οι δύο έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι ο κόσμος 
τιμούσε ταυτόχρονα τη μητέρα και την εκκλησία. Παραδοσιακά 
δώρα όπως τα λουλούδια, τα φυτά και τα γλυκίσματα προσφέρο-
νταν στη «Μητέρα Εκκλησία».

Στις ΗΠΑ, στις αρχές του 20ου αιώνα, η δασκάλα Άννα Τζάρβιτς 
από τη Φιλαδέλφεια, αγωνίστηκε για την καθιέρωση της Γιορτής 
της Μητέρας, τη 2η Κυριακή του Μαΐου. Ήθελε να τιμήσει την μη-
τέρα της που αγωνίστηκε για τη συμφιλίωση Νοτίων και Βορείων 
Αμερικανών μετά τη λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου πολέμου 
το 1864.

Έτσι, ξεκίνησε το 1907 εκστρατεία για να καθιερωθεί μια επίση-
μη γιορτή που να τιμά τη  μητέρα. Οι αγώνες της Άννας Τζάρβιτς 
δικαιώθηκαν το 1914 όταν το Αμερικανικό Κογκρέσο καθιέρωσε 
την Επίσημη Εθνική Γιορτή της Μητέρας.   

Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν και η Γιορτή, όπως και πολλές άλ-
λες, έγινε «θύμα» των εμπόρων που σύντομα ανακάλυψαν μια 
νέα πηγή εσόδων και έτσι τα πρώτα συμβολικά λουλούδια της 
γιορτής έγιναν γρήγορα ανθοδέσμες και γλάστρες ώστε σύντομα 
η Γιορτή της Μητέρας να καταστεί η εμπορικότερη για λουλούδια 
και φυτά.   

Πλέον στο 1920 η Jarvis από υπέρμαχος της Γιορτής άρχισε 
έναν έντονο αγώνα για να ακυρώσει την Ημέρα της Μητέρας και 
παρότρυνε τους πολίτες να μην αγοράζουν λουλούδια και άλλα 
δώρα τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Η Ana Jarvis πέρασε τις τελευταίες ημέρες της σε ένα σανατόριο 
βουτηγμένη στα χρέη. Πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1948 χωρίς να 
μάθει ποτέ πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων για την παρα-
μονή της στο ίδρυμα εξοφλήθηκε από μία ομάδα ανθοπωλών...
Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Εμπορίου των ΗΠΑ, υπο-

λογίζεται ότι φέτος θα ξοδευτούν σε λουλούδια και δώρα για τη 
Γιορτή, περίπου 24 δις δολάρια! 
Οι Καναδοί αναμένεται να ξοδέψουν γύρω στα 2 δισεκατομμύ-

ρια! Θεωρείται η τρίτη πιο καταναλωτική Ημέρα, μετά τα Χρι-
στούγεννα και τη Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στις Μητέρες όλου του κόσμου...

Τα παράδοξα της πενταμερούς 
του ΟΗΕ και πως το «ναυάγιο» 

μπορεί να γίνει ευκαιρία
Η Τουρκία έχει αποφασίσει να «ασχοληθεί» με την 

Αμμόχωστο και πρέπει να την αποτρέψουμε
Όλοι κατάλαβαν, για ένα ολόκληρο τριήμερο 

στη Γενεύη, το γιατί η διάσκεψη για το Κυ-
πριακό ονομάστηκε «άτυπη» (Informal). Ο Γ.Γ. του 
ΟΗΕ είχε ως πρώτη γραμμή άμυνας του για το 
ναυάγιο, τη λέξη «άτυπη».

Αλέξανδρος Θ. Δρίβας*
© HuffPost Greece 

Τα κράτη είναι σχεδόν υποχρεωμένα από το Δη-
μόσιο Διεθνές Δίκαιο, να μην εγκαταλείπουν ποτέ 
τις συνομιλίες και να μιλούν για όλα. Ή μάλλον, 
σχεδόν για όλα, καθώς σε αυτήν την Πενταμερή 
είδαμε ότι η Τουρκία επιθυμεί τη νομιμοποίηση 
της εισβολής και κατοχής.

Γιατί είχαμε τέτοιο ναυάγιο στις συζητήσεις; Τι 
έπεται και πώς πρέπει να το διαχειριστούμε; Να 
πάμε και εμείς πίσω, στο 1974, όπως κάνουν οι 
Τούρκοι.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  
«ΤΥΧΑΙΝΕΙ» ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ  
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Σε αυτές τις συνομιλίες δεν έχουμε καν συμμετο-

χή συμμετρική. Δε μετείχαν μόνο κράτη. Με πολύ 
απλά λόγια, η τ/Κ κοινότητα δεν αναγνωρίζεται 
από τη διεθνή κοινότητα ως κράτος, καθώς προ-
έρχεται από εισβολή και κατοχή.

Επομένως, πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν 
υπάρχει νομική συμμετρία στη διεξαγωγή των συ-
νομιλιών (άτυπες ή επίσημες).

Για να τετραγωνιστεί ο κύκλος και να καταφέ-
ρουν οι διοργανωτές να κόψουν και να ράψουν το 
Κυπριακό, ώστε να του χωρά η φορεσιά του Διε-
θνούς Δικαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 
έχει νομική προσωπικότητα κράτους, εμφανίζεται 
ουσιαστικά σαν «Κοινότητα». Άρα, εδώ έχουμε 
ένα δεύτερο unfair. 
Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να ορίζει το πλαίσιο 

δράσης των κρατών και όχι τα κράτη να ερμηνεύ-
ουν όπως θέλουν το Διεθνές Δίκαιο, πόσο μάλλον, 
όταν δεν είναι καν κράτη. 

Οι παραδοξότητες συνεχίζονται και όσο συνεχί-
ζονται, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει μια αξιο-
πρεπής συζήτηση για το Κυπριακό. Η Τουρκία δεν 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία όμως ανα-
γνωρίζει «Κυπριακό Ζήτημα».
Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα, όχι μόνο από 

την πλευρά των Τούρκων αλλά και για τον ίδιον 
τον ΟΗΕ, ο οποίος έχει ξεχάσει την ίδια του τη 
Χάρτα.
Ακόμη ένα νομικό παράδοξο; Ελλάδα και Κύ-

προς είναι κράτη – μέλη της Ε.Ε και από τη στιγμή 
που η ουσία του Κυπριακού αφορά πολιτειακή 
αλλαγή, επηρεάζεται άμεσα η Ε.Ε.
Το Κοινοτικό Δίκαιο είναι Διεθνές Δίκαιο περιφε-

ρειακής εμβέλειας. Συμμετοχή δεν έχει η Ε.Ε, έχει 
όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει εξέλθει 
από την Ε.Ε. 
Τα «καπέλα» των Άγγλων είναι δύο όμως: Συμ-

μετέχουν ως «εγγυήτρια δύναμη» και ταυτόχρονα, 

ως η χώρα που κρατάει το Κυπριακό στον ΟΗΕ.
Για ακόμη μια φορά, εκτίθεται ο ΟΗΕ και η δια-

μεσολαβητική του αμεροληψία.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΔΙΝΕΙ ΕΝΑΝ  
ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Το φύλλο συκής της Πενταμερούς ήταν ότι δεν 

πρόκειται για επίσημη διάσκεψη αλλά για «άτυ-
πη». Επομένως, η παταγώδης αποτυχία είναι 
άτυπη και μόνο άτυπα μπορούμε να ψέξουμε την 
Τουρκία για πρωτοφανές θράσος.

Αγνοώντας σειρά ψηφισμάτων του ΟΗΕ, η Τουρ-
κία ζητά αλλαγή του πλαισίου επίλυσης του Κυ-
πριακού. Όχι γιατί πιστεύει σε αυτό το πλαίσιο 
που ζητά (διχοτόμηση) αλλά γιατί θέλει κάτι άλλο.
Η Τουρκία έχει αποφασίσει να λύσει το Κυπρια-

κό μέσα από την Αμμόχωστο και έτσι, ήθελε ένα 
προκάλυμμα για να οδηγήσει τα πράγματα σε de 
facto καταστάσεις, από τη στιγμή που διαχρονικά 
θεωρεί πως οτιδήποτε de jure, δεν τη διευκολύνει. 
Το ναυάγιο οφείλεται καθαρά στο ρόλο των Βρε-

τανών και στην πίεση που τελικά αυτοί άσκησαν 
στο Γ.Γ. του ΟΗΕ, ώστε να λάβει χώρα μια Πεντα-
μερής που είναι διάτρητη θεσμικά, νομικά και πο-
λιτικά. 
Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ εξήγγειλε νέα Πενταμερή την 

οποία θα συγκαλέσει εντός 2-3 μηνών. Μέχρι τότε, 
η Τουρκία θα προσπαθήσει να θέσει τετελεσμέ-
να στην Αμμόχωστο και έτσι όποια συνδιάσκεψη 
λάβει χώρα, να είναι όχι μόνο «άτυπη» αλλά και 
αχρείαστη.

Μέχρι τότε, Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να πά-
ρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις. Πρέπει να απο-
τραπούν τα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και 
στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., το Κυπρι-
ακό οφείλει να είναι πρώτο.

Εδώ έχουμε μια καλή πιθανότητα. Γαλλία και 
Γερμανία θα συμφωνήσουν στο ότι οι Βρετανοί 
μαζί με τους Τούρκους πάνε να επηρεάσουν τα 
της Ε.Ε. μέσω Κύπρου και είναι κάτι που δε θέλει 
κανείς τους.

Επιπρόσθετα, το κλίμα για την Τουρκία έχει γίνει 
πολύ βαρύ, ειδικά από την πλευρά των Αμερικα-
νών. Οι Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να ακολουθούν 
τις ΗΠΑ.

Η μόνη λύση για την Ελλάδα και για την Κύπρο 
είναι να υιοθετήσουν τη δική τους «εμμονή», η 
ποία όμως είναι νομικά και πολιτικά στέρεη. 
Αφού η Τουρκία επιθυμεί να νομιμοποιήσει 

τον Αττίλα, Αθήνα και Λευκωσία οφείλουν να 
γυρίσουν στην ουσία του Κυπριακού που είναι 
μία: Στην Κύπρο έγινε εισβολή και εδάφη της Κύ-
πρου κατέχονται παράνομα από την Τουρκία, η 
οποία διατηρεί δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών στη 
Μεγαλόνησο. 
Οποιαδήποτε συζήτηση δεν ξεκινά από αυτό, δεν 

πρόκειται να τελεσφορήσει.

* Διεθνολόγος – Συντονιστής του Τομέα Ευρασί-
ας & Ν. Α. Ευρώπης στο ΙΔΙΣ – Research Fellow in 
HALC (Hellenic American Leadership Council)

Σαν μια φωνή, οι κυβερνήσεις ανά τον 
κόσμο έχουν ως στόχο να εμβολιαστεί 

όλη η ανθρωπότητα. 

Στο «οπλοστάσιο» τους χρησιμοποιούν 
τις αστυνομικές αρχές και τα ΜΑΤ, άλλες 
το φόβητρο των υψηλών προστίμων από 
τις ίδιες αστυνομικές αρχές και άλλες κα-
λοπιάσματα προβολής ελευθεριών για 
τους εμβολιασμένους. 

Στο Κεμπέκ, απ’ ότι φαίνεται, το 79% 
των Κεμπεκιωτών θα κάνουν το εμβόλιο, 
όποιο κι αν είναι αυτό. Το υπόλοιπο 21% 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τους 
«πιστούς» του εμβολίου να ξανασκεφτούν 
και να μην το κάνουν. 

Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο «στρατό-
πεδα» έχουν αρκετά επιχειρήματα. 
Ναι, πρόκειται για «στρατόπεδα», διότι 

κάθε μέρα που περνά ο φανατισμός φτά-
νει στο κατακόρυφο.

 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Υπάρχει όμως μια μερίδα πολιτών, που 

αν και δεν παίρνει επίσημα θέση, «φο-
βάται» τα εμβόλια, διότι έχει πικρή πείρα 

από την «καλοσύνη» των φαρμακοβιο-
μηχανιών. Πρόκειται για άτομα που προ-
έρχονται από αφρικανικές χώρες και από 
χώρες όπως η Αϊτή.
Στη δεκαετία του ‹80 και του ‹90 φαρμα-

κοβιομηχανίες προέβησαν σε μολυσμένη 
μετάγγιση αίματος σε πολλές χώρες του 
τρίτου κόσμου, με την άδεια των τότε κυ-
βερνήσεων. 
Στην Αϊτή πολλοί μολύνθηκαν από τον ιό 

HIV μετά από μετάγγιση αίματος. 
Το 2001 οικογένειες στη Νιγηρία έκαναν 

μήνυση κατά της Pfizer για δοκιμή αντι-
βιοτικού για μηνιγγίτιδα σε μικρά παιδιά, 
χωρίς να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται 
ως πειραματόζωα. 

Έντεκα παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια 
της κλινικής δοκιμής. Μετά από φιλικό δι-
ακανονισμό, η Pfizer αποζημίωσε τελικά 
τις οικογένειες των θυμάτων.

Άγνωστο είναι, πόσοι χιλιάδες στον κό-
σμο υπήρξαν πειραματόζωα εν αγνοία 
τους.

 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Το άλλο ενιαίο των περισσοτέρων κυβερ-

νήσεων είναι η «έκδοση» διαβατηρίου 
«ελευθεριών» των εμβολιασμένων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά ένα «Ψηφι-

ακό Πράσινο Πιστοποιητικό» με QR code 
που θα αποδεικνύει ότι ο κάτοχος έχει εμ-
βολιαστεί, έχει βγάλει αρνητικό αποτέλε-
σμα σε τεστ για τον κορωνοϊό ή έχει ήδη 
αναρρώσει από την ασθένεια COVID-19. 

Η χρήση του πιστοποιητικού θα ανοίγει 
τις πόρτες σε όλα τα μέλη-κράτη της ΕΕ.

Στον Καναδά, η υπουργός Υγείας Χα-
ντζού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση μελετά το 
όλο θέμα. 
Το ίδιο σκέφτεται και η κυβέρνηση του 

Κεμπέκ, όπου την Παρασκευή 30 Απριλί-
ου, ο υπουργός Υγείας παρακολούθησε 
μια πρόταση από εταιρεία για το εν λόγω 
διαβατήριο, με μορφή ειδικής εφαρμογής 
στο κινητό των εμβολιασμένων.
Το Ισραήλ – πρώτο σε ρεκόρ εμβολιασμέ-

νων – ήδη έχει θεσπίσει το ΠΡΑΣΙΝΟ δια-
βατήριο, το οποίο θα δίνει πρόσβαση σε 
χώρους όπως εστιατόρια κ.λπ.
Στις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά, η κυβέρ-

νηση Μπάιντεν έχει αποκλείσει το διαβα-
τήριο εμβολιασμού, τονίζοντας ότι κατα-
πατά τα προσωπικά δεδομένα των πολι-
τών και τα ανθρώπινα δικαιώματα: 
«Δε θα υπάρξει υποχρέωση που θα απαι-

τεί από όλους ενιαίο πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού». Όμως δεν αποκλείει να υπάρ-
χει μόνο για ταξίδια.

Η Νέα Υόρκη είναι η μόνη αμερικανική 
πολιτεία που έχει θεσπίσει το «διαβατή-
ριο», σε εθελοντική βάση, σε συνεργασία 
με τον τεχνολογικό κολοσσό IBM.
Αντιθέτως, στη Φλόριντα, απαγορεύεται 

η έκδοση οποιουδήποτε τυποποιημένου 
εγγράφου πιστοποίησης εμβολιασμού και 
απαγορεύεται στις εταιρείες να απαιτούν 
από τους πελάτες πιστοποιητικό ανοσίας.

Η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρί-
στι Νόεμ, χαρακτήρισε την ιδέα του δια-
βατηρίου «αντιαμερικανική».
Επανερχόμενοι στο Κεμπέκ, πολλά μέλη 

του συλλόγου εστιατόρων του Κεμπέκ 
συστήνουν επίμονα στην Κυβέρνηση Λε-
γκό να επιβάλει «διαβατήριο εμβολια-
σμού» για να ανοίξει η εστίαση. 

Εξάλλου, στην ενημέρωση της Πέμπτης 
6 Μαΐου, ο υπουργός υγείας του Κεμπέκ, 
Christian Dubé (φωτ. πάνω αριστερά), 
ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμένοι μπο-
ρούν να ζητήσουν πιστοποιητικό, ενώ από 
την ερχόμενη Πέμπτη 13/5 όσοι εμβολιά-
ζονται θα παίρνουν αίτηση για να αποκτή-
σουν κώδικα QR πιστοποίησης. 
Τέλος, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του 

Ιουνίου θα εμβολιαστούν τα παιδιά 12 με 
17 ετών και πριν ανοίξουν τα σχολεία θα 
έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. ■

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Εμβολιασμοί  Εμβολιασμοί  
και διαβατήριακαι διαβατήρια

Emmanuella
Lambropoulos

Députée / MP Saint-Laurent

emlambropoulos
514-335-6655

750, Marcel Laurin Bureau 102, Saint-Laurent, QC H4M 2M4

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

Happy Mother’s Day
Χρόνια Πολλά για τη Γιορτή

 της Μητέρας
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Παρέμεινε τελικά για την 30η Απριλίου 
2021 η προθεσμία για τον Ομοσπον-

διακό Φόρο στον Καναδά. Παρά την ανα-
νέωση του σχολικού και επιχειρηματικού 
τερματισμού λειτουργίας σε τμήματα της 
χώρας, λόγω του τρίτου κύματος της παν-
δημίας COVID-19, η Οτάβα δεν παράτει-
νε τη φορολογική περίοδο φέτος. Η 30η 
Απριλίου ήταν η προθεσμία για την παρά-
δοση της ατομικής δήλωσης φόρου εισο-
δήματος και την πληρωμή τυχόν οφειλό-
μενων φόρων. 

Ως συνήθως, εάν κάποιος είναι αυτοα-
πασχολούμενος, έχει έως τις 15 Ιουνίου 
για να παραδώσει τα φορολογικά έγγρα-
φα στην εφορία του Καναδά. Ωστόσο, 
πρέπει να πληρωθούν τυχόν φορολογικά 
υπόλοιπα μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Η υποβολή και η πληρωμή φόρων μέ-
χρι την προθεσμία είναι πάντα καλή ιδέα, 

αλλά μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντι-
κή φέτος, καθώς η καθυστερημένη υπο-
βολή θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει 
σε διαταραχές στις πληρωμές στήριξης 
εισοδήματος COVID-19. Η υποβολή των 
φόρων για το 2019 και το 2020 έως τις 30 
Απριλίου είναι ο «καλύτερος τρόπος» για 
να διασφαλίσει κανείς ότι η αίτηση παρο-
χών θα υποβληθεί σε επεξεργασία εντός 
τριών έως πέντε ημερών, δήλωσε ο CRA. 

Ωστόσο, η φορολογική υπηρεσία έχει 
προειδοποιήσει ότι εάν δε διαθέτει όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες στο αρ-
χείο, μπορεί να χρειαστούν έως και οκτώ 
εβδομάδες για να επεξεργαστεί μια αίτη-
ση παροχών, από τη στιγμή που θα εισέλ-
θουν οι απαραίτητες πληροφορίες. 

Με άλλα λόγια, η καθυστερημένη φορο-
λογική δήλωση θα μπορούσε να καθυστε-
ρήσει σημαντικά τις πληρωμές παροχών 
COVID-19 σε μια στιγμή που ενδέχεται να 
αντιμετωπίζονται ήδη οικονομικές δυσκο-
λίες.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Εάν καθυστερήσει η φορολογική δήλω-

ση για το 2020 και οφείλονται φόροι, ο 
CRA θα χρεώσει ποινή καθυστερημένης 
υποβολής που είναι το 5% του φορολογι-
κού υπόλοιπου για το 2020, συν ένα άλλο 
ποσοστό του υπόλοιπου για κάθε μήνα 
αργοπορίας, έως 12 μήνες κατ’ ανώτατο 
όριο. Τα καλά νέα είναι, ότι ο CRA είπε 
ότι δε θα επιβάλει τόκους στους φόρους 
του 2020 που οφείλονται, εάν το φορολο-
γητέο εισόδημα είναι 75.000$ ή λιγότερο 
και έχουν ληφθεί ένα ή περισσότερα οφέ-
λη COVID-19 το 2020. Η ανακούφιση από 
τους τόκους θα ισχύει έως τις 30 Απριλίου 
2022, είπε η φορολογική υπηρεσία. Ωστό-
σο, πρέπει να υποβληθεί η επιστροφή το 
2020 έως την προθεσμία, για να αποφευ-
χθεί η ποινή καθυστερημένης κατάθεσης. 

ΤΟ CERB ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

ελάφρυνση από τόκους και δεν μπορεί 

κάποιος να πληρώσει πλήρως το φορο-
λογικό λογαριασμό έως τις 30 Απριλίου, ο 
CRA αναμένει να καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να βρεθούν τα χρήματα 
για να πληρωθεί η κυβέρνηση, ακόμα και 
αν αυτό σημαίνει δανεισμό από τρίτους.

Πολλοί επαγγελματίες φορολογούμενοι 
βρίσκονται υπό τεράστια πίεση φέτος. 
Από τη μία πλευρά, οι φορολογικοί επαγ-
γελματίες αντιμετωπίζουν επίθεση νέων, 
πανδημικών διατάξεων, σχετικά με τους 
φόρους και τα οφέλη. 
Τα ομοσπονδιακά προγράμματα επι-

δότησης μισθών και μισθωμάτων για 
επιχειρήσεις, για παράδειγμα, απαιτούν 
μηνιαίες αιτήσεις, γεγονός που οδηγεί σε 
εξαιρετικό φόρτο εργασίας για πολλούς 
λογιστές. 
Από την άλλη πλευρά, ορισμένες από 

τις μικρές και μεσαίες λογιστικές εταιρεί-
ες αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού 
λόγω ασθένειας, προσωπικών προβλημά-
των και άγχους. ■

Κατασκευάζουν εμβόλια και λογοκρίνουν  
τα δημοσιεύματα για την πανδημία
Με γραπτή τους ερώτηση, τη Δευτέ-

ρα 3 Μαΐου 2021, που κατέθεσαν 
προς την Κομισιόν, τρεις Ιταλοί ευρωβου-
λευτές της Ομάδας Ταυτότητας και Δημο-
κρατίας* (Francesca Donato, Marco Camp
omenosi, Stefania Zambelli), προβαίνουν 
σε μία αποκάλυψη – βόμβα, σχετικά με 
τα αίτια που αναγκάζουν το Facebook να 
λογοκρίνει δημοσιεύσεις χρηστών ακόμη 
και ευρωβουλευτών.

Ανταπόκριση από το Στρασβούργο
Νίκος Ρούσσης
© zougla.gr

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση 
τους, «όλο και πιο συχνά, το Facebook 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης των 
πολιτών λογοκρίνοντας τις δημοσιεύσεις 

τους, επικαλούμενο υποτιθέμενες και αό-
ριστες παραβιάσεις των κοινοτικών προ-
τύπων. Η λογοκρισία του είναι εξίσου σο-
βαρή όταν γίνεται χωρίς νόμιμο λόγο, για 
να σιωπήσει τους ευρωβουλευτές στις σε-
λίδες των κοινωνικών μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης, κατά κατάφωρη παραβίαση του 
δικαιώματός τους στην ελευθερία έκφρα-
σης κατά την άσκηση της εντολής τους».
Υποστηρίζουν δε ότι, «αυτό γίνεται για 

να αποτρέψει τη δημοσίευση επιστημονι-
κά έγκυρων και αντικειμενικών πληροφο-
ριών σχετικά με τις θεραπείες COVID-19, 
οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τα 
οικονομικά συμφέροντα των κύριων θε-
σμικών μετόχων του, οι οποίοι κατέχουν 
επίσης μετοχές στις φαρμακευτικές εται-
ρείες που παράγουν εμβόλια».
«Πρόκειται για μια κατάφωρη σύγκρου-

ση συμφερόντων, με επιπτώσεις στην 
ελευθερία της έκφρασης και στην παροχή 
ολοκληρωμένων πληροφοριών, εις βάρος 
των απλών ανθρώπων», αναφέρουν οι 
Ιταλοί ευρωβουλευτές και καλούν την Κο-
μισιόν, εν αναμονή της θέσπισης ενός ευ-
ρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, που θα 
απαιτεί το Facebook και άλλες πλατφόρ-
μες να υποστηρίζουν τα θεμελιώδη δικαι-
ώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης 
και της πληροφόρησης, να απαντήσει αν 
σκοπεύει να αναλάβει άμεση, κατάλληλη 
και αποτελεσματική δράση επί του θέμα-
τος.

*Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (europarl.europa.
eu) η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) 
δημιουργήθηκε κατά την τρέχουσα κοινοβου-

λευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και διαδέχθηκε την ομάδα της Ευρώπης 
των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF). Διαθέτει 
73 μέλη και αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Οι ευρωβουλευτές της ομάδας εκπροσω-
πούν εννέα χώρες της ΕΕ, με την πλειονότη-
τα να προέρχεται από το ιταλικό κόμμα της 
Λίγκας, τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία και 
το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερ-
μανία.

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η 30η Απριλίου  
τελική προθεσμία

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Στις συνηθέστερες ερωτήσεις, που 
έχουν προκύψει στις Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής, όπου η πλειοψηφία του 
πληθυσμού έχει πλέον εμβολιαστεί κατά 
της covid-19, απαντούν οι ιατροί της Θε-
ραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπού-
λου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντά-
νασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης 
ΕΚΠΑ). 
Τονίζουν ότι όσοι έχουν ολοκληρώσει 

τον εμβολιασμό τους έναντι του ιού SARS-
CoV-2, έχουν λιγότερες πιθανότητες να 
μολυνθούν από τον ιό, να εμφανίσουν τη 
σοβαρή μορφή της λοίμωξης και να μετα-
δώσουν τον ιό σε άλλους. Αυτό σημαίνει, 
ότι σταδιακά τα άτομα αυτά μπορούν να 
ξαναξεκινήσουν να κάνουν όσα απέφευ-
γαν, για να κρατήσουν τον εαυτό τους και 
τους άλλους ασφαλείς.

-ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ; 
-Η μέγιστη προστασία του εμβολίου 

είναι δύο εβδομάδες μετά τη δεύτερη 
δόση ενός εμβολίου δύο δόσεων (Pfizer, 

Moderna) και δύο εβδομάδες μετά τη 
δόση ενός εμβολίου Johnson & Johnson. 
Αυτά τα δεδομένα ισχύουν για τους υγιείς, 
καθώς κάποιος με μειωμένο ανοσοποιητι-
κό, λόγω κάποιας νόσου ή φαρμακευτικής 
αγωγής, πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί 
το θεράποντα ιατρό του.

-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΑΩ ΜΑΣΚΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ; 
-Όταν κάποιος έχει ολοκληρώσει τον εμ-
βολιασμό του, τότε από τους ειδικούς 
θεωρείται ασφαλές να περπατάει, ή να 
αθλείται σε εξωτερικό χώρο, να βρίσκεται 
σε μικρές μαζώξεις με εμβολιασμένα ή μη 
άτομα, και να γευματίσει σε έναν εξωτε-
ρικό χώρο χωρίς μάσκα. Ωστόσο, καλό θα 
ήταν να συνεχίσει να φοράει μάσκα, ακό-
μη και μετά την ολοκλήρωση του εμβολι-
ασμού, σε εκδηλώσεις με πολύ συγχρωτι-
σμό, όπως οι συναυλίες.

-ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ; 
-Σε εσωτερικούς χώρους, δυνητικά θα 
μπορούσε να παραλειφθεί η χρήση της 
μάσκας σε συναθροίσεις με πλήρως εμ-

βολιασμένα άτομα, ή αν οι μη εμβολια-
σμένοι είναι από μία μόνο οικογένεια σε 
ομάδες λίγων ατόμων. Άτομα με υψηλό 
κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά με λοίμω-
ξη COVID-19 λόγω μεγάλης ηλικίας ή σο-
βαρών συνοσηροτήτων, καλό θα ήταν να 
φοράνε μάσκα πάντα, όταν συναναστρέ-
φονται άτομα που δεν είναι πλήρως εμ-
βολιασμένα. Επίσης, η χρήση της μάσκας 
συνίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
■Εσωτερικοί δημόσιο χώροι, όπως αε-

ροδρόμια, πολυκαταστήματα, νοσοκο-
μεία, σουπερμάρκετ
■Συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους 

με μη εμβολιασμένα άτομα από διαφο-
ρετικές οικογένειες
■Μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως λεω-

φορεία, τρένα και αεροπλάνα 

-ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ;
-Θεωρητικά, οι πλήρως εμβολιασμένοι 

είναι ασφαλές να ταξιδέψουν εντός των 
συνόρων της χώρας, χωρίς να κάνουν 
τεστ ή να μπουν σε καραντίνα επιστρέφο-
ντας. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό στα 
ταξίδια να τηρούνται μέτρα προφύλαξης, 
όπως η τήρηση αποστάσεων, η χρήση μά-

σκας και η σωστή και συχνή υγιεινή των 
χεριών. Όσον αφορά το ταξίδι στο εξωτε-
ρικό, ανάλογα με τον προορισμό, το άτο-
μο πρέπει να ελέγξει αν απαιτείται πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή καραντίνα στην 
επιστροφή – αν παραδείγματος χάρη θέ-
λει κανείς να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, πρέπει 
να προσκομίσει αρνητικό τεστ εντός τριών 
ημερών.

-ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΡΘΩ ΣΕ ΕΠΑΦΗ  
ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ  
ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ; 
-Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν πολύ 

λιγότερες πιθανότητες να κολλήσουν τον 
ιό, ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν παρακο-
λούθηση συμπτωμάτων, όπως πυρετό, 
βήχα, δύσπνοια, κόπωση, κεφαλαλγία, 
απώλεια γεύσης ή όσφρησης, πονόλαιμο, 
ρινική συμφόρηση ή καταρροή, ναυτία ή 
διάρροια. 

Ειδικά αν κάποιος εκτεθεί σε θετικό 
κρούσμα και μένει μαζί με πολλά άτομα, 
ιδανικά θα έπρεπε να κάνει τεστ και να 
απομονωθεί για 14 ημέρες ακόμη και χω-
ρίς συμπτώματα.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τι μπορώ να κάνω τώρα Τι μπορώ να κάνω τώρα 
που έχω ολοκληρώσει τον που έχω ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό μου εναντίον εμβολιασμό μου εναντίον 

του SARS-CoV-2;του SARS-CoV-2;

Χ. Θεοχάρης: «Η Ελλάδα 
ένας από τους πιο έτοιμους 
τουριστικούς προορισμούς»

Η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο έτοι-
μους τουριστικούς προορισμούς, με 

καθαρό μήνυμα και σχέδιο και προσβλέ-
πει με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση 
στο επικείμενο άνοιγμα του Τουρισμού 
από τις 14 Μαΐου, δήλωσε ο υπουργός 
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης (φωτ.) από 
το Βερολίνο, όπου την Τετάρτη 5 Μαΐου, 
ολοκλήρωσε διήμερη επίσκεψη εργασίας.

