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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   
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Γιατί να εμβολιαστώ;

Επειδή το εμβόλιο προστατεύει έναντι της νόσου COVID-19 και 
θα σας βοηθήσει να μην αρρωστήσετε. Αν και πολλοί άνθρωποι 
αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα, ορισμένοι ενδέχεται να 
πεθάνουν από τη νόσο COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
στην καρδιά ή στους πνεύμονες, όπως η πνευμονία. Μπορεί επίσης 
να επηρεαστεί και το νευρικό σύστημα.

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε  
τους εαυτούς μας!

Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν 
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Όλοι θέλουμε να  
μάθουμε περισσότερα  
για τον εμβολιασμό  
κατά της νόσου  
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID
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Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ:  
Δεν υπήρχε ετοιμότητα για την πανδημία

Σύμφωνα με τη έκθεση που παρου-
σίασε την Τετάρτη 26 Μαΐου η Γενι-

κή Ελεγκτής του Καναδά, Karen Hogan 
(φωτ.), η Καναδική Υπηρεσία Υγείας δεν 
ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για να 
αντιμετωπίσει την πανδημία, προπαντός 
στον τομέα της διαχείρισης των αποθε-
μάτων προστατευτικού εξοπλισμού, όπως 
μάσκες, αντισηπτικά υγρά, γάντια κλπ. 

Αγνοήθηκαν οι εσωτερικοί έλεγχοι και τα 
σοβαρά κενά του Εθνικού Στρατηγικού 
Αποθέματος Έκτακτης Ανάγκης (NESS). 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανεπαρκές 
έλεγχος των αποθεμάτων και δεν υπήρχε 

σχέδιο δράσης προμήθειας στις επαρχίες. 
Παρόλο τη θλιβερή κατάσταση της NESS 
το 2010 και το 2013 — οι υπεύθυνοι γρα-
φειοκράτες για τις προμήθειες  προφύλα-
ξης δεν έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές.
Διαπιστώθηκε ότι οι πληροφορίες για τη 

διακυβέρνηση, την επίβλεψη και τη δια-
χείριση των αποθεμάτων έλειπαν, ήταν 
ξεπερασμένες, και στερούνταν σαφήνει-
ας. Σε πολλές είχε λήξη η ημερομηνία χρή-
σης, πράγμα που σήμαινε ότι ορισμένες 
από τις προμήθειες ήταν άχρηστες, από 
τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας κήρυξε το Μάρτιο του 202, την 
πανδημία COVID-19.

Τρεις ερευνητές του Ινστιτούτου 
Ιολογίας της Ουχάν (WIV) στην Κίνα 

ζήτησαν ιατρική βοήθεια σε νοσοκομείο το 
Νοέμβριο του 2019 έχοντας συμπτώματα 
που έμοιαζαν με αυτά που προκαλεί ο 
νέος κορωνοϊός, μήνες προτού οι κινεζικές 
αρχές αποκαλύψουν το ξέσπασμα της 
επιδημίας Covid-19, ανέφερε σε άρθρο 
της την Κυριακή 23/5 η Wall Street 
Journal (WSJ) επικαλούμενη έκθεση των 
Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΑΠΕ), η εφημερίδα επισήμανε 
ότι η έκθεση αυτή – που προσφέρει 
νέες λεπτομέρειες για τον αριθμό των 
ερευνητών που ζήτησαν ιατρική βοήθεια, 
το χρόνο της ασθένειάς τους και τις 
επισκέψεις τους σε νοσοκομεία – πιθανόν 
να δώσει περισσότερο βάρος στις 
εκκλήσεις για τη διενέργεια ευρύτερης 
έρευνας, για το αν ο ιός SARS-CoV-2 
ενδέχεται να διέρρευσε από εργαστήριο.
Το άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας 

δημοσιεύτηκε μία ημέρα πριν τη 
συνεδρίαση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, ο οποίος πρόκειται να συζητήσει 
την επόμενη φάση μιας έρευνας για την 
προέλευση της Covid-19.
Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των ΗΠΑ δήλωσε ότι δε θα σχολιάσει 
το άρθρο της WSJ, αλλά πρόσθεσε ότι η 
κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου 
Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί «να έχει 
σοβαρά ερωτήματα για τις πρώτες 
ημέρες της πανδημίας της Covid-19, 
περιλαμβανομένης της προέλευσής 
της». Η ίδια πρόσθεσε, ότι η Ουάσιγκτον 
συνεργάζεται με τον ΠΟΥ και άλλες χώρες 
– μέλη του για να στηρίξουν μια έρευνα 
ειδικών για την προέλευση της πανδημίας 
όπου «δε θα υπάρξουν παρεμβάσεις» και 
η οποία «δε θα πολιτικοποιηθεί».

Η WSJ ανέφερε στο άρθρο της ότι νυν και 
πρώην αξιωματούχοι που έχουν γνώση 
των πληροφοριών που αφορούν τους 

ερευνητές του Ινστιτούτου της Ουχάν 
εξέφρασαν διάφορες απόψεις για την 
ισχύ των στοιχείων που παρουσιάζονται 
στην έκθεση, με ένα μη κατονομαζόμενο 
πρόσωπο να δηλώνει ότι «χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα και επιβεβαίωση».
Οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η 

Βρετανία και άλλες χώρες, εξέφρασαν 
το Μάρτιο ανησυχίες για την έκθεση 
του ΠΟΥ σχετικά με την προέλευση της 
Covid-19 και ζήτησαν να γίνουν επιπλέον 
έρευνες και να δοθεί πρόσβαση σε όλα τα 
στοιχεία που αφορούν τα πρώτα στάδια 
της επιδημίας.
Την Κυριακή 23/5 το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Κίνας επισήμανε ότι η 
ομάδα του ΠΟΥ που επισκέφθηκε τη 
χώρα, αλλά και το Ινστιτούτο Ιολογίας της 
Ουχάν για να εξετάσει την προέλευση της 
πανδημίας, κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι μια διαρροή από εργαστήριο είναι 
εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο. 
«Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προωθούν 

τη θεωρία της διαρροής από 
εργαστήριο» απάντησε το κινεζικό 
υπουργείο όταν του ζητήθηκε να 
σχολιάσει το άρθρο της WSJ. 
«Ανησυχία τους είναι να εντοπίσουν 

την πηγή ή να στρέψουν αλλού την 
προσοχή;» διερωτήθηκε.
Η κυβέρνηση τού τέως προέδρου των 

ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι 
υποπτεύεται πως ο νέος κορωνοϊός 
διέρρευσε από κινεζικό εργαστήριο, 
κάτι που το Πεκίνο διαψεύδει. Έγγραφο 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δόθηκε στη 
δημοσιότητα όταν πλησίαζε το τέλος 
της θητείας του Τραμπ έγραφε ότι «η 
αμερικανική κυβέρνηση έχει λόγους να 
πιστεύει ότι αρκετοί ερευνητές του WIV 
αρρώστησαν το φθινόπωρο του 2019, 
προτού εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα της 
επιδημίας, με συμπτώματα που έμοιαζαν 
τόσο με Covid-19 όσο και με την εποχική 
γρίπη».

ΦΑΟΥΤΣΙ: «ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΕΙΣΤΕΙ ΓΙΑ  
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ»

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός 
επιδημιολόγος, Άντονι Φάουτσι, 
εξέφρασε αμφιβολίες, ζητώντας μία 
ανοιχτή έρευνα για την προέλευση του ιού 
κατά την πρόσφατη συνέντευξη του στο 
PolitiFact, ένα ζήτημα για το οποίο έχουν 
θέσει πολλά ερωτήματα ανεξάρτητες 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων, αλλά 
και ο Λευκός Οίκος, τόσο επί Ντόναλντ 
Τραμπ όσο και επί Τζο Μπάιντεν. 
Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση της Κέιτι 
Σάντερς του PolitiFact για την προέλευση 
του ιού, είπε: «Δεν είμαι πεπεισμένος γι’ 
αυτό (σ.σ. φυσική προέλευση του ιού), 

νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να 
ερευνούμε τι συνέβη στην Κίνα μέχρι να 
ανακαλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τι συνέβη» σημείωσε ο Φάουτσι.
«Σίγουρα, οι άνθρωποι που διερεύνησαν 

την υπόθεση υποστηρίζουν ότι 
πιθανότατα ο ιός εμφανίστηκε σε ζώα 
και πέρασε στον άνθρωπο, αλλά θα 
μπορούσε να είναι κάτι άλλο, το οποίο 
πρέπει να ανακαλύψουμε» συνέχισε ο 
Φάουτσι. 
«Τάσσομαι κατηγορηματικά υπέρ 

μίας έρευνας, που θα ανακαλύψει την 
προέλευση του ιού» υπογράμμισε ο 
Αμερικανός επιστήμονας.

© WSJ, ΑΠΕ

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

Wall Street Journal:  Wall Street Journal:  
Το ένοχο μυστικό  Το ένοχο μυστικό  

κινεζικού εργαστηρίουκινεζικού εργαστηρίου

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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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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Στηρίζουμε  
τα σχολεία μας

 

Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους πως για να συνεχίσουν να 
υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία χρειάζονται την υποστήριξη 

μας.
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή δείχνει καθαρά τις επίπονες 

προσπάθειες των πρωτοπόρων, εκείνων που έβαλαν τα θεμέλια 
και ύψωσαν το εκπαιδευτικό οικοδόμημα τούτης της παροικίας. 
Ένα οικοδόμημα που με πάση θυσία πρέπει να διατηρήσουμε.  
Το 1909 άρχισε να λειτουργεί στο Μόντρεαλ το πρώτο ελληνικό 
σχολείο «Πλάτων» που το 1910 οργανώθηκε σε κανονικό ημε-
ρήσιο σχολείο, το πρώτο στο είδος του στην Βόρεια Αμερική.  
Το 1925 μια ομάδα εθελοντών της ΕΚΜ αγόρασε την εκκλησία της 
Αγίας Τριάδος και ίδρυσε δεύτερο σχολείο, το «Άγγλο-Ελληνικό Σω-
κράτης», το οποίο ακολούθησε το πρόγραμμα διδασκαλίας του Προ-
τεσταντικού Σχολικού Συστήματος και η ελληνική γλώσσα και κουλ-
τούρα διδάσκονταν επιπλέον των αγγλικών και γαλλικών μαθημάτων. 
Όμως, η οικονομική κρίση της εποχής ανάγκασε τους έλληνες να 
συσπειρωθούν σε μία εκκλησία, την Αγία Τριάδα και να ενώσουν 
το σχολείο «Πλάτων» με το σχολείο «Σωκράτης» το 1931. Παρά 
τα οικονομικά προβλήματα, τα μέλη της Κοινότητας κατάφεραν 
να κρατήσουν το σχολείο και να σπουδάσουν τα παιδιά τους.  
Κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 νέοι μετανάστες έφθαναν 
κατά χιλιάδες και συνέχεια αυξανόταν ο αριθμός των μαθητών. 
Το 1970 άλλαξε το όνομα σε «Δημοτικό Σχολείο Σωκράτης» και το 
1972 η Κοινότητα υιοθέτησε το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης, 
αποκτώντας έτσι το δικαίωμα κρατικών επιχορηγήσεων. Το 1978 
υπογράφτηκε συμφωνία με το Καθολικό Σύστημα CECM, εξα-
σφαλίζοντας καλύτερα εκπαιδευτικά εφόδια, ενώ η οικονομική 
υποστήριξη της κυβέρνησης του Κεμπέκ βοήθησε το σχολείο να 
αναπτυχθεί και να επεκταθεί. Λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να 
λειτουργεί και το ημερήσιο σχολείο «Δημοσθένης» στο Λαβάλ.  
Χιλιάδες ελληνόπουλα απεφοίτησαν από τα ελληνι-
κά μας σχολεία και τα περισσότερα διέπρεψαν σε όλους 
τους τομείς της Καναδικής κοινωνίας και όχι μόνο.  
Τα σχολεία μας σήμερα θεωρούνται «μοντέλο» και παράδειγμα προς 
μίμηση. Η σωστή όμως λειτουργία, ανάπτυξη και μακροζωία τους – 
κυρίως μετά τις κυβερνητικές περικοπές – εξαρτάται από μας και μόνο. 
Η Επιτροπή Εράνου «Μεταμόρφωση 200», των Σχολείων «Σωκρά-
της», «Δημοσθένης», «Αριστοτέλης», «Πλάτων-Όμηρος» και «Άγι-
ος Νικόλαος», που εν τω μεταξύ πλαισιώθηκε με αξιόλογα στελέχη 
της νέας γενιάς, ζητά για άλλη μία φορά από την παροικία να δεί-
ξει και έμπρακτα την αγάπη και υποστήριξή της, ώστε να συνεχι-
στεί η ανοδική πορεία και περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών μας 
σχολείων. 

Η έναρξη της ερανικής εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας», με 
επίτιμο πρόεδρο τον συμπάροικο Ιωάννη Μούκα, γίνεται το ερχό-
μενο Σάββατο 29 Μαΐου 2021 με οκτάωρο Ραδιοέρανο, ο οποίος 
θα φιλοξενηθεί από τους τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθ-
μούς. Τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102.3 FM και τους 
Ακρίτες Μόντρεαλ 1610 AM.

Συμμετέχουν δυναμικά οι τοπικές εφημερίδες «Ελληνοκαναδικό 
Βήμα», «Ελληνοκαναδικά Νέα» και «Χρονικά».
Στόχος για το 2021 είναι η συγκέντρωση $600.000. Ας προσπαθή-

σουμε να τον επιτύχουμε, ή καλύτερα... να τον ξεπεράσουμε. 
Όλοι μαζί μπορούμε!

Η αντί-εργατική συμπεριφορά  
ΤΟΥ COVID-19

Μεσούσης της πανδημίας και της πλήρους 
υπαγωγής των εργασιακών καθηκόντων, 

τόσο εις τον ιδιωτικό όσο και εις το δημόσιο τομέα, 
εις την υποχρέωση λήψεως προληπτικών μέτρων, 
κατά τρόπο εξαναγκαστικό επί ποινής αποκλεισμού 
εκ της εργασίας, αποτελεί μία δυσμενή πραγματι-
κότητα, η οποία αφενός δεν τιμάει το Δημοκρατικό 
μας πολίτευμα και εξ ετέρου προσκρούει σφόδρα 
προς το Νομικό μας Πολιτισμό.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω] 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Προς το παρόν, εισέτι και από 
τη σκοπιά του εργατικού δικαί-
ου, ως ειδικότερος και ιδιαίτατα 
ευαίσθητος κλάδος του δικαίου, 

ο εμβολιασμός δεν είναι νομοθετικά υποχρεωτι-
κός πέραν της επιβολής των προσφιλών τοις πάσι 
προληπτικών μέτρων περιστολής του κινδύνου δι-
αδόσεως του ιού.

Εν άλλοις δηλαδή λόγοις, η επιχειρηματολογία 
περί της διελκυστίνδας αξιολογικής σταθμίσεως 
θεμελιωδών Συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως 
έχω εκθέσει πλειστάκις, δέον όπως επιβάλλεται να 
πραγματοποιείται υπό του εκάστοτε εργοδότη, με 
κράτιστο γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, 
καθ’ υπαγόρευση με τα άρθρα 281 και 288 του Α.Κ., 
υπό την έννοια δηλαδή ότι σταθμίζεται με σκοπό 
την πρακτική κατά περίσταση εναρμόνιση των εξί-
σου διακυβευόμενων αντικρουόμενων δικαιωμά-
των, αφενός του αυτοκαθορισμού της ατομικής 
υγείας και εξ ετέρου του καθήκοντος αλληλεγγύης 
προς τη δημόσια υγεία.
Ως εκ τούτου, η χρυσή τομή εις το βαθμό υποχώ-

ρησης των ως άνω συγκρουόμενων αγαθών, θα το 
υποδείξει η στάθμιση υποκείμενη κατά περίσταση 
εις την αρχής της αναλογικότητας.

Ειδικότερων, ο Ν. 3850/2010 (άρθρο 42 παράγρα-
φος 1 και 5) προβλέπει κατ’ αρχήν τη γενική υπο-
χρέωση του εργοδότη: «να εξασφαλίζει την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζόμενων ως προς όλες 
τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που 
να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τρίτων, 
καθώς και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ερ-
γαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηρι-
οτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, 
ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημι-
ουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παρο-
χής των αναγκαίων μέσων».
Ωσαύτως, ένα ευρύ πλέγμα ενοχικών υποχρεώσε-

ων του εργοδότη που δεν καλύπτονται από τις δι-
ατάξεις του δημοσίου δικαίου, θεμελιώνεται στην 
καλή πίστη του άρθρου 288 του Α.Κ. εν συνδυασμώ 
με το άρθρο 662 του Α.Κ. περί της ασφάλειας και 
υγιεινής των χώρων εργασίας.

Ως εκ τούτου λοιπόν, τοιουτοτρόπως εξειδικεύε-
ται η ενοχική υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη, 
να λαμβάνει ενίοτε τα αναγκαία μέτρα προστασί-
ας των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των ερ-
γαζόμενων, κατά την εργασία τους, συνεκτιμώντας 
οπωσδήποτε τη φύση της εργασίας, καθώς και την 
τυχόν έκθεση σε κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη 
και την κατάσταση της υγείας του καθ’ εκάστου.

Εν πάση περιπτώσει, η λήψη προληπτικών μέ-
τρων, περί της υγείας, υπόκειται εις τον έλεγχο της 
τυχόν καταχρηστικής άσκησης του διευθυντικού 

δικαιώματος κατ’ άρθρο 281 του Α.Κ. του εργο-
δότη, ούτως ώστε εξ αφορμής της πανδημίας, να 
μην επιβληθούν άκρατα ιδιαζόντως επαχθή διά 
τον εργαζόμενο μέτρα όπως λ.χ. η επί μακρόν θέση 
σε αναστολή της εργασίας του εργαζόμενου, όλως 
αναιτιολόγητα και δη άνευ αποδοχών, πρακτικές οι 
οποίες ανυπερθέτως συνιστούν μονομερή βλαπτι-
κή μεταβολή των όρων εργασίας του, γεγονός το 
οποίο πέραν ότι παραβιάζει κατάφωρα την εργα-
τική νομοθεσία, συνιστά εν ταυτώ και μία μορφή 
διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος του εργαζόμε-
νου, όπου πλήττει εκ βάθρων το δικαίωμα της προ-
σωπικότητάς του αλλά και εν γένει την ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας του.

Περαιτέρω, το διευθυντικό δικαίωμα εν τω πλαι-
σίω της πανδημίας, ελέγχεται και από την αρχής 
της αναλογικότητας, δηλαδή, ο εργοδότης δύναται 
να εφαρμόσει τα ηπιότερα μέτρα πρόληψης υγιει-
νής ή να θέσει τους εργαζόμενους σε εναλλακτικό 
τρόπο εργασίας, εφόσον αυτοί αρνούνται να συμ-
μορφωθούν με μία μορφή ιατρικής πράξης άνευ 
της συναίνεσής τους, η οποία επιβάλλεται απλώς 
καταναγκαστικώς διά νόμου, όπως η διαρκής υπο-
βολή σε αυτοέλεγχο μέσω των τεστ, όπως σήμερον 
λαμβάνει χώρα.
Εν κατακλείδι, η κατάσταση έχει εκτραχηλιστεί, η 

εισβολή της πανδημίας, έχει μεταβάλλει όχι μόνον 
τις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά έχει 
αποκρυσταλλώσει μία νέα τάξη πραγμάτων ακόμη 
και εις τις εργασιακές σχέσεις, το μείζον πάντως εις 
αυτή τη δυσχερή συγκυρία είναι να μείνουμε αλώ-
βητοι, με όπλο μας τη Συνταγματική έννομη τάξη, 
να καταστούμε αυτόκλητοι θεματοφύλακες της 
Δημοκρατίας αντικρούοντας πρακτικές ολοκληρω-
τικού τύπου, οι οποίες εργαλειοποιούν τη δημόσια 
υγεία, εις βάρος των κεκτημένων δικαιωμάτων μας, 
όπως υπό τη σκοπιά της εργασίας, υπάρχουν ορι-
σμένες ακραίες φωνές οι οποίες προβάλλουν πι-
στοποιητικά ιατρικών φρονημάτων, ζητώντας σφό-
δρα την απόλυση των αντιφρονούντων.

Η φρενίτιδα τού ιού, φαίνεται ότι θα καταλείψει 
περισσότερα τραύματα από ότι θα εξαλείψει, με 
συνέπεια η χαίνουσα αυτή και όζουσα κοινωνική 
πληγή εις το μέλλον, θα πυορροεί επί μακρόν, εις 
τους κόλπους τής υπό ανάπτυξη ελλαδικής κοινω-
νίας.

*Ο Χαράλαμπος (Χάρης) Β. Κατσιβαρδάς γεννή-
θηκε στην Αθήνα στις 16-7-1981, είναι Δικηγόρος 
Παρ’ Αρείω Πάγω και διαμένει εις την Αθήνα εις 
το Δήμο Αθηναίων. Σπούδασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστή-
ρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το 
πρώτο μεταπτυχιακό του, στην Πάντειο Σχολή στο 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο, και η Ε.Σ.Δ.Α) και 
το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή 
Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινω-
νιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην 
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού 
και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 
1 του Ν.3898/2010 (Α’211). Αγγλικά με πτυχίο από 
την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση εξειδίκευσης στη 
Νομική Ορολογία.
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Certified Real Estate Broker
514 995-3115  | revel@sympatico.ca

STAVROS REVELAKIS B.A.
Real Estate Broker
514 572-2681  | stavrosrevelakis@gmail.com

$749,000
NEW ON THE MARKET!

226-230 RUE LEDUC 4093 RUE DE LA SEINE #4 5929-5933 HUTCHISON

232-236  Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec 

BUYING OR

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

232-236 Rue Leduc 
Sainte-Thérèse, Qc
Semi-detachedl cottage
Great condition!

WWW.REVELAKIS.COM
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ST LISTED! 

$ 749,0
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«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΡΙΞΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Καμπανάκι» επιστημόνων για 
τους ατέρμονους εμβολιασμούς

Στο ερώτημα για το εάν τα κρούσματα 
και οι θάνατοι από κορωνοϊό μειώ-

θηκαν λόγω του καιρού ή των εμβολι-
σμών, κλήθηκαν να απαντήσουν επιστή-
μονες. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα, 
ότι ο λόγος που μειώθηκαν τα κρούσμα-
τα είναι ο καιρός! 

Μάλιστα, προειδοποίησαν πως με τον 
τρόπο με τον οποίον γίνονται οι εμβολι-
ασμοί, δε θα αποκτήσουμε ποτέ ανοσία, 
προειδοποιώντας για ατέρμονους εμβο-
λιασμούς οι οποίοι δε θα μας προσφέ-
ρουν κάτι. Παράλληλα, αναφέρθηκαν 
και στα  self test, τα οποία χαρακτήρισαν 
ως «αναξιόπιστα», καθώς έχουν πολύ 
χαμηλή αξιοπιστία. 
Συγκεκριμένα, ο βιολόγος και Διδάκτο-

ρας Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Πανεπιστημίου Κρήτης, Βα-
σίλης Λύκος, χαρακτήρισε ως «πλασμα-
τικά» τα καλά επιδημιολογικά νούμερα, 
με βάση την καμπύλη του κορωνοϊού. 
«Τα αναξιόπιστα self test με τη θετικό-

τητα μόλις στο 10%-15% «μπολιάζουν» 
ένα δείγμα με τα πραγματικά κρούσμα-
τα, οδηγώντας σε επισφαλή συμπερά-
σματα σε σχέση με τα πραγματικά κρού-

σματα» τονίζει. «Μόνο από τα μοριακά 
τεστ μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία 
σε σχέση και με τις γονιδιακές μεταλλά-
ξεις» προσθέτει. 
«Σε όλες τις χώρες του κόσμου, η βασική 

μέθοδος ελέγχου για την COVID-19 είναι 
τα μοριακά τεστ και επικουρικά γίνονται 
τα self test, τα οποία στη χώρα μας εντε-
λώς λανθασμένα είναι μαζικά και υπο-
χρεωτικά και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό 
γίνεται προκειμένου να αλλάξουν τα επι-
δημιολογικά δεδομένα της χώρας για να 
προσελκύσουμε τουρίστες», σημείωσε.
Από την άλλη, «γεγονός είναι ότι σιγά 

σιγά κατακτούμε, με όλα τα κόστη, σε 
ένα ποσοστό 25%-30%, την ανοσία της 
αγέλης» συνοψίζει ο κ. Λύκος, που θεω-
ρεί ότι ο καλός καιρός παίζει το ρόλο του.
«Η απάντηση είναι ο καιρός» επανα-

λαμβάνει και ο καθηγητής Φαρμακο-
λογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Δημήτρης Κούβελας, που μας προτρέ-
πει «να δούμε τέτοια εποχή διεθνώς 
πέρσι τα επιδημιολογικά δεδομένα».
«Δεν τίθεται και δεν μπορεί να τεθεί 

θέμα ανοσίας της αγέλης» συνεχίζει, 
καθώς «θα πρέπει να μιλάμε για 100% 
εμβολιασμένο πληθυσμό, πράγμα αδύ-
νατο κι ανέφικτο, αφού οι εμβολιασμέ-
νοι του Γενάρη, τον Ιούνιο θα είναι πάλι 
σαν ανεμβολίαστοι! Επομένως, είμαστε 
σε ένα αχαλίνωτο κυνήγι της ουράς μας. 
Και η διεθνής παραγωγή εμβολίων δεν 
είναι επαρκής για να μπορέσουμε να 
μιλήσουμε ποτέ για πραγματική ανοσία 
της αγέλης».

© pronews.gr

Μία ακόμα κυβερνητική προσπάθεια 
για να πείσουν τους πολίτες για την 

«επιτυχία» του προγράμματος «Ελευθε-
ρία», αυτή τη φορά από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος 
έκανε ανάρτηση για να μας ενημερώσει 
πως μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως κατά του κορωνοϊού 1.810.000 
πολίτες. 

Ένα ποσοστό που όμως είναι πάρα πολύ 
χαμηλό, κυρίως αν αναλογιστούμε πως σε 
λίγες ημέρες μπαίνουμε στον Ιούνιο και 
πως η Ελλάδα υποτίθεται θα άνοιγε τον 
τουρισμό έχοντας εμβολιάσει το μεγαλύ-
τερο ποσοστό του πληθυσμού. 

Με περίπου 10 εκατ. πληθυσμό η χώρα 
έχει εμβολιάσει πλήρως 1.810.000 πολί-
τες, δηλαδή και τις δύο δόσεις (18,1%).

Συγκεκριμένα, ο Κ. Μητσοτάκης υπο-
στήριξε ότι η Ελλάδα έφτασε χθες 
στους 5.000.000 εμβολιασμούς, ενώ εξει-
δίκευσε τους αριθμούς λέγοντας πως αυτή 
τη στιγμή 1.810.000 πολίτες έχουν εμβολι-
αστεί πλήρως, ενώ 3.280.000 είναι αυτοί 
που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση.
Αλλά ας δούμε τι υπόσχονταν για το ελ-

ληνικό καλοκαίρι του 2021, για να δούμε 
τις καθυστερήσεις αλλά και το ότι τρέχουν 
και δε φτάνουν, ιδιαίτερα όταν το ίδιο το 
Λονδίνο (και όχι μόνο) μέχρι στιγμής έχει 
ρίξει κόκκινη κάρτα στα ταξίδια προς την 

Ελλάδα, με δεδομένα και τα καθημερινά 
κρούσματα και τους νεκρούς.
Οι ίδιοι αλλά και οι «ειδικοί» για την 

επίτευξη της περίφημης ανοσίας της αγέ-
λης, υπολόγιζαν πως θα πρέπει να έχει 
εμβολιαστεί το 60-70% του πληθυσμού με 
μονό ή διπλό εμβόλιο. Επειδή τα περισσό-
τερα είναι διπλά, υπολογίστε σε άνω των 
12 εκατομμυρίων δόσεων (σε σχέση με τα 
5 εκατομμύρια που πανηγυρίζουν).
Οι ίδιοι υπόσχονταν – για να πιάσουν 

αυτό τον αριθμό – 2 εκατομμύρια εμβολι-
ασμούς πολιτών το μήνα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, 
Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στις 
29/11/2020 δήλωνε πως μέχρι το καλο-
καίρι θα έχουμε χτίσει την πολυπόθητη 
ανοσία του πληθυσμού.

