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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!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Ο Καναδάς Ο Καναδάς 
«ανακατεύει» «ανακατεύει» 
τα εμβόλιατα εμβόλια
NACI: Όποιος NACI: Όποιος 
είχε κάνει 1είχε κάνει 1ηη δόση  δόση 
AstraZeneca μπορεί  AstraZeneca μπορεί  
για 2για 2ηη δόση να κάνει  δόση να κάνει 
Pfizer ή Moderna Pfizer ή Moderna 

ΕΛΛΑΔΑ |  ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ |  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου Το Μαξίμου 
σχεδιάζει τη  σχεδιάζει τη  

2η τετραετία2η τετραετία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
Το οικονομικό «έγκλημα»  Το οικονομικό «έγκλημα»  
των LOCKDOWNτων LOCKDOWN  

«ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ΑΠΟ  «ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ΑΠΟ  
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Από εργαστήριο  Από εργαστήριο  

της Γουχάν  της Γουχάν  
ο SARS-CoV-2!ο SARS-CoV-2!  
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ΡΑΔΙΟ-ΕΡΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΡΑΔΙΟ-ΕΡΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μεγάλη επιτυχία  Μεγάλη επιτυχία  
με «πρώτη δόση»  με «πρώτη δόση»  
$250.000!$250.000!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Χ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΧ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τι είπαν πίσω  Τι είπαν πίσω  
από τις κλειστές πόρτες  από τις κλειστές πόρτες  
ΔΕΝΔΙΑΣ - ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥΔΕΝΔΙΑΣ - ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΑΝΤΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΑΝΤΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 

Για την καραντίνα ξενοδοχείωνΓια την καραντίνα ξενοδοχείων

Ο Τζάστιν  Ο Τζάστιν  
Τρουντό  Τρουντό  
αγνοεί τους αγνοεί τους 
επιστήμονες  επιστήμονες  
και αυξάνει  και αυξάνει  
τα πρόστιμα!τα πρόστιμα!
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Όπως είναι γνωστό, οι συμβουλευτικές 
επιτροπές απαρτιζόμενους από 

ειδικούς, είναι για να δίνουν -το λέει και 
ο τίτλος- συμβουλές στο σώμα που τις 
συγκρότησε. 

Στις 26 Μαΐου, η συμβουλευτική επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης για τις δοκιμές και τον έλεγχο 
covid-19 παρουσίασε έκθεση ζητώντας 
ότι για πολλούς λόγους, ακόμα και για 
λόγους υγείας, θα πρέπει να τερματιστεί 
η υποχρεωτική τριήμερη καραντίνα 
σε καθορισμένα ξενοδοχεία, για τους 
αεροπορικούς ταξιδιώτες που επιστρέφουν 
στον Καναδά και να τους αφήσουν να 
κάνουν καραντίνα στα σπίτια τους.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ
Παράδοξο είναι, τι οδήγησε την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απορρίψει την 
έκθεση αυτή. Και αυτό το λέμε, διότι έχει 
πολλά σημεία που έχουν να κάνουν με τη 
μη αποτελεσματικότητα της καραντίνας στα 
ξενοδοχεία, όπου -μεταξύ άλλων- η έκθεση 
τονίζει:
-Το πρόγραμμα καραντίνας ξενοδοχείων 

είναι ακριβό τόσο για την κυβέρνηση όσο και 
για τους ταξιδιώτες. 
-Οι Καναδοί που επιλέγουν να πληρώσουν 

πρόστιμα έως και 3.000 δολάρια ενδέχεται 
να μην ακολουθούν τις προφυλάξεις 
απομόνωσης.
-Ορισμένοι Καναδοί επιλέγουν να πετάξουν 

σε αεροδρόμια των ΗΠΑ κοντά στα καναδικά 
συνοριακά σημεία και να ολοκληρώσουν το 
ταξίδι στην πατρίδα τους από την ξηρά.
-Η κυβέρνηση να αναπτύξει ένα σύστημα 

για την έγκριση των σχεδίων καραντίνας 
των ταξιδιωτών κατά την άφιξη και πριν 
ταξιδέψουν.
-Η παραμονή σε καραντίνα τριών ημερών 

είναι «ασύμβατη με την περίοδο επώασης» 
του COVID-19.

Να σημειωθεί επίσης, ότι υπήρχαν εστίες 
κρουσμάτων και μετάδοσης του ιού στα 
συγκεκριμένα ξενοδοχεία.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΙΣ $5.000
Αντί λοιπόν να ακολουθήσουν τα σημεία 

της έκθεσης, οι καναδικές αρχές αυξάνουν 
από την Παρασκευή 4 Ιουνίου το πρόστιμο 
για κάθε ταξιδιώτη που παραβιάζει τους 
κανονισμούς της καραντίνας εγκεκριμένου 

ξενοδοχείου στα $5.000. Υπενθυμίζουμε 
ότι το τριήμερο «καραντίνας σε ξενοδοχείο» 
κοστίζει ως και $2.000 το άτομο. Οι 
ταξιδιώτες πρέπει επίσης να κάνουν ένα 
τεστ COVID-19 πριν εισέλθουν στον Καναδά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, 
την περίοδο 14 Απριλίου ως 24 Μαΐου, 
περισσότεροι από 1.000 ταξιδιώτες 
τιμωρήθηκαν με πρόστιμο επειδή 
αρνήθηκαν να πάνε σε ξενοδοχείο 
καραντίνας και περισσότεροι από 400 
τιμωρήθηκαν με πρόστιμο, επειδή δεν 
έκαναν το απαιτούμενο τεστ COVID-19 πριν 
πετάξουν στον Καναδά ή κατά την άφιξή 
τους σε καναδικό αεροδρόμιο.

ΑΛΛΟΣ… ΘΕΟΣ ΣΤΟ ΚΑΛΓΚΑΡΙ!
Στο σημείο αυτό πάντως πρέπει να 

αναφερθεί, ότι στον Καναδά υπάρχουν και… 
εξαιρέσεις! Όπως η επαρχιακή κυβέρνηση 
της Αλμπέρτα, η οποία από την αρχή της 
πανδημίας, είναι η μόνη που απέρριψε τις 
οδηγίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 
την «ξενοδοχειακή καραντίνα»! Επομένως, 
η αστυνομία στο αεροδρόμιο του Κάλγκαρι 
δε… μοιράζει πρόστιμα στους καναδούς 
ταξιδιώτες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η πολιτική της υποχρεωτικής καραντίνας, 
πόσο μάλλον «η ξενοδοχειακή καραντίνα», 
μείωσε δραστικά τα ταξίδια τουριστών αλλά 
και Καναδών που ήθελαν να επιστρέψουν 
από τις χειμερινές εστίες τους, όπως είναι 
η Φλόριντα. Πολλοί  μάλιστα διάλεξαν να 
παραμείνουν -αντί να επιστρέψουν στον 
Καναδά- έως ότου ακυρωθεί η υποχρεωτική 
«ξενοδοχειακή καραντίνα». Μόνο 111.800 
Καναδοί επέστρεψαν στο σπίτι με 
αεροπλάνο κατά τη διάρκεια του μήνα 
Φεβρουαρίου 2021, κάτω από τους μισούς 
(-52,1%) από ότι συνήθως. 
Από την άλλη μεριά, ο τουρισμός 

υπέστη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή. 
Συγκεκριμένα οι αφίξεις στον Καναδά από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες 
μειώθηκαν κατά 94,1% τον περασμένο 
Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα το 2020, καθώς οι μη απαραίτητες 
μετακινήσεις αποθαρρύνθηκαν από τις 
αρχές. 

Λιγότεροι ξένοι ταξιδιώτες προσγειώθηκαν 
στον Καναδά το Φεβρουάριο, ειδικά εκείνοι 
από την Ευρώπη, ήτοι -96,3% σε σύγκριση 
με το Φεβρουάριο του 2020.

Ακόμα και ο αριθμός των αφίξεων 
αυτοκινήτων, που αντιπροσώπευαν 
περισσότερα από τέσσερα στα πέντε ταξίδια, 
μειώθηκε 91,2% ετησίως σε 182.800, εκ 
των οποίων 158.900 ήταν ταξίδια της ίδιας 
ημέρας, όπως παρουσιάζει έκθεση της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Καναδά.

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΩΝ
Η κατάσταση την υποχρεωτικής καραντίνας 

σε κυβερνητικά εγκεκριμένα ξενοδοχεία 
έχει αγανακτήσει πολλούς. Τακτικά 
λαμβάνουμε τηλέφωνα από συμπάροικους 
που η αγανάκτηση τους έχει περάσει 
στο στάδιο θυμού κατά της κυβέρνησης. 
Μερικοί διστάζουν να ταξιδέψουν λόγω της 
«υποχρεωτικής ξενοδοχειακής καραντίνας». 

«Τα λεφτά είναι πολλά είτε το ξενοδοχείο 
είτε το πρόστιμο για μένα» μας λέει ο κυρ 
Μανώλης που θέλει να πάει ταξίδι με τη 
γυναίκα του στο χωριό του στην Κρήτη. 
«Δηλαδή μου λένε να πληρώσουμε μια 
ολόκληρη σύνταξη του μηνός για να πάμε 
στην πατρίδα. Αν είναι έτσι δε θα πάμε, αλλά 
και ούτε θα πάμε να ψηφίσουμε κανέναν 
από δαύτους στις επόμενες εκλογές», μας 
τόνισε.

Τουλάχιστον ο κυρ Μανώλης θα περάσει το 
καλοκαίρι με τη σύζυγό του. Όμως αυτό που 
περνά ο κύριος Γιώργος Α. του τρώει τα… 
σωθικά του κάθε μέρα.
«Η γυναίκα μου έπρεπε να πάει στην 

Ελλάδα αλλά δεν επιστρέφει λόγω αυτή 
της «βλακώδους» υποχρεωτικής καραντίνας 
σε ξενοδοχείο». Ο κυρ Γιώργης έχει να δει 
τη γυναίκα του πάνω από 10 μήνες. «Λόγω 
της υγείας της δεν μπορεί η γυναίκα μου 
να μείνει σε ξενοδοχείο. Και εφόσον δεν 
επιτρέπεται, διάλεξε να παραμείνει στην 
Ελλάδα έως ότου αλλάξει την άστοχη και 
παρανοϊκή πολιτική η κυβέρνηση, οπότε με 
την επιστροφή της να κάνει καραντίνα στο 
σπίτι μας» είπε, τονίζοντας κι αυτός ότι θα 
απέχει από το να ψηφίσει στις επόμενες 
εκλογές.

Σύμφωνα με την καναδική κυβέρνηση 
οι περιορισμοί καραντίνας σε ξενοδοχεία 
πρόκειται να λήξουν στις 21 Ιουνίου. Αλλά 
και πάλι αυτό έγκειται αν τα κρούσματα 
μειωθούν και δεν υπάρχουν νέες 
παραλλαγές του ιού.

Προς το παρόν διαλέγεται: πρόστιμο 
$5.000 ή «καραντίνα ξενοδοχείου» $2.000.
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Μετά τα ενθαρρυντικά σημάδια από 
τα κρούσματα και νοσηλείες στο 

Κεμπέκ, η επαρχία αρχίζει να ξαναβρίσκει 
τους προ-covid ρυθμούς της, με άνοιγμα 
σχεδόν όλων των ειδών κατασκηνώσεις.

Ο Οδηγός για την επανέναρξη των στρα-
τοπέδων στο πλαίσιο του COVID-19 εκπο-
νήθηκε από το Association des camps du 
Québec, σε στενή συνεργασία με Δίκτυο 
περιφερειακών μονάδων αναψυχής και 

αθλητισμού του Κεμπέκ. Το έγγραφο ελέγ-
χθηκε επίσης από διάφορους συνεργάτες, 
συμπεριλαμβανομένου του Direction 
générale de la santé publique du Québec 
(DGSP), το οποίο ενέκρινε το τελικό περι-
εχόμενο και τη διανομή.
Τα μέτρα που παρουσιάζονται σε αυτήν 

ευθυγραμμίζονται με εκείνα που εφαρ-
μόζονται στα σχολεία και την παιδική 
μέριμνα (CPE και παιδική μέριμνα) και 
ανταποκρίνονται στις οδηγίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Ο οδηγός 
θα επιτρέψει στους διευθυντές κατασκη-

νώσεων ημέρας να είναι καλύτερα εξοπλι-
σμένοι, για να εκτιμήσουν τις ικανότητές 
τους (οικονομική, προσβασιμότητα σε 
χώρους κ.λπ.) και την προθυμία τους να 
ανοίξουν τις πόρτες τους.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ  
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
1|ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
Εξασφάλιση διαστήματος 2 μέτρων με-

ταξύ των συμμετεχόντων και οργάνωση 
φυσικού περιβάλλοντος που ευνοεί τη 
διατήρηση αυτής της απόστασης μεταξύ 

όλων των ατόμων.
2|ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προτεραιότητα σε εξωτερικούς χώρους 

για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων 
και περιορισμός της χρήσης εσωτερικών 
χώρων, σε περίπτωση βροχής μόνο, με 
σεβασμό του μέγιστου αριθμού συμμετε-
χόντων ανά χώρο για σεβασμό της φυσι-
κής απόστασης.

3|ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
Ελαχιστοποίηση της άμεσης και έμμεσης 

επαφής μεταξύ ατόμων, ιδίως προγραμ-
ματίζοντας δραστηριότητες και παιχνίδια 
που περιορίζουν την κοινή χρήση μη απο-
λυμανθέντος υλικού μεταξύ των συμμετε-
χόντων (μπάλες, μολύβια, βούρτσες, ψα-
λίδια, κράνη, τόξα και βέλη, μεταμφιέσεις 
κ.λπ.).

4|ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγι-

εινής, συμπεριλαμβανομένου του καθα-
ρισμού και της απολύμανσης των χώρων 
και του εξοπλισμού, των επίπλων και των 
εγκαταστάσεων υγιεινής και των επιμέ-
ρους ρουτίνας υγιεινής, συμπεριλαμβα-
νομένου του πλυσίματος χεριών των συμ-
μετεχόντων και του προσωπικού.
Σύμφωνα με τον Επίκουρο Καθηγητή 

Παιδιατρικής / Λοιμωδών Νοσημάτων 
στο Νοσοκομείο Παίδων του Montréal, 
Χρήστο Καράτζιο, με τον οποίο ήρθαν 
σε επαφή ΤΑ ΝΕΑ, τα αθλήματα που δεν 
έχουν πολλή σωματική επαφή (τένις, βό-
λεϊ, μπέιζμπολ)  είναι πιο ασφαλή από 
αυτά που έχουν, όπως το μπάσκετ και το 
ποδόσφαιρο. 

Αν τηρούνται οι αποστάσεις και λαμβά-
νονται όλα τα μέτρα, τότε τα εξωτερικά 
σπορ είναι ασφαλή. Σε ερώτηση των Νέων 
αν οι μάσκες περιορίζουν την ποσότητα 
οξυγόνου που εισέρχεται στο σώμα κατά 
τη διάρκεια ενός έντονου σπορ, ο καθη-
γητής είπε όχι. Μάλιστα, παρέθεσε παρά-
δειγμα, κατά το οποίο ο ίδιος υποβλήθηκε 
σε στρες τεστ καρδιάς φορώντας μάσκα 
στην αρχή της πανδημίας. Η απορρόφηση 
οξυγόνου παρά τη μάσκα ήταν φυσιολογι-
κή, με συνολική οξυγόνωση 98%.

Με τη διαθεσιμότητα και ταχύτητα των 
τεστ για τον ιό να έχει αυξηθεί ραγδαία, 
πολλές κατασκηνώσεις ζητούν από τα παι-
διά που συμμετέχουν να υποβληθούν σε 
τεστ για τον κορωνοϊό πριν γίνουν δεκτά 
την πρώτη ημέρα της κατασκήνωσης.

Όσον αφορά τη γενική κατάσταση με τα 
εμβόλια, ο Δρ. Καράτζιος πρόσθεσε ότι 
καλό θα ήταν οι ρυθμοί εμβολιασμών με 
τη δεύτερη δόση να αυξηθούν, καθώς οι 
καινούργιες μεταλλάξεις και ιδίως αυτή 
της Ινδίας χρειάζονται το μάξιμουμ της 
αποδοτικότητας των εμβολίων για να ανα-
χαιτισθούν.

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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THURSDAY ONLY!  

10AM to 7PM
In-Store Cash & Carry  

with no 
reservations!

• • CherriesCherries
• • SpinachSpinach
• • CauliflowerCauliflower
• • BlueberriesBlueberries
• • PeachesPeaches
• • PotatoesPotatoes
• • CeleryCelery
• • ZucchiniZucchini
• • Green OnionsGreen Onions
• • OrangesOranges
• • CornCorn
• • LettuceLettuce
• • CucumberCucumber
• • BananasBananas
• • LimesLimes
• • Mystery itemMystery item

FRUITS ET LÉGUMES

 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST
(near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 
(514) 473-4591  |  panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Our weekly 
customers

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

up to

Ordering is as easy as 1,2,3

THIS WEEK’S BASKET:THIS WEEK’S BASKET:

1

2

3

Place your orders online or by  
phone before 9pm on Thursday.

or place your order on  
Facebook ($5. for delivery)

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

Fruits and 
Vegetables
16 to 20 Varieties

Fresh of the day at amazing prices!
Reserve yours today!

We now deliver to your home!

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ

Επανεκκίνηση  Επανεκκίνηση  
των παιδικών  των παιδικών  

κατασκηνώσεωνκατασκηνώσεων

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΣΤΑ $5.000 ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
Η Οτάβα αγνοεί τη συμβουλευτική επιτροπή και αυξάνει τα πρόστιμα!

Μόντρεαλ και Λαβάλ  
ολοταχώς στο... πορτοκαλί
Με μεγάλη ανακούφιση, από τη 

Δευτέρα 7 Ιουνίου, όλοι οι κάτοι-
κοι Μόντρεαλ και Λαβάλ θα μπορούν να 
«γευθούν» τα περιοριστικά μέτρα που 
έχουν οι περιοχές που βρίσκονται στις 
«πορτοκαλί» ζώνες.

Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοινώνει 
περαιτέρω χαλάρωση στα μέτρα, καθώς 
τα κρούσματα κορωνοϊού πέφτουν κατα-
κόρυφα.

Του Matias – Brunet Kirk

Αυτό σημαίνει, ότι ξανανοίγουν τα εστι-
ατόρια για φαγητό σε εσωτερικούς χώ-
ρους, εφόσον τηρούνται τα μέτρα κοινω-
νικής απόστασης και οι περιορισμένες 
δυνατότητες. Επίσης, θα επιτρέπεται να 
τρώνε σε ένα εστιατόριο το πολύ 2 ενήλι-
κες με τα παιδιά τους κάτω των 18 ετών 
ή οι κάτοικοι του ίδιου σπιτιού. 

Εξάλλου, οι μαθητές γυμνασίου στις 
δευτεροβάθμιες τάξεις 3, 4 και 5 θα 
μπορούν να επιστρέφουν σε μαθήματα 

προσωπικού για το υπόλοιπο του σχολι-
κού έτους. Ωστόσο, δε θα επιτρέπονται 
τελετές αποφοίτησης και χοροεσπερίδες.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ
Σε μια υπαίθρια συγκέντρωση θα μπο-

ρούν να συμμετάσχουν 12 άτομα, δεδο-
μένου ότι φορούν μάσκες και κρατούν 
αποστάσεις 2 μέτρων. Το ίδιο ισχύει και 
για υπαίθρια αθλήματα χωρίς επαφή. 
Τέλος, θα επιτρέπονται στους χώρους 
λατρείας ως 100 άτομα, καθώς και το 
άνοιγμα των γυμναστηρίων.

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Follow us on

REGISTER TODAY:  514-381-5440

OUR PROGRAMS
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Live your dream!

Accounting Starting a 
Business

Ο ΚΑΝΑΔΑΣ  
θα προτείνει ανάμιξη και 
αντιστοίχιση εμβολίων
Η NACI προτείνει ανάμειξη εμβολίων βάσει 
ερευνών από Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο 

Ο Καναδάς αλλάζει τις κατευθυντήρι-
ες γραμμές του σχετικά με την ανά-

μιξη και αντιστοίχιση δεύτερων δόσεων 
εμβολίων COVID-19 και θα συμβουλεύ-
ει τους Καναδούς να συνδυάσουν είτε 
τις λήψεις AstraZeneca – Oxford, Pfizer 
– BioNTech ή Moderna σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις.

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ανο-
σοποίησης (NACI) θα προχωρήσει σε 
νέες κατευθυντήριες εντολές σε επαρχί-
ες και επικράτειες τις επόμενες ημέρες 
και θα προτείνει να ακολουθήσει μια 
δεύτερη δόση από τη Moderna ή την 
Pfizer μετά τον πρώτο εμβολιασμό με 
AstraZeneca, σύμφωνα με το CBC.

Για τους Καναδούς που είχαν μια πρώ-
τη δόση Moderna ή Pfizer, η NACI θα 
συστήσει η δεύτερη δόση να μπορεί να 
είναι ή από τη μία ή από την άλλη εται-
ρία – επειδή και οι δύο χρησιμοποιούν 
παρόμοια τεχνολογία mRNA.
Η ενημερωμένη καθοδήγηση NACI βα-

σίζεται σε αναδυόμενες έρευνες από την 
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που 
διαπίστωσαν ότι η ανάμιξη και αντιστοί-
χιση των εμβολίων AstraZeneca και Pfizer 
ήταν ασφαλής και αποτελεσματική στην 
πρόληψη του COVID-19.
Από τη στιγμή συγγραφής αυτού του 

άρθρου, πάνω από 21.878.000 Καναδοί 
έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση κά-
ποιου εμβολίου, ενώ στο Κεμπέκ το 65% 
του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με του-
λάχιστον μία δόση.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανάμιξη 

των δόσεων εμβολίου COVID-19 οδηγεί 
σε περισσότερες αντιδράσεις, σύμφωνα 
με μελέτες, τα οποία μπορεί να είναι «το 
πρώτο σημάδι επιτυχίας».
Αξιωματούχοι του Κεμπέκ ανακοίνωσαν 

τον Απρίλιο, ότι η επαρχία θα αρχίσει να 
χορηγεί δεύτερες δόσεις στους πιο ευά-
λωτους κατοίκους της – ακόμη και αν η 
δεύτερη δόση δεν ταιριάζει με την πρώ-
τη.

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η ισπανική μελέτη που καθοδήγησε το 

πόρισμα της NACI ανέλυσε 670 εθελο-
ντές ηλικίας 18 έως 59 ετών που είχαν 
ήδη λάβει μια πρώτη δόση του εμβολίου 
AstraZeneca, με 450 εθελοντές να έλα-
βαν δόση Pfizer. Η μελέτη διαπίστωσε 
ότι εκείνοι που είχαν αρχική δόση εμβο-
λίου AstraZeneca και έλαβαν ένα δεύ-
τερο εμβόλιο Pfizer είχαν αύξηση των 
IgG αντισωμάτων – τα οποία βρίσκονται 
συνήθως στην κυκλοφορία του αίματος 
και παίζουν βασικό ρόλο στη δημιουργία 
κυττάρων μνήμης που καταπολεμούν 
τον ιό – που ήταν 30 έως 40 φορές υψη-
λότερη από ό,τι σε μια ομάδα ελέγχου 
που έλαβε μόνο μία δόση AstraZeneca.
Τα αποτελέσματα της ισπανικής με-

λέτης ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη 
Τύπου στις 18 Μαΐου και διαπίστωσαν 
επίσης ότι η παρουσία αντισωμάτων 
εξουδετέρωσης αυξήθηκε επτά φορές 
μετά από μια δόση Pfizer – σημαντικά 
περισσότερο από ό,τι μετά από μια δεύ-
τερη λήψη AstraZeneca. Διαπίστωσε επί-
σης, ότι μόλις το 1,7% των συμμετεχό-
ντων ανέφερε σοβαρές παρενέργειες, οι 
οποίες περιορίστηκαν σε πονοκεφάλους, 
μυϊκούς πόνους και γενική αδιαθεσία.

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τα πρώτα αποτελέσματα από μια άλλη 

πρόσφατη μελέτη από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η οποία συνεισέφερε στο πόρι-
σμα της NACI, διαπίστωσε ότι η ανάμιξη 
διαφορετικών εμβολίων COVID-19 για 
δεύτερη δόση, θα μπορούσε να αυξήσει 
την πιθανότητα κάποιου να έχει ήπιες ή 
μέτριες αντιδράσεις, όπως κόπωση, πο-
νοκέφαλο ή πυρετό – συμπτώματα που 
θα μπορούσαν να αποδείξουν μια ισχυ-
ρή ανοσοαπόκριση. Τα ευρήματα δημο-
σιεύθηκαν στις 12 Μαΐου ως αλληλογρα-
φία στο ιατρικό περιοδικό The Lancet και 
προήλθαν από τη δοκιμή εμβολίων Com-
Cov της Ομάδας Vaccine Group, η οποία 
μελετά τη χρήση διαφορετικών συνδυα-
σμών εγκεκριμένων εμβολίων COVID-19 
για πρώτη και δεύτερη δόση.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Κλειδούχοι ανομίας 
Εν καιρώ πανδημίας ή επιδημίας, ενδημούν 

εν τοις πράγμασι εκ βάθρων αντικρουόμε-
νες συνθήκες οι οποίες εκθέτουν ανεπανόρθωτα 
το αφήγημα της κυβερνήσεως, περί της εξαιρετι-
κά επείγουσας ανάγκης αμελλητί επιβολή κυλιό-
μενων εγκλεισμών, εν είδει προλήψεως, πέραν 
των επιμέρους μέτρων της μασκοφορίας, προς 
αποσόβηση της περιστολής του ιού.

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

Ασφαλώς δεν αμφισβητού-
με την αντικειμενική ύπαρξη 
του ιού, αλλά στηλιτεύουμε 
τις κραυγαλέες αντιφάσεις ως 
προς το χειρισμό της Ελλαδικής 
Κυβερνήσεως και την κατάφω-
ρη και κατάδηλη εφαρμογή δύο 
μέτρων και δύο σταθμών, αφε-

νός διαρκούντος του χειμώνος επέτρεπε σωρεία 
κινητοποιήσεων εν τω μέσω του κέντρου της Αθή-
νας, δίχως τη λήψη των προφυλακτικών μέτρων, 
ενώ εκ παραλλήλου επέβαλε εν αδίκω, διοικητικά 
πρόστιμα προς βιοπαλαιστές πολίτες, περαιτέρω, 
παρά τα δρακόντεια μέτρα, τα κρούσματα αυξά-
νονταν και ενώ, προϊόντος του χρόνου, επολλα-
πλασιάζοντο, ήρε διά παντός τα μέτρα εγκλεισμού 
ενόψει της πολύφερνης τουριστικής περιόδου.

Περαιτέρω, με την ως άνω προχειρότητα και την 
παντελή ειλικρινή έλλειψη ενδιαφέροντος προς 
τους πολίτες, παρά τις εξ αντιθέτου στεντόρειες 
δήθεν φωνές, περί της υπέρτερης προστασίας της 
δημόσιας υγείας, σπεύδει άρον άρον την άμεση 
εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων εις το Νόμο 
Κατσέλη και των αμελλητί εφαρμογή του Πτωχευ-
τικού Κώδικα, δηλαδή μεσούσης της δεινής αυτής 
βιούμενης καταστάσεως επισπεύδεται ο οικονο-
μικός στραγγαλισμός των δανειοληπτών, με στό-
χαστρο την υφαρπαγή της ακινήτου περιουσίας 
των.

Ως εκ τούτο λοιπόν, για ποιο κράτος δικαίου και 
διά ποία υποχρέωση προασπίσεως της δημόσιας 
υγείας ομιλούμε, βάσει της οποίας (νοείται τον 
ορισμό της δημόσιας υγείας) μείζονα έκφανση 
της καθίσταται ανυπερθέτως και η κοινωνική ευ-
εξία, η οποία όμως εν προκειμένω εξοστρακίζεται 
καταφρονητικά, προς ευθεία και απερίφραστη 
βορά των τραπεζικών συμφερόντων.
Πώς ένας πολίτης θα εμπιστευτεί αυτό το κράτος, 

το οποίο ανεύθυνα και συλλήβδην διά της προ-
παγάνδας της καθεστωτικής τηλοψίας, το ωθούν 
προς τον εμβολιασμό άνευ εμβριθούς, ενδελε-
χούς και σφαιρικής ιατρικής ενημερώσεως περί 
της των εμβολίων, αλλά και την ανάληψη τυχόν 
ευθύνης εξαιτίας και συνεπεία τυχόν αιτιώδους 
προκλήσεως βλάβης εις την υγεία των πολιτών, εξ 
αυτών.
Τρανή απόδειξη της υπερεκχειλίζουσας ανευθυ-

νότητας, πέραν από τους καθεστωτικούς ιατρούς 
εν τω πλαισίω της υγειονομικής δικτατορίας την 
οποία βιώνουμε, καθότι καταπνίγεται οιαδήποτε 
έτερη φωνή, είναι ότι άπαντες έχουν επιστρατευ-
τεί όχι διά να πείσουν για τα εμβόλια με επιστη-
μονική επιχειρηματολογία αλλά να πειθαναγκά-
σουν με συνθηματολογία.

Η παραφροσύνη την οποία βιώνουμε αντίκειται 
πρόδηλα προς οιαδήποτε μορφή αντικειμενικής 

λογικής διά την ασύλληπτη ψυχροπολεμική κατά-
σταση την οποία βιώνουμε.