Μετά τις συναντήσεις του με τον υφυ-
πουργό Οικονομίας αρμόδιο για θέματα 
Τουρισμού, Τόμας Μπαράις, με κορυφαία 
στελέχη του Τουριστικού Ομίλου TUI και 
με την ηγεσία του Γερμανικού Ταξιδιωτι-
κού Συνδέσμου (DRV), ο κ. Θεοχάρης, μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε κυρί-
ως στην προσπάθειά του να παρουσιάσει 
στους συνομιλητές του την υγειονομική 
εικόνα της Ελλάδας και το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για ασφαλείς διακοπές. 
«Η χώρα μας είναι από τις πλέον έτοιμες 

και κυρίως διαθέτει καθαρό μήνυμα, το 
οποίο εξηγεί με σαφήνεια. Το σύστημά 
μας έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι επαγ-

γελματικό, ώριμο και ισορροπημένο μετα-
ξύ ανοίγματος και ασφάλειας», επισήμα-
νε ο υπουργός.
Τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα ισχύ-

σουν, σε συνδυασμό με τα νέα διαθέσιμα 
εργαλεία, τα εμβόλια και τα γρήγορα τεστ, 
αλλά και τη νέα ιατρική γνώση, αποτε-
λούν ισχυρά όπλα στη φαρέτρα μας, συ-
νέχισε ο κ. Θεοχάρης και, αναφερόμενος 
στο Βραβείο «Global Champion Award 
for Covid-19 Crisis Management» που 
έλαβε η χώρα μας για τη διαχείριση του 
τουρισμού σε συνθήκες πανδημίας, έκανε 
λόγο για μια «απόδειξη ότι αναγνωρίζε-
ται με τον πλέον επίσημο τρόπο η μεγάλη 
προσπάθεια που καταβλήθηκε πέρυσι». 

Άλλωστε, όπως επισήμανε, στο φετινό 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρι-
σμού (WTCC) που διοργανώθηκε στο Καν-
κούν, ο υπουργός Τουρισμού δέχθηκε τα 
επαινετικά σχόλια των μεγαλύτερων του-
ριστικών φορέων, οι οποίοι θεωρούν την 
Ελλάδα ως παράδειγμα ασφαλούς ανοίγ-
ματος για τον τουρισμό. Έδωσε μάλιστα 
ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της 
ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση 
φροντίζει να είναι όλη η χώρα ασφαλής 
και δεν αλλάζει τα επιδημιολογικά στοι-
χεία, όπως έκανε π.χ. πέρυσι η Τουρκία, 
η οποία αποκαλύφθηκε κατόπιν ότι δε 
μετρούσε ως κρούσματα κορωνοϊού τους 
ασυμπτωματικούς φορείς. 
«Λέμε την αλήθεια, μοιραζόμαστε τα δε-

δομένα μας και θέλουμε να μας εμπιστεύ-
ονται», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

© ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Η νέο-οθωμανική θεώρηση του Κυπρι-
ακού δε διαφέρει ποιοτικά από την 

κεμαλική, όπως την εξέθεσα στο προηγού-
μενο άρθρο μου (σ.σ.: δημοσιεύτηκε στα 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ στο προηγούμε-
νο φύλλο). Στο βιβλίο του «Το στρατηγικό 
βάθος» ο Νταβούτογλου είναι σαφέστα-
τος: «Η Κύπρος, που κατέχει μια κεντρική 
θέση παγκοσμίως από την άπο ψη της ίσης 
σχεδόν απόστασης που απέχει από την 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, βρίσκε-
ται μαζί με την Κρήτη πάνω σε έναν άξονα 
όπου τέμνονται και οι υδάτινες αρτηρίες.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

»Η Κύπρος… επέ χει επίσης τόπο μιας 
σταθερής βάσης και αεροπλανοφόρου 
που είναι σε θέση να ελέγχει τις περιοχές 
του Περσικού κόλπου και της Κα σπίας και 
τις υδάτινες αρτηρίες του Άντεν και του 
Ορμούζ, οι οποίες αποτελούν τις σημα-
ντικότερες υδάτινες περιοχές που συνδέ-
ουν Ευ ρασία και Αφρική. Δεν μπορεί κα-
νείς να παραβλέψει τη στρατηγική θέση 
της… Μια χώρα που παραμελεί την Κύπρο 
δεν είναι δυνατόν να έχει έναν αποφασι-
στικό λόγο στις παγκόσμιες και περιφερει-
ακές πολιτι κές. Δεν μπορεί να είναι απο-
τελεσματική στις παγκόσμιες πολιτικές, 
διότι αυτό το μικρό νησί κατέχει μια θέση 
που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τους 
στρατηγικούς συνδέσμους μεταξύ Ασίας 
και Αφρικής, Ευρώπης και Αφρικής και Ευ-
ρώπης και Ασίας… Καθίσταται πασιφανές 
ότι η κεντρική θέση που κατέχει αυτή η 
περιοχή, από την άποψη των ενεργειακών 
αξόνων της, θα αποτελέσει στο μέλλον τη 
βασικότερη παράμετρο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού…
»Στο πλαίσιο αυτό το Κυπριακό δεν είναι 

ούτε ένα συνηθισμένο τουρκοελληνικό 
εθνοτικό ζήτημα ούτε απλώς μια χρονί-
ζουσα τουρκοελληνική διένεξη. Η Τουρκία, 
που κατέχει μια θέση που επηρεάζεται 
άμεσα από όλες αυτές τις ισορροπίες, εί-
ναι υποχρεωμένη να αξιολογήσει την επί 
του Κυπριακού πολιτική της έξω από το 
περιορισμένο πλαίσιο των τουρκοελληνι-
κών σχέσεων. Το Κυπριακό μετατρέπεται 
με μια συνεχώς και αυξανόμενη ταχύτητα 
σε ένα ζήτημα Ευρασίας και Μέσης Ανα-
τολής-Βαλκανίων (Δυτικής Ασίας-Ανατολι-
κής Ευρώπης). Η πολιτική επί του Κυπρια-
κού πρέπει να τεθεί σε ένα νέο στρατηγικό 
πλαίσιο, σύμφωνο προς το ήδη διαμορ-
φωμένο νέο (διεθνές) στρατηγικό πλαίσιο.
»Η σημασία του Κυπριακού από την 

οπτική της Τουρκίας μπορεί να μελετηθεί 
κατά βάση σε δύο κύριους άξονες: Ο πρώ-
τος προκύπτει από την ιστορική ευθύνη 
της Τουρκίας για την εμπέδωση της ασφά-
λειας της μουσουλμανικής τουρκικής κοι-
νότητας της νήσου και είναι ένας άξονας 
που έχει κοινωνικό χαρακτήρα… Ο δεύ-
τερος σημαντικός άξονας του Κυπριακού 
ζητήματος είναι η σημασία της γεωγρα-
φικής θέσης του νησιού από γεωστρατη-
γική άποψη. Ο άξονας αυτός καθ’ αυτόν 
είναι ζωτικής σημασίας, ανεξάρτητα από 
το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται 
εκεί. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας 
μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία 
όφειλε να διατηρεί ένα κυπριακό ζήτημα. 
Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφο-
ρη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην 
καρδιά του ζωτικού της χώρου».

Η ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΛΑΔΙΣΜΟΥ
Το νόημα των παραπάνω –μάλλον βαρύ-

γδουπων ακαδημαϊκών διατυπώσεων– εί-
ναι απλό: η γεωπολιτική σημασία της Κύ-
πρου είναι τόσο μεγάλη (όταν ο Νταβού-
τογλου έγραφε το βιβλίο του δεν είχαν 
ανακαλυφθεί τα ενεργειακά κοιτάσματα 
στην κυπριακή ΑΟΖ) που όποιος την ελέγ-
χει, ή έχει βάλει πόδι, αποκτά πολύτιμο 
πλεονέκτημα. Όπως πολύ χαρακτηριστικά 
γράφει ο αρχιτέκτονας της νέο-οθωμανι-
κής εξωτερικής πολιτικής, ακόμα και εάν 
δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος στη Μεγα-
λόνησο, η Τουρκία έπρεπε να έχει δημι-
ουργήσει κυπριακό πρόβλημα.

Έχει σημασία να συγκρίνουμε την τουρκι-
κή θεώρηση (και την κεμαλική και τη νέο-
οθωμανική) με το μικροελλαδισμό των 
ελλαδικών αρχουσών ελίτ. Η μακραίωνη 
παρουσία του Ελληνισμού στην Κύπρο 
είναι ένα πολύτιμο δώρο της ιστορίας, το 
οποίο αναβαθμίζει ποιοτικά τη γεωπολιτι-
κή σημασία συνολικά του ελληνικού πα-
ράγοντα. Αντί να τη δουν έτσι, στην Αθή-
να την είδαν παραδοσιακά σαν πρόβλημα, 
σαν βάρος! Κυριάρχησαν αντιλήψεις του 
τύπου «η Κύπρος είναι μακριά», «η Ελλά-
δα πρέπει να απαλλαγεί από το βάρος του 
Κυπριακού» και «τώρα που εντάξαμε την 
Κυπριακή Δημοκρατία στην ΕΕ εξοφλήσα-
με το χρέος μας από το πραξικόπημα του 
1974  και πια η Λευκωσία μπορεί να τρα-
βήξει μόνη το δρόμο της»!
Ο λόγος που οι ελλαδικές άρχουσες ελίτ 

υιοθέτησαν τέτοια στάση, δεν οφείλεται 
μόνο σε πολιτική μικρόνοια. Οφείλεται 
και στο παραδοσιακό σύνδρομο εξάρ-
τησής τους, το οποίο τις έκανε συχνά να 
προτάσσουν την ευθυγράμμιση με την 

πολιτική των ξένων προστατών από την 
εξυπηρέτηση ζωτικών εθνικών συμφε-
ρόντων. Έτσι, η αναγκαία ανάμειξη του 
«εθνικού κέντρου» στην Κύπρο εκφυλί-
στηκε σε παρεμβάσεις που, αντί να υπε-
ρασπίσουν τον κυπριακό Ελληνισμό και 
να τον ενσωματώσουν στον εθνικό κορμό, 
τον ακρωτηρίασαν και ταυτοχρόνως τραυ-
μάτισαν καίρια το κύρος και τη διεθνή 
θέση της Ελλάδας.

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Μόνη εξαίρεση ήταν η πολιτική των κυ-

βερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. 
Στη δεκαετία 1980 επιχείρησε να αντικα-
ταστήσει το δόγμα αποστασιοποίησης 
«Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συ-
μπαρίσταται» με το δόγμα της «συναπό-
φασης – συμπαράταξης». Αργότερα, στη 
δεκαετία του 1990, υιοθέτησε το δόγμα 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, σε μία 
προσπάθεια να ενσωματώσει την ελεύθε-
ρη Κύπρο στην ελληνική αμυντική ομπρέ-
λα. Ο Σημίτης άφησε αυτό το δόγμα να 
εκφυλισθεί. Το τι αντιπροσωπεύει από 
γεωπολιτικής απόψεως η Κύπρος, μάς το 
λένε με λόγια και πράξεις οι Τούρκοι. Μας 
το δείχνει, όμως, και το Ισραήλ, που τραυ-
ματικά συνειδητοποίησε πόσο κρίσιμος 
παράγοντας ασφαλείας είναι ο έλεγχος 
του ομφάλιου λώρου που το συνδέει με 
τη Δύση. Η οδός που το συνδέει με την 
Ευρώπη πρέπει να είναι σταθερά ανοικτή. 
Πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε κανέ-
να πρόβλημα. Στις νότιες ακτές της Ανα-
τολικής Μεσογείου δέσποζε η απολύτως 
συνεργάσιμη Αίγυπτος. Στις βόρειες ακτές 
δέσποζε η Τουρκία, με την οποία το Ισρα-
ήλ είχε συνάψει μία στρατηγική σχέση. 
Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, όταν 

για να προωθήσει το νέο-οθωμανικό όρα-
μά του, ο Ερντογάν άνοιξε μέτωπο με το 
εβραϊκό κράτος. Η ρήξη με την Τουρκία 
υπενθύμισε στους Ισραηλινούς, ότι σε 
αυτή την περιοχή το γεωπολιτικό παιχνί-
δι επηρεάζεται καθοριστικά από το θρη-
σκευτικό-πολιτισμικό κριτήριο. Αυτός 
είναι ο καθοριστικός γεωπολιτικός λόγος 
για τον οποίο στράφηκαν προς τον ελλη-
νικό παράγοντα. Η ανατροπή του καθε-
στώτος Μουμπάρακ και η εκλογική νίκη 
των Αδελφών Μουσουλμάνων, ενέτεινε 
την αβεβαιότητα και ενίσχυσε το συμπέ-
ρασμα των Ισραηλινών για την εγγενή 
αστάθεια των διευθετήσεών τους με μου-
σουλμανικές χώρες. Το γεγονός ότι στη 
συνέχεια ο στρατός ανέτρεψε τον πρόε-
δρο Μόρσι τους προκάλεσε ανακούφιση, 
αλλά δεν άλλαξε το συμπέρασμά τους.

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ
Οι Ισραηλινοί ανακάλυψαν και πάλι την 

αξία που έχει για την εθνική ασφάλειά 
τους η ελεύθερη Κύπρος και η Ελλάδα ως 
ασφαλής οδός προς τη Δύση. 

Έτσι προέκυψε η τριγωνική συνεργασία, 
με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά επα-
νήλθε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό 
συνέβη με πρωτοβουλία του Ισραήλ και η 
Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο άνοιγμα, επει-
δή είχε και τις ευλογίες των Αμερικανών.

Στη συνέχεια προστέθηκε σε παράλληλο 
τρίγωνο η Αίγυπτος και αργότερα τα Εμι-
ράτα, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και 
τελευταία ο Λίβανος. 

Η πικρή αλήθεια είναι ότι για δεκαετίες η 
Ελλάδα είχε αυτοεγκλωβισθεί στο Αιγαίο. 
Για την ακρίβεια την ώθησαν οι Τούρκοι 
να αυτοεγκλωβισθεί ως αντίδραση – άμυ-
να στην πρωτοβουλία τους να ανοίξουν 
μέτωπο στο Αιγαίο.
Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου προσέθεσε στη γεωπολιτική διά-
σταση και τη γεωοικονομική. 

Οι τριγωνικές συνεργασίες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, εμμέσως πλην σαφώς, 
αναδιατάσσουν τις γεωπολιτικές και γε-
ωοικονομικές ισορροπίες στην κρίσιμης 
σημασίας θαλάσσια περιοχή που συνδέει 
τρεις ηπείρους. 

Για την ακρίβεια, πρόκειται για στρατη-
γικού χαρακτήρα αλλαγή, η οποία συντε-
λείται σταδιακά, και εκ των πραγμάτων 
-εμμέσως πλην σαφώς- απομονώνει την 
Τουρκία.

Όπως προανέφερα, η Κύπρος είναι το 
πρώτο στρατηγικά κρίσιμο σκαλοπάτι 
στην οδό του Ισραήλ προς τη Δύση. 

Η χειρότερη εξέλιξη για τους Ισραηλι-
νούς, λοιπόν, θα ήταν ολόκληρη η Κύπρος 
να περιέλθει υπό τον έλεγχο της Άγκυρας 
και πολύ περισσότερο να τουρκοποιηθεί. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ισραήλ, 
όπως και η Αίγυπτος, είναι δυνάμει σύμ-
μαχοι του Ελληνισμού στο να αποτρέψει 
μία τέτοια εξέλιξη. Υπό τον όρο, ότι Λευ-
κωσία και Αθήνα κινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Όρος που αποδεικνύεται 
από τα γεγονότα καθόλου αυτονόητος.
*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί 
σε εφημερίδες (για 23 χρόνια στην 
Καθημερινή), ραδιοφωνικούς και τη-
λεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα είναι 
πολιτικός – διπλωματικός σχολιαστής 
στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και δι-
ευθυντής του ιστότοπου SLpress.gr. 
Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο 
του 1973.

Η Κύπρος, το δώρο της Ιστορίας  
και η γεωπολιτική τυφλότητα  

του μικροελλαδισμού

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή της Μητέρας, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα  από 

ένα από τα φημισμένα εστιατόρια μας. 
Περιμένουμε τις παραγγελίες σας.
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Η θεσμική βία την οποία βιώνει ο Έλ-
λην Πολίτης, ένεκεν της σωρείας 

καταστρατηγήσεων του Καταστατικού 
Χάρτη του Ελλαδικού Συντάγματος, ενερ-
γοποιούν αυτοδικαίως την ακροτελεύτια 
διάταξη του άρθρου 120 παράγραφος 
4 του Συντάγματος, ήτοι την, κατά το 
προσφυώς λεγόμενον, «Επιτομή του Συ-
νταγματικού Πατριωτισμού», καθότι, η 
εν θέματι διάταξη, αναγνωρίζει ευθέως 
προς τον Έλληνα Πολίτη, το δικαίωμα και 
την υποχρέωση, να αντλήσει την εξουσία 
αυτή, εκ του ως άνω άρθρου, ίνα κατα-
στεί αυτόκλητος θεματοφύλακας και 
άγρυπνος φρουρός της Συνταγματικής 
Νομιμότητας, δοθέντος ότι η παράγρα-
φος 2 του άρθρου 120, απαιτεί από τον 
Έλληνα πολίτη τον σεβασμό προς το Σύ-
νταγμα και τους Νόμους οι οποίοι συμ-
φωνούν με αυτό, αλλά και την αφοσίωση 
εις την πατρίδα και την Δημοκρατία.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]
www.katsivardas-dimitriadou.gr 

Ως εκ τούτου επαφίεται εις τον Πατριω-
τισμό των Ελλήνων, η σύννομη _κατά την 
υποκειμενική μου γνώμη, κατά διασταλ-
τική ερμηνεία της ως άνω διάταξης, αντί-
δραση του πολίτη_, εν προκειμένω, κατά 
των σφετεριστών της λαϊκής κυριαρχίας, 
οι οποίοι πραξικοπηματικά καταλύουν 
θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγμα-
τος, φαλκιδεύοντας δυσανάλογα των 
αντικειμενικών περιστάσεων μείζονα δι-
καιώματα των πολιτών (κατά κατάφωρη 
παραβίαση δηλαδή της περίπτυστης αρ-
χής της αναλογικότητας, ειδικότερης έκ-
φανσης του Κράτους Δικαίου κατ’ άρθρο 
25 του Συντάγματος), όπως η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας ως προς 
το σύνολο των επιμέρους πτυχών και 
εκφάνσεώς της (ατομική-επαγγελματική 
δράση, απρόσκοπτη μετακίνηση) αλλά 
και την μείζονα αποστέρηση της ελευθέ-
ρας βούλησης αποφάσεως περί της αυ-
τοδιάθεσης της υγείας αυτής καθ’ αυτήν 
των πολιτών, αλλά και της ανεπηρέαστης 
αλλά και κατόπιν ρητής εμφατικής αξι-
ώσεως τους (νοείται των πολιτών), δια 

ειδικής έγκυρης και εμπεριστατωμένης 
ιατρικής πληροφόρησης περί της πανδη-
μίας και των παρενεργειών της υπό της 
Πολιτείας, ούτως ώστε εν τέλει να συγκα-
ταθέσουν συνειδητά, προς πάσα επιγε-
νόμενη Ιατρική πράξη. Η ανεδαφική και 
στερούμενη, επαρκούς τεκμηριώσεως, 
θεμελίωση του όρου «δημόσια υγεία» 
και ο δογματικός και άκρατος μονισμός 
ενημέρωσης από μία συγκεκριμένη με-
ρίδα Λοιμοξιολόγων εν Ελλάδι, περί του 
αντικειμενικώς ή επιστημονικώς κατά το 
μάλλον ή ήττον, «ορθώς λαμβάνειν» ως 
προφυλακτικό μέτρο εξουδετερώσεως 
διασποράς του σύγχρονου επάρατου 
ιού, εν συνδυασμώ με τον σιδηρούν απο-
κλεισμό της ανεμπόδιστης ελευθερίας 
εκφράσεως, αντιφρονούντων ιατρών εις 
τα, εν Ελλάδι, συστημικά Μ.Μ.Ε, ελεγ-
χόμενα απεριφράστως υπό τους μη δι-
αυγείς μηχανισμούς, ορισμένου εσμού 
συμφερόντων, ήγειραν ευλόγως υποψίες 
προς τους γρηγορούντες πολίτες, περί 
της φυόμενης, εις τον αντίποδα, οιονεί 
«επιδημίας», καθολικής ποδηγέτησης 
των Μ.Μ.Ε, περί καλλιέργειας συλλογική 
φόβου, δια μέσου της παράνομης κατα-
κράτησης και βιαίας στέρησης της προ-
σωπικής ελευθερίας των πολιτών, δια 
των αλλεπάλληλων εγκλεισμών, υπό την 
«ιδιώνυμη» επαχθή απειλή επιβολής δι-
οικητικού προστίμου και απηνούς ασκή-
σεως ποινικής διώξεως. Ως εκ τούτου, 
την κατηγορία των σκεπτικιστών πολιτών, 
περί του τρόπου επιβολής της πανδημίας 
και των επιπτώσεων εις τα δημοκρατικά 
τους δικαιώματα, άρχισαν, οι διάφοροι 
μηχανισμοί, να τους στιγματίζουν με 
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, κατονο-
μάζοντας τους αορίστως ως «σεσημα-
σμένους εγκληματίες του νεοπαγούς ιού, 
ψεκασμένους, συνομωσιολόγους, ακρο-
δεξιούς», δια τον απλούστατο λόγο ότι 
τόλμησαν, να αμφισβητήσουν την αυθε-
ντία της εξουσίας, η οποία επιβάλλει δια 
πυρός και σιδήρου, την ιατρικώς αναιτιο-
λόγητη υποχρέωση, διαρκούς λογοδοσί-
ας των πολιτών δια πάσα κίνηση τους, η 
την δια νόμου επιβολή αμφίβολης απο-
τελεσματικότητας προφυλακτικών μέ-
τρων. Η συλλογική αυτή αντίδραση νέων 

επιστημόνων προς την Νέα Τάξη Πραγ-
μάτων προς μία άκρως ιατρικώς αβάσι-
μη αλλά και νομικώς αντισυνταγματική 
και καθόλα έκνομη, επιβολής συλλήβδην 
και κατά συρροή μέτρων, τα οποία προ-
σβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια, προϊόν επεξεργασίας επιβολής 
υπερεθνικών αλλότριων συμφερόντων 
της, προφανώς ανησύχησε τους κρατού-
ντες. 

Η πατερναλιστική αυτή υπερ-εξουσία 
της κυβέρνησης, ομοιάζει με αστυνομικό 
κράτος ολοκληρωτικού τύπου, το οποίο 
υπό τον μανδύα της επίφασης της κοι-
νοβουλευτικής Δημοκρατίας, επιχειρεί 
να περιάγει την χώρα, προς μία μόνιμη 
κατάσταση πολιορκίας, η οποία δήθεν 
δικαιολογείται και συγχωρείται, από την 
πολύκροτη πανδημία ως παγίως επαπει-
λούμενο κίνδυνο της δημόσιας υγείας, εξ 
αυτού του λοιπόν του λόγου ο πολίτης 
σήμερα απολύεται εκδικητικά από την 
εργασία του, ακόμη και τα παιδιά στε-
ρούνται της εκπαιδεύσεως, άνευ ετέρου 
τινός εν είδει τιμωρίας, ως αντιφρονού-
ντες και μη συμμορφούμενη προς την 
άλογη κρατική βία.

Η διχοστασία εις τους κόλπους της κοι-
νωνίας καθώς και η ρατσιστική βία προς 
τους έχοντες μία τεκμηριωμένα διαφο-
ρετική άποψη αμφισβήτησης του ως άνω 
επιβεβλημένου «αφηγήματος» διώκεται 
καθοιονδήποτε τρόπο, με την μομφή 
του αρνητή της αυθεντίας της δεσπο-
τείας του αδιαμφισβήτητου κύρους του 
«Ηγεμόνα». Εν τω πλαισίω αυτό, νύκτωρ, 
βεβιασμένα, εν κρυπτώ και παραβύστω, 
ψηφίστηκε, στις 22-4-2021, άρον άρον, 
το ανεύθυνο των «Λοιμοξιολόγων», μία 
θεσμικώς πραξικοπηματική ενέργεια, η 
οποία σηματοδοτεί εκκωφαντικά, τον 
ενταφιασμό της Δημοκρατίας και την 
πρόδηλη κατάλυση των Δημοκρατικών 
Θεσμών.

Η περί ης ο λόγος ψήφιση άπτεται της 
περί της αφέσεως της ποινικής ευθύνης 
των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
Κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Πα-

ράγοντες της Επιτροπής Εμβολιασμών, 
οι οποίοι εφεξής δεν ευθύνονται, δεν 
διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη 
που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
στο πλαίσιο λειτουργίας των ως άνω Επι-
τροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συ-
κοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση.

Πρόκειται για το άρθρο 4, της επίμαχης 
τροπολογίας προσθήκης του Σχεδίου Νό-
μου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδι-
κα Δικαστικών Υπαλλήλων» όπου το άρ-
θρο 32ο του Ν. 4771/2021 (Α’ 16) αντικα-
θίσταται με βάσει τα ως άνω προρρηθέ-
ντα, υπογεγραμμένο υπό των Υπουργών 
Οικονομίας και Υγείας.

Η ως άνω, διάταξη, αποτελεί βραδυφλε-
γή βόμβα εις τα θεμέλια του Δημοκρατι-
κού μας Πολιτεύματος αναγνωρίζοντας 
συλλήβδην προληπτική ασυλία προς τους 
«πρωταγωνιστές» της Πανδημίας με ό,τι 
τούτο συνεπάγεται της δημόσιας υγείας, 
των πλημμελειών (ιατρικών και διοικη-
τικών) ως προς την διαχείριση αυτής, με 
αποτέλεσμα δηλαδή, να αμνηστεύεται 
εκ των προτέρων και να καθαγιάζεται ως 
αυθεντικά ανεπίδεκτη, ποινικής διερεύ-
νησης οιαδήποτε τυχόν μη ορθή λήψη 
αποφάσεως, η οποία αντικειμενικά δεν 
επέφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
αλλά ενδεχομένως να αποτέλεσε γε-
νεσιουργό αιτία, πολλαπλών άστοχων 
ενεργειών και παραλείψεων ως προς την 
ιταμή διαχείριση της περιλάλητης πανδη-
μίας. Η εν λόγω ανεκδιήγητη πράξη, όζει 
ολοκληρωτισμό, και συνιστά ανυπερθέ-
τως εκκωφαντική ομολογία αφενός απο-
τυχίας της κυβερνήσεως, η οποία φοβού-
μενη τυχόν, παρέμβαση της Δικαιοσύνης, 
ως έδει, _καθότι φρονούμε ότι ζούμε σε 
Συντεταγμένο Κράτος Δικαίου, όπου η 
λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύ-
νης, δύναται να παρέμβει, κατόπιν ελευ-
θέρας ασκήσεως του προσήκοντος, νομι-
κού και ουσιαστικά βάσιμου ένδικου βο-
ηθήματος, υπό οιονδήποτε πολίτη προς 
τυχόν διαλεύκανση της υποθέσεως της 
πανδημίας και αφετέρου απερίφραστη 
παραδοχή ότι ημείς οι πολίτες καθιστά-

Η αίρεση του «θεσμικώς» ακαταδίωκτου  
άλλως η Δημοκρατία εν Τάφω

μεθα ανυπόληπτα ενεργούμενα ψεκα-
σμένοι, οι οποίοι στερούμεθα οιασδήπο-
τε προστασίας, ακόμη και της δικαστικής 
προστασίας, καθότι, απλώς αποτελούμε 
μία διανοητικώς λοβοτομημένη, ευκα-
ταφρόνητη και ανυπόληπτη υδαρή μάζα, 
προκειμένου η ελίτ να πειραματίζεται εις 
την αντοχή της υγείας μας.

Η θέσπιση της ποινικής ανευθυνότη-
τας συνεπάγεται εις το διηνεκές ατιμω-
ρησία των πρωταγωνιστών διαχείρισης 
της πανδημίας και πηδαλιουχήσεως της 
κοινωνίας περί της λήψεως των προση-
κόντων κατά το δοκούν μέτρων, δηλαδή, 
εν άλλοις λόγοις, η διάταξη αυτή, απαλ-
λάσσει τα μέλη, κατά τρόπο πρόδηλα 
αντισυνταγματικό διότι παραβιάζει το 
άρθρο 4 του Συντάγματος  σύμφωνα με 
το οποίο «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 
του νόμου», καθόσον με το ακαταδίωκτο 
και επί δολίων πράξεων ή παραλείψεών 
τους επέρχεται αδικαιολόγητη ευνοϊκή 
μεταχείριση υπέρ αυτών και μη εφαρμο-
γή των ελληνικών ποινικών νόμων υπέρ 
της συγκεκριμένης κατηγορίας, ως υπαλ-
λήλων εν ευρεία εννοία, έναντι άλλων 
κατηγοριών υπαλλήλων, δοθέντος ότι η 

άνω διάταξη του Συντάγματος κατοχυ-
ρώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων 
πολιτών έναντι του νόμου αλλά και την 
ισότητα του νόμου έναντι αυτών. Είναι 
γεγονός, ότι ο νομοθέτης μπορεί να προ-
βαίνει σε διαφορετική ρύθμιση, όταν 
τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικό-
τερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέρο-
ντος, για τους οποίους είναι δυνατό να 
κάμπτεται νομοθετικώς η προεκτεθείσα 
αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι 
του νόμου (Ολ. Α.Π. 4/2012, 11/2008, 
3/2006, 38/2005). 
Τούτο, όμως, δεν μπορεί να ισχύσει στην 

περίπτωση τελέσεως εκ δόλου αξιόποι-
νων πράξεων παρά οιουδήποτε, αφού 
επί τέτοιου είδους πράξεων δεν είναι 
νοητή ύπαρξη λόγων γενικότερου κοινω-
νικού ή δημόσιου συμφέροντος, που να 
δικαιολογούν συνταγματικώς τη διαφο-
ρετική ρύθμιση με τη θέσπιση ακαταδίω-
κτου υπέρ των ανωτέρω προσώπων κατά 
την εκφορά γνώμης ή διενέργεια πράξε-
ως, που ανάγονται στα καθήκοντά τους

Έτι  περαιτέρω και συμπληρωματικώς 
προς την εθνική νομοθεσία λειτουργεί 
και η ευρωπαϊκή και ειδικότερα το άρθρο 
14 της ΕΣΔΑ που καθιερώνει την αρχή της 
ισότητας και απαγορεύει τις διακρίσεις 

ορίζοντας ότι «η χρήσις των αναγνωριζο-
μένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιω-
μάτων και ελευθεριών δέον να εξασφα-
λισθεί ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυ-
λής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πο-
λιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής 
ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής 
εις εθνική μειονότητα, περιουσίας,  γεν-
νήσεως ή άλλης καταστάσεως».

Ειδικότερα, στόχος της ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας κατά των διακρίσεων είναι να 
εξασφαλίσει σε όλα τα άτομα ισότιμες 
και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης στις 
ευκαιρίες που παρουσι άζονται στην κοι-
νωνία.Μάλιστα, αυτή η νομοθεσία δεν 
παρουσιάζει μόνο μια μονόπλευρη διά-
σταση αξιώνοντας την απαγόρευση των 
διακρίσεων στις σχέσεις κράτους πολίτη, 
αλλά ταυτόχρονα τριτενεργεί και στις 
σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών.

Εξειδικεύοντας παρατηρούμε ότι η 
απαγόρευση των διακρίσεων αναλύεται 
ως εξής: Προβλέπει ότι τα πρόσωπα που 
βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις πρέ-
πει να τυγχάνουν όμοιας μεταχείρισης 
και να μην υφίστανται δυσμενέστερη 
μετα χείριση λόγω κάποιου ιδιαίτερου 
«προστατευόμενου» χαρακτηριστικού το 
οποίο διαθέτουν. Αυτές είναι οι «άμεσες» 

διακρίσεις που υπόκεινται σε ένα γενικό 
κριτήριο αντικειμενικής αιτι ολόγησης. 