Πρόσθετε μάλιστα, πως το Εθνικό Σχέ-
διο Εμβολιασμών COVID-19, προβλέπει 
τουλάχιστον 1.018 εμβολιαστικά κέντρα 
και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν 
2.117.000 άτομα το μήνα. Συμπλήρωνε, 
πως «αν χρειαστεί και έχουμε πάνω από 
δύο εγκεκριμένα εμβόλια, μπορεί να επε-
κταθεί και άλλο».
Στις αρχές του χρόνου, ο ίδιος ο πρω-

θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλε-
γε στον ΑΝΤ1 στις 12/1/2021 πως μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου, θα έχουν εμβολιαστεί 
2.000.000 συμπολίτες μας. 

Να φανταστούμε πως εννοούσε πλήρη 
εμβολιασμό. Δηλαδή τέλη Μαρτίου, θα 
έπρεπε να είχαμε 4 εκατομμύρια δόσεις 
και τέλη Μαΐου -με τους δικούς του ανα-
θεωρημένους υπολογισμούς- συνολικά 8 
εκατομμύρια (+2 εκατομμύρια το μήνα).

Ήταν στη συνέντευξη εκείνη, που ειρω-
νευόταν την πρόταση  για να πάρουν τις 
πατέντες των εμβολίων, ώστε να παράγο-
νται τα εμβόλια και από εθνικές φαρμα-
κευτικές εταιρείες. Έλεγε μάλιστα: «Αυτό 
που βλέπω δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά 
απογοήτευση» για να συμπληρώσει: «Εξε-
τάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, σε καμία πε-
ρίπτωση δε θα παραβιάσουμε την ευρω-
παϊκή συμφωνία για την αγορά εμβολίων. 
Δεν μπορεί να έχουμε μία Ευρώπη a la 
carte τόνισε ο πρωθυπουργός».
Για το μόνο που μπορεί να πανηγυρίσει 

ο κ. Μητσοτάκης είναι πως δεν είχε καμία 
εναλλακτική πολιτική όσον αφορά την 
απόκτηση των εμβολίων.

Ακόμα και η Μόσχα μας πρότεινε να πά-
ρουμε το Sputnik-V αλλά τα βαρίδια φαί-
νεται πως είναι πολλά στα πόδια των κυ-
βερνητικών στελεχών και είναι εις βάρος 
της δημόσιας υγείας και στην ουσία και 
της οικονομίας.

Φυσικά, αυτή η εικόνα οφείλεται και στις 
κυβερνητικές παλινωδίες, οι οποίες δεν 
έχουν πείσει τους πολίτες να προσέλθουν 

στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς πολλοί 
είναι αυτοί που εμφανίζονται σκεπτικοί 
σε σχέση με τον εμβολιασμό. 

Όπως και να ‘χει η τουριστική περίοδος 
έχει ανοίξει και θα έπρεπε να είχαμε κάνει 
πάνω από 12 εκατομμύρια δόσεις και όχι 
μόλις 5 εκατομμύρια!
Τα στοιχεία και ο τρόπος που τα χρησι-

μοποιεί το Μαξίμου για να θριαμβολογή-
σει, έρχονται σε αντίθεση με εκείνα που 
ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους και σύμφωνα με τα οποία μέχρι το τέ-
λος Μαΐου ανοσία από το εμβόλιο θα έχει 
μόλις 1 στους 5 πολίτες της χώρας, δηλα-
δή ποσοστό 20%.

Από τα στοιχεία των εμβολιασμών που 
έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Υγείας 
αυτό που προβληματίζει είναι ότι:
-Στις ηλικίες 60-64 έχει εμβολιαστεί με 

τουλάχιστον μία δόση το 59%
-Στις ηλικίες 65-69 έχει εμβολιαστεί με 

τουλάχιστον μία δόση το 57,5%
-Στις ηλικίες 55-59 το 40,5% με την πρώ-

τη δόση
-Στις ηλικίες 50-54 το 41,2% με την πρώ-

τη δόση
-Στις ηλικίες 45-49 έχει εμβολιαστεί το 

26% με τουλάχιστον μία δόση

© pronews.gr
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Μόνο 600.000 δόσεις Pfizer – 
BioNTech αναμένεται να παραδο-

θούν στον Καναδά αυτή την εβδομάδα, 
μετά από τις γιγαντιαίες παραδόσεις των 
προηγούμενων ημερών. 

Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες είχαν 
αρχικά προγραμματίσει να στείλουν δύο 
εκατομμύρια δόσεις τις επόμενες επτά 
ημέρες, αλλά έστειλαν τελικά μόνο 1,4 
εκατομμύρια από αυτές τις δόσεις την 
περασμένη εβδομάδα. Η Pfizer και η 
BioNTech παρέχουν σταθερά δόσεις, ακό-
μη και όταν άλλοι κατασκευαστές εμβολί-
ων αγωνίστηκαν να διατηρήσουν τη ροή 
των εμβολίων τους. Είναι έτοιμοι να αυξή-
σουν τις εβδομαδιαίες παραδόσεις τους 
σε 2,4 εκατομμύρια δόσεις από τον Ιούνιο. 
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένει 
επίσης περισσότερες δόσεις του εμβολίου 
Moderna πριν από τα τέλη Μαΐου, αλλά 
αξιωματούχοι λένε ότι δεν έχουν ακόμη 
καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα για το πότε θα φτάσουν.

Διεξάγονται επίσης συζητήσεις για την 
πιθανή παράδοση 1 εκατομμυρίου δό-
σεων Oxford – AstraZeneca έως τα τέλη 
Ιουνίου.
Εν τω μεταξύ, η Υγειονομική υπηρεσία 

(Health Canada) εξετάζει ακόμη 300.000 
εμβόλια από την Johnson & Johnson. 
Αυτές οι δόσεις παραδόθηκαν τον περα-
σμένο μήνα, αλλά δεν έχουν ακόμη δια-
νεμηθεί, λόγω ανησυχιών για πιθανή αλ-
λοίωσή τους σε μονάδα παραγωγής της 
Βαλτιμόρης.
Καναδοί αξιωματούχοι ανέφεραν το 

Σαββατοκύριακο (22-23/5) ότι περισσό-
τεροι από τους μισούς Καναδούς έχουν 
λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, 
τοποθετώντας τη χώρα μας σε υψηλότε-
ρο ποσοστό του πληθυσμού με τουλάχι-
στον μία δόση εμβολίου COVID-19 από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
Ο Καναδάς βρίσκεται τώρα στην πέμπτη 

θέση στον κόσμο για μερίδιο του πληθυ-
σμού με τουλάχιστον μία δόση, σε σύγκρι-
ση με την 26η θέση που ήταν πριν από 
δύο μήνες. Η εκστρατεία εμβολιασμού 
του Καναδά ξεκίνησε αργά, σε σύγκριση 

με χώρες όπως το Ισραήλ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, που ξεκίνησαν μαζικές προσπά-
θειες εμβολιασμού στις αρχές του έτους. 
Τώρα, η επιλεξιμότητα ανοίγει γρήγορα σε 
ολόκληρη τη χώρα. Το Οντάριο ανακοίνω-
σε την Παρασκευή 21/5 ότι νέοι ηλικίας 
έως 12 ετών θα είναι επιλέξιμοι για εμβο-
λιασμό. 
Ωστόσο, όσον αφορά τις δεύτερες δό-

σεις, ο Καναδάς υστερεί πολύ σε σχέση 
με τις ΗΠΑ. Περίπου το 4% των Καναδών 
έχει εμβολιαστεί πλήρως, σε σύγκριση με 
το 38% των Αμερικανών. Αναμένεται ο Κα-
ναδάς να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, το 
γρηγορότερο έως το τέλος Ιουνίου. 
Στον Καναδά, η πρόσληψη ήταν σχετικά 

ομοιόμορφη σε ολόκληρη τη χώρα. Και 
οι 10 επαρχίες έχουν δώσει μία δόση σε 
τουλάχιστον 41% των κατοίκων, με το 
Κεμπέκ να προηγείται με πάνω από 59%. 
Το Nunavut έχει φτάσει στο 79%, ενώ τα 
βορειοδυτικά εδάφη και το Yukon έχουν 
φτάσει στο τέλος, έχοντας εμβολιάσει το 
100% των πληθυσμών τους!

Οι ΗΠΑ είναι μια διαφορετική ιστορία. 
Ορισμένες πολιτείες, όπως το Μισισιπή 

και η Λουϊζιάνα, έδωσαν μόνο πρώτες 
δόσεις σε περίπου 33 ή 34 τοις εκατό του 
πληθυσμού τους, σύμφωνα με το CDC. 
Άλλες πολιτείες έδωσαν και τις δύο δό-
σεις σε πολύ μεγαλύτερα τμήματα. Στο 
Μέιν, για παράδειγμα, περισσότερο από 
50% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτή 
τη στιγμή, ο μέσος όρος είναι στο 52%.

Στο μεταξύ, την Τρίτη 18/5, η Moderna 
δήλωσε ότι το εμβόλιο της προστατεύει 
σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά από την ηλι-
κία των 12, που δίνει ενναλακτική λύση 
για τον Καναδά και τους εμβολιασμούς 
ανηλίκων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι 
ΗΠΑ και ο Καναδάς επέτρεψαν στο εμβό-
λιο της Pfizer/BioNTech να χορηγείται από 
την ηλικία των 12. Τόσο η Pfizer όσο και 
η Moderna έχουν αρχίσει τις δοκιμές σε 
ακόμη μικρότερα παιδιά, από την ηλικία 
των 11 έως τα μωρά 6 μηνών. Αυτή η δο-
κιμή είναι πιο περίπλοκη: Οι έφηβοι λαμ-
βάνουν την ίδια δόση με τους ενήλικες 
αλλά οι ερευνητές δοκιμάζουν μικρότερες 
δόσεις σε μικρότερα παιδιά. Οι ειδικοί ελ-
πίζουν να δουν κάποια αποτελέσματα το 
φθινόπωρο.

© CDC, Health Canada
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CDC: Έρευνα για καρδιακά προβλήματα σε νέους  
που εμβολιάστηκαν με Pfizer και Moderna
Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ αρκετοί νέοι και έφηβοι παρουσίασαν  
καρδιακά προβλήματα μετά τον εμβολιασμό τους κατά του κορωνοϊού

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) εξε-

τάζουν αναφορές, ότι ένας πολύ μικρός 
αριθμός εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
που εμβολιάστηκαν κατά του κορωνο-
ϊού, ενδέχεται να εμφάνισαν καρδιακά 
προβλήματα, ανέφερε το Σάββατο 22/5 η 
New York Times, επικαλούμενη την ομά-
δα ασφάλειας εμβολίων της υπηρεσίας.
Τα CDC εξετάζουν αρκετές δεκάδες ανα-

φορές, ότι έφηβοι και νεαροί ενήλικες 
μπορεί να εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα, μια 
φλεγμονή του καρδιακού μυός, μετά τον 
εμβολιασμό, τόνισε η εφημερίδα, επικα-
λούμενη αξιωματούχους των CDC.
Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επι-

κοινωνήσει με τα CDC για να σχολιάσει το 
δημοσίευμα. 
Υπήρξαν «σχετικά λίγες» περιπτώσεις 

και ενδέχεται να μη σχετίζονται καθόλου 

με τον εμβολιασμό, προσθέτει το δημοσί-
ευμα, αναφέροντας μια ανακοίνωση της 
ομάδας ασφάλειας εμβολίων της αμερι-
κανικής υπηρεσίας.

Η εξέταση βρίσκεται στα αρχικά στάδια 
και τα CDC δεν έχουν ακόμη προσδιορί-
σει εάν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη, 
ότι τα εμβόλια προκάλεσαν τα καρδια-
κά προβλήματα, ανέφεραν οι New York 
Times.

Το καρδιακό πρόβλημα φαίνεται να έχει 
εμφανιστεί κυρίως σε εφήβους και νεα-
ρούς ενήλικες, περίπου τέσσερις ημέρες 
μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης 
τους, είτε του εμβολίου της Moderna είτε 
των Pfizer/BioNTech, και τα δύο εμβόλια 
mRNA. Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ΗΠΑ 
ενέκριναν το εμβόλιο Pfizer/BioNTech 
για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών.

© ΕΘΝΟΣ (ethnos.gr)
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Παρά την πανδημία και τις δυσκολίες 
που επέφερε σε πολλούς τομείς επι-

χειρηματικότητας και ιδίως στον τουρισμό, 
το Revenu Québec διενήργησε περισσό-
τερες από 5.600 επιθεωρήσεις πέρυσι, 
για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες τουριστικών καταλυμάτων, 
ιδιαίτερα εκείνα που έχουν να κάνουν με 
τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις. 

Την παραμονή της τουριστικής περιόδου, 
το Revenu Québec καλεί τους πολίτες να 
μάθουν για τις υποχρεώσεις τους πριν 
από την ενοικίαση της κατοικίας τους.

Συνολικά, το Revenu Québec διενήργησε 
5.629 επιθεωρήσεις σε τουριστικά κατα-
λύματα μεταξύ της 1ης Απριλίου 2020 και 
της 31ης Μαρτίου 2021. 

Αν και η συντριπτική πλειονότητα των 
παρεμβάσεών της με μη συμμορφού-
μενους ιδιοκτήτες έφεραν απλώς προ-
ειδοποιήσεις, το Revenu Québec επε-
ξεργάστηκε 858 ποινικά αδικήματα και 
έλαβε πρόστιμα αξίας συνολικά περίπου 
600.000 $.
Σύμφωνα με την εφορία του Κεμπέκ, ο 

στόχος των δραστηριοτήτων επιθεώρη-
σης του Revenu Québec δεν είναι να δί-
νει πρόστιμα, αλλά να διασφαλίσει ότι 
οι φορείς εκμετάλλευσης κατανοούν τις 
υποχρεώσεις τους και κυρίως να συμμορ-
φώνονται με αυτούς. Αυτός είναι ο λόγος, 
για τον οποίο η συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που 
εντοπίστηκαν από τους επιθεωρητές του 
Revenu Québec οδήγησαν σε προειδοποι-
ήσεις και όχι στην επιβολή προστίμων. 

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί, 
ότι μια δραστηριότητα επιθεώρησης μπο-
ρεί να οδηγήσει σε περισσότερες από μία 
προειδοποιήσεις ή σε περισσότερες από 
μία δηλώσεις παράβασης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ  
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Από την 1η Μαΐου 2020, κάθε πρόσωπο 

που προσφέρει προς ενοικίαση τον κύριο 
τόπο κατοικίας του, πρέπει να κατέχει ένα 
ειδικό πιστοποιητικό ταξινόμησης, υπό 
μορφή γραπτής ειδοποίησης και αριθ-
μό εγκατάστασης που εκδίδεται από την 
Εταιρεία τουριστικής βιομηχανίας του Κε-
μπέκ (CITQ). Αυτός ο αριθμός πρέπει να 
αναφέρεται σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή 
διαφήμιση που σχετίζεται με την ενοικία-
ση του ακινήτου. 

Με τη συνεργασία των συνηθισμένων 
εταίρων του, όπως οι δήμοι και το Υπουρ-
γείο Τουρισμού, το Revenu Québec δια-
σφαλίζει την τήρηση αυτού του κανονι-
σμού. Σε περίπτωση παραβίασης, προ-
βλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται 
μεταξύ 1.000 και 20.000 $. Στην αυγή της 
τουριστικής περιόδου, το Revenu Québec 
υπενθυμίζει στους πολίτες που προσφέ-
ρουν καταλύματα για βραχυπρόθεσμη 
ενοικίαση, ότι πρέπει να βεβαιωθούν ότι 
γνωρίζουν πλήρως τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις, δηλαδή, μεταξύ άλλων, να 

δηλώνουν το εισόδημά τους. 
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που δημοσι-

εύθηκε στις 20 Μαΐου από την εφορία του 
Κεμπέκ, αναφέρονται τα εξής:  
«Η αποστολή του Revenu Québec είναι 

να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη του Κεμπέκ, υποστηρίζοντας 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην κα-
τανόηση και εκπλήρωση των δημοσιονο-
μικών τους ευθυνών. Ο οργανισμός μας 
διασφαλίζει ότι όλοι πληρώνουν το δίκαιο 
μερίδιό τους και τα οφέλη από τα προ-
γράμματα στα οποία δικαιούνται».

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

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

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Η Εφορία του Κεμπέκ  
δε λογαριάζει… κορωνοϊούς
Το REVENU QUÉBEC δίνει στη δημοσιότητα μια πρώτη έκθεση  
των ελέγχων τουριστικών δραστηριοτήτων στην επαρχία

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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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

«Σφραγίδα» μειονοτικού ζητήματος 
και Θράκης επιχειρεί συστηματι-

κά να θέσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
η Άγκυρα και έτσι για μια ακόμη φορά 
απαίτησε να συνδεθεί η επίσκεψη ανώτε-
ρου αξιωματούχου, συγκεκριμένα του Μ. 
Τσαβούσογλου στην Αθήνα, με «ιδιωτική» 
επίσκεψη στη Θράκη και μάλιστα πριν και 
όχι μετά την επίσκεψη στην Αθήνα.

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal.gr

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων για 
τον ορισμό του τόπου συνάντησης, είχαν 
προταθεί από την ελληνική πλευρά και τα 
Χανιά, αλλά η Τουρκία τελικά απέρριψε 
την πρόταση αυτή, καθώς θεώρησε ότι θα 
δινόταν υποβαθμισμένος χαρακτήρας στη 
συνάντηση, αλλά και εντελώς ανεπίσημος 
χαρακτήρας στη συνάντηση που θα είχε ο 
τούρκος υπουργός με τον Κ. Μητσοτάκη, 
o οποίος θα βρίσκονταν στα Χανιά.
Και το τυπικό της επίσκεψης του κ. Τσα-

βούσογλου δε θα ανταποκρινόταν στους 
όρους αμοιβαιότητας και στο τυπικό που 
ακολουθήθηκε στην επίσκεψη Δένδια 
στην Άγκυρα, όπου έγινε δεκτός από τον 
πρόεδρο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγα-
ρο και οι συνομιλίες των δύο υπουργών 
Εξωτερικών έγιναν επίσης εντός του προ-
εδρικού Συγκροτήματος.

Έτσι, τελικά συμφωνήθηκε η συνάντη-
ση να γίνει στην Αθήνα και ακολούθησε η 
επίσημη ανακοίνωση.

Εκ των πραγμάτων, τα βλέμματα θα είναι 
στραμμένα στη Θράκη την Κυριακή 30/5, 
όπου ο τούρκος ΥΠΕΞ θα φτάσει για την 
«ιδιωτική» επίσκεψη, αλλά και στις δηλώ-
σεις που θα κάνει την επόμενη ημέρα στο 
υπουργείο Εξωτερικών μετά τις συνομιλί-
ες με το Ν. Δένδια.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν, 
ότι ο κ. Τσαβούσογλου θα προσπαθήσει 
να πάρει έστω και με «ήπιο» τρόπο τη... 
ρεβάνς και να διασκεδάσει τις αρνητικές 
εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν και για 
τον ίδιο, μετά την κοινή συνέντευξη Τύ-
που με το Ν. Δένδια στην Άγκυρα. Ένα 
«οδοιπορικό» στη Θράκη για τη στήριξη 

της «τουρκικής μειονότητας» και η έγερ-
ση μιας σειράς ζητημάτων στις δημόσιες 
δηλώσεις, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
αποκαθιστούν και το τρωθέν γόητρο του 
τούρκου ΥΠΕΞ.

Όμως, στην περίπτωση που ο κ. Τσαβού-
σογλου δεν αντισταθεί στον πειρασμό και 
δεν περιορισθεί στον «ιδιωτικό» χαρακτή-
ρα της επίσκεψης στη Θράκη και προβεί 
σε ακραίες τοποθετήσεις, αυτό θα επηρε-
άσει αναπόφευκτα και το σύνολο της επί-
σκεψης, όπως και τις συνομιλίες που θα 
έχει στην Αθήνα.

Και με δεδομένο, ότι αυτή η επίσκεψη 
έχει σα βασικό στόχο να δώσει μια εικό-
να συνέχισης της φάσης αποκλιμάκωσης, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ανατολική 
Μεσόγειο, η έγερση με ακραίο τρόπο μει-
ονοτικού ζητήματος απλώς θα εξαφανίσει 
και τις ελάχιστες προσδοκίες που υπήρ-
χαν για διατήρηση ενός ήπιου κλίματος 
που θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνά-
ντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 14 Ιου-
νίου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της 
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η εμμονή της Τουρκίας με το μειονοτικό 
ζήτημα και τη Θράκη, δεν αποτελεί έκπλη-
ξη για την Αθήνα. Και κατά την επίσκεψη 
του στην Άγκυρα ο Ν. Δένδιας δεν άκουσε 
μόνο από τον κ. Τσαβούσογλου να θέτει 
θέμα μειονότητας, αλλά σύμφωνα με 
πληροφορίες, μεγάλο μέρος της συνά-
ντησης που είχε και με τον Τ. Ερντογάν ο 
τούρκος πρόεδρος εστιάσθηκε ακριβώς 
στη Θράκη.

Για τον τούρκο ηγέτη το μειονοτικό ερ-
γαλειοποιείται στο πλαίσιο της συνολι-
κότερης πολιτικής στρατηγικής του να 
διεκδικήσει ρόλο ηγετικό μεταξύ των 
μουσουλμάνων και των υπολειμμάτων 
μουσουλμανικών μειονοτήτων σε πρώην 
οθωμανικά εδάφη, ενώ η αυτοπροβολή 
του ως ηγέτη της Ummha και προστάτη 
των «καταπιεζόμενων» μουσουλμάνων, 
θεωρεί ότι του δημιουργεί υποχρέωση 
για την ενεργό εμπλοκή του στη Θράκη.
Πολύ περισσότερο, όταν και λόγω της 

γειτνίασης με την Τουρκία και λόγω της 
πεποίθησης του περί ομογάλακτης μει-
ονότητας, θεωρεί ότι το καθήκον αυτό 

«προστασίας» της μειονότητας είναι επι-
βεβλημένο.
Η Τουρκία έχει κατορθώσει μέσω και των 

μηχανισμών της στη Θράκη να υπονομεύ-
σει οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης 
της κατάστασης στη μειονότητα και να 
τορπιλίσει όσες θετικές αλλαγές έχουν 
σχεδιαστεί, είτε για το εκπαιδευτικό, είτε 
για τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών, 
είτε για άλλα ζητήματα που αφορούν τη 
μειονότητα.
Και θέτει πρώτα στην ατζέντα το θέμα 

της ταυτότητας, με αιχμή την απαίτη-
ση για λειτουργία συλλόγων που έχουν 
στον τίτλο τους τον όρο τουρκικός, γιατί 
ακριβώς θέλει να αποφύγει τη διαφορο-
ποίηση των Πομάκων και των Ρομά, που 
αποτελούν μαζί με τους τουρκογενείς την 
ελληνική μουσουλμανική μειονότητα.

Εξάλλου, η Τουρκία προβάλει την υποτι-
θέμενη «απαγόρευση» λειτουργίας συλ-
λόγων με τον όρο «τουρκικός» στον τίτ-
λο τους, όμως παραλείπει ότι όλοι αυτοί 
οι σύλλογοι συνεχίζουν να λειτουργούν, 
έστω και παρά τις αρνητικές αποφάσεις 
των ελληνικών δικαστηρίων.

Σε ό,τι αφορά τη δικαίωση ορισμένων 
συλλόγων που προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ, βά-
σει και τροπολογίας που ψηφίσθηκε επί 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έχουν ανα-
πεμφθεί στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά 
ακόμη και σε αυτή την περίπτωση των 
συλλόγων, θα μπορούσε να βρεθεί λύση 
εάν δεν ήταν η Τουρκία η οποία στηρίζει 
τους ακραίους τής μειονότητας, επιμένο-
ντας στο «όλα ή τίποτα».

Η προβολή της διακριτής ύπαρξης των 
Πομάκων και των Ρομά, είναι κάτι που 
θέλει να αποφύγει η Άγκυρα, η οποία μέ-
χρι τώρα και με ευθύνη και της ελληνικής 
Πολιτείας χειραγωγούσε και πολιτικά όλο 
τον όγκο των Ελλήνων μουσουλμάνων της 
Θράκης.

Αν και η επίσκεψη Τσαβούσογλου στη 
Θράκη επιβαρύνει το κλίμα και τα υπό-
λοιπα ζητήματα συνεχίζουν να κρατούν 
μεγάλη την απόσταση μεταξύ των δύο 
πλευρών.
Η μέσω τηλεδιάσκεψης συζήτηση των 

τεχνικών επιτροπών για τα Μέτρα Οικο-

δόμησης Εμπιστοσύνης και η συνάντηση 
την Παρασκευή 28/5 του υφ. Εξωτερικών, 
Κ. Φραγκογιάννη με τον τούρκο ομόλογο 
του Σ. Ονάλ στην Καβάλα, για τη συζήτηση 
προτάσεων οικονομικής συνεργασίας, δεν 
είναι αρκετά, για να στρώσουν το έδαφος 
για μια θετική και εποικοδομητική συνά-
ντηση μεταξύ των ΥΠΕΞ και αργότερα με-
ταξύ των δύο ηγετών.

Η στάση της Τουρκίας για την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, το Αιγαίο, την οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών, τις «γκρίζες ζώ-
νες», την αποστρατικοποίηση νησιών, η 
ακραία θέση για λύση δύο κρατών στην 
Κύπρο, η παρεμβατικότητα σε ολόκληρη 
την περιοχή από τη Β. Αφρική, τη Μ. Ανα-
τολή μέχρι τα Βαλκάνια, δημιουργούν ένα 
περιβάλλον που δεν μπορεί εύκολα να 
ξεπερασθεί ή να παρακαμφθεί με κάποιες 
κινήσεις «χαμηλής πολιτικής».

Και αυτός είναι ο δύσκολος γρίφος των 
Ελληνοτουρκικών. Και επιπροσθέτως, εί-
ναι η έντονη αποστροφή της Τουρκίας στις 
κινήσεις που με επιτυχία έχει προωθήσει 
τα τελευταία χρόνια η ελληνική διπλωμα-
τία, η οποία ιδίως το τελευταίο διάστημα, 
μέσω της κινητικότητας που επιδεικνύει, 
έχει διαμορφώσει ένα ευρύτατο πλέγμα 
συνεργασιών με ισχυρές χώρες της περι-
οχής, δημιουργώντας στην τουρκική ηγε-
σία αίσθημα... περικύκλωσης.

Εξάλλου, αμέσως μετά την αναχώρη-
ση του κ. Τσαβούσογλου από την Αθήνα, 
αρχίζει η προετοιμασία για μια σημαντι-
κή περιφερειακή συνάντηση σε επίπεδο 
υπουργών Εξωτερικών, με τη συμμετοχή 
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου 
και της Γαλλίας, μια πρωτοβουλία που 
στέλνει σαφές μήνυμα και προς την Άγκυ-
ρα.
*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».

Ελληνοτουρκικά:  Ελληνοτουρκικά:  
«Σφραγίδα Θράκης»  «Σφραγίδα Θράκης»  

βάζει ο Ερντογάνβάζει ο Ερντογάν
Το παρασκήνιο της επίσκεψης ΤσαβούσογλουΤο παρασκήνιο της επίσκεψης Τσαβούσογλου
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Το παρόν κείμενο αποτελεί μία «πα-
ρέμβαση» στο ζήτημα της βιοηθικής, 

με τη ρητή αναφορά στον Κώδικα της Νυ-
ρεμβέργης, που αποτελεί «ιστορικό προ-
οίμιο» της σύγχρονης διεθνούς έννομης 
τάξης. 

Γράφει ο  
Πέτρος Μηλιαράκης*

Ήδη από την εποχή 
του Μεσοπολέμου 
στη Βαϊμάρη της Γερ-
μανίας, συγκροτήθη-
καν «νέες οδηγίες» 
σχετικές με τη θε-

ραπεία και τα επιστημονικά πειράματα 
με υποκείμενο το ανθρώπινο είδος. Οι 
οδηγίες δε βασίστηκαν, κυρίως στο δόγ-
μα του «ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν», σε 
συνάρτηση με την ενημέρωση και τη συ-
ναίνεση του υποκειμένου. 