Εν άλλοις λόγοις, ας μας αιτιολογήσουν οι επα-
ΐοντες κυβερνώντες πόθεν δικαιολογείται η πα-
ρέκκλιση από τον κανονισμό της απαιτούμενης 
συναίνεσης μίας ιατρικής πράξεως και υπό ποίους 
περιορισμούς, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ ως το δικαίωμα 
στον αυτοκαθορισμό, στο πλαίσιο της προστασί-
ας του δικαιώματος εις τον ιδιωτικό βίο, εν σχέ-
σει με το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος, 
σε συνάρτηση με την προστασία της αυτονομίας 
και της αυτοδιάθεσης του ατόμου και ειδικότερα 
με την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγματος), της ελευθερίας ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συ-
ντάγματος), την προστασία έναντι βιο-ιατρικών 
παρεμβάσεων (άρθρο 5 παράγραφος 5, εδάφιο 
β’ του Συντάγματος), των σωματική ακεραιότητα 
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 7 παρά-
γραφος 2 του Συντάγματος) καθώς και το ατομι-
κό δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 5 παράγραφος 
2), εφόσον υπάρχει πιθανότητα από την επιβολή 
οιασδήποτε ιατρικής πράξεως, άνευ της προσή-
κουσας ιατρικής ενημέρωσης, να προκαλέσει ανε-
πιθύμητες ενέργειες, άλλως ας μας πουν ότι είναι 
άνωθεν προσταγή (έκφανση ολοκληρωτισμού 
υπό άλλη διατύπωση), υπό την έννοια ότι δρουν 
ως έμμεσοι αυτουργοί εις περίπτωση αιτιώδους 
πρόκλησης ασθένειας ή βλάβης εις την υγεία των 
πολιτών, δηλαδή αναλαμβάνουν πλήρως την ευ-
θύνη, όπως επιτάσσεται σε ένα πολιτισμένο και 
δημοκρατικό κράτος.

Εν πάση περιπτώσει, η καταφυγή μας είναι το 
Σύνταγμα διά να αντιδρούμε σύννομα προς πάσα 
μεσαιωνική και άλογη απόφαση, διότι βάσει του 
άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος, ήτοι την 
ακροτελεύτια διάταξη η οποία συνιστά την επιτο-
μή του Συνταγματικού Πατριωτισμού, διότι παρέ-
χει ευθέως την εξουσία προς τον εκάστοτε πολίτη, 
πέρα της ιδιότητας την οποία φέρει, αναγνωρίζο-
ντας σαφώς το δικαίωμα αντίστασης, με μέτρο τη 
φιλοπατρία ως συστατικό στοιχείο της Συνταγμα-
τικής νομιμοφροσύνης, να εναντιωθεί παντοιο-
τρόπως κατά οιουδήποτε επίδοξου καταλύτη της 
Συνταγματικής Νομιμότητας, ως διαπράττοντα 
πράξεις ή παραλείψεις θεσμικής βίας – καταστρα-
τήγηση επί μακρόν του πυρήνα των θεμελιωδών 
ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών – άρα νομι-
μόφρονα ανυπακοή.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική 
Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργα-
στήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοι-
νωνιολογία 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).

Το φιλότιμο νίκησε…
Οι δράσεις εθελοντισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική 

κοινωνία. 
Ο εθελοντισμός άλλωστε, αποτελεί μία εκδήλωση κοινωνικής 

συμπεριφοράς όπου τα άτομα, χωρίς το κίνητρο της υλικής αντα-
μοιβής, προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για ένα κοινωφελή 
σκοπό, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομά-
δας ή φορέα. Η έννοια του εθελοντισμού, αυτή καθαυτή, είναι η 
βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, η συμπόνια, η συμπαράστα-
ση, η συμβολή στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη κοινωνία και 
γενικά η συμμετοχή στη συντήρηση και ανέξοδη λειτουργία ενός 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 
Η δύναμη του εθελοντισμού στις κοινωνίες των πολιτών είναι η 

βοήθεια στην διάδοση αξιών και κανόνων, η διευκόλυνση στην 
άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, η συμβολή στη διάχυση πληρο-
φοριών, η παροχή πληροφόρησης και γνώσης, η δημοσιοποίηση 
προβλημάτων κ.λπ. Οι υποχρεώσεις των εθελοντών είναι να σέβο-
νται τις αρχές και τους κανόνες τις ομάδας ή φορέα που συμμετέ-
χουν, να κάνουν όσο πιο καλή δουλειά μπορούν, να είναι συνεπείς 
σε ότι αναλαμβάνουν, να έχουν σεβασμό προς τους άλλους και να 
τηρούν τους κανόνες προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει η νομο-
θεσία. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά 
στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοι-
νωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή 
των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων 
και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, ο εθελοντισμός είναι μία κίνηση 
καλής θέλησης, δεν είναι υποχρεωτικός και στηρίζεται στην αυτό-
βουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.
Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομι-

κών περιβαλλοντολογικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων 
θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό στον Καναδά, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανε-

πτυγμένες χώρες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και 
κύρια πεδία εφαρμογής την υγεία, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, την εκπαίδευση. 
Τα τελευταία χρόνια η παρουσία του οργανωμένου εθελοντισμού 

γίνεται όλο και πιο αισθητή στην παροικία μας. Χαρακτηριστικά 
δείγματα αυτής της παρουσίας είναι οι κοινωφελείς δραστηριότη-
τες διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων όπως του «Οργανισμού 
Τρίτης Ηλικίας ΦΙΛΙΑ», του «Magic Mission», του «Φιλανθρωπικού 
Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών», του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Σωκράτης», της «Ερανικής Επιτροπής EKMM», της «ΑΧΕΠΑ», του 
«Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ» κ.α. 

Συχνά, οι εθελοντικές οργανώσεις καταφεύγουν σε ερανικές προ-
σπάθειες ώστε να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα χρήματα για να 
εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς. 

Μία τέτοια προσπάθεια είναι και ο Ραδιοέρανος για τις ανάγκες 
των ελληνικών μας σχολείων που ξεκίνησε to 1997 με τη συμμετο-
χή όλων των Eνημερωτικών Mέσων της παροικίας μας. Οι ανάγκες 
αυτές, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται. 
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα ΜΜΕ ένωσαν και πάλι τις προ-

σπάθειές τους με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό 
που τείνει να ξεπεράσει τις $250.000.
Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται πολλοί άνθρωποι 

που φανερά ή σιωπηρά οργανώνουν τον έρανο. Συγχαρητήρια σε 
όλους. Ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά… 
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είναι να γίνουν και αλλαγές στο κόμμα. 
Όμως αυτές αργούν, καθώς πάνε προς το 

τέλος του χρόνου, οπότε και θα διεξαχθεί 
το Συνέδριο της Ν.Δ. εφόσον η πανδημία 
το επιτρέψει.

ΤΟ ΛΟΞΟ ΒΛΕΜΜΑ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Στο Μαξίμου, πάντως, πέραν των νομο-

θετικών πρωτοβουλιών, παρακολουθούν 
και τις όποιες εξελίξεις στα κόμματα της 
αντιπολίτευσης. 

Οι εκτιμήσεις είναι ότι εάν τελικά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ πραγματοποιήσει την Προγραμματική 
Συνδιάσκεψη το τριήμερο 25-27 Ιουνίου, 
θα περάσει σε νέα φάση εσωκομματικών 
τριβών. 

Εκεί θα υπάρξει –όπως εκτιμούν οι γνω-
ρίζοντες τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ– η πρώ-
τη αναμέτρηση μεταξύ προεδρικών και 
«Ομπρέλας». Τις όποιες αναταράξεις θέ-
λει να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, ώστε 
και να διατηρήσει τη διαφορά στις δημο-
σκοπήσεις, αλλά κι επικοινωνιακά να ανα-
δείξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποτε-
λέσει εναλλακτική λύση.
Στο Μαξίμου θεωρούν, ότι το κλίμα στη 

Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ηλεκτρι-
σμένο από τη στιγμή που η κυβέρνηση 
περάσει το εργασιακό, το οποίο έχει χα-
ρακτηριστεί από την αξιωματική αντιπολί-
τευση ως «η μητέρα των μαχών». 

Γι’ αυτόν το λόγο και η Συνδιάσκεψη του 
ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν προγραμματισμένη για 
το τριήμερο 11-13 Ιουνίου, μεταφέρθη-
κε σχεδόν ένα δεκαπενθήμερο αργότερα, 
ώστε όλες οι δυνάμεις του κόμματος να 
επικεντρωθούν στην αντιπαράθεση με 
την κυβέρνηση.

Επίσης, στο πρωθυπουργικό μέγαρο πα-
ρακολουθούν και τις εξελίξεις στο Κίνημα 
Αλλαγής, το οποίο το φθινόπωρο θα στή-
σει κάλπες για την εκλογή νέου προέδρου. 

Στο κυβερνών κόμμα θεωρούν πως ακό-
μη η δεξαμενή του ΚΙΝΑΛ (πρώην ΠΑΣΟΚ) 
έχει πολλά στελέχη που μπορούν να συ-
μπορευθούν με τη Ν.Δ. και διάκεινται φι-
λικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Οπότε, λόγω της πόλωσης που θα υπάρ-

ξει, ειδικά εάν αυξηθούν οι υποψηφιό-
τητες, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν 
αποχωρήσεις από το ΚΙΝΑΛ.

 
ΑΝΩΔΥΝΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά, τώρα, τα «γαλάζια» εσω-
κομματικά, υπό άλλες συνθήκες, η διαφο-
ροποίηση της Μαριέττας Γιαννάκου και 
της Όλγας Κεφαλογιάννη, που δεν ψήφι-

σαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαι-
οσύνης για τη συνεπιμέλεια των τέκνων, 
θα είχε δημιουργήσει τεράστιο θέμα. 
Όμως το δώρο που δέχθηκε από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ η κυβέρνηση, μάλλον βοήθησε να 
ξεπεραστούν οι αναταράξεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι γνωστό, ζήτησε 

ονομαστική ψηφοφορία κι εν συνεχεία 
αποχώρησε. Όμως το σημαντικό ήταν πως 
αποχώρησαν και τα άλλα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και όχι την κυβέρνηση. Οπότε ξεπερά-
στηκε και αυτός ο κάβος. 

Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί 
βουλευτές τής Ν.Δ. έχουν ενοχληθεί για 
τη χαλαρή αντιμετώπιση που είχαν οι δύο 
κυρίες. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώ-
σεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Αρι-
στοτελίας Πελώνη, η οποία εκφράζοντας 
τη θέση του Μαξίμου τόνισε ότι «η διαφο-
ρετική άποψη είναι σεβαστή».
Η δυσαρέσκεια και η έντονη κριτική εστι-

άζεται στο ότι υπήρχαν και άλλοι βουλευ-
τές που είχαν διαφωνία με το νομοσχέδιο, 
αλλά στο τέλος το ψήφισαν, βάζοντας 
πάνω από την προσωπική τους άποψη το 
κυβερνητικό νομοσχέδιο.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Με την παρουσία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στα εγκαίνια του αεροδρομίου «Μα-
κεδονία» στη Θεσσαλονίκη με αφορμή εκ-
δήλωση της Fraport για την αναβάθμιση 
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της 
χώρας, ξεκίνησαν και οι επισκέψεις του 
πρωθυπουργού στην περιφέρεια για να 
αναδειχθούν τα μεγάλα έργα.

Στα τέλη Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης βρέ-
θηκε στην Κρήτη, καθώς μπαίνει σε τροχιά 
ολοκλήρωσης ο Βόρειος Οδικός Άξονας 
του νησιού. Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανα-
κοίνωσε προ ολίγων ημερών το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, κατατέθηκε η 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, ενώ όπως έχει 
δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας 
Καραμανλής, το έργο θα χρηματοδοτηθεί 
και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στις αρχές Ιουνίου, ο πρωθυπουργός 
επισκέφθηκε την Αστυπάλαια, όπου η 
Volkswagen πραγματοποιεί μία σημαντι-
κή επένδυση, με στόχο να δοκιμάσει σε 
ένα ολόκληρο νησί την αυτόνομη οδήγη-
ση σε ηλεκτρικά οχήματα. 

Η γερμανική εταιρεία θα αντικαταστήσει 
το στόλο των δημοτικών οχημάτων (λεω-
φορεία, φορτηγά κ.λπ.) με ηλεκτρικά και 
θα εγκαταστήσει και φορτιστές. 

Και η κυβέρνηση εξάλλου αποδίδει με-

γάλη σημασία στην ηλεκτροκίνηση.
Φυσικά, στο πρόγραμμα του πρωθυ-

πουργού υπάρχουν και σημαντικά ταξίδια 
στο εξωτερικό. 

Όπως αυτό στις 14 Ιουνίου στις Βρυξέλ-
λες, για να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής 
του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθεί και ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Στις 24 και 25 Ιουνίου, ο κ. Μητσοτά-
κης θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες για τη 
Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με φυσική παρουσία των ηγετών, στην 
οποία θα συζητηθεί και το θέμα της Τουρ-
κίας.

Στα τέλη Ιουλίου εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο επίσκεψης στην Ιαπωνία, ενώ επιθυμία 
του πρωθυπουργού θα ήταν να δρομολο-
γήσει το καλοκαίρι επισκέψεις σε Αυστρα-
λία και Νότια Αμερική, όπου υπάρχουν 
κοινότητες ομογενών, με αφορμή και την 
ψήφο των αποδήμων από τον τόπο κατοι-
κίας τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Τον Οκτώβριο δε, ο κ. Μητσοτάκης θα 

βρεθεί στη Νέα Υόρκη για τα θυρανοίξια 
της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και εν-
δεχομένως να επισκεφθεί στη συνέχεια 
την Ουάσιγκτον και να γίνει δεκτός στο 
Λευκό Οίκο. ■
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Η ελληνική κυβέρνηση, διά στόμα-
τος Κυριάκου Μητσοτάκη, επιμένει 

ότι δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα 
τους σχεδιασμούς της με βάση τις προε-
κλογικές της δεσμεύσεις για να προωθή-
σει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε 
η οικονομία να επιστρέψει στον ενάρετο 
κύκλο της ανάπτυξης.

Μιχάλης Κωτσάκος 
© Η ΑΠΟΨΗ  
(Εβδομαδιαία εφημερίδα  
της Ελλάδας)

Ήδη στο Μαξίμου έχουν σχεδιάσει τις 
επόμενες δράσεις τους, έχοντας ως κύριο 
στόχο να διατηρήσουν την πρωτοβουλία 
των κινήσεων. Και πέραν των δικών τους 
πλάνων, έχουν προχωρήσει σε σχέδια επί 
χάρτου για το τι περιμένουν από τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης και ειδικά από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Φυσικά, σε αυτό το εγχείρημα λαμβά-
νουν υπόψη όλες τις δημοσκοπήσεις. 

Αναμφίβολα, όπως μας έλεγε πηγή του 
Μαξίμου, δεν άρεσε το γεγονός ότι η πλει-
οψηφία των πολιτών είναι δυσαρεστημέ-
νη από την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Βέβαια, στην πρόθεση ψήφου εξακολου-
θεί η Ν.Δ. να διατηρεί διψήφιο προβάδι-
σμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. 

Προφανώς, ακόμη λειτουργεί το αντιΣΥ-
ΡΙΖΑ μέτωπο και οι πολίτες εξακολουθούν, 
παρά τη δυσαρέσκεια που υπάρχει προς 
την κυβέρνηση, να τρέμουν στην ιδέα ότι 
μπορεί να επανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ στην 
εξουσία.

Ήδη στο πολιτικό σκηνικό τής μετά covid 
εποχής, όλοι φαίνεται ότι έχουν πειστεί 
από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για 
εξάντληση της τετραετίας και πλέον, έχουν 
αναπροσαρμόσει τους σχεδιασμούς τους. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνει, ότι στην 
παρούσα τουλάχιστον φάση δεν κινδυ-
νεύει από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως 
ισχυρίζονται συνεργάτες του, πιστεύει ότι 
στο τέλος της τετραετίας η οικονομία θα 
έχει ανακάμψει προς όφελος της κοινωνί-
ας και άρα μπορεί να διεκδικήσει αυτοδύ-
ναμα μια νέα τετραετία, δημιουργώντας 
μάλιστα στρατηγικά προβλήματα στην 
ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΔΕΝ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός δε φαίνε-

ται να πιέζεται σημαντικά από τον Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος υπό το καθεστώς φόβου 
για νέα ήττα δεν προτίθεται να ζητήσει 
εκλογές, καθώς και οι δημοσκοπήσεις δεν 
τον ευνοούν. 

Ας μη λησμονούμε, ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από το 2016 που ανέλαβε την 

προεδρία της Ν.Δ. πέρασε μπροστά στις 
δημοσκοπήσεις, οπότε είχε αποκτήσει 
αέρα νίκης και γι’ αυτό ζητούσε εκλογές. 
Στην Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι όσο 
περνάει ο καιρός τόσο θα συσπειρώνουν 
τους ψηφοφόρους τους και θα περιμέ-
νουν να εκμεταλλευτούν τα λάθη της κυ-
βέρνησης.
Κι εδώ ο σχεδιασμός του Μαξίμου είναι 

να πιέσει τον κ. Τσίπρα, υπενθυμίζοντας 
στην κοινωνία τις κυβερνητικές ημέρες 
τού ΣΥΡΙΖΑ. Εξ ου και η ανακοίνωση του 
κυβερνώντος κόμματος, που τον χαρα-
κτήρισε ως περιφερόμενο Μαυρογιαλού-
ρο σχετικά με τα όσα είπε από την Ηλεία 
τη Δευτέρα 24/5: 
«Ο κ. Τσίπρας, ως περιφερόμενος Μαυ-

ρογιαλούρος, συνεχίζει να υπόσχεται 
στους πάντες τα πάντα. Και Πανεπιστήμια 
φτιάχνει και δρόμους ανοίγει κι όσα δεν 
έκανε επί 4 χρόνια θα κάνει. Χρειάζεται 
όντως απύθμενο θράσος ώστε αντί να 
απολογείται, να ζητάει και τα ρέστα».

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
Και από τη στιγμή που το κόμμα της αξι-

ωματικής αντιπολίτευσης έχει πειστεί ότι 
δε θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε το νέο αφή-
γημα για ανασχηματισμό. Έτσι, ξαφνικά οι 
φίλα προσκείμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσι-

ογράφοι ξεκίνησαν τις αναλύσεις, για το 
ποιες αλλαγές θα γίνουν στο κυβερνητικό 
σχήμα. 

Βέβαια, όλοι στο Μαξίμου κατανοούν ότι 
οι συγκεκριμένοι… αναλυτές ενδιαφέρο-
νται πρωτίστως να «πριονίσουν» τις κα-
ρέκλες υπουργών που έχει στοχοποιήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε εάν τελικά γίνουν αλλα-
γές και φύγουν, να μπορεί ο Αλέξης Τσί-
πρας να κάνει λόγο ότι αυτός τους έδιωξε 
από την κυβέρνηση. 

Αρμόδια πηγή του Μαξίμου εκτιμά πως 
εάν τελικά γίνει ανασχηματισμός, αυτός 
μάλλον θα είναι λίγο πριν από τη ΔΕΘ. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο στόχος 

είναι να πραγματοποιηθεί φέτος η Διε-
θνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όλα θα 
εξαρτηθούν από την πορεία της πανδημί-
ας και φυσικά από τους εμβολιασμούς.

Πάντως, για να πούμε και του στραβού 
το δίκιο, ο πρωθυπουργός έχει σημειώσει 
όλες τις αστοχίες και τα παραπατήματα 
υπουργών, αλλά ακόμη δεν έχει αποφα-
σίσει να προχωρήσει σε αλλαγές. 

Εξάλλου, τώρα η οικονομία προσπαθεί 
να ξεφύγει από το τούνελ της πανδημίας 
και όποιες αλλαγές γίνουν –αν γίνουν– 
εμπεριέχουν και ρίσκο. 

Επίσης, στο μυαλό του πρωθυπουργού 

Σχεδιασμοί Μαξίμου με το μυαλό  Σχεδιασμοί Μαξίμου με το μυαλό  
στη δεύτερη τετραετίαστη δεύτερη τετραετία
Η επιστροφή στην κανονικότητα με τα μέτρα προφύλαξης  
που δεν έχουν αρθεί, όπως είναι οι μάσκες αλλά και τα self test,  
σε συνδυασμό με την αύξηση των εμβολιασμών, σημαίνει και  
την επιστροφή στη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  6

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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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

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

$2,000/MONTHLY

MLS: 16511476

215 65E AVENUE, 
LAVAL (CHOMEDEY), 
QC, H7V2J7

Office space available 
which could be divided. 
Easy quick occupancy. 
Flexible lease. Close to 
all amenities, shopping, 
transit and highways. 2 car 
parking available included. 
New floors new lighting, 
and A/C. Easy to visit!

All inclusions are the 
responsibility of the lessee 
to maintain and repair if 
needed.  
 

CALL ME FOR  
MORE INFO.

COMMERCIAL LISTING!

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέ-
πει να τερματίσει την πολιτική της 

για υποχρεωτική τριήμερη καραντίνα σε 
καθορισμένες εγκαταστάσεις, για τους 
αεροπορικούς ταξιδιώτες που επιστρέ-
φουν στον Καναδά και είναι προτιμότερο 
να αφήσουν τους ανθρώπους να πραγμα-
τοποιούν την καραντίνα δύο εβδομάδων 
στους δικούς τους χώρους, όπως δηλαδή 
γινότανε πριν, αναφέρει νέα έκθεση, σχε-
τικά για την αποτελεσματικότητα των συ-
νοριακών περιορισμών του Καναδά.  

Η συγκεκριμένη σύσταση, μαζί με άλ-
λες, περιλαμβάνεται στην 4η έκθεση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, 
που αφορούν τα τεστ και τον έλεγχο για 
την Covid-19, η οποία εξετάζει τα μέτρα 
για τα χερσαία και αεροπορικά σύνορα 
της χώρας.

Η έκθεση αναφέρει, ότι ο υποχρεωτικός 
τριήμερος κανόνας καραντίνας είναι ελατ-
τωματικός για διάφορους λόγους – μετα-
ξύ των οποίων το γεγονός ότι οι Καναδοί 
που επιλέγουν να πληρώσουν πρόστιμα, 
αντί να πάνε σε καθορισμένες εγκαταστά-
σεις καραντίνας, ενδέχεται να μην ακο-
λουθούν τις προφυλάξεις απομόνωσης.
Η έκθεση αναφέρει, ότι το πρόγραμμα 

καραντίνας ξενοδοχείων είναι ακριβό 
τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τους 
ταξιδιώτες. Λέει επίσης, ότι επειδή ο κα-
νόνας που απαιτεί καραντίνα σε εγκεκρι-
μένες από την κυβέρνηση εγκαταστάσεις 
ισχύει μόνο για τους αεροπορικούς ταξι-
διώτες, ορισμένοι Καναδοί επιλέγουν να 
πετάξουν σε αεροδρόμια των ΗΠΑ κοντά 
στα καναδικά συνοριακά σημεία και να 
ολοκληρώσουν το ταξίδι στην πατρίδα 
τους από την ξηρά.

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης, ότι η πα-
ραμονή σε καραντίνα τριών ημερών είναι 
«ασύμβατη με την περίοδο επώασης» του 
COVID-19.
Υπενθυμίζεται, ότι στις 22 Φεβρουαρίου, 

η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εφάρμοσε 
νέα μέτρα καραντίνας στα αεροδρόμια, 
απαιτώντας από όλους τους ταξιδιώτες 
αεροπορικών πτήσεων που επιστρέφουν 
από μη απαραίτητα ταξίδια από το εξωτε-
ρικό, να απομονωθούν σε ομοσπονδιακά 
καθορισμένες εγκαταστάσεις για έως και 
72 ώρες, ενώ αναμένουν τα αποτελέσμα-
τα των δοκιμών αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης – κοινώς γνωστές ως δοκι-
μές PCR – για το COVID-19.

Τα άτομα που φθάνουν στον Καναδά 
από τα χερσαία σύνορα, υποχρεούνται να 
κάνουν τεστ COVID-19 όταν εισέρχονται 
στη χώρα και στη συνέχεια να απομονω-
θούν στο σπίτι τους για 14 ημέρες.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ  
ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Ερωτηθείς την προηγούμενη εβδομάδα, 
εάν ήρθε η ώρα να εξαλειφθούν τα ξενο-
δοχεία καραντίνας, ο πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τρουντό πρότεινε στους Καναδούς να 
περιμένουν αρκετό καιρό ακόμα.
«Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα εί-

μαστε σε θέση να το πούμε αυτό [ότι τα 
ξενοδοχεία καραντίνας πρέπει να εξαλει-
φθούν]. Όταν φτάσει αυτό το σημείο, θα 
βασίζεται στις καλύτερες συμβουλές επι-
στημόνων, γιατρών και επιδημιολόγων», 
δήλωσε ο Τρουντό.
«Όταν έρθει η ώρα θα το ανακοινώσου-

με, όλοι ανυπομονούμε γι’ αυτό, αλλά 
ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η ώρα, για μη 
απαραίτητα ταξίδια», σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός του Καναδά.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός 

του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ζήτησε από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να… επε-
κτείνει τον τριήμερο κανόνα καραντίνας 
και στα χερσαία σύνορα του Καναδά, για 
να αποτρέψει την εισαγωγή των μεταλλά-
ξεων του ιού!
Η έκθεση ανέφερε πάντως, ότι «τα προ-

ηγούμενα συνοριακά μέτρα δεν ήταν 
επαρκή για να αποτρέψουν την εισαγωγή 
μεταλλάξεων», ωστόσο προειδοποίησε 
ότι η αυστηροποίηση αυτών των μέτρων 
για στόχευση συγκεκριμένων χωρών που 
προκαλούν ανησυχία πιθανότατα να μη 
λειτουργήσει.
«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέχρι 

να εντοπιστεί μια μετάλλαξη ως «ανησυ-
χητική», είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σε 
πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο», ανέφε-
ρε η έκθεση.
«Ως εκ τούτου, η υπερβολική ή «στοχευ-

μένη» εστίαση στους ταξιδιώτες που φθά-
νουν από μία μόνο χώρα, είναι πιθανό να 
παρέχει μια ψευδή αίσθηση διαβεβαίω-
σης και να μην επηρεάζει σημαντικά την 
παρουσία μιας [παραλλαγής ανησυχίας] 
στον Καναδά».

Η έκθεση προσδιόρισε πέντε τύπους τα-
ξιδιωτών στους οποίους επιτρέπεται να 
εισέλθουν στον Καναδά και έκανε συστά-
σεις σχετικά με τον τρόπο ελέγχου κάθε 

ομάδας, ανεξάρτητα από το αν εισέρχο-
νται στη χώρα από ξηράς ή αεροπορικώς.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ταξιδιώτες που 
εξαιρούνται, όπως οι αναγκαίοι εργαζό-
μενοι, θα πρέπει να κάνουν μόνο ένα τεστ 
PCR οικειοθελώς και θα πρέπει να το κά-
νουν μακριά από το συνοριακό σημείο, σε 
μια εγκατάσταση όπου οι εξετάσεις τους 
μπορούν να παρακολουθούνται για την 
ποιότητα.
Οι μη εξαιρούμενοι ταξιδιώτες που δεν 

έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να κάνουν 
τεστ PCR εντός 72 ωρών από το ταξίδι και 
στη συνέχεια ξανά κατά την άφιξή τους 
στον Καναδά, αναφέρει η έκθεση. Είπε ότι 
οι άνθρωποι που παίρνουν αρνητικά απο-
τελέσματα τεστ PCR την έβδομη ημέρα 
της αυτο-καραντίνας θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εγκαταλείψουν την καραντίνα, 
ενώ εκείνοι που δεν το κάνουν, θα πρέπει 
να ολοκληρώσουν 14 ημέρες απομόνω-
σης.

Οι μη εξαιρούμενοι ταξιδιώτες που 
έχουν εμβολιαστεί εν μέρει (με μία δόση 
του εμβολίου των δύο δόσεων) και είναι 
αρνητικοί κατά την άφιξή τους με τη χρή-
ση τεστ PCR, θα πρέπει να μπορούν να 
εγκαταλείψουν την αυτο-καραντίνα, ενώ 
όσοι είναι θετικοί θα πρέπει να απομονω-
θούν «σύμφωνα με τις οδηγίες δημόσιας 
υγείας», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση αναφέρει, ότι η επιτροπή πρό-
τεινε να επιτραπεί στους ταξιδιώτες να 
εγκαταλείψουν την αυτο-καραντίνα μετά 
τη λήψη αρνητικών αποτελεσμάτων δοκι-

μών την έβδομη ημέρα, επειδή «μελέτες 
δείχνουν ότι μια επταήμερη καραντίνα με 
τεστ στο τέλος της περιόδου καραντίνας 
μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική 
με μια καραντίνα 14 ημερών χωρίς εξετά-
σεις».

Οι μη εξαιρούμενοι ταξιδιώτες που έχουν 
εμβολιαστεί πλήρως, αναφέρει η έκθεση, 
δε θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ PCR 
πριν την αναχώρηση, αλλά θα πρέπει είτε 
να μπουν σε καραντίνα είτε να υποβλη-
θούν σε τεστ PCR μετά από επτά ημέρες, 
επιπλέον του τεστ PCR που απαιτείται να 
κάνουν κατά την άφιξή τους.
Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι οι ταξιδιώ-

τες που δεν εξαιρούνται αλλά μπορούν 
να αποδείξουν ότι έχουν αναρρώσει από 
τον COVID-19 περισσότερο από 14 ημέρες 
πριν από την άφιξή τους, αλλά όχι περισ-
σότερο από 180 ημέρες πριν ταξιδέψουν, 
πρέπει να κάνουν εξετάσεις PCR κατά την 
άφιξή τους. Εάν δοκιμάσουν και είναι 
«καθαροί», λέει η επιτροπή, θα πρέπει να 
τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν την αυ-
το-καραντίνα. Εάν όχι, θα πρέπει να ακο-
λουθούν τα μέτρα δημόσιας υγείας.
Για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 

λειτουργεί, η έκθεση συμβουλεύει την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναπτύξει 
κάποιο είδος πιστοποιητικού απόδειξης 
εμβολιασμού «το συντομότερο δυνατό».

Η έκθεση κάλεσε επίσης την ομοσπονδι-
ακή κυβέρνηση να αναπτύξει ένα σύστη-
μα για την έγκριση των σχεδίων καραντί-
νας των ταξιδιωτών κατά την άφιξη και 
πριν ταξιδέψουν.
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ford, ζή-

τησε επίσης από την ομοσπονδιακή κυ-
βέρνηση να εφαρμόσει υποχρεωτικές δο-
κιμές PCR για τους ταξιδιώτες πριν πετά-
ξουν διεθνώς, αλλά η έκθεση ανέφερε ότι 
θα υπάρξει μόνο ένα «αμελητέο οριακό 
όφελος» στις δοκιμές των ταξιδιωτών.