Ειδικότερα το ΕΔΔΑ έχει κρίνει ότι «[…] 
διαφορετική μεταχείριση ατόμων 
που βρίσκονται σε σχετικά όμοιες κα-
ταστάσεις […] μπορεί να θεωρηθεί διά-
κριση εάν στερείται αντικειμενικής και 
εύλογης αιτιολογίας, με άλλα λόγια εάν 
δεν επιδιώκει την επίτευξη ενός θε μιτού 
σκοπού ή εάν δεν υπάρχει εύλογη σχέση 
αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποι-
ούμενων μέσων και του σκοπού που επι-
διώκεται να επιτευχθεί».

Συνελόντι ειπείν, η κυβέρνησις, τελεί εις 
ρόλο ωσεί  «Ποντίου Πιλάτου», ο οποίος 
ναι μεν θεσπίζει την ατιμωρησία, κατά 
τον πιο ιταμό, Αντισυνταγματικό και αντι-
δημοκρατικό  τρόπο, δια ένα τόσο καίριο, 
ακανθώδες και ιστορικό ζήτημα, καταφά-
σκοντας όμως δε, εμμέσως πλην σαφώς, 
ενδεχόμενο δόλο ως προς την αποτυχία 
της μέχρι τούδε διαχείρισης της πανδη-
μίας αλλά εν ταυτώ και δια το μέλλον, 
νίπτοντας ανενδοιάστως, τας χείρας της, 
αποτινάσσοντας οιαδήποτε ανάληψη 
ουσιαστικά πολιτικής ευθύνης, πλήττο-
ντας όμως τοιουτοτρόπως, εκ βάθρων τα 
θεμέλια της κοινοβουλευτικής Δημοκρα-
τίας μας. ■

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  11

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  10

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
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Υγεία και Διατροφή

Κάθε άνοιξη συζητάμε για τις ενοχλη-
τικές αλλεργίες. Τα λουλούδια αν-

θίζουν και η εικόνα τους είναι υπέροχη. 
Όμως, η ανθοφορία και η γύρη πυρο-
δοτούν αλλεργίες και οι πάσχοντες νιώ-
θουν δυσφορία. 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου
© political.gr

Παρότι στην πραγματικότητα οι αλλερ-
γίες δεν έχουν συγκεκριμένη εποχή, κα-
θώς δεν υπάρχουν μόνο οι αναπνευστι-
κές, οι ανοιξιάτικες είναι αυτές οι οποίες 
οδηγούν τους περισσότερους ασθενείς 
στον αλλεργιολόγο. «Δυστυχώς, έχει πα-
ρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αύ-
ξηση των αλλεργιών, η οποία οφείλεται 
τόσο στον τρόπο ζωής μας όσο και στις 
επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθή-
κες. Ειδικά όσον αφορά στην περίοδο 
της άνοιξης, τα άτομα που πάσχουν από 
αναπνευστική αλλεργία (αλλεργική επι-
πεφυκίτιδα, ρινίτιδα και άσθμα) είναι 
περισσότερο επίφοβα για κρίσεις αλλερ-
γικού βρογχικού άσθματος, κάτι που συ-
χνά οδηγεί σε άμεση εισαγωγή σε νοσο-

κομείο. Γι’ αυτό οι αλλεργικοί ασθενείς 
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και 
ενήμεροι, ώστε να είναι σε θέση να λά-
βουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα 
για τις διάφορες καταστάσεις πυροδότη-
σης των ανοιξιάτικων αλλεργιών, εντός 
και εκτός οικίας», αναφέρει ο αλλεργι-
ολόγος Ενηλίκων και Παίδων, Νικόλαος 
Τσαπτσίνος. 
Η χρήση μάσκας, με αφορμή την έξαρ-

ση της πανδημίας, βοηθάει σημαντικά 
όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Μά-
λιστα, έχει παρατηρηθεί μια πτώση των 
περιστατικών που οφείλονται στις κλα-
σικές αλλεργίες της άνοιξης. 
Ο κ. Τσαπτσίνος μάς δίνει συμβουλές 

πώς να ξεχωρίσουμε τις αλλεργίες από 
τον κορωνοϊό και το κοινό κρυολόγημα: 
«Οι αλλεργίες δε συνοδεύονται από 

πυρετό (εκτός από τις περιπτώσεις που 
έχουμε επιπλοκή ρινίτιδας, η οποία οδη-
γεί σε ωτίτιδα ή ιγμορίτιδα), ενώ τείνουν 
να επαναλαμβάνονται, ειδικά στα άτομα 
που γνωρίζουν ότι τις παρουσιάζουν. Ο 
κορωνοϊός, από την άλλη, εκδηλώνεται 
με πυρετό, βήχα, δύσπνοια, αιφνίδια 
εκδήλωση ανοσμίας και αγευσίας ή δυ-
σγευσίας, αρθραλγίες, μυαλγίες και ενί-
οτε ρινική καταρροή. Τέλος, το κοινό κρυ-
ολόγημα παρουσιάζεται με συμπτώματα 
που επικεντρώνονται κυρίως στη μύτη 
(ρινόρροια με εκκρίσεις που αλλάζουν 
χρώμα ή γίνονται παχύρρευστες, ρινική 
συμφόρηση), φτέρνισμα, πονόλαιμο και 
ενίοτε πυρετό. Κάθε περίπτωση, όμως, 
είναι διαφορετική. Ο αλλεργιολόγος 
επιλέγει τα σωστά τεστ βάσει ιστορικού 
και ειδικά στην περίπτωση της αναπνευ-

στικής αλλεργίας θα συμβουλεύσει κα-
τάλληλα τον ασθενή όσον αφορά στην 
επιλογή ενέσιμης ή υπογλώσσιας ανο-
σοθεραπείας. Γνωρίζοντας το αλλεργι-
ογόνο και λαμβάνοντας την κατάλληλη 
θεραπεία, η άνοιξη μπορεί να γίνει μια 
ευχάριστη εποχή ακόμη και για τους 
αλλεργικούς, μιας και το μέσο ποσοστό 
βελτίωσης κυμαίνεται στο 80% μετά τη 
λήψη της θεραπευτικής αγωγής».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 

κηπουρικές εργασίες (φωτ. κάτω). 
«Ο ανοιξιάτικος καιρός ευνοεί την αύ-

ξηση των γύρεων, ακόμα και τις ημέρες 
που μπορεί να υπάρχει ήπια βροχόπτω-
ση, μιας και οι γύρεις πλησιάζουν χαμη-
λά στο χώμα και, με την αυξημένη υγρα-
σία, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώμα-
τα. Όσοι ασχολούνται με τον κήπο καλό 
θα είναι να φορούν ειδικά ρούχα, γάντια 
και μάσκα, ενώ, όταν εισέρχονται στο 
σπίτι, μετά τις κηπουρικές εργασίες, θα 
πρέπει να αφαιρούν τα ρούχα τους και 
να ξεπλένουν το σώμα τους από τη γύρη. 
Όσο για τις οικιακές δουλειές, όπως το 
αέρισμα του σπιτιού ή το άπλωμα των 
ρούχων σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται 
να γίνονται μετά τις 11 το πρωί και έως 
τις 4 το απόγευμα, οπότε το αλλεργικό 
φορτίο είναι σχετικά μικρότερο», ανα-
φέρει ο κ. Τσαπτσίνος. ■

Ήρθαν η άνοιξη  
και… οι αλλεργίες της

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.

de 8h à 21h tous les jours · from 8 to 9pm every day

supermarchepa.com

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 10 mai au dimanche 16 mai 2021 · from monday may 10th to sunday may 16th 2021

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal

(514) 343-0777

PA SAMSON
4600 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall

(514) 273-8782

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

PAIN PITA ANDALOSPAIN PITA ANDALOS
BreadBread
300g300g

BISCUITS ORIGINAL GOURMETBISCUITS ORIGINAL GOURMET
CookiesCookies
102g102g

BÂTONNETSBÂTONNETS
SFORNATINI ILIOSSFORNATINI ILIOS

BreadsticksBreadsticks
120g120g

BARRES GRANOLA BARRES GRANOLA 
CROQUANTES CROQUANTES 

AVOINE ET MIEL VAL AVOINE ET MIEL VAL 
NATURENATURE

230g230g

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
CHAPMAN’S COLLECTIONCHAPMAN’S COLLECTION

Ice CreamIce Cream
8x55ml ou 6x125ml8x55ml ou 6x125ml

FROMAGE AU LAIT DE FROMAGE AU LAIT DE 
BREBIS ET CHÈVRE BREBIS ET CHÈVRE 
KEFALOGRAVIERAKEFALOGRAVIERA

CheeseCheese
19.82/kg19.82/kg

GRÈCE

FROMAGE CHEDDAR BLANC FROMAGE CHEDDAR BLANC 
DOUX RICHE EN PROTÉINESDOUX RICHE EN PROTÉINES

BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND 
White Cheddar CheeseWhite Cheddar Cheese

400g400g

HUMMUS OU BABA HUMMUS OU BABA 
GANNOUJGANNOUJ

FONTAINE SANTÉFONTAINE SANTÉ
260g260g

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.18/kg2.18/kg

BIFTECK D’ALOYAU FRAISBIFTECK D’ALOYAU FRAIS
Fresh T-Bone SteakFresh T-Bone Steak
26.43/kg26.43/kg

CANADA AAA

BLEUETSBLEUETS
BlueberriesBlueberries

1 chopine1 chopine

MELON D’EAU MELON D’EAU 
ENTIERENTIER

Whole Whole 
WatermelonWatermelon

approx. 10lbsapprox. 10lbs

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

JEUNES SALADES MIXTES JEUNES SALADES MIXTES 
BIOLOGIQUESBIOLOGIQUES

Organic Mixed BabyOrganic Mixed Baby
Green SaladsGreen Salads

5oz5oz

BIO
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Μπροστά σε νέες προκλήσεις βρί-
σκονται Αθήνα και Λευκωσία, μετά 

την άτυπη πενταμερή της Γενεύης, καθώς 
παρά το γεγονός ότι αποκρούσθηκε η 
προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει στο 
τραπέζι τη λύση δύο κρατών, ο κίνδυνος 
«επιβίωσης» της νέας ακραίας τουρκικής 
απαίτησης είναι υπαρκτός. Ενώ δεν είναι 
καθόλου δεδομένο ότι ο «χρόνος» που 
αγοράζει ο ΟΗΕ αλλά και η Ελλάδα και 
η Λευκωσία, θα συνοδευτεί και από την 
αποφυγή νέων προκλήσεων και μονομε-
ρών ενεργειών.

Νίκος Μελέτης*
© Liberal.gr

Τα Μόνιμα Μέλη του ΣΑ απέρριψαν, 
μετά τις επικοινωνίες που είχε ο Kύπριος 
ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης, την προσπάθεια 
της Τουρκίας για αλλαγή βάσης στη λύση 
του Κυπριακού, αλλά υπάρχουν γκρίζες 
ζώνες, που επιτρέπουν στην τουρκική 
πρόταση να συνεχίσει να είναι παρούσα 
το επόμενο διάστημα και να δηλητηριάζει 
το κλίμα, υπονομεύοντας τις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού και ναρκοθετώντας 
τις προσπάθειες καταλλαγής στα ελληνο-
τουρκικά.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, συγκά-
λεσε την άτυπη πενταμερή, γνωρίζοντας 
ότι η τουρκική στάση την οδηγεί σε αδιέ-
ξοδο, αλλά γνώριζε συγχρόνως ότι πρέπει 
να διατηρηθεί ζωντανή με κάθε τρόπο η 
διαδικασία για το Κυπριακό, όχι τόσο με 
την προσδοκία επίλυσής του, αλλά ως 
στοιχείο διευκόλυνσης των ευρωτουρκι-
κών σχέσεων αλλά και ως βαλβίδα εκτό-
νωσης της έντασης και αποφυγής προ-
κλήσεων και μονομερών ενεργειών, που 
θα αποτελούσαν απειλή ασφάλειας για 
ολόκληρη την περιοχή.

Με το ίδιο σκεπτικό, ο κ. Γκουτέρες βλέ-
ποντας το απόλυτο αδιέξοδο στη Γενεύη 
επέλεξε να κάνει το περισσότερο που 
μπορούσε: να αναγγείλει μια νέα πεντα-
μερή σε 2-3 μήνες, έχοντας επίγνωση ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξει διαφορετικό 
πλαίσιο από το υπάρχον, εφόσον μάλιστα 
η Τουρκία επιμένει δογματικά στην επιλο-
γή των δύο κρατών.
Για την Αθήνα και τη Λευκωσία το διάστη-

μα αυτό είναι απολύτως χρήσιμο, εφόσον 
φυσικά η Τουρκία αποφύγει προκλητικές 
ενέργειες, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση 
για να συνεχισθεί έστω και αυτή η κλινικά 
νεκρή διαδικασία.

Η Αθήνα μάλιστα, μετά την επεισοδια-
κή συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου 
στην Άγκυρα, σε συνδυασμό με αυτή την 
κατ’ όνομα ζωντανή διαδικασία για το 
Κυπριακό, ετοιμάζεται για παράλληλες 
κινήσεις στα ελληνοτουρκικά. Εκτιμώντας 
ότι η επίσκεψη της Άγκυρας είναι παρελ-
θόν, έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν τα 
πράγματα όπως είναι, αλλά δεν πρέπει να 
διαιωνισθεί ένα κλίμα εχθρότητας που θα 
έκοβε τους διαύλους επικοινωνίας και θα 
διευκόλυνε όσους στην Άγκυρα θεωρούν 
ως εργαλείο στην άσκηση πολιτικής την 
κλιμακούμενη ένταση σε Αιγαίο και Ανα-
τολική Μεσόγειο.

Ο «κλήρος» έχει πέσει και πάλι στους 
δύο υπουργούς Εξωτερικών, Ν. Δένδια 
και Μ. Τσαβούσογλου, καθώς θα πρέπει 
μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχουν αποκα-

ταστήσει τις σχέσεις, να έχουν κάνει προ-
γραμματισμό για τα επόμενα βήματα και 
να έχουν το χρόνο έτσι να προετοιμάσουν 
μια συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, 
εάν μάλιστα επιλεγεί να γίνει η συνάντη-
ση αυτή στο περιθώριο της Συνόδου Κο-
ρυφής του ΝΑΤΟ.
Εκκρεμεί η ανταπόδοση της επίσκεψης 

Δένδια, εκ μέρους του κ. Τσαβούσογλου, 
αν και δεν αποκλείεται να προηγηθεί και 
μια πιο άτυπου χαρακτήρα συνάντηση 
των δύο υπουργών, ώστε να αποφορτι-
σθεί το κλίμα και να αποκατασταθεί η 
ατμόσφαιρα διαλόγου.
Την Αθήνα προβληματίζει ιδιαίτερα το 

γεγονός, της επιμονής και εμμονής του 
Τούρκου προέδρου στο θέμα της Θρά-
κης, που τέθηκε και δημοσίως από τον κ. 
Τσαβούσογλου, αλλά και στην κατ’ ιδίαν 
συνάντηση Ερντογάν – Δένδια, καθώς 
το αφήγημα της προστασίας των «ομο-
εθνών» της Θράκης και των απανταχού 
μουσουλμάνων, η προβολή του οθωμα-
νικού παρελθόντος πέραν των σημερινών 
συνόρων, αποτελεί πλέον ταυτοτικό ζήτη-
μα για τον Τ. Ερντογάν και αυτή η ατζέντα 
ούτε αποσύρεται, ούτε αλλάζει.

Είναι προφανές, ότι για την Ελλάδα δεν 
υπάρχουν περιθώρια για βήματα υπανα-
χώρησης σε αυτά τα ζητήματα, ενώ μάλι-
στα και κάποιες κινήσεις που θα μπορού-
σαν να γίνουν από την Αθήνα, στη Θράκη, 
υπονομεύονται, καθώς θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι συνιστούν συμμόρφωση 
προς τις υποδείξεις και απαιτήσεις της 
Άγκυρας. Και σε αυτό συμβάλλουν και 
οι ακραίοι της μειονότητας, με τον τρόπο 
που προβάλλουν και επιχειρούν να επι-
βάλουν τα αιτήματα τους βάζοντας τους 
πάντα το... τουρκικό πρόσημο.
Θα πρέπει πάντως να αποφευχθούν 

αγκυλώσεις και θα πρέπει να προχωρήσει 
με πρωτοβουλία της Ελλάδας η αποκατά-
σταση μουσουλμανικών μνημείων στην 
Ελλάδα, όπως επίσης θα πρέπει σαν πρώ-
το βήμα να λήξει η εκκρεμότητα με τις 
Μουφτείες που παραμένουν με τοποτη-
ρητές και να στηριχθεί ο χαρακτήρας του 
Δημοσίου Σχολείου έναντι του αναδρο-
μικού θεσμού των μειονοτικών Σχολείων 
στη Θράκη.

Στο Κυπριακό είναι προφανές, ότι η 
Τουρκία έχει τσιμεντώσει την πολιτική των 
δύο κρατών, η οποία ξεκίνησε μεν ως δια-
πραγματευτική θέση, αλλά τελικά παίρνει 
μορφή «κόκκινης γραμμής» με τη συνεχή 
και διαρκή επανάληψη της από τον Τ. Ερ-
ντογάν. 

Βεβαίως, η πολιτική των δύο κρατών 
μπορεί να απορρίπτεται από το διεθνή 
παράγοντα, όμως απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή σε ορισμένα στοιχεία της επι-
στολής Τατάρ που κατατέθηκε στη Γενεύη, 
που παρουσιάζουν την ουσία της τουρ-
κικής απαίτησης μέσα στο περιτύλιγμα 
των «δύο κρατών». Η «κυριαρχική ισότη-
τα» και το «ισότιμο διεθνές στάτους των 
Τουρκοκυπρίων» είναι δύο πτυχές αυτής 
της πολιτικής, που αποτυπώνουν τη λογι-
κή των δύο κρατών χωρίς να αναφέρεται 
σε αυτά.

Ο κ. Γκουτέρες έχει πιθανότατα την πρό-
θεση να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία 
με καλές προθέσεις. Όμως αυτές θα κρι-
θούν το αμέσως επόμενο διάστημα και 
κυρίως στην Έκθεση του προς το ΣΑ.

Γιατί εάν ο άτυπος χαρακτήρας της πε-
νταμερούς, επέτρεψε στην τουρκική και 
τουρκοκυπριακή πλευρά να κινηθούν κα-
θαρά εκτός πλαισίου λύσης στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ, αυτό θα 
πρέπει να αποτυπωθεί και στην έκθεση 
του Γ.Γ.

Να αναφέρεται ρητά δηλαδή, ότι η θέση 
που κατατέθηκε από την τουρκική και 
τουρκοκυπριακή πλευρά είναι εκτός πλαι-
σίου και ότι αυτό μεγαλώνει ακόμη την 
απόσταση από το στόχο της λύσης του Κυ-
πριακού. Δεν μπορεί δηλαδή ο άτυπος χα-
ρακτήρας της διαδικασίας και η επιθυμία 
για συνέχιση του διαλόγου να οδηγήσει 
σε νομιμοποίηση της λύσης των δύο κρα-
τών και να υπονομεύσει έτσι τη νομική και 
πολιτική βάση επίλυσης του Κυπριακού.
Το ερώτημα φυσικά είναι, εάν και ποιες 

δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο κ. Γκουτέρες 
έναντι της Άγκυρας, προκειμένου να κρα-
τηθεί αυτή η διαδικασία ζωντανή.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η τουρκική 
πλευρά απέρριψε και την ουδέτερη ακό-
μη πρόταση του Γ.Γ. για διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου, ο οποίος θα αναλάμβανε 
το ρόλο των επαφών με τα μέρη μέχρι 
την επόμενη άτυπη πενταμερή. Ο λόγος 
ήταν ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε αναφο-
ρά στους όρους εντολής του, υποχρεωτι-
κά και αυτονόητα ο διορισμός του και η 

αποστολή του θα είχε ως νομιμοποιητι-
κή βάση την εντολής που έχει ο Γ.Γ. για 
αναζήτηση λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας στη βάση των ψηφισμάτων 
του ΣΑ του ΟΗΕ.
ΥΓ. Σε ότι αφορά την Ε.Ε. και τη Σύνο-

δο Κορυφής του Ιουνίου, εξυπακούεται 
ότι κριτήριο για τη συζήτηση της θετικής 
ατζέντας είναι φυσικά η αποφυγή προ-
κλητικών μονομερών ενεργειών εκ μέ-
ρους της Τουρκίας και η σε βάθος χρόνου 
αποκλιμάκωση σε Αιγαίο και Ανατολική 
Μεσόγειο, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως τέτοιο απλώς και μόνο η... συμμετοχή 
στην πενταμερή. Η Τουρκία θα πρέπει να 
κριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
για τις θέσεις που προβάλει στη διαδι-
κασία για το Κυπριακό. Οι οποίες προφα-
νώς και δε δικαιολογούν ανταμοιβές και 
ανταλλάγματα…

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κε-
φαλλονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νο-
μικής Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζε-
ται ως δημοσιογράφος το 1987. Από το 
1990 καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, 
αρχικά στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην 
εφημερίδα «Έθνος». Αρθρογραφεί στο 
liberal.gr και στην εφημερίδα «Φιλελεύ-
θερος». 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητές 
του «Warsaw Mummy Project» 

(«Πρότζεκτ της Βαρσοβίας για τις Μού-
μιες») και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 
29 Απριλίου 2021, στο περιοδικό αρ-
χαιολογίας «Journal of Archaeological 
Science». Το συγκεκριμένο πρότζεκτ ξε-
κίνησε το 2015, με στόχο τη μελέτη των 
αποκτημάτων του Εθνικού Μουσείου 
της Βαρσοβίας, αξιοποιώντας τις τελευ-
ταίες τεχνολογίες.
Η συγκεκριμένη μούμια πιστευόταν αρ-

χικά πως ανήκε σε κάποιον άνδρα, ωστό-
σο μια προσεκτικότερη σάρωση απο-
κάλυψε πως ανήκε σε γυναίκα, η οποία 
βρισκόταν στα τελευταία στάδια της 
εγκυμοσύνης. Οι ειδικοί πιστεύουν πως 
η γυναίκα ήταν 20-30 χρονών τη στιγμή 
του θανάτου της και, κατά πάσα πιθανό-
τητα, ανήκε σε κάποια από τις ανώτερες 
τάξεις της αιγυπτιακής κοινωνίας. Όσον 
αφορά το πότε έζησε και πέθανε, οι 
ερευνητές τοποθετούν τη γυναίκα στον 
1ο π.Χ. αιώνα. Με βάση τη διάμετρο του 
κεφαλιού του εμβρύου, όπως αποκαλύ-
φθηκε από τις ακτινογραφίες, οι επιστή-
μονες θεωρούν πως η εγκυμοσύνη της 
γυναίκας διένυε την 26η-30ή εβδομάδα.
Όσον αφορά τα αίτια του θανάτου της, 

οι επιστήμονες δεν έχουν μπορέσει, 
ακόμα, να τα προσδιορίσουν. Στην κοιλι-
ακή χώρα της μούμιας ανακαλύφθηκαν 

4 «δέματα», τα οποία οι επιστήμονες 
θεωρούν πως περιέχουν εσωτερικά όρ-
γανα της γυναίκας, μουμιοποιημένα και 
τυλιγμένα, το καθένα ξεχωριστά. Παρό-
λα αυτά, οι επιστήμονες λένε πως το έμ-
βρυο δεν είχε αφαιρεθεί από τη μήτρα 
της, ώστε να υποστεί και αυτό ξεχωριστή 
μουμιοποίηση. Οι ειδικοί δε γνωρίζουν 
επακριβώς γιατί συνέβη αυτό, ωστόσο 
εικάζουν πως σχετίζεται με τη δυσκολία 
που θα είχε ένα τέτοιο εγχείρημα, ή με 
πιθανές αντιλήψεις των Αιγυπτίων για 
τη μετά θάνατο ζωή.
Οι ερευνητές απέδωσαν στη μούμια 

το ψευδώνυμο «Η Μυστηριώδης Κυ-
ρία», εξαιτίας των ερωτηματικών που 
γεννώνται γύρω από την ταυτότητα και 
την ακριβή της προέλευση. Όπως λένε, η 
μούμια είχε παραδοθεί στο μουσείο της 
Βαρσοβίας το 1826. Ο δωρητής της ισχυ-
ριζόταν πως η μούμια είχε ανακαλυφθεί 

σε βασιλικό τάφο της αιγυπτιακής πόλης 
των Θηβών, γεγονός που σήμερα βρί-
σκεται υπό αμφισβήτηση. Ο λόγος είναι 
ότι, το 19ο αιώνα, η ταύτιση των αρχαιο-
τήτων με διάσημες τοποθεσίες προέλευ-
σης αποτελούσε κοινή πρακτική, προκει-
μένου να αποδοθεί μεγαλύτερη αξία στα 
ευρήματα.
Οι επιγραφές που έφεραν το φέρετρο 

και η σαρκοφάγος, όπου φυλασσόταν η 
μούμια, είχε οδηγήσει αρχικά τους επι-
στήμονες στο να πιστέψουν ότι ανήκε σε 
έναν άνδρα ιερέα, ονόματι Χορ Τζεχούτι. 
Ανακαλύπτοντας ότι η μούμια ανήκε σε 
γυναίκα, οι ειδικοί θεωρούν πως, κάποια 
στιγμή, η μούμια τοποθετήθηκε σε λά-
θος φέρετρο, πιθανότατα από εμπόρους 
αρχαιοτήτων του 19ου αιώνα. Εκείνη την 
εποχή, η κλοπή μουμιών και η επανατο-
ποθέτησή τους σε λάθος φέρετρα απο-
τελούσε συχνό φαινόμενο.

Η κατάσταση της μούμιας είναι καλή, 
με την εξαίρεση ζημιών που έχουν προ-
κληθεί στην περιοχή του λαιμού της, 
πιθανώς από άτομα που έψαχναν για 
κοσμήματα που μπορεί να φορούσε η 
γυναίκα. Οι ειδικοί λένε πως η μούμια 
φέρει ακόμα τουλάχιστον 15 πολύτιμα 
αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μια 
μικρή συλλογή από φυλαχτά σε σχήμα 
μούμιας.
Μια από τις ερευνήτριες, η δρ. Marzena 

Ożarek-Szilke, δήλωσε στα μέσα ενη-
μέρωσης πως ο σύζυγός της υπήρξε το 
πρώτο άτομο που παρατήρησε κάτι που 
έμοιαζε με «μικρό πόδι», κοιτώντας τις 
ακτινογραφίες της μούμιας. Η ίδια γνω-
στοποίησε, επίσης, την πρόθεση της 
επιστημονικής ομάδας να εξαγάγει ιστό 
από τη μούμια, ώστε να διαπιστωθεί το 
πώς και γιατί πέθανε η έγκυος.

© BBC, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν την πρώτη 
γνωστή έγκυο μούμια της Αιγύπτου 
Ομάδα Πολωνών επιστημόνων λέει πως ανακάλυψε την πρώτη έγκυο 
αιγυπτιακή μούμια που έχει ποτέ καταγραφεί επισήμως

www.lanvac.com
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Real Estate Broker
514 572-2681  | stavrosrevelakis@gmail.com

$749,000
NEW ON THE MARKET!

11285 DROUART 2357 VICTOR DORE 1888-1892 100E AVENUE

222a-222c Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec 

BUYING OR

SELLING?
We will get you RESULTS!
Call us for all your Real Estate needs

222a-222c Rue Leduc 
Sainte-Thérèse, Qc
Semi-detachedl cottage
Great condition!

WWW.REVELAKIS.COM
1185 Bernard Ouest, Outremont, Quebec, H2V 1V5

Η επόμενη μέρα της Η επόμενη μέρα της 
Γενεύης για το Κυπριακό Γενεύης για το Κυπριακό 

και τα ελληνοτουρκικάκαι τα ελληνοτουρκικά
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Πόλη με φημισμένους καταρράκτες 
και πολλά τρεχούμενα νερά, μεγάλα 

πάρκα και δεντρόφυτους δρόμους, αλλά 
και υπέροχη θέα στον εύφορο μακεδο-
νικό κάμπο, η Έδεσσα, η πρωτεύουσα 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, εί-
ναι ένα από τα ωραιότερα οικιστικά σύ-
νολα της Μακεδονίας.

Παλαιότερα η Έδεσσα ταυτιζόταν με 
τις Aιγές, την πρώτη πόλη των Μακεδό-
νων, άποψη που αποδείχτηκε εσφαλμέ-
νη, μετά τα λαμπρά ανασκαφικά ευρήμα-
τα που έφερε στο φως ο αείμνηστος κα-
θηγητής Μανόλης Ανδρόνικος στη Bεργί-
να της Ημαθίας.
Χτισμένη σε περιοχή κατοικημένη από 

τους Προϊστορικούς Χρόνους (3η χιλιετία 
π.Χ.), η αρχαία πόλη της Έδεσσας είχε αρ-
χικά τη μορφή ενός μικρού αγροτικού οι-
κισμού, ο οποίος από τα τέλη των Κλασι-
κών Χρόνων εξελίχθηκε σε μια σύνθετη, 
τειχισμένη πόλη, χτισμένη σε δύο επίπε-
δα, την ακρόπολη (κάτω από τα θεμέλια 
της σύγχρονης Έδεσσας) και την κάτω 
πόλη (στα ριζά του βράχου, όπου απλώ-
νεται η κοιλάδα του Λόγγου).
Η πόλη, σημαντικό οικιστικό σύνολο ήδη 

από τους Eλληνιστικούς Xρόνους, γνώρι-
σε την ύψιστη ακμή της κατά τη Pωμαϊ-
κή και την Παλαιοχριστιανική Περίοδο, 
γεγονός που πρέπει να συνδεθεί αφενός 
με τη θέση της επί της Εγνατίας οδού και 
αφετέρου με το μαρασμό της Πέλλας.
Στο εσωτερικό της ακρόπολης έχουν 

ερευνηθεί τμήματα κτιρίων Ελληνιστι-
κών και Ρωμαϊκών Χρόνων, ενώ η κάτω 
πόλη περιβαλλόταν από μνημειακό τεί-
χος, που κατασκευάστηκε στους Πρώι-
μους Ελληνιστικούς Χρόνους και γνώρισε 
στη συνέχεια αλλεπάλληλες επισκευές.
Κατά μήκος της μνημειακής πλακόστρω-

της οδού που διασχίζει όλη την πόλη 
εντοπίστηκαν κτίρια Ελληνιστικών, Ρω-
μαϊκών και, κυρίως, Παλαιοχριστιανικών 
Χρόνων (κατοικίες, εργαστήρια, αποθή-
κη). Στην κάτω πόλη έχουν ερευνηθεί και 
δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, η μία 
εντός και η άλλη εκτός των τειχών.
Από τις αρχαίες πηγές και τις επιγραφές 

που εντοπίστηκαν κατά την αρχαιολογική 
έρευνα αντλούμε πληροφορίες για την 
πολιτική και τη θρησκευτική ζωή της πό-
λης κατά τους Ελληνιστικούς και τους Ρω-
μαϊκούς Χρόνους (υπήρχαν, μεταξύ άλ-
λων, βουλευτήριο, γυμνάσιο και ναοί του 
Δία Υψίστου, του Διονύσου, του Ηρακλή 
και της θεάς Μας).
Εκτός των τειχών, και κατά μήκος των 

οδικών αξόνων που οδηγούσαν στην 
ακρόπολη και την κάτω πόλη, βρίσκονται 
τα νεκροταφεία, από την ανασκαφική 
έρευνα των οποίων προέκυψαν αξιόλο-
γα στοιχεία για την ταφική αρχιτεκτονι-
κή και τα ταφικά έθιμα. Από τα τέλη του 
7ου αιώνα μ.Χ. η κατοίκηση περιορίστη-
κε σταδιακά στο χώρο του βράχου, όπου 
διαμορφώθηκε το κάστρο των Βοδενών, 
από το οποίο προήλθε η σύγχρονη πόλη 
της Έδεσσας.
Η πόλη διατήρησε τη σπουδαιότητά της 

και κατά τους Bυζαντινούς Xρόνους. Tον 
καιρό των πολέμων του Bασιλείου Β’ με 
τους Βουλγάρους (τέλη 10ου-αρχές 11ου 
αιώνα) το κάστρο της Έδεσσας κατελή-
φθη δύο φορές από τους τελευταίους.
Στις πηγές της εποχής αυτής η πόλη ανα-

φέρεται συχνά με το όνομα Bοδενά, που 
προέρχεται από τη σλαβική λέξη βόντα 
(νερό). Tο «θεοφρούρητο κάστρο των 
Βοδενών», αφού πρώτα έπεσε στα χέρια 
των Λατίνων και υπήχθη στο Δεσποτάτο 
της Ηπείρου και την Αυτοκρατορία της 
Νίκαιας, κατελήφθη το 14ο αιώνα από 
τους Σέρβους και, στη συνέχεια, από τους 
Tούρκους (1389).