Οι οδηγίες αυτές προέρχονταν από τον 
προπολεμικό «Γερμανικό Ιατρικό Σύλλο-
γο», που τον χαρακτήριζε μία προοδευ-
τική αλλά και δημοκρατική αντίληψη, κα-
θώς και γενικότερη ευαισθησία ως προς 
τη δημόσια υγεία. Αυτός ο Σύλλογος ήταν 
η αιτία για τη θέσπιση της νομοθεσίας 
περί υποχρεωτικής παροχής ασφάλισης 
ασθένειας για τους Γερμανούς εργαζόμε-
νους, που αδικαιολογήτως καρπώθηκε το 
ναζιστικό κόμμα. 

Οι οδηγίες αυτές συγκροτήθηκαν ως κα-
νόνες δεοντολογίας, γιατί ήδη από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1920, ελάμβαναν 
χώρα ανήθικες πρακτικές ιατρών, βασιζό-
μενες στην «ιδεολογία της φυλετικής υγι-
εινής». Η επικράτηση δε της «φυλετικής 
υγιεινής» στηρίχθηκε από το Γ’ Ράιχ για τη 
δημιουργία μιας «Άριας φυλής». Τούτο 
είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση όσων 
δεν εντάσσονταν στα κριτήρια της συγκε-

κριμένης ιδεολογίας και πρακτικής. Να 
σημειωθεί δε, ότι οι ναζιστές αυτοί ίδρυ-
σαν την «Ένωση Εθνικών Σοσιαλιστών 
Ιατρών» το 1929 και συγχωνεύθηκαν με 
τον Εθνικό Σοσιαλισμό, που αποσκοπούσε 
στην εκκαθάριση της Γερμανίας ώστε να 
επικρατήσει η «Άρια φυλή»…!
Υπόψιν, βεβαίως, ότι οι προαναφερόμε-

νες οδηγίες – ως κανόνες δεοντολογίας 
που αφορούσαν στο δόγμα του  «ὠφελέ-
ειν, ἢ μὴ βλάπτειν» – ανατράπηκαν από 
τον Αδόλφο Χίτλερ (AdolfHitler). Είναι φρι-
κιαστικό δε, ότι μέχρι το 1942 οι ναζιστές 
ενεργοποίησαν περίπου 38.000 ιατρούς, 
για να πραγματοποιούν ιατρικά προγράμ-
ματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Η «ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ»  
ΣΤΗ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
Τα προαναφερόμενα που αφορούσαν 

στο ναζιστικό και φασιστικό καθεστώς του 
Γ’ Ράιχ ήταν και αντικείμενο σειράς Δικών, 
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με συνέ-
πεια την καταδίκη μελών του ναζιστικού 
κόμματος για εγκλήματα πολέμου. 

Μία από αυτές τις Δίκες είναι και «η 
Δίκη των Ιατρών». Στη Δίκη αυτή δικά-
στηκαν οι υπεύθυνοι, λόγω των ανήθικων 
ιατρικών πειραμάτων τους σε ανθρώπους, 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Αντικείμενο δε των Δικών αυτών, 
ήταν ανήθικες ιατρικές παρεμβάσεις σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, καθώς και 
στειρώσεις Γερμανών πολιτών που ανέρ-
χονταν σε 3.500.000 ανθρώπους.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 
ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης αφορά σύ-
νολο αρχών σε ζητήματα βιοηθικής και 
αποτελείται από δέκα κανόνες. Ο «πυρή-
νας» δε των κανόνων αυτών μπορεί να 
συγκροτηθεί στα παρακάτω:

1. Δεν πρέπει να διεξάγεται πείραμα 
όταν υπάρχει εκ των προτέρων υποψία 
θανάτου ή τραυματισμού ως αποτέλεσμα.
2. Το πείραμα πρέπει να διεξάγεται, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται κάθε περιττή σωμα-
τική και ψυχική οδύνη και τραυματισμός.

3. Η εθελοντική συναίνεση του εξεταζό-
μενου είναι απολύτως απαραίτητη.
4. Ο βαθμός κινδύνου, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει εκείνον που καθορίζεται από 
την ανθρωπιστική σημασία του προβλή-
ματος που καλείται να επιλυθεί από το 
πείραμα.
5. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο 

εξεταζόμενος είναι ελεύθερος να τερματί-
σει το πείραμα, εάν έχει φτάσει στη φυσι-
κή ή ψυχική κατάσταση, όπου η συνέχιση 
του πειράματος του φαίνεται αδύνατη.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης αποτελού-

σε το ηθικό και δεοντολογικό «ιστορικό 
προοίμιο» του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 
16ης Δεκεμβρίου 1966 της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ (βλ. αρ. πρωτ. 2200 Α 
(ΧΧΙ) / 16.12.1966). 
Το Σύμφωνο αυτό έχει ενσωματωθεί και 

στην ελληνική εσωτερική έννομη τάξη με 
το Νόμο 2462/1997 (ΦΕΚ 25, τ. Α ́). Υπό-
ψιν δε ότι το Σύμφωνο αυτό θα πρέπει να 
αποτελεί για την ερμηνεία των συνταγμα-
τικών κανόνων (και όχι μόνο) «εργαλείο 
σκέψης» και «πηγή» για τη μέθοδο της 
τελολογικής ερμηνείας. Υπόψιν, επίσης, 
σύμφωνα με τα θεσπισμένα σε επίπε-
δο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του προα-
ναφερόμενου Συμφώνου, ότι:

Κατά το άρθρο 1: «Όλοι οι λαοί έχουν το 
δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Σύμφωνα 
με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθε-
ρα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφα-
λίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνι-

κή και μορφωτική ανάπτυξή τους». 
Κατά το άρθρο 2: «Για να επιτύχουν τους 

σκοπούς αυτούς, όλοι οι λαοί μπορούν να 
διαθέτουν ελεύθερα τον πλούτο και τους 
φυσικούς πόρους τους, με την επιφύλαξη 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
διεθνή οικονομική συνεργασία που στη-
ρίζεται στην αρχή του αμοιβαίου συμφέ-
ροντος και του διεθνούς δικαίου. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί ένας λαός να στε-
ρηθεί από τα δικά του μέσα επιβιώσεως». 
Ενώ:
Κατά το άρθρο 7: «Κανείς δεν υποβάλ-

λεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή 
μεταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες ή 
εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται 
η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθε-
ρη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστη-
μονικό πείραμα».

ΤΟΥΤΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ
Η πανδημία του COVID-19 και η εισα-

γωγή του εμβολιασμού, ως αντικείμενο 
«πρόληψης» και «αντιμετώπισης», εγεί-
ρει τα παρακάτω ζητήματα:
-Ουδείς κανόνας δικαίου και ουδεμία 

απόφαση δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα 
μπορεί να υποχρεώσει άτομο σε εμβολι-
ασμό. 
-Αναφορικά με τα άτομα, όμως, που επι-

διώκουν και επιθυμούν να εμβολιαστούν, 
επουδενί μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίω-
μά τους επιλογής του εμβολίου, εφόσον 
στο επίπεδο της δημόσιας υγείας διατίθε-
νται πολλά εμβόλια πολλών εταιρειών. 
-Όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν, δικαι-

ούνται να αξιώσουν το εμβόλιο της προτί-
μησής τους, αναλαμβάνοντας και την ευ-
θύνη της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης.

*Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα 
Ακυρωτικά Δικαστήρια της Ελλάδας και στα Ευρω-
παϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λου-
ξεμβούργου (ECHR και GC – EU)

Ο Κώδικας  Ο Κώδικας  
της Νυρεμβέργης  της Νυρεμβέργης  

και η Ιατρική και η Ιατρική 
ΕπιστήμηΕπιστήμη
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Ποια είναι η πιο δύσκολη γλώσσα για 
να μάθει κανείς; Αν και η απάντηση 

φαίνεται εύκολη, στην πραγματικότητα 
είναι αρκετά περίπλοκο στο να την απα-
ντήσει κανείς. Όλα εξαρτώνται από τη μη-
τρική γλώσσα ενός ατόμου.

Η απάντηση για ένα άτομο μπορεί να εί-
ναι πολύ διαφορετική για ένα άλλο. Αυτό 
ισχύει και για ομιλητές της ίδιας γλώσσας. 
Ένα άτομο, του οποίου η μητρική γλώσσα 
είναι τα αγγλικά, μπορεί να μάθει πολύ 
γρήγορα τα κορεάτικα αλλά να δυσκολευ-
τεί πολύ να μάθει τα Ιαπωνικά. Ένας άλ-
λος αγγλόφωνος, ωστόσο, μπορεί να μην 
έχει θέμα με τα ιαπωνικά αλλά να δυσκο-
λεύεται να μάθει τα κορεάτικα.

ΟΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΕΣ  
(ΠΕΡΙΠΟΥ 600 ΩΡΕΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ)
Μαζί με τα ολλανδικά και τα νορβηγικά, 

οι δημοφιλείς λατινικές γλώσσες – ιταλι-
κά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά 
– απαιτούν περίπου 600 ώρες διαβάσμα-
τος για να επιτύχει κάποιος «γενική επαγ-
γελματική επάρκεια» στην ομιλία και την 
ανάγνωση. Από αυτές, τα ισπανικά και 
τα ιταλικά είναι ευκολότερες γλώσσες 
για τους γηγενείς αγγλόφωνους ομιλητές, 
ενώ ακολουθούν τα πορτογαλικά και – τέ-
λος – τα γαλλικά.
Αυτές οι γλώσσες «μοιράζονται» πολλές 

λέξεις με τα Αγγλικά, όμως το κοινό λεξιλό-
γιο δημιουργεί πολλές φορές «ψεύτικους 
φίλους» – λέξεις που μοιάζουν ή ακούγο-
νται παρόμοιες σε διαφορετικές γλώσσες 
αλλά διαφέρουν σημαντικά, όσον αφορά 
στο νοηματικό τους πλαίσιο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (750 ΩΡΕΣ)
Με ουσιαστικά που είναι αρσενικά, θη-

λυκά και ουδέτερα, ρήματα που κλίνονται 
δύσκολα και εξαιρετικά αυστηρή σύνταξη, 
τα Γερμανικά μπορεί να φαίνονται εξαι-
ρετικά δύσκολα. Από την άλλη πλευρά, η 
προφορά και η ορθογραφία είναι απλή 
και μόλις μάθει κάποιος τους – αρκετούς 
– κανόνες, τότε όλα γίνονται εύκολα. Όσοι 
μαθαίνουν γερμανικά καταλαβαίνουν 
επίσης το λόγο για τον οποίο οι Γερμανοί 
δε διακόπτουν το συνομιλητή τους ποτέ, 
προτού ακούσουν το ρήμα που θα χρησι-
μοποιήσει στο τέλος, προκειμένου να κα-
ταλάβουν για τι πράγμα μιλάει.

ΜΑΛΑΙΣΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥΑΧΙΛΙ (900 ΩΡΕΣ)   
Δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γε-

γονός, ότι οι δύο μη ευρωπαϊκές γλώσσες 
που είναι πιο εύκολες χρησιμοποιούν το 
λατινικό αλφάβητο. Τα Μαλαισιανά είναι 
η κοινή γλώσσα πολλών χωρών της νοτιο-
ανατολικής Ασίας και έχει απλοποιηθεί με 
τη χρήση της ως δεύτερης γλώσσας από 
μη γηγενείς ομιλητές. Για παράδειγμα, ο 
πληθυντικός σχηματίζεται με την επανά-
ληψη μιας λέξης δύο φορές – το «buku» 
σημαίνει βιβλίο και το «buku-buku» ση-
μαίνει βιβλία. 
Ομοίως, τα Σουαχίλι εξελίχθηκαν ως η 

εμπορική γλώσσα της ανατολικής Αφρι-
κής, ενώ διαθέτουν αραβικό λεξιλόγιο 
που προσαρμόζεται πάνω στην αφρικανι-
κή γραμματική.

ΟΥΓΓΡΙΚΑ (1.100 ΩΡΕΣ)
Η εκμάθηση των ουγγρικών είναι μια τε-

ράστια πρόκληση, αφού δε μοιάζουν με 

καμία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Στα ουγ-
γρικά, η κατοχή δηλώνεται με καταλήξεις 
ρημάτων στα ουσιαστικά. Τα πράγματα 
γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, αν σκεφτεί 
κανείς ότι η κατοχή δηλώνεται σε πολλές 
προτάσεις δύο φορές.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1.100 ΩΡΕΣ)
Η νεοελληνική είναι ίσως η ευκολότερη 

γλώσσα για να μάθει κάποιος, που χρησι-
μοποιεί διαφορετικό αλφάβητο. «Υπάρ-
χει ένα βιβλίο με τίτλο “Μάθετε ελληνικά 
σε 25 χρόνια”, αλλά θα εκπλαγείτε με το 
πόσο απλό είναι να μάθετε το αλφάβητο», 
τονίζει το αφιέρωμα του CNN και σημειώ-
νει: «Τα ελληνικά είναι επίσης μια γλώσσα 
που συνέβαλε στη δημιουργία πολλών λέ-
ξεων στα αγγλικά».
«Το 1957, ο Ξενοφών Ζολώτας, τότε διοι-

κητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έδωσε 
δύο ομιλίες στο ΔΝΤ που περιείχαν μόνο 
λέξεις “δανεισμένες” από τα ελληνικά και 
κάποια απαραίτητα βασικά αγγλικά (πα-
ράδειγμα: “Our policies should be based 
more on economic and less on political 
criteria”)», προσθέτει το CNN.

ΡΩΣΙΚΑ (1.100 ΩΡΕΣ)
Το μεγάλο πλεονέκτημα της εκμάθησης 

ρωσικών είναι ότι, μόλις κάποιος φτάσει 
σε ένα καλό επίπεδο, μπορεί να καταλάβει 
άλλες σλαβικές γλώσσες όπως τα τσεχικά, 
τα πολωνικά ή τα βουλγαρικά. Η γλώσσα 
χρησιμοποιείται επίσης σε όλες τις πρώ-
ην περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης, από 
την Αρμενία έως το Κιργιζιστάν. Κρυμμένη 
πίσω από ένα κυριλλικό πέπλο μυστηρί-
ου, είναι μια από τις πιο δύσκολες γλώσ-
σες που μπορεί να μάθει κάποιος – τόσο 
που ακόμη και πολλοί Ρώσοι κάνουν λάθη. 
Αλλά κάθε λάτρης της λογοτεχνίας, της 
μουσικής και του μπαλέτου και κάθε επί-
δοξος αστροναύτης, πρέπει να μελετήσει 
αυτήν την πλούσια γλώσσα που διαθέτει 
πάνω από 500.000 λέξεις.

ΑΡΑΒΙΚΑ (2.200 ΩΡΕΣ)
Υπάρχει ένας αστικός μύθος για μια φαρ-

μακευτική εταιρεία που διαφημίζει ένα 
αναλγητικό χάπι με τρεις εικόνες που θα 
έχουν διεθνή απήχηση. Η αριστερή εικόνα 
απεικονίζει μια γυναίκα με πονοκέφαλο. 
Η μεσαία τη δείχνει να καταπίνει το χάπι 
και η δεξιά να χαμογελάει αφού ο πόνος 
έχει υποχωρήσει. Η διαφήμιση αποδεί-
χθηκε αποτελεσματική σε όλο τον κόσμο 

– εκτός από τον αραβικό, ο οποίος τη διά-
βασε από δεξιά προς τα αριστερά.
Η κατεύθυνση της ανάγνωσης είναι ένα 

από τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια για 
όσους προσπαθούν να μάθουν αραβι-
κά. Τα κλασικά αραβικά – η γλώσσα του 
Κορανίου – θα τους κάνει να γίνονται κα-
τανοητοί παντού, όμως μόλις οι ντόπιοι 
αρχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους, τα 
πράγματα ίσως γίνουν αρκετά δυσκολό-
τερα.

Αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια 
γλώσσα με 11 λέξεις για την αγάπη και 
σχεδόν 100 λέξεις που περιγράφουν μια 
καμήλα;

ΙΑΠΩΝΙΚΑ (2.200 ΩΡΕΣ)
Όντας μια χώρα που έχει «χαρίσει» στον 

κόσμο το σούσι, το καραόκε και τα manga, 
η Ιαπωνία έχει πολλούς «πιστούς», ειδικά 

μεταξύ των gamers. Αυτοί οι άνθρωποι 
έρχονται όμως αντιμέτωποι με μια εξαι-
ρετικά δύσκολη γλώσσα που χρησιμοποι-
εί «εισαγόμενους» κινεζικούς χαρακτήρες 
που έχουν αποκοπεί από την αρχική τους 
έννοια, καθώς και δύο συλλαβάρια – το 
Hiragana και το Katakana (πρέπει να μά-
θουν πότε να χρησιμοποιούν ποιο).

Η μέτρηση των αντικειμένων εξαρτάται 
από το αν είναι μακριά και λεπτά (δρό-
μοι), μικρά και στρογγυλά (μήλα), λεπτά 
και επίπεδα (φύλλα χαρτιού), πλατιά και 
επίπεδα (χαλιά) και πολλά άλλα.
Το τι ιαπωνικά μιλάει κάποιος εξαρτά-

ται επίσης από το φύλο του. Υπάρχει μια 
«σκληρή» γλώσσα για τους άνδρες και μια 
πιο «λεπτεπίλεπτη» γλώσσα για τις γυναί-
κες.

ΚΑΝΤΟΝΕΖΙΚΑ – ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΚΑ  
(2.200 ΩΡΕΣ Η ΚΑΘΕΜΙΑ)
Κάθε κινεζική διάλεκτος είναι ουσιαστι-

κά μια άλλη γλώσσα, αλλά τα μανδαρινικά 
θεωρούνται η επίσημη γλώσσα της σύγ-
χρονης Κίνας. Όλες οι διάλεκτοι μοιράζο-
νται (περίπου) ένα εξελιγμένο σύστημα 
γραφής, το οποίο έχει δημιουργηθεί για 
να αποτελέσει «κοινό τόπο» σε μια μεγά-
λη αυτοκρατορία. Υπάρχουν δύο βασικοί 
τύποι γραπτών κινεζικών χαρακτήρων στο 
ίδιο σύστημα γραφής: τα παραδοσιακά 

κινεζικά που χρησιμοποιούνται στο Χονγκ 
Κονγκ και την Ταϊβάν και τα απλοποιημέ-
να κινέζικα στην ηπειρωτική Κίνα. 

Για παράδειγμα, η μύγα γράφεται ως 
飛 στα παραδοσιακά κινεζικά και飞 στα 
απλοποιημένα. Είναι βασικά το ίδιο πράγ-
μα γραμμένο με δύο διαφορετικούς τρό-
πους, αλλά προφέρεται διαφορετικά κατά 
την ανάγνωση σε κάποια διαφορετική δι-
άλεκτο.

Κάθε γραπτή λέξη έχει όμως το ίδιο νό-
ημα μεταξύ ενός ομιλητή των μανδαρινι-
κών στο Πεκίνο και των καντονεζικών στο 
Χονγκ Κονγκ. Είναι περίπου το ίδιο πράγ-
μα που συμβαίνει με το αριθμητικό μας 
σύστημα: το σύμβολο «9» έχει την ίδια 
σημασία παγκοσμίως, όμως προφέρεται 
ως «εννέα» στην Ελλάδα και «nine» στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η προφορά είναι ακόμη ένας παράγο-

ντας που κάνει την εκμάθηση των κινεζι-
κών ακόμη δυσκολότερη. Στην εποχή της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εάν κάποιος 
επρόκειτο να πάει στο Χονγκ Κονγκ για να 
εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος, έπρεπε 
πρώτα να περάσει ένα μουσικό τεστ, κα-
θώς όλες οι κινεζικές διάλεκτοι είναι τονι-
κές. Με άλλα λόγια, δεν είναι τυχαίο που 
τα κινεζικά θεωρούνται η δυσκολότερη 
γλώσσα στον κόσμο. 
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RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;

Ποιες είναι οι πιο  Ποιες είναι οι πιο  
δύσκολες γλώσσεςδύσκολες γλώσσες

Μαζί με τα ολλανδικά και τα νορβηγικά, οι δημοφιλείς λατινικές γλώσσες  Μαζί με τα ολλανδικά και τα νορβηγικά, οι δημοφιλείς λατινικές γλώσσες  
– ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά – απαιτούν περίπου 600 ώρες – ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά και πορτογαλικά – απαιτούν περίπου 600 ώρες 

διαβάσματος για να επιτύχει κάποιος «γενική επαγγελματική επάρκεια»διαβάσματος για να επιτύχει κάποιος «γενική επαγγελματική επάρκεια»



12  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  28 Μαΐου, 2021 / May 28, 2021

Υγεία και Διατροφή

Οι γιατροί ορίζουν τη «σωματική αδυναμία» βασισμένοι στους εξής παράγοντες:
– μη αναμενόμενη απώλεια βάρους

– μυϊκή αδυναμία στο χέρι
– συχνές αναφορές κόπωσης
– χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας

– χαμηλή ταχύτητα βαδίσματος
Η σωματική αδυναμία τείνει να αυξάνεται με την ηλικία, επηρεάζοντας περίπου 

τα μισά άτομα που ξεπερνούν τα 85 έτη. Συσχετίζεται με ειδικές ανάγκες στην 
κίνηση, έλλειψη ανεξαρτησίας και αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας.

Οι έρευνες έχουν αποδείξει, ότι όσοι εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα 
βιταμίνης D στο αίμα τους, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν σωματική 
αδυναμία. Πρόκειται για ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα, καθώς μέχρι και 1 
δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως υπολογίζεται ότι έχουν ανεπαρκή 
επίπεδα.
Τα επαρκή επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με ένα μεγάλο εύρος οφελών 

για την υγεία μας, από γερά οστά και δόντια έως ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα, που μπορεί να αντισταθεί σε αναπνευστικές μολύνσεις. 
Το σώμα μπορεί να συνθέσει τη δική του βιταμίνη D όταν η επιδερμίδα 

εκτίθεται στην ακτινοβολία UV του ήλιου. Όμως, κατά τη διάρκεια των 
χειμερινών μηνών σε μεγάλα ύψη και για όσους περνούν τον περισσότερο 
χρόνο σε εσωτερικούς χώρους, οι κύριες πηγές βιταμίνης D είναι η διατροφή 
και τα συμπληρώματα.

Η ΕΡΕΥΝΑ
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν εργαστηριακά ποντίκια 24-28 μηνών, ηλικία 

που ισούται με 65-80 ανθρώπινα χρόνια ζωής. Στην αρχή της έρευνας, χώρισαν 
τα ζώα σε τρεις ομάδες:
– ανεπαρκή επίπεδα βιταμίνης D
– επαρκή επίπεδα
– υπέρ-επαρκή επίπεδα
Τους επόμενους 4 μήνες, μετρούσαν τη σωματική επίδοση των ζώων και τα 

βαθμολόγησαν σε 5 τεστ αδυναμίας, παρόμοια με εκείνα που γίνονται στους 
ανθρώπους. Μέχρι το τέλος της έρευνας, τα ποντίκια που είχαν ανεπαρκή ή 
επαρκή επίπεδα βιταμίνης D ήταν σημαντικά πιο αδύναμα, σε σύγκριση με την 
κατάστασή τους στην αρχή του πειράματος.

Αντιθέτως, τα ποντίκια με υπέρ-επαρκή επίπεδα, ήταν λίγο πιο αδύναμα μέχρι 
το τέλος της έρευνας, αλλά η αύξηση δεν είναι καν στατιστικά σημαντική. 
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι αν και υπήρχε αύξηση στα σκορ 

αδυναμίας, μετά από 4 μήνες, καμία από τις ομάδες ποντικιών δεν ανήκαν στον 
επίσημο ορισμό της ευπάθειας – αδυναμίας των γιατρών που προαναφέραμε.
Οι ερευνητές ήδη συστήνουν, οι μεγαλύτεροι ενήλικες να λαμβάνουν το 

λιγότερο 2.000 IU βιταμίνης D την ημέρα. Οι ίδιοι αναφέρουν, πόσο σημαντικά 
είναι αυτά τα στοιχεία για τους ευπαθείς ασθενείς τρίτης ηλικίας. 
Εκείνοι θεωρούν ότι η μακροχρόνια λήψη συμπληρώματος της βιταμίνης θα 

βελτιώσει κατά πολύ τη λειτουργική ικανότητα και υγεία των ανθρώπων.
Και η μέγιστη ημερήσια δόση των 4.000 IU θεωρείται το ασφαλές ανώτερο όριο. 