Η έκθεση ανέφερε ότι η δοκιμή των εγ-
χώριων ταξιδιωτών θα απαιτήσει «σημα-
ντική αύξηση της ικανότητας δοκιμών στα 
αεροδρόμια, η οποία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε συνθήκες συνωστισμού κατά 
τη διάρκεια των περιόδων αιχμής των τα-
ξιδιών και έτσι να οδηγήσει σε αυξημένο 
κίνδυνο μετάδοσης. Η εγγραφή των ταξι-
διωτών, οι χρόνοι αναμονής, οι χρόνοι εγ-
γραφής και παραπομπής, θα οδηγήσουν 
σε αναμονή έως και 45 λεπτών».
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Ο Δρ Isaac Bogoch λέει στο Power & Politics 
ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να 
αλλάξει τις συνοριακές πολιτικές της για να 
αντικατοπτρίζει το ποσοστό εμβολιασμού 
στον Καναδά. Μια επιτροπή εμπειρογνωμό-
νων συνέστησε στην ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση να τερματίσει την υποχρεωτική απαίτηση 
καραντίνας σε ξενοδοχείο.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σταματήστε το συντομότερο  Σταματήστε το συντομότερο  
τα ξενοδοχεία καραντίνας τα ξενοδοχεία καραντίνας 
Η έκθεση υποστηρίζει ότι τα μέτρα καραντίνας είναι απίθανο  Η έκθεση υποστηρίζει ότι τα μέτρα καραντίνας είναι απίθανο  
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ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΔΕΝΔΙΑΣ – ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ  
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Συνυποσχετικό για γκρίζες ζώνες  
και για αποστρατιωτικοποίηση! 
Τι ζητούν οι Τούρκοι για να δεχθούν  
τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου

Με ηπιότητα και ομαλότητα εξελί-
χθηκε η επίσημη επίσκεψη του Με-

βλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Οι οι-
κοδεσπότες προσποιήθηκαν ότι δεν είχαν 
αντιληφθεί την… ανωμαλία της ανεπίση-
μης επίσκεψης του Τούρκου υπουργού 
στη Θράκη. Ότι δεν είχαν αντιληφθεί την 
πατριωτική όσο και ρεαλιστική στάση των 
συμπατριωτών μας Πομάκων. Και έτσι η 
επίσκεψη κύλησε εν μέσω εναγκαλισμών, 
χαριεντισμών και αναφορών στο μπά-
σκετ (η Αναντολού Εφές κέρδισε τη Μπαρ-
τσελόνα και κατέκτησε τη Euroleague…).

Ελέχθησαν και ορισμένα -ουσιαστικά- 
για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού και 
την αμοιβαία αναγνώριση των σχετι-
κών πιστοποιητικών και… όλα ήταν μια 
«ωραία ατμόσφαιρα», ανάλογη εκείνης 
παλαιάς ελληνικής ταινίας με τον Ντίνο 
Ηλιόπουλο.
Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως, 

η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου ευ-
χάριστη, σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Εστία». Η Τουρκία, διά στόματος Τσα-
βούσογλου, έδειξε την πονηρία της. Τώρα 
δε ζητά να μας σύρει στη Χάγη με ανοικτή 
ατζέντα. Έχει αντιληφθεί πως το χαρτί της 
στρατιωτικής ισχύος προσέκρουσε στους 
φράκτες του Έβρου και στα ατσάλινα τεί-
χη των πλοίων του Στόλου μας.
Ο νέος ελιγμός των Τούρκων, είναι το συ-

νυποσχετικό. Δυστυχώς, στα ανώτατα 
κυβερνητικά κλιμάκια, εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι τα ελληνοτουρκικά μπο-
ρεί να επιλυθούν στη Χάγη. Και αυτό η 

Άγκυρα το εκμεταλλεύεται με τη συνήθη 
πονηρία της. Ο Τσαβούσογλου δεν ομι-
λεί πλέον για ανοικτή ατζέντα. Δέχεται το 
συνυποσχετικό. Απαιτεί όμως σε αυτό να 
γίνεται δεκτή από την Ελλάδα η ύπαρξη 
των «γκρίζων ζωνών». Συζητά ακόμη το 
ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των 
νησιών μας και όλα τα ζητήματα των δι-
εκδικήσεων που εγείρει η Τουρκία. Ένα 
τέτοιο συνυποσχετικό θα συνιστούσε από 
μόνο του, αναγνώριση των διεκδικήσεων 
αυτών.  
«Έχουμε πλήρη επίγνωση των διαφορετι-

κών και σε αρκετά, ιδιαίτερα σοβαρά, θέ-
ματα των διαμετρικά αντίθετων θέσεων 
που πρεσβεύουμε, εμείς και η Τουρκία» 
δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνέ-
χισε λέγοντας ότι: «Σκοπός της σημερινής 
μας συνάντησης ήταν να επιχειρήσουμε 
μια διαδικασία πρώτης συνεννόησης και 
αν αυτό καταστεί δυνατόν, σταδιακής 
ομαλοποίησης της κατάστασης σε βάθος 
χρόνου». Έδωσε δηλαδή ενδείξεις καλής 
θέλησης. Όπως συνήθως πράττει η Ελλά-
δα.

Και θα ήταν δεδομένο ότι αυτήν τη στά-
ση πρέπει να τηρήσουμε, από τη στιγ-
μή που και η Άγκυρα θα έδειχνε σημεία 
συνδιαλλαγής. Όχι όταν έχει προηγηθεί 
ένα Σαββατοκύριακο διαστρέβλωσης της 
πραγματικότητας από τον Τσαβούσογλου 
στη Θράκη. Διαστρέβλωσης την οποία το 
ίδιο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερι-
κών κατήγγειλε με ανακοίνωσή του.

Πέρα από αυτό όμως, το Σαββατοκύρια-

κο 29-30/5 τα τουρκικά κατασκοπευτικά 
και μαχητικά αεροσκάφη όργωναν τους 
ουρανούς του Αιγαίου. Πράγμα ασυνή-
θιστο για ημέρες αργιών. Ήταν άραγε τυ-
χαίο, που οι Τούρκοι επέλεξαν αυτό ακρι-
βώς το Σαββατοκύριακο, για να παραβιά-
σουν την πάγια πρακτική της αποφυγής 
των παράνομων πτήσεων;

Αλήθεια, το θέμα αυτό τέθηκε στον κ. 
Τσαβούσογλου «φίλο και ομόλογό» του, 
όπως τον χαρακτήρισε ο κ. Δένδιας; 

Ή μήπως δεν άφησε τέτοιο περιθώριο ο 
«περιορισμένος κατάλογος θεμάτων οικο-
νομικής συνεργασίας» που κατά τις δηλώ-
σεις του Έλληνα υπουργού συζητήθηκε;

Με την προοπτική αυτού του συνυπο-
σχετικού, συζητήθηκε και οριστικοποιή-
θηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντο-
γάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ, στις 14 Ιουνίου. Τι άραγε θα 
συζητήσουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός με 
τον Τούρκο Πρόεδρο; 
«Την αμοιβαία βούληση για την προώ-

θηση μιας θετικής ατζέντας» στην οποία 
αναφέρθηκαν μη κατονομαζόμενοι κύ-
κλοι στην Αθήνα. Πόσο «αμοιβαία» είναι 
αλήθεια αυτή η βούληση, όταν η Τουρκία 
εμμένει στις κουτοπονηριές και τις απαι-
τήσεις της; 
                                                              © Newsbreak.gr
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Μετά από μία εξαιρετικά πετυχημένη 
εκστρατεία, χάρις σε μία ανανεω-

μένη ερανική επιτροπή, εν μέσω πανδη-
μίας, τα σχολεία Σωκράτης ατενίζουν το 
μέλλον με περίσσεια αισιοδοξία. 

Όχι ότι τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά 
όταν βλέπεις την παροικία να συσπει-
ρώνεται σύσσωμη γύρω από αυτά, όχι 
απλώς για την επιβίωσή τους αλλά για την 
καλυτέρευση τους, για τον  εκμοντερνι-
σμό τους, κανείς δε μπορεί παρά να αισι-
οδοξεί. 

Αυτή η θετική ενέργεια βγήκε στη φωνή 
του διευθυντή τους Χρήστου Αδαμόπου-
λου (φωτ.) κατά τη διάρκεια της συνέ-
ντευξής του με τα ΝΕΑ. «Ξεπεράσαμε μία 
πανδημία. Αναγκαστήκαμε να προσαρμο-
στούμε σε μερικά μερόνυχτα κάθε φορά 
που άλλαζαν οι οδηγίες του Κεμπέκ. Το Κε-
μπέκ ήταν το μόνο μέρος στη Βόρεια Αμε-
ρική που κράτησε τα σχολεία του ανοιχτά 
αυτή τη σκληρή ακαδημαϊκή χρονιά. Το 
στρες του προσωπικού ήταν μεγάλο και 
ανάλογο με εκείνο των γονέων. Όμως τα 
καταφέραμε! Τα σχολεία μας απέδειξαν 
την αντοχή τους, οι μαθητές μας θριάμ-
βευσαν και η Ελληνική παιδεία του μεί-
ζονος Μόντρεαλ διατηρήθηκε, ενώ σε 
χρόνο ρεκόρ προσαρμοστήκαμε στην εκ-
παίδευση μέσω του κυβερνοχώρου» είπε 
με θαυμασμό ο γενικός διευθυντής των 

σχολείων, συγχαίροντας και ευχαριστώ-
ντας τους μαθητές, γονείς και προσωπικό 
για την αφοσίωσή τους.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου 
Υγείας, λόγω της εύθραυστης ακόμα κατά-
στασης με τον κορωνοϊό, απαγορεύονται 
οι μεγάλες συγκεντρώσεις. 

Οι γονείς δεν μπορούν να παραβρεθούν 
σε καμιά αποφοίτηση. Αυτό λοιπόν απα-
γορεύει στα σχολεία να κάνουν και φέτος 
το μεγάλο γκαλά σε μία αίθουσα συνεστι-
άσεων και ακύρωσε το πρόγευμα των μα-
θητών τής έκτης δημοτικού για δεύτερη 
φορά. 

Παρόλα αυτά, το προσωπικό των σχολεί-
ων σκέφτεται διάφορους τρόπους για να 
μπορέσει να χαρίσει σε αυτά τα παιδιά 
μία αποφοίτηση για να θυμούνται τα αγα-
πημένα τους σχολεία. 
Παρόλο που τα σχέδια δεν έχουν ακό-

μα ολοκληρωθεί, προβλέπονται αποφοι-
τήσεις ανά τάξη, με τους δασκάλους να 
παρευρίσκονται, ενώ παράλληλα έχουν 
προσληφθεί ειδικά συνεργεία για βίντεο 
ούτως ώστε να δοθεί το βίντεο της απο-
φοίτησης των περίπου 170 μαθητών του 
σχολείου στους γονείς, και ίσως να μετα-
δοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ο γενικός διευθυντής ανακοίνωσε επί-

σης, ότι η διεύθυνση των σχολείων κάνει 
το παν για να ενθαρρύνει τους γονείς να 
εμβολιάσουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον 
αυτά που είναι στην κατάλληλη ηλικία. 
Παρόλα αυτά, ο κύριος Αδαμόπουλος 
επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αντιστάσεις 
και στο θέμα του εμβολιασμού των παι-
διών αλλά ακόμα και στο θέμα της μάσκας 
που τα παιδιά υποχρεώνονται να φοράνε 
μέσα στις τάξεις. Το σχολείο «Σωκράτης 

– Δημοσθένης» έχει οργανώσει σχολικά 
λεωφορεία τα οποία θα πηγαίνουν τους 
μαθητές, οι οποίοι επιτρέπεται να εμβο-
λιαστούν, στα διάφορα κέντρα για να λά-
βουν τα εμβόλια τους.

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
«Η χρονιά που μας έρχεται θα έχει μετα-

βατικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά θα είναι 
μία επανεκκίνηση του σχολικού συστή-
ματος και όλα θα εξαρτηθούν από το πο-
σοστό των εμβολιασμών στους νέους. Το 
σίγουρο είναι ότι όλο το σύστημα με τις 
τάξεις σε απομονωμένες σφαίρες θα συ-
νεχίσει τουλάχιστον για την αρχή του σχο-
λικού έτους. Οπωσδήποτε, η διαδικτυακή 
μάθηση θα παραμείνει. Όλες οι εξωσχολι-
κές δραστηριότητες αναμένεται να ξαναρ-
χίσουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
χορωδίας των ελληνικών χορών και των 
διαφόρων σπορ, όπως ποδοσφαίρου και 
volleyball. Ήδη από φέτος μας δόθηκε το 
«πράσινο φως» για διάφορες εξωσχολικές 
δραστηριότητες αλλά ήταν πλέον αργά 
μέσα στο σχολικό έτος για να μπορέσουμε 
να τις εκμεταλλευτούμε», είπε ο κύριος 
Αδαμόπουλος.

Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας της Ελ-
ληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
και της γενικής διεύθυνσης όλων των σχο-
λείων, θα αφοσιωθεί τον επόμενο χρόνο 
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση των τά-
ξεων στο δημοτικό και το γυμνάσιο. «Πα-
ράλληλα δεν ξεχνάμε την υποχρέωσή μας 
να σκεφτούμε το γυμνάσιο σοβαρά για 
ένα καινούργιο κτίριο στο Λαβάλ, καθώς 
εκεί βρίσκεται πλέον το μεγαλύτερο μέ-

ρος του Ελληνισμού» πρόσθεσε ο κύριος 
Αδαμόπουλος.

Κλείνοντας, ο κύριος Αδαμόπουλος δή-
λωσε μεγάλη περηφάνια για όλα τα ελ-
ληνικά σχολεία της κοινότητας. «Κανένας 
άλλος στον κόσμο δεν έχει σχολεία που 
προωθούν τον ελληνισμό σαν τα δικά μας. 
Οι απόφοιτοι μας διαπρέπουν στα μεγα-
λύτερα και πιο δύσκολα ιδιωτικά γαλλικά 
γυμνάσια. Έχει αποδειχθεί ότι η τρίγλωσ-
ση εκπαίδευση δίνει στα παιδιά μία πολύ 
μεγαλύτερη διαύγεια πνεύματος». 
Συγκεκριμένα, μία έρευνα από το πανε-

πιστήμιο Μαγκίλ απέδειξε, ότι επειδή η 
εκμάθηση γλωσσών βελτιώνει την ακρό-
ασή μας, αυξάνει την πνευματική μας 
ικανότητα και μας επιτρέπει να γίνουμε 
μεγαλύτεροι στοχαστές. Γνωρίζοντας πε-
ρισσότερες από μία γλώσσες, μπορεί να 
μας δώσει τη δυνατότητα να επικοινω-
νούμε με περισσότερους ανθρώπους, κα-
θώς και μεγαλύτερη κατανόηση και σεβα-
σμό για άλλους πολιτισμούς.

Οι μαθητές σήμερα δεν μπορούν να προ-
βλέψουν σε ποια χώρα θα ζουν, σε ποια 
εταιρεία θα εργαστούν, ποιες γλώσσες 
και πολιτισμούς θα αντιμετωπίσουν. 

Η διδασκαλία τους σε μια μόνο γλώσσα 
θα ήταν σα να περιορίζει το άνοιγμα τους 
στον κόσμο. ■

Την παλιά συνταγή της συνεργασίας σε 
θέματα «χαμηλής πολιτικής», για το 

ροκάνισμα του χρόνου και την αποφυγή 
αντιμετώπισης του σκληρού πυρήνα των 
ελληνοτουρκικών, επιλέγουν Αθήνα και 
Άγκυρα, οριστικοποιώντας και τη συνά-
ντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 
στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου.

Νίκος Μελέτης 
© Liberal.gr

Οι Ν. Δένδιας και Μ. Τσαβούσογλου, 
παρά τη θετική εικόνα που θέλησαν να 
εκπέμψουν σε ό,τι αφορά την ατζέντα σε 
θέματα διμερούς συνεργασίας, δεν μπό-
ρεσαν να αποφύγουν τη σκληρή πραγ-
ματικότητα των ελληνοτουρκικών, καθώς 
στη συνάντηση τους μπήκαν στο τραπέζι 
όλα τα ζητήματα, από το casus belli μέχρι 
το μειονοτικό και από το Τουρκολιβυκό 
μέχρι την απειλή από το πυρηνικό εργο-
στάσιο Ακούγιου και το Κυπριακό.

Και οι δυο πλευρές θέλουν να κερδίσουν 
χρόνο με τη διαδικασία αυτή, ο οποίος 
χρόνος όμως δεν είναι ανεξάντλητος, ούτε 
η διαδικασία αυτή είναι «οχυρωμένη» σε 
απρόβλεπτες εκτροπές.

Ήταν σαφές ότι οι δυο πλευρές είχαν 
συμφωνήσει να κρατήσουν χαμηλά τους 
τόνους και έτσι να προστατεύσουν το 
κλίμα, καθώς είχαν αναλάβει να ανακοι-
νώσουν και τη συνάντηση Μητσοτάκη 
– Ερντογάν. Πάντως, ο κ. Δένδιας και δη-
μοσίως τόνισε ότι σε ορισμένα από τα σο-
βαρά ζητήματα παραμένουν «διαμετρικά 
αντίθετες θέσεις».

Για να μην υπάρξουν αμφιβολίες, διπλω-
ματικές πηγές λίγο μετά τη συνάντηση και 
ενώ ο τούρκος Υπουργός ήταν ήδη εν πτή-
σει προς την Άγκυρα, διευκρίνιζαν ποια 
θέματα μπήκαν στο τραπέζι και πως τοπο-
θετήθηκε η ελληνική πλευρά.
Ο κ. Δένδιας προειδοποίησε, ότι οι διμε-

ρείς σχέσεις και οι ευρωτουρκικές σχέσεις 
είναι αλληλένδετες, απαντώντας στους 
τουρκικούς ισχυρισμούς ότι η Ευρώπη πα-
ρασύρεται από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών χαρα-

κτήρισε απαράδεκτο το casus belli, το μη 
σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας, την 
παραβίαση της κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας σε 
αέρα και θάλασσα, την εργαλειοποίηση 
του μεταναστευτικού, την επιθετική ρητο-
ρική. Επίσης, απορρίφθηκε ως προκλητι-
κή και αδικαιολόγητη η έγερση ζητημάτων 
που άπτονται της Μουσουλμανικής Μειο-
νότητας στη Θράκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Δένδι-
ας επεσήμανε ότι το Τουρκολιβυκό Μνη-
μόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, 
ενώ στο Κυπριακό προειδοποίησε ότι η 
εμμονή σε προτάσεις εκτός του πλαισίου 
των αποφάσεων του ΣΑ για Διζωνική Δι-
κοινοτική Ομοσπονδία συνιστούν παραβί-

αση του Διεθνούς Δικαίου. 
Από ελληνικής πλευράς τέθηκε και το 

θέμα των κινδύνων από τον πυρηνικό 
Σταθμό Ακούγιου, με την τουρκική πλευ-
ρά θέλοντας να διασκεδάσει τις ανησυχί-
ες της, να προτείνει την… ενημέρωση από 
τη ρωσική κατασκευάστρια εταιρία, σχε-
τικά με την αντισεισμική ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων.

Είναι προφανές, ότι τα αντίστοιχα θέμα-
τα εθίγησαν και από τουρκικής πλευράς, 
καθώς η τουρκική ατζέντα είχε προαναγ-
γελθεί. Θέματα όπως η υποβολή απαιτή-
σεων για τη δήθεν «τουρκική» μειονότητα 
της Θράκης, ή της μονομερούς ερμηνείας 
του Διεθνούς Δικαίου, προκάλεσαν συζή-
τηση και τις απαντήσεις από ελληνικής 
πλευράς. Ενώ από τον κ. Τσαβούσογλου 
έγινε αρκετές φορές επίκληση των γνω-
στών επιχειρημάτων συνοδεία των σχε-
τικών χαρτών και σκαριφημάτων, που 
χρησιμοποιούνται για να προωθηθεί το 
Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.

Είναι σαφές, ότι στο σκληρό πυρήνα των 
ελληνοτουρκικών διεξήχθη διάλογος «κω-
φών». Οι δυο υπουργοί δεν επιχείρησαν 
καν να ορίσουν τον 63ο γύρο των διερευ-
νητικών επαφών, καθώς στον προηγού-
μενο γύρο διαπιστώθηκε ότι το χάσμα 

παραμένει και καταγράφηκε πάντως ότι 
ο κ. Τσαβούσογλου επέμεινε να αναφέ-
ρεται σε «Συμβουλευτικές επαφές», στη 
γνωστή τακτική της Τουρκίας να αλλοιώ-
σει το χαρακτήρα και το στάτους των συ-
νομιλιών.

Η επιλογή για συνεργασία σε θέματα 
«χαμηλής πολιτικής» αφήνοντας στην 
άκρη το σκληρό πυρήνα των ελληνοτουρ-
κικών, δε γίνεται πρώτη φορά. Όμως αυτή 
η επιλογή έχει συγκεκριμένα όρια και 
αυτό το έχουν βιώσει αρκετές προηγού-
μενες ελληνικές κυβερνήσεις.
Η προσδοκία είναι ότι αυτή η διαδικασία 

θα δώσει τουλάχιστον την ευκαιρία για 
ένα δίαυλο επικοινωνίας, για ένα μηχανι-
σμό διατήρησης χαμηλών τόνων και εκτό-
νωσης των εντάσεων, μετά από μια διετία 
που οι δυο χώρες έφθασαν πολύ κοντά σε 
μια «θερμή» αντιπαράθεση.
Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν 

στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί σε 
ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Την ίδια ημέρα, 
ο τούρκος πρόεδρος θα έχει την πρώτη 
συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόε-
δρο Μπάιντεν, μια συνάντηση η οποία θα 
είναι καθοριστική όχι μόνο για τις αμερι-
κανοτουρκικές σχέσεις αλλά και για την 
ίδια την πολιτική πορεία του Ερντογάν.

Ο κ. Ερντογάν έχει αποδειχθεί πλέον ότι 
δεν είναι «άτρωτος», αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα στο εσωτερικό με την αμ-
φισβήτηση του και την αποκάλυψη σκαν-
δάλων, η τουρκική οικονομία καρκινοβα-
τεί, στην Περιφέρεια έχει κατορθώσει να 
κάνει μόνο εχθρούς και τροφοδοτεί με τη 
στάση του την αντιπαλότητα με σημαντι-
κές περιφερειακές δυνάμεις. 

Προς το παρόν, η ύπαρξή μιας «ανάπαυ-
λας» με την Ελλάδα εξυπηρετεί και τους 
δικούς του σχεδιασμούς. Απλώς ο Τ. Ερ-
ντογάν ειδικά μετά το 2016 πολύ συχνά 
πηγαίνει κόντρα και στα δικά του συμφέ-
ροντα. Πολύ συχνά δεν υπάρχει λογική 
στις κινήσεις του. Και κυρίως δεν πρέπει 
να υπάρχουν ψευδαισθήσεις στους συνο-
μιλητές του…

*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». 

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

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
40 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

EMMANUEL REVELAKIS
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

JU
ST SOLD! 

$ 1,7
90,0

00

JU
ST SOLD! 

$ 270,0
00

JU
ST LISTED! 

$ 749,0
00

Συνεργασία «χαμηλής πολιτικής», 
συνάντηση κορυφής και χαμηλές 

πτήσεις στα ελληνοτουρκικά

Τα σχολεία  Τα σχολεία  
Σωκράτης – Δημοσθένης  Σωκράτης – Δημοσθένης  
στη μετά-covid εποχήστη μετά-covid εποχή
Συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή  Συνέντευξη με το Γενικό Διευθυντή  
Χρήστο ΑδαμόπουλοΧρήστο Αδαμόπουλο

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Υγεία και Διατροφή

Οι περισσότερες γυναίκες με διαβήτη 
έχουν μια υγιή εγκυμοσύνη και υγιή 

μωρά, αλλά μία νέα έρευνα, ενισχύει τη 
σημασία της υποστήριξης των γυναικών 
αυτών για τη διαχείριση των επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα τους, εάν σχεδιάζουν 
μια εγκυμοσύνη, έτσι ώστε να μειώσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο 
επιπλοκών.
Ειδικότερα, οι διαβητικές γυναίκες είναι 

τέσσερις φορές πιο πιθανό να γεννήσουν 
θνησιγενή βρέφη, συγκριτικά με τις υγι-
είς, σύμφωνα με νέα έρευνα την οποία 
επικαλείται το BBC. 
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της 

Γλασκόβης, εξέτασαν τα αρχεία περίπου 
4.000 διαβητικών μαμάδων από τη Σκω-
τία και βρήκαν ότι τα υψηλά επίπεδα σακ-
χάρου στο αίμα σε εγκύους με διαβήτη, 
ήταν ένας «παράγοντας κινδύνου» για 
θνησιγένεια. 

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) των δια-
βητικών γυναικών είναι επίσης ένας κρίσι-
μος παράγοντας, σύμφωνα με τη μελέτη. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι το 

1/3 των περιστατικών θνησιγένειας στις 
διαβητικές γυναίκες συνέβη σε εγκυμοσύ-
νες που είχαν συμπληρώσει τους 9 μήνες.

Η ΜΕΛΕΤΗ
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 

το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης εξέτασε 
5.392 μωρά που γεννήθηκαν από 3.847 
μητέρες με διαβήτη στη Σκωτία, από τον 
Απρίλιο του 1998 έως τον Ιούνιο του 2016. 
Οι μητέρες με διαβήτη τύπου 1 είχαν πε-

ρισσότερες από τρεις φορές μεγαλύτερες 
πιθανότητες να γεννήσουν ένα θνησιγε-
νές βρέφος, ενώ οι γυναίκες με τύπο 2 
ήταν τουλάχιστον τέσσερις φορές πιθα-
νότερο.
Τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 16,1 ανά 

1.000 γεννήσεις στις γυναίκες με διαβήτη 
τύπου 1 και 22,9 ανά 1.000 γεννήσεις στο 
διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με 4,9 ανά 
1.000 γεννήσεις στο γενικό πληθυσμό.
Η δρ Sharon Mackin, η οποία πραγματο-

ποίησε τη μελέτη, δήλωσε: «Είναι ζωτικής 
σημασίας να βρούμε, ως επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας, καλύτερους τρό-
πους για να υποστηρίξουμε τις γυναίκες 
σε γόνιμη ηλικία, προκειμένου να βελτι-
ώσουν το βάρος και το σάκχαρο του αί-
ματος, έτσι ώστε κατά την εγκυμοσύνη 
να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και 
να μειωθεί ο κίνδυνος επιπλοκών. Οι γυ-
ναίκες με διαβήτη πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με το διαβητολόγο τους αμέσως 
μόλις μάθουν για την εγκυμοσύνη τους, 
ώστε να λάβουν εγκαίρως την απαραίτητη 
υποστήριξη».
Η δρ. Έμιλι Μπερν, επικεφαλής του φι-

λανθρωπικού οργανισμού «Diabetes» 

στη Βρετανία, δήλωσε: «Οι περισσότερες 
γυναίκες με διαβήτη έχουν μια υγιή εγκυ-
μοσύνη και υγιή μωρά, αλλά αυτή η έρευ-
να ενισχύει τη σημασία της υποστήριξης 
των γυναικών αυτών για τη διαχείριση των 
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα τους, εάν 
σχεδιάζουν μια εγκυμοσύνη, έτσι ώστε να 
μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον 
κίνδυνο επιπλοκών. Υποδεικνύει επίσης 
ότι η απώλεια βάρους, για τις γυναίκες με 
διαβήτη τύπου 2 που είναι υπέρβαρες, θα 
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση αυτού 
του κινδύνου επίσης. Χρειάζεται περαι-
τέρω έρευνα για να βρούμε καλύτερους 
τρόπους, προκειμένου να προβλέψουμε 
ποιες κινδυνεύουν περισσότερο από επι-
πλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
και να εξασφαλίσουμε ότι παρέχεται υπο-
στήριξη σε εκείνες που το χρειάζονται». 

                                                            © in.gr

Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
από τους ερευνητές του Κολεγίου Ια-

τρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστη-
μίου Κολούμπια, διαπιστώθηκε ένας δια-
χωρισμός μεταξύ των «τύπων καθισιού».
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστω-

σαν ότι οι ώρες που κάθεται κανείς στη 
δουλειά του δεν είναι τόσο επιβλαβείς 
για την υγεία του, όσο οι ώρες που περνά 
καθισμένος μπροστά από την τηλεόραση. 
Για τη μελέτη, οι επιστήμονες παρακο-

λούθησαν 3.592 άτομα που ζούσαν στην 
πόλη Τζάκσον στο Μισισιπή για περίπου 
8,5 χρόνια. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν 
πόσο χρόνο περνούσαν συνήθως καθι-

σμένοι μπροστά στην τηλεόραση, αλλά 
και το χρόνο που κάθονταν στη δουλειά, 
ενώ στα στοιχεία συμπεριλήφθηκε και ο 
χρόνος γυμναστικής (αν έκαναν).

