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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   
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Στη διάλεξη με θέμα την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ, που έλαβε χώρα στις 6 Ιου-

νίου 2021, αναφέρεται με άρθρο του 
ο Καθηγητής Ζακ Μπουσάρ (Jacques 
Bouchard) ο οποίος φυσικά συμμετείχε 
και ήταν κεντρικός ομιλητής. 

Σύμφωνα με το φιλέλληνα καθηγητή 
και λάτρη της ελληνικής γλώσσας, «η ελ-
ληνική γλώσσα διέσωσε τις γνώσεις του 
μεσογειακού κόσμου, δημιούργησε τα 
θεμέλια της ελεύθερης σκέψης και της 
καλαισθησίας του δυτικού πολιτισμού, 
και κληροδότησε στην ανθρωπότητα  επι-

στήμες και τέχνες 
με υποδειγματικά 
αριστουργήματα. Η 
κοσμοθεωρία και ο 
θησαυρός της ελ-
ληνικής την κάνουν 
δημιουργική πηγή 
του μέλλοντος».

Γράφει ο Καθηγητής 
Jacques Bouchard*

1] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

Η βασική αρχή κατά τη γνώμη μου είναι 
ότι η ελληνική γλώσσα, αρχαία, βυζαντι-
νή και σύγχρονη, είναι μία και ενιαία: 
είναι η γλώσσα που εξακολουθεί να εκπο-
λιτίζει την ανθρωπότητα και κατακτά όλο 
και περισσότερο τον πλανήτη μας.
α) Η ελληνική διέσωσε γνώσεις και 

εμπειρίες του μεσογειακού κόσμου: η 
ελληνική αφομοίωσε χιλιάδες λέξεις που 
προϋπήρχαν στην έσχατη χερσόνησο των 
Βαλκανίων. Εκατοντάδες τοπωνύμια: Αθή-
ναι, Θήβαι, Κόρινθος κ.λπ. Τα ονόματα 
των θεών με την εξαίρεση του Δία: Αφρο-
δίτη, Ήφαιστος, Αθηνά, κ.λπ. Τα πολιτικά 
ονόματα της εξουσίας: τύραννος, άναξ, 
βασιλεύς, κυβερνήτης κ.λπ. Γεωγραφικά 
όπως θάλασσα, ωκεανός, νήσος, κ.λπ. Δέ-
ντρα και φυτά: ελαία, κυπάρισσος, σύκο, 
μίνθη, ρόδο, λείριο κ.λπ. Είδη υλικού πο-
λιτισμού: ναός, μέλαθρο, μέγαρο, ασάμιν-
θος... Χιλιάδες λέξεις προελληνικές που 
τις αποθησαύρισε η ελληνική γλώσσα, και 
που θα ήταν άγνωστες σ’ εμάς χωρίς την 
αφομοιωτική ικανότητα των Ελλήνων.

β) Ο τρόπος του σκέπτεσθαι που χαρα-
κτηρίζει τους Έλληνες είναι η περιέργεια 
και επιθυμία να βάζουν τάξη στα φαινό-
μενα του σύμπαντος. Σύμφωνα με την 
αρχαϊκή νοοτροπία τους προσπάθησαν 
να εξηγήσουν την πραγματικότητα με 
μύθους. Δημιούργησαν μια πλούσια και 
περίπλοκη μυθολογία, όπου ο Ζευς προ-
καλεί τη βροχή, ο Αίολος κρατάει τους 
ανέμους, ο Ποσειδώνας δεσπόζει στα 
υγρά στοιχεία κ.λπ. Είναι η πρώτη ερμη-
νεία των φυσικών φαινομένων. Μεγάλοι 
ποιητές διατύπωσαν τα πρωτόλεια αυτής 
της κοσμοθεωρίας, βάζοντας τα θεμέλια 
μιας σκέψης που διατυπώθηκε για πρώ-
τη φορά μέσω των μύθων: ο Όμηρος, ο 
Ησίοδος και άλλοι αρχαϊκοί ποιητές που 
διέσωσαν μυθικά πρόσωπα και δρώμενα 
ανάμεσα σε μυθοπλασία και θρησκευτι-
κότητα.