Επί Tουρκοκρατίας το χριστιανικό στοι-
χείο της πόλης ήταν αρκετά υπολογίσιμο, 
ενώ το 1782 ιδρύθηκε το «Eλληνομου-
σείον», πρώτο σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στα τέλη του 18ου αιώνα, 
εποχή μεγάλης ακμής για την πόλη, όταν 
το ελληνικό στοιχείο αποτελούσε το ένα 
τρίτο του συνολικού πληθυσμού, η Έδεσ-
σα πέρασε στην επικυριαρχία του Aλή 
πασά.
Οι Εδεσσαίοι έλαβαν μέρος στην Επα-

νάσταση του 1821 και στο Μακεδονικό 
Αγώνα. Η πόλη απελευθερώθηκε τον 
Οκτώβριο του 1912, ενισχύθηκε με μι-
κρασιάτες πρόσφυγες το 1923 και γνώρι-
σε περίοδο βιομηχανικής ακμής κατά το 
Μεσοπόλεμο. 
Σημείο αναφοράς για τους κατοίκους 

της Έδεσσας αλλά και τους επισκέπτες 
αποτελούν, ασφαλώς, οι καταρρά-
κτες της πόλης. Κάτω από το μεγαλύτερο 
καταρράκτη, που φέρει την ονομασία Kά-
ρανος, υπάρχουν μικρό σπήλαιο και το 
εκκλησάκι της Aνάληψης.
Στην κατάφυτη τοποθεσία με τα αιω-

νόβια πλατάνια και την ωραία θέα είχαν 
ιδρυθεί στα τέλη του 19ου και τις αρχές 
του 20ού αιώνα εργοστάσια κλωστοϋφα-
ντουργίας, η ακμή των οποίων τοποθε-
τείται στο Μεσοπόλεμο.
Στην περιοχή του Πάρκου Καταρρα-

κτών λειτουργούν Υπαίθριο Μουσείο Νε-
ρού (στην παλαιά βιομηχανική ζώνη της 
Έδεσσας με τους υδροκίνητους μύλους, 
που χρονολογούνται κατ’ αρχήν από τα 
μέσα έως τα τέλη του 19ου αιώνα) και Κέ-
ντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Έδεσ-
σας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
επίσης, η παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι, 
ο μοναδικός πυρήνας που έχει διασωθεί 
από το ιστορικό κέντρο της Έδεσσας. Στο 
Βαρόσι, που υπήρξε η πρώτη χριστιανική 
συνοικία που δημιουργήθηκε μετά την 
άλωση της πόλης από τους Τούρκους, 

σώζονται οι βυζαντινές εκκλησίες της 
Κοίμησης της Θεοτόκου (ο παλαιός μη-
τροπολιτικός ναός, τρίκλιτη ξυλόστεγη 
βασιλική του 14ου αιώνα, με αξιόλογο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο και τοιχογραφίες που 
χρονολογούνται γύρω στο 1380) και των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, καθώς 
και το κτίριο του παλαιού Παρθεναγω-
γείου (1877), που χρησιμοποιείται ως 
πολιτιστικό κέντρο και εκθεσιακός χώρος. 
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών της 

Έδεσσας συγκεντρώνουν ο κομψός πέ-
τρινος πύργος με τα έξι ρολόγια και οι λε-
γόμενοι μικροί καταρράκτες στο κέντρο 
της πόλης, το μοναστήρι της Αγίας Τριά-
δας στην περιοχή του Λόγγου και το πέ-
τρινο τοξωτό γεφύρι (Ρωμαϊκών ή Βυζα-
ντινών Χρόνων, ανακατασκευασμένο επί 
Τουρκοκρατίας) στη θέση «Κιουπρί». Η 
περιοχή του Ψηλού Βράχου διαθέτει εκ-
πληκτική θέα, ενώ το δάσος της Γαβαλιώ-
τισσας και το άλσος Χίλια Πεύκα προσφέ-
ρονται για πικνίκ και άμεση επαφή με τη 
φύση.

Έδεσσα: Η πόλη  
των καταρρακτών
Πόλη με πολλά τρεχούμενα νερά, μεγάλα πάρκα, δεντρόφυτους 
δρόμους, αλλά και υπέροχη θέα στον εύφορο μακεδονικό κάμπο,  
η Έδεσσα είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

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 Opening in September 2021, in Fort Lauderdale, Florida For pick up 
and deliveries

THE ORIGINAL PETROS
1613 rue William
Montreal (Quebec) H3J 1R1

THE WESTMOUNT PETROS
4785 rue Sherbrooke Ouest
Montreal (Quebec) H3Z 1E9

THE OUTREMONT PETROS
234, Avenue Laurier Ouest
Montreal (Quebec) H2T 2N8

LITTLE ITALY PETROS
6896 Rue Saint-Dominique
Montreal (Quebec) H2S 3B2

www.restaurantpetros.ca
514.938.5656

Fine Greek Cuisine Discover at the Petros restaurant, the tradition of  
Greek taverns, authentic cuisine.

HHaappppyy  MMootthheerr''ss  DDaayy
From all of us at Petros Restaurant to all the  

special mothers in your lives, we'd like to wish you a 

Family 
Style Special
Boneless leg of lamb

or Whole Salmon Filet
includes rice, potatoes, vegetables

and dessert (Baklava or Yogurt)

Trio Medley of Greek dips
Zucchini Chips

Greek or Beet or Green Salad
Grilled Salmon  or  Med Sea Bass
Lamb Chops  or  Roasted Lamb

or Tomahawk Chop
Dessert incl.

Two for

$150

$99

Choice of
Greek or

Green 
Salad
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ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER

Η μόνη αγάπη που μπορεί 
να ‘ναι στον κόσμο όλο 
άφθαρτη και αναλλοίωτη 
είναι της μάνας μόνο...

Χρόνια Πολλά  
στις Μανούλες  
όλου του Κόσμου !

Ιωαννα ΠλαΪτης
www.mountroyalcem.com  |  jplaitis@mountroyalcem.com 

940, ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4  |  T: 514 495-8082  |  F: 514 495-8872

À L’ÉCOUTE 
de nos citoyens !
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 Aglaia 
REVELAKIS
Conseillère municipale 
District de Chomedey

514-242-5761
a.revelakis@laval.ca
facebook.com/arevelakis.al

Εύχομαι σε όλες τις Όμορφες Μητέρες 
που μας έδωσαν ζωή και απεριόριστη αγάπη 

και όλες τις Όμορφες Μέλλουσες Μητέρες

Χρόνια Πολλά 
για την Εορτή της 

Μητέρας! 

Ο συνιδρυτής της Microsoft και μέτο-
χος σε πολλές εταιρείες που πουλά-

νε εμβόλια, Μπιλ Γκέιτς, εμφανίστηκε κά-
θετα αντίθετος στην άρση των πατεντών 
των εμβολίων κατά της Covid-19. 

Ο Μπιλ Γκέιτς, σε πρόσφατη συνέντευ-
ξη του στο Sky News, υποστήριξε πως τα 
πνευματικά δικαιώματα δεν έχουν καμία 
σχέση με την παγκόσμια προσπάθεια 
αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι πατέντες εμβολίων κατά του νέου κο-
ρωνοϊού, σαν αυτά που έχουν αναπτυχθεί 
στα εργαστήρια φαρμακευτικών κολοσ-
σών όπως η βρετανο-σουηδική Pfizer και 
η αμερικανική Moderna, προστατεύονται 
πλήρως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου (ΠΟΕ).
Χώρες όπως η Ινδία και η Νότια Αφρική, 

με μεγάλες ανάγκες για τον εμβολιασμό 
του πληθυσμού τους αλλά και με σοβα-
ρές ελλείψεις σε αποθέματα εμβολίων, 
ασκούν πιέσεις για την απελευθέρωση 
της πατέντας του εμβολίου. Ωστόσο, στην 
πρότασή τους αντιστέκεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και άλλες πλούσιες χώρες 
του πλανήτη.

Ο Γκέιτς, ο οποίος μέσω του ιδρύματος 
«Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς» συμμετέχει 

ενεργά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, χα-
ρακτηρίζει την άρση των περιορισμών για 
τις πατέντες «κακή ιδέα».

Ερωτηθείς σχετικά από το βρετανικό δί-
κτυο Sky News, ο Αμερικανός δισεκατομ-
μυριούχος υποστήριξε ότι η απελευθέ-
ρωση των πατεντών δε θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Αυτό που καθυστερεί τη διανομή των 

εμβολίων δε σχετίζεται με τις πατέντες και 
τα πνευματικά δικαιώματα», είπε ο Γκέιτς 
και εξήγησε ότι, «δεν έχουμε να κάνουμε 
με ένα αδρανές εργοστάσιο, το οποίο έχει 
την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και 
ως διά μαγείας φτιάχνει ασφαλή εμβόλια. 
Όπως γνωρίζετε αυτά τα πράγματα πρέ-
πει να δοκιμαστούν. Κάθε στάδιο της πα-
ρασκευής των εμβολίων πρέπει να γίνεται 
με μεγάλη προσοχή».
Να σημειωθεί εδώ, πως θεωρητικά του-

λάχιστον, η άρση των πατεντών θα βοη-
θούσε στο να αναπτυχθούν περισσότερα 
εμβόλια, με τον Μ. Γκέιτς στο παρελθόν 
να έχει υποστηρίξει πως είναι αναγκαίο 
να εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης και έχει 
επικρίνει τις δυτικές χώρες για τ’ ότι δεν 
έχουν μεριμνήσει για τις αφρικανικές και 
τις ασιατικές, ώστε να προμηθευτούν και 

οι πιο φτωχές χώρες τον αναγκαίο αριθμό 
εμβολίων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον 
Μπιλ Γκέιτς, η απελευθέρωση των πατε-
ντών δε θα επισπεύσει τη διαδικασία της 
διανομής των εμβολίων.
Ο Αμερικανός αναφέρθηκε στην εμπει-

ρία του μέσα από το ίδρυμά του, το οποίο 
συμβάλει στην οργάνωση της παραγω-
γής εμβολίων σε αναπτυσσόμενες χώρες 
όπως η Ινδία και υποστήριξε ότι οι φτω-
χότερες χώρες θα έχουν μια πιθανότητα 
να αποκτήσουν επαρκείς προμήθειες, 
μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία το ανο-
σοποιητικό πρόγραμμα των αναπτυγμέ-
νων κρατών. «Συνήθως στην παγκόσμια 
υγεία απαιτείται έως και μια δεκαετία για 
να φτάσει ένα εμβόλιο από τις πλούσιες 
στις φτωχότερες χώρες του κόσμου», είπε 
κυνικά.

ΣΤΑ 26 ΔΙΣ. $ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
Τεράστια είναι τα κέρδη για τις φαρμα-

κευτικές εταιρείες από τους εμβολια-
σμούς για τον κορωνοϊό, όπως αποδεικνύ-
εται από σχετική έρευνα της οργάνωσης 
«Συμμαχία για το Εμβόλιο των Λαών» 
(People’s Vaccine Alliance).

Όπως αναφέρεται, τα κέρδη από τις πω-
λήσεις εμβολίων, τριών μόνο εκ των κορυ-
φαίων φαρμακευτικών εταιρειών, ανήλ-
θαν το 2020 στο ύψος των 26 δισ.$ – ποσό 
ικανό να καλύψει τον εμβολιασμό όλης 
της Αφρικής.

Σύμφωνα με το People’s Vaccine Alliance, 
τα κέρδη που αποκόμισαν ήδη οι μεγάλες 
φαρμακευτικές είναι σκανδαλώδη, τη 
στιγμή που μεγάλο μέρος του παγκόσμιου 
πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στα εμβό-
λια, είτε διότι είναι πολύ ακριβά είτε διότι 
είναι ελάχιστες οι προμήθειες.
Το κίνημα ζητά κατάργηση της πατέντας 

των εμβολίων και συνεργασία για την πα-
ρασκευή πιο φτηνών εμβολίων σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, κατέληξε δε στο ποσό των 
26 δισ. $ υπολογίζοντας ότι η Pfizer έχει 
μοιράσει 8,44 δισ. δολάρια σε μερίσματα, 
η Johnson & Johnson 10,5 δισ. δολάρια 
και 3,2 δισ. σε μετοχές και η AstraZeneca 
3,6 δισ. δολάρια.

Η μεγάλη ζήτηση των εμβολίων, σε μια 
περίοδο που η παγκόσμια οικονομία έχει 
«παγώσει» λόγω της πανδημίας, ευθύνε-
ται για την ανάδειξη ενός νέου κύματος 

δισεκατομμυριούχων, αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του PVA.

Ο Ουγούρ Σαχίν, ιδρυτής της BioNTech 
που συνεργάζεται με την Pfizer για την 
παρασκευή του εμβολίου BNT162b2  έχει 
τώρα μετοχές που αξίζουν 5,9 δισ. δο-
λάρια και ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος 
και διευθύνων σύμβουλος της Moderna, 
Stéphane Bancel, έχει στην κατοχή του 
μετοχές αξίας 5,2 δισ. δολαρίων.
«Πρόκειται για μια κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης για τη δημόσια υγεία και όχι μια 
ευκαιρία για κέρδη» λέει η Άννα Μάριοτ, 
σύμβουλος της Oxfam, οργάνωση που 
έχει ενταχθεί στο κίνημα. «Δε θα έπρεπε 
να αφήνουμε τις πολυεθνικές να αποφα-
σίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθά-
νει, την ώρα που αυτές αυξάνουν την κερ-
δοφορία τους».

Περίπου 700 εκατομμύρια δόσεις εμβο-
λίων για τον κορωνοϊό  έχουν διανεμηθεί 
παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ωστό-
σο η συντριπτική πλειοψηφία έχει αγορα-
στεί από τις πλούσιες χώρες.

Κατά μέσο όρο, όπως είπε στις αρχές 
του μήνα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντχανόμ 
Γκεμπρεγεσούς, στις χώρες με υψηλά ει-
σοδήματα, σχεδόν ένας στους τέσσερις 
πολίτες έχουν λάβει εμβόλιο. Στις φτωχές 
χώρες, η αντίστοιχη αναλογία είναι ένας 
στους 500.

«Μιλάμε για εμβόλια που έχουν χρη-
ματοδοτηθεί με δημόσιο χρήμα και είναι 
απολύτως απαραίτητα σε ολόκληρο τον 
κόσμο, εάν θέλουμε να δώσουμε ένα τέ-
λος στην πανδημία» λέει η Χέιντι Τσόου, 
της οργάνωσης Global Justice Now.
«Είναι ηθικά απαράδεκτο οι ηγέτες των 

πλουσίων χωρών να επιτρέπουν σε μια 
μικρή ομάδα εταιρειών να κρατούν κλει-
δωμένες τις πατέντες και την τεχνολογία, 
ενώ πουλάνε τις περιορισμένες δόσεις 
που παράγουν σε όποιον πληρώσει τα πε-
ρισσότερα».
Η AstraZeneca επιβεβαίωσε τις καταβο-

λές των μερισμάτων, σύμφωνα με τον 
Guardian, οι οποίοι, όπως αναφέρει, πή-
ραν το ρίσκο να επενδύσουν στο εμβόλιο. 
Εκπρόσωπος της φαρμακευτικής δήλωσε, 
ότι η πολυεθνική έχει παραδώσει τα 37 
από τα 38 εκατ. δόσεις που έχουν μοιρα-
στεί σε 100 χώρες μέσω της πλατφόρμας 
Covax.

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέ-

λουν επιστήμονες είτε να έχουν χρημα-
τιστεί, είτε να έχουν δεχθεί πιέσεις από 
διάφορους κυβερνώντες, ώστε να επιβλη-
θούν lockdown. 

Πριν από λίγο καιρό, μία από τις με-
γαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας, η 
«Die Welt», είχε ρίξει τη «βόμβα» πως 
επιστήμονες εξαγοράστηκαν από τη γερ-
μανική κυβέρνηση, ώστε να στηρίξουν 

τα «προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα» 
των lockdown. Η γερμανική εφημερίδα 
προχώρησε σε αποκάλυψη, ότι το υπουρ-
γείο Εσωτερικών της χώρας προσέλαβε 
επιστήμονες από το ινστιτούτο Robert 
Koch και πολλά πανεπιστήμια, προκειμέ-
νου να δικαιολογήσουν τα αυστηρά μέ-
τρα περιορισμού των κοινωνικών επαφών 
στη χώρα, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021.
Τα έγγραφα – περισσότερα από 200 σε-

λίδες που ανακτήθηκαν από την εφημε-
ρίδα μετά από μια νομική αντιπαράθεση 
με το Ινστιτούτο Koch, αποκαλύπτουν 
την εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ του 
υπουργείου Εσωτερικών και των ερευνη-
τών – ιατρών.

Σύμφωνα με μια καταχώριση, ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Markus Kerber ζητά από 
τους ερευνητές να αναπτύξουν ένα επι-
στημονικό μοντέλο για την εξάπλωση των 
κρουσμάτων, σύμφωνα με οποίο θα πα-
ρέχουν στήριξη για «προληπτικά και κα-
τασταλτικά μέτρα» δηλαδή όσα οδήγησαν 
στα δύο lockdown που αποφασίστηκαν.

Σε μόλις τέσσερις ημέρες, οι επιστήμο-
νες που εργάζονταν σε στενό συντονι-
σμό με το υπουργείο δημιούργησαν ένα 
απόρρητο κείμενο εργασίας, το οποίο πε-
ριέγραφε ένα «χειρότερο σενάριο», βάσει 
του οποίου πάνω από ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν 
από τον ιό COVID-19 εάν η κοινωνική ζωή 
συνεχιζόταν όπως ήταν πριν από την παν-
δημία.

Παράλληλα και στις ΗΠΑ φέρεται να 
έχουν συμβεί διάφορα σκάνδαλα. 
Ο Steve Deace, συγγραφέας του Amazon 

bestseller βιβλίου «Faucian Bargain», δή-
λωσε ότι μη εκλεγμένοι γραφειοκράτες 
όπως ο Anthony Fauci σκόπιμα αποκρύ-
πτουν σημαντικές πληροφορίες για τον 
covid-19, ενώ παράλληλα λογοκρίνουν 
φωνές και γνώμες που αντιτίθενται στην 
πολιτική που ακολουθείται στη μάχη με 
τον κορωνοϊό. 

Σύμφωνα με τον Deace, μέσω αυτών των 
ενεργειών, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι 
θέλουν να μεγαλώσουν τη δύναμη που 
ήδη έχουν και να επιβάλουν με αυτόν τον 
τρόπο την πολιτική τους σε πάσης φύσεως 
ζητήματα, με αφορμή την πανδημία. 
Αλλά και δημοσίευμα του newsweek.

com* υποστηρίζει ότι 500 επιστήμονες 
των ΗΠΑ βρίσκονται υπό έρευνα για πι-
θανή συνεργασία με την Κίνα και το CCP 
σύμφωνα με έκθεση και ανακοίνωση του 
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ.
Πολλοί από αυτούς έχουν ενεργή συμ-

μετοχή και μεγάλη επιρροή σε θέματα 
«αντιμετώπισης» του covid-19 (lockdown, 
πιστοποιητικά εμβολιασμού, περιορισμός 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων). 

*Over 500 U.S. Scientists Under 
Investigation for Being Compromised 
by China (newsweek.com)
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Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ροντρί-
γκο Ντουτέρτε (φωτ.), ζήτησε από 

την αστυνομία να συλλαμβάνει όσους δε 
φορούν σωστά τη μάσκα τους, ακόμη και 
όσους την έχουν κάτω από τη μύτη, καθώς 
η χώρα είναι αντιμέτωπη με μεγάλη άνοδο 
των κρουσμάτων κορωνοϊού. Ο Ντουτέρτε 
έδωσε αυτή τη νέα εντολή μετά τη συνεδρί-
αση της ομάδας δράσης κατά του κορωνοϊ-
ού, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε 
από το γραφείο Τύπου του, στο οποίο 
φαίνονται όλοι να φορούν μάσκα 
εκτός από τον ίδιο τον Φιλιπ-
πινέζο πρόεδρο. Ο υπουργός 
Δικαιοσύνης και ο διοικητής 
της αστυνομίας έχουν ζητή-
σει από τα μέλη των δυνά-
μεων της τάξης να επιβάλουν 
πρόστιμα ή κοινωνική εργα-
σία στους παραβάτες, αντί να 
τους συλλαμβάνουν, μετά το θά-
νατο ενός άνδρα, τον οποίο αστυνο-
μικοί ανάγκασαν να κάνει… 100 κάμψεις(!) 
επειδή παραβίασε την απαγόρευση κυκλο-
φορίας.

Όμως ο Ντουτέρτε δήλωσε, ότι οι αστυ-
νομικοί θα πρέπει να είναι αδιάλλακτοι με 
τους ανθρώπους που φορούν λάθος τη μά-
σκα τους. «Οι εντολές μου στην αστυνομία 
είναι ότι πρέπει να συλλαμβάνουν τους 
ανθρώπους που δε φορούν σωστά τη μά-
σκα τους», τόνισε. «Δεν το κάνω για εμένα, 
αλλά για εσάς. Είναι προς το συμφέρον της 
χώρας να μη μολύνετε κανέναν και να μη 

μολυνθείτε». Πέρυσι ο Ντουτέρτε, γνωστός 
για τις ακραίες και συχνά προσβλητικές 
του δηλώσεις, είχε επισημάνει ότι οι δυ-
νάμεις ασφαλείας θα πρέπει να ανοίγουν… 
πυρ(!) εναντίον όποιου προκαλεί «αταξία» 
στις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς 
lockdown, με τις οργανώσεις προάσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταφέ-
ρονται εναντίον του. 
Ο εκπρόσωπος του Φιλιππινέζου προέ-
δρου, Χάρι Ρόκε, επιβεβαίωσε ότι δό-

θηκε εντολή στην αστυνομία να 
συλλαμβάνει όσους δε φορούν 

σωστά τη μάσκα τους, ενώ δι-
ευκρίνισε ότι ενδέχεται να 
παραμένουν υπό κράτηση 12 
ώρες.
Η οργάνωση προάσπισης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Karapatan απάντησε ότι πρό-

κειται για μια απόφαση «αντιε-
πιστημονική και αναποτελεσματική», 

ενώ κατήγγειλε και την «υπερβολική χρήση 
βίας» από την αστυνομία.
«Ο υπερπληθυσμός στα κέντρα κράτησης 

όπου οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, απο-
τελεί ήδη κίνδυνο για την υγεία των φυλα-
κισμένων. Το να συλλαμβάνουμε εκατοντά-
δες άλλους για να τους βάλουμε σε εγκατα-
στάσεις όπου είναι αδύνατο να τηρούνται 
οι αποστάσεις, απλώς θα διευκολύνει τη 
γοργή εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών 
όπως η covid-19», τόνισε η ΜΚΟ.

© Newsbreak.gr

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ,  
ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΝΤΟΥΤΕΡΤΕ

Εντολή σύλληψης όσων δε φορούν  
σωστά τη μάσκα τους!
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Επανερχόμενοι στο νόμο C-51, πρέπει 
να προστεθεί, ότι η Υπηρεσία Υγείας του 
Καναδά (Health Canada) έχει τη δικαιοδο-
σία να βάλει πρόστιμο ως $5 εκατομμύρια, 
σε εταιρείες φυσικών προϊόντων που δεν 
έχουν εγκριθεί, μια και τις περισσότερες 
φορές η έγκριση έρχεται καθυστερημένη, 
και όταν έρχεται, η εταιρεία έχει ήδη κλείσει.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Harper, έκοψε και 
μείωσε τις χορηγίες για έρευνα στους τε-
λειόφοιτους μαθητές στους επιστημονικούς 
κλάδους. 

Αυτό οδήγησε πολλούς να εγκαταλείψουν 
τη χώρα και να πάνε εκεί που τα κράτη 
χρηματοδοτούν τις έρευνες, όπως η Αμε-
ρική. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι 
οι έρευνες στα πανεπιστήμια συνάμα χρη-
ματοδοτούνται και από τις φαρμακευτικές 
βιομηχανίες για εύρεση νέων φαρμάκων. 
Η βάση όμως είναι οι κυβερνητικές χορηγή-

σεις. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, 
που ο Καναδάς δεν είχε τη δυνατότητα να 
κάνει έρευνες πάνω στα εμβόλια.

 
ΤΟ "ΦΑΡΜΑΚΙ" ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η εξάρτηση των Καναδών από τις ξένες 
φαρμακευτικές, έχει οδηγήσει στη συνεχή 
αύξηση των τιμών που πληρώνουμε για 
φάρμακα. Ένας από τους ποθητούς σκο-
πούς στο πρόγραμμα των φιλελεύθερων, 
στον εκλογικό αγώνα του Οκτώβρη 2019, 
ήταν η μείωση των τιμών των φαρμάκων.

Θέλοντας να βάλουν φρένο, τον Αύγουστο 
του 2019, πέντε φαρμακευτικές κατέθεσαν 
αγωγή κατά της κυβέρνησης, ότι αυτό που 
θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι αντισυ-
νταγματικό. 

Η αγωγή έγινε στο Ανώτατο δικα-
στήριο του Κεμπέκ από τα καναδι-
κά παραρτήματα των: αμερικανι-
κών Merck & Co και Johnson & Johnson’s 
Janssen Inc, των γερμανικών Bayer 
AG και Boehringer Ingelheim και της γαλ-
λικής Servier Inc.
Και οι δέκα, δικαιολογήθηκαν ότι οι τιμές 

των φαρμάκων θεσπίζονται από τις επαρ-
χιακές κυβερνήσεις και ότι η μείωση των 
τιμών θα αποτρέψει περαιτέρω επενδύσεις 
στην έρευνα για νέα φάρμακα.
Υπενθυμίζουμε, ότι παρόμοιο πόλεμο 

έκανε ο Trump, κατά των φαρμακευτικών 
εταιριών, εισάγοντας στην αρχή τα προϊό-
ντα των… καναδικών εταιρειών φαρμάκων! 
Άγνωστο όμως είναι, αν οι εισαγωγές προ-
ερχόντουσαν από τα καναδικά παραρτήμα-
τα των αμερικανικών εταιρειών…
Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη των φαρμα-

κευτικών εταιρειών, που τον Οκτώβριο του 
2020 απείλησαν την κυβέρνηση Trudeau, 
ότι δεν πρόκειται να λανσάρουν καινούργια 
φάρμακα στον Καναδά, που μπορεί να σώ-
σουν ζωές, επειδή η κυβέρνηση συνεχίζει να 
βάζει πίεση για χαμηλές τιμές φαρμάκων.
Συγκεκριμένα, το 2019 ο οργανισμός της 

Αμερικής FDA, που ελέγχει και δίνει άδεια 
κυκλοφορίας στα φάρμακα, έχει δώσει 
το «πράσινο φως» σε 54 νέα φάρμακα, 
τα οποία μόνο 15 έχουν δοθεί για έλεγ-

χο από την Υπηρεσία Υγείας του Καναδά 
(Health Canada). 
Τα υπόλοιπα οι φαρμακευτικές δεν πρόκει-

ται να δώσουν για έγκριση, ως αντίποινα της 
προσπάθειας της Καναδικής Κυβέρνησης 
να μειώσει τις τιμές όλων των φαρμάκων 
που έχουν φτάσει στα ύψη. Με άλλα λόγια, 
εκβιάζουν!

Η κυβέρνηση όμως έχει απόλυτο δίκιο να 
θέλει να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων. 
Σύμφωνα με στοιχεία, η τιμή τους έχει αυξη-
θεί μεταξύ το 1997 και το 2005 κατά 12,2%, 
και από το 2007 ως το 2020 άλλο 17%. Αυτό 
προτρέπει τις επαρχίες να ζητούν περισ-
σότερα χρήματα από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση για την υγεία. Εδώ θα πρέπει 
να γνωρίζουμε, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση πληρώνει μόνο το 3% των φαρμακευ-
τικών δαπανών των επαρχιών.

Η φαρμακευτική αγωγή είναι πολύ δαπα-
νηρή για τους πολίτες. Μόνο στο Κεμπέκ, 
τα πράγματα είναι καλύτερα, μια και υπάρ-
χει το κυβερνητικό πρόγραμμα φαρμάκων, 
κάτι που θέλει να θεσπίσει παν-καναδικά 
η Οτάβα, όπως και παρουσίασε στον πρό-
σφατο προϋπολογισμό, αν την «αφήσουν» 
οι φαρμακευτικοί κολοσσοί.

 
ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΣΟΥΛΑ  
ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ…
Το 2011, η αγορά φαρμάκων στον Καναδά 

ήταν η όγδοη σε πωλήσεις, αντιπροσωπεύ-
οντας το 2,6% όλων των πωλήσεων στον 
κόσμο. Το 2013 οι 574 εκατομμύρια αγω-
γές – συνταγές φαρμάκων απέφεραν 29 δις. 
Τα πρωτεία είχε η Johnson & Johnson με 

1,75 δις σε πωλήσεις. Η μοναδική καναδική 
εταιρεία Apotex που βρίσκεται στις πρώ-
τες 10 (πέμπτη σε πωλήσεις) είχε 1,21 δις 
έσοδα. Από το 2011 ως το 2019 οι πωλήσεις 
φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 35%.

Εδώ ανοίγουμε μία παρένθεση, για τον 
ανεξήγητο φόνο του ιδιοκτήτη της Apotex 
Barry Sherman και της συζύγου του, στις 
15 Δεκεμβρίου 2017, στην οικία τους στο 
Τορόντο. 

Αν και υπάρχει αμοιβή 10 εκατομμύριων 
για εξυγίανση της υπόθεσης, ο φόνος του 
ζευγαριού Sherman παραμένει μυστήριο… 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε 

τα κέρδη των φαρμακευτικών που προω-
θήθηκαν χάρις τον κορωνοϊό.