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΙ ΩΡΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Οι συμμετέχοντες που περνούσαν πολ-

λές ώρες καθισμένοι μπροστά στην τηλεό-
ραση (4 ή και περισσότερες ώρες την ημέ-
ρα) εμφάνιζαν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
σε σύγκριση με εκείνους που κάθονταν 
λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα. Αντίθετα, 
όσοι κάθονταν περισσότερο στην εργασία 

τους αντιμετώπιζαν τα ίδια ποσοστά κιν-
δύνου με εκείνους που κάθονταν λιγότε-
ρο. «Αυτό μπορεί να συμβαίνει, διότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να πα-
ρακολουθούν τηλεόραση για ώρες δίχως 
να κινούνται, ενώ οι περισσότεροι εργα-
ζόμενοι σηκώνονται συχνά από το γρα-
φείο τους», αναφέρει ο διευθύνων της 
μελέτης. «Ο συνδυασμός της ακινησίας 
με τα υψηλά θερμιδικά γεύματα εντείνει 
το πρόβλημα», συμπληρώνει.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ  
ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης, ότι 

η μέτρια έως έντονη σωματική άσκηση, 
μπορεί να μειώσει ακόμα και να εξαλεί-
ψει τις βλαβερές συνέπειες της καθιστι-
κής τηλεθέασης. 
Ακόμα και για τους πιο «αφοσιωμένους» 

τηλεθεατές, η γυμναστική, όπως το γρή-
γορο περπάτημα ή η αερόβια άσκηση, 
μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προ-
σβολών ή εγκεφαλικών επεισοδίων. 
«Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών 

νοσημάτων ακόμα και με την πολύωρη 
τηλεθέαση αποφεύγεται επιτυχώς, εφό-
σον τα άτομα γυμνάζονταν για περίπου 
150 λεπτά την εβδομάδα», καταλήγουν οι 
ερευνητές.                                            © in.gr 

Οι διαβητικές γυναίκες  Οι διαβητικές γυναίκες  
αντιμετωπίζουν υψηλότερο  αντιμετωπίζουν υψηλότερο  
κίνδυνο θνησιγένειαςκίνδυνο θνησιγένειας

Ποιος τύπος καθιστικής ζωής  
δυσχεραίνει την υγεία; 
Η καθιστική ζωή έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και πρόωρου 
θανάτου, νέα έρευνα όμως υποστηρίζει ότι δεν είναι όλοι οι «τύπου καθισιού» εξίσου επιβλαβείς 

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

supermarchepa.com

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021 · from monday june 7th to sunday june 13t2021 · from monday june 7th to sunday june 13th 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

MUFFINS ANGLAIS MUFFINS ANGLAIS 
GADOUAGADOUA

English MuffinsEnglish Muffins
342g342g

MELON D’EAU ENTIERMELON D’EAU ENTIER
Whole WatermelonWhole Watermelon

8 à 9lbs8 à 9lbs

TARALLINI ILIOSTARALLINI ILIOS
200g200g

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
CHAPMAN’S ORIGINALCHAPMAN’S ORIGINAL

Ice CreamIce Cream
2L2L

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES 
OU NATURELLESOU NATURELLES

Marinated or Natural Lamb ChopsMarinated or Natural Lamb Chops
22.02/kg22.02/kgNOUVELLE-ZÉLANDE

CROUSTILLES KETTLECROUSTILLES KETTLE
ChipsChips
220g220g

THON PÂLE THON PÂLE 
ENTIER DANS ENTIER DANS 

L’HUILE D’OLIVE L’HUILE D’OLIVE 
RIO MARERIO MARE

Solid Light Tuna Solid Light Tuna 
in Olive Oilin Olive Oil

3x80g*3x80g*
*variétés en *variétés en 

magasinmagasin

TOMATES EN TOMATES EN 
CONSERVE CONSERVE 
PRIMO PRIMO 
Canned TomatoesCanned Tomatoes
796ml796ml

PÂTE DE TOMATE PÂTE DE TOMATE 
PRIMOPRIMO

Tomato PasteTomato Paste
156ml156ml

FROMAGE KEFALOTYRI AUFROMAGE KEFALOTYRI AU
LAIT DE BREBISLAIT DE BREBIS

CheeseCheese
15.41/kg15.41/kg

GRÈCE

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MI-MAIGRE FRAIS
Fresh Medium Ground BeefFresh Medium Ground Beef
6.59/kg6.59/kg

SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUESAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
(DEMI OU ENTIER)(DEMI OU ENTIER)
Fresh Atlantic Salmon (Half or Whole)Fresh Atlantic Salmon (Half or Whole)
8.80/kg8.80/kg CANADA

LAITUE EN FEUILLES LAITUE EN FEUILLES 
(ROUGE OU VERTE)(ROUGE OU VERTE)

Leaf Lettuce (Red or Green)Leaf Lettuce (Red or Green)

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

PÊCHES À CHAIR BLANCHEPÊCHES À CHAIR BLANCHE
White Flesh PeachesWhite Flesh Peaches

2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μία από τις πιο σημαντικές πινα-
κίδες για τους οδηγούς, το STOP 

εκτός από την «εντολή» για το σταμάτη-
μα του αυτοκινήτου σημαίνει ταυτόχρο-
να ότι πρέπει να δοθεί και μεγάλη προ-
σοχή. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ωστόσο, 
γιατί το σχήμα της είναι οκτάγωνο; Τι 
σημαίνουν οι τόσες πολλές πλευρές και 
για ποιο λόγο για παράδειγμα δεν είναι 
τετράγωνο;
Στις αρχές του 20ου αιώνα, λοιπόν, οι 

αμερικάνικοι δρόμοι ήταν ένα χάος. Οι 
οδηγοί δε χρειάζονταν άδεια οδήγησης, 
δεν υπήρχαν γραμμές που να διαχώρι-
ζαν τους δρόμους και τις πλευρές του, 
και φυσικά δεν είχαν ακόμη επινοηθεί οι 
πινακίδες στάσης.

Το πρώτο επίσημο σήμα STOP εμφα-
νίστηκε στο Ντιτρόιτ το 1915, και ήταν 
ένα μικρό, λευκό και τετράγωνο σχήμα 
με μαύρα γράμματα, που σε καμία περί-
πτωση δε θυμίζει το σημερινό κατακόκ-
κινο και σε οκτάγωνο σχήμα STOP που 
όλοι ξέρουμε. 
Το 1923, ωστόσο, ένα παράρτημα του 

τμήματος αυτοκινητόδρομων του Μι-
σισιπή πρότεινε μια αλλαγή, κατά την 
οποία το ίδιο το σχήμα της πινακίδας θα 
μπορούσε να υποδηλώσει το είδος του 
κινδύνου μπροστά. 
Η λογική ήταν πολύ απλή μάλιστα, κα-

θώς όσο περισσότερες πλευρές έχει μία 
πινακίδα, τόσο πιο επικίνδυνη είναι η 
επικείμενη διαδρομή.

Μέχρι το 1935 είχαν χρησιμοποιηθεί 
διάφορα χρώματα για τις συγκεκριμένες 
ταμπέλες, μέχρι που υιοθετήθηκε η πρό-
ταση των συγκοινωνιολόγων που εξέ-
δωσαν ένα 116σέλιδο έγγραφο με τίτλο 
«Εγχειρίδιο για την ενοποίηση των συ-
σκευών οδικής κυκλοφορίας» το οποίο 
πρότεινε η πινακίδα του STOP να είναι 
κίτρινη με μαύρα γράμματα. Η σημερινή 
της μορφή, ωστόσο, με το κόκκινο φόντο 
και τα λευκά γράμματα, υιοθετήθηκε το 
1954 με την επανέκδοση του εγχειριδί-
ου.
Οι κύκλοι, λοιπόν, που θεωρούνταν ότι 

έχουν άπειρες πλευρές, χαρακτηρίζουν 
τους πιο σημαντικούς κινδύνους, όπως 
οι σιδηροδρομικές διασταυρώσεις. 

Τα οκτάγωνα υποδηλώνουν τους δεύ-
τερους πιο επικίνδυνους κινδύνους, 
όπως οι διασταυρώσεις και οι ρομβο-
ειδείς πινακίδες τα λιγότερα δύσκολα 
περάσματα, ενώ τα ορθογώνια ήταν 
αυστηρά ενημερωτικά. Μια φιλοσοφία 
που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. 
Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοι-

χείο: 
Το STOP είναι το μοναδικό οκτάγωνο 

σήμα για να μπορεί να διαβάζεται και 
από την αντίθετη κατεύθυνση, ώστε να 
το ξεχωρίζουν και οι οδηγοί που έρχο-
νται προς αυτό από την αντίθετη κατεύ-
θυνση. 

© Newsbeast.gr

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημει-
ώθηκε σε αστυνομικό τμήμα της 

ανατολικής Κρήτης, όταν εμφανίστηκε 
ένας 48χρονος Κρητικός και ομολόγη-
σε ότι είχε διαπράξει ληστεία σε τραπε-
ζικό κατάστημα στην Αλικαρνασσό το… 
1996! 
Ο 48χρονος άνδρας, που τότε ήταν… 

φοιτητής, είχε καταφέρει να αποσπά-
σει από την ταμία της τράπεζας το ποσό 
των 450.000 δραχμών.
Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ο 48χρονος 

ένιωσε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου 
για να ζητήσει συγγνώμη με τον τρόπο 
του και να επιστρέψει μέσω της Αστυ-
νομίας στην τράπεζα το ποσό των 1.330 
ευρώ, όσα δηλαδή και τα χρήματα που 
είχε αποσπάσει τότε.
Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους εμ-

βρόντητους αστυνομικούς τους λόγους 
που τον οδήγησαν να προβεί σε αυτή την 
ομολογία τόσα χρόνια μετά. 
Για τη συγκεκριμένη ληστεία του 

1996, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 

Αρχές Ασφαλείας είχαν ταυτοποιήσει ως 
εμπλεκόμενο ένα άλλο άτομο, σε βάρος 
του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.
Πηγές αναφέρουν ότι ο 48χρονος περι-

έγραψε με λεπτομέρειες πώς διέπραξε 
τη ληστεία, ισχυριζόμενος ότι ήταν μό-
νος του. Έδωσε στην ταμεία ένα σημεί-
ωμα στο οποίο ανέφερε ότι έφερε πάνω 
του πιστόλι και υπό την απειλή αυτή, 
κατάφερε να αποσπάσει τα χρήματα. 
Το κίνητρο για τη ληστεία ήταν ότι χρω-
στούσε λόγω τζόγου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλέον η 
υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαι-
οσύνης, αφού η κατάθεση με τα όσα 
ομολογεί και περιγράφει ο 48χρονος θα 
διαβιβαστούν στην αρμόδια Εισαγγελική 
Αρχή για τα περαιτέρω.
Σε ό,τι αφορά τα χρήματα που παρέ-

δωσε στο Αστυνομικό Τμήμα, θα κατα-
τεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

© cretalive.gr

ΓΙΑΤΙ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ  ΓΙΑΤΙ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ  
ΤΟΥ «STOP»ΤΟΥ «STOP»    
είναι οκτάγωνη;είναι οκτάγωνη;

Πότε υιοθετήθηκε  
η σημερινή της  

μορφή που όλοι 
γνωρίζουμε

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Ομολόγησε ληστεία  Ομολόγησε ληστεία  
25 χρόνια μετά και  25 χρόνια μετά και  

επέστρεψε τα χρήματα!επέστρεψε τα χρήματα!

Η ληστεία έγινε το 1996 και Η ληστεία έγινε το 1996 και 
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης 

σε βάρος άλλου ατόμου | σε βάρος άλλου ατόμου | 
Τι «εξομολογήθηκε» στους Τι «εξομολογήθηκε» στους 

αστυνομικούς και τους άφησε αστυνομικούς και τους άφησε 
με το στόμα ανοικτό...με το στόμα ανοικτό...

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

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

$295,500
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!

Μαζική αντίδραση στα lockdown 
που επιβλήθηκαν αυτούς τους μή-

νες, λόγω του κορωνοϊού, από χιλιάδες 
δικηγόρους και γιατρούς. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το «thegatewaypundit», 
1.000 δικηγόροι και 10.000 επιστήμονες 
καταθέτουν μήνυση, για να ξεκινήσει μία 
δίκη παρόμοια με αυτή της Νυρεμβέργης 
για την απάτη με τον κορωνοϊό, που από 
επιδημία ενός ιού έχει μετατραπεί σε πο-
λιτική επιδημία ελέγχου του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

Όπως υποστηρίζει ο Γερμανός δικηγό-
ρος Δρ. Reiner Fuellmich (φωτ.) οι τεχνο-
κράτες που ώθησαν τις κυβερνήσεις να 
κλειδώσουν τους πολίτες πρέπει να δικα-
στούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπό-
τητας. 

Ο δικηγόρος, ο οποίος έχει επίσης άδεια 
για να ασκεί το Δίκαιο στις ΗΠΑ, οργανώ-
νει μια ομάδα χιλιάδων συμμετεχόντων 
δικηγόρων που θέλουν να κάνουν ένα 
«δεύτερο δικαστήριο της Νυρεμβέργης» 
εναντίον στελεχών της ελίτ, που είναι 
υπεύθυνη γι’ αυτό που αποκαλεί «σκάν-
δαλο της απάτης του κορωνοϊού».
Ο Fuellmich βρισκόταν στη νομική ομάδα 

που κέρδισε μια μεγάλη αγωγή εναντίον 
της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας 

Volkswagen σε μια υπόθεση του 2015. 
Επίσης, συμμετείχε σε αγωγή που εξέθε-
σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της 
Γερμανίας, την Deutsche Bank, ως εγκλη-
ματική επιχείρηση.
Η τράπεζα διατάχθηκε πρόσφατα από το 

υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να πλη-
ρώσει 130 εκατομμύρια δολάρια για την 
επίλυση διεφθαρμένων πρακτικών που 

περιλάμβαναν ξέπλυμα χρήματος, δωρο-
δοκία και απάτη μεταξύ των ετών 2009 
και 2016.

Πιστεύει, ότι οι απάτες που διαπράχθη-
καν από τη Volkswagen και τη Deutsche 
Bank δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τη 
ζημία που προκάλεσαν οι υπεύθυνοι για 
την κρίση του κορωνοϊού, η οποία οδήγη-
σε στην παράνοια των ΜΜΕ, την κυβερ-
νητική υπέρβαση και την ανθρωπότητα σε 
δεινά, τα οποία δεν έχουν ακόμη ποσοτι-
κοποιηθεί πλήρως.
Ο Fuellmich δήλωσε πως «η αλή-

θεια αποκαλύπτεται από τους αριθ-
μούς», αναφέροντας τα στοιχεία που δεί-
χνουν ότι ο Covid-19 δεν έχει προκαλέσει 
σημαντική αύξηση σε θανάτους μέσα στο 
2020, σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια. 

Η ομάδα υποστηρίζει ότι τα τεστ που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό 
του Covid-19 ήταν ελαττωματικά και χρη-
σιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημά-
των κατά της ανθρωπότητας.

Ο Fuellmich και η ομάδα του παρουσι-
άζουν ένα λανθασμένο PCR τεστ και την 
εντολή που δίνουν οι ιατροί για να κατα-
γραφεί ο θάνατος ως θάνατος Covid – κάτι 
που υποστηρίζουν πως είναι απάτη. 

«Τα τεστ PCR δε σχεδιάστηκαν για την 
ανίχνευση παθογόνων και είναι σχεδόν 
100% ανακριβή σε 35 κύκλους. Όλες οι δο-
κιμές PCR που πραγματοποιούνται από το 
CDD γίνονται από 37 έως 45 κύκλους. Το 
CDC γνωρίζει ότι δεν επιτρέπονται δοκι-
μές άνω των 28 κύκλων για θετικό και αξι-
όπιστο αποτέλεσμα. Αυτό ακυρώνει πάνω 
από το 90% των υποτιθέμενων Covid περι-
πτώσεων που εντοπίστηκαν από τη χρήση 
αυτού του εσφαλμένου τεστ. Εκτός από 
τις εσφαλμένες εξετάσεις και τα ψευδή πι-
στοποιητικά θανάτου και το ίδιο το «πει-
ραματικό» εμβόλιο παραβιάζει το άρθρο 
13 της Σύμβασης της Γενεύης», τονίζει 
ο Fuellmich.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης 
της Γενεύης του 1949 «απαγορεύεται 
ο ακρωτηριασμός και τα ιατρικά ή επιστη-
μονικά πειράματα που δεν απαιτούνται 
για την ιατρική περίθαλψη ενός προστα-
τευόμενου ατόμου».

Η ομάδα του Fuellmich ισχυρίζεται επί-
σης ότι: «Το «πειραματικό» εμβόλιο παρα-
βιάζει και τους 10 Κώδικες της Νυρεμβέρ-
γης – που επιφέρουν τη θανατική ποινή 
για όσους προσπαθούν να παραβιάσουν 
αυτούς τους Διεθνείς Νόμους».

© pronews.gr

ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ  
ΤΟΥ «ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ» ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Χιλιάδες γιατροί και δικηγόροι  Χιλιάδες γιατροί και δικηγόροι  
ξεκινούν νέα δίκη της Νυρεμβέργηςξεκινούν νέα δίκη της Νυρεμβέργης
Ζητούν να πληρώσουν οι «ειδικοί»  
που οδήγησαν σε σκληρά lockdown
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ακολουθώντας τον κεντρικό οδικό άξονα 
που διασχίζει την Περιφερειακή Ενό-

τητα Ρεθύμνου από βορρά (από την πόλη 
του Ρεθύμνου) προς νότο, αφού περάσουμε 
από τους Αρμένους και το Σπήλι, φθάνου-
με στα Ακούμια, ορεινό χωριό με γραφικά 
σοκάκια, χτισμένο σε υψόμετρο 530 μέτρα, 
στη θέση όπου διασταυρώνονται οι δρόμοι 
που οδηγούν, αφενός στο γνωστό τουριστι-
κό θέρετρο της Αγίας Γαλήνης και αφετέρου 
στην Τριόπετρα. 
Η Μικρή και η Μεγάλη Τριόπετρα, ανατολι-

κά και δυτικά των τριών βράχων αντίστοιχα, 
συναρπάζουν όλους όσοι αποζητούν για τις 
διακοπές τους έναν τόπο που καταφέρνει να 
διατηρεί την άγρια ομορφιά του, που δεν πα-

ρασύρεται από τις σειρήνες του μαζικού του-
ρισμού, που προσφέρει την πολυπόθητη αί-
σθηση της ιδιωτικότητας, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου. 
Η υπάρχουσα τουριστική υποδομή (τα-

βέρνες για όσους επιθυμούν φρέσκο ψάρι, 
ομπρέλες και ξαπλώστρες, λιγοστά δωμάτια) 
δεν ενοχλεί σε καμία περίπτωση τους παρα-
θεριστές, που είναι βέβαιο ότι θα φύγουν 
από την Τριόπετρα έχοντας συγκρατήσει στη 
μνήμη τους την απέραντη παραλία με τα γα-
λαζοπράσινα νερά, το δυνατό αλλά και συ-
νάμα ζωογόνο αέρα του Λιβυκού πελάγους, 
το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, την ηρεμία και τη 
χαλάρωση που προσφέρει απλόχερα ο ελκυ-
στικός αυτός προορισμός της Μεγαλονήσου.

ΤΡΙΌΠΕΤΡΑ ΡΕΘΎΜΝΌΎ:  ΤΡΙΌΠΕΤΡΑ ΡΕΘΎΜΝΌΎ:  
Τα κρυστάλλινα νερά  Τα κρυστάλλινα νερά  

του Λιβυκού πελάγουςτου Λιβυκού πελάγους

Τριόπετρα Ρεθύμνου:  
μια παραθαλάσσια περιοχή  
εξαιρετικού φυσικού κάλλους,  
με τρεις χαρακτηριστικούς,  
εντυπωσιακούς βράχους  
στη μαγευτική ακρογιαλιά της,  
που βρέχεται από τα κρυστάλλινα  
νερά του Λιβυκού πελάγους.  

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

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999 1-888-833-4209  |  514-322-2625  |  www.neocafe.ca

We’re Hiring
• Customer Service / Order Desk
• Bookkeeper/ Accounting Department
• Factory / Warehouse
• Delivery Driver
• Service Technicians
   Please submit your resume to: cv@neocafe.ca

Strawberry
Smoothies

made from 
real fruit purée 

Also available in
other fruit  

flavors
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Η πανδημία ξεκίνησε από το Wuhan 
της Κίνας το Νοέμβριο του 2019 – 

χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί η πιθα-
νότητα να προέρχεται από κάποιο εργα-
στήριο βιολογικών όπλων, σύμφωνα με το 
αμερικανικό δελτίο των ατομικών επιστη-
μόνων (Bulletin of Atomic Scientists). 

Βασίλης Βιλιάρδος* 
© analyst.gr

Από την Κίνα εξαπλώθηκε δυτικά στο Μι-
λάνο της Ιταλίας και ανατολικά στο Seattle 
των Η.Π.Α. – ενώ μεταλλάχθηκε στην Ιτα-
λία και έπληξε τρεις αμερικανικές Πολιτεί-
ες (Νέα Υόρκη, New Jersey, Connecticut). 
Στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, προκαλώντας το θάνατο 
άνω των 3,2 εκ. ανθρώπων – ενώ ακόμη 
και σήμερα είναι εκτός ελέγχου στη Βρα-
ζιλία και στην Ινδία. Προφανώς, οι υγει-
ονομικές Αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο 
δεν ήταν προετοιμασμένες για συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης, όπως η συγκεκριμένη 
– ενώ πολλά δημόσια συστήματα υγείας, 
όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην 
Ελλάδα, είχαν τεράστιες αδυναμίες λόγω 
της πολιτικής των άμεσων ή έμμεσων 
μνημονίων. Εκτός αυτού, υπήρξαν παντού 
σοβαρές ελλείψεις προσωπικών προστα-
τευτικών εργαλείων – μασκών, οξυγόνου, 
τεστ και εκπαιδευμένου προσωπικού. 
Όσον αφορά δε την Κίνα, επέδειξε εγκλη-
ματική αμέλεια σε σχέση με τη συγκάλυ-
ψη της πανδημίας – ενώ δεν επέτρεψε σε 
ξένους εμπειρογνώμονες να ερευνήσουν 
το ξέσπασμα του Covid ή τις πιθανές θε-
ραπείες επί τόπου, κατηγορώντας επί 
πλέον άλλες χώρες για αμέλεια.

Η απάντηση τώρα στην πανδημία, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ήταν το κλείδωμα 
των οικονομιών, τα lockdown – τα οποία, 

ενώ δεν ωφέλησαν καθόλου την καταπο-
λέμηση της πανδημίας αλλά, αντίθετα, 
έθεσαν σε κίνδυνο την Υγεία πολλών αν-
θρώπων που έπασχαν από άλλες παθή-
σεις, υπήρξαν εξαιρετικά καταστροφικά 
για την Οικονομία. 
Το γεγονός δε, ότι υπήρχαν επιστημο-

νικές μελέτες που απεδείκνυαν πως τα 
κλειδώματα δε λειτουργούν, όσον αφορά 
τον περιορισμό ενός ιού ήδη από το 2006, 
τεκμηριώνει πως επρόκειτο για μία ανεύ-
θυνη πολιτική – ενώ στοιχεία από 50 Πο-
λιτείες των Η.Π.Α. που εφάρμοσαν διαφο-
ρετικές πολιτικές κλειδώματος και 30 άλ-
λων χωρών διεθνώς, έχουν αποδείξει πως 
δεν υπάρχει καμία απολύτως συσχέτιση 
μεταξύ των κλειδωμάτων και της εξάπλω-
σης του ιού. Με απλά λόγια, τα αυστηρά, 
τα μέτρια ή τα καθόλου κλειδώματα, είχαν 
ως αποτέλεσμα παρόμοια περιστατικά και 
θανάτους – οπότε τα lockdown δεν είχαν 
καμία σημαντική επίδραση στην πορεία 
της νόσου (πηγή: Rickards). 

Από την άλλη πλευρά όμως, τα κλειδώ-
ματα κατέστρεψαν μαζικά επιχειρήσεις, 
νοικοκυριά και θέσεις εργασίας – αυξάνο-
ντας παράλληλα τα δημόσια ελλείμματα 
και τα χρέη, τόσο των κρατών, όσο και του 
ιδιωτικού τομέα, ταυτόχρονα με τις εισο-
δηματικές ανισορροπίες και τις φούσκες. 
Μεγάλα τμήματα της οικονομίας πολλών 
χωρών καταστράφηκαν και δε θα ανα-
κάμψουν ποτέ – ενώ από την πλευρά της 
υγείας αυξήθηκαν οι θάνατοι από άλλες 
ασθένειες, οι αυτοκτονίες, οι καταθλίψεις, 
η κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, κα-
θώς επίσης η ενδοοικογενειακή βία και 
κακοποίηση. 
Οι κυβερνήσεις λοιπόν υιοθέτησαν πο-

λιτικές κλειδώματος, χωρίς να γνωρίζουν 
εάν θα λειτουργούσαν – καθώς επίσης χω-
ρίς να λάβουν υπόψιν τους το κόστος τους, 

το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 
πλούτου και παραγωγής, ύψους πολλών 
δις ή τρις €, ανάλογα με το μέγεθος της 
κάθε χώρας. Φυσικά δεν ήταν μόνο οι κυ-
βερνήσεις ένοχες, αλλά και οι επιστήμο-
νες – με τις αλλοπρόσαλλες και αλληλο-
συγκρουόμενες τοποθετήσεις τους. Στην 
πραγματικότητα βέβαια, οι κυβερνήσεις 
χρησιμοποίησαν την «επιστήμη», για να 
δικαιολογήσουν τις δρακόντειες πολιτικές 
τους – όπως τεκμηριώθηκε σε πολλά κρά-
τη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα.

Πολύ συχνά, οι κυβερνήσεις και οι επι-
στήμονες εργαζόντουσαν μαζί, με την επι-
στήμη να παρέχει λανθασμένες προβολές 
και με τις κυβερνήσεις να υιοθετούν τις 
κακές συμβουλές – χρησιμοποιώντας τες 
για να επιβάλλουν καταστροφικές πολιτι-
κές στις κοινωνίες. Εν προκειμένω, υπάρ-
χουν πάρα πολλά παραδείγματα – εκ των 
οποίων, το χειρότερο είναι αυτό του μο-
ντέλου του Imperial College London (ICL), 
με τις απίστευτα λανθασμένες προβλέ-
ψεις του. 

Όλοι φυσικά γνωρίζουμε, πως το οποιο-
δήποτε μοντέλο είναι τόσο καλό, όσο οι 
υποθέσεις, επάνω στις οποίες στηρίζεται 
– ενώ ο κάθε επιστήμονας γνωρίζει πως 
δεν υπάρχουν τέλεια μοντέλα. Εάν είναι 
λοιπόν υπεύθυνος, ενημερώνει συνεχώς 
τις υποθέσεις, έτσι ώστε να αποκλίνουν 
λιγότερο από την πραγματικότητα – ενώ 
απορρίπτει αμέσως ένα ελαττωματικό μο-
ντέλο, ξεκινώντας να δημιουργήσει ένα 
καλύτερο. 
Δυστυχώς όμως, κάτι τέτοιο δε συμβαί-

νει με τους «επιστήμονες» που ενδιαφέ-
ρονται περισσότερο για την προβολή τους, 
για την εικόνα τους και για τη δύναμη που 
τους προσφέρει – παρά για την επιστήμη 
τους και το κοινό καλό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι κυβερνήσεις υι-

οθέτησαν τα εφιαλτικά σενάρια του μο-
ντέλου του ICL, επιβάλλοντας κλειδώμα-
τα που είχαν και θα έχουν ακόμη πιο εφι-
αλτικές συνέπειες – ενώ οι μόνες ιατρι-
κές συστάσεις που είχαν νόημα, ήταν το 
πλύσιμο των χεριών και η παραμονή στο 
σπίτι, εάν υπήρχαν συμπτώματα. Καμία 
άλλη. Άλλωστε δεν υπήρξαν κλειδώματα 
κατά τη διάρκεια της ασιατικής γρίπης 
του 1957, της γρίπης του Χονγκ Κονγκ του 
1968 ή οποιασδήποτε άλλης.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Περαιτέρω, οι συνέπειες των ανεύθυνων 

κλειδωμάτων δεν έχουν φανεί ακόμη σε 
ολόκληρο το μέγεθος τους – όπως στο πα-
ράδειγμα των Η.Π.Α., όπου η Fed τύπωσε 
πάνω από 4 τρις $ νέα χρήματα, ενώ το 
Κογκρέσο ενέκρινε 3 τρις $ για νέες δα-
πάνες του προϋπολογισμού υπό τον πρό-
εδρο Trump και 1,9 τρις $ υπό τον Biden. 
Εκτός αυτού, θα δαπανηθούν ακόμη περί 
τα 4 τρις $ για υποδομές κλπ. από το 2021 
– με την αναβίωση του φαντάσματος του 
πληθωρισμού να θεωρείται σχεδόν βέ-
βαιη. 
Η παραπάνω γιγαντιαία νομισματική και 

δημοσιονομική απάντηση στην πανδη-
μία, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
το ορατό μέρος της «διάσωσης» – αφού 
υπάρχει επί πλέον ένα αόρατο που δεν 
αφορά τις άμεσες εκπτώσεις, καθώς επί-
σης τις στηρίξεις των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων. Το αόρατο αυτό μέρος 
συνίσταται κυρίως στις περιόδους ανοχής 
ή χάριτος στις υποχρεώσεις δανεισμού ή 
μίσθωσης – καθώς επίσης στην παροχή 
επιστρεπτέων προκαταβολών κλπ. 

Για παράδειγμα, αποφασίσθηκε η μη 
πληρωμή τόκων για τα δάνεια, η καθυ-
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στέρηση των χρεολυσίων (δόσεις), η επι-
δότηση των ενοικίων ή η μη πληρωμή τους 
– όπου όμως οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει 
να πληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια ή 
τους φόρους ιδιοκτησίας κοκ. 

Ορισμένα δε από αυτά τα μέτρα θα προ-
σβληθούν στα δικαστήρια – αμφισβητώ-
ντας την επιβολή τους. 

Με απλά λόγια, ο πλήρης οικονομικός 
αντίκτυπος της πανδημίας δεν έγινε ποτέ 
αισθητός, εν μέρει επειδή πλήθος δανείων 
και άλλων υποχρεώσεων παρέμειναν σε 
αναστολή – οπότε, όταν όλες αυτές οι «επι-
στρεπτέες πληρωμές/προκαταβολές» κα-
ταστούν απαιτητές, θα ακολουθήσουν μα-
ζικές αθετήσεις πληρωμών και χρεοκοπίες. 
Προφανώς λοιπόν, οι οικονομικές ζημίες 

που έχουν προκαλέσει τα κλειδώματα δε 
θα εξισορροπηθούν μέσα σε λίγες εβδο-
μάδες ή μήνες – ενώ ένα μεγάλο μέρος του 
χαμένου πλούτου θα είναι μόνιμο, επιβα-
ρύνοντας όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και 
τις επόμενες γενιές. 