γ) Αλλά η μεγάλη ανακάλυψη του ελ-
ληνισμού, η πιο σημαντική εξέλιξη της 
ελληνικής σκέψης, έγινε όταν οι σοφοί 
μεταβλήθηκαν σε φιλοσόφους και πέ-
ρασαν από το Μύθο στο Λόγο. Από τον 
ποιητή του Μύθου τον Πλάτωνα η φιλο-

σοφική σκέψη έκανε ένα αποφασιστικό 
άλμα: ενηλικιώθηκε στο Λόγο με τον Αρι-
στοτέλη. Ο Αριστοτέλης υπήρξε η απαρ-
χή της εποχής μας. Είναι ο επιστήμονας 
που με το Λόγο συστηματοποίησε τους 
κανόνες του συλλογισμού, της επιστημο-
νικής σκέψης. Και δεν ήταν ο μόνος: όλες 
οι επιστήμες εκφράστηκαν τότε στα ελλη-
νικά. Πολιτική ηθική και ερευνητικό ήθος, 
ιατρική και πεζός λόγος: έτσι ο ελληνικός 
πολιτισμός μετατράπηκε και επιβλήθηκε 
σε αξία πανανθρώπινη. Η κλασική Ελλάδα 
αποκρυστάλλωσε τον ανθρωπισμό της σε 
αριστουργήματα σε όλους σχεδόν τους 
τομείς: ιστορία, θέατρο, πεζογραφία, επι-
στήμες. Διαμόρφωσε όχι μόνο τη σκέψη 
και τον πολιτισμό της Δύσης, αλλά επίσης 
κληροδότησε στους δυτικούς επιγόνους 
την καλαισθησία των τεχνών, και ειδικό-
τερα τους κανόνες του ωραίου στην αρχι-
τεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική.

δ) Μοναδική τύχη ή θεία πρόνοια, η 
ελληνική γλώσσα, που έφτασε στο κορύ-
φωμα της καθαρά λογικής σκέψης, επρό-
κειτο να εκφράσει τα βασικά διδάγματα 
του χριστιανισμού, στα Ευαγγέλια, στα 
δόγματα, στα πατερικά κείμενα, αφού 
είχε αποσαφηνιστεί η θρησκευτική σοφία 
χάρη στην πνευματική και εκφραστική 
σαφήνεια της ελληνικής γλώσσας. Οι χρι-
στιανοί στοχαστές εφάρμοσαν την ελληνι-
κή σκέψη πάνω στην έννοια της αποκάλυ-
ψης, υιοθετώντας στη θεολογία το μεγα-
λοφυή ορισμό του Αριστοτέλη: «πρώτον 
κινούν ακίνητον». 

2] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ: ΓΛΩΣΣΑ  
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η έννοια του ελληνικού πολιτισμού ως 
τέλειας έκφρασης της ανθρώπινης νόη-
σης και καλαισθησίας πέρασε από μερικά 
στάδια για να φτάσει ως εμάς. Πρώτα οι 
Ρωμαίοι κατάλαβαν την ανωτερότητα του 
ελληνισμού. Ύστερα οι Βυζαντινοί έσμι-
ξαν την θύραθεν σκέψη με τη χριστιανική, 
και διέσωσαν πάρα πολλά εκλεκτά επι-
τεύγματα του ελληνικού θαύματος. 

Αλλά είναι η δυτική Αναγέννηση που 
επιβάλλεται ως πραγματική αναγεννήτρια 
της ελληνικής σκέψης και τέχνης. Τότε ο 
δυτικός κόσμος ανακαλύπτει τον ελληνικό 
πολιτισμό και τον μελετάει σε βάθος δί-
νοντας στη γλώσσα, στη γραμματεία, τις 
τέχνες και τις επιστήμες τα πρωτεία στην 
παγκόσμια ιστορία.
Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού ανα-

δεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του ανθρω-
πισμού που διαφαίνεται στο θησαυρό 
των ελληνικών κειμένων. Από τότε η τυπο-
γραφία, η μετάφραση έργων, η διάδοση 
του ελληνικού ανθρωπισμού, κερδίζουν 
όλους τους λαούς στη Δύση και πέρα από 
αυτήν.