Ως τώρα, μιλάμε για 26 δις σε κέρδη. Να 
φανταστείτε ότι η ASTRAZENECA παρόλες 
τις επικρίσεις και τις ολίγες θρομβώσεις που 
δημιουργήθηκαν στους εμβολιασμένους 
από το εμβόλιο της, τριπλασίασε τα κέρδη 
της φτάνοντας στα 1,5 δις.

Και γιατί όχι, εφόσον αυτή και οι άλλες 
φαρμακευτικές έχουν ένα προϊόν που επι-
βάλλεται στους καιρούς μας, ακόμα και με 
«το ζόρι» από ορισμένες κυβερνήσεις. Μην 
αμφισβητείται ότι αργά η γρηγορά αυτή η 
επιβολή θα γενικευτεί…

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Εδώ και δύο εβδομάδες, στο αμερικανικό 

τηλεοπτικό πρόγραμμα πολιτικού περιεχο-
μένου του NBC, Meet the Press, ο πρω-
θυπουργός Justin Trudeau ανέφερε ότι ο 
Καναδάς θα είχε τα μέσα να αναπτύξει ένα 
εμβόλιο κατά του ιού COVID-19 πριν από 
μερικά χρόνια, αλλά εξήγησε ότι η παγκο-
σμιοποίηση είχε μειώσει σημαντικά τις δυ-
νατότητες των καναδικών φαρμακευτικών 
εταιρειών.
«Είχαμε τις δυνατότητες τις τελευταίες δε-

καετίες. Όμως, η υπεξαίρεση και η παγκο-
σμιοποίηση, σήμαινε ότι δεν είχαμε πλέον 
την ικανότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Αυτό που έπρεπε να τονιστεί στη συνέ-
ντευξη, ήταν η αποχώρηση της καναδικής 
κυβέρνησης επί σχεδόν τρεις δεκαετίες από 
τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευ-
νας, που γίνεται στα διάφορα πανεπιστήμια 
και εργαστήρια. Μόλις φέτος, η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει σημαντικά 
στην εγχώρια φαρμακευτική έρευνα και 
βιομηχανία. Όπως ως τώρα αυτό δεν ισχύει.
Εμπράκτως, τα πράγματα δείχνουν, ότι ενώ 

η καναδική κυβέρνηση τα δίνει όλα στους 
ξένους γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας, 
οι χρηματοδοτήσεις στην εγχώρια φαρμα-
κευτική βιομηχανία και στην εγχώρια έρευ-
να είναι λιγοστή ή σε πολλές περιπτώσεις 
ανύπαρκτη. Με άλλα λόγια, αγοράζουμε τα 
ξένα «προϊόντα» αλλά δεν προσπαθούμε 
να επενδύσουμε στα καναδικά, μη τυχόν 
και μας ξανακάνουν «νταντά».

Έτσι είχε γίνει με την επιμονή των Αμερι-
κάνων να καταστρέψει ο Καναδάς το πρω-
τοπόρο και καταπληκτικό πολεμικό αερο-
πλάνο Arrow της αεροναυτικής καναδικής 
εταιρείας Avro. Το αεροπλάνο αυτό πετούσε 
σε ύψος 50.000 πόδια και σε υπέρ-ταχύτατα 
Max 1,9 – σχεδόν δύο φορές την ταχύτητα 
του ήχου. Σε σύγκριση με το CONCORDE 
που πετούσε στα 60.000 πόδια και με τα-
χύτατα Max 2,09 – δύο φορές την ταχύτητα 
του ήχου.

Μόνο που το Arrow κατασκευάστηκε το 
1958 και θα γινόταν εκείνη την περίοδο το 
καλύτερο αεροπλάνο που υπήρχε. Αλλά 
όπως είπαμε, αυτό ήταν αντίθετο στα σχέ-
δια του Αμερικανικού πενταγώνου και της 
πολεμικής βιομηχανίας των Αμερικανών. 
Με τι δικαίωμα μια μικρή και αδύναμη 
χώρα θα μπορούσε να υπερισχύσει στην 
τεχνολογία της Αμερικής και να γίνει υπερ-
δύναμη καθώς και εξαγωγέας πολεμικών 
αεροπλάνων του ΝΑΤΟ και άλλων χωρών; 
Ποτέ των ποτών. Ο τότε καναδός πρωθυ-
πουργός υπέκυψε για διάφορους λόγους 
στην αμερικανική επιβουλή και στις 20 Φε-
βρουαρίου 1959 σταμάτησε το πρόγραμμα 
κατασκευής των Arrow, ενώ μέσα σε δύο 
μήνες τα πάντα, από μηχανήματα, καλούπια 
και φυσικά τα ίδια πρωτότυπα αεροπλά-
να, ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ. Από τότε ο Καναδάς 
προμηθεύεται αεροπλάνα από τη σύμμαχο 
γείτονα χώρα, Αμερική.
Κάτι παρόμοιο φαίνεται κατάφεραν οι 

σύμμαχοι Αμερικάνοι να κάνουν και με 
τη φαρμακευτική βιομηχανία μας. Αυτό 
αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα από 
τις «κραυγές» απόγνωσης των καναδικών 
φαρμακευτικών εργοστασίων που αγνοεί 
η καναδική κυβέρνηση.

 
«ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ  
ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ»
Κάθε μέρα που περνάει, έρχονται στο 

προσκήνιο και άλλα στοιχεία που αποδει-
κνύουν την έλλειψη στήριξης της Καναδικής 
κυβέρνησης στις εγχώριες φαρμακευτικές 
εταιρείες. Ορισμένες από αυτές μάλιστα, 
αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από 
άλλες χώρες οι οποίες -όπως το Ισραήλ- άρ-

παξαν την ευκαιρία και έγιναν συνεταίροι 
και χορηγοί των καναδικών βιομηχανιών. 

Η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης από 
την καναδική κυβέρνηση οδήγησε το κλεί-
σιμο πολλών από αυτών.

Ένα από τα παραδείγματα είναι το επιστη-
μονικό κέντρο έρευνας λοιμώξεων ασθενει-
ών του πανεπιστημίου Λαβάλ, όπου λόγω 
απόρριψης χρηματοδότησης 2 εκατομμυρί-
ων δολαρίων, αναγκάστηκε να σταματήσει 
τις έρευνες που έκανε για τον Κορωνοϊό.

Η φαρμακευτική Providence 
Therapeutics με έδρα το Τορόντο έμεινε 
σημαντικά πίσω στον αγώνα κατασκευής 
εμβολίων, διότι έλαβε μόνο 8 εκατομμύ-
ρια δολάρια ενίσχυση από την καναδική 
κυβέρνηση, ενώ αντιθέτως η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια 
στη Moderna για την έρευνα και κατασκευή 
των εμβολίων της. Αυτά είναι δύο από τα 
πολλά παραδείγματα. Υπάρχει όμως και το 
«κερασάκι στην τούρτα» που μας κάνει να 
αναρωτιόμαστε… γιατί; 

 
ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΗ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Ενώ λοιπόν οι κυβερνήσεις, τόσο η ομο-
σπονδιακή όσο και οι επαρχιακές, «κόβουν 
φλέβες» για την προώθηση των ξένων εμβο-
λίων, μια καναδική θεραπεία αντισωμάτων 
COVID-19 κάθεται σε ράφια νοσοκομείων 
και φαρμακείων εν μέσω του τρίτου κύμα-
τος της πανδημίας της χώρας, επειδή οι 
γιατροί λένε ότι δεν έχει προγραμματιστεί 
ως τώρα από τις κυβερνήσεις και τις υγει-
ονομικές αρχές η χορήγηση του φαρμάκου.
«Είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό 

που διαθέτουμε μια θεραπεία που δεν 
μπορούμε πραγματικά να χρησιμοποιή-
σουμε», δήλωσε ο ειδικός για τις ασθένειες 
μόλυνσης Dr. Deepali Kuma στα Καναδικά 
ενημερωτικά μέσα, όπως το CTV. 

Πρόκειται για το bamlanivimab ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα που στρέφεται εναντίον 
της ακίδας πρωτεΐνης του SARS-CoV-2, του 
ιού που προκαλεί COVID-19. Το φάρμακο 
μιμείται την ικανότητα του ανοσοποιητι-
κού συστήματος να καταπολεμά τον ιό και 
αναπτύχθηκε από την καναδική AbCellera 
Biologics Inc. του Βανκούβερ με την υπο-
στήριξη (επιτέλους…) της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης, η οποία είχε δεσμεύσει έως 
και 175,6 εκατομμύρια δολάρια στην εται-
ρεία το Μάιο του 2020 για την ανάπτυξη 
θεραπειών αντισωμάτων.
Σύμφωνα με τη Health Canada, το 

bamlanivimab μπορεί να αποτρέψει την επι-
δείνωση των συμπτωμάτων και να μειώσει 
τη νοσηλεία σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
που έχουν μολυνθεί με COVID-19.
Η θεραπεία μίας δόσης, η οποία πωλείται 

από την Eli Lilly Canada Inc., μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης όπως τα νοσοκομεία, καθώς 
χορηγείται ενδοφλέβια στους ασθενείς.
«Ως θεραπεία αντισωμάτων, αποτελεί 

μέρος μιας μεγάλης κατηγορίας φαρμά-
κων που χρησιμοποιούνται συνήθως για 

τη θεραπεία ασθενειών, όπως ο καρκίνος 
και η ρευματοειδής αρθρίτιδα», δήλωσε 
ο Sachdev Sidhu, καθηγητής μοριακής 
γενετικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, 
τονίζοντας ότι ως μέθοδος θεραπείας είναι 
μια… επικυρωμένη μορφή.
Η Health Canada ενέκρινε το φάρμακο το 

Νοέμβριο του 2020 με την προσωρινή εντο-
λή που αφορά την εισαγωγή, πώληση και 
διαφήμιση φαρμάκων για χρήση σε σχέση 
με το COVID-19. 
Σύμφωνα με τη Health Canada, 26.000 

δόσεις της θεραπείας αγοράστηκαν για 
40 εκατομμύρια δολάρια και διανεμήθη-
καν μεταξύ των επαρχιών. 

Ωστόσο, σχεδόν καμία από αυτές τις δό-
σεις δεν έχει χρησιμοποιηθεί…
«Χώρες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν 

το bamlanivimab για να βοηθήσουν να κρα-
τήσουν τους ασθενείς με COVID-19 εκτός 
νοσοκομείου και να μειώσουν τους θανά-
τους για μήνες. Περισσότεροι από 400.000 
ασθενείς με COVID-19 παγκοσμίως έχουν 
επωφεληθεί από το φάρμακο», όπως ανα-
φέρει ο Michael McDougall, εκπρόσωπος 
της Eli Lilly.

Σύμφωνα με την AbCellera Biologics, μελέ-
τες έχουν δείξει ότι η θεραπεία είναι απο-
τελεσματική έναντι του SARS-CoV-2 και η 
παραλλαγή εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ’ όλα αυτά, οι 
επαρχιακές υγειονομικές αρχές δεν έχουν 
ακόμη διαθέσει τη θεραπεία στους Κανα-
δούς…
Ο διευθύνων σύμβουλος της AbCellera 

Biologics, Carl Hansen, βρίσκει «θλιβερό» 
ότι το φάρμακο δεν είναι προσβάσιμο στον 
Καναδά.
Ο Χάνσεν είπε ότι η επαρχιακή κυβέρνη-

ση της Βρετανικής Κολομβίας δεν εξέδωσε 
σχέδιο, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της 
θεραπείας, αναγκάζοντας τους γιατρούς να 

την αφήσουν στα ράφια.
Εν τω μεταξύ, η πρόσφατη ανάκληση 

της αδειοδότησης έκτακτης ανάγκης του 
bamlanivimab από την Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων των ΗΠΑ θα μπορούσε να 
προκαλέσει σύγχυση με το κοινό. 
«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εξουσι-

οδότηση bamlanivimab στον Καναδά και η 
Eli Lilly δε ζήτησε από την Health Canada 
να ανακαλέσει την εξουσιοδότησή της. Το 
Bamlanivimab που χρησιμοποιείται από 
μόνο του, είναι αποτελεσματικό έναντι της 
παραλλαγής B.1.1.7 (UK), η οποία είναι η 
κύρια παραλλαγή που κυκλοφορεί στον 
Καναδά το τελευταίο διάστημα», δήλωσε 
ο Geoffroy Legault – Thivierge της Health 
Canada. 
Δεδομένου ότι χορηγείται μέσω ενδοφλέ-

βιας, οι ειδικοί λένε ότι το Bamlanivimab 
πρέπει να χορηγείται σε νοσοκομείο εντός 
10 ημερών από την εμφάνιση συμπτωμά-
των. Εάν ένας ασθενής είναι πολύ άρρωστος, 
η θεραπεία δεν μπορεί να χορηγηθεί.
Στις ΗΠΑ, νοσοκομεία όπως το Johns 

Hopkins Medicine έχουν δημιουργήσει κέ-
ντρα έγχυσης μονοκλωνικών αντισωμάτων 
εξωτερικών ασθενών, για να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
θεραπείας.
«Τα φάρμακα για αντισώματα είναι επίσης 

πιο δύσκολο να γίνουν», είπε ο καθηγητής 
Sidhu και με τη δόση να κοστίζει άνω των 
1.500$ το bamlanivimab δεν είναι και το 
φθηνότερο φάρμακο. 

Στις ΗΠΑ, οι ερευνητές διερευνούν επίσης 
τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων ως 
προληπτική επιλογή για ευάλωτες ομάδες, 
όπως ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, που 
δεν ανταποκρίνονται στα εμβόλια COVID-19. 

Αυτοί οι ασθενείς παράγουν λίγα ή καθό-
λου αντισώματα, είτε ως αποτέλεσμα θερα-
πείας για άλλες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, 

είτε επειδή γεννήθηκαν με εξασθενημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα.

Ομοίως, το bamlanivimab αποδείχθηκε ότι 
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτω-
ματικών COVID-19 μεταξύ των κατοίκων 
και του προσωπικού των εγκαταστάσεων 
μακροχρόνιας περίθαλψης, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής 
φάσης III από την Eli Lilly που διεξήχθη σε 
συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλερ-
γίας και Μολυσματικών ασθενειών (NIAID) 
και το δίκτυο πρόληψης COVID-19. Καθώς 
οι λοιμώξεις συνεχίζουν να αυξάνονται, η 
αξιοποίηση αυτής της «παραμελημένης» 
θεραπείας θα έσωζε ζωές. 
Ο ιατρός Kumar προτρέπει τους επαρχια-

κούς ηγέτες και αξιωματούχους υγείας, να 
συμφωνήσουν για να βρουν έναν τρόπο για 
την εφαρμογή του Bamlanivimab στο σύ-
στημα υγείας του Καναδά. 
Τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να δημι-

ουργήσουν κινητές κλινικές και κέντρα 
έγχυσης, για να βοηθήσουν στη διάθεση 
της θεραπείας αντισωμάτων σε όσους θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν.
«Τα νέα δεδομένα που έρχονται, δείχνουν 

ότι αυτές οι θεραπείες αποτρέπουν πραγ-
ματικά το θάνατο και αποτρέπουν τις νο-
σηλείες και εάν πρόκειται να μειώσουμε το 
βάρος στα δωμάτια έκτακτης ανάγκης και 
στα κρεβάτια του νοσοκομείου μας, τότε 
πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πώς να 
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις θεραπείες σε 
μεγάλη κλίμακα», ανέφερε ο Kumar.
Πάνω από δώδεκα γιατροί και μέλη του 

συμβούλιου μολυσματικών ασθενειών υπέ-
γραψαν επιστολή, καλώντας όλα τα επίπεδα 
κυβέρνησης να συνεργαστούν με κλινικές 
και νοσοκομεία για να αυξήσουν την πρό-
σβαση σε μονοκλωνικά αντισώματα και να 
επισπεύσουν την έγκριση συνδυασμένων 
μονοκλωνικών αντισωμάτων.
«Τα στοιχεία για αυτές τις θεραπείες είναι 

τώρα αρκετά ισχυρά – και οι παρενέργειες 
είναι αρκετά περιορισμένες – ότι οι Καναδοί 
γιατροί θα πρέπει να μπορούν να προσφέ-
ρουν αυτές τις θεραπείες σε επιλέξιμους 
ασθενείς», αναφέρει η επιστολή. 
«Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες απο-

δέχονται αυτά τα στοιχεία και έχουν ήδη 
δημιουργήσει πάνω από 5.000 τόπους έγχυ-
σης, που έχουν χορηγήσει αυτή τη θεραπεία 
σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους», 
σημειώνεται στην επιστολή.
Οι επιστήμονες ιατροί πιστεύουν ότι εί-

ναι απαραίτητο ο Καναδάς να αρχίσει τη 
χορήγηση δόσεων της θεραπείας για να 
αποτρέψει περισσότερους Καναδούς από 
το θάνατο του COVID-19. Μια θεραπεία 
που ήδη έχει χρυσοπληρωθεί από τους 
καναδούς φορολογούμενους και κάθεται 
στα ράφια. 
Τέλος να υπενθυμίσουμε, ότι η φαρμα-

κευτική εταιρία SATONIZE (https://sanotize.
com/) με έδρα στο Βανκούβερ, που πρόκει-
ται να βγάλει έως το τέλος του έτους σπρέϊ 
θεραπείας του ιού, χρηματοδοτείτε από το… 
Ισραήλ (η ιδιοκτήτρια Dr. Gilly Regev είναι 
Καναδο-ισραηλινή) αντί από τον Καναδά. 
Γιατί άραγε; ■ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αίμα στην Αθήνα για το Κυπριακό
Στις 9 Μαΐου 1956 χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομονοίας για να διαδηλώσουν υπέρ της 
Κύπρου | Το συλλαλητήριο κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία, με 4 νεκρούς και 265 τραυματίες...

Στις 9 Μαΐου 1956 χιλιάδες λαού συ-
γκεντρώθηκαν  στην  Πλατεία  Ομο-

νοίας  για  να  καταδικάσουν  τα  σκληρά 
μέτρα  του  Άγγλου  κυβερνήτη  Χάρντινγκ 
στην Κύπρο. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
βρισκόταν  εξόριστος  στις  Σεϋχέλλες,  η 
ΕΟΚΑ είχε ξεκινήσει τον απελευθερωτικό 
αγώνα στη Μεγαλόνησο και την επόμενη 
ήταν προγραμματισμένη από τις  κατοχι-
κές αρχές η εκτέλεση των αγωνιστών Μι-
χαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. 
Την  Ελλάδα  κυβερνούσε  ο  νέο-εκλεγμέ-
νος πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής.
Οι διαδηλωτές ζητούσαν την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα, αποδοκιμάζοντας 
τον  Υπουργό  Εξωτερικών,  Σπυρίδωνα 
Θεοτόκη, για την ενδοτική του πολιτική. 
«Άξων Αθηνών – Βελιγραδίου – Καΐρου» 
έγραφε  το  πανό που  ξεχώριζε,  υπονοώ-
ντας  την αλλαγή πλεύσης  της  ελληνικής 
εξωτερικής  πολιτικής  και  τη  σύμπλευσή 
της με τους Τίτο και Νάσερ. 
Το συλλαλητήριο διοργάνωσε η Πανελ-
λήνια Επιτροπή Ενώσεως Κύπρου (ΠΕΕΚ), 
με ομιλητή τον πρόεδρό της, Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών Δωρόθεο. Μετά το πέρας του 
συλλαλητηρίου,  οι  συγκεντρωμένοι  θέ-

λησαν  να  οδεύσουν  προς  τη  Βρετανική 
Πρεσβεία  στο  Κολωνάκι,  παρά  τις  προ-

τροπές του Προκαθημένου της Ελλαδικής 
Εκκλησίας  να  διαλυθούν.  Πλησίον  της 

Πλατείας Κλαυθμώνος, η Αστυνομία τους 
εμπόδισε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν 
ταραχές. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν στο 
κέντρο  της  Αθήνας,  με  τα  όργανα  της 
τάξης να ανοίγουν πυρ κατά των διαδη-
λωτών.  Ο  αστυνομικός  διευθυντής  Αρι-
στείδης  Παπαδόπουλος  απομονώθηκε 
και κακοποιήθηκε από τους διαδηλωτές. 
Τραυματίστηκε σοβαρά και περιήλθε σε 
αφασία.
Στην  οδό  Δραγατσανίου,  λόγω  του  ότι 
είχαν στηθεί οδοφράγματα, η σύγκρουση 
ήταν  ιδιαίτερα  σφοδρή,  με  αποτέλεσμα 
να χάσουν τη ζωή τους τρεις διαδηλωτές: 
Ευάγγελος  Γεροντής  (28  ετών),  Ιωάννης 
Κωνσταντόπουλος (21 ετών), Φραγκίσκος 
Νικολάου  (23  ετών),  καθώς  και  ο  αστυ-
φύλακας Κώστας Γιαννακούρης, που πέ-
θανε  στο  νοσοκομείο.  Στα  νοσοκομεία 
μεταφέρθηκαν 265 τραυματίες, 165 από 
σφαίρες αστυνομικών και 100 με μώλω-
πες από χτυπήματα.
Η  κατάσταση  γρήγορα  εκτονώθη-
κε,  αλλά  ήταν  σαφές  ότι  ο  ελληνι-
κός  λαός  απαιτούσε  ενεργητικότερη 
εξωτερική  πολιτική  για  το  Κυπριακό. 

© SanSimera.gr

Κάθε  χρόνο  στις  7  Μαΐου  η  Εκκλησία  θυμάται  την 
εμφάνιση  του  Σταυρού  στα  Ιεροσόλυμα,  το  346, 

όταν στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο Κωνστάντιος 
Β’ και πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος, ο με-
τέπειτα Άγιος. Ήταν η δεύτερη εμφάνιση του Σταυρού, 
ύστερα από αυτή που έγινε στις 27 Οκτωβρίου 312 προς 
το Μέγα Κωνσταντίνο, με το νικητήριο έμβλημα «Εν τού-
τω νίκα»,  την παραμονή της μάχης της Μουλβίας ενα-

ντίον του διεκδικητή του ρωμαϊκού θρόνου Μαξέντιου.
Την τρίτη πρωινή της 7ης Μαΐου 346, μία από τις ημέ-
ρες  της Πεντηκοστής, φάνηκε πάνω από  το  Γολγοθά ο 
Σταυρός  του  μαρτυρίου  του  Χριστού,  σχηματισμένος 
από  υπερφυσικό  φως  και  εκτεινόμενος  προς  το  όρος 
των  Ελαιών.  Παρέμεινε  για  πολλές ώρες  στον  ουρανό 
των Ιεροσολύμων «τας ηλιακάς ακτίνας νικήσας», όπως 
έγραφε ο πατριάρχης Κύριλλος στον αυτοκράτορα Κων-

στάντιο,  γιο  του  Μεγάλου  Κωνσταντίνου,  αναγγέλλο-
ντάς του το υπερφυές θέαμα.
Η θέα  του  Σταυρού προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε 
ολόκληρη την πόλη και οι Χριστιανοί με επικεφαλής τον 
πατριάρχη δόξασαν το Θεό. Τη φανέρωση του Σταυρού 
στην  Ιερουσαλήμ  μαρτυρούν,  εκτός  του  Αγίου  Κυρίλ-
λου, ο Άγιος Αμβρόσιος,  το Πασχάλιον Χρονικόν, αλλά 
και Βυζαντινοί χρονογράφοι.

© SanSimera.gr

Αθήνα, πλατεία Ομονοίας, 9 Μαΐου 1956

Η εμφάνιση του Σταυρού  
στην Ιερουσαλήμ

Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η Εκκλησία θυμάται την  
εμφάνιση του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, το 346, όταν  

στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο Κωνστάντιος Β’  
και πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος,  

ο μετέπειτα Άγιος…
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Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

που διέθεσαν την ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
– ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Στις 7 Μαΐου, επαναστάτησαν τα 
πλούσια και ευημερούντα χωριά του 

Πήλιου, όπου ψυχή της Επανάστασης 
ήταν ο επιφανής διδάσκαλος και κληρι-
κός Άνθιµος Γαζής, ο οποίος είχε µυηθεί 
νωρίς στη Φιλική Εταιρεία και είχε προ-
σφέρει µεγάλες υπηρεσίες στην εθνική 
υπόθεση. 
Σχεδόν ταυτόχρονα υδραίικα πλοία µε-

τέδωσαν την Επανάσταση στην Εύβοια. 
Η επίθεση των επαναστατών κατά της 
Χαλκίδας απέτυχε, αλλά όλη η ύπαιθρος 
επαναστάτησε και µόνο η Χαλκίδα και η 
Κάρυστος έµειναν σαν κέντρα της τουρκι-
κής αντίστασης. 
Από το Πήλιο η φλόγα της Επανάστασης 

µεταδόθηκε αργότερα στη Μακεδονία, 
όπου η εξέγερση παρουσίαζε µεγαλύτε-
ρες δυσκολίες. Η ελληνική µακεδονική 
χώρα της Βαλκανικής είχε τραβήξει τα 
βλέµµατα του Τούρκου κατακτητή λόγω 
της ευφορίας της. Ισχυροί αγάδες είχαν 
εγκατασταθεί, από την κατάκτησή της, 
στα ευφορότερα µέρη της χώρας. 
Παρόλα αυτά είχαν δηµιουργηθεί ελ-

ληνικότατα κέντρα, στα οποία άκμασε 
το εμπόριο, ο πλούτος και τα γράµµατα, 
όπως η Θεσσαλονίκη, το Μοναστήρι, οι 
Σέρρες, η Σιάτιστα, η Κοζάνη, η Καστοριά 
κ.ά. 
Η Φιλική Εταιρεία είχε απλώσει σε όλη 

τη Μακεδονία τα πλοκάµια της και οι άρι-
στοι Μακεδόνες πολεµιστές, διδάσκαλοι, 
ιερείς και πρόκριτοι, είχαν µυηθεί στα 
µυστικά της. Οι Φιλικοί θεωρούσαν τη 
Μακεδονία σαν µία από τις κυριότερες 
εστίες για τον αγώνα της ανεξαρτησίας. 
Επειδή η Μακεδονία κατείχε κεντρική 

θέση στην Ελληνική Χερσόνησο και οι 
Τούρκοι τη θεωρούσαν γέφυρα µεταξύ 
της Κωνσταντινούπολης µε τη Νότιο Ελ-
λάδα, είχαν δηµιουργήσει σ’ αυτήν δύο 
ισχυρά στρατιωτικά κέντρα, τη Θεσσα-
λονίκη και το Μοναστήρι και άλλα µικρό-
τερα, µε ισχυρές φρουρές. Γι’ αυτό, ενώ 
η ιδέα της Επανάστασης στη Μακεδονία 

είχε ωριµάσει, περισσότερο ίσως από την 
υπόλοιπη Ελλάδα, εντούτοις φαινόταν 
ότι στρατιωτικά ήταν δυσκολότατο έργο 
χωρίς τη βοήθεια της Νοτίου Ελλάδος. 
Παρόλα αυτά, η Μακεδονία εξεγέρθη-

κε, αγωνίσθηκε ηρωϊκά και έδωσε πολλά 
δείγµατα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. 
Η ∆υτική Μακεδονία εξεγέρθηκε µε 

κέντρο τη Νάουσα, το Φεβρουάριο του 
1822, από τους αρχηγούς Ζαφειράκη, 
Καρατάσο και Γάτσο, αλλά και εδώ η 
Επανάσταση κατεστάλη µε αγριότητα 
από πολυάριθµο τουρκικό στρατό. 
Η Νάουσα, αφού αντιστάθηκε ηρωϊκά 

επί ένα µήνα, πυρπολήθηκε και οι περισ-
σότεροι κάτοικοι σφαγιάσθηκαν. Τα λεί-
ψανα των επαναστατικών δυνάµεων της 
Μακεδονίας διέφυγαν στη Νότιο Ελλάδα. 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Ο αγώνας της Μακεδονίας είχε µεγάλη 
σηµασία, διότι διακοπτόταν η συγκοινω-
νία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε τη 
Νότιο Ελλάδα, όπου ήταν ευκολότερη η 
εδραίωση της Επανάστασης, λόγω έλλει-
ψης επαρκών δυνάµεων σ’ αυτά τα µέρη. 
Ο ∆. Υψηλάντης, ο οποίος είχε κατέβει 

από τη Ρωσία στην Ελλάδα, σαν αντιπρό-
σωπος του αδελφού του Αλέξανδρου, µε 
άλλους Μακεδόνες οπλαρχηγούς, µεταξύ 
των οποίων και ο περίφηµος Νικόλαος 
Κοσοµούλης, κατάρτισαν επαναστατικό 
σχέδιο δράσης στη Μακεδονία, σύµφω-
να µε το οποίο προβλεπόταν, κατά σειρά: 
α) Εξέγερση του Ολύµπου, β) επανά-

σταση στη Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, την 
Ανατολική Μακεδονία και τα Νησιά, γ) 
κατάληψη των διαβάσεων του Αξιού, 
των Τεµπών, των στενών της Καστοριάς 
και των φυσικά οχυρών θέσεων της Κα-
στανιάς, του Βερµίου και της Σιάτιστας. 

Έτσι, το ισχυρότατο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης θα υπέκυπτε, αφού θα απειλεί-
το από πολλά σηµεία. 
Η Επανάσταση άρχισε από τη Χαλκιδι-

κή, από τον πρωτεργάτη της Εµµανουήλ 
Παππά. Οι οπλαρχηγοί του Ολύµπου, οι 
οποίοι έπρεπε να κινηθούν πρώτοι, φά-
νηκαν διστακτικοί, περιµένοντας βοή-
θεια από τη Νότιο Ελλάδα. 
Την 23η Μαρτίου 1821, ο Παππάς γέµι-

σε πλοίο στη Λήµνο µε όπλα και πολεµο-
φόδια και, αφού πήρε όλη την κινητή 
περιουσία του, απέπλευσε για το Άγιον 
Όρος, όπου πολλοί από τους µοναχούς, 

που ήσαν µυηµένοι στη Φιλική Εταιρεία, 
τον δέχθηκαν µε συγκίνηση και ενθουσι-
ασµό. Σε γενική συνέλευση των ηγουµέ-
νων των µονών, µοναχών και του Παππά, 
αποφασίστηκε η κήρυξη της Επανάστα-
σης. Ταυτόχρονα, ο Παππάς διέταξε τη 
στρατολογία όσων µοναχών και κατοίκων 
της Χαλκιδικής µπορούσαν να φέρουν 
όπλα. 
Ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης, 

είτε επειδή πληροφορήθηκε την επανα-
στατική κίνηση είτε από πρόνοια, έστειλε 
στη Χαλκιδική σηµαντική δύναµη. Η προ-
κλητικότητα των Τούρκων, που απειλού-
σαν γενική σφαγή των Ελλήνων της Χαλ-
κιδικής, επιτάχυνε τη σύγκρουση. 
Περί τα µέσα Μαΐου 1821, οι κάτοικοι 

του Πολύγυρου κήρυξαν την Επανάστα-
ση. Αφού εξόντωσαν τη µικρή φρουρά 
της πόλης, επιτέθηκαν κατά του στρατού, 
τον οποίο ανάγκασαν να υποχωρήσει. 
Μετά από τα γεγονότα αυτά, ο Τούρκος 

διοικητής της Θεσσαλονίκης σε αντίποι-
να αποκεφάλισε πολλούς προκρίτους και 
τον επίσκοπο Κίτρους Πιερίας. 
Στο Άγιον Όρος, ο Παππάς σε γενική συ-

νέλευση στις Καρυές, κήρυξε την Επανά-
σταση, ταυτόχρονα δε επαναστάτησε η 
Κασσάνδρα και έτσι εκδηλώθηκε γενική 
εξέγερση στη Χαλκιδική. 
Μετά την εξέγερση αυτή, ο Σουλτάνος 

έστειλε διοικητή στη Θεσσαλονίκη τον 
Αµπούλ Αβούδ µε 14.000 άνδρες. 
Στα τέλη Οκτωβρίου, αυτός εκστράτευ-

σε κατά της Χαλκιδικής και έπνιξε στο 
αίµα την Επανάσταση. Ο Παππάς, αφού 
κατανάλωσε ολόκληρη την περιουσία 
του για τις ανάγκες του αγώνα και απογο-
ητεύτηκε οικτρά από τις αποτυχίες, µόλις 
κατόρθωσε να επιβιβασθεί σε ψαριανό 
πλοίο και να φύγει στην Ύδρα, όπου είχε 
σκοπό, µε νέες βοήθειες, ν’ αρχίσει τον 
αγώνα σε άλλο σηµείο της Μακεδονίας. 
Περιπλέοντας, όµως, τον Καφηρέα πέ-

θανε και η σορός του µεταφέρθηκε στην 
Ύδρα, όπου ενταφιάσθηκε µε τιµές αρχι-
στράτηγου.