Η ανάπτυξη θα επιστρέψει μεν, αλλά θα 
είναι αδύναμη – παρά τις αντίθετες προ-
βλέψεις πολλών «ειδικών». 
Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνει ένα ακό-

μη πολιτικο-οικονομικό λάθος, όπως με τα 
κλειδώματα – με την πρόβλεψη ρυθμών 
ανάπτυξης που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να οδηγή-
σουν σε λανθασμένες αποφάσεις. 

Η ΕΛΛΑΔΑ 
Στο παράδειγμα της Ελλάδας, μετά τα 24 

δις € που σπατάλησε η κυβέρνηση το 2020 
με δανεικά για καταναλωτικούς και όχι για 
επενδυτικούς σκοπούς, με την ύφεση στο 
11,5% περίπου και όχι στο 8,2% λόγω των 
αλχημειών της ΕΛΣΤΑΤ, σχεδιάζεται η σπα-

τάλη ακόμη 16 δις € για το 2021 ή στο 9,7% 
του ΑΕΠ μας των 165 δις € – με την πρόβλε-
ψη ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 4%, 
οπότε πολύ χαμηλότερου από τα χρήματα 
που θα δαπανηθούν. 
Εν προκειμένω, θα είχε κάποια λογική 

μόνο εάν η ΕΕ μας έχει υποσχεθεί τη δια-
γραφή των χρεών της πανδημίας – αφού 
διαφορετικά η χώρα μας θα οδηγηθεί πολύ 
σύντομα σε ένα πολύ πιο αυστηρό μνημό-
νιο από το σημερινό της «ενισχυμένης επο-
πτείας», όπου πράγματι χρησιμοποιούμα-
στε ως πειραματόζωο του Ν472/2013 της 
ΕΕ. 
Με δεδομένο δε, το ότι έχουμε ήδη υπο-

θηκεύσει τα πάντα, ενώ τα χρέη μας (δημό-
σιο, κόκκινο ιδιωτικό, εξωτερικό) είναι στη 
στρατόσφαιρα, θα μας ζητηθούν ως ανταλ-
λάγματα για την αδυναμία πληρωμής των 
υποχρεώσεων μας, ξανά εθνικές παραχω-
ρήσεις – όπως του ονόματος της Μακεδονί-
ας, έναντι των 95 δις € που έληγαν το 2018 
και δεν είμαστε σε θέση να εξοφλήσουμε. 

Εκτός αυτού, υπάρχει το πρόβλημα των 
τραπεζών, όπου το δημόσιο κινδυνεύει να 
εκπέσουν οι εγγυήσεις του των 24 δις € για 
τα προγράμματα Ηρακλής Ι και ΙΙ, σύμφωνα 
με φιλοκυβερνητικά έντυπα – όπως δυστυ-
χώς έχουμε προβλέψει. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον αναβαλλό-

μενο φόρο (16,5 δις €) που η Τράπεζα της 
Ελλάδας θεωρεί βραδυφλεγή βόμβα στα 
θεμέλια του συστήματος – ενώ η πιθανότα-
τη ενεργοποίηση του στην Τράπεζα Αττικής, 
θα είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Επίσης, με την ενδεχόμενη επιβάρυνση 
των τραπεζών στα πλαίσια του IFRS-9, όπως 
έχουν προειδοποιήσει τόσο η ΤτΕ, όσο και η 
KPMG – όπου η πρώτη αναφέρεται σε πολ-
λά «λουκέτα» επιχειρήσεων μετά το τέλος 
της πανδημίας, όταν σταματήσουν τα προ-
γράμματα στήριξης. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την έκθεση 
του τραπεζικού συστήματος στον ELA της 
ΕΚΤ – σε επίπεδα που πλησιάζουν τα αντί-
στοιχα του 2015. 

Στα πλαίσια αυτά, θα ήταν λάθος να θε-
ωρηθεί πανάκεια ο τουρισμός – ακόμη και 
αν υποθέσουμε πως θα υπερβεί τις προ-
βλέψεις ανόδου του στο 50% του 2019 ή τα 
9,1 δις € άμεσα έσοδα. 
Όσον αφορά δε το Ταμείο Ανασυγκρότη-

σης, η συμβολή του στο ΑΕΠ δε θα είναι ιδι-
αίτερα μεγάλη – ειδικά λόγω του τρόπου με 
τον οποίο θα δοθούν τα χρήματα. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ολοκληρώνοντας, είναι πια αποδεδειγμέ-

νο πως τα κλειδώματα ήταν καταστροφικά 
για την οικονομία, χωρίς να συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση της πανδημίας – οπότε 
πως η συγκεκριμένη πολιτική ήταν εντελώς 
λανθασμένη. 
Το λάθος όμως δεν πρέπει να συνεχισθεί, 

με την προσμονή μεγάλων ρυθμών ανά-
πτυξης και με νέα σπατάλη χρημάτων με 
δανεικά – ενώ θα πρέπει να ληφθούν άμε-
σα μέτρα για την επόμενη ημέρα, προτού η 
Ελλάδα οδηγηθεί σε μία ακόμη μεγάλη πε-
ριπέτεια, από την οποία αυτή τη φορά θα 
κινδυνεύσει να χαθεί ως Έθνος.
Λύσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρ-

χουν, όπως έχουμε αναλύσει πολλές φορές 
– αρκεί να υπάρχει σχέδιο, εθνική υπερη-
φάνεια και όραμα. 

Εν τούτοις, όταν διαπιστώνουμε πως τα 
λάθη συνεχίζονται, ενώ δε γίνεται καμία 
συζήτηση για το μέλλον της πατρίδας μας, 
κυριολεκτικά απογοητευόμαστε – χωρίς 
καμία διάθεση απαισιοδοξίας. ■
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Η απάντηση στην παν-
δημία, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ήταν το κλείδω-
μα των οικονομιών, τα 
lockdown – τα οποία, ενώ 
δεν ωφέλησαν καθόλου 
την καταπολέμηση της 
πανδημίας αλλά, αντίθε-
τα, έθεσαν σε κίνδυνο την 
Υγεία πολλών ανθρώπων 
που έπασχαν από άλλες 
παθήσεις, υπήρξαν εξαι-
ρετικά καταστροφικά για 
την Οικονομία. 

ΟΟι κυβερνήσεις υιοθέτησαν πολιτικές κλειδώ-ι κυβερνήσεις υιοθέτησαν πολιτικές κλειδώ-
ματος, χωρίς να γνωρίζουν εάν θα λειτουρ-ματος, χωρίς να γνωρίζουν εάν θα λειτουρ-

γούσαν – καθώς επίσης χωρίς να λάβουν υπόψιν γούσαν – καθώς επίσης χωρίς να λάβουν υπόψιν 
τους το κόστος τους, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τους το κόστος τους, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 
την απώλεια πλούτου και παραγωγής, ύψους πολ-την απώλεια πλούτου και παραγωγής, ύψους πολ-
λών δις ή τρις €, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε λών δις ή τρις €, ανάλογα με το μέγεθος της κάθε 
χώρας. χώρας. 
Φυσικά δεν ήταν μόνο οι κυβερνήσεις ένοχες, Φυσικά δεν ήταν μόνο οι κυβερνήσεις ένοχες, 

αλλά και οι επιστήμονες – με τις αλλοπρόσαλλες αλλά και οι επιστήμονες – με τις αλλοπρόσαλλες 
και αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις τους. και αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις τους. 
Στην πραγματικότητα βέβαια, οι κυβερνήσεις Στην πραγματικότητα βέβαια, οι κυβερνήσεις 

χρησιμοποίησαν την «επιστήμη», για να δικαιο-χρησιμοποίησαν την «επιστήμη», για να δικαιο-
λογήσουν τις δρακόντειες πολιτικές τους – όπως λογήσουν τις δρακόντειες πολιτικές τους – όπως 
τεκμηριώθηκε σε πολλά κράτη, μεταξύ των οποί-τεκμηριώθηκε σε πολλά κράτη, μεταξύ των οποί-
ων η Ελλάδα.ων η Ελλάδα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το συννεφιασμένο πρωινό της 6ης Ιου-
νίου 1944 πραγματοποιήθηκε η με-

γαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη 
αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά χρο-
νικά, η απόβαση στη Νορμανδία ή D-Day, 
όπως έμεινε στην ιστορία. Επρόκειτο για 
ένα κρίσιμο πλήγμα εναντίον της ναζιστι-
κής Γερμανίας και, όπως συμφωνούν οι 
ιστορικοί, ένα από τα σημεία που έκριναν 
την έκβαση του πολέμου.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Οι διαφωνίες των Συμμάχων για το αν θα 

έπρεπε να ασκηθεί πίεση από Νότο προς 
Βορρά ή να γίνει απόβαση μέσω Μάγχης, 
προκειμένου να ηττηθεί η Γερμανία, λύ-
θηκαν στη Διάσκεψη της Τεχεράνης (28 
Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1943). Ο Στά-
λιν, υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ, επέμε-
νε ότι η εισβολή στη Γαλλία ήταν ο μόνος 
τρόπος να ηττηθεί η Γερμανία.
Τον Ιανουάριο του 1944 άρχισε να προ-

ετοιμάζεται η επιχείρηση «Επικυρίαρχος» 
(Operation Overlord). O Αμερικανός στρα-
τηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ ορίστηκε 
ανώτατος διοικητής, με βρετανούς διοι-
κητές στο στρατό ξηράς, στο ναυτικό και 
την αεροπορία. Σύμφωνα με το σχέδιο, η 
επίθεση θα γινόταν σ’ ένα στενό μέτωπο 
στη Νορμανδία, στις βόρειες ακτές της 
Γαλλίας, από πέντε σώματα στρατού. Για 
την πραγματοποίησή της, ο Αϊζενχάουερ 
έπρεπε να συγκροτήσει το μεγαλύτερο 
στην ιστορία στόλο που επιχείρησε ποτέ 
απόβαση. Σε περίπτωση επιτυχίας, η από-
βαση θα αποτελούσε την απαρχή προέλα-
σης μεγάλων συμμαχικών δυνάμεων προς 
Ανατολάς μέσω της Γαλλίας, κατευθείαν 
στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας.
Το βασικότερο μέλημα για τους σχεδια-

στές της επιχείρησης, ήταν να μη μάθουν 
οι Γερμανοί το σημείο της απόβασης. 
Έτσι, οι δυνάμεις τους θα ήταν αναγκα-

σμένες να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την 
ακτογραμμή. Είχε καταρτιστεί εξάλλου 
σχέδιο παραπλάνησης, η επιχείρηση «Σω-
ματοφύλακας» (Operation Bodygard), που 
κατόρθωσε πέραν πάσης προσδοκίας να 
πείσει τον Χίτλερ, ότι κύριος στόχος ήταν 
η περιοχή του Καλέ, αρκετά βορειότερα 
της Νορμανδίας. Παρότι στη Γαλλία υπήρ-
χαν 58 γερμανικές μεραρχίες, μόνο οι 14 
βρίσκονταν στις ακτές της Νορμανδίας. 
Μεγάλη σημασία είχε και η αξιοποίηση 
της αεροπορικής υπεροχής των Συμμά-
χων, ώστε να εξουδετερωθεί η εχθρική 
πολεμική αεροπορία και να απομονωθεί 
το συγκοινωνιακό δίκτυο της Βόρειας Γαλ-
λίας.
Ενώ τα σχέδια τής απόβασης καταρτί-

ζονταν από Αμερικανούς και Βρετανούς 
στρατιωτικούς στην Αγγλία, ο Γερμανός 
στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ – γνωστός ως 
«αλεπού της ερήμου», από την προηγού-
μενη θητεία του στο αφρικανικό μέτωπο 
– επιφορτισμένος με την αναχαίτιση της 
αναμενόμενης απόβασης, ενίσχυσε τη 
γερμανική αμυντική οχύρωση κατά μή-
κος της ακτής της Γαλλίας με υποβρύχια 
εμπόδια, δεξαμενές καυσίμων, ανθεκτι-
κές στους βομβαρδισμούς, καθώς και με 
ναρκοπέδια. Το βασικό του πρόβλημα 
ήταν ότι έπρεπε να περιφρουρεί 3.000 
μίλια δυτικοευρωπαϊκής ακτής, από την 
Ολλανδία έως τα ιταλικά σύνορα.

Η ΑΠΟΒΑΣΗ
Η απόβαση στη βόρεια Γαλλία από την 

Αγγλία, προγραμματίστηκε τελικά για 
τις 5 Ιουνίου 1944, αλλά αναβλήθηκε 
για ένα εικοσιτετράωρο, λόγω της κακο-
καιρίας που επικρατούσε στο στενό της 
Μάγχης. Συγκροτήθηκε ένας τεράστιος 
στόλος, με επικεφαλής τον Άγγλο ναύ-
αρχο Μπέρτραμ Ράμσεϊ, ο οποίος περι-
λάμβανε 1.200 πολεμικά πλοία, 10.000 
αεροπλάνα, 4.126 αποβατικά σκάφη, 804 
μεταγωγικά πλοία και εκατοντάδες τεθω-

ρακισμένα άρματα αμφίβιων και άλλων 
αποστολών. 
156.000 άνδρες (73.000 Αμερικανοί και 

83.000 Βρετανο – Καναδοί) θα αποβιβά-
ζονταν στη Νορμανδία, από τους οποί-
ους 132.000 θα μεταφέρονταν με πλοία 
μέσω Μάγχης και 23.500 με αεροπλάνα. 
Τις χερσαίες δυνάμεις διοικούσε ο Άγγλος 
στρατηγός Μπέρναρντ Μοντγκόμερι, 
που είχε απέναντί του έναν παλαιό γνώρι-
μό του από τις επιχειρήσεις στην Αφρική, 
το Γερμανό στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ.
Η απόβαση με την κωδική ονομασία 

«Ποσειδών» (Operation Neptune) άρχι-
σε πριν από την αυγή της 6ης Ιουνίου σε 
πέντε ακτές κατά μήκος της Νορμανδίας, 
οι οποίες έφεραν τις κωδικές ονομασί-
ες Utah (Γιούτα), Omaha (Όμαχα), Gold 
(Χρυσός), Juno (Ήρα) και Sword (Σπαθί). 
Οι παραλίες που είχαν επιλεγεί για την 
απόβαση εκτείνονταν από τον ποταμό-
κολπο του Ορν ως το νοτιοδυτικό άκρο 
της χερσονήσου Κοταντέν. Την παραμο-
νή της επιχείρησης, βρετανικές μονάδες 
καταδρομέων είχαν πέσει πίσω από τις 
γραμμές του εχθρού, καταλαμβάνοντας 
γέφυρες – κλειδιά και αχρηστεύοντας τις 
επικοινωνίες των Γερμανών.

Οι τέσσερις ακτές καταλήφθηκαν εύκο-
λα και γρήγορα από τις συμμαχικές δυ-
νάμεις, ενώ στην πέμπτη, την «Όμαχα», 
αντιμετώπισαν σκληρή γερμανική αντί-
σταση. Με το σούρουπο, μεγάλα προγε-

φυρώματα είχαν ήδη δημιουργηθεί και 
στις πέντε περιοχές της απόβασης και 
η τελική επιχείρηση για τη συντριβή τής 
Γερμανίας είχε αρχίσει.
Για την επιτυχία της απόβασης, καθο-

ριστική ήταν η αεροπορική υπεροχή των 
Συμμάχων. Τα αεροπλάνα τους κατέστρε-
ψαν τις περισσότερες γέφυρες του Σηκου-
άνα στ’ ανατολικά και του Λίγηρα στα νό-
τια, εμποδίζοντας έτσι τους Γερμανούς να 
ενισχύσουν έγκαιρα τις προκεχωρημένες 
μονάδες τους στα προγεφυρώματα των 
ακτών της Νορμανδίας.

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΡΟ ΤΩΝ  
ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, οι Βρε-

τανοί θα καταλάμβαναν τη στρατηγικής 
σημασίας πόλη Καν την πρώτη ημέρα της 
απόβασης. Παρότι εξουδετέρωσαν γρήγο-
ρα τη γερμανική άμυνα, εν τούτοις έπρε-
πε να περιμένουν έως τις 9 Ιουλίου για να 
εισέλθουν νικηφόρα στην πόλη, εξαιτίας 
της εμφάνισης μιας μεραρχίας Πάντσερ, 
που καθήλωσαν τις δυνάμεις τους, αλλά 
και των διαφωνιών μεταξύ Αϊζενχάουερ 
και Μοντγκόμερι για θέματα τακτικής. 
Στον τομέα τους, οι Αμερικανοί αντιμετώ-
πισαν σοβαρή αντίσταση στη χερσόνησο 
Κοταντέν, αλλά τελικά κατέλαβαν το ζω-
τικής σημασίας λιμάνι του Χερβούργου 
στις 26 Ιουνίου.
Οι συνεχείς συγκρούσεις έφθειραν τα 

γερμανικά στρατεύματα και στις 25 Ιουλί-
ου ο στρατηγός Ομάρ Μπράντλεϊ διέσπα-
σε το δυτικό μέτωπο και μέσα σε λίγες μέ-
ρες εξάλειψε κάθε αντίσταση στην πορεία 
του προς το Σηκουάνα. 
Αντεπίθεση των γερμανικών τεθωρακι-

σμένων στο Μορτέν αποκρούστηκε (7-
13 Αυγούστου). Στα τέλη Αυγούστου οι 
Σύμμαχοι διέσχισαν το Σηκουάνα και το 
Σεπτέμβριο βρίσκονταν μπροστά στα γερ-
μανικά σύνορα.
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Η Απόβαση  Η Απόβαση  
στη Νορμανδίαστη Νορμανδία

Έμεινε  Έμεινε  
στην Ιστορία  στην Ιστορία  

ως D-Dayως D-Day

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   

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
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟ 1821 

Γιατί κυριάρχησε  Γιατί κυριάρχησε  
στο Αιγαίοστο Αιγαίο

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Οι αγώνες των Ελλήνων στην ξηρά 
δεν ήταν δυνατόν να στεφθούν από 

επιτυχία, χωρίς τη σύµπραξη τού Ναυτι-
κού, το οποίο θα εµπόδιζε τους Τούρκους 
να µεταφέρουν στρατεύµατα από τη Μ. 
Ασία και τη Θράκη στην Ελλάδα ή από 
τη Βόρεια Ελλάδα στην Πελοπόννησο, 
καθώς και να προσφέρουν βοήθεια στις 
φρουρές που είχαν εγκατασταθεί στα 
διάφορα φρούρια και στρατόπεδα της 
Ελλάδας και των νησιών της. 
Οι νησιώτες ήταν άνθρωποι φιλήσυχοι 

και µε ζήλο επιδίδονταν στο εµπόριο, 
αλλά οι περιστάσεις µετέβαλαν αυτούς 
σε θαλασσινούς ήρωες. 
Στον αγώνα πρωτοστάτησαν τα λεγόµε-

να τρία ναυτικά νησιά: Ύδρα, Σπέτσες και 
Ψαρά. Τα νησιά αυτά απέκτησαν σπου-
δαιότητα το 17ο αιώνα µε τη ναυτιλία και 
το εµπόριο. Ήταν εξαρτηµένα από τον κα-
πετάν πασά, δηλαδή τον Τούρκο ναύαρχο 
του Αιγαίου, κατέβαλλαν ετήσιο φόρο 
και έστελναν κάθε χρόνο µικρό αριθµό 
ναυτών για να υπηρετήσουν στο σουλτα-
νικό Ναυτικό, ενώ κατά τα άλλα ήταν αυ-
τόνοµα και αυτοδιοίκητα, γιατί δεν είχαν 
ούτε Τούρκους κατοίκους, ούτε Τούρκο 
διοικητή. Κυβερνούνταν ολιγαρχικά από 
την τάξη των πλούσιων ναυτικών, τους 
οποίους ονόµαζαν «νοικοκυραίους». 
Οι συνθήκες στην εποχή της Γαλλικής 

Επανάστασης (1789) – ιδιαίτερα δε ο 
βρετανικός και ο γαλλικός αποκλεισµός 
– έκαναν επικίνδυνη τη θαλασσοπορία, 
παρ’ όλα αυτά οι πόλεµοι της Γαλλικής 
Επανάστασης και του Ναπολέοντα ανέ-
πτυξαν το εµπόριο και τη ναυτιλία των 
νησιών. 
Χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο µετα-

ξύ του φηµισµένου Βρετανού ναυάρχου 
Οράτιου Νέλσον και του άσηµου, ακόµα, 
Έλληνα πλοιάρχου, Ανδρέα Μιαούλη: 
o Νέλσον κατάφερε, ύστερα από σειρά 
άκαρπων προσπαθειών, να αιχµαλωτίσει 
το µικρό εµπορικό πλοίο του Μιαούλη, 
µε το οποίο ο δαιµόνιος Έλληνας έσπα-
ζε συνεχώς το βρετανικό αποκλεισµό και 

πουλούσε πανάκριβα τα εµπορεύµατα 
που µετέφερε στην αποκλεισµένη Γαλ-
λία. Ο Νέλσον πλησίασε τον Μιαούλη και 
τον ρώτησε αν γνωρίζει την τιµωρία για 
την πράξη του. 
Αγέρωχα ο Έλληνας απάντησε: «Κρέµα-

σµα στο µεσιανό κατάρτι». 
Ο Νέλσον σάστισε µπροστά στην ψυ-

χραιµία και την τόλµη του Μιαούλη και 
χαµογελώντας έδωσε εντολή να αφεθεί 
ελεύθερος µαζί µε το καράβι του!

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 
Εκτός από τα τρία νησιά, Ναυτικό είχε 

και το Γαλαξίδι (στον Κορινθιακό Κόλπο), 
η Κάσος, η Μύκονος, καθώς και άλλα νη-
σιά του Αιγαίου. 
Υπολογίζεται ότι η Ελλάδα είχε συνολικά 

500 πλοία, συνολικού εκτοπίσµατος 130 
χιλ. τόνων µε 15.000 ναύτες και 5.000 πυ-
ροβόλα. Συγκεκριµένα, η δύναµη του Ελ-
ληνικού Ναυτικού κατά µία επίσηµη στα-
τιστική πριν από την επανάσταση, ήταν: 
Η ΥΔΡΑ διέθετε 124 πλοία, από τα οποία 

τα 37 εκτόπιζαν από 31 έως 100 τόνους, 
τα 19 από 101 έως 200, τα 32 από 201 
έως 300, τα 23 από 301 έως 400, τα 12 
από 400 έως 500 και µόλις ένα των 548 
τόνων. Από τα πλοία αυτά, κατάλληλα 
για επιχειρήσεις ήταν τα άνω των 100 τό-
νων, δηλαδή τα 87. 
Οι ΣΠΕΤΣΕΣ διέθεταν 44 πλοία κατάλλη-

λα για επιχειρήσεις, τα ΨΑΡΑ 40, η ΚΑ-
ΣΟΣ 31 µεγάλα πλοία από 200 έως 315 
τόνους και πολλά µικρότερα, η ΣΑΜΟΣ 
35 µικρά σκάφη και η ΑΝΔΡΟΣ 4 µεγάλα 

και πολλά µικρά που χρησιµοποιήθηκαν 
ως πυρπολικά. 
Από την αρχή της επανάστασης, οι Πε-

λοποννήσιοι απευθύνθηκαν µε επιστο-
λές και πρέσβεις στους νησιώτες στους 
οποίους µιλούσαν για τους θριάµβους 
τους και προσπαθούσαν να τους πείσουν 
να τρέξουν βοηθοί στον αγώνα. 
Επιστολή του Κολοκοτρώνη προς τους 

Υδραίους έλεγε: «Αν δεν ταχύνετε τον 
ερχοµό σας και πηγαίνει το πράγµα εις 
µάκρος, µπορεί να µας λείψει και εµάς 
το θάρρος και πλέον νεκρώνει το πράγµα 
και φαίνεται ότι είστε σεις αίτιοι όλου του 
γένους και όψεσθαι». 
Πρώτο από τα νησιά που επαναστάτη-

σαν ήταν οι Σπέτσες στις 26 Μαρτίου. 
Οι νησιώτες όπλισαν 53 πλοία και η 

χήρα Σπετσιώτισσα Μπουµπουλίνα 
ήταν από τους πρώτους που εξόπλισε µε 
δικές της δαπάνες στολίσκο, στον οποίο, 
αφού µπαρκάρισε και η ίδια, απέκλεισε 
τον κόλπο του Ναυπλίου. 
Οι Πελοποννήσιοι έγραψαν τότε µε ανα-

κούφιση: «∆όξα εις υµάς αδελφοί, ότι 
ηγέρθητε πρώτοι. Πρώτοι κατά την προ-
σβολή του εχθρού, πρώτοι εν τη Ιστορία, 
πρώτοι εν τη αθανασία». 
Τις Σπέτσες ακολούθησαν τα Ψαρά. 
Όταν στις 12 Απριλίου εµφανίστηκε 

µπροστά στο νησί σπετσιώτικο πλοίο 
που έφερε την αγγελία της επανάστασης, 
ο λαός ξέσκισε την τουρκική σηµαία και 
στο χαιρετισµό του Πάσχα «Χριστός Ανέ-
στη», απαντούσαν οι Ψαριανοί «και η Ελ-
λάς ανέστη». 

Αν και ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι 
γιατί βρίσκονταν κοντά στην ασιατική 
ακτή, επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο. 
Η Υδρα, το µεγαλύτερο από τα τρία νη-

σιά, εξεγέρθηκε τελευταίο και έτσι άρ-
γησε λίγο να µπει στον αγώνα, ίσως από 
υπερβολική συντηρητικότητα και γιατί οι 
πρόκριτοι είχαν αντιληφθεί τις δυσχέρει-
ες της επιχείρησης. 
Η Φιλική Εταιρεία όµως είχε κατορθώ-

σει να κατηχήσει πολλούς από τους πλοι-
άρχους, ένας δε από αυτούς, ο Αντώνης 
Οικονόµου, οργάνωσε εξέγερση, ανέλα-
βε ο ίδιος την αρχή και κήρυξε την επα-
νάσταση, αφού συγχρόνως εξανάγκασε 
τους προκρίτους να καταβάλουν τα απαι-
τούµενα χρήµατα για την αρχική κίνηση 
και οργάνωση του στόλου (15 Απριλίου 
1821). 
Ωστόσο, αργότερα ο Οικονόµου εξανα-

γκάστηκε να φύγει από την Ύδρα και έτσι 
η διοίκηση επανήλθε και πάλι στα χέρια 
των προκρίτων, οι οποίοι, αφού η πατρί-
δα τους είχε αρχίσει τον αγώνα, κατέβα-
λαν κάθε προσπάθεια για την επιτυχία 
του και διέθεσαν ολόκληρη την περιου-
σία τους. 
Το «Συµβούλιο των Προκρίτων», µε πρό-

εδρο τον Λάζαρο Κουντουριώτη, ανέλα-
βε την οργάνωση και τη συντήρηση του 
στόλου, καθώς και τη συντήρηση του 
στόλου της Ύδρας και την ανώτερη διεύ-
θυνση των επιχειρήσεων.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Το Ελληνικό Ναυτικό αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανεξαρτησία της Ελλά-
δας από το µακρόχρονο οθωµανικό ζυγό. Παρά την υλική του αδυναµία, χάρη στη 

ναυτοσύνη των πληρωµάτων του, κατάφερε να υποτάξει την ύλη, το µόνο όπλο που 
παράτασσε ο εχθρός. Τα εξοπλισμένα από το φόβο των κουρσάρων ελληνικά εμπορικά 
πλοία, µετατράπηκαν σε πολεµικά και συγκρότησαν εκ των ενόντων στόλο πολεµικό, ο 
οποίος κατάφερε να καταναυµαχήσει ακόµα και τον τροµακτικής ισχύος ενωµένο τουρ-
κικό και αιγυπτιακό στόλο.
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GOSS!P
Οργιάζουν οι φήμες πως η Irina Shayk  
και ο Kanye West είναι ζευγάρι

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το χωρισμό 
του πασίγνωστου μοντέλου Irina 

Shayk με τον χολιγουντιανό σταρ Bradley 
Cooper και ενώ ακόμα δεν έχει οριστικο-
ποιηθεί το διαζύγιο του Kanye West με τη 
διαβόητη Kim Kardashian (φωτ. πάνω), 
οργιάζουν οι φήμες πως το top model και 

ο διάσημος ράπερ είναι ζευγάρι. Οργιά-
ζουν όμως και οι φήμες για την ερωτική 
ζωή της Kim.
Οι φήμες πως κάτι τρέχει ανάμεσα 

στους Kanye και Irina είχαν ήδη ξεκινή-
σει από τον περασμένο Φεβρουάριο, 
όταν δημοσιεύματα αποκάλυπταν πως 

οι δυο τους είχαν βγει ραντεβού. Οι δυο 
τους γνωρίζονται εδώ και χρόνια, αφού η 
35χρονη σήμερα Irina το 2010 συμμετεί-
χε στο βίντεο κλιπ του 43χρονου ράπερ 
για το τραγούδι Power, ενώ το 2012 είχε 
περπατήσει στην πασαρέλα του Paris 
Fashion Week για την κολεξιόν Φθινόπω-
ρο/Χειμώνας του Kanye.
Τώρα, δημοσιεύματα όπως αυτό της 

Mirror, λένε πως οι δυο τους πιθανά 
έχουν ξεκινήσει δεσμό, καθώς η βρετανι-
κή εφημερίδα επικαλείται πηγές από το 
φιλικό κύκλο του ράπερ που δηλώνουν 
πως ο Kanye βγαίνει κρυφά με την Irina. 
Όμως το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει 

πως μια άλλη πηγή λέει: «Δε νομίζω το 
ότι “βγαίνουν” είναι η σωστή λέξη, αλλά 
σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον από τις δύο 
πλευρές».
 
ΦΗΜΕΣ ΠΩΣ ΚΑΙ Η KIM 
ΒΡΗΚΕ ΝΕΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ
Ενώ ακόμα εκκρεμεί η έκδοση διαζυγίου 

της Kim Kardashian με τον Kanye West με 
τον οποίο έχει αποκτήσει 4 παιδιά, φου-

ντώνουν οι φήμες πως και η Kim 

έχει ήδη βρει νέο σύντροφο και δημοσι-
εύματα μιλούν, πως η διάσημη τηλεπερ-
σόνα το τελευταίο διάστημα έχει έρθει 
πολύ κοντά με τον 52χρονο δημοσιογρά-
φο του CNN, Van Jones (φωτ. πάνω), ο 
οποίος μόλις το 2019 πήρε διαζύγιο μετά 
από 14 χρόνια γάμου με την Jana Carter.
Μάλιστα, οι φήμες για το δεσμό της Kim 

και του Van έχουν ξεκινήσει από τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο και κανένας από 
τους δύο δεν τις έχει διαψεύσει, αλλά 
οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και πολλά 
χρόνια και έχουν συνεργαστεί και σε φι-
λανθρωπικές εκδηλώσεις.