Φέτος γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

Η παλιγγενεσία του Ελληνικού Έθνους 
σημαδεύει  ένα σπουδαίο μεταίχμιο για 
τη ζωτικότητα της γλώσσας: η γλώσσα που 
επιδεικνύει μια ιστορία 40 αιώνων ξανα-
γίνεται ζωντανή πηγή της λογοτεχνικής 
και επιστημονικής δημιουργίας.

Έλληνες και φιλέλληνες ανά τον κόσμο 
αναμένουν από την ελληνική νεολαία να 
αναλάβει την καλλιέργεια και τη μεταλα-
μπάδευση της δικής της κληρονομιάς.
Όταν έχετε, ω παίδες Ελλήνων, την καλή 

τύχη να μιλάτε ελληνικά στο σπίτι, δεν 
αφήνετε τέτοια γλώσσα ακαλλιέργητη. 
Η ελληνική παραμένει η πιο χρήσιμη 
γλώσσα για την ορολογία όλων των επι-
στημών, αλλά πέρα απ’ αυτό η ελληνική 
διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σκέ-

πτεται ο σύγχρονος άνθρωπος και ίσως 
αποτελεί τελικά έναν τρόπο ζωής, μια 
φιλοσοφία της ζωής, για σήμερα και για 
αύριο.

Η ελληνική γλώσσα με τις αξίες και έννοι-
ες που κομίζει αποδεικνύεται ως η πολιτι-
σμική κιβωτός της ανθρωπότητας ως προς 
τις ανθρωπιστικές αξίες για το μέλλον του 
πλανήτη.

*Ο Jacques Bouchard είναι ένας νεοελλη-
νιστής του Κεμπέκ, γεννημένος στο Trois-
Rivières στις 3 Δεκεμβρίου 1940.  Kαθηγη-
τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διευθυ-
ντής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπι-
στήμιο του Μόντρεαλ. Λογοτεχνικός μετα-
φραστής από ελληνικά σε γαλλικά. Μέλος 
της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά.

Καθώς η πανδημία δείχνει να μετριά-
ζεται σε όλη την υδρόγειο η προσοχή 

όλων αρχίζει και στρέφεται και πάλι στην 
ανάκαμψη κυρίως της οικονομίας. 

Το ΑΕΠ του Καναδά θα αυξηθεί έως 6,1% 
το 2021, σύμφωνα με το Conference 
Board of Canada, το οποίο προβλέπει ότι 
οι οικονομίες σχεδόν όλων των επαρχιών 
θα μπορέσουν να ανοίξουν ξανά πλήρως 
μέσα σε λίγες εβδομάδες, χάρη στον εμ-
βολιασμό.

Ένα πιο συντηρητικό αλλά μεγάλο πο-
σοστό προβλέπει και μια ανάλυση της 
Βusiness Development Bank of Canada 
η οποία προβλέπει ότι οι προοπτικές του 
Καναδά το 2021 είναι παρόμοιες με αυτές 
των άλλων ανεπτυγμένων χωρών: Μετά 
τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση 
από το 1945 (μια πτώση που εκτιμάται 
στο 5,5% του ΑΕΠ), η οικονομία θα πρέπει 
να αναπτυχθεί επαρκώς σε μεγάλο βαθμό 
αντισταθμίζοντας τις απώλειες του 2020. 