║η συνέχεια στο επόμενο…

Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Η Επανάσταση  
«ριζώνει»

Οι μάχες του πρώτου έτους
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΓΕΡΑΜΑΝΗ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΖ Ε.Α.

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη  
όπως αποτυπώνεται σε πίνακα της εποχής
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GOSS!P
Γιάννης Πάριος & Σοφία Αλιμπέρτη: 
Πάσχα με τους δύο γιους τους!

Μπορεί ο 75χρονος δημοφιλής τραγουδιστής 
Γιάννης Πάριος και η 55χρονη ηθοποιός Σοφία 

Αλιμπέρτη να έχουν χωρίσει από το 1998, αλλά οι δύο 
τους διατηρούν καλές σχέσεις, καθώς μοιράζονται δύο 
γιους: το Νικόλα και το Μιχαήλ – Άγγελο και φέτος 
γιόρτασαν όλοι μαζί το Πάσχα.

Την αποκάλυψη 
πως η οικογένεια 
του Γιάννη Πάρι-
ου «έσμιξε» στην 
Πάρο, όπου ζει 
μόνιμα η Σοφία 
Αλιμπέρτη τα 
τελευταία χρό-
νια, την έκαναν 
οι δύο γιοι του 
τραγουδιστή και 
της ηθοποιού, με 
αναρτήσεις τους 
στα Social media.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλας Βαρθακούρης, που ακολου-
θεί τα μουσικά επαγγελματικά βήματα του πατέρα του 
και έχει γίνει γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυ-
μο Good Job Nicky, ανέβασε στο Instagram μια σειρά 
από ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το οικογενειακό 
τραπέζι τους στην Πάρο, όπου όλοι δείχνουν ευτυχι-
σμένοι.| © SIGMALIVE MAGAZINE

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: 
Φήμες για επανασύνδεση

Η Τζένιφερ Λόπεζ μετά 
το χωρισμό της με 

τον Άλεξ Ροντρίγκες επέ-
στρεψε στην «παρέα» του 
Μπεν Άφλεκ και αμέσως 
οι ψίθυροι του Hollywood 
ξεκίνησαν. Ο Μπεν 
Άφλεκ και η Τζένιφερ Λό-
πεζ υπήρξαν ζευγάρι στις 
αρχές της περασμένης 
δεκαετίας. Έφτασαν κυ-
ριολεκτικά ένα βήμα πριν 
από το γάμο και μαζί δη-
μιούργησαν και ορισμέ-
νες τραγικά κακές ταινίες 
όπως το «Gigli». Το 2003 

τους βρήκε χωριστά, αλλά με την πάροδο του χρόνου, 
δήλωναν και οι δυο πως παραμένουν «φίλοι».
Ίσως όχι με αφορμή τη νοσταλγία για τα γυρίσμα-

τα του «Gigli», αλλά η Τζένιφερ Λόπεζ αμέσως μετά 
τη γνωστοποίηση του χωρισμού της με το βετεράνο 
αθλητή Άλεξ Ροντρίγκες ξεκίνησε να βλέπει τον Μπεν 
Άφλεκ. Το Vanity Fair κατέγραψε το γεγονός ως «δύο 
σελέμπριτι που κάνουν παρέα», χωρίς κάτι το πρωτο-
φανές στην περίπτωση τους, τη στιγμή που τα tabloids 
παγκοσμίως εκφράζουν βεβαιότητα πως αυτή η οικει-
ότητα θα μετατραπεί σε επανασύνδεση.
Αν αυτή η παρέα εξελιχθεί σε μια σχέση, που θα θυμί-

ζει το ρομάντζο της Ελίζαμπεθ Τέιλορ με τον Ρίτσαρντ 
Μπάρτον, που είχε «ανθίσει» ξανά μετά από έναν πο-
λυετή χωρισμό, αυτό μέχρι στιγμής το γνωρίζουν μόνο 
οι «Bennyfer» και κανείς άλλος…|   © News247

Συνεχίζεται η δικαστική μάχη για  
την «κηδεμονία» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Ορίστηκε νέα ημερομηνία για την Αμερικανίδα τρα-

γουδίστρια της ποπ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, να προσέλ-
θει στο δικαστήριο του Λος Άντζελες και να καταθέσει 
σχετικά με την κηδεμονία του πατέρα της.
Από το 2008, μετά το εξιτήριο που πήρε από την ψυ-

χιατρική κλινική όπου νοσηλεύτηκε, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς 
βρίσκεται υπό τη νομική κηδεμονία του πατέρα της, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για όλες της τις επαγγελματι-
κές, οικονομικές και προσωπικές της αποφάσεις. Αν και 
αρχικά θα έπρεπε να έχει ισχύ για ένα χρόνο, συνεχίζε-
ται μέχρι σήμερα.
Η τραγουδίστρια δεν έχει προσέλθει στις ακροάσεις 

του δικαστηρίου. Ο δικηγόρος της τόνισε, ότι αυτή τη 
φορά θέλει να παρευρίσκεται στην αίθουσα του δικα-
στηρίου και να καταθέσει. «Η πελάτης μου ζήτησε ακρό-
αση», είπε στο δικαστήριο ο Samuel Ingham «και μάλι-
στα να γίνει το συντομότερο δυνατό».
Ο δικαστής όρισε νέα δικάσιμο στις 23 Ιουνίου για να 

καταθέσει η ποπ σταρ στο δικαστήριο. Η υπόθεση δεν 
ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό για πολλά χρόνια, μέχρι 
που το κίνημα #FreeBritney, που δημιουργήθηκε από 

τους φαν της, τη δημοσιοποίησε. Μάλιστα, μερικοί από 
αυτούς συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο. 
Η Μπρίτνεϊ εξήγησε πέρυσι μέσω του δικηγόρου της 

ότι δε θέλει πλέον τον πατέρα της να εμπλέκεται στις 
υποθέσεις της.
                                                                          © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Georgina Gentle: «Εκτοξεύει» τη θερμοκρασία 
χάρη στο πλούσιο μπούστο της

Η Georgina Gentle 
είναι μία ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή καλλο-
νή, με ένα υπέροχο 

μπούστο και απί-
θανες καμπύλες. 

Η ξανθιά καλ-
λονή γεννήθηκε 
στη Μελβούρνη 
της Αυστραλίας 
και στην ηλικία 
των 21 μετα-
κόμισε στο 
Λος Άντζελες 
προκειμένου να 
ασχοληθεί με το 
χώρο της σόουμπιζ 

και του μόντελιγκ. 
Το σέξι μοντέλο έχει 

αδυναμία στα μικρο-
σκοπικά μπικίνι και 
εσώρουχα, τα οποία 
αναδεικνύει με τον 
καλύτερο τρόπο.

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

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
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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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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 με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 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. $125

ΜΌΝΌ

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.

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

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

NDG Bright corner unit  with huge windows 
allowing full natural light from dawn to dusk. 
Ideally situated between Monkland Village and 
Hampstead. 10 min walk from Monkland cafes 
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk 
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66, 
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro, 
accessible family friendly neighborhood!

New Bordeaux for rent  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!!!

Pierrefonds Large 6 1/2 for rent  newer 
construction (2004) available immediately 
excellent location just steps from Pierrefonds 
Blvd renovated kitchen with granite countertops 
parquet floors master bedroom with ensuite 
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1 
powder/laundry room in basement 2 car garage 
and 2 car exterior parking included

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Α-Χριστός Ανέστη, Μάγδα μου.
Μ-Αληθώς Ανέστη Αλέκα μου και Χρό-

νια Πολλά.
Α-Χαθήκαμε…
Μ-Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό 

να τα πούμε…
Α-Λοιπόν, τα νέα σου. Πως πέρασες το 

Πάσχα;
Μ-Τι να σου πω; Το γλεντήσαμε. Ψήσαμε 

3 αρνιά, ένα κοντοσούβλι, ένα κοκορέτσι 
και ένα γουρουνόπουλο! Να φανταστείς, 
εκτός από την οικογένεια, τα παιδιά και 
τα εγγόνια και τους φίλους, περνούσαν 
και οι γειτόνοι για μεζεδάκι. Αργότερα 
έβγαλα και τα νόστιμα γλυκά και τσου-
γκρίσαμε και τα πασχαλινά αυγά μας.
Α-Καλά και πως δεν είπες ν’ αρθούμε κι 

εμείς;
Μ-Πού;
Α-Μα στο πανηγύρι που έκανες.
Μ-Καλά, είσαι με τα καλά σου, που θα 

έκανα πανηγύρι με τόσους περιορισμούς, 
σαν αυτούς που μου διηγούνταν η γιαγιά 
μου που έζησε στην κατοχή;
Α-Τότε;
Μ-Απλώς, ήθελα να δω πότε θα με στα-

ματούσες…
Α-Δηλαδή, δεν έκανες…
Μ-Τίποτα. Με το ζόρι το Σάββατο κατά-

φερα να πάω στην Παναγίτσα. Όπως ξέ-
ρεις, δεν επιτρέπεται πάνω από 25 άτομα 
στις εκκλησίες.

Α-Ναι, αλλά επιτράπηκε την ίδια μέρα 
να «παρελάσουν» 30.000 ενάντια των κυ-
βερνητικών μέτρων και δε φορούσαν και 
μάσκα.
Μ-Αυτό το έμαθα που είδα τις ειδήσεις 

το βράδυ. Βλέπεις ακολουθώ τις συμβου-
λές σου να ενημερώνομαι για το τι γίνε-
ται γύρω μου παρά «ποια ληστεία έγινε 
στα… Πατήσια».

Α-Επιτέλους. Οι κόποι μου έπιασαν 
τόπο… 

Μ-Λοιπόν, που λες, κατάφερα και μπή-
κα στην εκκλησία λίγο μετά την Ανάσταση 
και έμεινα ως το τέλος της λειτουργίας. 
Άναψα και το φαναράκι μου με το ΑΓΙΟ 
ΦΩΣ και γύρισα σπίτι. Εκεί φάγαμε το 
βραδάκι με τον Αγαμέμνονα τη μαγειρί-
τσα μου και τσουγκρίσαμε τα αυγουλά-
κια. Εσύ πήγες στην εκκλησία;

Α-Προσπάθησα αλλά όταν φτάσαμε, 
είδα πολύ κόσμο που περίμενε απ’ έξω 
και δεν μπήκαμε μέσα.

Μ-Και δεν πήρες  το ΦΩΣ;
Α-Το πήρα. Μας το έφερε κάποιος επί-

τροπος στο αυτοκίνητο.
Μ-Πάλι καλά…
Α-Και μετά γυρίσαμε σπίτι και τσιμπή-

σαμε κάτι. Δε μου είπες, τα παιδιά και τα 
εγγόνια τα είδες καθόλου;

Μ-Ναι, την Κυριακή. Πέρασαν απ’ έξω 
με τα αυτοκίνητο να μας πουν το «Χρι-
στός Ανέστη».

Α-Και δεν ήρθαν στο σπίτι;
Μ-Τρελάθηκες;
Α-Γιατί; Τι κακό είπα;
Μ-Δεν ξέρεις ότι οι γειτονιές μας γέμι-

σαν από «καταδότες» που με το παραμι-
κρό που βλέπουν καλούν την αστυνομία; 
Τι ήθελες, να φάω κάνα αλμυρό πρόστι-
μο. Δε σφάξανε…
Α-Έχεις δίκιο. Κι εδώ στο Λαβάλ τα ίδια 

έχουμε. Μάλιστα έμαθα, ότι η Φιλιό που 
μένει στο Σαν Ροζ, έφαγε γερό πρόστιμο 
όταν διαπίστωσε η αστυνομία ότι είχε μι-
κρό παρτάκι των 10 στο σπίτι της για την 
ονομασία του Αναστάση της που γιόρτα-
ζε.

Μ-Καλά, δεν το ήξερε που απαγορευό-
ταν;

Α-Το ήξερε αλλά δε φαντάστηκε ότι η 
«καλή» της γειτόνισσα που μένη απένα-
ντι, θα καλούσε την αστυνομία…

Μ-Και δε σκέφτηκε να την καλέσει και 
αυτήν στο παρτάκι; Εγώ αυτό θα έκανα…

Α-Την κάλεσε.
Μ-Τότε;
Α-Απλά που την κάλεσε, ήταν σα να 

διαφήμιζε το πάρτι, και της έδωσε την 
αφορμή να καλέσει την αστυνομία. Αυτή 
ξύπνησε τη γειτόνισσα. Κατάλαβες τώρα;

Μ-Μάλιστα… 
Α-Και σε ρωτώ, δεν είναι άδικο που έφα-

γε η Φιλιό πρόστιμο για 10 άτομα συγκέ-
ντρωση, μπρος στις 30.000 που ήταν σα… 
σαρδέλες και χωρίς μάσκες στη διαδήλω-
ση της Πρωτομαγιάς και που δεν έφαγαν 
πρόστιμο;

Μ-Άδικο και με.. τόνο! Αλλά από την 
άλλη πλευρά, φαντάσου τι θα γινόταν 
αν ζύγωνε η αστυνομία να τους κάνει 
επίπληξη και να τους έδινε πρόστιμο. Ο 
χαμός, σαν τα επεισόδια αιματηρών δι-
αδηλώσεων που βλέπουμε στις ειδήσεις. 
Ξέρω, είναι άδικο. Δύο μέτρα και δύο 
σταθμά, αλλά η στάση της αστυνομίας 
νομίζω ήταν και η πιο σωστή στην προκει-
μένη περίπτωση.
Α-Ναι, δεν το σκέφτηκα. Τότε μπράβο 

τους, που επέλεξαν να μην εξαγριώσουν 
το ήδη εξαγριωμένο πλήθος…

Μ-Να σου πω, αν δεν ήταν για να πάω 
στην Ανάσταση, θα έπαιρνα τον αντρού-
λη μου και θα πηγαίναμε κι εμείς στη δι-
αμαρτυρία…

Α-Μπράβο φιλενάδα, δεν ήξερα που εί-
σαι και… επαναστάτρια.

Μ-Και που είσαι ακόμα!
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Θέλω να πω, ότι εγώ και εκατοντάδες 

χιλιάδες σαν εμένα έχουν βαρεθεί αυτή 
την κατάσταση της καταπίεσης και της 
κλεισούρας. Τα έχουμε πάρει στο κρανίο.

Α- Και από πού βγάζεις τον αριθμό εκα-
τοντάδων χιλιάδων; Αφού ήταν και δεν 
ήταν 30.000.

Μ-Απλά μαθηματικά…
Α-Για εξήγα για να καταλάβω αυτά τα 

μαθηματικά.
Μ-Λοιπόν, εφόσον το 79% των Κεμπε-

κιωτών είναι υπέρ των εμβολίων και πι-
στεύω υπέρ των κυβερνητικών μέτρων, 
αν πάρουμε ότι υπάρχει ένα 20% που 
διαφωνεί, πολλαπλασιάζοντας το 20% με 
τον αριθμό του πληθυσμού του Κεμπέκ 
8,5 εκατομμύρια μας βγαίνει το 1,7 εκα-
τομμύρια. Απ’ αυτό, αν αφαιρέσω τα παι-
διά κάτω των 18 ετών ήτοι 400.000, μας 
μένουν 1,3 εκατομμύρια. Και πάλι λίγα 
είπα «εκατοντάδες χιλιάδες».

Α-Μάλλον έχεις δίκιο…
Μ-Και ξέρεις τι λέει μια παροιμία;
Α-Τι λέει;
Μ-«Φωνή λαού, οργή Θεού».
Α-Απ’ αυτά που μου λες φαντάζομαι ότι 

ακόμα να κάνεις το εμβόλιο…
Μ-Πέτυχες διάνα. Δεν έχω ακόμα πει-

στεί!
Α-Του Θωμά γιορτάζουμε την Κυριακή…
Μ-Ναι, αλλά του «Θωμά» γιορτάζουμε 

εδώ και 14 μήνες με τις ιστορίες του ιού.
Α-Λοιπόν, να ξέρεις, δε θα είμαι αυτή 

που θα σε πιέσει. Το μόνο που θέλω είναι 
να προσέχεις και να το σκεφτείς ξανά που 
το αρνείσαι…

Μ-Για τώρα, ναι. Αργότερα μπορεί να 
αλλάξω γνώμη, όπως μπορείς να αλ-
λάξεις κι εσύ που έτρεξες να το κάνεις…  
Σ’ αφήνω τώρα, διότι πρέπει να ετοιμάσω 
το φαγητό! 
Τα λέμε…
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ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΝΙΑΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ASTRAZENECA 

Σε φρενήρεις ρυθμούς η εκστρατεία 
εμβολιασμού στο Κεμπέκ
Ένας ασθενής – μια γυναίκα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ – 

παρουσιάστηκε στο Hôtel-Dieu de Lévis κατά τη δι-
άρκεια του Σαββατοκύριακου 24-25 Απριλίου, λόγω επι-
πλοκών που θα μπορούσαν να συγκριθούν με ένα θρόμ-
βο αίματος, αφού έλαβε το εμβόλιο «AstraZeneca. 

Το CISSS de Chaudière-Appalaches και το Υπουργείο 
Υγείας (MSSS) δεν ήθελαν να επιβεβαιώσουν τις πληρο-
φορίες, για λόγους εμπιστευτικότητας. Δύο άλλες περι-
πτώσεις θρόμβωσης που συνδέονται με το βρετανικό εμ-
βόλιο έχουν αναφερθεί στο Κεμπέκ τον τελευταίο μήνα. 
Την περασμένη εβδομάδα, έχασε τη ζωή της η πρώτη Κε-
μπεκιότισσα, μια 54χρονη γυναίκα.  
Την ίδια ώρα, η εκστρατεία εμβολιασμού του Κεμπέκ 

για την COVID-19 συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτή την εβδο-
μάδα, 594.770 δόσεις αναμένεται να φτάσουν, σύμφωνα 
με το δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας – προγραμμα-
τισμένες για το μήνα Μάιο.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 166.000 Κεμπεκιότες 
εγγράφηκαν για ραντεβού εμβολιασμού στις 30 Απριλί-
ου, σύμφωνα με ένα email από το τμήμα δημόσιας υγεί-

ας. Από τις 3 Μαΐου, το τμήμα δημόσιας υγείας αναφέρει 
ότι το 37% όλων των κατοίκων του Κεμπέκ έχουν πλέον 
λάβει τουλάχιστον μία δόση.
Για τους λειτουργούς υγείας, παραμένουν προκλήσεις 

να προσπαθήσουν να πείσουν όσους αντιτίθενται στους 
περιορισμούς που έχουν τεθεί να εμβολιαστούν, καθώς 
και να φτάσουν σε μερικά από τα πιο ευάλωτα άτομα 
που ενδέχεται να μην μπορούν να φτάσουν σε κέντρα 
εμβολιασμού.
Ανακύπτουν τώρα ερωτήσεις, σχετικά με το πότε το 

Κεμπέκ θα επιτύχει ανοσία αγέλης – αυτόν τον κρίσιμο 
αριθμό ανθρώπων που έχουν αρκετά αντισώματα για να 
αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς είναι μια μακροπρόθεσμη 
διαδικασία, όχι ένας στόχος που επιτυγχάνεται εν μία 
νυκτί, ενώ η επίτευξη του στόχου αυτού εξαρτάται από 
αρκετούς ανθρώπους που θα εμβολιαστούν πλήρως, είτε 
αυτό γίνεται με μία δόση είτε με δύο.
Το πρόγραμμα των εμβολιασμών για το μήνα Μάιο στο 

Κεμπέκ, έχει ως εξής:
-Από 5 Μαΐου 2021: 40 ετών και άνω.
-Από 7 Μαΐου 2021: 35 ετών και άνω.
-Από 10 Μαΐου 2021: 30 ετών και άνω.
-Από 12 Μαΐου 2021: 25 ετών και άνω.
-Από 14 Μαΐου 2021: 18 ετών και άνω.
Εν τω μεταξύ, η εκστρατεία εμβολιασμών μέσα στο 

χώρο της δουλειάς έχει ξεκινήσει στο Κεμπέκ με εναρ-
κτήριο λάκτισμα στην πολυεθνική CAE στο δήμο Saint-
Laurent, στο Μόντρεαλ, η οποία έχει δεσμευτεί να εμβο-
λιάσει τουλάχιστον 15.000 έως 25.000 Κεμπεκιότες έως 
τον Αύγουστο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της.

Σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η κυβέρνη-
ση του Κεμπέκ, η εταιρεία θα πρέπει να χορηγεί εμβόλια 
στους υπαλλήλους της, στα μέλη των οικογενειών τους 
και στους ανθρώπους της κοινότητας. 
Τα κέντρα εμβολιασμού σε εταιρείες θα πρέπει επίσης 

να τηρούν την ιεράρχηση που καθορίζεται από τη δη-
μόσια υγεία του Κεμπέκ. Το Κεμπέκ σχεδιάζει να εμβο-
λιάσει τουλάχιστον 500.000 άτομα έναντι του COVID-19 
χάρη στη συμβολή μεγάλων εταιρειών στην εκστρατεία 
εμβολιασμού. 

Δεκάδες επιχειρηματικά κέντρα εμβολιασμού πρόκει-
ται να ανοίξουν τις πόρτες τους την επόμενη εβδομά-
δα, συμπεριλαμβανομένου ενός στις εγκαταστάσεις του 
Bombardier στο Dorval. Τουλάχιστον 23 εταιρικά κέντρα 
εμβολιασμού πρόκειται να ανοίξουν στο Κεμπέκ τις επό-
μενες εβδομάδες.
Τα άτομα που είναι επιλέξιμα θα μπορούν να κλείσουν 

ραντεβού στα κέντρα εμβολιασμού εντός της εταιρείας, 
χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Clic Santé.
Αναθέτοντας αυτήν τη διανομή εμβολίων σε μεγάλες 

εταιρείες που έχουν ήδη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπι-
κό στις τάξεις του προσωπικού τους, το Κεμπέκ ελπίζει να 
ελευθερώσει πόρους στο σύστημα δημόσιας υγείας για 
να εξασφαλίσει τη συνέχιση των χειρουργικών επεμβά-
σεων και της περίθαλψης στα νοσοκομεία. Αυτό το χέρι 
βοήθειας από τον ιδιωτικό τομέα, θα βοηθήσει επίσης 
στην παροχή διακοπών αυτό το καλοκαίρι για τους εργα-
ζόμενους στον τομέα της υγείας.
Με εξαίρεση τον ιατρικό εξοπλισμό και τα εμβόλια, όλα 

τα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτών των 
κέντρων εμβολιασμού αναλαμβάνονται από τις ίδιες τις 
εταιρείες. ■

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

ΣΤΟ 232/1034     ΣΤΟ 216/1216
SATELLITE TV  FIBE TV

ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ

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

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

Το ημερήσιο τηλεοπτικό Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 9 ΜΑΪΟΥ 
Μικρό αφιέρωμα στη γιορτή της Μητέρας 

και συνέντευξη με το γνωστό μουσικό  
Παύλο Λάσκαρη

Καλημέρα 
Πατρίδα

SCAN TO DONATE

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Διδασκαλία στο σπίτι  
λόγω covid

Η Πολυτίμη Καρούνη περιγράφει την εμπειρία της  
μετατρέποντας το σπίτι της σε σχολείο για τα παιδιά της

Ήταν και αυτό μέρος των αλλαγών που 
έφερε η πανδημία. Τί κάνει κανείς αν 

φοβάται να στείλει τα παιδιά του στο σχο-
λείο; Για την Πολυτίμη Καρούνη, μητέρα 
3 παιδιών, με το Δημήτρη στην 5η τάξη και 
την Ιωάννα στη 2α δημοτικού στο Σωκράτη, 
το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε 
ένα σημαντικό πρόβλημα. 

Καθώς στο ίδιο σπίτι μένει η μητέρα της, 
που εκτός από την ηλικία έχει και πρόβλη-
μα με το ανοσοποιητικό, η πιθανότητα τα 
παιδιά να φέρουν τον ιό στο σπίτι αποτε-
λούσε ύψιστο πρόβλημα.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
«Δεν πήραμε την απόφαση μονομερώς 

με το σύζυγό μου» λέει σε συνέντευξή της 
στα ΝΕΑ η Κα Καρούνη. «Το συζητήσαμε 
με τα παιδιά και λάβαμε υπόψιν μας τη 
γνώμη τους. Έχουμε 2 επιλογές: Ή πηγαί-
νετε κανονικά σχολείο και δεν μπορούμε 
να δούμε τη γιαγιά ή κάνετε σχολείο στο 
σπίτι και βλέπετε τους φίλους σας για παι-
χνίδι εκτός κλειστών χώρων και μπορούμε 
να βλέπουμε τη γιαγιά».

Η απόφαση πάρθηκε να προχωρήσει η 
οικογένεια σε homeschooling όσο ο ιός 
και η πανδημία ήταν εκτός ελέγχου. Σε 
αυτό συνέβαλε και το αίσθημα αβεβαι-
ότητας που είχαν οι δυο γονείς, ως προς 
τα μέτρα ασφάλειας στα σχολεία από το 
υπουργείο Παιδείας. 

Συνέβαλε επίσης και το γεγονός, ότι το 
υπουργείο Παιδείας δεν ήθελε διαδικτυ-
ακή εκπαίδευση στο σπίτι, κάτι που θα 
επέτρεπε στο Δημήτρη και την Ιωάννα να 
βλέπουν τους συμμαθητές τους. 
Αυτό οδήγησε την Κα Καρούνη να πάρει 

μέρος σε μια δικαστική κίνηση, γι αυτό 
ακριβώς το θέμα, το περασμένο Φθινό-
πωρο.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
Όταν πάρθηκε η απόφαση, το να δηλώ-

σεις τα παιδιά σου για σχολείο στο σπίτι 
ήταν εξαιρετικά εύκολο,   συμπληρώ-
νοντας μία αίτηση στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου. Ο Γολγοθάς ξεκινάει μετά, 
καθώς οι οδηγίες που δίνονται από το 
υπουργείο είναι σε ορολογία εκπαιδευτι-
κών και όχι γονέων.

Η δρομολόγηση πλάνου για τη διδακτέα 
ύλη ήταν πολύ δύσκολη για την Πολυτίμη. 
Εκ των πραγμάτων, ωθήθηκε να αναζητή-
σει τη βοήθεια ενός διαδικτυακού σχολεί-
ου, όπου καθημερινά ένας δάσκαλος δίδα-
σκε τα παιδιά, ενώ παράλληλα βοηθούσε 
την Πολυτίμη να καταλάβει τη δύσκολη 
ορολογία και να σχεδιάσει το πρόγραμμα 
διδασκαλίας για τα παιδιά της, σύμφωνα 
με αυτά που θέλει το υπουργείο. 

Τη βοήθησαν επίσης να συντάξει τους 
ελέγχους με την πρόοδο των παιδιών 
(progression des compétences) που πρέ-
πει επίσης να σταλούν στο υπουργείο.
«Ήταν τεράστια η ενέργεια που δαπανή-

θηκε εκ μέρους μου, για να μάθω έστω 
και επιφανειακά το σύστημα, εκτός από 
το οικονομικό κόστος για να διδάξω τα 
παιδιά μου στο σπίτι» λέει η Κα Καρούνη.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ…
Σύμφωνα με την Πολυτίμη Καρούνη, το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει ευκο-
λίες για εκπαίδευση στο σπίτι. Για γονείς 
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότη-
τα διαδικτυακών σχολείων, τα πράγματα 
είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ωστόσο, καθώς 
η πανδημία μοιάζει να φτάνει στο τέλος 
της και η Πολυτίμη και τα παιδιά ανυπο-
μονούν να γυρίσουν στο Σωκράτη το Σε-
πτέμβριο. 
«Ο Δημήτρης θέλει να αποφοιτήσει με 

τους φίλους του και εγώ ήμουν στενά 
συνδεδεμένη με το σχολείο, καθώς ήμουν 
και στην επιτροπή γονέων» λέει η Κα Κα-
ρούνη. «Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να 
είμαστε πίσω στο σχολείο το Σεπτέμβριο».

Η Πολυτίμη κατά τη διάρκεια  
μαθήματος στο σπίτι με την Ιωάννα

Ο Δημήτρης και η Ιωάννα στην «τάξη»

Διαδικτυακή μάθηση για την Ιωάννα

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Διπλό... ανόδου η 
Ξάνθη, «γκέλες» για 
Ιωνικό - Λεβαδειακό!