Ωστόσο, αν και εξαιρετικά ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν περιορισμοί 
στην έρευνα. Δε διεξήχθη σε ανθρώπους και απαιτείται μακροχρόνια διαδικασία σε 

διάστημα έως και 5 χρόνια.
© ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πηγή: www.medicalnewstoday.com/articles/very-high-dosages-of-vitamin-d-may-delay-frailty-in-old-age

Οι υψηλές δόσεις βιταμίνης D μπορεί Οι υψηλές δόσεις βιταμίνης D μπορεί 
να καθυστερούν τη σωματική να καθυστερούν τη σωματική 
αδυναμία σε μεγάλες ηλικίεςαδυναμία σε μεγάλες ηλικίες

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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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 31 mai au dimanche 6 juin 2021 · from monday may 31st to sunday june 6th 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

BISCUITS BISCUITS 
CÉLÉBRATION CÉLÉBRATION 

LECLERC LECLERC 
Cookies Cookies 

240 `350g240 `350g

YOGOURTS ASTROYOGOURTS ASTRO
YogurtsYogurts

12x100g 12x100g 

GAUFRES ROULÉES KERASMAGAUFRES ROULÉES KERASMA
Wafer RollsWafer Rolls

400g400g

PÂTES ALIMENTAIRESPÂTES ALIMENTAIRES
(CAPELLINI, TAGLIATELLE OU (CAPELLINI, TAGLIATELLE OU 

FETTUCCINE) LORIFETTUCCINE) LORI
PastaPasta
500g500g

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

5.49/kg

Nettoyé · Cleaned
7.69/kg

HUILE VÉGÉTALE UNICOHUILE VÉGÉTALE UNICO
Vegetable OilVegetable Oil

2L2L

JUS RÉFRIGÉRÉ OASISJUS RÉFRIGÉRÉ OASIS
Refrigerated JuiceRefrigerated Juice

1.50 à 1.75L1.50 à 1.75L

FROMAGE FETA ÂGÉ EN BARILFROMAGE FETA ÂGÉ EN BARIL
Barrel-Aged Feta CheeseBarrel-Aged Feta Cheese
13.21/kg13.21/kg

GRÈCE

HAUTS DE CUISSE DE POULET FRAISHAUTS DE CUISSE DE POULET FRAIS
Fresh Chicken ThighsFresh Chicken Thighs
2.18/kg2.18/kg

FILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIALFILET MIGNON DE BOEUF FRAIS COMMERCIAL
Fresh Commercial Beef TenderloinFresh Commercial Beef Tenderloin

17.61/kg17.61/kg

BROCOLIBROCOLI
BroccoliBroccoli

MELON D’EAU ENTIERMELON D’EAU ENTIER
MINI BIOLOGIQUEMINI BIOLOGIQUE

Whole OrganicWhole Organic
Mini WatermelonMini Watermelon

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

pqtpqt

BIO

CITRONSCITRONS
LemonsLemons
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Για τα παιδιά, τα νήπια ή τα βρέφη, οι 
περισσότεροι έχουμε συνδυάσει το 

μπλε χρώμα με τα αγόρια και το ροζ με 
τα κορίτσια. Γνωρίζετε, όμως, πώς προ-
έκυψε αυτή η αντιστοιχία και ότι αρχικά 
ήταν η ακριβώς αντίθετη, δηλαδή το ροζ 
για τα αγόρια και το μπλε για τα κορί-
τσια;
Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην 

πραγματικότητα, δεν ήταν πάντα έτσι. Το 
ροζ και το μπλε δε διαχώριζαν τα φύλα, 
μέχρι λίγο μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Στους αιώνες πριν από αυτόν, όλα τα 
μωρά ήταν ντυμένα με λευκά φορέματα, 
τα οποία επέτρεψαν την εύκολη πρό-
σβαση για αλλαγή πάνας και θα μπορού-
σαν να λευκανθούν μετά τη φθορά. Τα 
ρούχα για παιδιά έως έξι με επτά ετών 
αντιμετωπίστηκαν ως unisex, επιτρέπο-
ντας στους γονείς να χρησιμοποιούν τα 

ίδια ρούχα για κάθε μωρό που γεννιό-
ταν. Ήταν θέμα οικιακής οικονομίας πε-
ρισσότερο και δεν άλλαξε πολύ, ακόμη 
και όταν τα παστέλ χρώματα (συμπερι-
λαμβανομένων των ροζ και μπλε, αλλά 
και του κίτρινου) εισήχθησαν στα μέσα 
του 1800, πιθανώς επειδή οι εμπορικές 
βαφές έγιναν ευρέως διαθέσιμες.
Ο διαχωρισμός των χρωμάτων, λοιπόν, 

ξεκίνησε το 19ο αιώνα, όταν τα παστέλ 
χρώματα άρχισαν να διαδίδονται στα 
μωρά. Τα δύο χρώματα επιλέχθηκαν για 
πρώτη φορά, λόγω του τρόπου με τον 
οποίο συμπλήρωναν τα χρώματα των 
μαλλιών και των ματιών. Το μπλε προο-
ριζόταν κυρίως για παιδιά με μπλε μάτια 
και/ή ξανθά μαλλιά και το ροζ για μωρά 
με καστανά μάτια και/ή καστανά μαλλιά.
Το 1918 το Ladies’s Home Journal δημο-

σίευσε ένα άρθρο που ισχυριζόταν, ότι 

ο γενικά αποδεκτός κανόνας είναι ροζ 
για τα αγόρια και μπλε για τα κορίτσια. 
Κι αυτό, γιατί τουλάχιστον εκείνη τη 
στιγμή, το ροζ, το οποίο σχετίζεται με το 
κόκκινο, θεωρήθηκε πολύ σκληρό για τα 
κορίτσια, επομένως το μπλε, ένα χρώμα 
που σχετίζεται άμεσα με τον ουρανό και 
το φως της ημέρας, τους ταίριαζε καλύ-
τερα.
Ο Jo B. Paoletti, ιστορικός στο Πανεπι-

στήμιο του Μέριλαντ και συγγραφέας 
του βιβλίου «Pink and Blue: Telling the 
Girls from the Boys in America», είπε στο 
Smithsonian ότι οι χρωματικοί χαρακτη-
ρισμοί ήταν σχεδόν αυθαίρετοι μέχρι τη 
δεκαετία του 1940, όταν οι κατασκευα-
στές προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τις 
προτιμήσεις του αμερικάνικου κοινού 
και κατάλαβαν ότι θα μπορούσαν πολύ 
εύκολα να προωθήσουν την ακριβώς 

αντίθετη αντιστοιχία χρώματος και φύ-
λου μωρού. Όπως, άλλωστε, και έκαναν, 
με το ροζ να προωθείται για τα κορίτσια, 
επειδή, αυτή τη φορά, θεωρήθηκε ως 
πιο ρομαντικό λόγω της συγγένειάς του 
με το κόκκινο, και ότι οι γυναίκες θεω-
ρούνταν πιο συναισθηματικές.
Αλλά μετά, μόλις μία γενιά αργότερα, 

το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα 
προτίμησε για άλλη μια φορά τα ρούχα 
μωρού σε unisex αποχρώσεις, όπως τα 
λευκά, κίτρινα και μπεζ, τα οποία παρέ-
μειναν στη μόδα μέχρι τα μέσα της δε-
καετίας του 1980. Τότε ήταν που η ιατρι-
κή επιστήμη επέτρεψε στους γονείς να 
μάθουν το φύλο των αγέννητων μωρών 
τους και όλοι επανήλθαν στην αντιστοι-
χία ροζ για τα κορίτσια και μπλε για τα 
αγόρια.
© Newsbeast.gr

Ο Ουγκό Σαβιέρ ήταν ένας από τους πρώτους αν-
θρώπους που διέσχισαν τη μακρύτερη κρεμαστή 

πεζογέφυρα στον κόσμο, κοντά στην πόλη Αρούκα, στη 
βόρεια Πορτογαλία, η οποία έκανε εγκαίνια φέτος στις 
30 Απριλίου. «Ωχ… να ‘μαστε!», είπε ο 42χρονος με άγ-
χος, μόλις πάτησε το πόδι του, με περίσσιο θάρρος, στη 
διάφανη μεταλλική κατασκευή, μήκους 516 μέτρων, 
μαζί με έναν επίσης νευρικό φίλο του και έναν ξεναγό.
Κρυμμένη ανάμεσα στα βουνά, μέσα στο αναγνωρι-

σμένο από την Unesco Γεωπάρκο της Αρούκας, η γέ-
φυρα κρέμεται από ύψος 175 μέτρων, πάνω από τον 

ποταμό Πάιβα. Το τοπίο είναι γαλήνιο, όμως το να δι-
ασχίσει κανείς τη γέφυρα απαιτεί γερά νεύρα. Καθώς 
στερεώνεται σε μεταλλικά καλώδια και δύο τεράστιους 
πύργους στις δύο άκρες της, η κατασκευή ταλαντεύεται 
με το παραμικρό βήμα. «Φοβόμουν λίγο, όμως το άξι-
ζε», είπε ο Σαβιέρ, έχοντας περάσει στην άλλη πλευρά. 
«Ήταν φανταστικό, μια μοναδική εμπειρία, μια έκρηξη 
αδρεναλίνης».
Οι ντόπιοι ελπίζουν ότι το αξιοθέατο, με κόστος περί-

που 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που χρειάστηκε περίπου 
δύο χρόνια για να κατασκευαστεί, θα βοηθήσει στην 

ανάκαμψη της περιοχής, ειδικά μετά την καταστροφι-
κή πανδημία Covid-19. Καθώς στεκόταν στη γέφυρα, η 
δήμαρχος της Αρούκας, Μαργκαρίντα Μπελέμ, δήλωσε 
πως η γέφυρα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατη-
γικής να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι για να 
μετακομίσουν και να μείνουν στην περιοχή.
«Οι προκλήσεις, που έπρεπε να υπερπηδήσουμε, 

ήταν πολλές… όμως τα καταφέραμε», είπε στο Reuters 
η δήμαρχος με υπερηφάνεια. «Δεν υπάρχει άλλη γέφυ-
ρα σαν κι αυτή στον κόσμο».

© ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Πώς προέκυψε το μπλε χρώμα για Πώς προέκυψε το μπλε χρώμα για 
τα αγόρια και το ροζ για τα κορίτσιατα αγόρια και το ροζ για τα κορίτσια

Η αρχική αντιστοιχία  Η αρχική αντιστοιχία  
ήταν η ακριβώς αντίθετηήταν η ακριβώς αντίθετη

Στην Πορτογαλία  Στην Πορτογαλία  
η μακρύτερη κρεμαστή η μακρύτερη κρεμαστή 
πεζογέφυρα στον κόσμοπεζογέφυρα στον κόσμο

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

Halifax	:	2830	Agricola	Street,	Halifax,	NS,	B3K	4E4	

Quebec	:	11054	Valcartier,	Quebec,	QC,	G2A	2M3	

Montreal	:	5800	rue	Iberville,	Montreal,	QC,	H2G	2B7

Ottawa	:	2212	Gladwin	Crescent	Unit	B6,	Ottawa,	ON,	K1B	5N1

Toronto	:	2863	Kingston	Road,	Scarborough,	ON,	M1M	1N3

Vancouver	:	2830	Douglas	Road,	Burnaby,	BC,	V5C	5B7

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

$299,000
MLS: 11170098

1-1289 RUE JASMIN, 
LAVAL (CHOMEDEY), 
QC, H7W 3V9

Beautiful and bright open 
concept condo close to 
everything. Situated in 
quiet area of Chomedey 
close to schools, shopping 
and transport. 2 bedrooms 
with huge bath/shower & 
laundry. 1 parking and 1 
storage.  

MUST SEE!!
 

CALL ME FOR  
MORE INFO.

NEW LISTING!

Μία γιγαντιαία προσπάθεια έχει ξε-
κινήσει για τη συγκέντρωση χρη-

μάτων για τα σχολεία της Ελληνικής Κοι-
νότητας Μείζονος Μόντρεαλ. 

Με αιχμή του δόρατος την ανανεωμένη 
ερανική επιτροπή η πρωτοβουλία «ΣΤΗ-
ΡΙΖΩ τα σχολεία μας» έχει στόχο να συ-
γκεντρώσει, έως το τέλος του τρέχοντος 
έτους, $600.000, ώστε να τα επενδύσει σε 
παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλ-
λοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυ-
ξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς 
και στην παροχή οικονομικής βοήθειας 
για τα δίδακτρα. Μέρος αυτού του πο-
σού θα χρησιμοποιηθεί για την υποστή-
ριξη αναβαθμίσεων και ανακαινίσεων στα 
σχολικά κτίρια. Το εναρκτήριο λάκτισμα 
του «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας», θα γίνει 
το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, από τις 10:00 
π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., με τον Ραδιοέρανο, 
ο οποίος θα φιλοξενηθεί από 3 τοπικούς 
ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, 
τον CFMB 1280 AM, το Radio Centre-Ville 
102.3 FM και τους «Ακρίτες του Μόντρε-
αλ» στα 1610 ΑΜ.   

Ο φετινός επίτιμος πρόεδρος είναι o Ιω-
άννης Μούκας πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της BioCrude Technologies Inc.  
μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ανά-
πτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών, 
ιδίως στον τομέα της διαχείρισης αποβλή-
των και της παραγωγής αποβλήτων στην 
ενέργεια. «Είμαι βαθιά συγκινημένος και 
αποτελεί τιμή για μένα η συμμετοχή μου 
ως επίτιμος πρόεδρος της Επιτροπής Ερά-
νου της ΕΚΜΜ στην  πρωτοβουλία «ΣΤΗ-
ΡΙΖΩ τα σχολεία μας»! Με τη δωρεά σας, 
θα υποστηρίξετε τα σχολεία μας και μαζί 
θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα ανα-
γνωρισμένα επιτεύγματά τους. Είναι υπο-
χρέωσή μας ως Έλληνες, να συνεχίσουμε 
αυτήν την κληρονομιά και να βοηθήσουμε 
να επιτύχουν τα σχολεία μας ακόμη υψη-
λότερο επίπεδο αριστείας! Πιστεύουμε 
ότι αν όλοι μαζί συμβάλλουμε σε αυτόν 
τον κοινό σκοπό – τα σχολεία μας – θα 
έχουμε τεράστια απήχηση. Τίποτα δε δί-
νει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να 
προσφέρουμε στα παιδιά μας! Ας δώσου-
με στην επόμενη γενιά μας τα εργαλεία 
για να αναπτυχθούν, να εκτιμήσουν και 
να συνεχίσουν το πνεύμα του Ελληνισμού. 
Είναι το σωστό, το πρέπον και το εντιμό-

τερο πράγμα που μπορούμε να πράξου-
με. Είναι θέμα υπερηφάνειας. Είναι θέμα 
οικογένειας. Αποτελεί το ελληνικό παρά-
δειγμα του ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ!» δήλωσε ο κύρι-
ος Μούκας.

Ιδιαίτερα ενθουσιασμένος δήλωσε και ο 
πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου του 
Κεμπέκ, Διονύσης Μαρίνος: «Ο Σωκράτης 
– Δημοσθένης είναι το κόσμημα της ΕΚΜΜ. 
Το μόνο σχολείο της εποχής μας που διδά-
σκει στα παιδιά μας 3 γλώσσες, Γαλλικά 
Αγγλικά και Ελληνικά, αλλά κυρίως διδά-
σκει στα παιδιά μας την ορθόδοξη πίστη, 
τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ως Έλλη-
νες. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο 
μας υπερέχουν σε όλα τα άλλα ιδρύματα. 
Και οι δύο κόρες μου έχουν φοιτήσει στο 
σχολείο Σωκράτης – Δημοσθένης, διακρί-
θηκαν σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσής 
τους. Η πρώτη μου κόρη η Ιωάννα είναι 
τώρα δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο και 
η δεύτερη κόρη μου η Κωνσταντίνα, είναι 
σχεδιαστής ιστοσελίδων για μια μεγάλη 
εταιρεία εδώ στο Montréal».
Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας 

Κριλής δήλωσε ότι: «Το «Στηρίζουμε τα 
σχολεία μας» στις 29 Μαΐου 2021 επικε-
ντρώνεται στο να υποστηρίξει και να εξα-

σφαλίσει τη συνέχεια της υπερηφάνειας 
και της χαράς αυτής της κοινότητας: Τα 
σχολεία μας! Η βοήθεια κατά τη διάρκεια 
μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημά-
των δεν αφορά μόνο τη δωρεά, αλλά και 
πως να συμβάλλουμε στη διαφορά. Όλοι 
πρέπει να δείξουμε την υποστήριξή μας, 
ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μπο-
ρούν να αποκομίσουν τις ανταμοιβές και 
τα οφέλη από την εξαιρετική εκπαίδευση 
που προσφέρουν τα σχολεία μας. Οι τερά-
στιες προσπάθειες του Δρ Τσούκα και των 
μελών της ερανικής επιτροπής είναι ανε-
κτίμητες και όλοι εργάστηκαν επιμελώς 
από την αρχή αυτής της εκστρατείας για 
να διασφαλίσουν την επιτυχία της. Τους 
ευχαριστώ γι αυτό! Δε γινόμαστε φτωχοί 
από το να συμβάλλουμε οικονομικά σε 
μία τέτοια προσπάθεια. Νιώθουμε καλά 
που βοηθήσαμε στο συνολικό στόχο. Είναι 
καιρός για όλους να βοηθήσουμε». 
Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ παρέθεσε και ένα 

απόσπασμα που πιστεύει ότι αντιπροσω-
πεύει την όλη προσπάθεια:
«Η μικρότερη πράξη καλοσύνης αξίζει 

περισσότερο από την καλύτερη πρόθε-
ση»|ΟΣΚΑΡ ΓΟΥΑΙΛΝΤ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

$600.000$600.000    
ο στόχος του φετινού ο στόχος του φετινού 

ραδιοεράνου για τα σχολείαραδιοεράνου για τα σχολεία
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Πρωτεύουσα της Eύβοιας, διοικητικό, 
οικονομικό, βιομηχανικό και πνευμα-

τικό κέντρο, η πόλη της Xαλκίδας απλώνε-
ται τόσο στην ευβοϊκή όσο και στη βοιωτι-
κή ακτή του πορθμού του Eυρίπου. 
Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, λόγω 

της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της 
και μήλον της Έριδος για τους ισχυρούς 
κάθε εποχής, η Χαλκίδα υπήρξε μία από 
τις τέσσερις ευβοϊκές πόλεις (οι άλλες 
ήταν η Ερέτρια, η Ιστιαία και η Κάρυστος) 
που έκοψαν δικά τους νομίσματα κατά 
την αρχαιότητα. 
Η πόλη της Χαλκίδας με τη μακρά πνευ-

ματική παράδοση, έχει αναδείξει σημα-
ντικότατες μορφές των γραμμάτων και 
των τεχνών, όπως το Nίκο Σκαλκώτα, το 
Γιάννη Σκαρίμπα, το Δημήτρη Mυταρά, 
τον Oρέστη Mακρή και την Ελένη Χα-
τζηαργύρη. 
Την εικόνα της σύγχρονης πόλης συν-

θέτουν, μεταξύ άλλων, ο παραλιακός πε-
ζόδρομος, οι μεγαλοπρεπείς ναοί (Άγιος 
Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρα-
σκευή κ.ά.), οι πλατείες, τα νεοκλασικά 
αρχοντικά, το δημαρχιακό μέγαρο (μέγα-
ρο Κότσικα), το «Κόκκινο Σπίτι», το τζαμί 
Εμίρ Ζαδέ, τα βιομηχανικά οικοδομήματα 
και το ρωμαϊκό υδραγωγείο. 
Ξεχωριστό χρώμα στη Xαλκίδα, που ικα-

νοποιεί τις επιθυμίες και ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των πολυπληθών επισκε-
πτών όλες τις εποχές του χρόνου, δίνουν 
τα πολυάριθμα εμπορικά καταστήματα, 
τα εστιατόρια, τα ουζερί και τα μεζεδοπω-
λεία, τα καφέ μπαρ και τα κλαμπ, με την 
έντονη νυχτερινή ζωή.    

ΣΤΟΝ ΠΟΡΘΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ
Η Χαλκίδα φημίζεται για το ιδιόμορφο 

παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του 
Eυρίπου. 
Τα νερά του πορθμού αλλάζουν κατεύ-

θυνση κάθε έξι ώρες. 
Το ρεύμα κινείται προς μία κατεύθυνση 

επί έξι ώρες, κι αμέσως μετά ακολουθεί 
ένα διάστημα περίπου οκτώ λεπτών όπου 
τα νερά παραμένουν στάσιμα. 

Εν συνεχεία κινούνται προς την αντίθετη 
κατεύθυνση τις επόμενες έξι ώρες κ.ο.κ. 
Από την παλαιά γέφυρα, γραφική γωνιά 

της πόλης, στο στενότερο σημείο του πορ-
θμού του Eυρίπου, μπορείτε να δείτε το 
μοναδικό παλιρροϊκό φαινόμενο της Xαλ-
κίδας. 
Εξάλλου, η εντυπωσιακή νέα γέφυρα της 

Χαλκίδας αποτελεί την κύρια πύλη εισό-
δου στην Eύβοια. 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ
Χτισμένο σε λόφο των βοιωτικών ακτών, 

σε θέση στρατηγικής σημασίας, το κάστρο 
Καράμπαμπα ήλεγχε τα στενά του Ευρί-
που και τη Χαλκίδα. 
Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, το 

κάστρο κατέχει τη θέση της αρχαίας πό-
λης Κανήθου (σώζονται σποραδικά ίχνη 
κτισμάτων και τάφων, στην επιφάνεια 
του εδάφους). Ο λόφος πιθανότατα οχυ-
ρώθηκε πρώτη φορά κατά τους Ρωμαϊ-
κούς Χρόνους, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν 
υπήρχε εκεί οχύρωση κατά τους Βυζαντι-
νούς χρόνους, επί Ενετοκρατίας και στους 
πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. 
Το σωζόμενο κάστρο είναι τουρκικό οχυ-

ρωματικό έργο του 1684, που αποσκο-
πούσε στην προστασία της Χαλκίδας από 
τους Ενετούς. 
Το κάστρο πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς 

από τον Μοροζίνι το 1688, αλλά και από 
τους Έλληνες, κατά τη διάρκεια της Επα-
νάστασης. 
Οι Τούρκοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν 

τον έλεγχο του κάστρου έως την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας.
Σε αρκετά σημεία του οχυρωματικού πε-

ριβόλου έχουν εντοιχιστεί αρχαία αρχιτε-
κτονικά μέλη. 
Στο εσωτερικό του περιβόλου βρίσκεται 

η εκκλησία του Προφήτη Ηλία (1895). 
Κοντά στην είσοδο του κάστρου ανα-

παύεται στο διακριτικό μνημείο του ο 
πεζογράφος, ποιητής και θεατρικός συγ-
γραφέας, Γιάννης Σκαρίμπας (1893-1984), 
αγναντεύοντας την πόλη που τόσο πολύ 
αγάπησε.

Πανοραμική άποψη της Χαλκίδας  Πανοραμική άποψη της Χαλκίδας  
(πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)(πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Ο Πορθμός του ΕυρίπουΟ Πορθμός του Ευρίπου

Χαλκίδα: Του καιρού γυρίσματαΧαλκίδα: Του καιρού γυρίσματα
Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της  Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της  

και μήλον της Έριδος για τους ισχυρούς κάθε εποχής, η Χαλκίδα υπήρξε μία από τις και μήλον της Έριδος για τους ισχυρούς κάθε εποχής, η Χαλκίδα υπήρξε μία από τις 
τέσσερις ευβοϊκές πόλεις που έκοψαν δικά τους νομίσματα κατά την αρχαιότητατέσσερις ευβοϊκές πόλεις που έκοψαν δικά τους νομίσματα κατά την αρχαιότητα

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Ο κεντρικός «πνεύμονας» της Αττι-
κής (μέχρι και προ ολίγων 24ώρων) 

αποτελεί παρελθόν, καθώς η φωτιά που 
ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 19/5 
έκαψε περισσότερα από 71.000 στρέμμα-
τα και πλέον ένας καταπράσινος προορι-
σμός μία μόλις ώρα από την Αθήνα έχει 
μετατραπεί σε στάχτη.
Και όμως η επίσημη απάντηση της κυ-

βέρνησης γι’ αυτή την οικολογική κατα-
στροφή ήταν πως... «ήμασταν άτυχοι». 
Όμως η καταστροφή στα Γεράνεια ξεπερ-
νάει την «ατυχία». Εδώ και αρκετά χρόνια, 
τα Γεράνεια έχουν αφεθεί στην τύχη τους, 
ένα απίθανο οικοσύστημα για το οποίο οι 
τοπικοί φορείς έκρουαν τον κώδωνα του 
κινδύνου εδώ και τουλάχιστον τρία χρό-
νια, τονίζοντας πως μόνο από τύχη δεν 
έχουν καεί εδώ και 70 περίπου χρόνια.
«Αυτός ο δασικός όγκος που είναι πολύ-

τιμος είναι εντελώς ανυπεράσπιστος και 
από τύχη και μόνο δεν έχει καεί», τόνιζαν 
χαρακτηριστικά. Και τελικά πλέον... κάηκε 
ένας από τους μεγαλύτερους «πνεύμο-
νες» στη νότια Ελλάδα. 

Οι εικόνες της καταστροφής μιλούν από 
μόνες τους, όμως η πραγματική κατα-
στροφή που συνέβη στα Γεράνεια ξεπερ-
νάει κάθε αριθμητική καταγραφή, καθώς 
δεν είναι τα 71.000 και πλέον στρέμματα. 

Όχι, είναι ότι εκεί υπήρχε μέχρι και πριν 
λίγες ημέρες ένα σπάνιο οικοσύστημα, 
σχηματισμένο στα βάθη του γεωλογικού 
χρόνου, προτού καν εμφανιστούν στη Γη 
οι πρόγονοι του ανθρώπου, που άλλαξε 
αμέτρητες φορές μορφή στα εκατομμύ-
ρια χρόνια που πέρασαν, που έγινε το 
σπίτι δεκάδων ενδημικών ειδών χλωρίδας 
και πανίδας.

Ένας κόσμος με θαυμαστή ποικιλομορ-
φία, που ανέδιδε κάθε εποχή χρώματα 
και μυρωδιές, ένα ακάματο εργαστήριο 
βιοποικιλότητας που χάθηκε σε δύο μέρες 
και δύο νύχτες, σε ένα κλάσμα του δευτε-
ρολέπτου της γεωλογικής του ηλικίας.
Και χάθηκε αθόρυβα, γιατί τα πλατάνια, 

οι αριές, οι χνουδοβελανιδιές, οι κουμα-
ριές, τα φυλίκια, οι αγριελιές, τα σχίνα, οι 
κοκκορεβιθιές, οι χαρουπιές, οι αγριοα-
μυγδαλιές, οι οστρυές, δε βγάζουν καμία 
φωνή, όταν η πύρινη λαίλαπα τα εκρι-
ζώνει από το αρχέγονο σπίτι τους, όπως 
φωνή δεν έχουν οι φιδαετοί, οι σφηκιάρη-
δες, οι γερακίνες, τα ξεφτέρια, τα σαΐνια, 
τα διπλοσάινα, οι πετρίτες και τα βραχο-
κιρκίνεζα.

Πλέον, η μόνη φωνή που ακούγεται είναι 
αυτή του φόβου, του κλάματος και των 
ουρλιαχτών από τη μεγάλη καταστροφή. 
Τα Γεράνεια αποτελούσαν σημαντικό οι-

κότοπο της Ε.Ε. και είναι ενταγμένα στο 
NATURA 2000. Ο Βράχος της Περαχώρας 
και η γύρω περιοχή της Μονής Πραθίου, 
έχουν χαρακτηριστεί ως τοπία ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, η δε Μονή Πραθίου 
έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και ο 
περιβάλλοντας χώρος της αρχαιολογικός 
χώρος. 
Τα Γεράνεια με τον Πατέρα και τον Κιθαι-

ρώνα είχαν μεγάλο ποσοστό ενδημικών 

ειδών, 8,8%, 8,5% και 8,4% αντίστοιχα, 
όταν σε βουνά με μεγαλύτερο υψόμετρο, 
όπως η Κυλλήνη με ύψος 2.376 μέτρα και 
ο Τυμφρηστός με ύψος 2.315 μέτρα, πα-
ρουσιάζουν ποσοστό ενδημισμού 12% και 
7,8% αντίστοιχα. 

Ο Παυσανίας ανέφερε ότι η χερσαία 
απόληξη της γης των Μεγάρων ονομάζο-
νταν Γερανία, γιατί το σχήμα της ήταν πα-
ρόμοιο με λαιμό γερανού.
Με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά, το μήκος των Γερανείων φτά-
νει τα 30 χλμ., το πλάτος τα 13 χλμ. ενώ 
η περίμετρος του τα 125 χλμ. Στα βόρεια 
πέφτει απότομα στον Κορινθιακό, στα δυ-
τικά απλώνεται μέχρι το ακρωτήριο Με-
λαγκάβι στο Ηραίο Περαχώρας, στα νότια 
δημιουργεί μικρούς λόφους μέχρι τις Σκυ-
ρωνίδες Πέτρες στην ακτή του Σαρωνικού 
και στα ανατολικά ενώνεται με τη Μεγα-
ρίτικη πεδιάδα.
Η ψηλότερη κορφή του βουνού είναι το 

Μακρυπλάγι, 1.351 μέτρα, και ακολου-
θούν η Ανώνυμη, 1.269 μέτρα και η Με-
γάλη Ντούσκια, 1.068 μέτρα. Στα Γερά-
νεια υπάρχουν κοιλάδες, μικρές αλλά δυ-
σπρόσιτες χαράδρες, απόκρημνες πλαγιές 
που καταλήγουν στη θάλασσα. Παρουσι-
άζει το βουνό κατακόρυφο διαμελισμό. 
Στο δυτικό και κεντρικό του τμήμα είχαν 
σχηματιστεί πολλές χαράδρες με μικρούς 
χειμάρρους, ενώ στο νοτιότερο τμήμα του 
όπου επικρατούν τα ασβεστολιθικά πε-
τρώματα, οι διαβρώσεις σφυρηλάτησαν 
σπηλιές.

Πάνω από 1.000 είδη χλωρίδας εφύο-
ντο σε αυτόν τον ορεινό όγκο, λίγο πιο μα-
κριά από την Αθήνα, και περισσότερα από 
80 είδη είχαν χαρακτηριστεί ενδημικά. 
Φύτρωναν κενταύριες, αγριογαρύφαλα, 
κυανές παπαρούνες, καμπανούλες αλλά 
και ορχιδέες.
Δεν υπήρχε κανένα τμήμα του βουνού 

που να μην προκαλεί θαυμασμό και αί-
σθημα ευφορίας σε όσους το επισκέπτο-
νταν εξερευνώντας τον πλούτο του.
Τόσο κοντά στην πρωτεύουσα αλλά στην 

απρόσιτη από τον άνθρωπο δασώδη εξο-
χή του, ζούσαν μπούφοι, χουχουριστές, 
τυτούδες, κουκουβάγιες και γκιώνιδες.
Υπήρχαν εκεί η νησιώτικη πέρδικα, η 

μπεκάτσα, το τρυγόνι, το γιδοβύζι, ο κού-
κος, η βουνοσταχτάρα, ο τσαλαπετεινός, 
η σταρήθρα, η δεντροσταρήθρα, η ωχρο-
κελάδα, η δεντροκελάδα, ο τρυποφρά-
χτης, ο θαμνοψάλτης, το αηδόνι, ο κοκκι-
νολαίμης, ο φοινίκουρος, ο καρβουνιάρης, 
ο σταχτοπετρόκλης, ο γαλαζοκότσυφας, η 
τσίχλα, η γερακότσιχλα, ο μαυροσκούφης, 
ο κοκκινοτσιροβάκος, ο πυρροβασιλίσκος, 
ο χρυσοβασιλίσκος, ο σταχτομυγοχάφτης, 
η ελατοπαπαδίτσα, ο κλειδωνάς, ο αιγίθα-
λος, και τόσα ακόμα.
Στα τρεχούμενα νερά και γύρω από αυτά, 

υπήρχαν σαλαμάνδρες, φρύνοι, πρασινό-
φρυνοι, δεντροβάτραχοι, βαλκανοβάτρα-
χοι και γραικοβάτραχοι.
Χελώνες και φίδια, όπως η κρασπεδοχε-

λώνα, η μεσογειακή χελώνα, το κονάκι, η 
τρανόσαυρα, το σιλιβούτι, η τοιχόσαυρα, 

το λιακόνι, ο τυφλίτης, το σαμιαμίδι, ο 
αβλέφαρος, ο στεφανοφόρος, ο λαφιάτης, 
η δεντρογαλιά, ο σαπίτης.