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η ισχύς της 

οικονομικής ανάκαμψης θα εξαρτηθεί κυ-
ρίως από την εξέλιξη της πανδημίας. Οι 
πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις είναι ενθαρ-
ρυντικές: Η ευρεία διανομή ενός εμβο-
λίου που ξεκίνησε το 2021 θα μπορούσε 
να επιτρέψει στην καναδική οικονομία 
να αναπτυχθεί κατά 4,5% ή περισσότερο. 
Μια μεταγενέστερη ανάπτυξη θα περιόρι-
ζε τα κέρδη στο 4%. Σε κάθε περίπτωση, η 
ανάκαμψη στα επίπεδα προ-πανδημικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να περιμένει 
έως το 2022.

Πέρα από τον ιό, η διεθνής αβεβαιότη-
τα παραμένει υψηλή και οι τάσεις προ-
στατευτισμού εξακολουθούν να επιβα-
ρύνουν τις προοπτικές για μια οικονομία 
προσανατολισμένη στις εξαγωγές, όπως η 

δική μας. Η Τράπεζα του Καναδά θα συ-
νεχίσει την πολιτική της για έκτακτη νομι-
σματική ώθηση έως τουλάχιστον το 2023. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τα προγράμματα ανακούφισης της κα-

ναδικής κυβέρνησης συνέβαλαν σε μια 
πολύ ισχυρότερη ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας από την κατάσταση στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες: από τον Οκτώβριο 2020, το 
80% των 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασί-
ας που χάθηκαν το Μάρτιο και τον Απρί-
λιο είχαν ανακτηθεί στον Καναδά.
Όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κα-

τανάλωση και η αγορά κατοικίας ανέ-
καμψαν γρήγορα μετά τη χαλάρωση του 
κλειδώματος της άνοιξης. Οι εξαγωγές 
αγαθών (συμπεριλαμβανομένης της ενέρ-
γειας) ανέκαμψαν αρκετά γρήγορα, ενώ 
οι εξαγωγές υπηρεσιών δεν ανέκαμψαν 
καθόλου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα της 
Βusiness Development Bank of Canada, 
οι επιχειρήσεις πιθανότατα θα αναβά-
λουν ή να ακυρώσουν επενδύσεις, δεδο-
μένης της ανάγκης να τακτοποιήσουν τα 
οικονομικά τους.

Ορισμένοι τομείς υπηρεσιών – ιδιαίτερα 
εκείνοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό, 
όπως η διαμονή και οι υπηρεσίες τροφί-
μων – θα βιώσουν μια δεύτερη δύσκολη 
χρονιά. Η πανδημία αναμένεται να περι-
ορίσει τις δραστηριότητές τους κατά το 
πρώτο τρίμηνο πριν ανακάμψει μερικώς το 
επόμενο διάστημα. Η διανομή ενός αποτε-
λεσματικού εμβολίου θα υπαγορεύσει τις 
προοπτικές τους για το τέλος του έτους. Ο 
τομέας των ακινήτων – μέχρι στιγμής ανε-
πηρέαστος από την κρίση – αναμένεται 
να σταματήσει στην καλύτερη περίπτωση. 
Η σημαντική μείωση της μετανάστευσης 
βραχυπρόθεσμα, καθώς και η πιθανή 

αύξηση των περιορισμών ενυπόθηκου 
δανεισμού, αντιπροσωπεύουν μειονεκτι-
κούς κινδύνους, ιδίως στα αστικά κέντρα. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ;
Οι οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν 

να εξαρτώνται από την πορεία της παν-
δημίας: Για τομείς που σχετίζονται με τον 
τουρισμό, τα πράγματα δε θα επανέλθουν 
στο φυσιολογικό μέχρι το 2022 το νωρίτε-
ρο.
Η νοοτροπία «αγοράστε τοπικά» κερδί-

ζει δημοτικότητα και θα μπορούσε να εί-
ναι μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις κανα-
δικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η προστατευ-
τική τάση που κερδίζει έδαφος σε πολλές 
χώρες μπορεί να αποτελέσει απειλή για 
τους εξαγωγείς. Οι επενδύσεις σε τεχνο-
λογία, εξ αποστάσεως εργασία και διαδι-
κτυακές πωλήσεις θα συνεχίσουν να είναι 
σημαντικές τάσεις για την πρόοδο και την 
ανάπτυξη των καναδικών ΜΜΕ το 2021. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Το 2020, η ισχυρή ανάπτυξη της εξ απο-