©sigmalive.com

Το διαζύγιο Μπραντ – Τζολί  
πηγαίνει από το κακό  
στο χειρότερο;

Η μάχη της επιμέλειας έχει τε-
λειώσει, αλλά ο πόλεμος συ-

νεχίζεται. Και τι πόλεμος... Τέσσερα 
χρόνια και οκτώ μήνες, και ο θεός 
ξέρει πόσο χρόνο, αμέτρητες νομι-
κές συζητήσεις και χρήματα έχουν 
ξοδευτεί και πόσο ακόμα... σημει-
ώνει χαρακτηριστικά δημοσίευμα 
της «mail online».
Ο δικαστής John Ouderkirk, ύστε-

ρα από έρευνα μηνών και εξέταση 
αμέτρητων μαρτύρων, αποφάνθη-
κε την κοινή επιμέλεια των πέντε 

παιδιών τους. Ο μεγαλύτερος γιος 
τους Μάντοξ, είναι τώρα 19 ετών, 
φοιτά στο πανεπιστήμιο της Κορέ-
ας και είναι απαλλαγμένος από τη 
συγκεκριμένη απόφαση.
Η απόφαση του δικαστή σύμφωνα 

με τη «mail online» προαναγγέλλει 
τη συνέχιση των δικαστικών μαχών 
και από τις δύο πλευρές.
Η Τζολί άσκησε ένσταση κατά της 

απόφασης, καθώς υποστήριξε πως 
ο δικαστής δεν της έδωσε την ευ-
καιρία να παρουσιάσει όλα τα στοι-
χεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
αν καταφέρει να απομακρύνει το 
δικαστή από την υπόθεση, θα ση-
μαίνει ότι η απόφασή του «ακυρώ-
νεται».
Η νέα δικαστική μάχη θα γίνει στο 

εφετείο στις 9 Ιουλίου στην Καλι-
φόρνια. Ο Πιτ προσέλαβε έναν κο-
ρυφαίο δικηγόρο τον Ted Boutrous 
Jr γνωστός ως «ο καλύτερος από 
τους καλύτερους», για να αντιμε-
τωπίσει από την πλευρά του ένα 
από τα πιο δύσκολα διαζύγια του 
Χόλυγουντ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Yanet Garcia είναι η πιο σέξι 
και δημοφιλής παρουσιά-

στρια δελτίου καιρού στον κόσμο 
και αυτό είναι κάτι που... φαίνεται! 

Η 30χρονη Μεξικανή κατάφερε να ανα-
δειχθεί στην τηλεόραση του Μεξικό, όταν 
ξεκίνησε να παρουσιάζει το δελτίου καιρού 
στο κεντρικό δελτίο της ημέρας, με τους τη-

λεθεατές να «κολλάνε» στην οθόνη και να 
εκτινάσσουν τα μηχανάκια της AGB.
Τα κοντά και κολλητά φορέματα, μαζί με την 

πληθωρική σιλουέτα της, την έκαναν διάσημη 
και σήμερα έχει δικιά της εκπομπή και θεωρείται 

από τα πιο ακριβοπληρωμένα πρόσωπα της τηλε-
όρασης. | © e-daily.gr

Το κορίτσι  
που έκανε τα 
δελτία καιρού…
οφθαλμόλουτρο!
Μαζί της κάθε μέρα  
έχει καύσωνα...

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

του Μιχάλη Τελλίδη
5877 Av. Papineau, Montréal, QC  H2G 2W3

Tél.: 514 483-2362 ext. 115
Cell.: 514 258-1775 | Fax: 514 483-1362
www.cfmb.ca | mtellides@gmail.com

Hellenic Radio CFMB

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
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INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS
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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!

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου και σ’ ευχαρι-
στώ! Πως πάν’ τα κέφια;

Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Αλλά σε τι οι 
ευχαριστίες;

Μ-Πως να μη σ’ ευχαριστήσω με τη 
δωρεά που έκανες στον έρανο;
Α-Α, γι’ αυτό. Μα νομίζω σε είχα προ-

ειδοποιήσει ότι θα συμμετείχα κι εγώ 
στις δωρεές.

Μ-Ναι, αλλά δε νόμιζα ότι θα έδινες το 
ποσό που έδωσες.
Α-Κοίτα, σκεφτήκαμε με το Μενέλαο: 

«Φέτος δεν έχει ταξίδια, έχουμε χάσει 
και έξι μήνες εξόδους γιατί να μην προ-
σφέρουμε κάτι το παραπάνω στα Ελλη-
νικά μας σχολεία; Κι έτσι πράξαμε…

Μ-Πάντως, σ’ ευχαριστώ για τη γενναι-
οδωρία σας.

Α-Μα, καθήκον είναι να υποστηρίζου-
με τα Ελληνικά μας σχολεία.
Μ-Μακάρι να το έκαναν όλοι.
Α-Δεν το νομίζω…
Μ-Και γιατί δεν το κάνουν;
Α-Διότι απλούστατα, πάντα σε όλους 

τους εράνους, το πολύ 1% δίνει, είτε 
είναι για σχολεία, είτε για νοσοκομεία, 
είτε για άλλα ιδρύματα.

Μ-Θέλεις αν πεις ότι 99% το κόσμου δε 
συμμετέχει;

Α-Ακριβώς, διότι δεν τους νοιάζει.
Μ-Δεν το είχα ποτέ σκεφτεί ότι έτσι εί-

ναι τα πράγματα…
Α-Θα σου δώσω ένα πρόσφατο παρά-

δειγμα.
Μ-Ακούω.
Α-Λοιπόν, πρόσφατα στις 30 Μαΐ-

ου έγινε ο τηλε-έρανος OPERATION 
ENFANT SOLEIL για τα άρρωστα παιδιά 
στα νοσοκομεία. Ξέρεις τι ποσό συγκε-
ντρώθηκε;

Μ-Όχι.
Α-Ως τώρα συγκέντρωσαν 20.517.468 

και μεταξύ των δωρεών έχεις και τα 
καταστήματα WALMART που έδωσαν 3 
εκατομμύρια. Λοιπόν, αν υποθέσουμε 
ότι το Κεμπέκ έχει 8.500.000 κατοίκους 
το 1% πόσο είναι;

Μ-Το 10% είναι 850.000 το 1% είναι 
85.000. Σωστά;
Α-Ακριβώς. Πάλι όμως αναλογεί (αν 

έδωσαν όλοι οι 85.000) $241.38 ο δω-
ρητής.
Μ-Δεν καταλαβαίνω που το πας.
Α-Θα καταλάβεις. Άσε με να ολοκλη-

ρώσω. Λοιπόν, έχουμε $241 ο δωρητής. 
Αν υποθέσουμε ότι η παροικία μας εί-
ναι 80.000 το 1% είναι… 

Μ-800 άτομα σωστά;
Α-Σωστά. Μαζεύτηκε στο ράδιο έρα-

νο μας $250.000 ερανική προσπάθεια, 
διά τα 800 άτομα, αν τόσο συμμετείχαν, 
έρχεται η αναλογία στα $312. Αλλά αν 
αφαιρέσουμε τις μεγάλες δωρεές που 
έδωσαν οι Τσατάς $30.000, Θεοδοσό-
πουλος $25.000, οικογένεια Τσούκα 
$20.000 και μερικοί άλλοι με $5.000, 
τότε το ανάλογο ποσό για τους συμπά-
ροικους που συμμετείχαν μειώνεται 
ανά άτομο, όπως μειώνεται και το ανά-
λογο ποσό του τηλε-εράνου OPERATION 
ENFANT SOLEIL όταν αφαιρέσουμε τα 3 
εκατομμύρια του WALMART και μερικά 
άλλα εκατομμύρια που έδωσαν άλλες 
εταιρείες, τότε θα έχουμε σχεδόν το 
ίδιο ποσό που αναλογεί στο μέσο όρο 
δωρητή, που είναι δεν είναι $50.

Μ-Μπράβο φιλενάδα με κούφανες 
με τους υπολογισμούς σου. Μόνη σου 
τους έκανες;

Α-Με βοήθησε και ο Μενέλαος που εί-
ναι και οικονομολόγος από τη δουλειά 

του. Μάλιστα θα σου πω κάτι επιπλέον.
Μ-Τι;
Α-Ότι παρόλο που δεν το έχουμε κατα-

λάβει τόσο καιρό, ως παροικία είμαστε 
πιο γενναιόδωροι σε σύγκριση με τους 
δωρητές άλλων γενικών εράνων, όπως 
αυτός του OPERATION ENFANT SOLEIL.

Μ-Είναι το φιλότιμο που έχουμε ως 
Έλληνες που κάνει τη διαφορά. Μακά-
ρι όμως να συμμετείχαν περισσότεροι 
στις ερανικές προσπάθειες της παροι-
κίας μας…
Α-Μακάρι αλλά όπως σου απέδειξα, σε 

όλες τις ερανικές προσπάθειες όποια κι 
αν είναι αυτή, το πολύ να συμμετέχει το 
1%...

Μ-Αρκετά τα μαθηματικά σήμερα. Δε 
μου λες τώρα, με τα νέα μέτρα που ανα-
κοίνωσε ο Λεγκό θα μπορώ να εκκλησι-
άζομαι στην «Παναγίτσα» όπως τον πα-
λιό καλό καιρό;
Α-Ναι αλλά να πηγαίνεις νωρίς για να 

πιάσεις θέση και μην ξεχνάς τη μάσκα 
σου.

Μ-Καλά, αυτή έγινε το αξεσουάρ μας, 
σαν τη τσάντα μας όταν βγαίνουμε έξω. 
Τώρα που είπα έξω, δεν έρχεστε την Κυ-
ριακή να ψήσουμε στην αυλή;
Α-Καλή ιδέα, θα το πω στο Μενέλαο. 

Δε νομίζω να έχει αντίρρηση. Το είδες 
και μόνη σου όταν συναντηθήκαμε στο 
BARBIES για φαγητό. 
Μ-Φυσικά και το είδα. Με το ζόρι τους 

ξεκολλήσαμε για να γυρίσουμε σπίτι…
Α-Ο καιρός όμως να μη μας τα χαλάσει.
M-Αν ήταν το Σάββατο μπορεί να είχα-

με βροχές, αλλά την Κυριακή θα είναι 
μια χαρά. Λοιπόν, σας περιμένω.
Α-Δε μου λες τι έκανες με το εμβόλιο;
Μ-Τι να κάνω;
Α-Το έκανες θέλω να πω;
Μ-Όχι ακόμα.
Α-Τι περιμένεις να το κάνεις;
Μ-Θέλω να σιγουρευτώ. Αλλά πιο 

πολύ θέλω να εγκριθεί πρώτα.
Α-Αφού έχει εγκριθεί. Δεν έχει;
Μ-Εξαρτάται ποιος το… ενέκρινε.
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Θέλω να πω ότι -και νομίζω το έχου-

με ξανασυζητήσει- θέλω να εγκριθεί 
πρώτα το τελευταίο τέταρτο στάδιο 
από το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών το 
λεγόμενο CDC και το FDA της Αμερικής, 
και μετά θα πάρω την απόφαση μου.
Α-Καλά, τι μου λες τώρα;
Μ-Αυτό που άκουσες.
Α-Καλά, πως γίνεται όλα τα κράτη να 

προωθούν τα εμβόλια, ενώ όπως μου 
λες δεν έχουν εγκριθεί στο τελευταίο 
τους στάδιο;

Μ-Πες μου εσύ γιατί.
Α-Δεν ξέρω τι να πω.
Μ-Εσύ και το 30% του πληθυσμού της 

γης που έχουν τις ίδιες αναπάντητες 
ερωτήσεις. Αλλά ξέρεις δεν αισθάνομαι 
καλά όταν μιλάμε για τα εμβόλια. Άσε 
και βλέπουμε τι θα γίνει.
Α-Εντάξει. Πάντως ετοιμάσου για εξό-

δους.
Μ-Τι είδους εξόδους;
Α-Μια και θα περάσουμε το καλοκαίρι 

εδώ, σκέφτηκα να επισκεφτούμε με τα 
αγόρια μας κάθε εβδομάδα κι από ένα 
διαφορετικό εστιατόριο. 

Μ-Πολύ καλή ιδέα. Επιτρέπεται;
Α-Ναι, από τις 7 Ιουνίου, και θα μπο-

ρούμε να είμαστε και τα δυο ζευγάρια 
στο ίδιο τραπέζι.

Μ-Ε, ρε γλέντια. Λοιπόν, τα λέμε την 
Κυριακή όπως είπαμε. Σας περιμένω 
στις 1 το απόγευμα!



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  4 Ιουνιου, 2021 / June 4, 2021 •  2524  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  4 Ιουνιου, 2021 / June 4, 2021

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 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Κατά απαίτηση ομογενών

Επανάληψη των δύο ιστορικών αφιερωμάτων:
■Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

■Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Καλημέρα 
Πατρίδα

Τεράστια επιτυχία σημείωσε ο Ράδιο-
έρανος για την ενίσχυση των ελλη-

νικών σχολείων της ΕΚΜΜ, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαΐου 
2021, με τη συνεργασία των τριών ραδι-
οφωνικών σταθμών, CFMB, Radio Centre 
Ville και Ράδιο Ακρίτες, συγκεντρώνοντας 
μέχρι στιγμής το ποσόν των $250.000! 

Υπό το συντονισμό του εκδότη και 
δημοσιογράφου Γιώργου Γκιούσμα, οι 
ραδιοφωνικοί παραγωγοί Μιχάλης και 
Σούλα Τελλίδη από το CFMB, ο εκδό-
της-παραγωγός Δημήτρης Παπαδόπουλος 
από το Radio Centre Ville και οι ραδιο-
φωνικοί παραγωγοί Κώστας Δανιηλίδης 
και Βασιλική Λαντζανάκη από το Ράδιο-
Ακρίτες, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
από τα ερτζιανά για να προσελκύσουν τον 
ενθουσιασμό του κόσμου, που ανταπο-
κρίθηκε με γενναιόδωρες προσφορές. 
Ο Ράδιο-έρανος, ο οποίος διήρκεσε 8 

ολόκληρες ώρες και πραγματοποιήθηκε 
στο Palace Reception Halls υπό την τεχνική 
επιμέλεια του Δημήτρη Παπαδόπουλου, 
τέθηκε σε επαναλειτουργία (μετά από 
πέντε χρόνια διακοπής του) από τον δρα 
Γιώργο Τσούκα, που πιστεύει με πάθος 
στην ελληνική παιδεία και στοχεύει να 
οργανώσει παράλληλες εκδηλώσεις, προ-
κειμένου να συμπληρώσει το ποσόν των 
600.000 δολαρίων μέχρι το τέλος του 
χρόνου.
Ο Δρ. Γιώργος Τσούκας, αρχιτέκτο-

νας του εράνου σε συνεργασία με την 
Ερανική Επιτροπή της ΕΚΜΜ, της οποίας 
φέτος ηγήθηκε ο Γιάννης Μούκας ως 
επίτιμος πρόεδρος, έκανε την υπέρβα-
ση να συνενώσει όλα τα ενημερωτικά 
μέσα, εφημερίδες και ραδιόφωνα της 
παροικίας, προκειμένου να υποστηρί-
ξουν με μια φωνή τον έρανο, που δίνει 
μια μικρή ανάσα στα ελληνικά σχολεία 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ της ημερήσιας 

τρίγλωσσης εκπαίδευσης. Όπως δήλωσε 
ο Δρ. Γιώργος Τσούκας: «Είναι χρέος μας 
να διαφυλάξουμε και να προωθήσου-
με την ελληνική γλώσσα μέσα από τα 
σχολεία μας, που αποτελούν πρότυπο 
διδασκαλίας τριών γλωσσών στο καθη-
μερινό τους πρόγραμμα. Ανακαλώντας 
τους λόγους του Ισοκράτη τόνισε: τὸ τῶν 
Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ 
γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, 
καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς 
παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς 
κοινῆς φύσεως μετέχοντας». 

(Το όνομα τών Ελλήνων να είναι σύμ-
βολο όχι πλέον τής καταγωγής αλλά τής 
πνευματικής ανυψώσεως και να ονο-
μάζονται Έλληνες εκείνοι που παίρνουν 
τη δική μας μόρφωση και όχι αυτοί που 
έχουν την ίδια καταγωγή»).
Από το στούντιο του Ραδιομαραθωνίου 

πέρασαν προσωπικότητες του ελληνικού 
επιχειρηματικού, επαγγελματικού και 
πνευματικού κόσμου, με το Νίκο Τσατά, 
ιδιοκτήτη του Palace Reception Halls, να 
προσφέρει το ποσόν των 30.000 δολα-
ρίων και τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΜΜ 
και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο του 
Ελληνικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, Γιάννη 
Θεοδοσόπουλο, να μιλάει με πάθος για 
τα σχολεία Σωκράτης-Δημοσθένης από 
τα οποία αποφοίτησαν οι τρεις σήμερα 
καταξιωμένες επαγγελματικά κόρες του, 
την ίδια στιγμή που κατέθεσε το ποσόν 
των 25.000 δολαρίων.

Συγκινητικές στιγμές πρόσφερε η παρου-
σία του επίτιμου προέδρου της ΕΚΜΜ 
Δημήτρη Μανωλάκου ο οποίος μετέτρε-
ψε τα ημερήσια σχολεία στο γαλλικό 
σύστημα παιδείας τη δεκαετία του '70, 
με αποτέλεσμα να παίρνουν επί σειράν 
ετών γενναία κρατική επιχορήγηση από 
την κυβέρνηση του Κεμπέκ για να επιβι-
ώσουν μέσα στα χρόνια. Η πιο ευχάριστη 
έκπληξη ήταν η παρουσία στο στούντιο 
του πρώην προέδρου της ΕΚΜΜ Βασίλη 
Κατσαμπάνη, που ενθουσιωδώς διακήρυ-

ξε την ανάγκη προσήλωσης της παροικίας 
στην επιβίωση των σχολείων μας. 

Ο πρώην πρόεδρος Νικόλας Παγώνης 
επίσης μίλησε με πάθος για την ανάγκη 
ενίσχυσης των ελληνικών σχολείων ημε-
ρήσιας και συμπληρωματικής εκπαίδευ-
σης.

Συγκινητικά ήταν επίσης τα στιγμιότυπα 
των μαθητών των ελληνικών σχολείων 
που σε άψογα ελληνικά κατέθεσαν την 
αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και 
παιδεία. 
Παρεμβάσεις για την προώθη-

ση του εράνου έκαναν ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ 
Μιχάλης Γαβριηλίδης, η θαλερή Ρένα 
Παπαθανάκου με την υπέροχη ραδιοφω-
νική φωνή της, ο Καθηγητής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του 
Μοντρεάλ Ζακ Μπουσάρ, η αειθαλής 
αγωνίστρια Βρησηίς Μαύρου-Παϊδούση, 
ο πρώην επαρχιακός βουλευτής Χρήστος 
Σύρος, οι μεγάλοι δωρητές της παροικίας 
Παναγιώτα και Γιώργος Τσίτουρας, των 
οποίων τα 8 παιδιά φοίτησαν στα σχoλεία 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ καθώς και άλλα 
γνωστά πρόσωπα της παροικίας. 
Η υπογράφουσα κατά την αντιφώνησή 

μου, αναφέρθηκα στην κοινωνιολογική 
ανακατάταξη του εράνου, όπου βλέπου-
με για πρώτη φορά νέους επαγγελμα-
τίες και επιχειρηματίες να προσφέρουν 
σημαντικά ποσά στο ράδιο-έρανο, τιμώ-
ντας έτσι την ελληνική παιδεία αλλά και 
δημιουργώντας πρότυπα για την ανάκτη-
ση της εμπιστοσύνης προς τον Κοινοτικό 
οργανισμό. Δυναμικό παρόν έδω-
σαν οι ομοσπονδιακοί βουλευτές Άννυ 
Κουτράκη, Εμμανουέλλα Λαμπρόπουλος 
και Fayçal El-Khoury, καθώς και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι Μαίρη Ντέρος, Βασίλης 
Καρυδόγιαννης και Αγλαΐα Ρεβελάκη. 
Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 

έκλεισε το Ράδιο-έρανο ανακοινώνοντας 
το τελικό ποσόν, ενώ στο στούντιο παρευ-
ρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής  

αναμετάδοσης η εκτελεστική αντιπρόε-
δρος Κωνστάνς Καρβέλα και η αντιπρόε-
δρος και ταμίας Βούλα Νεοφωτίστου. 

Στα μέλη της Ερανικής Επιτροπής που 
δούλεψαν με πάθος και αφοσίωση αξί-
ζουν συγχαρητήρια: Πρόεδρο Σταύρο 
Τσινάλη, αντιπρόεδρο δρα Γιώργο Τσούκα, 
ταμία Τάσο Παπακώστα, γραμματέα 
Βούλα Αμπελακιώτη  και τα μέλη: επίτιμο 
πρόεδρο Γιάννη Μούκα, Άντζη Βούρθη, 
ομοσπονδιακή βουλευτή Εμμανουέλλα 
Λαμπρόπουλος, δρα Μιχάλη Τσούκα, 
Ανδρέα Χριστόπουλο, Γιώργο Τσίτουρα, 
δρα Μιλτιάδη Γεωργιόπουλο, Τάσο 
Ξυπολυτάκη, Γιώργο Κουφάλη, Δημήτρη 
Κωστόπουλο, Παναγιώτη Πλιάκα, 
Δημήτρη Ξένο, Χρήστο Παπαχριστόπουλο, 
Νίκο Γεωργιάδη, Άγγελο Ελευθεριώτη και 
Γιώργο Αμανατίδη.

Ενότητα, Νεολαία, Κύρος και 250.000 δολάρια  
για τα Ελληνικά Σχολεία από το Ράδιο-έρανο! 

Την έναρξη του ραδιοέρανου έκανε ο αντιπρόεδρος της ερανικής επιτροπής της Ελληνικής 
Κοινότητας Μέιζονος Μόντρεαλ, Δρ. Γιώργος Τσούκας. Αριστερά, ο συντονιστής Γιώργος Στυλ. 
Γκιούσμας και δεξιά η Σούλα Τελλίδη από το Ελληνικό πρόγραμμα του CFMB.

Ο επίτημος πρόεδρος της ερανικής επιτρο-
πής της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος  
Μόντρεαλ, Γιάννης Μούκας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, Βασίλης Κατσαμπάνης 
έκανε τα πάντα για να παρευρεθεί.

Ο πρώην πρόεδρος  της  Ελληνικής Κοινότη-
τας Μείζονος Μόντρεαλ, Γιάννης Θεοδοσό-
πουλος, πρόσφερε $25.000.

Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής 
έκλεισε το Ράδιο-έρανο ανακοινώνοντας 
το τελικό ποσόν.

Ο αντιπρόεδρος της ερανικής επιτροπής της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 
Δρ. Γιώργος Τσούκας. 

Ο πρώην πρόεδρος της  Ελληνικής Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ, Δημήτρης Μανωλάκος.

Επί οκτώ ολόκληρες ώρες ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εξασφάλισε άρτια τον τεχνικό συντονι-
σμό των μεταδώσεων των τριών Ελληνικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικού του δίωρου από το RADIO CENTREVILLE που παρεμπιπτόντω,ς κατάφερε να αποσπάσει 
από το καθιερωμένο Σαββατιανό πρόγραμμα των Αϊτιανών.

Με ενότητα και πατριωτικό παλμό συμμετείχαν οι συντελεστές των παροικιακών ενημερω-
τικών μέσων. Από αριστερά, στις άνω φωτογραφίες: Σούλα Τελλίδη, Μιχάλης Τελλίδης και 
Ρένα Παπαθανάκου. Κάτω φωτογραφίες: Χρήστος Μανίκης, Κώστας Δανιηλίδης και Βασιλική 
Λαντζανάκη.

Συμμετείχαν επίσης (από αριστερά) οι δημοτικοί σύμβουλοι του Λαβάλ, Αγλαΐα Ρεβελάκη 
και Βασίλης Καρυδόγιαννης και η δημοτική σύμβουλος του Park-Extension, Μαίρη Ντέρος.

Οι ομοσπονδιακοί βουλευτές Εμμανουέλλα Λαμπροπούλου, Fayçal El-Khoury και Άννυ Κουτράκη, 
καθώς και ο βουλευτής του Κεμπέκ Guy Ouellette, πρόσφεραν στον έρανο $1.000 ο καθένας. 

Ο γνωστός επιχειρηματίας Νίκος Τσατάς, για 
άλλη μια φορά απέδειξε την αγάπη του για 
την παροικία και προπαντός για την πρόο-
δο των Ελληνικών σχολείων. Εκτός από την 
προσφορά της αίθουσας στο PALACE και 
του προσωπικού, έκανε και μια προσφορά  
των $30.000 στον έρανο. Παράδειγμα προς 
μίμηση!

Της Ιουστίνης Φραγκούλη - Αργύρη
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Μόντρεαλ: Επιστροφή στις νίκες, 0-1 στο Σικάγο
Μετά από τις δύο συ-

νεχόμενες ήττες από 
Atlanta & Cincinnati, η ομάδα του Μό-
ντρεαλ επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα 
εκτός έδρας, επικρατώντας στο Σικάγο 
της τοπικής ομάδας με 0-1. 
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης 

σημείωσε ο Toye στο 87΄ ο οποίος να ση-
μειωθεί ότι είχε περάσει ως αλλαγή του 
Sunusi στο 60΄!
Οι γηπεδούχοι πάντως έχασαν αρκετές 

ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώ-
να (19-6 οι προσπάθειες για γκολ), ενώ 
και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, 
Σενεγαλέζος Clement Diop, έκανε σω-
ρεία επεμβάσεων (για την ακρίβεια 6). 

  Σε γενικές γραμμές, το Σικάγο ήταν κα-
λύτερο στο μεγαλύτερο μέρος του παι-
χνιδιού, αυτό όμως μικρή σημασία έχει 
στο ποδόσφαιρο, αν στο τέλος η μπάλα 
δε μπει στα... αντίπαλα δίχτυα. 
Αυτό το έκανε το Μόντρεαλ και μάλιστα 

σε κομβικό σημείο (87΄) παίρνοντας τους 
τρεις βαθμούς.
Να σημειωθεί πάντως, πως οι γηπεδού-

χοι κατάφεραν μεν να σκοράρουν στις 
καθυστερήσεις του αγώνα (98΄) όμως με 
τη βοήθεια του VAR το γκολ ακυρώθηκε 
(σωστά) ως οφσάιντ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(29 ΜΑΪΟΥ): Chicago-Montreal 0-1, NY 

Red Bulls-Orlando 2-1, Columbus-Toronto 
2-1, FC Cincinnati-New England 0-1, 
Atlanta Utd-Nashville SC 2-2, Los Angeles 
FC-NY City 1-2, LA Galaxy-San Jose 1-0, 
Inter Miami-DC United 0-3, Kansas City-
Houston Dynamo 3-2, Colorado-FC Dallas 
3-0, Real Salt Lake-Minnesota 1-1 
(30 ΜΑΪΟΥ): Philadelphia-Portland 3-0, 
Seattle-Austin FC 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
(EASTERN):  New England 17, 
Philadelphia 14, Orlando 12(7), New 
York City 11(7), Montreal 11, Columbus 
11(7), Nashville 11(7) | Atlanta 10(7), 

Red Bulls 9(7), DC United 9, Inter Miami 
8, Toronto 5(7), Chicago 4(7), Cincinnati 
4(6) 

(WESTERN): Seattle 18, Kansas City 
16, LA Galaxy 15(7), Colorado 13(7), 
Houston 11, San Jose 9, Portland 9(7), 
Real Salt Lake 9(6), Los Angeles FC 8(7), 
Vancouver 7(7), Austin 7(7), Minnesota 
7(7), Dallas 6(7)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(12 ΙΟΥΝΙΟΥ): Kansas City-Austin FC  
(18 ΙΟΥΝΙΟΥ): NY Red Bulls-Nashville SC, 
Real Salt Lake-Vancouver Whitecaps

CHAMPIONS LEAGUE
Η ΚΟΎΠΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΛΣΙ   
1-0 τη Σίτι στον τελικό! 
■ Αυτό ήταν το 2ο τρόπαιο των «μπλε»   
■ Δεν μπόρεσε να κάνει… σεφτέ η Σίτι 

Ο τρίτος αγγλικός «εμφύλιος» σε τελικό Champions League ανέδειξε μεγάλη νική-
τρια την Τσέλσι, με 1-0, επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ντραγκάο» του Οπόρτο 

και τους Λονδρέζους στον «έβδομο ουρανό».
Η ομάδα του Τόμας Τούχελ, εννέα χρόνια μετά το θρίαμβο επί της Μπάγερν στο 

Μόναχο, στέφθηκε για δεύτερη φορά στην Iστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης, μη 
επιτρέποντας στους κατόχους του τίτλου της Premier League να πανηγυρίσουν το 
πρώτο τρόπαιο στα χρονικά του συλλόγου.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό αφού και οι δύο ομάδες μπήκαν με το γκάζι… 

πατημένο, ωστόσο καμία από τις δύο δεν κατάφερε να σκοράρει στα πρώτα λεπτά. 
Μετά το 25’ αμφότερες κατέβασαν στροφές έχοντας κατά νου και τα μετόπισθεν.
Στο 37’ ο Τόμας Τούχελ είδε τον Τιάγκο Σίλβα να μην μπορεί να συνεχίσει, αισθανό-

μενος ένα μικρό τράβηγμα στο πόδι και πέρασε στη θέση του τον Κρίστενσεν, ωστό-
σο η «παγωμάρα» της αναγκαστικής αλλαγής πέρασε στο 43ο λεπτό. 
Ο Μάουντ έκανε εξαιρετική κάθετη στον Χάβερτζ, εκείνος πέρασε τον Έντερσον και 

άνοιξε το σκορ (0-1)!
Στην επανάληψη, 

οι «Πολίτες» πήραν 
τα ηνία θέλοντας να 
βρουν το γκολ της 
ισοφάρισης, χωρίς 
βέβαια ο Πεπ να πει-
ράξει το αρχικό του 
σχήμα. Στο 59′ ο Ντε 
Μπρόινε κουτούλησε 
με τον Ρούντιγκερ με 
αποτέλεσμα να γίνει 
αλλαγή, χάνοντας 
η Σίτι το βασικό της 
«όπλο».
Η Τσέλσι άντεξε μέ-

χρι το τέλος, πανηγύ-
ρισε τη 2η κούπα… ευρωπρωταθλητή, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι έγινε η 2η ομάδα της 
αγγλικής πόλης που χάνει φέτος σε ευρωπαϊκό τελικό, μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ 
από τη Βιγιαρεάλ στον τελικό του Europa League!
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (ΠΕΠ ΓΟΥΑΡΔΙΟΛΑ): Έντερσον – Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, 
Ζιντσένκο – Μπερνάρντο Σίλβα (64′ Φερναντίνιο), Γκιντογκάν, Φόντεν –  
Ντε Μπρόινε (60′ Ζεσούς) – Μαχρέζ, Στέρλινγκ (77′ Αγκουέρο) 
ΤΣΕΛΣΙ (ΤΟΜΑΣ ΤΟΥΧΕΛ): Μεντί – Τζέιμς, Αθπιλικουέτα, Τιάγκο Σίλβα  
(37’ λ. τρ. Κρίστενσεν), Ρίντιγκερ, Τσίλγουελ – Ζορζίνιο, Καντέ – Χάβερτς,  
Μάουντ (80′ Κόβασιτς) – Βέρνερ

EUROLEAGUE
Μίτσιτς και Λάρκιν έστεψαν 
πρωταθλήτρια Ευρώπης την Εφές!