Πριν μερικά χρόνια είχε αναφερθεί, ότι 
στα Γεράνεια επανεμφανίστηκαν λύκοι, 
κάτι που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή 
ήταν το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης 
που ζούσε το συγκεκριμένο είδος.
Αυτό το οικοσύστημα έσβησε και όλοι 

αυτοί οι οργανισμοί χάθηκαν για πάντα. 
Κάποιοι ίσως γλίτωσαν, άνοιξαν τα φτερά 
τους και πέταξαν άγνωστο για που. Την 
ίδια τύχη είχαν αλεπούδες, πετροκούνα-
βα, νυφίτσες, σκαντζόχοιροι, λαγοί. Το 
έδαφος ζεματούσε, κάηκαν μέχρι και οι 
ρίζες, η μυρωδιά της τέφρας απλώθηκε 
εκεί που ανθούσαν οι ορχιδέες. Αμέτρητα 
είδη ζώων αποτεφρώθηκαν ξαφνικά, χω-
ρίς διάθεση να φύγουν.
Ο κόσμος κάτω από τη βιόσφαιρα έγινε 

φτωχότερος και για το νομό που ζει η μισή 
Ελλάδα, κάθε μέρα από εδώ και πέρα, 
στην εκπνοή της νύχτας, η τελευταία ανά-
σα με δυσκολία βγαίνει.

Οι υψηλής ανάλυσης εικόνες από τον ευ-
ρωπαϊκό δορυφόρο Pleiades-1B το πρωί 
του Σαββάτου 22/5 δείχνουν ότι κάηκαν 
κατά προσέγγιση 41.400 στρέμματα δασι-
κών εκτάσεων, 12.370 στρέμματα καλλι-

εργειών και 11.870 στρέμματα χορτολιβα-
δικών εκτάσεων. Εκτιμάται ακόμη ότι 279 
άνθρωποι επηρεάστηκαν άμεσα από την 
πυρκαγιά, καθώς και 373 κατοικίες.
Οι ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται για τη 

μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή εδώ 
και 20-30 τουλάχιστον χρόνια. 
Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή 
του Σχίνου, και επεκτάθηκε προς τις περι-
οχές Περαχώρας και Αλεποχωρίου, ανα-
μένεται να είναι πολλαπλές, εξαιτίας του 
γεωτεκτονικού καθεστώτος της περιοχής.

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή του Ανα-
τολικού Κορινθιακού Κόλπου χαρακτηρί-
ζεται όχι μόνο από έντονη σεισμικότητα, 
αλλά και από ταχείες μεταβολές στο χερ-
σαίο ανάγλυφο που επηρεάζουν και το 
θαλάσσιο χώρο.
«Ενδεικτικά αναμένονται αύξηση του κιν-

δύνου σε πλημμυρικά φαινόμενα, έντονες 
διαβρώσεις, ροές κορημάτων και κατολι-
σθητικά φαινόμενα, τα οποία θα τροφο-
δοτήσουν και το θαλάσσιο χώρο με τα 
κατάλοιπα της καύσιμης ύλης», υπογράμ-
μισε ο Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών 
Καταστροφών και Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. 
Ευθύμης Λέκκας.

© Pro News (pronews.gr)

An initiative created by Agape
3860 blvd Notre-Dame, 

(elevator to the 3rd floor)  Suite # 305 
Laval, QC H7V 1S1

*large parking lot on side of building

450 934-1122 

Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm 

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking

Senior's Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad 
courses, activities, referrals, and more! ALL IN ENGLISH!

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, 
but we are still providing some services for our seniors:-

Senior Wellness
Center

For Laval English-speaking seniors 55+

Call us at: 450-934-1122

 Online virtual activities (chat groups) 
 Distributing important COVID-19 updates 
 Returning all emails and phone messages 
 Possible food delivery for isolated seniors 
 
Call us and leave  
a message.  
We WILL call  
you back.

ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

Η οικολογική καταστροφή Η οικολογική καταστροφή 
των Γερανείων σε αριθμούςτων Γερανείων σε αριθμούς

Η μεγαλύτερη αποδόμηση  
του φυσικού περιβάλλοντος  

των τελευταίων δεκαετιών  
στην Αττική
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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

Ο COVID-19 εξακολουθεί να επηρεάζει 
κοινότητες και οικογένειες στον Κα-

ναδά. Πέρα από τους θανάτους που απο-
δίδονται στην ίδια την ασθένεια, η πανδη-
μία θα μπορούσε επίσης να έχει έμμεσες 
συνέπειες που αυξάνουν ή μειώνουν τον 
αριθμό των θανάτων, ως αποτέλεσμα δια-
φόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των καθυστερημένων ιατρικών διαδι-
κασιών ή της αυξημένης χρήσης ουσιών.

Για να κατανοήσουμε τόσο τις άμεσες 
όσο και τις έμμεσες συνέπειες της παν-
δημίας, είναι σημαντικό να μετρηθεί η 
επιπλέον θνησιμότητα, η οποία συμβαί-
νει όταν υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι 
κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 
από ό,τι θα αναμενόταν για εκείνη την πε-
ρίοδο. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμη και 

χωρίς πανδημία, υπάρχει πάντα κάποια 
διακύμανση από έτος σε έτος, στον αριθ-
μό των ανθρώπων που πεθαίνουν σε μια 
δεδομένη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει, ότι 
ο αριθμός των αναμενόμενων θανάτων 
θα πρέπει να κυμαίνεται σε ένα ορισμένο 
φάσμα τιμών. Υπάρχουν ενδείξεις επιπλέ-
ον θνησιμότητας, όταν οι εβδομαδιαίοι 
θάνατοι είναι σταθερά υψηλότεροι από 
τον αναμενόμενο αριθμό, αλλά ειδικά 
όταν υπερβαίνουν το εύρος του αναμενό-
μενου κατά τη διάρκεια διαδοχικών εβδο-
μάδων.
Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Στατιστι-

κής Υπηρεσίας του Καναδά να παρέχει 
έγκαιρες και σχετικές πληροφορίες σχε-
τικά με την πανδημία COVID-19 και τον 
αντίκτυπό της στους Καναδούς, δημοσι-
εύθηκε πρόσφατα ένα νέο επικαιροποιη-
μένο προσωρινό σύνολο δεδομένων από 
την Καναδική Βάση Δεδομένων Θανάτου 
Ζωτικής Σημασίας, το οποίο καλύπτει την 
περίοδο από τον Ιανουάριο του 2020 
έως το Φεβρουάριο του 2021. 

Έγιναν επίσης επικαιροποιήσεις των 
προσωρινών εκτιμήσεων θνησιμότητας, 
οι οποίες προσαρμόστηκαν, όπου ήταν 
δυνατόν, ώστε να ληφθεί υπόψη ο ελλι-
πής χαρακτήρας των καταμετρήσεων. 
Οι προσωρινές εκτιμήσεις θα συνεχί-

σουν να αναθεωρούνται σε μελλοντικές 
δημοσιεύσεις, καθώς περισσότερες πλη-
ροφορίες αναφέρονται από επαρχιακές 
και εδαφικές υπηρεσίες ζωτικής σημασίας 

στατιστικές, καθώς οι μέθοδοι εξακολου-
θούν να ενισχύονται.

Ειδικότερα, εντυπωσιακό είναι το στοι-
χείο που αναφέρει, ότι από τις 9 Ιανου-
αρίου του 2021 έως τις 6 Φεβρουαρί-
ου 2021, σημειώθηκαν 31.509 θάνατοι 
στον Καναδά. Αυτό ανέρχεται σε +2,1% 
ή 658 περισσότερους θανάτους από ό,τι 
αναμενόταν, εάν δεν υπήρχε πανδημία, 
αφού συνυπολογίστηκαν οι αλλαγές 
στον πληθυσμό, όπως η γήρανση. 

Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους επι-
πλέον θανάτους μπορεί να σχετίζονται 
με έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας ή 
άλλους άσχετους παράγοντες, εξακολου-
θούν να εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από 
τους θανάτους που αποδίδονται απευθεί-
ας στην COVID-19.

Ο κίνδυνος σοβαρών αποτελεσμάτων 
λόγω του COVID-19 ποικίλλει ανάλογα με 
τις μεμονωμένες ευπάθειες. Μία από αυ-
τές τις ευαισθησίες είναι οι προ-ϋπάρχου-
σες συνθήκες υγείας. 

Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Κα-
ναδά έχει συμβουλεύσει, ότι ορισμένες 
προ-ϋπάρχουσες καταστάσεις, όπως ο 
διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, ο καρκίνος και οι καρδιακές 
παθήσεις, θέτουν τα άτομα σε υψηλότε-
ρο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας ή θανάτου 
από COVID-19. 

Επιπλέον, η προτεινόμενη καναδική ανά-
πτυξη εμβολιασμού δίνει προτεραιότητα 
στους ευάλωτους πληθυσμούς, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων με υποκείμενες 
παθήσεις. Τα προσωρινά στοιχεία που δη-
μοσιεύθηκαν στις 14 Μαΐου 2021, επιβε-
βαιώνουν ότι περίπου 9 στους 10 Κανα-
δούς που πέθαναν από COVID-19 είχαν 
τουλάχιστον μία άλλη πάθηση ή επιπλο-
κή, ή συν-νοσηρότητα, που αναφέρθηκε 
στο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου τους.

ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ COVID-19 
ΤΟ 2020 ΕΙΧΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Από τους σχεδόν 15.300 ανθρώπους που 
πέθαναν από COVID-19 μεταξύ Μαρτίου 
και Δεκεμβρίου 2020, το 89% είχε μία ή 
περισσότερες άλλες παθήσεις ή επιπλο-

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Η έκθεση που «αμφισβητεί» την ΠανδημίαΗ έκθεση που «αμφισβητεί» την Πανδημία  
Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021 είχαμε Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021 είχαμε 31.50931.509 θανάτους στον Καναδά, δηλαδή  θανάτους στον Καναδά, δηλαδή +2,1% ή 658+2,1% ή 658  
περισσότερους από ό,τι αναμενόταν περισσότερους από ό,τι αναμενόταν ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! Με απλά λόγια, Με απλά λόγια, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ,ΠΑΝΔΗΜΙΑ, θα είχαμε  θα είχαμε [31.509 - 658 = 30.851] [31.509 - 658 = 30.851] θανάτους στον Καναδά...θανάτους στον Καναδά...
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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

κές που αναφέρθηκαν στο πιστοποιητι-
κό θανάτου τους. Στην πραγματικότητα, 
σχεδόν τα 2/3 (65%) είχαν δύο ή περισ-
σότερες συν-νοσηρότητες και σχεδόν οι 
μισές (46%) είχαν αναφερθεί τρεις ή πε-
ρισσότερες συν-νοσηρότητες. 
Τα αποτελέσματα αυτά, μαζί με τις ει-

δικές συνθήκες που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό θανάτου, αναδεικνύουν 
ορισμένους από τους πληθυσμούς στον 
Καναδά που είναι πιο ευάλωτοι σε σοβα-
ρά αποτελέσματα του COVID-19. Αν και 
τα άτομα αυτά είχαν προ-ϋπάρχουσες πα-
θήσεις, αυτό δε σημαίνει ότι κινδύνευαν 
να πεθάνουν εάν δεν υπήρχε η λοίμωξη 
COVID-19.

Η ΑΝΟΙΑ ή Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ  
ΛΟΓΩ COVID-19

Από όλους τους θανάτους Covid-19 το 
2020, η Άνοια ή το Αλτσχάιμερ αναφέρ-
θηκαν στο 36% των πιστοποιητικών θα-
νάτου COVID-19. Ωστόσο, η συχνότητα με 
την οποία αναφέρθηκε ποικίλλει μεταξύ 
γυναικών και ανδρών. Ήταν η πιο κοινή 
συν-νοσηρότητα μεταξύ των γυναικών, 
που αναφέρθηκε στο 41% των εγγραφών, 
ενώ για τους άνδρες, ήταν η δεύτερη πιο 
κοινή συν-νοσηρότητα, που αναφέρθηκε 
στο 31% των εγγραφών. 

Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να 
εξηγηθούν εν μέρει από την ηλικία και 
το φύλο των Καναδών που πέθαναν από 
COVID-19 το 2020: το 63% των γυναικών 
που πέθαναν από COVID-19 ήταν άνω 
των 85 ετών, ενώ το 47% των ανδρών 
που πέθαναν από COVID-19 ήταν άνω 
των 85 ετών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας του Καναδά, περίπου 
1 στους 4 Καναδούς ηλικίας 85 ετών και 
άνω ζουν με Άνοια ή Αλτσχάιμερ.

Άλλες κοινές συν-νοσηρότητες COVID-19 
που αναφέρθηκαν στα πιστοποιητικά θα-
νάτου περιλάμβαναν προ-ϋπάρχουσες 
καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθή-
σεις, όπως υπερτασικές ασθένειες (15%), 
ισχαιμικές καρδιακές παθήσεις (14%) και 
χρόνιες παθήσεις του κατώτερου ανα-
πνευστικού (11%).

Εκτός από τις προ-ϋπάρχουσες καταστά-
σεις, συνήθως αναφέρθηκαν συν-νοσηρό-
τητες, όπως πνευμονία και αναπνευστική 
ανεπάρκεια. Αυτά, ωστόσο, μπορεί επίσης 
να είναι το αποτέλεσμα του COVID-19 και 
όχι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το 
άτομο είχε σοβαρή έκβαση της COVID-19.

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  
ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ  

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Δεδομένου ότι το 94% των Καναδών που 

πέθαναν από COVID-19 το 2020 ήταν 
άνω των 65 ετών, οι συνολικές τάσεις για 
κοινές συν-νοσηρότητες COVID-19 οδη-
γούνται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία. 
Ωστόσο, οι συν-νοσηρότητες ήταν σαφώς 
παρόντες στην πλειοψηφία των θανάτων 
COVID-19, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Για τους νεότερους πληθυσμούς που 
πέθαναν από COVID-19, ο διαβήτης ήταν 
μια κοινή προ-ϋπάρχουσα κατάσταση που 
αναφέρθηκε στο πιστοποιητικό θανάτου. 

Στην πραγματικότητα, το 15% των θανά-
των covid-19 μεταξύ της ηλικιακής ομά-
δας 45 έως 84 ετών, είχε επίσης διαβήτη 
που αναφέρθηκε στο πιστοποιητικό θα-
νάτου. Αυτό ήταν χαμηλότερο για όσους 
ήταν κάτω των 45 ετών, με το 9% όσων 
πέθαναν από COVID-19 να έχουν επίσης 
αναφερθεί με διαβήτη. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
την Καναδική Κοινοτική Έρευνα Υγείας 
του 2019, το 6% των Καναδών ηλικίας 
κάτω των 49 ετών έχουν διαβήτη, αυτό 
υπογραμμίζει τον αυξημένο κίνδυνο που 
αντιμετωπίζουν οι νεότεροι πληθυσμοί με 
υποκείμενες παθήσεις. Μια άλλη προ-ϋπάρχουσα συν-νοσηρό-

τητα που αναφέρθηκε συχνά στα πιστο-
ποιητικά θανάτου COVID-19 για άτομα 
ηλικίας κάτω των 65 ετών, ήταν διατα-
ραχές του νευρικού συστήματος, όπως 
νόσος του Πάρκινσον ή αμυοτροφική 
πλευρική σκλήρυνση (εξαιρουμένου του 
Αλτσχάιμερ), με 13% μεταξύ εκείνων που 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 45 έως 64 
ετών και 12% μεταξύ εκείνων κάτω των 45 
ετών.

Η παχυσαρκία αναφέρθηκε επίσης συ-
χνά μεταξύ των θανάτων COVID-19 στην 
ηλικιακή κατηγορία κάτω των 45 ετών. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το 2020, ση-
μειώθηκαν λιγότεροι από 100 θάνατοι 
εξαιτίας της COVID-19 σε αυτή την ηλικι-
ακή ομάδα.

Η εμφάνιση των μεταλλάξεων της 
Covid-19 και η ανάπτυξη στρατηγικών εμ-
βολιασμού στον Καναδά, πιθανότατα θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω αλλαγές στη δυ-
ναμική της πανδημίας. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των μέ-
σων ενημέρωσης, που ανέλυσε δεδομένα 
επιτήρησης από τον Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού 
μεταξύ των ατόμων ηλικίας 80 ετών και 
άνω αυξάνονται, ο αριθμός των θανά-
των Covid-19 μεταξύ αυτής της ηλικιακής 
ομάδας μειώνεται. 

© Statistics Canada
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/210514/dq210514c-eng.htm
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ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Η έκθεση που «αμφισβητεί» την ΠανδημίαΗ έκθεση που «αμφισβητεί» την Πανδημία  
Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021 είχαμε Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021 είχαμε 31.50931.509 θανάτους στον Καναδά, δηλαδή  θανάτους στον Καναδά, δηλαδή +2,1% ή 658+2,1% ή 658  
περισσότερους από ό,τι αναμενόταν περισσότερους από ό,τι αναμενόταν ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ! Με απλά λόγια, Με απλά λόγια, ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ,ΠΑΝΔΗΜΙΑ, θα είχαμε  θα είχαμε [31.509 - 658 = 30.851] [31.509 - 658 = 30.851] θανάτους στον Καναδά...θανάτους στον Καναδά...

Από τους σχεδόν 
15.300 ανθρώ-

πους που πέθαναν 
από COVID-19 με-
ταξύ Μαρτίου και 
Δεκεμβρίου 2020, 
το 89% είχε μία ή 

περισσότερες άλλες 
παθήσεις ή επιπλο-
κές που αναφέρθη-

καν στο πιστοποιητι-
κό θανάτου τους. 
Στην πραγματικό-
τητα, σχεδόν τα 

2/3 (65%) είχαν 
δύο ή περισσότερες 
συν-νοσηρότητες 

και σχεδόν οι μισές 
(46%) είχαν ανα-
φερθεί τρεις ή πε-
ρισσότερες συν- 

νοσηρότητες. 



20  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  28 Μαΐου, 2021 / May 28, 2021

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στις 2 Ιουνίου 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτέλε-
σαν τους άρρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί 

των Χανίων, ως αντίποινα για τη συμμετοχή τού ντό-
πιου πληθυσμού στη Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου – 31 
Μαΐου 1941). 
Η σφαγή στο Κοντομαρί, που βρίσκεται 18 χιλιόμετρα 

δυτικά των Χανίων και 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του 
αεροδρομίου του Μάλεμε, ήταν τα πρώτα από μία σει-
ρά αντιποίνων που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής.

Με την έναρξη της αεραποβατικής επιχείρησης στην 
Κρήτη, οι αλεξιπτωτιστές του 3ου Τάγματος της 1ης Με-
ραρχίας Αλεξιπτωτιστών της Βέρμαχτ προσγειώθηκαν 
στα νοτιοανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε. 
Οι εισβολείς αντιμετωπίστηκαν από άνδρες του Νεοζη-

λανδικού στρατού (21ο και 22ο Τάγμα) και από ντόπιους 
πολίτες, που έφεραν από πρωτόγονα έως απαρχαιωμέ-
να όπλα. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές αντιμετώπισαν 
απρόσμενα ισχυρή αντίσταση και υπέστησαν μεγάλες 
απώλειες. Έχασαν από 400 έως 600 άνδρες και το διοι-
κητή τους, ταγματάρχη Ότο Σέρμπερ.
Η ίδια τύχη περίμενε τους Γερμανούς εισβολείς και στις 

υπόλοιπες περιοχές της Μεγαλονήσου, στις οποίες επι-
χείρησαν. Αμέσως άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για 
κακομεταχείριση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών από 

τον ντόπιο πληθυσμό. Γερμανικές στρατιωτικές αναφο-
ρές έκαναν λόγο για επιθέσεις κρητικών κατά στρατιω-
τών τους με μαχαίρια, τσεκούρια, ακόμα και δρεπάνια. 
Άλλωστε, η Πρωσική ηθική περί πολέμου ήταν αντίθετη 
με την εμπλοκή πολιτών στον πόλεμο, τον οποίο όφει-
λαν να διεξαγάγουν επαγγελματίες στρατιώτες.
Οι φήμες και οι αναφορές γνωστοποιήθηκαν στον 

αντικαγκελάριο του Τρίτου Ράιχ και βετεράνο πιλότο, 
Χέρμαν  Γκέριγκ  (1893  –  1946),  ο οποίος διέταξε τον 
επικεφαλής του Σώματος των Αλεξιπτωτιστών, Κουρτ 

Στούντεντ  (1890  –  1978), 
να προβεί σε ανακρίσεις 
και αντίποινα αν κρινόταν 
απαραίτητο. 
Ο Στούντεντ δεν έχασε 

χρόνο κι εξέδωσε διατα-
γή, αμέσως μετά την κα-
τάληψη της Κρήτης (31 
Μαΐου), με την οποία οι 
στρατιωτικές μονάδες 
που ενεπλάκησαν σε μά-
χες με πολίτες όφειλαν να 
ενεργήσουν τα αντίποινα.
Ακολουθώντας τη διατα-

γή του Στούντεντ, ο υπο-
λοχαγός  Χορστ  Τρέμπες 
(1916  –  1944) με τους 
εναπομείναντες άνδρες 
του 3ου Τάγματος Αλεξι-
πτωτιστών κατευθύνθηκε 
προς το Κοντομαρί, πλησί-
ον του οποίου είχαν βρε-
θεί τα πτώματα κάποιων 

συμπολεμιστών τους. 
Αμέσως μετά την άφιξή τους, οι Γερμανοί συγκέντρω-

σαν τους κατοίκους κι αφού απελευθέρωσαν τα γυναι-
κόπαιδα, πήραν ως ομήρους τους περισσότερους από 
τους άνδρες του χωριού. Τους οδήγησαν σε έναν ελαιώ-
να έξω από το χωριό και τους εκτέλεσαν. 
Ο αριθμός των εκτελεσθέντων ποικίλλει από 23 έως 

60. Ο 25χρονος Χορστ Τρέμπες παρασημοφορήθηκε για 
την πράξη του από τον Γκέρινγκ με το Σταυρό των Ιππο-
τών του Σιδηρού Σταυρού, αλλά τρία χρόνια αργότερα 
σκοτώθηκε στη Νορμανδία.
Τη Σφαγή στο Κοντομαρί αποτύπωσε με το φωτογρα-

φικό του φακό ο Φραντς  –  Πέτερ  Βάιξλερ, ο οποίος 
υπηρετούσε ως πολεμικός ανταποκριτής στο τμήμα 
προπαγάνδας της Βέρμαχτ. 

Λίγους μήνες αργότερα, ο Βάιξλερ απολύθηκε από το 
στρατό και κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία, επειδή 
βοήθησε κάποιους Κρητικούς να αποδράσουν και δημο-
σιοποίησε κάποιες από τις φωτογραφίες που τράβηξε 
στο Κοντομαρί. 
Αμέσως μετά τον πόλεμο κατέθεσε στη δίκη της Νυ-

ρεμβέργης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του Χέρμαν 
Γκέριγκ και το 1955 επισκέφθηκε το μαρτυρικό χωριό, 
όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τους κα-
τοίκους.
Το φωτογραφικό υλικό του Βάιξλερ παρέμεινε θαμμένο 

στα ομοσπονδιακά αρχεία της τότε Δυτικής Γερμανίας 
έως το 1980, οπότε ανακαλύφθηκε από το δημοσιογρά-
φο Βάσο Μαθιόπουλο (1929 – 2013) και συσχετίστηκε 
με τη Σφαγή στο Κοντομαρί από το δημοσιογράφο Κώ-
στα Παπαπέτρου.

© SanSimera.gr

Η Σφαγή  Η Σφαγή  
στο Κοντομαρίστο Κοντομαρί

Η Πρωσική ηθική περί πολέμου ήταν αντίθετη με 
την εμπλοκή πολιτών στον πόλεμο τον οποίο όφειλαν 
να διεξαγάγουν επαγγελματίες στρατιώτες

Φωτογραφία - ντοκουμέντο: Η στιγμή  Φωτογραφία - ντοκουμέντο: Η στιγμή  
της εκτέλεσης από τους Ναζί της Βέρμαχτ!της εκτέλεσης από τους Ναζί της Βέρμαχτ!

Χωρικοί στο Κοντομαρί κατά την Χωρικοί στο Κοντομαρί κατά την 
επιλογή τους για εκτέλεση από επιλογή τους για εκτέλεση από 

τους Ναζί στις 2-6-1941τους Ναζί στις 2-6-1941
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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! 

7171 boul. Thimens, Saint-Laurent 
• Tel.: 514-745-1153 
• info@rosehillfoods.com 
• www.rosehillfoods.com

1821 - 2021
200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 

Η Επανάσταση  Η Επανάσταση  
«ριζώνει»«ριζώνει»

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

§ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

Ξηµερώνοντας το 1822, ολόκληρη η 
Πελοπόννησος, εκτός από τα φρού-

ρια του Ναυπλίου, είχε απελευθερωθεί. 
Η Στερεά Ελλάδα και άλλες µεµονωµέ-

νες περιοχές, είχαν ελευθερωθεί και 
συµµετείχαν στην Επανάσταση. 
Τα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Λέσβου 

και Χίου, ήταν ελεύθερα και συµµετείχαν 
στον αγώνα. Το ελληνικό ναυτικό κυριαρ-
χούσε στο Αιγαίο. 
«Μη µε προτρέπετε εις φυγήν. Μάχαιρα 

θα διέλθη τας ρύµας της Κωνσταντινου-
πόλεως και των λοιπών πόλεων των χρι-
στιανικών επαρχιών. 
Υµείς επιθυµείτε, εγώ µετεµφιεσµένος 

να καταφύγω εις πλοίον, είτοι κλεισθείς 
εν οικία οιουδήποτε ευεργετικού ηµίν 
πρέσβεως να ακούω, πως εις τας οδούς 
οι δήµιοι κατακρεουργούν τον χηρεύ-
σαντα λαόν! Ουχί. Εγώ διά τούτο είµαι 
πατριάρχης, όπως σώσω το έθνος µου, 
ουχί δε όπως δι’ εµού απωλεσθή διά των 
χειρών των Γενιτσάρων. Ο θάνατός µου 
ίσως επιφέρει µεγαλυτέραν ωφέλειαν 
από την ζωήν µου. Οι ξένοι Χριστιανοί 
ηγεµόνες, εκπλαγέντες εκ της αδικίας του 
θανάτου µου, δεν θα θεωρήσωσιν αδια-
φόρως, πως η πίστις αυτών εξυβρίσθη εν 
τω προσώπω µου. Οι δε Έλληνες, οι άν-
δρες της µάχης θα µάχωνται µετά µεγα-

λυτέρας µανίας, όπερ συχνάκις δωρείται 
την νίκην. Εις τούτο είµαι πεπεισµένος. 
Βλέπετε µεθ’ υποµονής εις ότι και αν µοι 
συµβή. Σήµερον (Κυριακήν των Βαΐων) 
θα φάγωµεν ιχθύας, αλλά µετά τινας 
ηµέρας, και ίσως και ταύτην την εβδοµά-
δα, ιχθύες θα µας φάγωσι... Ναι, ας µη 
γίνω χλεύασµα των ζώντων. ∆εν θα ανε-
χθώ ώστε εις τας οδούς της Οδησσού, της 
Κερκύρας και της Αγκώνος, διερχόµενον 
εν µέσω των αγυιών, να µε δακτυλοδει-
κτούσι λέγοντες: Ιδού έρχεται ο φονεύς 
πατριάρχης. Αν δε το έθνος µου σωθή και 
θριαµβεύση, τότε πέποιθα, θα µοι απο-
δώση θυµίαµα επαίνου και τιµών, διότι 
εξεπλήρωσα το χρέος µου». 
Αυτή ήταν η απάντηση του Πατριάρχη 

Γρηγορίου Ε’, στους Έλληνες αρχιερείς και 
άρχοντες, και τους ξένους πρέσβεις, που 
καλά ενηµερωµένοι για τα µελλούµενα, 
του συνιστούσαν να φύγει, για να σωθεί 
από την οργή της Πύλης. 