στάσεως εργασίας, της ηλεκτρονικής μά-
θησης, της τηλεϊατρικής και του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου, επιτάχυνε την υιοθέτηση 
τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγω-
γή στον τομέα της τεχνολογίας μειώθηκε 
μόνο κατά 3% μεταξύ Φεβρουαρίου και 
Απριλίου 2020, σε σύγκριση με μείωση 
18% στην οικονομία στο σύνολό της. Σχε-
δόν το 40% των καναδικών ΜΜΕ σχεδιά-
ζουν να επενδύσουν στην τεχνολογία το 
2021, κάτι που θα ωφελήσει τον τομέα. 
Συνολικά, ο τομέας της τεχνολογίας ανα-
μένεται να αναπτυχθεί κατά 1,1% το 2020 
και στη συνέχεια κατά 2,2% το 2021.

ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΖΙΩΡΙΝΗΣ
Ο καθηγητής οικονομικών Δρ. Κυριάκος 

Ματζιωρίνης (φωτ. αριστερά) χαρακτή-
ρισε τη δυνατότητα ανάπτυξης της οικο-
νομίας του Καναδά ως ένα συμπιεσμένο 
ελατήριο έτοιμο να απελευθερωθεί. 

Σύμφωνα  με τον Δρ Ματζιωρίνη ο με-
γαλύτερος κινητήρας ανάπτυξης (63%) 
θα είναι η συσσωρευμένη καταναλωτική 
ενέργεια των απλών πολιτών που λόγω 
των κυβερνητικών επιχορηγήσεων και των 
περιορισμών από τα λοκντάουν έχουν 
αποταμιεύσει χρήματα τα οποία είναι 
έτοιμοι να ξοδέψουν. 
Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εστί-

αση, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις, 
ωθούμενο από την καλή ψυχολογία που 
φέρνει το τέλος της πανδημίας. 

Αμέσως μετά στη λίστα έρχονται οι εξα-
γωγές που βασίζονται στην εικόνα που 
δείχνει ο μεγαλύτερος εξαγωγικός μας 
εταίρος, οι ΗΠΑ.

Καθώς τα πράγματα πάνε καλά στις ΗΠΑ 
οι εξαγωγές μας θα αυξηθούν. Ο τρίτος 
παράγοντας είναι οι δημόσιες δαπάνες, 
που παρόλο που θα μειωθούν παραμέ-
νουν πολύ αυξημένες σε σύγκριση με την 
προ-κόβιντ εποχή.

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
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και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Enjoy GREAT TASTE

Enjoy OUR TERRACE

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Άλμα στην Καναδική Άλμα στην Καναδική 
οικονομία 5,5% – 6,1%οικονομία 5,5% – 6,1%
Κυριάκος Ματζιωρίνης:  Κυριάκος Ματζιωρίνης:  
«Η συσσωρευμένη καταναλωτική «Η συσσωρευμένη καταναλωτική 
ισχύς των απλών πολιτών  ισχύς των απλών πολιτών  
κύριος μοχλός»  κύριος μοχλός»  

Jacques Bouchard:Jacques Bouchard:  
«Η ελληνική γλώσσα κιβωτός  «Η ελληνική γλώσσα κιβωτός  

του παγκόσμιου ανθρωπισμού»του παγκόσμιου ανθρωπισμού»
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Μήπως τελικά είμαστε  
ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΜΑΣ;
Κεραυνός εν αιθρία η ανακοίνωση της «Φιλικής Εταιρίας» με 

την οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητείται η παραίτηση του 
προέδρου, της ταμίας και του γραμματέα ακίνητης περιουσίας και 
προμηθειών της Ε.Κ.Μ.Μ., Ανδρέα Κριλή, Βούλας Νεοφώτιστου 
και Αχιλλέα Νικόπουλου. 