Σπουδαία εκτός 
έδρας νίκη με 

την οποία «σκαρ-
φάλωσε» στη 
δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας πήρε 

η Ξάνθη στη Ρόδο, μετά το 1-0 επί του 
τοπικού Διαγόρα, στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής των play-offs Super League 
2.
Κατώτερος της περίστασης αποδείχτη-

κε ο πρωτοπόρος Ιωνικός και στα Χανιά, 
όπου ηττήθηκε από την τοπική ομάδα 
με 1-0, χάνοντας για δεύτερη σερί αγω-
νιστική στο «μίνι πρωτάθλημα»… 
Ο Εργοτέλης πέρασε νικηφόρα από τη 

Λιβαδειά, νικώντας με 1-0 το Λεβαδεια-
κό, με αποτέλεσμα να κάνει άνω κάτω το 
βαθμολογικό πίνακα, όντας πλέον στο -5 
από την κορυφή, στο -3 από τη δεύτε-
ρη θέση και δύο βαθμούς πίσω από την 
ομάδα της Λιβαδειάς! 
Ο Κατσιμήτρος νίκησε Μπιανκόνι και 

Μεχία σε διαδοχικά τετ-α-τετ στο πρώτο 
45λεπτο, ενώ ο Μαρίνος ανέτρεψε τον 
Μπουτσάκη στο 73’, ο Μανουσάκης ευ-
στόχησε από την άσπρη βούλα στο αμέ-
σως επόμενο λεπτό και το εν λόγω σκορ 
διατηρήθηκε μέχρι τέλους…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
2η αγωνιστική

PLAYOUTS
Τρίτη 4 Μαΐου 2021

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 3-3
(23΄Μπάτροβιτς - 30΄πέν. Γιάκος) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΔΟΞΑ ΔΡ. 1-2
(12΄Θεολόγου) 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0
(9΄Μπαράτα, 29΄Περδίκης, 82΄Κούστα)

PLAYOFFS
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΞΑΝΘΗ 0-1
(74΄Καπνίδης) 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-1
(74΄πέν. Μανουσάκης) 
ΧΑΝΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1-0
(68΄αυτ. Παπαγεωργίου)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 24 αγώνες)

PLAYOFFS
01] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 47 (37-23)
02] ΞΑΝΘΗ  45 (26-11)
03] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44 (35-15)
04] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  42 (33-16)
05] ΧΑΝΙΑ  39 (20-14)
06] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 30 (19-27)

PLAYOUTS
07] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  31 (23-24)
08] ΤΡΙΚΑΛΑ  25 (16-21)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 25 (15-22)
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 24 (19-41)
11] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 20 (18-35)
12] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  17 (20-32)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3η αγωνιστική 

Σάββατο 8 Μαΐου 2021
PLAYOUTS

7:45|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
7:45|ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 
7:45|ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΤΡΙΚΑΛΑ

Κυριακή 9 Μαΐου 2021
PLAYOFFS

7:45|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΧΑΝΙΑ 
7:45|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΞΑΝΘΗ 
7:45|ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡ

9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5/5) 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-0
(7΄Παναγιώτου, 29΄πέν. Καλογέρης, 
61΄Ντινόπαπας)
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2-1
(15΄Αδαμάκης, 18΄Γαβριλίδης – 
88΄Λουτσέρο)
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1-1 
(13΄Παπαδόπουλος – 76΄Φιλίποβιτς) 
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0-0
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ (-) 
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού στον Θεσπρωτό)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-0 
(4/5)
(60΄Κανούλας)
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-0
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-0
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού στην Καλλιθέα)
ΡΟΔΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (-) 
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού στον Ασπρόπυργο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (9/5, 10:00) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ (8/5) 
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού στον Θεσπρωτό)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
(Αναβολή λόγω κρουσμάτων 
κορωνοϊού στην Καλλιθέα)

11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12/5, 10:00) 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΡΟΔΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

■ Στο Βόρειο Όμιλο ο Πανσερραϊκός 
και ο Θεσπρωτός έχουν  
από 8 αγώνες.
■ Στο Νότιο Όμιλο από 8 αγώνες 
έχουν Ρόδος, Καλλιθέα, Επισκοπή, 
Αιγάλεω, Νίκη Βόλου, ενώ η Ένωση 
Ασπροπύργου έχει 6 αγώνες.

BASKET LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

Την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας στο μπάσκετ πήρε ο 

Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει 
την Κυριακή 9/5 τον Προμηθέα Πατρών, 
για μια θέση στον… ήλιο. Οι «πράσινοι» 
απέκλεισαν την Τρίτη 4/5 στον αναβλη-
θέντα προημιτελικό το Περιστέρι με το 
άνετο 88-62, ενώ δύο ημέρες μετά, νί-
κησαν επίσης άνετα και το Λαύριο στον 
ημιτελικό με το συντριπτικό 108-71! 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα: 27-16, 53-37, 
74-56, 108-71
Παναθηναϊκός (Κάτας): Μακ 6(2), 
Παπαγιάννης 3, Όγκαστ 5, Παπαπέτρου 
12(1/8τρ.), Χεζόνια 14(2), Δίπλαρος, 
Κασελάκης, Γουάιτ 15(4), Μήτογλου 16(2), 
Μπέντιλ 19(1), Σαντ-Ρος 18(5τρ., 12ασ.) 
Λαύριο (Σερέλης): Κόζι 4(1), Κάρτερ 16(2), 
Σάβατζ 6(2), Μουράτος 10, Ντιαλό 25, 
Ντέιβις 2, Περσίδης, Ερμείδης, Ανοσίκε 
6, Γερομιχαλός 2, Βουλγαρόπουλος, 
Μαστρογιαννόπουλος

■ Με τους πρώτους αγώνες των πλέι-οφ 
συνεχίζεται το ελληνικό πρωτάθλημα 
καλαθοσφαίρισης της Α1, την Τρίτη 11 
Μαΐου. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.

EUROLEAGUE BASKETBALL

Μπαρτσελόνα – Μιλάνο & ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας – Αναντολού Εφές είναι 

τα ζευγάρια του φετινού φάϊναλ-φορ της 
Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, που θα διεξα-
χθεί στη Γερμανία (Κολωνία) στις 28-30 
Μαΐου 2021. Μόνο η ΤΣΣΚΑ προκρίθηκε 
με «σουίπ» επί της Φενερμπαχτσέ (3-0 
νίκες), ενώ οι νικητές των υπόλοιπων 
τριών ζευγαριών προέκυψαν από νίκες 
με 3-2 (Μπαρτσελόνα-Ζενίτ Αγ. Πετρού-
πολης, Μιλάνο-Μπάγερν & Αναντολού 
Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης). 

CHAMPIONS LEAGUE

Αγγλικός τελικός προέκυψε για φέ-
τος, μετά την ολοκλήρωση των 

αγώνων-ρεβάνς, που βρήκαν νικήτριες 
τις Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Οι «πο-
λίτες» νίκησαν για 2η φορά την Παρί Σεν 
Ζερμέν και θα συμμετάσχουν για πρώ-
τη φορά στην Ιστορία τους σε τελικό 
Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ πανάξια πρόκριση 
πήρε και η Τσέλσι, που επιβλήθηκε με 
2-0 στο Λονδίνο της Ρεάλ Μαδρίτης. 
Έτσι, στις 29 Μαΐου στο «Κεμάλ Ατα-
τούρκ» της Κωνσταντινούπολης θα «συ-
γκρουστούν» δύο μεγάλες δυνάμεις του 
βρετανικού (και ευρωπαϊκού) ποδοσφαί-
ρου στο μεγάλο τελικό, που ίσως να γίνει 
με την παρουσία φιλάθλων!
Να σημειωθεί, ότι αυτός θα είναι ο 3ος 

τελικός βρετανικών ομάδων στην Ιστορία 
του θεσμού, μετά από αυτόν του 2008 
στη Μόσχα (Μάντσεστερ Γ. – Τσέλσι 1-1, 
6-5 πέν.) και του 2019 στη Μαδρίτη (Λί-
βερπουλ – Τότεναμ 2-0). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σ.Ζ. 2-0 (2-1)
(11΄,63΄Μαχρέζ) 
Τσέλσι-Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 (1-1)
(28΄Βέρνερ, 85΄Μάουντ)

EUROPA LEAGUE

Εν αντιθέσει με το Τσάμπιονς Λιγκ, 
στο Europa League δεν προέκυψε 

βρετανικός τελικός. Αυτό συνέβη, διότι η 
Άρσεναλ δεν κατάφερε να ανατρέψει το 
1-2 του πρώτου αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, 
έμεινε στο 0-0 στον επαναληπτικό του 
Λονδίνου, κι έτσι οι Ισπανοί θα διεκδι-
κήσουν το τρόπαιο κόντρα στη Μάντσε-
στερ Γ. Οι «μπέμπηδες» έχοντας ως… 

μαξιλαράκι το 6-2 του πρώτου αγώνα με 
τη Ρόμα, υπέστησαν γλυκιά… ήττα με 3-2 
στη Ρώμη και έφυγαν… για τελικό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Άρσεναλ-Βιγιαρεάλ 0-0 (1-2) 
Ρόμα-Μάντσεστερ Γιουν. 3-2 (2-6) 
(57΄Τζέκο, 60΄Κριστάντε, 83΄αυτ. Τέλες – 
39΄,68΄ Καβάνι)

MLS 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3η αγ. 1&2 Μαΐου) 
NY Red Bulls-Chicago 2-0, Real Salt 
Lake-Sporting Kansas City 3-1, Montreal-
Columbus Crew 0-0, Houston Dynamo-
Los Angeles FC 1-1, New England-Atlanta 
Utd 2-1, Philadelphia-NY City 0-2, 
Orlando-FC Cincinnati 3-0, Minnesota 
Utd-Austin FC 0-1, FC Dallas-Portland 
Timbers 4-1, San Jose-DC United 4-1, 
Nashville SC-Inter Miami 0-0, Seattle 
Sounders-LA Galaxy 3-0, Vancouver-
Colorado Rapids 0-1
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες) 
(WESTERN): Seattle 7, San Jose, Real 
Salt Lake (2αγ.), Austin FC, LA Galaxy 6, 
Los Angeles FC 5, FC Dallas, Houston, 
Vancouver, Sporting KC, Colorado Rapids 
4, Portland 3, Minnesota Utd 0 
(EASTERN): New England 7, NY City 
6, Orlando, Montreal 5, Atlanta, Inter 
Miami 4, NY Red Bulls, DC United, 
Nashville SC 3, Columbus 2 (2αγ.), 
Toronto (2αγ.), Philadelphia, Chicago, FC 
Cincinnati 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(7 ΜΑΪΟΥ): Real Salt Lake-San Jose
(8 ΜΑΪΟΥ): Chicago-Philadelphia, NY Red 
Bulls-Toronto FC, Columbus-DC United, 
Nashville SC-New England, Vancouver-
Montreal, FC Dallas-Houston, Orlando-
NY City, LA Galaxy-Los Angeles FC, 
Colorado-Minnesota
(9 ΜΑΪΟΥ): Inter Miami-Atlanta Utd, 
Portland Timbers-Seattle Sounders, 
Sporting KC-Austin FC
(12 ΜΑΪΟΥ): Toronto FC-Columbus, 
Inter Miami-Montreal, Philadelphia-
New England, Houston-Sporting KC, 
Minnesota-Vancouver, San Jose-Seattle 
Sounders
(13 ΜΑΪΟΥ): DC United-Chicago 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 9 αγώνες) 

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΚΑΒΑΛΑ  22 (19-7)
02] ΒΕΡΟΙΑ  20 (11-2)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 19 (13-2)
04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  14 (10-9)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 13 (8-8)
06] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  11 (6-7)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  9 (4-6)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6 (7-13)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 5 (6-13)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 (4-21) 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  16 (8-2)
02] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 15 (7-7)
03] ΡΟΔΟΣ  13 (7-4)
04] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  13 (5-4)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  12 (11-8)
06] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  12 (5-3)
07] ΑΙΓΑΛΕΩ  9 (5-10)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  8 (4-5)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 6 (3-8)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 (3-7)

Σταθερά στην κορυφή  
Καλαμάτα και Καβάλα

PLAY-OFF & PLAY AOUT
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ  
PLAYOFF

ΤΕΤΑΡΤΉ 5 ΜΑΪΟΥ 2021
ΑΡΉΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
(14΄Μάνος - 82΄Φορτούνης) 
ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 2-2  
(28΄, 53΄πέν. Χατζηγιοβάνης -  
10΄Σουάρεθ, 42΄πέν. Μπαράλες) 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-2 
(92΄πέν. Τάνκοβιτς - 47΄Κρμέντσικ, 
51΄πέν. Σβαμπ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 PLAY-OFF

(σε 33 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  83 (77-18)
02] ΠΑΟΚ   61 (58-32)
03] ΑΡΉΣ  59 (41-24)
04] ΑΕΚ   55 (51-44)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 52 (40-29)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 46 (34-37)

 PLAY-OUT
(σε 31 αγώνες)

07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  40 (31-35)
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 35 (27-32)
09] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  32 (20-40)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  31 (27-39) 
11] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 31 (26-39)
12] ΟΦΗ  28 (26-45)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 27 (17-39)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   24 (22-44)

• Υποβιβάζεται ο 14ος, ενώ ο 13ος δίνει 
αγώνα κατάταξης με τον 2ο της Σούπερ 
Λιγκ 2 για την παραμονή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOUTS
12:30|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
12:30|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 
12:30|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΉΤΟΣ 
12:30|ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΉ

ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΜΑΪΟΥ 
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOFFS 

08:00|ΠΑΟΚ-ΑΡΉΣ 
10:15|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
12:30|ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

ΤΕΤΑΡΤΉ 12 ΜΑΪΟΥ 
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ PLAYOFFS 

12:30|ΑΡΉΣ-ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ 
12:30|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΕΚ 
12:30|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Άλμα ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση,  
κράτησε «ζωντανό» τον ΠΑΟ
Ατυχία και διαιτησία «πλήγωσαν» τον ΠΑΟ | Στην αναμονή για Ευρώπη  
ο Άρης, λόγω Φορτούνη και Γκάμα
Άκης Τριανταφύλλου
© Ή ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΉ

Ο ΠΑΟΚ επέκτεινε στο ΟΑΚΑ το φε-
τινό αήττητο σερί του απέναντι 

στην ΑΕΚ, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, 
πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη του (1-
2) σε έξι ματς. 
Πέρασε έτσι στη δεύτερη θέση της 

βαθμολογίας τον Άρη και άφησε μέσα 
στο παιχνίδι για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 
στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των 
πλέι οφ, τόσο τους «κίτρινους». 
Να σημειωθεί ότι την επόμενη αγω-

νιστική, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα δώ-
σουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αγώνα 
δίχως αύριο...
Η νίκη για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρ-

σία ήταν δίκαιη, ειδικά στο Β΄ ημίχρονο 
όπου κυριάρχησε, απέναντι σε μια ΑΕΚ 
που παρουσιάστηκε σε ένα ακόμη ματς 
νωχελική και ανήμπορη να βρει λύσεις.

ΠΑΟ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-2
Ο Παναθηναϊκός βρήκε τις δυνάμεις να 

ισοφαρίσει δύο φορές τον κακό του… 
δαίμονα Αστέρα Τρίπολης αλλά στο Β΄ 
ημίχρονο η τύχη δεν ήταν με το μέρος 
του. Δύο δοκάρια (72,΄90΄), μια μονα-
δική ευκαιρία με τον Χουάνκαρ στο 63΄ 
και η διαιτησία του Γκορτσίλα που έδω-
σε ανύπαρκτο πέναλτι στους Αρκάδες, 
με το οποίο έκαναν το 1-2, τον άφησαν 
τελικά στο ισόπαλο 2-2 και τον απομά-
κρυναν ακόμη περισσότερο από την 
Ευρώπη. Οι «πράσινοι» δικαιούνταν τη 
νίκη αλλά για τέταρτη φορά φέτος δεν 
κατάφεραν να επικρατήσουν του συ-
γκροτήματος του Μίλαν Ράσταβατς.

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
Ο Αρης έχασε μοναδική ευκαιρία να 

σφραγίσει το ευρωπαϊκό του εισιτή-
ριο, τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη των 
πλέι οφ, ωστόσο ένας αντίπαλος, ο Κώ-

στας Φορτούνης και ένας… δικός του, 
ο Μπρούνο Γκάμα, τον άφησαν στην 
αναμονή. Οι Θεσσαλονικείς μέχρι το 
82΄κρατούσαν τη νίκη με το γκολ του 
Μάνου από το 14΄, όμως ο άσος του 
Ολυμπιακού, που λίγο πριν είχε περά-
σει αλλαγή, του πήρε τη μπουκιά από 
το στόμα. Μοιραίος παίκτης για τον Άρη 
ήταν ο Πορτογάλος μέσος, ο οποίος στο 
89΄έχασε πέναλτι ενώ στο 90΄ είχε σουτ 
στο δοκάρι!
Ο Αρης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως 

ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με πολλές αλ-
λαγές στο σχήμα του, καθώς πρόθεση 
του Μαρτίνς είναι να δώσει ευκαιρίες σε 
όλους τους παίκτες του μέχρι το τέλος 
της σεζόν και στο μεγαλύτερο μέρος του 
αγώνα είχε τον έλεγχο. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα ο Σουρλής που ξεκίνησε 
για πρώτη φορά στη βασική 11άδα και 
ο 17χρονος Καλογερόπουλος που έκανε 
ντεμπούτο.

Οι αριθμοί της 7ης αγωνιστικής των Playoffs
Ο ΠΑΟΚ ήταν 

ο μεγάλος 
κερδισμένος της 
7ης αγωνιστι-
κής των Playoffs, 
αφού κατάφερε 
να νικήσει την 
ΑΕΚ εκτός έδρας 
για το πρωτά-

θλημα μετά από εννέα και πλέον χρό-
νια, και να ανέβει στη δεύτερη θέση της 
βαθμολογίας.
Μάλιστα, με εκείνο το «διπλό» του 

2012, ο ΠΑΟΚ συμπλήρωνε τέσσερις δι-
αδοχικές νίκες σε βάρος της ΑΕΚ, όπως 
και τώρα.
Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε νέα ζημιά 

στον Παναθηναϊκό με μια ακόμα ισο-
παλία. Η ομάδα της Αρκαδίας είναι η 
μοναδική στο φετινό πρωτάθλημα, που 
δεν έχασε ένα τουλάχιστον παιχνίδι από 
τους «πράσινους». Ο Παναθηναϊκός νί-
κησε τουλάχιστον μια φορά και τις 12 
άλλες ομάδες της κατηγορίας.
Η 7η αγωνιστική είχε και ενδιαφέροντα 

αριθμητικά συμπληρώματα για ομάδες 
και παίκτες.
500... γκολ συμπλήρωσε ο Αστέρας 

Τρίπολης στην ιστορία του στη Super 
League. Η ομάδα της Τρίπολης χρειά-
στηκε 452 αγώνες για να τα φτάσει, ενώ 
έχει δεχτεί 482. Ο Ροτζέριο Μάρτινς με 
πέναλτι πέτυχε το πρώτο στις 7 Οκτω-
βρίου 2007 σε βάρος του Παναθηναϊκού 

και χάρισε στον Αστέρα την πρώτη νίκη 
στην ιστορία του με 1-0. Και ο Χερόνιμο 
Μπαράλες πέτυχε με πέναλτι το 500ο 
της ομάδας, πάλι σε βάρος του Παναθη-
ναϊκού. Τα 307 είναι εντός έδρας και τα 
193 εκτός.
400... ισοπαλίες συμπλήρωσε ο Ολυ-

μπιακός στην ιστορία του στην Α’ Εθνι-
κή/Super League με το 1-1 που έφερε με 
τον Άρη. Σε 1986 αγώνες ο Ολυμπιακός 
έχει ακόμα 1321 νίκες και 265 ήττες. 
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τις λιγότερες 
ισοπαλίες από τις υπόλοιπες ομάδες των 
Playoffs, με εξαίρεση βέβαια τον Αστέρα 
Τρίπολης που έχει λίγα παιχνίδια.
100... ισοπαλίες με σκορ 1-1 στην έδρα 

του συμπλήρωσε ο Άρης στο παιχνίδι με 
τον Ολυμπιακό. Έχει ακόμα 106 ισοπαλί-
ες με 0-0, 113 νίκες με 2-0 και 146 νίκες 
με 1-0, σαν συχνότερα σκορ. Το πρώτο 
1-1 στην έδρα του ήταν στις 15 Νοεμβρί-
ου 1959, Άρης – Πανιώνιος (82’ κεφαλιά 
Γρηγοριάδης – 15’ σουτ Χάιτας).
100... αγώνες με τον Ολυμπιακό στη 

Super League συμπλήρωσε ο Ανδρέας 
Μπουχαλάκης μπαίνοντας ως αλλαγή 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Είναι ο 79ος 
παίκτης στην ιστορία της ομάδας, που 
φτάνει τριψήφιο αριθμό συμμετοχών 
στην Α’ Εθνική/Super League.
100... επίσημους αγώνες με τη φανέλα 

του Άρη έφτασε ο Χαβιέ Ματίγια, με την 
είσοδό του στο παιχνίδι με τον Ολυμπια-
κό. Έχει 86 στη Super League, εννέα στο 

Κύπελλο Ελλάδας και πέντε στα Κύπελ-
λα Ευρώπης.
100... γκολ έχει δεχτεί πλέον ο Αλέ-

ξανδρος Πασχαλάκης στην καριέρα του 
στη Super League. Ο 32χρονος τερμα-
τοφύλακας του ΠΑΟΚ είχε κρατήσει το 
«μηδέν» στα τρία προηγούμενα παιχνί-
δια, κρατώντας με επιμονή το παθητικό 
του στα 99. Και παραλίγο να το κάνει 
και αυτή τη φορά, αλλά το πέναλτι του 
Τάνκοβιτς τον νίκησε. Ωστόσο, ήταν ένα 
γκολ που δεν κόστισε βαθμολογικά. Ο 
Πασχαλάκης έφτασε στο 111ο παιχνίδι 
στην κατηγορία, για να φτάσει τα 100 
γκολ. Το πρώτο τού το είχε βάλει στις 27 
Μαρτίου 2014 ο Θέμης Τζημόπουλος, 
στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα – Πανθρακι-
κός 1-1.
7... μόνο παίκτες του Ολυμπιακού 

έχουν πλέον περισσότερα γκολ στο 
πρωτάθλημα από τον Κώστα Φορτού-
νη. Ο Κώστας Φορτούνης μπήκε ως αλ-
λαγή για τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» και ισοφάρισε τον Άρη, για 
να φτάσει τα 65 γκολ στη Super League 
με την «ερυθρόλευκη φανέλα». Ο διε-
θνής μεσοεπιθετικός έφτασε πλέον στην 
8η θέση των σκόρερ όλων των εποχών 
του Ολυμπιακού στην Α’ Εθνική/Super 
League, όπου «συγκατοικεί» με τον Γιώ-
τη Τσαλουχίδη. Στην έβδομη θέση είναι 
ο αείμνηστος Αριστείδης Παπάζογλου 
με 72.
                                                     © slgr.gr
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Όπως ήδη είναι γνωστό, η Φιλική Εταιρεία ξεκίνησε ως 
μια πρωτοβουλία με την πεποίθηση ότι η Ελληνική 
Κοινότητα Μείζωνος Μόντρεαλ έφτασε σε ένα σημείο 
όπου απαιτείται λεπτομερής επανεξέταση της δομής 
της, της λειτουργίας της και του τρόπου με τον οποίο 
εξυπηρετεί την ευρύτερη ελληνική παροικία του 
Μόντρεαλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας καλούν όλους τους συμπάροικους σε μια διαδικτυακή 
διαβούλευση όπου ο κ. Χρήστος Σύρρος θα παρουσιάσει τις προτάσεις για μια 
ανανεωμένη Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. 

Τετάρτη 12 Μαΐου, 2021
8:00μ.μ.

***Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να εγγραφείτε******Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να εγγραφείτε***

www.filikieteria.ca

ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ: ΜΑΪΟΣ                      
Αρχικά ήταν ο τρίτος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου (Majus)  
και πήρε το όνομά του, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, από τη θεότητα Μαία (λατινικά Μάγια)...

Ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου, δι-
άρκειας 31 ημερών. Αρχικά ήταν ο τρί-

τος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερο-
λογίου (Majus) και πήρε το όνομά του, κατά 
την επικρατέστερη εκδοχή, από τη θεότητα 
Μαία (λατινικά Μάγια), μητέρα του θεού 
Ερμή. Ήταν η θεά της γονιμότητας και ετιμά-
το με θυσίες χοιριδίων στο βωμό της.

Σύμφωνα με άλλες εκδοχές, η ονομασία 
Μάιος προέρχεται:
►Από τη λατινική λέξη μάγιορ, που είναι ο 

συγκριτικός βαθμός του επιθέτου μάγκνους 
= μεγάλος (Πλούταρχος)
►Από τη λατινική λέξη μαγιέστας = μεγα-

λειότητα (Οβίδιος)
►Από τους «μαγιόρες», τους ένδοξους 

προγόνους των Ρωμαίων, στους οποίους 
ήταν αφιερωμένος.

Επί αυτοκράτορος Κλαυδίου, η Σύγκλητος 
πρότεινε την αλλαγή της ονομασίας του Μά-
ιου σε Κλαύδιο, για να φανεί αρεστή στον 
ισχυρό άνδρα της Ρώμης, όμως η ονομασία 
αυτή δεν επικράτησε.

Στην Αρχαία Ρώμη το μήνα Μάιο γιορτά-
ζονταν:
►Τα Φλοράλια (Floralia), τα ρωμαϊκά Αν-

θεστήρια, προς τιμή της Flora, θεάς της βλά-
στησης και της άνοιξης.
►Τα Λεμούρια (Μειλίχια), για τον εξευμε-

νισμό των νεκρών.
►Την Πρωτομαγιά οι Ρωμαίοι τιμούσαν 

την Αγαθή Θεά (Bona Dea), με πανηγύρια, 
στα οποία συμμετείχαν μόνο γυναίκες.

Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Μάιος 
αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμε-
ρο του μήνα Μουνιχιώνα και το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του μήνα Θαργηλιώνα. 

Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζο-
νταν τα:
►Ολυμπιεία, προς τιμή του Δία, με ιππικά 

αγωνίσματα, θυσίες και γεύματα στην περι-

οχή του Ιλισσού.
►Μουνίχια, προς τιμή της θεάς Αρτέμιδας, 

στη χερσόνησο της Μουνιχίας (σημερινή 
Καστέλα), με κυρίως συμμετέχοντες τους 
εφήβους.
►Θαργήλια, προς τιμή του Απόλλωνα, 

αφιερωμένη στον εξαγνισμό της πόλης από 
τα μιάσματα, που εξασφαλιζόταν μέσω των 
λεγόμενων καθαρμάτων. Τα καθάρματα 
ήταν άνθρωποι που επιλέγονταν βάσει της 
φαυλότητας, της φτώχειας ή της ασχήμιας 
τους. Τους περιέφεραν ως αποδιοπομπαί-
ους τράγους στους δρόμους της Αθήνας για 
να απορροφήσουν το διάχυτο κακό και στη 
συνέχεια τους εξόριζαν.

Ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών 
και της βλάστησης. Στη λαϊκή συνείδηση 
συσχετίζεται παρετυμολογικά με τα μάγια 
και τη μαγεία. Γι’ αυτό και οι προλήψεις ότι 
δεν πρέπει να γίνονται γάμοι το Μάιο, ούτε 
κάποια σοβαρή εργασία το μήνα αυτό («Το 
Μάη μήτε δέντρο να φυτέψεις, μήτε παιδί 
να παντρέψεις» λέει η παροιμία). 

Σε γενικές γραμμές, οι λαϊκές ονομασίες 
του Μαΐου προέρχονται από τη φύση:
►Πράσινος
►Κερασάρης
►Τριανταφυλλάς
►Λούλουδος
Πανελλήνιο έθιμο την Πρωτομαγιά είναι 

να πλέξιμο στεφανιών με λουλούδια και 
στάχυα («Μάηδες», «Μαγιοστέφανα») για 
την ευφορία της Γης. Τα κρεμούν στις εξώ-
πορτες ή στους εξώστες των σπιτιών μέχρι 
τις 24 Ιουνίου, οπότε τα καίνε στις φωτιές 
του Αϊ-Γιάννη. Συνηθίζεται να βάζουν στο 
στεφάνι ένα σκόρδο ή ένα αγκάθι ως απο-
τρεπτικό του όποιου κακού.

Ωστόσο, οι ραγδαίες βροχές του Μαΐου 
προκαλούν ζημιές στα σιτηρά, εξ ου και η 
παροιμία «Στον καταραμένο τόπο, μήνα 

Μάη βρέχει».
Η μεγάλη θρησκευτική εορτή του Μαΐ-

ου είναι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης (21 Μαΐου) και αποφράδα ημέρα η 29η 
Μαΐου, που «τούρκεψε η Πόλη».
 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
►Απ’ το Μάη, ως τα κεράσια! 
►Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι.
►Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος  
(αμέτρητος). 
►Μάης άβρεχος, χρονιά ευτυχισμένη. 
►Μάης πενταδείλινος, και πάλι  
δείλι θέλει (φαγητό). 
►Να ’μουν το Μάη γάιδαρος,  
τον Αύγουστο κριάρι, όλο το χρόνο  
πετεινός και γάτος το Γενάρη! 
►Να ’μουν το Μάη μπιστικός,  
τον Αύγουστο δραγάτης. 
►Ο Μάης με τα τριαντάφυλλα  
κι ο Ιούνης με τα μήλα. 
►Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά  
κι ο Απρίλης τα λουλούδια. 
►Όποιος φοράει γούνα το Μάη,  
τη γεια του δεν την έχει. 
►Όταν βρέχει, δε χιονίζει  
και το Μάη δροσολόγαε. 
►Πώς λάμπει ο ήλιος του Μαγιού,  
τ’ Αυγούστου το φεγγάρι. 
►Σαν έπρεπε, δεν έβρεχε,  
το Μάη δροσολόγαε… 
►Στον καταραμένο τόπο,  
το Μάη μήνα βρέχει. 
►Στων αμαρτωλών τη χώρα,  
το Μαγιόπουλο χιονίζει.
►Το Μάη του κούρπαση… (ποτέ!) 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΪΟΥ
1|Ιερεμίας 
2|Αναστάσιος, Αναστασία, Ανέστης, Ανε-
στούλα, Λαμπρινός, Λαμπρινή, Λάμπρος, 

Λαμπρούλα, Πασχάλης, Πασχαλία, Στασινός, 
Στασινή 
3|Γεώργιος, Γεωργία, Διόδωρος, Μαύρος, 
Μαύρα, Μαυρουδής, Ξένιος, Ξενία, Ροδό-
πη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή 
4|Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος, Ραφαήλ, 
Ραφαέλα 
5|Ειρήνη 
6|Ιώβ 
7|Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος, Ζώης, Ζωή,  
Ζωοπηγή, Θεοπηγή, Νείλος, Πηγή,  
Πολυζώης, Πολυζώη, Χρυσοπηγή 
8|Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία 
9|Ησαΐας, Θωμάς, Θωμαΐς, Χριστόφορος, 
Χριστοφορία 
10|Σίμων, Σιμωνία 
11|Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος,  
Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία 
12|Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος,  
Επιφανία 
13|Γλυκερία 
14|Αριστοτέλης, Αριστοτελία,  
Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα,  
Λέανδρος, Λεάνδρα 
15|Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος 
16|Μυροφόρος, Μυροφόρα, Σαλώμη 
17|Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνίας,  
Ιούνιος, Ιουνία 
18|Ευφράσιος, Ευφρασία, Ιούλιος,  
Ιουλία, Φαεινή 
19|Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία,  
Πατρίκιος, Πατρικία 
20|Λυδία 
21|Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος,  
Κωνσταντίνα 
22|Αιμίλιος, Αιμιλία 
26|Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Συνέσιος, Συνεσία 
30|Εμμέλεια 
31|Πετρονίλα 
 
                                            © SanSimera.gr

ΕΛΛΑΔΑ|ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  7 Μαΐου, 2021 / May 7, 2021 •  3332  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  7 Μαΐου, 2021 / May 7, 2021

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.

���������������
�������������������������������������������������������������

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

Τώρα και στη Νότια ΑκτήΤώρα και στη Νότια Ακτή

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
Για τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Σε όλα τα σχολεία της ΕΚΜΜ

ΚαΚαλοκαιρινές κατασκηνώσειςλοκαιρινές κατασκηνώσεις

Μεγάλη έκπληξη περιμένει αυτό το καλοκαίρι τους μικρούς μας φίλους 
που κατοικούν στη Νότια Ακτή του Μοντρεάλ. Η ΕΚΜΜ επεκτείνει το 

θεσμό των ημερήσιων καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στην περιοχή τους. 
Έτσι, μαζί με τα παιδιά που κατοικούν στο Μοντρεάλ και στο Λαβάλ, οι συνο-
μήλικοί τους από το St-Hubert, το Brossard, το Longueuil και τις γύρω περι-
οχές, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές 
με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εμπειριών που θα θέλουν 
να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο. 

Οι εγγραφές για όλα τα παραρτήματα των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων 
της ΕΚΜΜ ξεκίνησαν την Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 και θα ολοκληρωθούν 
στις 12 Ιουνίου 2021 ή μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των 40 παιδιών ανά 
παράρτημα.   