«Σε γνωρίζω από την κόψη  
Του σπαθιού την τροµερή 
Σε γνωρίζω από την όψη  
Που µε βια µετράει τη γη 
Απ’ τα κόκκαλα βγαλµένη  
Των Ελλήνων τα ιερά 
Και σαν πρώτα ανδρειωµένη, 
Χαίρε, ω χαίρε Ελευθεριά!...» 

Άρχισε, το 1823, να στιχουργεί ο Εθνικός 

µας ποιητής ∆ιονύσιος Σολωµός τον 
«Ύµνο στην Ελευθερία», των 158 τε-
τράστιχων στροφών µε οκτασύλλα-
βους και επτασύλλαβους τροχαϊκούς 
οµοιοκατάληκτους στίχους, όπου 
εξιστορεί το παρελθόν, την υποµονή 
στα πολύχρονα παθήµατα, τις ιστο-
ρικές εικόνες, τα ελαττώµατα της 
φυλής, όπως η διχόνοια, το ρόλο των 
µεγάλων δυνάµεων. 
Ο ύµνος αυτός, 42 χρόνια αργότε-

ρα, µε Βασιλικό ∆ιάταγµα της 4ης 
Αυγούστου 1865, καθιερώθηκε σαν 
«Ύµνος του Έθνους και του Βασιλέ-
ως», όπως µελοποιήθηκε από τον 
Κερκυραίο µουσουργό Νικόλαο Χα-
λικιόπουλο (Μάντζαρο). 
Η πολυπόθητη ελευθερία ήλθε µε 

την επέµβαση των τριών µεγάλων 
δυνάµεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρω-
σίας, οι οποίες, αφού εκτίµησαν το 
δίκαιο του αγώνα των Ελλήνων, µε 
τους στόλους τους καταναυµάχησαν 
στο Ναβαρίνο, τον Οκτώβριο 1827, 
τον ενωµένο τουρκοαιγυπτιακό στό-
λο και άνοιξαν το δρόµο για την ανα-
κήρυξη της Ελλάδας σε ανεξάρτητο 
και κυρίαρχο κράτος. 
Τον Ιανουάριο του 1828, έφθασε 

στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύου-
σα του ελεύθερου κράτους, ο Κυβερ-
νήτης Ιωάννης Καποδίστριας. ■

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • Κ. Παπαρρηγόπου-
λος: Η ιστορία του Ελληνικού Έθνους. • 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 
Αθηνών. • Α.Ι. ∆εσποτόπουλος: Η από-
φασις της Ελληνικής Επαναστάσεως του 
1821. • Ι. Μακρυγιάννης: Αποµνηµο-
νεύµατα. • Πανόραµα Ελληνικής Επα-
ναστάσεως, Εκδόσεις Κουµουνδουρέα. 
• ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΡΑΖΗ: ο Πατριάρχης Γρη-
γόριος Ε’ στη συνείδηση του Γένους • 
Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυ-
κλοπαίδεια. • Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου. 
• Αντιστράτηγος Αθ. Γεραµάνης: «Τουρκο-
κρατία» (ανέκδοτο)
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GOSS!P
Χώρισε η Κέιτι Χολμς

Η Κέιτι Χολμς (Katie Holmes) και ο Εμίλιο Βιτόλο 
(Emilio Vitolo Jr.) δεν είναι πια ζευγάρι σύμφωνα 

με αποκλειστικό δημοσίευμα του Us Weekly. Εκπρό-
σωπος της ηθοποιού, δηλώνει ότι «το ζευγάρι έχει 
χωρίσει φιλικά». Με το νέο-ϋορκέζο σεφ Εμίλιο Βιτό-
λο, η ηθοποιός δεν είχε συναντηθεί σχεδόν ένα μήνα 
καθώς βρίσκεται σε γυρίσματα ταινίας στο Κονέκτικατ. 
«Η σχέση τους εξασθενούσε. Κατάλαβε ότι είναι καλύ-
τερα να είναι φίλοι. Χώρισαν φιλικά», λέει μια πηγή, 
σημειώνοντας ότι «ο χωρισμός συνέβη πριν από περί-
που δύο εβδομάδες. Η Kέιτι και ο Eμίλιο απόλαυσαν 
πραγματικά το χρόνο τους μαζί – απλά η σχέση τους 
δεν προχώρησε. Τώρα η ηθοποιός επικεντρώνεται στο 
ρόλο της μαμάς και στην καριέρα της». Τον περασμέ-
νο μήνα, το Us Weekly ανέφερε ότι, το πρώην ζευγάρι 
έκανε ένα διάλειμμα στη σχέση του. Συνειδητοποίησαν 
ότι έχουν «διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαφο-
ρετικές δεσμεύσεις». 
Η ηθοποιός, μετά το δύσκολο διαζύγιό της από τον 

Τομ Κρουζ, φαινόταν ότι γύρισε σελίδα και ήταν πολύ 
ευτυχισμένη. Η Χολμς είχε παντρευτεί το 2006 τον Τομ 
Κρουζ. Χώρισαν το 2012. Έχουν μαζί μία κόρη την Σού-
ρι. Η Κέιτι είχε αποκαλύψει ότι η κόρη της δεν έχει επα-
φή με τον πατέρα της.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τίτλοι τέλους στο γάμο 
της Έλενας Ράπτη με τον 

Κίμωνα Μπάλλα
Τίτλοι τέλους 

έπεσαν στο 
γάμο της Έλενας 
Ράπτη με τον Κί-
μωνα Μπάλλα, 
μετά από περί-
που δύο χρόνια 
κοινής ζωής. Οι 
φήμες για κρί-
ση στο γάμο της 
άρχισαν λίγο 
μετά το Μάιο 
του 2020, ενώ 
το γεγονός πως 
κυκλοφορεί χω-
ρίς τη βέρα της 
ήρθε να ενισχύ-
σει τις φήμες 
αυτές. Η στάση 
της αυτή έρχε-
ται άλλωστε σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που είχε 
κρατήσει ένα περίπου χρόνο πριν, όταν χαμογελαστή 
απαντούσε σε ερωτήσεις για το πόσο άλλαξε η ζωή της 
προς το καλύτερο μετά το γάμο της με τον αστυνομικό 
Κίμωνα Μπάλλα.
Μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού της, η Έλενα 

Ράπτη δεν προέβη σε κάποια διάψευση, ωστόσο η 
Φαίη Σκορδά στο «Πρωινό» επιβεβαίωσε την είδηση, 
λέγοντας πως η βουλευτής της Ν.Δ. είναι φίλη της και 
ότι κάτι γνώριζε αλλά δεν ήθελε να το πει στην εκπο-
μπή.
Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά είπε ότι η Έλενα και ο Κίμων 

Μπάλλας δεν είναι μαζί και μάλιστα έχουν χωρίσει εδώ 
και ένα χρόνο, αλλά η Έλενα δε θέλει να μιλάει γι’ αυτό.
«Εδώ και ένα χρόνο η Έλενα δε μιλούσε καθόλου 

για τα προσωπικά της. Να φανταστείτε ότι για το 
γάμο, ούτε εγώ το ήξερα. Δε βγήκε να το ανακοινώ-
σει γιατί μπορεί να τη στεναχωρούσε» είπε η Φαίη. 
Να θυμίσουμε ότι η βουλευτής της Ν.Δ. είχε παντρευ-
τεί μυστικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας 
το Μάιο του 2019.| © govastileto.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ 
ευτυχισμένη με τον 

Μπεν Άφλεκ στο Μαϊάμι
Με τις φήμες ότι είναι και πάλι μαζί να επιβεβαι-

ώνονται, δείχνουν οι νέες φωτογραφίες της 
τραγουδίστριας Τζένιφερ Λόπεζ με τον ηθοποιό Μπεν 
Άφλεκ στο Μαϊάμι.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «MailOnline» ο ηθοποι-

ός πήγε στην Ανατολική Ακτή για να είναι κοντά στην 
Τζένιφερ Λόπεζ. Ο φακός τούς απαθανάτισε σε μία 
ενοικιαζόμενη υπερπολυτελή κατοικία στη Νότια Φλό-
ριντα, ν’ απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης.
Η τραγουδίστρια φαίνεται να είναι χαρούμενη αλλά 

και εντυπωσιακή με ένα αέρινο φόρεμα με κορδέλες 
δεμένες στους ώμους της.
Η «σχέση» του ζευγαριού ήταν μία έκπληξη για τους 

θαυμαστές τους σχεδόν 17 χρόνια μετά το χωρισμό.
Μια πηγή στο «PEOPLE» δήλωσε ότι πριν από μερικές 

ημέρες η Τζένιφερ είχε επιστρέψει στο Λος Άντζελες 
για να περάσει περισσότερο χρόνο με τον Μπεν.
«Η Τζένιφερ βρισκόταν στο Λος Άντζελες για λίγες μέ-

ρες», ανέφερε η 
πηγή. «Είναι μαζί 
μετά το ταξίδι 
τους στη Μοντά-
να. Είναι δύσκολα 
καθώς υπάρχει 
απόσταση αλλά 
φαίνεται ότι και οι 
δύο είναι έτοιμοι 
να το προσπαθή-
σουν. Η Τζένιφερ 
φαίνεται να είναι 
πολύ χαρούμενη 
και αισιόδοξη». 
O ηθοποιός ζει 
στο Λος Άντζελες 
κοντά στα παιδιά 
του και την πρώην 
σύζυγό του Τζένι-
φερ Γκάρνερ, ενώ 
η Τζένιφερ Λόπεζ 
βρίσκεται στο Μα-
ϊάμι.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ολίρια Ρόι: Ένα plus size μοντέλο  
που δε γίνεται να μην το… προσέξεις
Η Ολίρια Ρόι είναι τραγουδίστρια 

της ποπ και plus size μοντέλο, με 
μεγάλο ατού το τεράστιο φυσικό στή-
θος που διαθέτει, το οποίο δεν περνάει 
απαρατήρητο. 
Η γεννημένη στην Αγία Πετρούπολη 

πληθωρική Ρωσίδα, ήθελε από μικρή 
να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ωστόσο 
-όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή 
της- της είπαν ότι για να κάνει καριέρα 
στο χώρο, θα έπρεπε να μειώσει χει-
ρουργικά το στήθος της, κάτι που αρνή-
θηκε. Κάποιος άλλος της πρότεινε, να 
ασχοληθεί με το πορνό, υποσχόμενος 

ότι με τα προσόντα της θα έκανε μεγά-
λη καριέρα, κάτι που επίσης αρνήθηκε. 
Το 2013 όταν κάτι άρχισε να αλλάζει 

σχετικά με τα πρότυπα των μοντέλων, 
μπήκε στο χώρο της μόδας ως plus size 
μοντέλο και με μεγάλη επιτυχία, κερδί-
ζοντας το 2016 τον τίτλο του πιο όμορ-
φου plus size μοντέλου στον κόσμο. 
Οι επιλογές της και ιδιαίτερα να μη 

μειώσει το στήθος της, τελικά τη δικαί-
ωσαν, όπως φαίνεται και από το 1,3 
εκατομμύρια followers στο Instagram, 
τους οποίους αποζημιώνει με τις «καυ-
τές» της φωτογραφίες.

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  28 Μαΐου, 2021 / May 28, 2021  •  23

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

Έγκυρες και πιστοποιημένες μεταφράσεις όλων των εγγρά-
φων σας για τις υποθέσεις σας σε Ελλάδα και Καναδά.

Αναλαμβάνουμε:
• Επίσημα έγγραφα: πιστοποιητικά γεννήσεως, θανάτου, γάμου κλπ.
• Νομικά έγγραφα: διαθήκες, πληρεξούσια, συμβόλαια κλπ.
• Ιατρικά έγγραφα
• Φορολογικά έγγραφα

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 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-Καλημέρα Μάγδα μου. Πως πάνε τα 
κέφια;

Μ-Καλά, μια και θα αρχίσουμε να «ξε-
κλειδωνόμαστε» σιγά-σιγά…
Α-Αυτό κι αν είναι για να το γιορτάσου-

με!
Μ-Συμφωνώ. Βλέπεις τους μήνες που 

μας είχαν σαν «ποντικούς στη φάκα», κα-
τανοήσαμε ότι όλα αυτά που τα είχαμε 
δεδομένα και ασήμαντα, έπαιζαν μεγαλύ-
τερο ρόλο στη ζωή μας.

Α-Ναι φιλενάδα…
Μ-Από που ν’ αρχίσω; Αγκαλιάζαμε τους 

δικούς μας, κάναμε πάρτι και γλέντια στα 
σπίτια μας, τρώγαμε στα εστιατόρια, χο-
ρεύαμε ξένοιαστα στα πανηγύρια και 
στους χορούς συλλόγων…

Α-Πραγματικά, σαν χθες ψήναμε το Πά-
σχα στο σπίτι σου…

Μ-Και σαν χθες χορεύαμε καλαματιανό 
στο πανηγύρι του Λαβάλ. Λες να μην ξα-
ναδούμε και ξαναζήσουμε τέτοιες στιγ-
μές;
Α-Τίποτα δεν είναι σίγουρο… Το μόνο σί-

γουρο είναι ότι αυτό το σαββατοκύριακο 
εμείς οι δυο και τα αγόρια μας θα φάμε 
μαζί…
Μ-«Θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμη-

θούμε…» όπως έλεγε ο Καραγκιόζης.
Α-Ναι, μόνο δε μου είπες τι αποφάσισες; 

Εστιατόριο ή ψήσιμο στην αυλή;
Μ-Θα έλεγα στην αυλή αλλά…
Α-Αλλά…
Μ-Αλλά μπουχτίσαμε στο σπίτι και σκε-

φτήκαμε να πάμε οι 4 σε κάνα εστιατόριο.
Α-Ωραία. Μόντρεαλ ή Λαβάλ;
Μ-Λαβάλ μια και αράζεις το αυτοκίνητο 

σου χωρίς πληρωμή.
Α-Τότε να κλείσω. Ξέρεις που;
Μ-Μάντισσα είμαι; 
Α-Θα πάμε στο BARBIES, που αρέσει και 

στα αγόρια και έχει και μεγάλο τεράς. Τι 
λες, να κλείσω;
Μ-Περίφημα. Αν και προτιμούσα ελληνι-

κά κοψίδια…
Α-Κι εμείς αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ελ-

ληνικό εστιατόριο που διαθέτει αρκετά 
τραπέζια στο υπαίθριο.

Μ-Δεν πειράζει, θα πάμε σε αυτά που 
μας αρέσουν όταν επιτρέψει η κυβέρνηση 
να τρώμε μέσα. 

Α-Μόνο θα πρέπει τουλάχιστον για λίγο 
καιρό να έχουμε κατανόηση όταν πάμε 
στα εστιατόρια.

Μ-Τι είδους κατανόηση;
Α-Δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά με όλα 

αυτά της πανδημίας δημιουργήθηκε έλ-
λειψη προσωπικού σε όλους τους κλά-
δους αλλά περισσότερο στα εστιατόρια.

Μ-Γιατί αυτό;
Α-Διότι όπως έχουμε ξανασυζητήσει, τα 

$500 που έδινε ο Καναδάς κάθε εβδο-
μάδα σε όλους αυτούς τους εργάτες που 
έχασαν τις δουλειές τους λόγω πανδημίας, 
ήταν για πολλούς αρκετά και δεν πρόκει-
ται να επιστρέψουν στη δουλειά τουλάχι-
στον ως το Σεπτέμβριο.

Μ-Και τι θα αλλάξει το Σεπτέμβριο;
Α-Το επίδομα θα πέσει στα $300…
Μ-Τότε θα ξαναγυρίσουν.
Α-Αλλά πως;
Μ-Δε σε καταλαβαίνω…
Α-Εφόσον έπαιρναν αυτά που έπαιρναν 

ως επίδομα από τον Καναδά, και γλυκάθη-
καν, νομίζεις ότι θα αρκεστούν να δουλέ-
ψουν με το μισθό που έπαιρναν πριν την 
πανδημία;
Μ-Δεν ξέρω, πες μου εσύ.
Α-Οι περισσότεροι θα απαιτήσουν με-

γαλύτερο μισθό, καλύτερες απολαβές και 
καλύτερους όρους εργασίας από τους ερ-
γοδότες. Που σημαίνει…

Μ-Που σημαίνει, οι τιμές θα ανεβούν για 
να καλύψουν τις αυξήσεις των μισθών…

Α-Ακριβώς. Εδώ άρχισαν εστιατόρια 
στην Αμερική να δίνουν δωράκια κινη-
τά τηλέφωνα iphone στους υπαλλήλους 
αφού δουλέψουν 6 μήνες.

Μ-Γιατί έξι μήνες;
Α-Διότι από την έλλειψη προσωπικού, ο 

ένας εργοδότης «κλέβει» τον υπάλληλο 
του άλλου εργοδότη. Και ο υπάλληλος 
πάει εκεί που του προσφέρουν τα περισ-
σότερα. Γι’ αυτό σου είπα, ότι λόγω έλ-
λειψης προσωπικού υπάρχει πιθανότητα 
να αργούν οι παραγγελίες ή ακόμα και να 
μην είναι σωστές…
Μ-Αυτό δε με πειράζει φτάνει να βρε-

θούμε και να ιδωθούμε από κοντά.
Α-Κι όπως είπαμε. Αρχικά θα καθίσου-

με τα δυο ζευγάρια χωριστά και μετά θα 
αλλάξουμε οι γυναίκες μαζί και οι άνδρες 
μαζί, για να είμαστε στα πλαίσια του νό-
μου.
Μ-Δε μου λες τώρα εσύ που τα παρακο-

λουθείς καλύτερα, τι έγινε μη την ψήφο 
στη βουλή για το σύνταγμα;

Α-Α, δεν πέρασε.
Μ-Πως έγινε αυτό;
 Α-Τους τα χάλασε η αρνητική ψήφος 

της ανεξάρτητης ιθαγενής βουλευτού 
και πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Jody 
Wilson – Raybould. 

Μ-Ας είναι καλά η γυναίκα…
Α-Αυτό όμως θα είναι μέλι στο ψωμί του 

Μπλοκ και των αυτονομιστών του Κεμπέκ. 
Αν και η βουλή του Κεμπέκ ψήφισε παμ-
ψηφεί την τροποποίηση του καναδικού 
συντάγματος.

Μ-Και πως η βουλή του Κεμπέκ αποφα-
σίζει για την ψήφο της καναδικής βουλής;

Α-Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως αναγκά-
ζονται τώρα να πάνε σε ονομαστική ψη-
φοφορία κι εκεί πιστεύω πολλοί βουλευ-
τές των φιλελεύθερων θα απουσιάζουν ή 
θα ψηφίσουν αποχή, μια και οι ψηφοφό-
ροι που τους ψήφισαν δεν υποστηρίζουν 
την τροποποίηση του καναδικού συντάγ-
ματος.
Μ-Ας τα αφήσουμε αυτά. Εδώ έχουμε 

πολύ πιο σοβαρά θέματα για την παροι-
κία μας.
Α-Σαν τι;
Μ-Όπως ξέρεις, το Σάββατο 29/5 θα γίνει 

ράδιο έρανος προς ενίσχυση των Ελληνι-
κών μας σχολείων.
Α-Κάτι είχα ακούσει…
Μ-Λοιπόν, για να ξέρεις, θα αρχίσει στις 

10 το πρωί από το πρόγραμμα του Μιχάλη 
Τελλίδη στο CFMB 1280 AM, θα συνεχίσει 
στις 2 το απόγευμα από το πρόγραμμα 
του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο RADIO 
CENTRE-VILLE 102,3 FM .
Α-Για στάσου, από πότε έχει πρόγραμμα 

το Σάββατο ο Δημήτρης;
Μ-Δεν έχει αλλά κατάφερε και πήρε δύο 

ώρες για τον έρανο. Λοιπόν συνεχίζω… 
Και μετά τις 4 το απόγευμα ως τις 6 θα συ-
νεχίσει ο ράδιο έρανος από το πρόγραμ-
μα του Κώστα Δανιηλίδη στο 1610ΑΜ.
Α-Μπράβο τους. Πρώτη φορά ακούω να 

γίνεται τέτοιος έρανος από τρεις σταθ-
μούς.
Μ-Για να σε διορθώσω. Αν θυμάσαι καλά, 

είχε γίνει από την Κοινότητα το 1997.
Α-Δε θυμάμαι αλλά για να το λες εσύ, 

πάω πάσο.
Μ-Δε θα πας πάσο. Περιμένω να ακούσω 

και τη δικιά σου προσφορά στον έρανο 
για τα σχολεία μας…
Α-Σίγουρα θα ακούσεις τη μεγάλη δωρεά 

μου για τα σχολεία μας!
Μ-Τι θα δώσεις;
Α-Θα τη μάθεις από το ράδιο. Τα λέμε…
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Μία... μετάλλαξη συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευ-
ταίο καιρό, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκλίνει ιδεο-

λογικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να αρκείται στο να 
κάνει μία ανύπαρκτη κριτική στον πρωθυπουργό. 

Όλα ξεκίνησαν από το lockdown, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μην 
ασκεί ποτέ ουσιαστική κριτική στην κυβέρνηση για τους 
λάθος χειρισμούς της, οι οποίοι οδήγησαν σε σχεδόν 
12.000 νεκρούς και μία ολική καταστροφή της οικονομί-
ας. 

Ενώ και για άλλα θέματα -όπως η εγκληματικότητα- με 
εξαίρεση κάποια «τιτιβίσματα» από ορισμένους βουλευ-
τές, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερα σκληρή κριτική. 

Όσον αφορά τα εθνικά... εκεί έτσι και αλλιώς δεν περι-
μέναμε κάτι το ιδιαίτερο από την Κουμουνδούρου, καθώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έφερε την προδοτική Συμφωνία 
των Πρεσπών και τώρα μόνο αρέσκεται στο να σχολιάζει 
την «κυβίστηση» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πλέον πως βρίσκεται σε απευ-

θείας συνεννόηση με το Μαξίμου, προωθώντας στη 
χώρα... τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. 
Με εξαίρεση το βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολά-

κη, ο οποίος κατέθεσε στη Βουλή νέα ερώτηση με την 
οποία καταγγέλλει «τη μη ενσωμάτωση των μονοκλωνι-
κών αντισωμάτων στη θεραπευτική στρατηγική της χώ-
ρας», πράγμα που συνιστά, όπως υποστηρίζει, «εγκλη-
ματική αδράνεια του υπουργείου Υγείας», όλος ο υπό-
λοιπος ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αντιδράσει στα σχέδια της κυβέρ-
νησης για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. 

Με αποκορύφωμα βέβαια τις δηλώσεις του τομεάρχη 
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξάνθου, ο οποίος ουσιαστικά 
συντάχθηκε με την κυβέρνηση, λέγοντας πως ο υποχρε-
ωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών είναι αναγκαίος. 
«Αν η Δημόσια Υγεία είναι το μείζον αγαθό που οφεί-

λουμε συλλογικά να διαφυλάξουμε και, κυρίως, στο βαθ-
μό που ο εμβολιασμός τεκμηριώνεται πλέον ότι μειώνει 
σημαντικά τη μεταδοτικότητα του ιού, η θέσπιση ασφαλι-
στικών δικλίδων για την καθολική εμβολιαστική κάλυψη 
των υγειονομικών είναι εύλογη και αναλογική του εκτι-
μώμενου κινδύνου. Πάντα με σεβασμό στους Κανόνες Δι-
καίου και στις σύγχρονες βιο-ηθικές προσεγγίσεις. Αλλά 
με προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής 
και στο καθολικό δικαίωμα στην Υγεία», είπε χαρακτηρι-
στικά. 

Να υπενθυμίσουμε, πως το θέμα των υποχρεωτικών 
εμβολιασμών άνοιξε όταν η κυβερνητική εκπρόσωπος 
Αριστοτελία Πελώνη δικαιολόγησε τον υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό των ανδρών της ΕΜΑΚ, υποστηρίζοντας ότι το 
ζήτημα αφορά μια κρίσιμη δομή του κράτους.
Ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα ο υπουργός Επικρα-

τείας και εκ των στενότερων πρωθυπουργικών συνερ-
γατών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, αναφερθείς 
στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δήλωσε στο 
Action24 ότι δεν υπάρχει ζήτημα αντισυνταγματικότη-
τας, «εφόσον κριθεί, σύμφωνα με την αρχή της αναλο-
γικότητας, ότι ορισμένες κρίσιμες υπηρεσίες ή υποδομές 
που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία επιβάλλουν τον εμ-
βολιασμό όσων βρίσκονται εκεί».

Έγινε ένα πρώτο βήμα που αφορούσε την ΕΜΑΚ, κατά 
τον ίδιο, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι δεν είναι 
δυνατόν να διακινδυνεύσει την πληρότητα της συμμετο-
χής στην εν λόγω μονάδα. 
«Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθούν τα γενικά δεδο-

μένα εν ευθέτω χρόνω», είπε.
Όταν ρωτήθηκε, πάντως, αν μια επιχείρηση θα μπορού-

σε να θέσει ως προ-απαιτούμενο για τους πελάτες της 
να είναι εμβολιασμένοι, ο Γ. Γεραπετρίτης εξήγησε πως 
δεν υφίσταται κανένα θέμα συνταγματικότητας, εάν μια 
ιδιωτική επιχείρηση επιλέξει να διασφαλίσει την υγιεινή, 
είναι όμως άλλο να το επιλέξει η ίδια κι άλλο να της επι-
βληθεί έξωθεν.
Αλλά και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-

σμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση της 
Δευτέρας 24/5 για τον κορωνοϊό, άφησε ανοιχτό το ενδε-
χόμενο για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. 

Έτσι, όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν πως 
πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, κάτι που 
ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο στα σχέδια του Μαξίμου, 
καθώς εάν δεν υπάρχει οποιασδήποτε μορφής αντιπολί-
τευση, τότε πολύ πιο εύκολα θα μπορούν να ολοκληρω-
θούν τα σχέδια.

Παρόλα αυτά, να τονιστεί για μία ακόμα φορά, πως οι 
υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι παράνομοι, κάτι το 
οποίο τόνισε πρόσφατα και η πρώην υπηρεσιακή πρωθυ-
πουργός, Βασιλική Θάνου, η οποία άλλωστε είναι ανώ-
τατη δικαστικός και πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 
Αναμένουμε την «ντρίμπλα» του Μαξίμου λοιπόν... 

©pronews.gr

 

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προετοιμάζονται για Προετοιμάζονται για 
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ:συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ:    

Η συμφωνία για υποχρεωτικούς Η συμφωνία για υποχρεωτικούς 
εμβολιασμούς & η ανύπαρκτη κριτικήεμβολιασμούς & η ανύπαρκτη κριτική

Οι κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που «δείχνουν»  Οι κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που «δείχνουν»  
πως οδεύουμε σε συγκυβέρνησηπως οδεύουμε σε συγκυβέρνηση
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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 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 30 ΜΑΪΟΥ 
Δύο ιστορικά αφιερώματα:

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της 
Μάχης Κρήτης στην εκδήλωση τιμής 
και μνήμης από την Π.Ε. Ηρακλείου

Με επιμνημόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων στο Μνημείο της 

Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε την 
Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 από τις αρχές 
του τόπου, η 80η επέτειος από τη Μάχη 
της Κρήτης που οργάνωσε η Π.Ε. Ηρακλεί-
ου.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε Δοξολογία 

στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Μηνά, 
ενώ για την ιστορική επέτειο της Μάχης 
της Κρήτης μίλησε ο Φιλόλογος – Ιστορι-
κός, καθηγητής του 7ου Γενικού Λυκείου 
Ηρακλείου, Μιχάλης Φαρσάρης. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επι-

μνημόσυνη δέηση από το Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Κνωσού κ. Πρόδρομο και τε-
λετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο 
της «Μάχης Κρήτης» από: τον εκπρόσωπο 
της Κυβέρνησης Υφυπουργό Πολιτισμού-
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη 
(φωτ.), την εκπρόσωπο της  Βρετανικής 
Πρεσβείας Ευαγγελία Καραπιπέρη, τους 
βουλευτές Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, 
Σωκράτη Βαρδάκη, Νίκο Ηγουμενίδη, 
Βασίλη Κεγκέρογλου, Γιώργο Λογιάδη, 
το Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρι-
νό, τον ανώτερο διοικητή φρουράς Ηρα-
κλείου Βασίλη Βασιλειάδη εκπροσωπώ-
ντας τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα 
Ασφαλείας. 