Η Φ.Ε. κατηγορεί τα εν λόγω μέλη του εκτελεστικού και αυτοδι-
ορισθέντα μέλη στο εκτελεστικό της Στέγης, για παράτυπη χρέω-
ση του κτιρίου με δάνειο ενός εκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς την 
έγκριση Γενικής Συνέλευσης, λίγες μόλις μέρες πριν τη μεταβίβασή 
του στην Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ.
«Είναι προφανές ότι οι ενέργειες των τριών μελών του εκτελεστι-

κού της ΕΚΜΜ διασύρουν το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ολόκληρης της Κοινότητας και θα πρέπει να παραιτηθούν αμέ-
σως», καταλήγει η ανακοίνωση…

Γεγονός είναι ότι ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας, 
δυσαρέσκειας και αγανάκτησης με αποδέκτη τη διοίκηση του ορ-
γανισμού. Δικαιολογημένα άλλωστε, αφού ο τρόπος διαχείρισης 
και λήψης αποφάσεων τα τελευταία χρόνια αφήνει πολλά ερωτη-
ματικά. Η ξαφνική αποχώρηση της πολλά υποσχόμενης προέδρου 
Αννης Κουτράκη άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο  Δ.Σ. Τα νε-
όφερτα μέλη, παντελώς άπειρα σε θέματα διοικητικού χαρακτήρα, 
πασχίζοντας να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους, προχώ-
ρησαν σε απερίσκεπτες και ζημιογόνες ενέργειες, όπως η ασύδοτη 
οικονομική διαχείριση, ο αποκλεισμός των ενημερωτικών μέσων, 
οι σκόπιμες «ενημερωτικές συνεδριάσεις», κ.α. 

Η αποχή εξ’ άλλου των μελών, με δικαιολογία την πανδημία, όξυ-
νε την χαοτική κατάσταση, οπότε η έλλειψη αντιδράσεων οδήγησε 
τελικά στον αναπόφευκτο αυταρχισμό. 

Και διερωτώμαι, μήπως για όλα αυτά τελικά φταίμε εμείς, που 
εκτρέφουμε και ανεχόμαστε ανεπαρκείς διοικούντες στην πολιτι-
κή, στην κοινωνία, στην οικονομία και όπου αλλού;
Το πρόβλημα, κατ’ εμέ, δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα τρία 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε στα σημαντικά ή ασήμα-
ντα αναφοράς πεπραγμένα στη διετή πορεία τους. Το μεγάλο ζή-
τημα εδώ είναι η θεσμοποίηση της κακοδιοίκησης και προκλητικής 
αδιαφάνειας. Είναι ο εθισμός στις μεθόδους των εκάστοτε εξου-
σιαστών. Είναι η ενσωμάτωση των ανεύθυνων στην αναλήθεια, 
στην περιφρόνηση, στην αναξιόπιστη συμπεριφορά, στην μυστι-
κοπάθεια… Αυτό που ζούμε τελευταία ξεπερνά κάθε προηγούμενο. 
Ξεπερνά τις ανοχές κάθε ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του να 
ανέχεται αλαζονικές υπάρξεις να υποτιμούν την νοημοσύνη του. 
Το ερώτημα ωστόσο είναι ρητορικό. Και είναι έτσι διότι έχουμε 

μάλλον συνηθίσει στην κοροϊδία, σε όλα της τα επίπεδα. Συνηθί-
σαμε να βλέπουμε βίαιες παραβιάσεις των εσωτερικών κανονι-
σμών, μονομερείς αποφάσεις, παράτυπα δάνεια… 

Συνηθίσαμε να βλέπουμε συμβούλους, δίχως ίχνος παιδείας, να 
ασεβούν προσβάλλοντας άτομα και θεσμούς… Πώς μπορεί να χα-
ρακτηρίσει κανείς τέτοιου είδους άτοπες και απαράδεκτες συμπε-
ριφορές; Δυστυχώς, είμαστε άξιοι της τύχης και της μοίρας μας. Η 
ευθύνη ανήκει κυρίως σε μας, που με την αδιαφορία μας εκτρέ-
φουμε και ανεχόμαστε τον κάθε άσχετο στη ζωή μας.