Έζησε το… όνειρο η Αναντολού Εφές! 
Το 2019 ηττήθηκε στον τελικό, το 

2020 της το… στέρησε ο κορωνοϊός, αλλά 
το 2021 στην Κολωνία, με πρωταγωνι-
στές τους Μίτσιτς και Λάρκιν, η ομάδα 
του Αταμάν νίκησε 86-81 τη Μπαρτσε-
λόνα και πανηγύρισε την κατάκτηση της 
πρώτης Ευρωλίγκας της ιστορίας της!
Ο Σέρβος ήταν πρώτος σκόρερ με 25 

πόντους, με τον Αμερικανό να προσθέτει 
άλλους 21π., με το δίδυμο να παίρνει… 
μπρος στο δεύτερο μέρος, ξεπερνώντας 
τα προβλήματα που είχε στο πρώτο.
Από τους Καταλανούς, πρώτος σκόρερ 

ήταν ο… συγκινητικός Χίγκινς με 23 πό-
ντους, με τον Κούριτς να είχε 18π. και 
τον Ντέιβις να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 
17π. και 11 ριμπάουντ.
Ο Μίροτιτς είχε 11 πόντους και 9 ρι-

μπάουντ, αλλά και πάλι δε στάθηκε τόσο 
πολύ στο… ύψος των περιστάσεων. 
Ο Νικ Καλάθης έπαιζε με το ένα… πόδι 

και φάνηκε αυτό, όπου σε 17:24’’ δεν 
είχε πόντο, με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-39,  
58-65, 81-86
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ): 
Μπράντον 17(1), Χάνγκα, Μπολμάρο 
7, Σμιτς, Γκασόλ 1, Αμπρίνες 2, Χίγκινς 
23(4), Κούριτς 18(2), Κλαβέρ 2, Μίροτιτς 
11(1), Καλάθης 
ΕΦΕΣ (ΑΤΑΜΑΝ): Λάρκιν 21(1), 
Μπομπουά 3, Σίνγκλετον 4, Μπαλμπέϊ, 
Σανλί 12, Μόερμαν 6, Πλέις 5(1), Μίτσιτς 
25(2), Άντερσον, Ντάνστον 6 

EUROLEAGUE 
FINAL FOUR 2021 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 81-86 

3η ΘΕΣΗ 
Μιλάνο – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 83-73

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 
Μπαρτσελόνα – Μιλάνο 84-82 

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Αναντολού Εφές 86-89 
                                                    © sport-fm.gr 

Το Λαύριο έχει ήδη πραγματοποιήσει 
την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του, 

ωστόσο η ποιότητα του Παναθηναϊκού εί-
ναι τεράστια και οι «πράσινοι» φρόντισαν 
να το αποδείξουν στον πρώτο τελικό της 
Basket League, στον οποίο επιβλήθηκαν 
100-72 της ομάδας του Χρήστου Σερέλη. 
Το «τριφύλλι» ξεκίνησε εντυπωσια-
κά τόσο το πρώτο ημίχρονο (προηγήθηκε 

15-0) όσο και το δεύτερο (μπήκε με επιμέ-
ρους 13-0) και απομακρύνθηκε στο σκορ, 
έτσι ώστε το Λαύριο να μην μπορέσει να 
απειλήσει σε κανένα σημείο του αγώνα. 
Πέντε διψήφιοι για τους νικητές (Παπα-
γιάννης, Μήτογλου, Παπαπέτρου, Γουάιτ, 
Κασελάκης), με τον Παπαπέτρου να μοι-
ράζει 12 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο (13 
συνολικά)! Επίσης, πέντε διψήφιους παί-

κτες είχε το Λαύριο, με πρώτο σκόρερ τον 
Κόσι (15π. με πέντε τρίποντα).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΟΝΤΕΤ ΚΑΤΑΣ): Μπρέϊ 

6(2), Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 13(1), 
Χεζόνια 7, Γουάιτ 13(2), Μακ 7(1), Μπο-
χωρίδης 6(1), Όγκαστ 5, Δίπλαρος, Κασε-
λάκης 10, Μήτογλου 14(1), Μπέντιλ 5(1) 
ΛΑΥΡΙΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ): Κάρτερ, 
Μουράτος 10(1 τρ., 8 ασ.), Ντιαλό 11(1), 

Ντέιβις 14(2), Βουλγαρόπουλος, Κόσι 
15(5), Σάβατς 13(3), Περσίδης, Ερμίδης, 
Ανοσίκε 1, Γερομιχαλός 4, Μαστρογιαν-
νόπουλος 4
Το Σάββατο (5/6, 10:00 π.μ. ώρα Κανα-

δά) ο δεύτερος τελικός στην έδρα του 
Λαυρίου.
■ Στο πρώτο παιχνίδι για την 3η θέση:       
   Προμηθέας Πάτρας - ΑΕΚ 77-73

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΛΑΎΡΙΟ 100-72

Επίδειξη ανωτερότητας από τον Παναθηναϊκό

Τα... νησιά έβαλαν φρένο στην Καλλιθέα | Χέρι-χέρι Καβάλα-Βέροια
Τέσσερις αγωνιστικές 

πριν την ολοκλήρωση 
του πρωταθλήματος της 

Football League, οι «μάχες» για τις ομά-
δες που θα πάρουν τα εισιτήρια  ανόδου 
στη SL2 καλά κρατούν...
Καβάλα-Βέροια στον όμιλο του Βορρά 

και Καλαμάτα-Ρόδος στο νότιο όμιλο, 
έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, 
όμως τόσο ο Πανσερραϊκός στο Βορρά, 
όσο και η Καλλιθέα στο Νότο, διατηρούν 
ακέραιες τις ελπίδες τους.
Το σημαντικότερο γεγονός των τελευ-

ταίων αγώνων, ήταν οι δύο συνεχόμενες 
ήττες της Καλλιθέας, που την «έριξαν» 
στην 3η θέση αλλά και η ισοπαλία της 
Καβάλας στο εξ αναβολής παιχνίδι με το 
Θεσπρωτό, που δεν της επέτρεψε να ξε-
φύγει στη βαθμολογία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/5) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-0
(64΄Λουκίνας)
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-1

(89΄Ντινόπουλος - 93΄Σαραντίδης)
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 3-1 
(39΄,57΄Βαλαβανόπουλος,  
50΄Παντεκίδης - 42΄Ποζατζίδης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡ. 2-0 
(13΄Φιλίποβιτς, 53΄Νικλητσιώτης) 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 3-0 
(60΄, 91΄Μπουόλι, 75΄Γκακολάρι)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-1
(57΄Ροχάνο)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-1 
(4΄Μαρκόβσκι) 
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2-0 
(62΄Παπαδόπουλος, 
65΄Παπουτσογιαννόπουλος)
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3-2 
(47΄Αρναρέλης, 82΄Δελαπόρτας,  
83΄ Λιέχτι - 76΄,78΄ Τζόνης)
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 0-0

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

9η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 
ΡΟΔΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0 
(77΄Μακρυδημήτρης)

11η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 
(75΄Παντίδος)
11η αγωνιστική-Βόρειος Όμιλος 

ΚΑΒΑΛΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-1 
(76΄Κολλάς - 87΄Κωνσταντακόπουλος)

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 14 αγώνες) 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΚΑΒΑΛΑ  32 (28-11)
02] ΒΕΡΟΙΑ  31 (18-2)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (17-7)
04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  23 (17-14)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 19 (13-13)
06] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  15 (9-14)
07] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14 (13-16)
08] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  13 (10-16)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 11 (9-20)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 (5-26) 
■ Ολυμπιακός Βόλου και Απόλλων Πόντου 
από 13 αγώνες

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  28 (13-3)
02] ΡΟΔΟΣ  26 (15-9)

03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  24 (19-13)
04] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 (13-12)
05] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  19 (8-7)
06] ΑΙΓΑΛΕΩ  18 (11-12)
07] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  17 (7-10)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  16 (10-11)
09] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 8 (7-18)
10] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 7 (5-13) 
■ Ασπρόπυργος και Αστέρας Βλαχιώτη  
από 13 αγώνες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6/6, 10:00) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ

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

Παναιτωλικός: Στη Super League  
και με τη... βούλα!

Στη Super League θα είναι ωραία με 
τον Παναιτωλικό για παρέα! 

Οι Αγρινιώτες χάρη στο πέναλτι του Βέρ-
γου στο 83ο λεπτό, κατάφεραν να... ανα-
τρέψουν το εις βάρος τους 2-1 του πρώ-
του αγώνα και να σώσουν την παρτίδα, 
παραμένοντας στην πρώτη κατηγορία!
Σκληρό ματς με πολλές κάρτες, φάουλ 

και ένταση, με τους γηπεδούχους να ξε-
σπούν στο τέλος σε κλάματα χαράς και 

οι φιλοξενούμενοι σε κλάματα... απο-
γοήτευσης, αφού έχασαν την ευκαιρία 
να επιστρέψουν στη Super League 1. 
MVP: O Νίκος Βέργος με το πέναλ-
τι που κέρδισε και σκόραρε, κράτη-
σε τον Παναιτωλικό στην κατηγορία 
και είναι προφανώς ο πολυτιμότε-
ρος ποδοσφαιριστής του αγώνα. 
Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Ο Αγγελος Ευαγγέλου δι-
αχειρίστηκε καλά ένα πολύ δύσκολο παι-

χνίδι, αφού είχε μεγάλη ένταση, φάουλ 
και νεύρα. 
Σωστό το πέναλτι που έδωσε στο απλω-

μένο χέρι του Θανάση Παπάζογλου, απ’ 
όπου προήλθε το χρυσό γκολ των γηπε-
δούχων.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΤΡ. ΔΕΛΛΑΣ): Κνετ, Ντου-
άρτε, Κωνσταντόπουλος (76’ Aριγίμπι), 
Μαλής, Περέιρα (77’ Μάζουρεκ), Εντινγκά, 

Ταχάρ (59’ Ματσόλα), Ντίας, Μπαρμπόσα, 
Βέργος (87’ Βάντερσον), Μεντόζα
 
ΞΑΝΘΗ (ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΕΝΝΕΣ): Ίτσο, Τζούρ-
μαν, Τ. Παπάζογλου (63’ Θυμιάνης), Πέτρο-
βιτς (85’ Ντίνας), Παντελιάδης, Δημούτσος, 
Βέρκερ, Έμπερτ, Μικελτάντζε (63’ Τάτος,  
78’ Σρόιγεν), Σιατραβάνης, Θ. Παπάζογλου                
                                                
                                               © sport-fm.gr

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥΣ»

Ο ΠΑΟΚ αποκτά  
το «σπίτι» του  
στο Μόντρεαλ! 
Από τη Θεσσαλονίκη στον Καναδά! Ο ΠΑΟΚ αποκτά 

πλέον το δικό του «σπίτι» και στο Μόντρεαλ, καθώς 
όπως έγινε γνωστό σύντομα και συγκεκριμένα μέσα στο 
φθινόπωρο, θα ανοίξει τις πόρτες του το πρώτο προπο-
νητικό κέντρο των ακαδημιών του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό.
«Το Μόντρεαλ έχει την ιδιαίτερη τιμή να έχει το πρώ-

το προπονητικό κέντρο των ακαδημιών του ΠΑΟΚ εκτός 
Ελλάδος. Η κατασκευή έχει ξεκινήσει. Σας περιμέ-
νουμε το Φθινόπωρο», αναφέρει το σχετικό μήνυμα. 

© paok24.com

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 
Από τον Καθεδρικό
Ι.Ναό Αγίου Γεωργίου

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

Η Στέγη Ηλικιωμένων πέρασε στην ΕΚΜΜΗ Στέγη Ηλικιωμένων πέρασε στην ΕΚΜΜ  
Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνου-

πόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να σας ανα-
κοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα 
σε πακέτο» θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021.

Ο Kαθεδρικός Ι. Ναός του Αγίου Γε-
ωργίου είχε την ευλογία της υποστή-
ριξης της ταβέρνας Πέτρος, όλους 
αυτούς τους μήνες, στις προσπάθει-
ες του να ανταποκριθεί στις οικονο-
μικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω 
του κορονοϊού, ώστε να διατηρηθεί 
η εκκλησία ανοιχτή. Η αγάπη όλων, 
η υποστήριξη και συνεργασία με την 
ταβέρνα Πέτρος απέδωσαν καρπούς 
επιτυχίας. Αν και τα εστιατόρια είναι 
κλειστά για αρκετούς μήνες τώρα, ο 
κύριος Τεντ και η ομάδα του ετοίμα-
ζαν νοστιμότατα φαγητά για τις ερα-
νικές προσπάθειες του Kαθεδρικού 
μας Nαού. Όπως θα γνωρίζετε, τα 
εστιατόρια άνοιξαν στις 28 Μαΐου, 
εξωτερικά, και θα θέλαμε να ευχη-
θούμε σε όλους τους εστιάτορες, 
που πάντοτε βοηθούν τις εκκλησίες 
μας ποικιλοτρόπως, καλή επιτυχία!

Και πάλι, η ταβέρνα Πέτρος θα μας 
ετοιμάσει ένα πεντανόστιμο γεύμα 
με κοτόπουλο, πατάτες του φούρνου 
και λαχανικά. Περιλαμβάνονται τυ-
ρόπιτες, σαλάτα και ψωμί. Οι κυρίες 
της φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν το 
επιδόρπιο.

Θα προσφέρουμε την υπηρεσία πα-
ράδοσης των γευμάτων στα σπίτια 
σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώ-
σουμε ότι θα ληφθούν, όπως πάντα, 
όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί 
θα φορούν μάσκες και θα σας πα-
ρακαλέσουμε να φοράτε τις μάσκες 
σας όταν απαντάτε στην πόρτα. Η 
παραλαβή γεύματος από το Καθε-
δρικό Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου θα 
είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγ-
γελίες από τις 12:00μμ. Κόστος $30 
ανά γεύμα

Αναμένουμε με χαρά την παραγγε-
λία σας έως το Σάββατο, 5 Ιουνίου 
καλώντας στον αριθμό 514-813-
4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυν-
ση stgeorgephiloptochosmont@gmail.
com                      

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι όλα τα κέρδη αυτή τη φορά 
θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση 
της Ιεράς Mονής της Παρηγορήτισ-
σας (827 Chemin de la Carrière, 
Brownsburg, Québec J8G-1K7, 450-
533-4313) που ήδη ξεκινάει σιγά 
σιγά.
Ο Θεός μαζί σαs

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΚΜΜ, που πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, 
στην πλατφόρμα Zoom, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ανακοίνωσε επί-
σημα ότι ο οργανισμός θα προχωρήσει 
με τη μεταφορά της Στέγης Ηλικιωμέ-
νων (Foyer Hellénique pour Personnes 
Âgées) στην Κοινότητα.

Στη συνάντηση έγινε μια λεπτομερής 
παρουσίαση, από τον Πρόεδρο του ΔΣ 
της Στέγης Ηλικιωμένων Αχιλλέα Νικό-
πουλο, όπου ανακοινώθηκε ότι η Στέγη 
θα μεταφερθεί στην ΕΚΜΜ μέσω δωρε-
άς. Μέσω αυτής της δωρεάς, η Στέγη με-
ταφέρει στην ΕΚΜΜ την ακίνητη περιου-
σία που βρίσκεται στη διεύθυνση 5775 
και 5777 Wilderton Avenue, σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας και με δημοτική 
αξιολόγηση περίπου $15 εκατομμυρί-
ων. Παραμένει, ωστόσο, το ζήτημα μιας 
εκκρεμούς οικονομικής υποχρέωσης, 
ύψους περίπου $400.000, που η Στέγη 
οφείλει στην ΕΚΜΜ. Σε αυτό το ζήτημα, 
η Στέγη ενημερώθηκε από την ΕΚΜΜ 
ότι μετά από πολλή συζήτηση – δεδομέ-
νης της δύσκολης οικονομικής πραγμα-
τικότητας του COVID-19- ο οργανισμός 
δεν είναι σε θέση να διαγράψει αυτή την 
υποχρέωση.

Δεδομένης της εξαιρετικής οικονομικής 
κατάστασής της, η Στέγη αποφάσισε 
να πάρει δάνειο, όχι μόνο για την επι-
στροφή του οφειλόμενου ποσού στην 
ΕΚΜΜ, αλλά και για να εξασφαλίσει την 
ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών 
επισκευών που είναι επείγουσες, όπως 
η ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευ-
σης της Στέγης. Το δάνειο αυτό, ύψους 
1 εκατομμυρίου δολαρίων, με επιτό-
κιο 3,28% και εύλογη και διαχειρίσιμη 
μηνιαία δόση πληρωμής $4,889,02, 
επιτρέπει στη Στέγη να περιέλθει στην 
ΕΚΜΜ με πληρωμένο το χρέος και με 
κάποια ρευστότητα για να διευκολύνει 
τη λειτουργία της, και άλλες ανάγκες της 
ΕΚΜΜ, στη διάρκεια αυτής της δύσκο-
λης περιόδου.

Η πρόταση αποδοχής της δωρεάς εγκρί-
θηκε με πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος με αφορμή αυτήν την ιστο-
ρική ημέρα ευχαρίστησε τους ιδρυτές 
της Στέγης: Αδριανός Μαρής, Ευάγ-
γελος Χατζής, Νικόλαος Τ. Παγώνης, 
Σπύρος Χριστόπουλος, Δημήτριος 
Βουρτζούμης, Νικήτας Κλάψης, Αλέκος 
Θεοφάνης και Δημήτριος Κοριτσίδης. 
Επίσης, ευχαρίστησε  τη Διοίκηση της 
Ελληνικής Κοινότητας εκείνης της επο-
χής που – πριν από περισσότερο από 
τρεις δεκαετίες- είχε τη διορατικότητα να 
ξεκινήσει αυτό το έργο, και το πιο σημα-
ντικό, να διασφαλίσει ότι τα συμφέρο-
ντα της ΕΚΜΜ προστατεύονται σωστά, 
εξασφαλίζοντας ότι στο μέλλον η Στέγη 
θα αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου 
ακινήτων της Κοινότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο, σήμερα, η Κοινότητά μας ωφε-
λείται από το μοναδικό περιουσιακό 
στοιχείο στην ιστορία της που επιφέρει 
έσοδα ενώ αποκτήθηκε χωρίς κόστος 
για την ΕΚΜΜ. Όλοι χρωστάμε, σε αυ-
τούς τους ανθρώπους, μια τεράστια ευ-
γνωμοσύνη.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Κριλής ευχαρί-
στησε επίσης, τους πρώην Προέδρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης, 
Νικόλαο Τ. Παγώνη,  Σπύρο Χατζή, Έφη 
Γουρνάκη και Δήμητρα Κωσταρίδη, κα-
θώς και όλα τα προηγούμενα μέλη του 
ΔΣ της Στέγης, για την αφοσίωσή τους 
και το υποδειγματικό έργο τους στη λει-
τουργία και τη συντήρηση αυτού του ακι-
νήτου τα τελευταία 35 χρόνια.

Ακολούθησε συνέντευξη τύπου, Η υπο-
γραφή των εγγράφων για τη μεταβίβαση 
της Στέγης στην ΕΚΜΜ ολοκληρώθηκε 
την επόμενη ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ είναι 
αφοσιωμένο στη διασφάλιση ενός βιώ-
σιμου μέλλοντος για τον Οργανισμό μας 
και στην προστασία του από την αβεβαι-
ότητα και την αστάθεια. Τα σχολεία, οι 
εκκλησίες και τα κοινοτικά μας κέντρα εί-
ναι η κοινή κληρονομιά μας και όλοι έχου-
με την υποχρέωση να διασφαλίσουμε την 
ύπαρξή τους για τις επόμενες γενιές.

Συχνές Ερωτήσεις 
Πώς προέκυψε ιστορικά η Στέγη Ηλι-
κιωμένων;
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η 
τότε ΕΚΜ (Ελληνική Κοινότητα Μοντρε-
άλ) αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα ομο-
σπονδιακά προγράμματα για στέγαση 
χαμηλού εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυ-
τού του προγράμματος, έπρεπε να κα-
τασκευαστεί ένα νέο κτίριο και το δάνειο 
θα ήταν εγγυημένο από το CMHC.
Για να πληροί τις προϋποθέσεις για χρη-
ματοδότηση, υπήρχε μια απαίτηση από 
το ομοσπονδιακό πρόγραμμα, ότι το 
ακίνητο έπρεπε να ανήκει σε μια οντό-
τητα ενός σκοπού, πράγμα που σημαί-
νει ότι παρόλο που η προσπάθεια αυτή 
ανήκε στην ΕΚΜ, έπρεπε να δημιουργη-
θεί ένας νέος οργανισμός. Έτσι, ιδρύθη-
κε από την Ελληνική Κοινότητα το Foyer 
Hellénique pour Personnes Âgées (Στέ-
γη Ηλικιωμένων) για να εκπληρώσει 
αυτή την απαίτηση.
Η γη στην οποία χτίστηκε το κτίριο πω-
λήθηκε από την ΕΚΜ στο Foyer και απο-
φασίστηκε ότι, ως μέρος της κατασκευ-
ής, θα υπήρχε ένας χώρος γραφείων 
στον οποίο θα στεγάζονταν τα γραφεία 
της Κοινότητας. Ως αποτέλεσμα, συνή-
φθη εμπορική μίσθωση μεταξύ της ΕΚΜ 
και του Foyer για περίοδο 35 ετών.
Παρόλο που το Foyer είναι ένας ξεχωρι-
στός ανεξάρτητος οργανισμός, η διοίκη-
ση της Ελληνικής Κοινότητας ενήργησε 
τότε με επιμελή και συνετό τρόπο για 
να διασφαλίσει ότι αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο θα γίνει τελικά μέρος του χαρ-

τοφυλακίου ακινήτων της. Ως μέρος των 
απαιτήσεων της ΕΚΜ, στη σύμβαση 
μίσθωσης για τον χώρο των γραφείων, 
δόθηκε στην ΕΚΜ το δικαίωμα απόκτη-
σης του ακινήτου, ένα δικαίωμα που 
αναγνωρίστηκε και έγινε αποδεκτό από 
το Foyer, διασφαλίζοντας έτσι ότι η ιδιο-
κτησία θα επιστρέψει στον νόμιμο ιδιο-
κτήτη της.
Όλα αυτά τα χρόνια, η Κοινότητα έχει δι-
αρκώς εκπροσώπηση στο ΔΣ του Foyer, 
για να επιβλέπει ότι αυτό το σημαντικό 
περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί και συ-
ντηρείται σωστά και αποτελεσματικά. 
Σε αυτό το διάστημα, το ΔΣ του Foyer 
λειτουργεί με επιτυχία αυτό το ακίνητο.
Γιατί η ΕΚΜΜ έχει το δικαίωμα να 
αποκτήσει το ακίνητο;
Όταν η ΕΚΜ μίσθωσε τον χώρο των 
γραφείων της από το Foyer, η ΕΚΜ είχε 
το δικαίωμα να αγοράσει αυτό το ακίνη-
το, το οποίο εξασφάλισε ότι στο μέλλον, 
αυτή η ακίνητη περιουσία θα μεταφερθεί 
στην EKMM.
Γιατί η EKMM είχε εκπροσώπηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Foyer;
Η Ελληνική Κοινότητα είχε ιστορικά εκ-
προσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Foyer για να διασφαλίσει ότι τα συμ-
φέροντά της θα προστατεύονταν, δεδο-
μένου ότι αυτή η ιδιοκτησία θα γινόταν 
τελικά περιουσιακό στοιχείο της Κοινότη-
τας. Ήταν προς το συμφέρον της ΕΚΜΜ 
να είναι μέλος του ΔΣ του Foyer, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το κτίριο είναι πλήρως 
ενοικιασμένο, ότι τα διαμερίσματα συ-
ντηρούνται κ.λ.π., έτσι ώστε το περιου-
σιακό στοιχείο να επανέλθει στην ΕΚΜΜ 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Γιατί η μεταφορά διήρκησε τόσους 
μήνες;
Η ΕΚΜΜ έχει θεσπισμένη ευθύνη να 
διαχειρίζεται όλες τις ιδιοκτησίες της 
προς το συμφέρον της κοινότητας και να 
εξετάζει κάθε επιλογή και ευκαιρία που 
εξασφαλίζει τη συνεχή σταθερότητα και 
βιωσιμότητά της. Αυτή ήταν μια πολύ-
πλευρη συναλλαγή, με φορολογικά ζη-
τήματα και έγκριση κρατικών επιδοτήσε-
ων. Επιπλέον, είχαμε τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο, καθώς, 
έχοντας εκπροσώπηση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Foyer εξασφάλισε ότι τα 
δικαιώματά μας προστατεύονταν μέχρι να 
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Κατα-
φέραμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον 
χρόνο για να διαμορφώσουμε αυτήν τη 
συμφωνία προς το συμφέρον της EKMM.
Γιατί δεν διαγράψατε την εισπρακτέα 
οφειλή από το Foyer;
Η μη διαγραφή της οφειλής του Foyer 
δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για την 
ΕΚΜΜ. Μετά από πολλή εξέταση και 
ανάλυση, δεδομένης της χρηματοοι-
κονομικής επίδρασης του COVID και 
της δύσκολης οικονομικής θέσης στην 
οποία συνεχίζει να βρίσκεται η ΕΚΜΜ, 
δεν είχε οικονομική λογική η ΕΚΜΜ να 
διαγράψει ένα χρέος αυτού του μεγέθους 
που δεν προστατεύει τα συμφέροντα της 
Κοινότητας.

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

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

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! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

 
 

   
 

Χριστός Ανέστη!      
 

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα σε πακέτο» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021. 

 
Οι δωρητές μας για αυτή την εκδήλωση είναι: 

 
Είμαστε βαθιά ευγνώμονες. 

 
Ο Kαθεδρικός του Αγίου Γεωργίου είχε την ευλογία της υποστήριξης της ταβέρνας Πέτρος όλους αυτούς τους 
μήνες στις προσπάθειες του να ανταποκριθεί στις οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω του κορονοϊού 

ώστε να διατηρηθεί η εκκλησία ανοιχτή. Η αγάπη όλων και υποστήριξη και συνεργασία με την ταβέρνα Πέτρος 
απέδωσαν καρπούς επιτυχίας.Αν και τα εστιατόρια είναι κλειστά αρκετούς μήνες τώρα ο κύριος Τεντ και η 

ομάδα του ετοίμαζαν νοστιμότατά φαγητά για τις ερανικές προσπάθειες του Kαθεδρικού μας Nαού. Όπως θα 
γνωρίζετε τα εστιατόρια ανοίγουν στις 28 Μαΐου εξωτερικά και θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους 

εστιάτορες που πάντοτε βοηθούν τις εκκλησίες μας ποικιλοτρόπως, καλή επιτυχία! 
 

Και πάλι, η ταβέρνα Πέτρος θα μας ετοιμάσουν ένα πεντανόστιμο γεύμα με κοτόπουλο, πατάτες του φούρνου 
και λαχανικά. Περιλαμβάνονται τυρόπιτες, σαλάτα και ψωμί. Οι κυρίες της φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν το 

επιδόρπιο. 
 

Θα προσφέρουμε την υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε 
ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και θα σας παρακαλέσουμε 
να φοράτε τις μάσκες σας όταν απαντάτε στην πόρτα. Η παραλαβή γεύματος από το Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Γεωργίου θα είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγγελίες από τις 12:00μμ. Κόστος 30 $ ανά γεύμα 
 

 
Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 5 Ιουνίου καλώντας στον αριθμό  

514-813-4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@gmail.com                       
 

Επισης Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα κέρδη αυτή τη φορά θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση 
της Iερας Mονής της Παρηγορήτισσας που ήδη ξεκινάει σιγά σιγά. 

 
827 Chemin de la Carrière 

Brownsburg, Quebec 
J8G-1K7 

450-533-4313 
 
 

Ο Θεός μαζί σαs 
 
 

                                                                        

Η κα. Θεώνη  Αποστόλη με την οικογένεια της 
πρόσφεραν 2000 $ στην μνήμη του αγαπημένου συζύγου, 
πατέρα , παππού και προπάππου Ιοάννου. 
 