ΣΤ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ»
Στο μήνυμα του για την ιστορική Μάχη 

της Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
αναφέρει: «Με τη συμπλήρωση των 80 
χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, η Περι-
φέρεια τιμά όλους τους αγωνιστές, Έλλη-
νες και συμμάχους, που συμμετείχαν σε 
έναν «ομηρικό» αγώνα ενάντια στο ναζι-
σμό. Τιμούμε τους ήρωες που πότισαν με 
το αίμα τους, το δέντρο της Ελευθερίας, 
για να γραφτεί στην παγκόσμια ιστορία 
ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο Μάης του 
1941 αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την 
Κρήτη, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Το αδούλωτο φρόνημα των Κρη-
τικών, το θάρρος και η πίστη στην Ελευ-
θερία συγκίνησαν και συγκινούν ακόμα 
και σήμερα. Ως Περιφέρεια Κρήτης, με 
τιμή και σεβασμό στεκόμαστε μπροστά 

στο μεγάλο κατάλογο των θυμάτων της 
ναζιστικής θηριωδίας και του ολοκληρω-
τισμού στο νησί μας. Σε κάθε χωριό, σε 
κάθε πόλη της Κρήτης, η ιστορική μνήμη 
εκείνων των ημερών έχει γίνει αναπόσπα-
στο τμήμα της κοινής ιστορικής μας συνεί-
δησης. Μιας συνείδησης που ξεπερνά τα 
όρια του χώρου και του χρόνου, και μας 
διδάσκει πως ο αγώνας για την Ελευθερία, 
είναι διαρκής. Μια ύψιστη πράξη ευθύνης 
για τις γενιές που έρχονται».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νί-

κος Συριγωνάκης μετά τη λήξη της τιμητι-
κής εκδήλωσης στο Μνημείο Μάχης Κρή-
της σε δηλώσεις του ανέφερε: «Τιμούμε 
με σεβασμό και ταπεινότητα τους ήρωες 
προγόνους μας, τους ήρωες συμπατρι-
ώτες μας που έχασαν τη ζωή τους λόγω 
της θηριωδίας, του παραλογισμού, του 
φασισμού, της παραφροσύνης των Γερ-
μανών κατακτητών. Τιμούμε τη μνήμη των 
ηρώων, των  Κρητικών που αντιστάθηκαν, 
πολέμησαν, θυσιάστηκαν, αλλά παρέμει-
ναν σταθεροί στις αξίες και τις αρχές της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Έχουμε 
ιερή υποχρέωση να μεταλαμπαδεύουμε 
από γενιά σε γενιά τις αξίες και τα ιδανικά 
των ηρώων μας, και να αποτελούν παρά-
δειγμα προς μίμηση και ελπίδας για μας 
και τα παιδιά μας».  
Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 

80η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19,  πραγματοποιή-
θηκαν με τις ισχύουσες υγειονομικές δια-
τάξεις και η κατάθεση στεφάνων έγινε με 
περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους 
δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τή-
ρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης  
με τον Πρέσβη του Καναδά

Με τον Καναδό Πρέσβη στην Ελλάδα 
Mark Allen συναντήθηκε τη Δευτέ-

ρα 24/5 ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης. 
Η αύξηση των εξαγωγών ποιοτικών Κρη-

τικών προϊόντων στον Καναδά, όπως επί-
σης η τόνωση του τουριστικού ρεύματος 
από τον Καναδά στο νησί μας, βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συνάντησης ανάμεσα 
στον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Mark 
Allen. 
Ο Καναδός πρέσβης εκφράστηκε με θερ-

μά λόγια για την Ελλάδα και την Κρήτη, 
επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ισχυροί 
δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω και 
των πολλών Ελλήνων ομογενών. 

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναου-
τάκης ευχαρίστησε τον κ. Allen για την 
επίσκεψη του στο νησί που πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών 
– τιμητικών εκδηλώσεων για τη συμπλή-
ρωση των 80 χρόνων από τη Μάχη της 
Κρήτης. Στη συνάντηση στην Περιφέρεια, 
συμμετείχε το στέλεχος της Καναδικής 
Πρεσβείας στην Αθήνα, Χριστίνα Αβαρλή. 
          © Περιφέρεια Κρήτης | Δελτίου Τύπου
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Νέα ήττα για το Montreal KAI από το Cincinnati
Τι είχες Γιάννη, τι είχα πά-

ντα... Το Μόντρεαλ, μετά 
τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, που είχε 
νίκη στην πρεμιέρα επί του Τορόντο με 
4-2 και δύο ισοπαλίες με καλή απόδοση, 
στη συνέχεια το γύρισε στα... ντόρτια. 
Τέσσερα παιχνίδια με μόλις μία νίκη 

και τρεις ήττες, η τελευταία όμως από 
τον ουραγό της βαθμολογίας Cincinnati, 
που λες και... περίμενε να παίξει με το 
Μόντρεαλ για να πετύχει την πρώτη του 
φετινή νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, με 
1-2! 
Αυτή ήταν η 2η συνεχόμενη ήττα για 

τους Μοντρεαλίτες, οι οποίοι αν και προ-

ηγήθηκαν στο σκορ με τον Μιχαήλοβιτς 
(56΄), έχοντας χάσει και αρκετές ευκαιρί-
ες για το 2 ή και το 3-0, εντούτοις δέχτη-
καν δύο αστεία τέρματα στο τελευταίο 
20λεπτο (70΄Λοκάντια, 86΄Βαλετσίλα) και 
είναι πλέον οριακά στη ζώνη εκτός των 
πλέι-οφ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(22 ΜΑΪΟΥ): Montreal-FC Cincinnati 1-2, 
Portland-LA Galaxy 3-0, Chicago-Inter 
Miami 1-0, Orlando-Toronto 1-0, NY 
City-Columbus 1-2, New England-NY Red 
Bulls 3-1, FC Dallas-Real SL 2-2, Houston-
Vancouver 2-1, San Jose-Kansas City 1-3, 

Los Angeles FC-Colorado 2-1
(23 ΜΑΪΟΥ): Seattle-Atlanta 1-1, DC 
United-Philadelphia 0-1, Nashville SC-
Austin FC 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
(EASTERN): New England 14, Orlando 
12(6), Philadelphia 11, Nashville 10(6), 
Atlanta 9(6), NY City 8(6), Montreal 8 | 
Columbus 8(6), Inter Miami 8, Red Bulls 
6(6), DC United 6, Toronto 5(6), Chicago 
4(6), FC Cincinnati 4(5)  

(WESTERN): Seattle 17, Kansas City 13, 
LA Galaxy 12(6), Houston 11, Colorado 

10(6), Portland 9(6), San Jose 9 | Real 
Salt Lake 8(5), LAFC 8(6), Vancouver 7, 
Austin FC 6(6), Minnesota 6(6), FC Dallas 
6(6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(29 ΜΑΪΟΥ): Chicago-Montreal, NY Red 
Bulls-Orlando, Columbus-Toronto, FC 
Cincinnati-New England, Atlanta Utd-
Nashville SC, Los Angeles FC-NY City, LA 
Galaxy-San Jose, Inter Miami-DC United, 
Kansas City-Houston Dynamo, Colorado-
FC Dallas, Real Salt Lake-Minnesota 
(30 ΜΑΪΟΥ): Philadelphia-Portland, 
Seattle-Austin FC

Η αντεπίθεση της Καλλιθέας! | Τριάδα κορυφής στο Βορρά
Καβάλα, Βέροια και Παν-

σερραϊκός μοιράζονται 
την κορυφή του Βορείου Ομίλου της 
Football League, μετά το πέρας της 13ης 
αγωνιστικής αλλά και κάποια παιχνίδια 
εξ αναβολής που έγιναν στην εβδομάδα 
που προηγήθηκε. 
Σε ένα από αυτά, ο Πανσερραϊκός πήρε 

τους τρεις βαθμούς από το Θεσπρωτό κι 
έτσι ανέβηκε στο ρετιρέ της βαθμολογί-
ας, μαζί με Καβάλα (νίκησε στην Κατε-
ρίνη) και Βέροια («σκόνταψε» στην Αρι-
δαία).
Στον όμιλο του νότου, η Καλαμάτα πήρε 

το ντέρμπι με τη Ρόδο, όμως «απειλεί-
ται» άμεσα από την Καλλιθέα, η οποία 
εκμεταλλεύτηκε το 2Χ2 που πέτυχε στα 
εξ αναβολής παιχνίδια με Αιγάλεω και 
Ιάλυσο και ανέβηκε στη 2η θέση και στο 
-1 από την κορυφή, ενώ ταυτόχρονα η 
Ρόδος απομακρύνθηκε από τις θέσεις 
ανόδου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23/5) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 1-0
(85΄Κόντσι)
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 0-2
(20΄Βαλαβανόπουλος, 50΄Κόκκορης)
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-1 

(26΄ Ζγκούρι, 92΄Δόρης - 42΄Γώγος)
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΒΕΡΟΙΑ 0-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 
(Αναβολή λόγω γαστρεντερίτιδας 
παικτών του Ολυμπιακού Βόλου)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-2
(59΄πέν. Μπαρμπαρούσης, 
76΄Οικονομόπουλος)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΡΟΔΟΣ 1-0 
(24΄Μπουσμπίμπα)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2-0 
(64΄Καββαδίας, 77΄Σταύρου) 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-0 
(22΄πέν. Γκαρσία)
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 1-1 
(34΄Γιουκούδης - 25΄Χατζησάββας)

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2021

7η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3-2 
(33΄Κυριαζής, 42΄Μαρούδας, 
71΄Ζαχάρος - 82΄Ροχάνο, 94΄Τζοβάρας)
9η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0 
(51΄Χοζάλι)
9η αγωνιστική-Βόρειος Όμιλος 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-0 
(42΄Μαρκιόνι)

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021
11η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-1 
(54΄ Μάρτσεφ - 45+2΄Τσιριγώτης)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2021
8η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-1 
(45+1΄Νάνι - 34΄πέν. Βασιλείου)
10η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 2-1 
(40΄πέν. Παπαγγελής, 65΄Μαρουκάκης - 
17΄Παπαδόπουλος)
10η αγωνιστική-Βόρειος Όμιλος 

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1-2 
(47΄Πατσέκο - 45+1΄Αμαραντίδης, 
49΄Ντινόπαπας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 13 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΒΑΛΑ  28 (24-9)
02] ΒΕΡΟΙΑ  28 (17-2)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (17-6)
04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  20 (14-14)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 16 (11-13)
06] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  15 (8-11)
07] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14 (13-14)
08] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  11 (8-14)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 11 (9-17)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 4 (4-25) 
■ Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, Θεσπρωτός, 
Απόλλων Πόντου από 12 αγώνες

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  25 (12-3)
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  24 (17-9)
03] ΡΟΔΟΣ  20 (11-7)
04] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  18 (8-7)
05] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 18 (11-12)
06] ΑΙΓΑΛΕΩ  17 (11-12)
07] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  14 (6-9)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  13 (9-11)
09] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 8 (7-15)
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 7 (5-12) 
■ Καλλιθέα, Ρόδος, Σαντορίνη,  
Αστέρας Βλαχιώτη από 12 αγώνες  
και ο Ασπρόπυργος 11 αγώνες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29/5, 10:00)

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (9:00) 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ (9:00) 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Στη Βιγιαρεάλ το Europa League  
μετά από 22 πέναλτι! 
- Οι Ισπανοί νίκησαν 11-10 στα πέναλτι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
- 1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση 

«Βασίλισσα» της Ευρώπης ανα-
δείχτηκε η Βιγιαρεάλ, καθώς 

κατέκτησε το φετινό Europa League, 
σε έναν τελικό-θρίλερ κόντρα στη Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κρίθηκε στα 
22 πέναλτι! Αυτή είναι η πρώτη ευρω-
παϊκή κούπα για το «κίτρινο υποβρύ-
χιο», που κέρδισε παράλληλα και το 
εισιτήριο για το Champions League της 
νέας περιόδου. 

Η κανονική διάρκεια και η παράταση 
βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 και 

ο τελικός κρίθηκε στην παράταση. Μοι-
ραίος για τους «κόκκινους διαβόλους» 
στα πέναλτι στάθηκε ο τερματοφύλα-
κας Ντε Χέα, καθώς ο ομόλογός του 
Ρούλι απέκρουσε το πέναλτι που εκτέ-
λεσε.

Ο τελικός είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνη-
μα, αλλά όχι τη μεγάλη φάση. Στο 29’ 
όμως ο Παρέχο έκανε τη σέντρα και 
ο Μορένο με εξαιρετικό σουτ πέτυχε 
το 1-0 για τη Βιγιαρεάλ. Η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να απει-
λήσει έως το τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου. Στο δεύτερο μέρος, η αγγλική 
ομάδα μπήκε πιο φουριόζα και άρχισε 
να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης, με 
τον Καβάνι να το πετυχαίνει στο 55’ για 
το 1-1. Ο Ουρουγουανός έφτασε κοντά 
στο δεύτερο γκολ στο 72’, αλλά οι αμυ-
ντικοί έδιωξαν πάνω στη γραμμή την 
κεφαλιά του. Το 1-1 δεν άλλαξε ως το 
90λεπτο και ο τελικός οδηγήθηκε στην 
παράταση.

Στον έξτρα χρόνο της παράτασης δεν 
έγινε η μεγάλη φάση, αν και στο 114’ 
η Βιγιαρεάλ ζήτησε πέναλτι σε χέρι του 
Φρεντ μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαι-
τητής, με τη συμβολή και του VAR, έδει-
ξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στη διαδικασία των πέναλτι, για τη 
Βιγιαρεάλ ευστόχησαν οι Ζεράρ Μορέ-
νο, Ράμπα, Αλκάθερ, Αλμπέρτο Μορέ-
νο, Παρέχο, Γκόμεθ, Αλμπιόλ, Κοκλέν, 
Γκασπάρ, Τόρες και ο τερματοφύλακας 
Ρούλι. 

Για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ευ-
στόχησαν οι Μάτα, Τέγιες, Φερνάντες, 
Ράσφορντ, Καβάνι, Φρεντ, Τζέιμς, Σο, 
Τουανζέμπε, Λίντελοθ, αλλά ο Ντε 
Χέα ήταν ο μοιραίος, καθώς έχασε το 
11ο πέναλτι.

Μετά το χαμένο πέναλτι του Ντε Χέα, 
οι παίκτες της Βιγιαρεάλ πανηγύρισαν 
το τρόπαιο, με τον Oυνάι Έμερι να με-
τρά τέσσερις κούπες του Europa League 
στην καριέρα του. | © pontosnews.gr

ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ  
του πρωταθλήματος ο ΠΑΟ 

Λαύριο ή Προμηθέας  
ο αντίπαλός του

Με 22 πόντους του Ιωάννη Παπαπέ-
τρου, ο Παναθηναϊκός νίκησε (ως 

φιλοξενούμενος στο ΟΑΚΑ) την ΑΕΚ με 78-71 στο 4ο 
παιχνίδι της ημιτελικής σειράς, έκανε το 3-1 και πήρε 
το πρώτο εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλή-
ματος μπάσκετ. 

Τα παιχνίδια της σειράς: 
19/5 ΠΑΟ-ΑΕΚ 78-72 
21/5 ΑΕΚ-ΠΑΟ 92-80 
23/5 ΠΑΟ-ΑΕΚ 94-83 
26/5 ΑΕΚ-ΠΑΟ 71-78

Το έτερο εισιτήριο θα προκύψει από το ζευγάρι Λαύ-
ριο-Προμηθέας Πάτρας, με τις ομάδες να είναι στο 2-2. 
Το Λαύριο νίκησε στο 4ο παιχνίδι της σειράς μέσα στην 
Πάτρα τον Προμηθέα με 92-77 και οδήγησε τη σειρά σε 
5ο παιχνίδι στο Λαύριο το Σάββατο 29/5. Να σημειω-
θεί ότι η ομάδα της Πάτρας είχε προηγηθεί με 2-0 νίκες 
στη σειρά αλλά το Λαύριο βρήκε τα ψυχικά αποθέμα-
τα να επιστρέψει με ισάριθμες νίκες και να παίξει στην 
έδρα του την πρόκριση για τον τελικό!

Η σειρά των αγώνων έχει ως εξής:  
20/5 Λαύριο-Προμηθέας 79-86 
22/5 Προμηθέας-Λαύριο 68-66 
24/5 Λαύριο-Προμηθέας 70-70 (κ.αγ.)                

                                            85-79 (παρ.)
27/5 Προμηθέας-Λαύριο 77-92
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Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής 
του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Δικέφα-

λος επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού και 
έτσι πανηγύρισε στο ΟΑΚΑ το 8ο τρόπαιο 
της ιστορίας του στο θεσμό. Μεγάλος 
ήρωας του παιχνιδιού ήταν ο Κρμέντσικ, 
ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ, στο 
90ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Δικέφαλος πατούσε καλύτερα στο 

πρώτο μέρος και άνοιξε το σκορ με πέ-
ναλτι του Βιεϊρίνια στο 36’. Ο Ολυμπιακός 
μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και 
ισοφάρισε με τον Εμβιλά στο 50’. Ωστό-
σο, ο Κρμέντσικ με το γκολ στο φινάλε 
έδωσε στον ΠΑΟΚ το τρόπαιο.

ΜΕ 3-4-3 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση 

με σύστημα 3-4-3. Ο Σωκράτης Παπαστα-
θόπουλος πήρε φανέλα βασικού, με τον 
Πέδρο Μαρτίνς να τοποθετεί δίπλα του 
τον Εμβιλά και τον Χολέμπας. Στην κορυ-
φή βρέθηκε ο Αραμπί, ενώ στα εξτρέμ ο 
Μπρούμα με τον Μασούρα.
Με το ίδιο σύστημα (3-4-3) παρατάχθη-

κε στον αγωνιστικό χώρο και ο ΠΑΟΚ. 
Ο Πάμπλο Γκαρσία τοποθέτησε στην 

αιχμή του «δόρατος» τον Κάρολ Σβιντέρ-
σκι, με τον Καντουρί να δοκιμάζει το πόδι 
του στην προθέρμανση και να κρίνεται 
ανέτοιμος. Έτσι, στο πλευρό του Πολω-
νού βρέθηκαν οι Α. Ζίβκοβιτς και Ουάρ-
ντα.

Ο ΠΑΟΚ ΠΙΟ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ
Ο ΠΑΟΚ από τα πρώτα λεπτά του παιχνι-

διού έμοιαζε πιο πιστός στο πλάνο του. 
Πίεζε ψηλά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε 
την κατοχή, χωρίς να του δίνει τη δυνα-
τότητα να γίνει επιθετικός. Παράλληλα, 
επιχειρούσε να γίνει απειλητικός στην 
εστία του Σα.
Η πρώτη καλή στιγμή, ωστόσο, ανήκε 

στο 13ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. 
Σε μία αντεπίθεση των «ερυθρόλευ-

κων», ο Μπρούμα πάτησε στην περιοχή 
και έκανε το σουτ, με τον Πασχαλάκη να 
αποκρούει.
Στο 25ο λεπτό «χάλασε» εντελώς η συ-

γκέντρωση των «ερυθρόλευκων». 
Ο Παπασταθόπουλος αισθάνθηκε ενο-

χλήσεις, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, 
με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλ-
λαγή, με τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ να περ-
νάει στον αγωνιστικό χώρο.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ
Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έγινε αρκε-

τά απειλητικός και στο 26ο λεπτό έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί. Ο 
Κάρολ Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά, 
προλαβαίνοντας τον Σεμέδο και έστειλε 
τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του γκολ-
κίπερ των «ερυθρόλευκων».
Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να πάρει το προβά-

δισμα. Ο διαιτητής Ντάνι Μακέλι έδειξε 

στο 35ο λεπτό τη λευκή βούλα. Ο Εμβιλά 
θέλησε να διώξει τη μπάλα, όμως «βρή-
κε» πρώτα το πόδι του Σβαμπ και τον 
ανέτρεψε. Ο αρχηγός του Δικέφαλου, 
Αντρέ Βιεϊρίνια, ανέλαβε την εκτέλεση. 
Ο Ζοσέ Σα έπεσε σωστά, όμως το σουτ 
ήταν πολύ γωνιακό και η μπάλα κτύπησε 
πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια κα-
τέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 0-1 στο 
36ο λεπτό. Έως και το τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε 
να αντιδράσει.

ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ  
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΕΜΒΙΛΑ
Από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, 

ο Πέδρο Μαρτίνς πέρασε στον αγωνιστι-
κό χώρο τον Κώστα Φορτούνη στη θέση 
του Μπρούμα, ψάχνοντας κάτι πιο δημι-
ουργικό από την ομάδα του. 

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά κλείνοντας 
τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του. Μάλιστα, 
μέχρι το 50ο λεπτό είχε βρει το δρόμο 
προς την ισοφάριση. 
Ο Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε ένα 

κόρνερ από τα δεξιά, ο Εμβιλά βρέθηκε 
ξεχασμένος στην περιοχή και με δυνατό 
πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του 
Πασχαλάκη για το 1-1.
Ο Ολυμπιακός είχε νέα ευκαιρία στο 55ο 

λεπτό. Ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά 
στην καρδιά της περιοχής, από έμπνευ-
ση του Φορτούνη, αλλά ο Πασχαλάκης 
μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο επό-
μενο λεπτό ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να απα-
ντήσει με ένα τακουνάκι του Σβιντέρσκι.
Το παιχνίδι συνέχισε να έχει τρελό ρυθ-

μό, με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν 
νέα ευκαιρία στο 58’. Έπειτα από πάσα 
του Αραμπί, ο Φορτούνης πλάσαρε, με 
τον Πασχαλάκη όμως να προλαβαίνει.

Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ
Στη συνέχεια της αναμέτρησης, ο υψη-

λός ρυθμός έπεσε. Ο Ολυμπιακός συνέ-
χιζε να έχει την κατοχή της μπάλας και να 
κυκλοφορεί. Ο ΠΑΟΚ, όπως και στο δεύ-
τερο μέρος, πίεζε ψηλά και προσπαθού-
σε να κλείσει τους χώρους.
Ο Πάμπλο Γκαρσία πέρασε στο 81ο 

λεπτό τον Κρμέντσικ στη θέση του Σβι-
ντέρσκι και ο Τσέχος έχασε δύο μεγά-
λες ευκαιρίες για να βάλει μπροστά την 
ομάδα του, δίχως επιτυχία. Ο Κρμέντσικ 
πλάσαρε με το αριστερό πάνω στην κίνη-
ση με τη μπάλα να περνάει πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι του Σα στο 84’. Αμέσως 
μετά ο Τσέχος βρέθηκε απέναντι απ’ τον 
Σα, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει για 
το 1-2.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει το γκολ 
στο 90ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέ-
ρασε μία τρομερή ασίστ με τακουνάκι 
στον Κρμέντσικ, ο οποίος βρέθηκε σε 
θέση τετ α τετ και έγραψε το 1-2 πλασά-
ροντας τον Σα. Μέχρι και το τελευταίο 
σφύριγμα, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να 
αντιδράσει, με τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει 
τη μεγάλη επιτυχία.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Σεμέδο, Παπαστα-

θόπουλος (25’ Ρέαμπτσιουκ), Εμβιλά, 
Ανδρούτσος, Χολέμπας, Καμαρά (90+2’ 
Βαλμπουενά), Μπουχαλάκης, Μπρούμα 
(46’ Φορτούνης), Μασούρας (86’ Χασάν), 
Αραμπί
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, 

Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Αουγκούστο, 
Μπάμπα (90+5’), Α. Ζίβκοβιτς, Σβιντέρσκι 
(81’ Κρμέντσικ), Ουάρντα (80’ Τσιγγάρας)

© sport24.gr

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1-2ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1-2

Κυπελλούχος Ελλάδας  Κυπελλούχος Ελλάδας  
ο «Δικέφαλος του Βορρά»ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Κρμέντσικ στο 90ο λεπτό πήρε τη νίκη Ο ΠΑΟΚ χάρη στο γκολ του Κρμέντσικ στο 90ο λεπτό πήρε τη νίκη 
απέναντι στον Ολυμπιακό με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό με 2-1 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 

πανηγυρίζοντας το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του στο θεσμόπανηγυρίζοντας το 8ο τρόπαιο της ιστορίας του στο θεσμό

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Π.Ε.)  # 11002

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΜΑΣΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ

Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία «ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ» (I STAND 4 OUR 
SCHOOLS), είμαστε ενθουσιασμένοι με τους τρόπους, που μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη 

και την ενίσχυση στα προγράμματα που προσφέρονται, τόσο από το τρίγλωσσο σχολείο μας, όσο και από 
τα σχολεία της συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε τα σωστά βήματα που πρέπει να ακολουθήσου-
με προκειμένου  να πετύχουμε τους στόχους μας. 

Η Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει, έως το τέλος του τρέχοντος 
έτους, κεφάλαια $600.000, ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλοντας έτσι σε 
πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας 
για τα δίδακτρα. Επίσης, μέρος αυτού του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αναβαθμίσεων και 
ανακαινίσεων στα σχολικά μας κτίρια. Η έναρξη της εκστρατείας «ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ», γίνεται αυτό 
το Σάββατο, 29 Μαΐου 2021, από τις 10:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., με τον Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φι-
λοξενηθεί από 3 τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον  CFMB 1280 AM, το Radio Centre-Ville 
102.3 FM και τους «Ακρίτες του Μόντρεαλ» 1610 ΑΜ.

Εκείνη την ημέρα, οι εθελοντές θα βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο για να λάβουν τις προσφορές σας. Στις 
29 Μαΐου, καλέστε μας στο 514-738-2421.

Με τη δωρεά σας, θα υποστηρίξετε τα σχολεία μας και μαζί θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα αναγνωρι-
σμένα επιτεύγματά τους. Είναι υποχρέωσή μας ως Έλληνες, να συνεχίσουμε αυτήν την κληρονομιά και να 
βοηθήσουμε να επιτύχουν τα σχολεία μας ακόμη υψηλότερο επίπεδο αριστείας!

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε τη δωρεά σας, συμπληρώνοντας και ταχυδρομώντας το παρακάτω 
κουπόνι ή σαρώνοντας (scan) με το κινητό σας το QR Code. 

Υποστηρίξτε τα σχολεία μας σε αυτήν την ερανική πρωτοβουλία! Κάθε δωρεά είναι πολύτιμη! 
Σας ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία σας.

Μια ερανική πρωτοβουλία 
για τα σχολεία της ΕΚΜΜ: 
Σωκράτης-Δημοσθένης, 

Πλάτων-Όμηρος, 
Άγιος Νικόλαος 
και Αριστοτέλης

Μια επίσημη πιστοποίηση για τη γνώση της Ελληνικής ως μιας επιπλέον γλώσσας, 
σπουδαίο προσόν  στο βιογραφικό σας (CV) για μια καλή εργασία και μια 

πετυχημένη καριέρα. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διεκδικήσετε τα ίδια 
δικαιώματα με τους πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Εγγραφές: από 1η Ιουνίου μέχρι 28η Ιουνίου 2021, 5777 avenue Wilderton, Montreal, Γραφείο 105
Εξετάσεις: από 4 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2021 στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 5757ave. Wilderton 

Οι  προφορικές απαντήσεις (σε CD) και οι γραπτές στέλνονται στην Ελλάδα, όπου 
αξιολογούνται, βαθμολογούνται και εκδίδονται τα Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που υπάγεται  στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ημερομηνίες εξετάσεων:

 • για το Α1 Επίπεδο (παιδιά 8 - 12 ετών): Στοιχειώδης Γνώση
  Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 (09:00-11:15) 
 • για το Α2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι):  Βασική Γνώση
  Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021  (11:25-13:50) 

 • για το Β1 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Μέτρια Γνώση
  Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021 (14:00-16:50) 
 • για το Β2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Καλή Γνώση
  Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 (08:00-11:50) 
 • για το Γ1 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι): Πολύ Καλή Γνώση
  Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021  (12:05-17:00) 
 • για το Γ2 Επίπεδο (έφηβοι και ενήλικοι):  Άριστη Γνώση
  Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 (1100:-17:00)

Το ποσό συμμετοχής (σε επιταγή: HCGM) είναι: Επίπεδο Α1: $95, Επίπεδα Α2 και Β1: 
$115, Επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2: $125.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να πάτε στο (Website www.greek-language.gr/
certification  (όπου μπορείτε να βρείτε και δείγματα θεμάτων των εξετάσεων) ή επικοινωνείτε με τον κ. Φ. 
Κομπορόζο, Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Μοντρεάλ, τηλ.: 514 738-2421, εσωτ. 124 ή στο e-mail: 
fkomborozos@hcgm.org
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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 
Εξακολουθούμε να δίνουμε δωρεάν τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

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.