Στις περιβόητες κοινοτικές εκλογές της 9ης Ιουνίου 2019, ψήφισαν 
συνολικά 1.067 μέλη, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό λιγότερο 
από το 1% των 75.000 συμπαροίκων. 

Ας το λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν οι διεκδικούντες την εξουσία… 

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΤΑΞΙΔΙΑ
Τέλος υποχρεωτικής 

καραντίνας σε ξενοδοχείο στον 
Καναδά ήδη από τον Ιούλιο 
για πλήρως εμβολιασμένους 

ανθρώπους

Από τον Ιούλιο, οι πλήρως εμβολια-
σμένοι ταξιδιώτες δε θα χρειάζεται 

πλέον να περνούν από υποχρεωτική δι-
αμονή σε καθορισμένο ξενοδοχείο όταν 
εισέρχονται στη χώρα αεροπορικώς.

Ωστόσο, για να αποφευχθεί το 
ξενοδοχείο, οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν λάβει τη δεύτερη δόση εμβολίου 
τους τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από 
την είσοδό τους στη χώρα και τα εμβόλια 
που χορηγούνται πρέπει να είναι τα 
ίδια εμβόλια που επιτρέπονται επί του 
παρόντος από την καναδική δημόσια 
υγεία, ήτοι των: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca και Johnson & Johnson.

Επίσης, η χαλάρωση δεν ισχύει για τους 
τουρίστες, αλλά μόνο για τους Καναδούς 
πολίτες και κατοίκους, καθώς και για 
τους βασικούς εργαζόμενους και τους 
διεθνείς φοιτητές.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός 

Διακυβερνητικών Υποθέσεων Ντόμινικ 
ΛεΜπλάνκ δήλωσε ότι «αυτές οι 
αλλαγές θα γίνουν μόνο εάν ο αριθμός 
των κρουσμάτων συνεχίσει να μειώνεται 
και η εκστρατεία εμβολιασμού συνεχίσει 
να πηγαίνει καλά».

Οι κανόνες για το αν θα εισέλθουν ή όχι 
στον Καναδά παραμένουν αμετάβλητοι.
«Τυχόν πρόσθετες αλλαγές στην 

επόμενη φάση θα γίνουν με βάση τα 
δεδομένα σε ολόκληρη τη χώρα και 
την κατάσταση σε όλο τον κόσμο και σε 
διαβούλευση, για άλλη μια φορά, με τις 
επαρχίες και τα εδάφη», πρόσθεσε ο 
υπουργός ΛεΜπλάνκ. Η επίσκεψη στο 
ξενοδοχείο θα συνεχίσει να επιβάλλεται 

στους υπόλοιπους ταξιδιώτες, ακόμη και 
σε εκείνους που έχουν λάβει την πρώτη 
δόση του εμβολίου COVID-19.
Τα υπόλοιπα υγειονομικά μέτρα 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι νεοτέρας, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής 
δοκιμής διαλογής κατά την άφιξη και της 
παρουσίασης σχεδίου καραντίνας που 
κρίνεται επαρκές από τις συνοριακές 
υπηρεσίες. Η υποχρεωτική καραντίνα 
στο ξενοδοχείο τέθηκε σε ισχύ στις 22 
Φεβρουαρίου.