Μήνυμα από την οικογένεια... 
The world changes from year to year, 
Our lives change from day to day, 
Gone two years but memories of you will never fade away. 
Sadly missed and always in our hearts. 
His loving wife Theoni, his children Helen(Spiro), 
Jane(Demetrios), Athanasios(Tina), his grandchildren 
Elizabeth(Nectarios), Angela 
(George), Alexander, Paige, his great grandchildren Matthew, 
Michael, Alexander and Veronica. 

Ο κ. Δημήτριος Κοζύρης με την οικογένεια του 
πρόσφεραν 2000 $ στην μνήμη της αγαπημένης συζύγου, 
μητέρα και γιαγιά Μαρίας.  
 

 

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

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 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ 
ΤΖΏΡΤΖΗ

(από Βαρβάσαινα, Πύργου Ηλείας)

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 

ΙΏΑΝΝΗ 
ΜΠΟΥΣΙΟΥ

(από Ψάρι Μεσσηνίας)

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...

Μπορεί τα σαραντάχρονα από την 
ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ 

και σημερινή ΕΕ να εορτάστηκαν με την 
παρουσία των προέδρων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 
και με ρητορείες ευρωπαϊσμού, αλλά η 
πραγματικότητα είναι ότι ένας ειλικρινής 
απολογισμός αυτών των 40 ετών δεν έχει 
μόνο τη φωτεινή όψη που μας σερβίρουν.

Σταύρος Λυγερός* 
© slpress.gr

Έχει και μία σκοτεινή, την κορύφωση της 
οποίας βίωσε τραυματικά ο ελληνικός 
λαός τη δεκαετία του 2010. Όσο, λοιπόν, 
είναι λάθος να απομειώνουμε τα θετικά 
που προσκόμισε στην Ελλάδα η ένταξή της 
στην ΕΕ, άλλο τόσο λάθος είναι να αποσι-
ωπούμε τα αρνητικά. Δε θα επιχειρήσω σ’ 
αυτό το άρθρο ένα συνολικό απολογισμό, 
αλλά αξίζει, έστω και επιγραμματικά, να 
αναστοχαστούμε.
Υπενθυμίζω ότι από τη δεκαετία του 

1960 η ελληνική βιομηχανία πραγματο-
ποίησε ένα άλμα ανάπτυξης. Παρά το 
γεγονός ότι –με ευθύνη κυρίως των ιδι-
οκτητών τους λόγω υπερδανεισμού και 
κακής διαχείρισης– πολλές εταιρείες στη 
δεκαετία του 1970 έγιναν προβληματικές, 
η ελληνική βιομηχανία είχε ακόμη δυνα-
μική. Δεν μπορούσε, ωστόσο, να αντέξει 
στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, στον οποίο 
την έριξαν χωρίς να ληφθούν τα αναγκαία 
μέτρα προσαρμογής. Το αποτέλεσμα ήταν 
ένα κύμα αποβιομηχάνισης, το οποίο 
πληρώνουμε μέχρι σήμερα.
Είναι αληθές πως δόθηκαν στην Ελλάδα 

κοινοτικά κονδύλια μεγάλου ύψους, όπως 

επίσης αληθές είναι ότι αυτά δε διοχε-
τεύθηκαν κατά τρόπο που να χρηματο-
δοτήσουν την παραγωγική προσαρμογή 
της ελληνικής οικονομίας στο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο. Σε μεγάλο βαθμό διοχετεύθηκαν 
στην κατανάλωση, αν και δεν πρέπει να 
υποτιμηθεί ότι αυτά τα κονδύλια έπαιξαν 
αποφασιστικό ρόλο στο να βελτιωθεί η ει-
κόνα της χώρας σε πολλά επίπεδα.

Για την κατά κανόνα λάθος χρήση των 
κοινοτικών κονδυλίων, ευθύνη έχουν οι 
διαδοχικές κυβερνήσεις από το 1981 και 
μετά, αλλά και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
Έλληνες – από τους μεγάλους επιχειρημα-
τίες μέχρι τον τελευταίο αγρότη – αντιμε-
τώπισαν τα κοινοτικά κονδύλια σαν «εύ-
κολο χρήμα», τη δε ΕΕ σαν «αγελάδα προς 
άρμεγμα». Το κρίσιμο ερώτημα είναι, εάν 
τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει 
διαφορετικά. Θεωρητικά, πολλά μπορού-
σαν να είχαν γίνει καλύτερα εάν…, αλλά η 
Ιστορία δε γράφεται με «εάν».

«ΣΑΣ ΡΙΧΝΩ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ»
Η Ελλάδα εκείνης της εποχής ήταν έτσι 

όπως ήταν, με τα καλά και τα κακά της. Η 
επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
«σας ρίχνω στα βαθιά για να μάθετε μπά-
νιο» ήταν πάντα μία επικίνδυνη τακτική. 
Και στην ελληνική περίπτωση, προέκυ-
ψαν πολλαπλές παρενέργειες από έναν 
αρχηγικό βολονταρισμό που δεν πατάει 
γερά σε μία επαρκή θεσμική, οικονομική 
και κυρίως πολιτική – κοινωνική προετοι-
μασία. 
Για τους Έλληνες που η επιβίωση ήταν 

για αιώνες άρρηκτα εξαρτημένη από τη 
σκληρή εργασία όλης σχεδόν της οικογέ-
νειας, οι κάθε είδους κοινοτικές επιδοτή-

σεις λειτούργησαν σαν ένα είδος «ναρ-
κωτικού». Προκάλεσαν έναν εθισμό, που 
τους ώθησε στο «εύκολο χρήμα», απομα-
κρύνοντάς τους γρήγορα από τη σκληρή 
εργασία. Η μαζική είσοδος, μάλιστα, με-
ταναστών το 1989-90 (τότε κυρίως από τα 
Βαλκάνια) κατέστησε φθηνή τη χειρωνα-
κτική εργασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, 
πρώτον, εκτεταμένα φαινόμενα «τεμπε-
λοποίησης» ειδικά στον αγροτικό χώρο 
και δεύτερον, εκτοπισμό του εγχώριου 
εργατικού δυναμικού στις κατασκευές.

Έχουν ευθύνη οι Έλληνες για όλα αυτά; 
Προφανώς έχουν. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, είναι λάθος να ξεμπερδεύει κανείς 
με το πρόβλημα, φωτίζοντας μόνο αυτή 
την ευθύνη. Είναι κυρίως χρέος της Πολι-
τικής να έχει άριστη γνώση της κοινωνίας, 
να προβλέπει πιθανές παρενέργειες και 
να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προ-
ετοιμασίας για ομαλή προσαρμογή. Αυτό 
δε συνέβη και το πληρώσαμε.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Το ίδιο πρόβλημα επανελήφθη τη δεκαε-

τία του 2000 με την είσοδο στο ευρώ. Ας 
κάνουμε μία υπόθεση εργασίας: Εάν η 
Ελλάδα δεν είχε εισέλθει στην Ευρωζώνη 
θα είχε χρεοκοπήσει το 2010; Η απάντηση 
είναι ξεκάθαρα όχι, για τον απλό λόγο ότι 
οι Αγορές δε θα την είχαν ποτέ δανείσει 
όπως τη δάνεισαν. Άρα, η Ελλάδα δε θα 
είχε υπερχρεωθεί, ακόμα κι αν το ήθελε. 
Τότε, όμως, οι «σοφές» Αγορές θεωρού-
σαν, πως από τη στιγμή που η Ελλάδα 
εισήλθε στην Ευρωζώνη δεν υπήρχε περί-
πτωση να χρεοκοπήσει. Με αυτή τη θεώ-
ρηση της δάνεισαν πακτωλό πάμφθηνου 
χρήματος – με επιτόκιο ελάχιστα μεγαλύ-

τερο από αυτό, με το οποίο δάνειζαν τη 
Γερμανία!
Και πάλι μπορεί να ισχυρισθεί κανείς, ότι 

ευθύνη έχει η Ελλάδα που δεν αξιοποίησε 
αυτό το φθηνό χρήμα για να κάνει επεν-
δύσεις και να αναβαθμίσει την παραγωγι-
κή της ικανότητα. 
Ας μην ξεχνάμε, ότι αναφερόμαστε σε 

ζωντανή κοινωνία, δεν έχουμε να κάνου-
με με άσκηση επί χάρτου. ΝΑΙ, οι Έλλη-
νες ξιπάστηκαν, ΝΑΙ, υπήρξαν φαινόμενα 
ακραίου καταναλωτισμού, ΝΑΙ, η κλεπτο-
κρατία (ως οικονομική – κοινωνική λει-
τουργία) κλιμακώθηκε, ΝΑΙ, έχουν ευθύνη 
οι κυβερνήσεις και οι πολίτες. Γιατί, όμως, 
συνέβη αυτό κι όχι το άλλο; Επανερχόμα-
στε, λοιπόν, στο ίδιο ακριβώς ζήτημα που 
θίξαμε επιγραμματικά παραπάνω.
Στο επόμενο άρθρο μου, θα επιχειρήσω 

να «σκαλίσουμε» λίγο πιο βαθιά, αφού 
μετά το «πάρτι» ήλθε ο λογαριασμός και 
μάλιστα βαρύς και επώδυνος. 
Μιας, λοιπόν, και τα σαραντάχρονα 

μας δίνουν την ευκαιρία, θα την αδρά-
ξουμε για να ξεφύγουμε από το «θεολο-
γικού» τύπου φωτεινό αφήγημα, με το 
οποίο μας βομβαρδίζει σύσσωμο σχε-
δόν το πολιτικό και το μιντιακό σύστημα. 
                          [η συνέχεια στο επόμενο φύλλο]

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

ΕΛΛΑΔΑ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Υπάρχει και η ανομολόγητη  Υπάρχει και η ανομολόγητη  
σκοτεινή όψη…σκοτεινή όψη…

Μία νέα έρευνα, που υποστηρίζει ότι 
ο νέος κορωνοϊός δεν έχει φυσική 

προέλευση αλλά δημιουργήθηκε από Κι-
νέζους επιστήμονες στα εργαστήρια της 
Ουχάν, δημοσίευσε την Κυριακή 30/5 η 
βρετανική Sunday Times και αναδημο-
σίευσε η επίσης βρετανική εφημερίδα 
Daily Mail.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχει 
μία έκθεση 22 σελίδων, την οποία συ-
νυπογράφουν οι επιστήμονες, Angus 
Dalgleish (φωτ. δεξιά) από τη Βρετανία 
και Birger Sørensen από τη Νορβηγία 
(φωτ. πάνω). Η έκθεση αναμένεται να 
δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό 
Quarterly Review of Biophysics Discovery. 
Οι ίδιοι υποστηρίζουν, ότι ο κορωνοϊός 

φαίνεται να προήλθε, όταν Κινέζοι επι-
στήμονες σε εργαστήριο της Ουχάν έκα-
ναν πειράματα σε έναν ιό που εντόπισαν 

σε νυχτερίδες, αυξάνοντας τη μεταδοτικό-
τητά του (Gain of function research), με 
σκοπό να μπορέσουν να προετοιμαστούν 
καλύτερα για μια πιθανή πανδημία. 

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι 
Κινέζοι επιστήμονες προσπάθησαν στη 
συνέχεια με «ανάστροφη μηχανική» να 
δείξουν ότι ο ιός προήλθε από νυχτερί-
δες. Η εν λόγω μελέτη υποστηρίζει ακόμα, 
ότι Κινέζοι επιστήμονες που ήθελαν να 
μοιραστούν τα ευρήματά τους δεν ήταν 
σε θέση να το πράξουν ή έχουν εξαφανι-
στεί. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι 
ειδικοί υποστήριζαν ότι ο ιός έχει φυσική 
προέλευση, ωστόσο μόλις προσφάτως, ο 
επικεφαλής Αμερικανός επιδημιολόγος 
Άντονι Φάουτσι, αποκάλυψε ότι οι  ΗΠΑ 
χρηματοδότησαν με 600.000 δολάρια 
το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια 
περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν 
οι κορωνοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να 
προσβάλουν το ανθρώπινο σώμα.

«ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΦΤΙΑΞΑΝ  
ΤΟΝ ΙΟ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όλα τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο ιός έχει εργαστη-
ριακή προέλευση. Οι ίδιοι υποστηρίζουν 
ότι προσπάθησαν να δημοσιεύσουν τα 
ευρήματά τους, αλλά συνάντησαν την 
αντίδραση μεγάλων επιστημονικών περι-
οδικών, αφού υπάρχει η κυρίαρχη άποψη 
ότι ο ιός έχει φυσική προέλευση. Σύμφω-
να με τη Daily Mail, πλέον όλο και περισ-
σότεροι επιστήμονες και πολιτικοί εξετά-
ζουν την πιθανότητα ο ιός να «ξέφυγε» 
από το εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας. 
Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν επέ-

στρεψε στο προσκήνιο μετά από ένα ρε-
πορτάζ στην εφημερίδα The Wall Street 
Journal, σύμφωνα με το οποίο τρεις 
εργαζόμενοι εκεί νοσηλεύτηκαν το Νο-
έμβριο του 2019 με συμπτώματα τύπου 
κορωνοϊού, μόλις ένα μήνα πριν από την 
επίσημη αναγνώριση κρουσμάτων της 
λοίμωξης. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικα-
νός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από 
τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας να 
εξετάσουν την προέλευση του ιού.  

Στη μελέτη των 22 σελίδων αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ότι Κινέζοι επιστήμονες, 
μερικοί από αυτούς μάλιστα συνεργά-
στηκαν και με αμερικανικά πανεπιστήμια, 
φέρεται να βρήκαν τα εργαλεία για τη δη-
μιουργία του ιού.
Μεγάλο μέρος της εργασίας επικεντρώ-

θηκε στην αμφιλεγόμενη έρευνα «Gain of 
Function» – η οποία απαγορεύτηκε στις 
ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Ομπάμα. Με τη 
συγκεκριμένη διαδικασία, οι επιστήμονες 
προσπαθούν να τροποποιήσουν ιούς που 
εντοπίζονται στη φύση, κάνοντάς τους πε-
ρισσότερο μολυσματικούς, ώστε να μπο-
ρούν να αναπαραχθούν σε ανθρώπινα 
κύτταρα σε ένα εργαστήριο, με σκοπό να 
κατανοήσουν καλύτερα την πιθανή επί-
δρασή τους στους ανθρώπους. 

Η βασικότερη ένδειξη για την εργαστη-
ριακή προέλευση του ιού, ήταν μια σειρά 
αμινοξέων που βρήκαν στην ακίδα του 
SARS-Cov-2, υποστηρίζουν οι επιστήμο-
νες.

Σύμφωνα με το Νορβηγό καθηγητή ιο-
λογίας Sørensen, ο οποίος μίλησε στη 
DailyMail.com, όλα τα αμινοξέα έχουν 
θετικό φορτίο, το οποίο προκαλεί τον ιό 

να προσκολληθεί στα ανθρώπινα κύτταρα, 
όπως ένας μαγνήτης.

Αλλά επειδή, όπως οι μαγνήτες, τα θετικά 
φορτισμένα αμινοξέα απωθούν το ένα το 

άλλο, είναι σπάνιο να βρεθούν ακόμη και 
τρία στη σειρά σε φυσικούς οργανισμούς, 
ενώ τέσσερα στη σειρά είναι «εξαιρετικά 
απίθανο», είπε ο επιστήμονας. 
«Οι νόμοι της φυσικής λένε ότι δεν μπο-

ρείτε να έχετε τέσσερα θετικά φορτισμέ-
να αμινοξέα στη σειρά. Ο μόνος τρόπος 
για να το πετύχεις αυτό είναι εάν το κα-
τασκευάσετε τεχνητά», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο ίδιος.

© zougla.gr (με πληροφορίες  
από dailymail.co.uk)

Ο ΚΑΝΑΔΟΣ ΙΟΛΟΓΟΣ DR BYRAM BRIDLE:  
«Εμβολιάζουμε τον κόσμο με τοξίνες»
«Κάναμε ένα μεγάλο λάθος με τα εμβόλια για τον κορωνοϊό» 
Ο Δρ. Byram Bridle (φωτ. δεξιά), ανα-

πληρωτής Καθηγητής Ιικής Ανοσο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο του Guelph στο 
Οντάριο, έχει λάβει χρηματοδότηση για 
την ανάπτυξη μια νέας σειράς εμβολίων 
και κάθε άλλο παρά αρνητής των εμβολί-
ων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.
Φαίνεται πλέον ότι το ζήτημα των εμβο-

λίων αλλά και το γιατί οι επιπτώσεις από 
αυτά μπορεί να επιφέρουν βλάβες, έχει 
λάβει μεγάλες διαστάσεις στην παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα, αν δούμε 
ότι μόλις πριν λίγες ημέρες ανάλογες θέ-
σεις είχε λάβει και ο Γερμανός ιολόγος Α. 
Κεκουλέ που σημείωσε ότι: «Ο εμβολια-
σμός δεν τέλειωσε ποτέ μία πανδημία και 
ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πείραμα 
η εκστρατεία εμβολιασμού».
Από τη δική του πλευρά, ο Καναδός επι-

στήμονας επιμένει ότι η επιστημονική 
έρευνα πρέπει να εκτελείται σωστά και 
στο να ακολουθείται το ίδιο προσεκτικά η 

δοκιμή των εμβολίων προτού αυτά γίνουν 
διαθέσιμα για τις μάζες.

Κάτι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
των εμβολίων για τον COVID-19 δεν έγινε, 
καθώς υπήρχε μεγάλη πίεση για να ανα-
πτυχθούν νέα εμβόλια.
Ο Dr Bridle έκανε όμως και μια αποκάλυ-

ψη, λέγοντας πως ίσως έχουμε κάνει ένα 
μεγάλο τρομακτικό λάθος, σε ότι αφορά 
τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA που εισά-
γουν αντίγραφα πρωτεϊνών ακίδων του 
κορωνοϊού στο σώμα.
«Το SARS-CoV-2 έχει μια ακίδα πρωτεΐνη 

στην επιφάνειά του. Γνωρίζουμε τώρα ότι 
η πρωτεΐνη αυτή κυκλοφορεί στο αίμα. 
Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι η πρωτεΐνη – 
ακίδα ήταν ο στόχος για την παραγωγή 
αντιγόνων από τον οργανισμό. Δεν ξέραμε 
όμως ποτέ ότι η πρωτεΐνη αυτή είναι ουσι-
αστικά μια τοξίνη. Έτσι, εμβολιάζοντας αν-
θρώπους, τους εμβολιάζουμε ακούσια με 
μια τοξίνη», δήλωσε ο Καναδός ιολόγος 

για να συμπληρώσει: «Το SARS-CoV-2 έχει 
αποδειχθεί ότι μπαίνει στην κυκλοφορία 
του αίματος από πειράματα σε ποντίκια 
και προκαλεί πολλά είδη καρδιακών και 
αγγειακών παθήσεων και εγκεφαλικής 
βλάβης. Το COVID-19 έχει μια πρωτεΐνη – 
ακίδα στην επιφάνειά του, επιτρέποντας 
στον ιό να μολύνει το σώμα μας. Ομοίως, 
η έρευνα της επιστημονικής κοινότητας 
έχει αποκαλύψει επίσης διάφορα καρδι-
αγγειακά και καρδιακά προβλήματα σε 
ανθρώπους. Η ίδια έρευνα αποδεικνύει 
επίσης, ότι η πρωτεΐνη ακίδων μόνη της 
είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για 
βλάβη στο καρδιαγγειακό σύστημα εάν 
κυκλοφορήσει ελεύθερα στο σώμα».

© pronews.gr
Η ΠΗΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ:
https://uncoverdc.com/2021/05/31/
vaccine-expert-warns-we-made-a-big-
mistake/

ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ 
κατασκεύασαν τον ιό κατασκεύασαν τον ιό 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ    

της Ουχάντης Ουχάν
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Ο Άρης στο ζώδιό σας μπορεί να 
εξουδετερώσει τη νωχελική ενέργεια των 
προηγούμενων εβδομάδων και φέρνει 
θετικά αποτελέσματα στις ενέργειές σας, 
καθώς τώρα πιστεύετε στη δύναμή σας 
και το θάρρος σας. Η ανάγκη σας να κά-
νετε το δικό σας είναι έντονη τώρα, κινού-
μενοι προς τα μεγάλα σχέδιά σας και προ-
ωθώντας τους προσωπικούς στόχους σας.

Η τύχη είναι με το μέρος σας, 
καθώς ο Άρης κινείται στον επεκτατικό 
ένατο οίκο σας. Θα μπορούσατε να απο-
κτήσετε παγκόσμια αναγνώριση, να έχετε 
μια ευκαιρία να ταξιδέψετε ή την έμπνευ-
ση να πάρετε με το μέρος σας ένα μεγάλο 
ακροατήριο. Μην περιορίζετε τον εαυτό 
σας, κυνηγήστε τα μεγάλα οράματά σας.

Τα λόγια σας και οι ιδέες σας 
ασκούν έντονη επιρροή γύρω σας. Και 
ανοίγουν φωτεινές πόρτες! Όμως μπο-
ρεί και να τις κλείσουν αν δεν είστε προ-
σεκτικοί! Ο Άρης κινείται στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένει-
ας, και ίσως κινείστε εγωιστικά και αλα-
ζονικά. 

Άν νιώθετε κούραση, κοιμηθεί-
τε μια μέρα παραπάνω και ξεφύγετε από 
κάποια άτομα που σας αποστραγγίζουν 
συναισθηματικά, η κινητήρια επιρροή 
του Άρη θα σας βοηθήσει να αντισταθμί-
σετε το χαμένο χρόνο αργότερα. Πρέπει 
πραγματικά να ακολουθήσετε το ρυθμό 
του σώματός σας και να ενεργείτε μόνο 
όταν έχετε την ενέργεια να το κάνετε.

Ο ενθουσιασμός σας να υλο-
ποιήσετε τις πιο ενδόμυχες επιθυμίες 
σας θα μπορούσε να συναντήσει δυσκο-
λίες, καθώς με τον Άρη στον έντονα συ-
ναισθηματικό όγδοο οίκο σας παλεύετε 
να διατηρήσετε τη δύναμή σας και τις 
αντοχές σας, μπροστά σε μερικά πραγ-
ματικά αληθινά εμπόδια. Δείτε τα πράγ-
ματα σε βάθος πριν κινητοποιηθείτε.

Ίσως λάβετε χρήματα ή ένα 
δώρο από ένα άτομο της οικογένειάς σας 
ή ένα οικείο προς εσάς πρόσωπο. Ετοιμα-
στείτε για άφθονες κοινωνικές συναντή-
σεις και επικοινωνία, καθώς ο Άρης κινεί-
ται στον τρίτο οίκο σας, των ιδεών και της 
επικοινωνίας. Εάν πρόκειται να προωθή-
σετε κάτι, συζητήστε τις ιδέες σας με ένα 
φίλο ή συνάδελφο.

Ο Άρης στον ομαδικό ενδέκα-
το οίκο σας δημιουργεί εντάσεις με ένα 
μέλος της ομάδας σας, εξαιτίας του εγω-
κεντρισμού και της αλαζονείας σας. Άπό 
τη θετική πλευρά, ο κόκκινος πλανήτης 
σας βοηθά σε οποιαδήποτε διαδικτυα-
κή προσπάθεια και σας ζητά να εκτιμή-
σετε κάποιον που σας έδωσε βοήθεια.

Με τον Άρη στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
έχετε το κίνητρο να αγωνιστείτε για τη 
βιωσιμότητα των πιο οικείων σχέσεων 
σας. Μην επιτίθεστε όμως στους άλ-
λους, ακόμα κι αν νομίζετε ότι έχει θιγεί 
η αξιοπρέπειά σας, προτιμήστε τον υγιή 
ανταγωνισμό. Και φυσικά μην ανταγωνί-
ζεστε εναντίον του εαυτού σας. 

Εάν τα χρήματά σας είναι ελλι-
πή, μην ανησυχείτε, έχετε τα κίνητρα να 
βελτιώσετε την οικονομική σας κατάστα-
ση αλλά και τις δεξιότητες να κερδίσετε 
περισσότερα, χάρη στον Άρη στο δεύτερο 
οίκο σας, των χρημάτων. Ίσως βρείτε μια 
νέα πιο καλοπληρωμένη εργασία, ακόμα 
κι αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να δου-
λεύετε περισσότερες ώρες.

Η υποστήριξη από ένα φίλο ή 
ένα συνάδελφο θα μπορούσε πραγμα-
τικά να σας βοηθήσει να φέρετε τη νίκη 
στην καριέρα σας, καθώς ο Άρης κινείται 
στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Μπορεί 
απροσδόκητα να ξεκινήσετε κάτι νέο 
στην καριέρα σας. που σας οδηγεί σε 
μεγάλη φήμη και αναγνώριση. 

Ο Άρης στον υγιή έκτο οίκο σας, 
σας ζητά να ακολουθήσετε αποφασιστι-
κά και δυναμικά μια υγιή διαδρομή στην 
καθημερινότητά σας. Μπορεί ακόμη και 
να απευθυνθείτε σε έναν εκπαιδευτή ή 
έναν προπονητή, θα σας δώσει κίνητρα 
και ενθάρρυνση. Ένας διατροφολόγος 
μπορεί επίσης να σας δώσει πολύτιμες 
συμβουλές.
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Ο Άρης στον ερωτικό και δη-
μιουργικό πέμπτο οίκο σας, φέρνει στο 
προσκήνιο τη δημιουργική και ενθουσι-
ώδη πλευρά σας, λαμβάνετε επαίνους 
για τη δημιουργικότητα και τις δεξιότη-
τές σας. Προβάλετε την πολυτάλαντη 
προσωπικότητά σας, έχετε αναγνώριση 
από τον έξω κόσμο. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1456: Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την 
Άθήνα.
1827: Άποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του 

Κόχραν στην Άίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανά-
ρης καίει μέσα στο λιμάνι της Άλεξάνδρειας την 
προφυλακίδα του αιγυπτιακού στόλου.
1878: Υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντι-

νούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται 
από την Οθωμανική Άυτοκρατορία στην Άγγλία.
1989: Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας 

γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της 
ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην 
πλατεία Τιεν Άν Μεν.
1996: Η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε 

έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά την αμφι-
σβήτηση από τούρκο αξιωματούχο της ελληνι-
κότητας της νήσου Γαύδου. 
2006: Κινηματογραφική απόδραση από τον 

Κορυδαλλό. Υπό την απειλή όπλου και χειρο-
βομβίδων, ελικόπτερο απογειώνεται από τον 
Άγιο Κοσμά, προσγειώνεται στο προαύλιο των 
φυλακών και παραλαμβάνει τους Βασίλη Πα-
λαιοκώστα και Άλκέτ Ριτζάι.

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Ήταν 10 άτομα στη σειρά στον 
Άγιο Πέτρο, για να τους στείλει 

αναλόγως στην Κόλαση ή στον Παρά-
δεισο… Άφού έστειλε τους πρώτους 9 
στην Κόλαση, φτάνει και στον τελευ-
ταίο, τον οποίο τον έστειλε στον Παρά-
δεισο… Πετάγεται ένας και του λέει… 
– Καλά, τρελός είσαι; Άυτός είναι οδηγός 
λεωφορείου και περνάει με κόκκινο, δεν 
υπολογίζει τους πεζούς, τρέχει σαν τρελός, 
παρανομεί καθημερινά τον ΚΟΚ… κ.τ.λ. 
Και ο Άγιος του απαντάει… 
– Μπορεί, αλλά είναι ο μόνος από όλους 
εσάς που στη βάρδια του, κάνει 50 άτομα 
να κάνουν το σταυρό τους!

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

– Ο Μέγας Άλέξανδρος κάποτε θέ-
λησε να πειράξει τον Διογένη και 
αφού έλεγε ότι ήταν Κύων (σκύλος), 
του έστειλε ένα πιάτο κόκαλα. 
Μετά, όταν συνάντησε τον Διογέ-

νη, τον ερώτησε: «Πώς σου φάνηκε, 
Κύων, το δώρο μου;» και ο Διογέ-
νης του απάντησε: 
«Ήταν άξιο για Κύνα αλλά καθό-

λου άξιο για Βασιλέα».
– Ο Διογένης συχνά κυκλοφορού-

σε την ημέρα με ένα αναμμένο φα-
νάρι και όταν τον ρωτούσαν «Γιατί 
κρατάς φανό την ημέρα;» αυτός 

τους απαντούσε «Άναζητώ να βρω 
Άνθρώπους». 
Γιατί όπως έλεγε, έβλεπε μόνο κα-

τεργάρηδες και αχρείους…
– Επέστρεφε ο Διογένης από τους 

Ολυμπιακούς αγώνες και ένας τον 
ρώτησε, αν ήταν εκεί πολύς κόσμος. 
Ο Διογένης αποκρίθηκε: «Κόσμος 

υπήρχε πολύς, άνθρωποι όμως λί-
γοι…».
– Σε κάποιον που του είπε ότι η 

ζωή είναι άσχημη, ο Διογένης απά-
ντησε: «Άσχημη δεν είναι η ζωή. 
Άσχημη είναι η άσχημη ζωή».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

Νεκροπομπειο Blythe Bernier 
940, ave. Ogilvy, Montreal, QC  H3N 1P4
T: 514-495-8082 • F: 514-495-8872 
www.mountroyalcem.com

Aeterna Funeral Complex
514-228-1888 | 55, Rue Gince, Montreal, QC 
www.complexeaeterna.com

Centre Funéraire Côte-des-Neiges
514-342-8000
4525, Chemin de la Côte-des-Neiges

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Halifax : 2830 Agricola Street, NS, 
Quebec : 11054 Valcartier, Qc. 
Ottawa : 2212 Gladwin Crescent
Toronto : 2863 Kingston Road,  
Scarborough, ON, M1M 1N3
Vancouver : 2830 Douglas Road, 
Burnaby, BC, V5C 5B7
Montreal : 5800 rue d’Iberville

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

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

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

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

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

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  
450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

τούβλα τζάκια, γεμίσματα τσιπρόκ, 
πλάστερ, βαψίματα και ό,τι άλλο 

χρειάζεται το ακίνητο σας. Δωρεάν 
εκτίμηση, λογικές τιμές. Υπεύθυνη 

εξυπηρέτηση.

.

.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

.

.

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

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

The Cinémas Guzzo Team



Toronto • Montreal • Vancouver

Φέτα Ελληνική,
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca