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

.

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

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Όσοι επιθυμούν να φέρουν τα κόλλυβα, τα πρόσφορα  και τα 
ονόματα υπέρ αναπαύσεως προς μνημόνευση για το Ψυχοσάββατο, 
μπορούν να τα φέρουν στην Εκκλησία την Παρασκεή απο τις 
4:00μ.μ και το Σάββατο από τις 7:30π.μ.  
Για να πάει ο ιερέας στα μνήματα επικοινωνήστε με το γραφείο της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο:   450-973-3480. 
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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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30 Μαΐου 2021
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΜΑΡΑ

(από Καμάρια Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021
στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας

(827, chemin de la Carrière, Brownsburg-Chatham, Qc.) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΤΖΩΡΤΖΗ

(από Βαρβάσαινα, Πύργου Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 29 Μαΐου 2021

στις 11:30 επί του μνήματός του 
στο Νεκροταφείο Notre-Dame-de-l'Esperance 
(1759 Antoine Dalmas, Laval-Ouest, Η7Υ 2Α8)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΑΡΓΥΡΗ

(από Μαλαντρένι Αργολίδος)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥ

(από Ψάρι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 29 Μαΐου 2021
στον Ιερό Ναό των 

Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΚΟΥΡΒΕΤΑΡΗ 

(από Ελαιοχώριο Κυνουρίας)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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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...

Ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού 
(Νέου) Ημερολογίου, με διάρκεια 30 

ημέρες. Αρχικά, ο Junius ήταν ο τέταρτος 
μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερο-
λογίου και πήρε το όνομά του, κατά την 
επικρατέστερη εκδοχή, από τη θεά Γιούνο 
(Juno, Ήρα), σύζυγο του Γιούπιτερ (Jupiter, 
Ζευς) και προστάτιδα του οίκου και του 
γάμου, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο 
μήνας. 
Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το 

όνομά του από το Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, 
τον πρώτο Ύπατο που θεμελίωσε τη Δημο-
κρατία στη Ρώμη, τον 5ο αιώνα π.Χ. 

Με την αναμόρφωση του Ρωμαϊκού Ημε-
ρολογίου από το Νουμά Πομπίλιο, έλαβε 
την έκτη θέση στο δωδεκάμηνο, πλέον, 
Ρωμαϊκό Ημερολόγιο, θέση που διατηρεί 
μέχρι σήμερα.
Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Ιούνιος 

αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του μήνα Θαργηλιώνα και το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του μήνα Σκιροφοριώνα. 

Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα  
γιορτάζονταν τα:

-Βενδίδεια, προς τιμήν της θρακικής  
θεότητας Βενδίδος (Αρτέμιδας).
-Καλλυντήρια και Πλυντήρια, γιορτές που 
σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού 
της θεάς Αθηνάς.
-Σκιροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν 
της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσε-
φόνης.

-Διιπόλεια, εορτή αφιερωμένη στο Δία  
με θυσία βοδιού.

-Αρρητοφόρια, προς τιμήν  
της θεάς Αθηνάς.

Στη νεότερη Ελλάδα, ο Ιούνιος έχει πολ-
λές λαϊκές ονομασίες, που σχετίζονται 
με τις αγροτικές ασχολίες της εποχής:

-Θεριστής, λόγω του ότι είναι ο κατεξοχήν 
μήνας του θερισμού των δημητριακών.

-Αλυθτσατσής, Ρινιαστής, Ορνιαστής και 
Απαρνιαστής, ονομασίες που προέρχο-
νται από την τεχνητή γονιμοποίηση των 
ήμερων σύκων, με καρπούς αγριοσυκιάς.
-Κερασάρης και Κερασινός, λόγω  
της ωρίμανσης των κερασιών.
-Τζιτζικάρης, λόγω της δυναμικής  
παρουσίας των τζιτζικιών.

Τον Ιούνιο έχουμε το θερινό ηλιοστά-
σιο με τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου 
για το Βόρειο Ημισφαίριο, που πρακτικά 
σημαίνει την έναρξη του καλοκαιριού.

Μεγάλες θρησκευτικές  
γιορτές του μήνα:
-Πεντηκοστή (πενήντα ημέρες μετά 

το Πάσχα), η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύ-
ματος στους Αποστόλους, που συνέβη 
την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση 
του Ιησού Χριστού.
-Αγίου Πνεύματος (επομένη της Πεντη-

κοστής), του τρίτου προσώπου της Αγίας 
Τριάδας (Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα). 

Αργία για τους δημοσίους υπαλλήλους.
-Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνά-
βα (11 Ιουνίου), τιμάται από τους αγρότες 
για να μην πέσει χαλάζι.
-Αγίου Ονουφρίου (12 Ιουνίου), πιστεύε-

ται ότι «ρουφά» τα στάχυα, όποιου αγρό-
τη δεν τον τιμήσει.
-Προφήτη Ελισσαίου (14 Ιουνίου), που 

προφυλάσσει από τη λύσσα.
-Αγίων Πάντων (την πρώτη Κυριακή μετά 

την Πεντηκοστή).
-Γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρό-
μου (24 Ιουνίου), με πυρολατρικά και μα-
ντικά έθιμα την παραμονή της γιορτής.
-Πέτρου και Παύλου (29 Ιουνίου).
-12 Αποστόλων (30 Ιουνίου).

 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

-Από το θέρο ως τις ελιές,  
δεν απολείπουν οι δουλειές. 
-Απ’ αρχής το θεριστή,  
του δρεπανιού γιορτή. 
-Γενάρη πίνουν το κρασί,  
το θεριστή το ξίδι. 
-Θεριστής με το δρεπάνι,  
τον καιρό του δεν τον χάνει. 
-Ιούνης τρέφει κεράσια στ’ αμπέλι  
και ψάλτη το τζίτζικα στέλλει. 
-Καλώς τόνε το θεριστή,  
όπου μας εγλιτώνει,  
και με τα στάρια τα πολλά,  
το σπίτι μας φορτώνει.
-Τον Ιούνη αφήνουν το δρεπάνι  
και σπέρνουν το ρεπάνι. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
2|Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα 
4|Μάρθα, Μητροφάνης, Μητροφάνα 
5|Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος,  
Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα,  
Πλούταρχος, Σεληνιάς, Σελήνη 
8|Καλλιόπη 
9|Κύριλλος 
10|Ανάληψη 
11|Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ 
12|Ονούφριος, Ονουφρία 
13|Ακυλίνη, Αντίπατρος 
14|Ελισαίος, Ελισαία 
15|Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, 
Αυγούστα, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη 
16|Τυχερή, Τύχων 
18|Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος,  
Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία 
19|Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας,  
Ιουδήθ, Παΐσιος, Παϊσία 
20|Κάλλιστος 
21|Τριάδα 
22|Ευσέβιος, Ευσεβία 
23|Αγριππίνα, Αριστοκλής,  
Αριστόκλεια, Βάρβαρος 
25|Έρως, Λογγίνος, Φεβρωνία 
27|Αγησίλαος, Αγησιλεία,  
Αριστομένης, Ασημάκης, Ασημίνα,  
Βενέτιος, Βενετία, Λαοκράτης, Όθων, 
Οθωνία, Σαμψών, Τιμολέων 
29|Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα 
30|Απόστολος, Αποστολία

© SanSimera.gr

ΕΛΛΑΔΑ|ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Το Πορτρέτο των Μηνών 
ΙΟΥΝΙΟΣ

Ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού (Νέου) Ημερολογίου, 
με διάρκεια 30 ημέρες. Αρχικά, ο Junius ήταν ο 

τέταρτος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου 
και πήρε το όνομά του, κατά την επικρατέστερη 

εκδοχή, από τη θεά Γιούνο (Juno, Ήρα)...

Πίνακας του 
Γιάννη Τσαρούχη
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Το να μιλούν και οι δύο πλευρές για 
νίκη, σε μια από τις αλλεπάλληλες 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και 
τη Χαμάς, δεν είναι κάτι σπάνιο. Για την 
ακρίβεια, είναι ο κανόνας. Εν μέρει, αυτό 
είναι αποτέλεσμα της ίδιας της υφής της 
σύγκρουσης: το Ισραήλ θέλει διαρκώς να 
κατάγει αρκετά χτυπήματα, ώστε να υπεν-
θυμίζει την υπέρτερη ισχύ του, ακόμη και 
εάν τα θύματα ενίοτε είναι κυρίως άμαχοι 
και η Χαμάς στηρίζει το κύρος της πάνω 
στην ικανότητα αντοχής απέναντι σε αυτά 
τα πλήγματα.

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Αυτό επιτείνεται από το γεγονός, ότι το 
είδος αυτής της σύγκρουσης δεν μπορεί 
να έχει άλλη κατάληξη από κάποιου εί-
δους ανακωχή. Το Ισραήλ δε δείχνει προς 
το παρόν διατεθειμένο να κάνει το βήμα 
μιας χερσαίας εισβολής για την κατάληψη 
της Γάζας, γιατί γνωρίζει ότι θα συναντή-
σει μορφές αντίστασης που θα κάνουν 
την επιχείρηση να έχει πολύ μεγαλύτερο 
κόστος, από αυτό που είχε όταν εισέβαλε 
στο Λίβανο (και ουσιαστικά ηττήθηκε από 
τη Χεζμπολάχ), και η Χαμάς γνωρίζει, ότι 
ακόμη και εάν βελτιώσει την αποτελεσμα-
τικότητα των οπλικών συστημάτων που 
διαθέτει δεν μπορεί να πετύχει το είδος 
ισχύος που θα «γονάτιζε» το Ισραήλ.

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ  
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί 

κανείς να κάνει απολογισμό, για το πώς 
εξελίχθηκε η σύγκρουση και κυρίως για το 
ποιον ευρύτερο αντίκτυπο είχε. 
Με αυτή την έννοια, οι συγκρούσεις 

γύρω από τη Γάζα στην προηγούμενη 
δεκαετία μπορεί να ολοκληρώνονταν με 
εκεχειρία και η Χαμάς να διατράνωνε την 
αντοχή τους, εντούτοις ήταν μια περίοδος 
όπου η πραγματική θέση των Παλαιστινί-
ων υποχωρούσε, καθώς τόσο οι ΗΠΑ και η 
ΕΕ, όσο και αρκετές αραβικές χώρες, με-
τατοπίζονταν σε θέσεις που ήταν δυσμε-
νέστερες για τα αιτήματα των Παλαιστινί-
ων και πρωτίστως για τη διεκδίκηση μιας 
κρατικής οντότητας.
Αποκορύφωμα ήταν, η μεγάλη στροφή 

των ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ, όταν φά-
νηκε ως οι ΗΠΑ να συντάσσονται ακόμη 
και τυπικά με ισραηλινές θέσεις που επι-
σήμως ήταν εκτός συζήτησης (όπως για 
παράδειγμα την προσάρτηση του μεγα-
λύτερου μέρους της Κατεχόμενης Δυτικής 
Όχθης).
Δεν ήταν τυχαίο, ότι όλο το προηγούμε-

νο διάστημα το Ισραήλ φάνηκε να κινείται 
ως εάν να θεωρούσε δεδομένο, ότι δε θα 
δεχόταν ξανά οποιαδήποτε πίεση για πα-
ραχωρήσεις σε σχέση με το Παλαιστινια-
κό. Σε τελική ανάλυση, έχοντας κρατήσει 

επιθετική στάση απέναντι στους Παλαι-
στίνιους, κατάφερε όχι μόνο να έχει αμε-
ρικανική στήριξη ακόμη και σε επιθετικές 
ενέργειες (ενδεικτικός ο συμβολισμός της 
αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύ-
ουσας του Ισραήλ από τις ΗΠΑ) αλλά και 
να προχωράει στη διαδικασία της «εξομά-
λυνσης» των σχέσεων με τις συντηρητικές 
Μοναρχίες του Κόλπου. 
Επιπλέον, η στροφή της κυβέρνησης 

Τραμπ προς την επικέντρωση στο Ιράν 
έδινε μεγαλύτερα περιθώρια στο Ισρα-
ήλ, που ούτως ή άλλως βλέπει εαυτόν ως 
τμήμα ενός αντι-ιρανικού μετώπου. 

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΩΡΑ
Τώρα, όμως, υπάρχουν ορισμένες παρά-

μετροι που είναι διαφορετικές. Καταρχάς, 
η νέα αμερικανική κυβέρνηση δεν προσυ-
πογράφει πλήρως τις θέσεις της εποχής 
Τραμπ, θέλει να επανεκκινήσει τη συμφω-
νία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 
και δεν επιθυμεί μεγάλες εντάσσεις, συ-
γκρούσεις και επιθετικές ενέργειες στην 
περιοχή.

Έπειτα, η όλη πολιτική κρίση στο Ισραήλ 
που είναι ιδιαίτερα παρατεταμένη, έχει 
μειώσει το κύρος του Μπενιαμίν Νετανιά-
χου και έχει ενισχύσει την εικόνα ότι είναι 
διατεθειμένος να προχωρήσει ακόμη και 
σε στρατιωτικές κλιμακώσεις, με βασικό 
κριτήριο τη δική του πολιτική επιβίωση. 
Και βέβαια, ο τρόπος που η αντιπαράθε-
ση δεν έμεινε μόνο στην Ανατολική Ιερου-
σαλήμ αλλά διαμόρφωσε ένα ευρύτερο 
Παλαιστινιακό κίνημα, με κινητοποιήσεις 
και εντός Ισραήλ (σε πείσμα της ισραηλι-
νής προσπάθειας να δοθεί η εικόνα ότι η 
σχέση με τους Παλαιστίνιους εντός Ισρα-
ήλ είναι διαφορετική), έκανε αρκετούς να 
αντιληφθούν ότι η κρίση είναι βαθύτερη.

Όλα αυτά συναντήθηκαν και με άλλες 
παραμέτρους. Το μέγεθος και το είδος των 
ισραηλινών επιθέσεων κατέστησαν σαφές, 

ότι δύσκολα μπορούσαν να δικαιολογη-
θούν ως «αυτοάμυνα», παρά τις σχετικές 
δηλώσεις των δυτικών πρωτευουσών και 
αυτό αποτυπώθηκε και στην παρουσία-
ση των γεγονότων από τα περισσότερα 
διεθνή ΜΜΕ, που σε γενικές γραμμές δεν 
προσυπέγραψαν την ισραηλινή θέση ότι 
χτυπήθηκαν κυρίως «τρομοκράτες». 

Ένα μέρος της Εβραϊκής Διασποράς, ιδί-
ως στις ΗΠΑ, αρνείται να συμπαραταχθεί 
με τις πρακτικές της Ισραηλινής κυβέρ-
νησης. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα του 
Ισραήλ με τον κατακερματισμό του και 
την ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα 

ακροδεξιών απόψεων, δυσκολεύεται να 
παρουσιάσει πολιτικούς ηγέτες που να 
μπορούν να απαντήσουν στις ανησυχίες 
της διεθνούς κοινής γνώμης. 

Από την άλλη μεριά, οι Παλαιστίνιοι βρέ-
θηκαν αυτή τη φορά να έχουν ένα κύμα 
διεθνούς συμπαράστασης, παρά τα σοβα-
ρά προβλήματα που εξακολουθεί να δημι-
ουργεί η εικόνα της διάσπασης και τελικά 
της πολιτικής κρίσης του παλαιστινιακού 
κινήματος.

Με έναν τρόπο, η όλη εξέλιξη και οι πα-
ρεμβάσεις για την εκεχειρία διαμόρφω-
σαν ένα κλίμα, που κάνει πιο δύσκολο 
για τις αραβικές κυβερνήσεις, ακόμη και 
αυτές που είναι στη διαδικασία εξομάλυν-
σης, να αποδεχτούν τις ισραηλινές προτά-
σεις για την επίλυση. 

Ωστόσο, είναι σαφές ότι την ίδια στιγμή, 
καμιά αραβική χώρα δε δείχνει διατεθει-
μένη να πάρει μεγάλες πρωτοβουλίες για 
την επίλυση του ζητήματος πέραν παρεμ-
βάσεων, ώστε να μην αναζωπυρωθεί. Όσο 
για δυνάμεις που πήραν πιο καθαρή θέση, 
όπως το Ιράν, απέχουν ακόμη από το να 
μεταφέρουν τη λογική «άξονα της αντί-
στασης» και στην Παλαιστίνη, ιδίως όταν 
έχουν και άλλες πιο επείγουσες προτεραι-
ότητες.

Στο εσωτερικό του ίδιου του Παλαιστι-
νιακού κινήματος η Χαμάς μπόρεσε να 
πετύχει έναν τακτικό στόχο, που έχει να 
κάνει και με τον τρόπο που θέλει να δι-
ευρύνει την απήχηση και την αίγλη της 
μεταξύ των Παλαιστινίων, που ήταν να 
δείξει ότι το Ισραήλ δεν είναι άτρωτο και 
ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, 
ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να υποστηρί-
ζει ότι υπήρξε πιο μαχητική από τη Φατάχ 
και την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής. 
Όμως, την ίδια στιγμή η μεγάλη επέκταση 
των κινητοποιήσεων, όχι μόνο στη Δυτική 
Όχθη αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ, 
με τους Παλαιστίνιους του Ισραήλ να έρ-
χονται στο προσκήνιο, επίσης διαμορφώ-
νει ένα νέο τοπίο.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κατά τα άλλα, ας σημειώσουμε ότι για 
άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέ-
τυχε να έχει ένα ρόλο. Η μονόπλευρη 
συστράτευση ηγετικών χωρών, όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία, με το Ισραήλ, δη-
μιούργησε εξαρχής μια αδυναμία να μπο-
ρούν να παρέμβουν κατευναστικά στη σύ-
γκρουση. Αυτό σήμαινε ότι για άλλη μια 
φορά ο κρίσιμος ρόλος αφορούσε από τη 
μια τις ΗΠΑ, που πίεσαν για την κατάπαυ-
ση, τη Ρωσία και την Κίνα, που εξαρχής 
είχαν τέτοια θέση και την Αίγυπτο, που 
παραμένει η βασική χώρα της περιοχής 
που μπορεί να υποστηρίξει διαπραγμά-
τευση (κάτι από το οποίο η Τουρκία, που 
ρητορικά υπήρξε ιδιαιτέρως μαχητική στο 
πλευρό των Παλαιστίνιων, δεν μπορεί να 
κάνει). 

ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ
Ωστόσο, απέχουμε ακόμη από τη δια-

μόρφωση μιας νέας δυναμικής για επί-
λυση. Για τη διεθνή κοινότητα το βασικό 
είναι να μην έρχεται στο προσκήνιο το ζή-
τημα και να μην αναζωπυρώνεται και όχι 
να δρομολογηθεί κάποια λύση, και αυτό 
κατατείνει περισσότερο τη διαιώνιση της 
σημερινής κατάστασης. 

Από τη μεριά του, το ίδιο το Παλαιστινι-
ακό κίνημα, παρά την εμφάνιση μιας ιδι-
αίτερα μαχητικής νέας γενιάς, έχει αρκετό 
και δύσκολο δρόμο μπροστά του για να 
αποκτήσει ξανά εκείνη τη δυναμική και 
εκείνη την εμβέλεια, που θα του επέτρεπε 
να αντιστρέψει έναν αρνητικό συσχετισμό 
που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρό-
νια. Ωστόσο, όλα αυτά δεν αναιρούν, ότι 
το Παλαιστινιακό παραμένει μια από τις 
σημαντικές ανοιχτές πληγές στη διεθνή 
σκηνή και καθόλου ένα «ξεχασμένο ζήτη-
μα». Παραμένει ένας κρίσιμος κόμβος για 
τη συνολικότερη μετάβαση σε μια πιο ει-
ρηνική συνθήκη αλλά και για να πιστέψει 
ξανά η διεθνής κοινή γνώμη, ότι η δικαι-
οσύνη παραμένει αναγκαία συνθήκη της 
ειρήνης.

ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΙΣΡΑΗΛ – ΧΑΜΑΣ

Ποιοι είναι οι νικητές  Ποιοι είναι οι νικητές  
και ποιοι οι χαμένοικαι ποιοι οι χαμένοι

Η ώρα της εκεχειρίας ανάμεσα  
σε Ισραήλ και Χαμάς είναι και  

η ώρα του απολογισμού  
αυτής της σύγκρουσης
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  3 1 / 5 / 2 0 2 1  –  6 / 6 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
799

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 798

28 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΪΟΎ

Δώστε επιτέλους ένα τέλος στον 
πόνο σας. Με την Αφροδίτη στον πνευματι-
κό δωδέκατο οίκο σας διανύετε μια χρονική 
περίοδο λήξης κάποιων αρνητικών γεγονό-
των και απελευθερώνεστε από κάποιον ή 
κάτι που σας βασανίζει καιρό τώρα. Δείτε 
τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν 
πιο πνευματικά, ελάτε σε επαφή με την 
ψυχή και το υποσυνείδητό σας.

Όχι μόνο απεχθάνεστε την προ-
σποίηση, αλλά δεν έχετε και την υπομο-
νή να ανεχτείτε τα περίεργα συναισθη-
ματικά ξεσπάσματα και τα κόμπλεξ των 
ανθρώπων, θέλετε οι άλλοι να είναι ξε-
κάθαροι μαζί σας. Η Αφροδίτη στον έντο-
νο όγδοο οίκο σας, σάς χαρίζει τη συναι-
σθηματική ενέργεια που χρειάζεστε.

Διακόψτε για λίγο την ανιαρή 
ζωή σας και βγείτε έξω να γνωρίσετε και 
να μιλήσετε με άτομα των οποίων θαυ-
μάζετε τις ιδέες, είναι το μήνυμα που σας 
στέλνει η Αφροδίτη στον επικοινωνιακό 
τρίτο οίκο σας. Είναι σίγουρο ότι θα πετύ-
χετε περισσότερα ενώ κυκλοφορείτε και 
συμμετέχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο αυτό 
το μήνα: Θα έχετε πολλούς ανθρώπους 
γύρω σας που θα σας κάνουν να νιώσε-
τε χαρά και ζεστασιά, που μπορείτε να 
ανταλλάξετε ιδέες οι οποίες θα σας φα-
νούν χρήσιμες. Η Αφροδίτη κινείται στο 
φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας και 
νιώθετε ανάλαφρα με φιλικές παρέες και 
διασκέδαση.

Βρίσκεστε με άτομα που είναι 
πρόθυμα να συνεργαστούν μαζί σας, 
ίσως ακόμα κάποιο σημαντικό για σας 
πρόσωπο σάς εκφράσει το ενδιαφέρον 
του, χάρη στην Αφροδίτη που κινείται 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων. 
Μην ψάχνετε μόνο στον οικείο κοινωνι-
κό κύκλο σας – ειδικά στους παλιούς φί-
λους – την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Το μυαλό σας περιστρέφεται 
γύρω από τα χρήματα, καθώς η Αφροδίτη 
κινείται στο δεύτερο οίκο σας, των χρη-
μάτων, βοηθώντας σας να βάλετε τάξη 
και πρόγραμμα στην οικονομική σας κα-
τάσταση. Τώρα σας δελεάζουν τα ακριβά 
και πολυτελή αντικείμενα, θέλετε η εργα-
σία σας να σας αποδίδει οικονομικά.

Συνεχίστε να αγωνίζεστε για 
την επαγγελματική άνοδό σας και την 
ευημερία σας, έχετε σύμμαχό σας την 
Αφροδίτη στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. 
Το πρώτο σας βήμα είναι να πιστέψετε 
στην αξία σας και τα ταλέντα σας. Εξα-
σφαλίστε ότι είστε σίγουροι για τον εαυ-
τό σας και πηγαίνετε σε κάποιες επαγγελ-
ματικές εκδηλώσεις.

Νιώθετε έτοιμοι να βάλετε πρό-
γραμμα και τάξη στην εργασία σας, να 
διευθετήσετε τις υποχρεώσεις σας χάρη 
στην Αφροδίτη στον εργατικό έκτο οίκο 
σας. Κάποιες χαρούμενες ώρες εκτός του 
γραφείου σας με τους συνεργάτες σας εί-
ναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε 
νέες γνωριμίες για μια δυνητικά προσοδο-
φόρα επαγγελματική σχέση. 

Μπορείτε να πάρετε πολλά από 
την ισχυρή ενέργεια της Αφροδίτης στο ζώ-
διό σας, μόνο αν πιστέψετε στην αξία σας. 
Σίγουρα, έχετε μια υπερβολικά συναισθη-
ματική καρδιά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 
δεν μπορείτε να αγωνιστείτε για τις ανά-
γκες του εαυτού σας. Από τώρα ξεκινά η σε-
ζόν των γενεθλίων σας, ο δικός σας μήνας.

Δείτε τη ζωή με αισιοδοξία και 
έχετε ελπίδα για το μέλλον. Η Αφροδίτη 
στον επεκτατικό ένατο οίκο σας, σάς ζητά 
να διοχετεύσετε την ενέργειά σας σε ένα 
ταξίδι, ένα βιβλίο ή μια ομιλία που θα 
μπορούσε να κινήσει τις μάζες. Η υπο-
στήριξη από ένα φίλο ή ένα συνάδελφο 
θα μπορούσε πραγματικά να σας βοηθή-
σει.

Εκδηλώστε την αγάπη σας με 
τη φροντίδα σας και τον τρυφερό λόγο 
σας, είναι σίγουρο ότι με την Αφροδίτη 
στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας θα έχε-
τε ανταπόδοση. Στείλτε ένα εγκάρδιο 
μήνυμα στο πρόσωπο που αγαπάτε και 
φροντίστε να ρωτήσετε για τα σημαντι-
κά αλλά και τα όχι τόσο σημαντικά πράγ-
ματα που σας απασχολούν.

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

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

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

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

Έχετε μια ήρεμη και άνετη δι-
άθεση, το σπίτι σας είναι το μέρος που 
βρίσκετε γαλήνη και σιγουριά, καθώς 
η Αφροδίτη κινείται στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας. Το 
να έχετε ένα καταφύγιο για να ξεφύγετε 
από τα βάρη της ζωής, ανανεώνει τη συ-
ναισθηματική και ψυχική σας κατάσταση. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

585 π.Χ.: Ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για 
πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.

1871: Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.

1952: Ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την 
παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις 
Ελληνίδες.

1961: Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την 
προσφορά της στην προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αρ-
γότερα με Νόμπελ Ειρήνης.

1997: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμ-
βρη» δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή 
Κώστα Περατικό.

2009: Οι AC/DC επισκέπτονται για πρώτη και 
μοναδική φορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας περιοδείας τους υπό τον τίτλο 
«Black Ice Tour». Η συναυλία τους γίνεται στο 
κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο.

Γέλιο εν… συντομία
– Μπαμπά, σ’ αρέσουν οι καινούριες μου  
   γόβες; 
– Ρε αγόρι μου, θες να με στείλεις στον τάφο; 
– Μα, γιατί καλέ μπαμπά; 
– 300 ευρώ γόβες μωρέ;

Το πόσο διαρκεί ένα λεπτό, εξαρτάται από 
ποια μεριά της πόρτας της τουαλέτας  
βρίσκεσαι…

– Mωρό, θες να παίξουμε το γιατρό; 
– Αμέ! 
– Ωραία, κάτσε διάβασε εδώ ένα περιοδικό, 
και σε καμιά ώρα θα σε φωνάξω μέσα να μου 
δώσεις… 50 ευρώ!

Και δε μου λες, τώρα που τελείωσαν τα lockdown και 
η απαγόρευση κυκλοφορίας, πως θα βγούμε έξω; 

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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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0DOWN

Fido Payment Program
with

0% interest, on approved credit
with select phones and plans.

1

YES! $0 DOWN ON ACCESSORIES TOO2 

for Fido customers on select plans.

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile plan. 
A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment 
plus taxes is due in full upon purchase.If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido PaymentProgram balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. 2. Available to Fido customers with a postpaid mobile plan. 0% APR 
on approved credit with an accessory financing agreement. Total purchase cannot exceed $500 before tax per accessory financing agreement. Maximum 5 accessory financing agreements per Fido account. Accessory financing agreement based on retail price, minus any 
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WOW YOUR WALLET

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