Οι κατασκηνώσεις διοργανώνονται από το Αθλητικό Τμήμα της ΕΚΜΜ για 
παιδιά από 4 έως 13 ετών. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 εβδομάδες, από τις 28 
Ιουνίου έως τις 20 Αυγούστου. Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν Δευτέρα 
έως Παρασκευή, από τις 7:30 π.μ. έως τις 5 μ.μ.  
Όπως κάθε χρόνο, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα 
δράσεων που περιλαμβάνει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, υπαί-
θριες και αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, 
εκδρομές και επισκέψεις σε ψυχαγωγικούς χώρους και άλλες τοποθεσίες, 
όπως water pads και πισίνες κολύμβησης, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός και 
ασφαλώς τα υγειονομικά μέτρα για την προστασία όλων από τη διασπορά 
του κορονοϊού COVID-19. Στις εκδρομές τα παιδιά μπορούν να συνοδεύο-
νται από μέλη της οικογένειάς τους ή φίλους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις και έναντι χρέωσης. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών 
στις κατασκηνώσεις εποπτεύονται από εκπαιδευμένους επιτηρητές. 

Εγγραφές για όλα τα παραρτήματα γίνονται μόνο στο Αθλητικό Κέντρο 
του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton, 
Montreal, κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλεί-
σετε ραντεβού, καλέστε στο 514-738-2421, εσωτ. 132, Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή, 5 με 7 μ.μ. και Σάββατο 10 π.μ. έως 3 μ.μ. ή ηλεκτρονικώς στο 
hbistolas@hcgm.org 

Ζητούνται επιτηρητές (Monitors) για να εργαστούν στις καλοκαιρινές κατασκη-
νώσεις της ΕΚΜΜ από τις 28 Ιουνίου—20 Αυγούστου 2021, στις περιοχές 

Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής. Πρέπει να είναι φοιτητές κολλεγίου ή πανε-
πιστημίου, 17 ετών και άνω, που θα επιστρέψουν στις σπουδές τους το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος, να είναι Καναδοί υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ή να προστατεύο-
νται από τον προσφυγικό νόμο και να επιτρέπεται να εργαστούν, όπως ορίζει το 
ομοσπονδιακό πρόγραμμα Canada Summer Jobs.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι την 1η Ιουνίου 2021, 
αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα (c.v.) με email στο hbistolas@hcgm.org  ή 
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 514-738-2421, εσωτ. 132 (μετά τις 5:00 μ.μ.)
Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους/τις υποψήφιους που θα επιλεχθούν για συνέ-
ντευξη. Η ΕΚΜΜ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Όλοι οι μαθητές του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» και των σχολείων Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ επέδειξαν μεγάλη δημιουργικότητα 

στην προετοιμασία για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Όλα τα παιδιά, από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, ακολούθησαν πολλές από 
τις ελληνικές χριστιανικές παραδόσεις, που συνήθως γίνονται κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Οι μαθητές συμμετείχαν στο βάψιμο των κόκκινων αυγών, 
ζωγράφισαν πασχαλινές κάρτες, δημιούργησαν κεριά, διακοσμητικές  κατασκευές 
και άλλα αντικείμενα, με τα οποία στόλισαν τις τάξεις τους. Το φωτογραφικό στιγμι-
ότυπο είναι από το παράρτημα «Δημοσθένης».
Και του χρόνου!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της ΕΚΜΜ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την έναρξη 
ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακών μαθημάτων εκμάθησης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών και tablet.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε άτομα άνω 
των 60 ετών.

Διάρκεια προγράμματος 3 εβδομάδες.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε δηλώστε τα στοιχεία σας 
στέλνοντας μας ένα μήνυμα ή επικοινωνώντας με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στo τηλέ-
φωνο : 514 -738-2421 (εσωτ.135).

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

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν την 
ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» συνεχίζει το 
έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει γίνει πιο απαραίτητη 

όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση 
στην διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να 
νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης ανάγκης  ή 
όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους συμπατριώτες μας,  

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  
514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  
απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 
514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, που 

μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο  Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «ΦΙΛΙΑ»  ανακοινώνει ότι ήδη έχει 
αρχίσει να συμπληρώνει τις φορολογικές δηλώσεις 

για το έτος 2020.
Εάν έχετε όλα τα χαρτιά σας έτοιμα και θέλετε να κάνετε τις 
φορολογικές δηλώσεις, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε 

στο γραφείο 514-948-3021 για να μιλήσουμε πώς θα 
εξυπηρετηθείτε. Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις του 

ΚΕΜΠΕΚ λήγει τέλος Μαΐου.
Εξακολουθούμε να δίνουμε δωρεάν τρόφιμα 

σε όσους έχουν ανάγκη.

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας 
ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας 
σκέπτονται και ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, 
και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς 
συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας 
συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες 
στιγμές που διερχόμεθα.
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και 
αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 
περάσει.
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 
(επτά)  χιλιάδες δολάρια. 
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή 
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε 
το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 
Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής 
SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 
Account Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL 
QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Σας ευχόμαστε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Ο ιεροψάλτης Νίκος Παντελόπουλος 
με το γιο του Ιωάννη, ψάλλοντας τις 
Ακολουθίες "ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ": Ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Παπαγεωργίου διανέμει Το Άγιο Φως Της Αναστάσεως στους πιστούς

"ΕΡΑΝΑΝ ΤΟΝ ΤΑΦΟ, ΑΙ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙ ΜΥΡΑ, ΛΙΑΝ ΠΡΩΙ ΕΛΘΟΥΣΑΙ"

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

 

"ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ"
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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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...

Στηρίζει κατάργηση της πατέντας για  
τα εμβόλια ο πρόεδρος Μπάιντεν     
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάι-

ντεν, στηρίζει την πρόταση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί κατάρ-
γησης της πνευματικής ιδιοκτησίας στα 
εμβόλια για την Covid-19, καθώς δεχόταν 
πιέσεις από τους Δημοκρατικούς βουλευ-
τές και από περισσότερες από 100 χώρες.

Ο Μπάιντεν, που είχε ταχθεί υπέρ της 
άρσης των πατεντών κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας του, δήλωσε 
ότι στηρίζει αυτή την πρόταση, έπειτα από 
μια ομιλία του στο Λευκό Οίκο.
Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα 

εμπορίου Κάθριν Τάι εξέδωσε μια ανα-
κοίνωση λίγο μετά τη δήλωση του Μπάι-
ντεν, στην οποία δήλωνε ότι η αμερικανι-
κή κυβέρνηση στηρίζει αυτό το μέτρο, με 
το οποίο θα αρθούν προσωρινά ορισμένα 
πνευματικά δικαιώματα, ώστε να βοη-
θηθούν οι χώρες να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία. 
«Πρόκειται για μια παγκόσμια υγειονο-

μική κρίση και οι εξαιρετικές περιστάσεις 
της πανδημίας της Covid-19 απαιτούν 
έκτακτα μέτρα», ανέφερε.
«Η κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα στην 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
αλλά προκειμένου να τερματιστεί η παν-
δημία, στηρίζει την άρση αυτής της περι-
φρούρησης για τα εμβόλια της Covid-19», 
πρόσθεσε.

Η Τάι πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα συμμε-
τάσχουν στις διαπραγματεύσεις στους 
κόλπους του Π.Ο.Υ. για να διασφαλίσουν 
ότι η άρση θα υλοποιηθεί, όμως προειδο-
ποίησε ότι οι συζητήσεις αυτές μπορεί να 
πάρουν χρόνο. 

Οι αποφάσεις του Π.Ο.Υ. πρέπει να εγκρι-
θούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του.
Οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες είχαν 

μπλοκάρει προηγουμένως τις διαπραγμα-
τεύσεις στον Π.Ο.Υ., όταν η Ινδία και η Νό-
τια Αφρική κατέθεσαν πρόταση άρσης 
των πατεντών, με στόχο να βοηθηθούν οι 
φτωχές χώρες να παρασκευάσουν εμβό-
λια για την Covid-19 χρησιμοποιώντας την 
πνευματική ιδιοκτησία φαρμακευτικών 
εταιρειών.

Π.Ο.Υ.: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  
«ΜΝΗΜΕΙΩΔΗ ΣΤΙΓΜΗ»
«Μνημειώδη στιγμή στη μάχη κατά της 

Covid-19» χαρακτήρισε ο επικεφαλής 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την 
απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν, να στηρίξει την άρση της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια.
Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τέντρος 

Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έγραψε ότι η 
δέσμευση του Αμερικανού προέδρου και 
της εκπροσώπου των ΗΠΑ για θέματα 
εμπορίου Κάθριν Τάι να στηρίξουν την 
άρση των πατεντών είναι ένα «πανίσχυρο 
παράδειγμα» της αμερικανικής ηγεσίας 
στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων υγει-
ονομικών προκλήσεων.

«Η στήριξη του Λευκού Οίκου σε αυτή 
την προσωρινή άρση των πατεντών για 
τα εμβόλια αντικατοπτρίζει τη σοφία και 
την ηθική ηγεσία των ΗΠΑ για την ισότιμη 
πρόσβαση στα εμβόλια και τον τερματι-
σμό της πανδημίας», πρόσθεσε ο γενικός 
γραμματέας του Π.Ο.Υ.
 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει την πρό-

ταση των ΗΠΑ για την προσωρινή ανα-
στολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδι-
οκτησίας σχετικά με τα εμβόλια κατά του 
Covid-19. 
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (φωτ. αριστε-
ρά) δήλωσε σε ομιλία της ότι είναι διατε-
θειμένη να συμμετάσχει σε «οποιεσδήπο-
τε προτάσεις αντιμετωπίζουν την κρίση με 
αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο».

Ωστόσο, δε δεσμεύτηκε να συμμορφω-
θεί με την ανακοίνωση της εκπροσώπου 
των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου Κάθριν 
Τάι επιμένοντας ότι η βραχυπρόθεσμη 
προτεραιότητα είναι να αποφευχθούν 
παύσεις στις εξαγωγές και στις αλυσίδες 
εφοδιασμού.
«Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει 

οποιεσδήποτε προτάσεις που αντιμετω-

πίζουν την κρίση με αποτελεσματικό και 
ρεαλιστικό τρόπο», δήλωσε η φον ντερ 
Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστημιακό Ινστιτούτο. 
«Και γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να συζη-

τήσουμε, πώς η πρόταση των ΗΠΑ για 
παραίτηση από την προστασία της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια κατά 
του Covid θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου», συνέχισε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν πρόσθεσε ότι 
«βραχυπρόθεσμα» η ΕΕ καλεί όλες τις χώ-
ρες παραγωγής εμβολίων να επιτρέψουν 
τις εξαγωγές και να αποφύγουν μέτρα που 
διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Αντίθετα με την προσέγγιση της ΕΕ με 
αυτήν ορισμένων συμμάχων, λέγοντας ότι 
«η  Ευρώπη είναι η μόνη δημοκρατική πε-
ριοχή στον κόσμο, που εξάγει εμβόλια σε 
μεγάλη κλίμακα».
Τα λόγια της φον ντερ Λάιεν έρχονται 

έπειτα από τις δηλώσεις της Τάι ότι οι 
ΗΠΑ «πιστεύουν ακράδαντα στην προ-
στασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά 
προκειμένου να τερματιστεί η πανδημία, 
στηρίζουν την άρση αυτής της περιφρού-
ρησης για τα εμβόλια της Covid-19».

© Η Ναυτεμπορική (με πληροφορίες  
από ΑΜΠΕ, Reuters, Financial Times)

Ικανοποίηση Ικανοποίηση 
Π.Ο.Υ. για την Π.Ο.Υ. για την 
πρόταση άρσης πρόταση άρσης 
πνευματικής πνευματικής 
ιδιοκτησίαςιδιοκτησίας

Με δηλώσεις την Τρίτη 4 Μαΐου 
2021, η Επιτροπή Βιοηθικής και 

η Επιτροπή Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, υποστηρίζει ότι η καθιέρωση 
ενός «διαβατηρίου εμβολιασμών» στην 
Ευρώπη, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
ρίχνοντας έτσι μομφή και στην ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία από τον Ιανουάριο 
του τρέχοντος έτους έχει επιδοθεί σε μια 
ανεξήγητη μανία, να πείσει ότι πρέπει η 
ΕΕ να προχωρήσει στο «φακέλωμα» της 
υγείας κάθε πολίτη με αφορμή τον εμβο-
λιασμό.
Η ιδέα ενός «διαβατηρίου εμβολια-

σμού», που θα δίνει στον κάτοχό του δι-
καίωμα ελεύθερης μετακίνησης που θυ-
μίζουν την ύπαρξη του επονομαζόμενου 
«κίτρινου δελτίου», του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού του Π.Ο.Υ. που απαιτείται 
στην είσοδο πολλών χωρών της Αφρικής 
και ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

Μάλιστα, η επιστολή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κο-
μισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και 
τους ευρωπαίους ομολόγους του, με 
την πρόταση δημιουργίας ενός «πρότυ-
που ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολια-
σμού», ενίσχυσε μια συζήτηση με έντονα 
επιχειρήματα ένθεν κακείθεν, μεταφέρο-
ντας τη σε θεσμικό επίπεδο αλλά το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης θέτει το ζήτημα σε 
άλλη βάση και ακόμα δε γνωρίζουμε αν η 
«φιλοευρωπαϊκή» κυβέρνηση του Κ. Μη-
τσοτάκη θα το ακούσει ή θα συνεχίσει το 
δικό της «αγώνα».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Όπως σημειώνεται από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης, οι παρεμβάσεις αυτές κα-
τέστησαν αναγκαίες, σε μια εποχή που 
οι εκστρατείες εμβολιασμού συνοδεύο-
νται από την προθυμία να χαλαρώσουν 
οι περιορισμοί που λαμβάνονται για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, από την 
απειλή της πανδημίας COVID-19, και το 
ζήτημα της «άδειας εμβολίου» τίθεται 
στην Ευρώπη καθώς και σε άλλα μέρη 
του κόσμου. Η Επιτροπή Βιοηθικής ζητεί 
προσεκτική συζήτηση, σχετικά με τις προ-
κλήσεις που θέτει ένα τέτοιο πέρασμα 
και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται 
για να διασφαλιστεί ότι, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερί-
ες όλων των ατόμων θα προστατεύονται.

Κάνει δε διάκριση, μεταξύ ιατρικών και 
μη ιατρικών σκοπών για τη χρήση τέτοιων 
«αδειών» και εξετάζει τα ζητήματα ηθικής 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις.

Η Επιτροπή Βιοηθικής συμφωνεί επίσης 
με τα συμπεράσματα της Γενικής Γραμ-
ματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
ότι «η καταπολέμηση της τρέχουσας παν-
δημίας εξαρτάται, πάνω από όλα, από τις 
αυξημένες προσπάθειες παραγωγής και 
χορήγησης εμβολίων, με ιδιαίτερη προ-
σοχή σε άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις, 
έτσι ώστε οι περιορισμοί στις ατομικές 
ελευθερίες και οι περιορισμοί που επι-
βάλλονται μπορούν να αναθεωρηθούν 
σταδιακά, καθώς ο πληθυσμός αποκτά 
μεγαλύτερη ασυλία, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις αποκτηθείσες επιστημονικές γνώ-
σεις».

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Σύμ-
βασης Προστασίας Δεδομένων ζητεί να 
τηρούνται αυστηρά οι διασφαλίσεις προ-
στασίας δεδομένων στα εθνικά προγράμ-
ματα εμβολιασμού Covid-19, καθώς και 
σε πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τον 
εμβολιασμό, τα αποτελέσματα αρνητι-
κών δοκιμών ή μια προηγούμενη μόλυν-
ση.

Προειδοποιεί επίσης, ότι η χρήση τέ-
τοιων πιστοποιητικών εμβολιασμού – ή 
εκείνων που περιέχουν τα αποτελέσματα 
αρνητικών εξετάσεων ή μιας προηγούμε-
νης μόλυνσης Covid-19 – για μη ιατρικούς 
σκοπούς, θέτει ζητήματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να εξετα-
στούν προσεκτικά, ιδίως όσον αφορά το 
δικαίωμα στην προστασία των δεδομέ-
νων και την αρχή της μη διάκρισης.

Επομένως, καταλήγει, όλα τα ψηφιακά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον 
περιορισμό της μόλυνσης, συμπεριλαμ-

βανομένων εκείνων που απαιτούν την 
επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τον 
εμβολιασμό και τις αρνητικές δοκιμές, 
πρέπει να σέβονται τις αρχές της ανα-
γκαιότητας, της αναλογικότητας και της 
μη διάκρισης.
Συγκεκριμένα, πρέπει να χρησιμοποιού-

νται βάσεις δεδομένων, που βασίζονται 
σε ευαίσθητα δεδομένα, διασφαλίζοντας 
τον αυστηρό σεβασμό του δικαιώματος 
στην προστασία των δεδομένων.

Η επιτροπή συνιστά αποκεντρωμένες 
λύσεις, τόσο για την αποθήκευση των 
δεδομένων που περιέχονται σε αυτά τα 
πιστοποιητικά, για παράδειγμα, σε κι-
νητές συσκευές χρηστών, όσο και για τα 
δεδομένα που συλλέγονται από εθνικά 
συστήματα πληροφορικής που υποστη-
ρίζουν προγράμματα εμβολιασμού.

© Pro News [www.pronews.gr]

Άλμπερτ Μπουρλά: Κατά της άρσης  
της πατέντας για τα εμβόλια
Ο πρόεδρος – γενικός διευθυντής του 

αμερικανικού κολοσσού Pfizer δήλω-
σε την Πέμπτη 6 Μαΐου, ότι δεν τάσσεται 
«καθόλου» υπέρ της απόφασης των ΗΠΑ 
να στηρίξουν την άρση των πατεντών για 
τα εμβόλια για την Covid-19, εκτιμώντας 
ότι θα ήταν προτιμότερο να αυξηθεί η πα-
ραγωγή στις υπάρχουσες μονάδες.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 

Γαλλικό Πρακτορείο, ο Άλμπερτ Μπουρ-
λά  (φωτ.) τόνισε ότι το άνοιγμα μονάδων 
παραγωγής του εμβολίου των BioNTech/
Pfizer σε άλλα μέρη, πέρα από αυτά που 
ήδη υπάρχουν στις ΗΠΑ και την ΕΕ (Βέλγιο 
και Γερμανία), θα ήταν περίπλοκο, λόγω 
της έλλειψης πρώτων υλών, με κίνδυνο 
να μειωθεί ο αριθμός των παραγόμενων 
δόσεων.
«Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπά-

θειές μας στα εργοστάσια που παράγουν 
ήδη το εμβόλιο και έχουν επαρκή ικανό-
τητα να παρασκευάσουν δισεκατομμύρια 
δόσεις και να διασφαλίσουμε ότι δε θα 
διαταράσσεται (η παραγωγή) με πολιτικά 
υποκινούμενες ανακοινώσεις. Αυτές είναι 
κενές υποσχέσεις», τόνισε.
«Ένα εμβόλιο που βασίζεται στην πρω-

τόγνωρη τεχνολογία του «αγγελιαφόρου 
RNA», όπως αυτό των Pfizer/BioNTech 

απαιτεί μια «πολύ μακρά» διαδικασία και 
μια «τεχνογνωσία αιχμής» προκειμένου 
να λειτουργήσει ένας χώρος παραγωγής», 
εξήγησε ο Άλμπερτ Μπουρλά. 
«Επειδή εμβόλια αγγελιαφόρου RNA δεν 

είχαν παραχθεί ποτέ μέχρι τώρα, το πρό-
βλημα είναι ότι δεν υπάρχουν στον κόσμο 

εργοστάσια όπως αυτά που κατασκευά-
σαμε εμείς οι ίδιοι (...) εκ του μηδενός», 
υπογράμμισε.
«Ειδικά μηχανήματα για την παρασκευή 

του σκευάσματος των BioNTech/Pfizer πα-
ραγγέλθηκαν σε εξειδικευμένες εταιρείες 
και οι μονάδες παραγωγής διαμορφώθη-

καν έτσι, ώστε να εγκατασταθούν εκεί. 
Τίποτα παρόμοιο δεν υπάρχει σε χώρες 
όπως η Ινδία και η Νότια Αφρική», υπο-
στήριξε ο Μπουρλά. Οι χώρες αυτές, οι 
οποίες διαθέτουν πολλές φαρμακοβιομη-
χανίες, ζητούν την άρση των πατεντών.
«Και θα πρέπει να επιμείνω στο θέμα της 

συμφόρησης των πρώτων υλών: σήμερα, 
το κάθε γραμμάριο πρώτης ύλης που πα-
ρασκευάζεται σε όλον τον κόσμο φτάνει 
κατευθείαν στα εργοστάσιά μας και δε 
μένει ούτε για μία ημέρα στις αποθήκες, 
μέχρι να μετατραπεί σε εμβόλιο. Και κάθε 
δόση, αφού ελεγχθεί η ποιότητα, δεν απο-
θηκεύεται ούτε για μία ημέρα προτού να 
παραδοθεί. Αυτό σημαίνει ότι αν και άλλα 
μέρη αρχίσουν να παραγγέλνουν πρώτες 
ύλες, υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνουν 
αποθηκευμένες μέχρι να βρεθεί ένας τρό-
πος να τις μετατρέψουν σε δόσεις εμβολί-
ων. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήταν ένα 
σοβαρό πισωγύρισμα», προειδοποίησε.

Οι εταιρείες BioNTech/Pfizer διαβεβαι-
ώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παρα-
σκευάσουν 3 δισεκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου τους φέτος και περισσότερα 
από 3 δις δόσεις το 2022.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συμβούλιο Ευρώπης: «Τα διαβατήρια εμβολιασμών 
κίνδυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα»
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Απογειωθείτε στους αιθέρες! 
Με τη νέα Σελήνη στο δέκατο οίκο σας, 
τη ζώνη της καριέρας σας, μια νέα συ-
ναρπαστική ευκαιρία για μια νέα κα-
ριέρα ή ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου 
θα μπορούσε να προκύψει αυτό το 
μήνα ή να ξεδιπλωθεί τους επόμενους 
έξι μήνες.

Η υγεία είναι το υπέρτατο αγα-
θό της ζωής, και τώρα γίνεται ακόμα πιο 
σημαντική για σας, χάρη στη νέα Σελήνη 
στον έκτο οίκο σας, της υγείας. Αναζητά-
τε μια σταθερότητα στην καθημερινότη-
τά σας και περισσότερη ζωτικότητα και 
ευεξία. Ξεκινήστε από σήμερα τις αλλα-
γές, όπως έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.

Προβάλετε τον εαυτό σας, αυτός 
είναι ο δικός σας μήνας! Η νέα Σελήνη στο 
ζώδιό σας, σάς ωθεί να κινηθείτε περισ-
σότερο ανεξάρτητα και να ξεκινήσετε μια 
νέα σχέση ή ένα νέο έργο. Αλλάζει το πρό-
γραμμά σας, δημιουργούνται νέες συνή-
θειες στη ζωή σας, ξεκινά ένα νέο μονο-
πάτι και σας καθοδηγεί ένα λαμπρό φως. 

Ώρα να ανοίξετε τα φτερά 
σας και να πετάξετε ψηλά στον απέ-
ραντο ουρανό. Με τη νέα Σελήνη στον 
επεκτατικό ένατο οίκο σας νιώθετε να 
βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής σας, 
έχετε πίστη στις δυνατότητές σας και 
αισιοδοξία ότι θα πετύχετε να υλοποι-
ήσετε τα πιο τρελά οράματά σας.

Προσέξτε σε ποιον επιτρέπετε 
να εισέλθει στη ζωή σας, καθώς η Σε-
ληνιακή έκλειψη στο θολό και ασαφή 
δωδέκατο οίκο σας φέρνει στη ζωή σας 
σκιώδη άτομα, τα οποία μόνο πόνο μπο-
ρούν να σας δώσουν. Ίσως ακόμα ανα-
καλύψετε ότι κάποιος που εμπιστευόσα-
σταν είναι κρυφός εχθρός και προχωρά-
τε στην αντεπίθεση.

Με τη νέα Σελήνη στον πνευ-
ματικό αλλά ασαφή δωδέκατο οίκο σας, 
ίσως να μην αισθάνεστε 100% σίγουροι 
για το τι θέλετε από τη ζωή σας. Όμως, 
η διαίσθησή σας και το υποσυνείδητό 
σας, σας λένε ότι πρέπει να προχωρή-
σετε στη ζωή σας, αφήνοντας πίσω το 
παρελθόν.

Η νέα Σελήνη κινητοποιεί τον 
όγδοο οίκο σας, των έντονων συναι-
σθηματικά σχέσεων και κοινών οικονο-
μικών πόρων, καθιστώντας την ασφά-
λεια, οικονομική και συναισθηματική, 
ένα σημαντικό ζήτημα. Υπό αυτήν την 
επιρροή, στοχεύετε σε μια ένωση συ-
ναισθημάτων και οικονομικών πόρων. 

Με τη νέα Σελήνη στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένει-
ας, είναι ένας καλός μήνας για να φυτέ-
ψετε νέους σπόρους στο σπίτι σας και με 
την οικογένειά σας, να δώσετε τα χέρια 
σε μια παλιά διαμάχη. Μπορεί επίσης 
να αποφασίσετε να συναντηθείτε με κά-
ποιο συγγενή σας ή να καλλωπίσετε το 
σπίτι σας.

Η νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον 
ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και των 
ομαδικών έργων, δίνοντάς σας την ευ-
καιρία για νέες φιλίες και ομαδικό πνεύ-
μα. Αυτή η νέα Σελήνη γυρίζει σελίδα 
στην κοινωνική ζωή σας, δίνοντάς σας 
μια καλή ευκαιρία να υπερέχετε σε συ-
νεργατικές προσπάθειες.

Αναζητάτε σχέσεις, ερωτικές και 
επαγγελματικές, που να είναι στέρεες, να 
έχουν γερά θεμέλια, καθώς η νέα Σελήνη 
ενεργοποιεί τον έβδομο οίκο σας, των σο-
βαρών σχέσεων και συνεργασιών. Στρέφετε 
την προσοχή σας σε άτομα που μπορούν να 
σας παρέχουν μακροπρόθεσμα δέσμευση, 
ίσως ακόμα γνωρίσετε κάποιον/α που τον/
την αισθάνεστε σαν την αδελφή ψυχή σας.

Είστε έτοιμοι να μοιραστείτε 
τις ιδέες σας με τον κόσμο; Η νέα Σελή-
νη στον επικοινωνιακό και νοητικό τρίτο 
οίκο σας γυρίζει σελίδα στην πνευματική 
και κοινωνική δράση σας. Αυτός είναι 
ένας υπέροχος μήνας για να ξεκινήσετε 
οτιδήποτε στην… μπλογκόσφαιρα ή να 
γράψετε, να μιλήσετε, να ξεκινήσετε ένα 
δημιουργικό ή νοητικό έργο.
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Με τη νέα Σελήνη στο δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων, το μυαλό σας 
περιφέρεται στα χρήματα και τις καθημε-
ρινές σας συνήθειες. Καθίστε και δείτε το 
εισόδημά σας έναντι των δαπανών σας. 
Εάν δεν υπάρχει ισορροπία στον προϋ-
πολογισμό σας, αυτή είναι η κατάλληλη 
στιγμή για να επαναφέρετε τη δημοσιο-
νομική σας σταθερότητα.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1824: Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετό-
βεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

1915: To γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλί-
ζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο 
«Λουζιτάνια», στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη 
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από 
τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1946: Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και 
Ακίο Μορίτα η «Εταιρία Τηλεπικοινωνιών του 
Τόκιο», με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα 
είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 
158.500 υπαλλήλους.

1953: Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληρο-
φοριών (ΚΥΠ), η οποία τη δεκαετία του 1980 θα 
μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφορι-
ών (ΕΥΠ).

1999: ΝΑΤΟϊκό αεροσκάφος βομβαρδίζει κατά 
λάθος την πρεσβεία της Κίνας στο Βελιγράδι, 
κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Γιου-
γκοσλαβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
τρεις και να τραυματιστούν 20 υπάλληλοι της 
πρεσβείας.

ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Μια ξανθιά πάει με τον 
αρραβωνιαστικό της να 

δουν ένα σπίτι που θέλουν να 
αγοράσουν. 
Καθώς μελετούν το σπίτι ο αρ-

ραβωνιαστικός λέει στο μεσίτη: 
– Ωραίο το σπίτι και σε καλή 
τιμή. Αλλά παρατηρώ ότι βρί-
σκεται κοντά σε αεροδρόμιο. Δε 
θα ‘χει πολύ θόρυβο; 

– Θα έχει, αλλά ύστερα από μια 
βδομάδα θα τον συνηθίσετε 
και δε θα έχετε πρόβλημα, του 
απαντάει ο μεσίτης. 
Και η ξανθιά λέει αποκρινόμενη 
και στους δύο:  
– Αχ, να το πάρουμε αγάπη μου 
και δεν πειράζει, την πρώτη 
βδομάδα, μένουμε σε… ξενο-
δοχείο!

Εν... συντομία
– Πρέπει να σταματήσεις να 

πίνεις, αν δε θέλεις να κατα-
στρέψεις το συκώτι σου.

– Ρε γιατρέ, όλο τα ίδια λες 
όταν έρχεται η σειρά σου να 
κεράσεις…

Εν... 
συντο-

μία

Έχουν 
κλεί-

σει τόσες 
επιχειρή-
σεις, που 
ο Χρυσός 
Οδηγός 
χωράει 
κάτω από 
την πόρ-
τα…

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

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

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

440 Laval Chevrolet     450-682-3670
3670, autoroute Laval W. 
www.440chevroletlaval.com

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

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

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

• Δωρεάν εκτίμηση
Πληρ.: Στράτος 514-577-9722
            Γιώργος 514-463-7590

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

Cimetiere Notredame-Des-Neiges
514-735-1361
4601, Cote -des -Neiges Road, Montreal, QC
www.cimetierenotredamedesneiges.ca

Ζητείται πιατάς και ψήστης στα κάρβουνα 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Πολύ 
καλοί όροι εργασίας. 
Πληροφορίες στη Δώρα: (438) 763-9320

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για να 
εργαστούν στο ζαχαροπλαστείο Serano, 
στο Λαβάλ. Η πείρα δεν είναι 
απαραίτητη. Δίνεται καλός μισθός στις 
κατάλληλες. 
Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε μεταξύ 
2μμ και 9μμ στο: 514-865-8098.

Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για 
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός. 
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.

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 -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363
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για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  
450-978-9999

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

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

.

.

Following the most recent requests from 
the Government of Québec regarding the 
spread of COVID-19, we wish to confirm 
that all Cinémas Guzzo will be closed until 
further notice.

As usual, we are monitoring the situation 
very closely and will adjust as necessary 
based on requests from the authorities. 
Our priority will remain above all else, the 
health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team
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WOW YOUR
WALLET

Fido Payment Program
With

 0% interest. On select phones with select plans1. 

0$DOWN

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

Le Boulevard Shopping Centre
4270, Jean-Talon St East
514 887-7784

SOUTH SHORE

Valleyfield Centre
50 Dufferin, Unit 1200
Valleyfield
450 373-2335

Châteauguay Regional Centre
200 d’Anjou Blvd.,
Châteauguay
450 692-7769

NORTH SHORE

Galeries Terrebonne
1185, Moody Blvd.
Terrebonne
450 471-8972

LANAUDIERE

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