ΕΝΑ «ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ» 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ
Το τέλος της υποχρεωτικής 

καραντίνας στο ξενοδοχείο για πλήρως 
εμβολιασμένα άτομα συνεπάγεται 
αναγκαστικά επαλήθευση του ιστορικού 
εμβολιασμού των ατόμων που 
εισέρχονται στη χώρα.
Ο υπουργός ΛεΜπλάνκ σημείωσε ότι 

αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα «είδος 
διαβατηρίου εμβολίου» σε συνεργασία 
με τις επαρχίες.
Αυτό το διαβατήριο εμβολίου, το 

οποίο, σύμφωνα με τον κ. LeBlanc, 
προορίζεται ως «μακροπρόθεσμη και 
πολύ πιο μόνιμη λύση», δεν μπορεί 
να κυκλοφορήσει παρά μόνο μετά την 
πρώτη φάση χαλάρωσης στις αρχές 
Ιουλίου.
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός ανέφερε 

ότι προετοιμάζεται μια απλούστερη 
εναλλακτική λύση, αντί της επίδειξης 
απόδειξης εμβολιασμού στα σύνορα.
             © JOURNALDEMONTREAL.COM

Κομμουνιστικός Καπιταλισμός 
και Εμπόριο Εθνών

Το καινοφανές μείγμα της εγκαθιδρυθησομέ-
νης Νέας Τάξης Πραγμάτων, το οποίο ανυπερ-

θέτως επελαύνει, εις την καθημαγμένη Ελλάδα 
των μνημονίων και της υγειονομικής δικτατορίας 
της πανδημίας, καθίσταται ακατάληπτο από τους 
εν Ελλάδι αρτηριοσκληρωτικούς κόμματα-ανθρώ-
πους.

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

Τούτο δεν είναι άλλο, από 
την παρά φύση ιστορική σύμ-
μειξη του προσφυούς «κομ-
μουνιστικού καπιταλισμού» 

δια του οποίου οι λαοί αποεθνικοποιούνται και 
το Κράτος για να πειθαναγκάσει τις μάζες να νιώ-
σουν αλληλέγγυοι προς τα στίφη, όχι των θεμιτών 
οικονομικών μεταναστών ή των προσφύγων (δι-
ακριτών εννοιών επήλυδων διεπόμενες από αυ-
τοτελείς και ξεχωριστές νομοθεσίες και διεθνείς 
συμβάσεις) αλλά των υπηκόων τρίτων χωρών, οι 
οποίοι προσέρχονται εις την πατρίδα μας με την 
άμεση συνέργεια και συνεπικουρία των αγνώστων 
λοιπών στοιχείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
οι οποίες καθίστανται φορείς μίας βιομηχανίας 
ανθρωπισμού, άδηλου προελεύσεως, πτωχοποι-
ούν παντοιοτρόπως τους Έλληνες και υποστη-
ρίζουν την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των 
αλλοδαπών, ούτως ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να 
επέλθει ταξική εξίσωση όλων των Ελλάδι κατοί-
κων, άνευ οιουδήποτε άλλου κριτηρίου περί του 
εθνικού αυτοπροσδιορισμού τους.

Διά του τρόπου αυτού, καταλύεται η εθνική κυ-
ριαρχία, διότι η χώρα εις την κυριολεξία αποικεί-
ται από ετερόκλητα στίφη μεταναστών, αγνώστου 
προελεύσεως ως προς τις υγειονομικές συνθήκες 
αλλά και το ποινικό τους μητρώο και εγκαθίστα-
νται ισομερώς ανά την Ελλάδα.

Η επιμελώς μεθοδευμένη και άκρως ανεξέλεγκτη 
αυτή κατάσταση ουδόλως δύναται να ελεγχθεί 
από τα θεσμικά αρμόδια κρατικά όργανα (Εισαγ-
γελία, Υπουργεία) διότι συνιστά ένα φαινόμενο 
σποραδικής εγκατάστασης τεραστίων πληθυσμών 
αλλοδαπών, τα οποία βιαίως εγκαθίστανται εις 
την Πατρίδα μας, με σκοπό να εξυπηρετηθούν αλ-
λότρια υπέρ-εθνικά συμφέροντα, τόσον εν Ελλάδι 
αλλά και απανταχού εις την Ευρώπη, πρόκειται 
αδιαμφισβητήτως δια υβριδικό πόλεμο που εκ-
φεύγει από τα μέχρι τούδε δεδικασμένα του Δι-
καίου του Πολέμου. Ασφαλώς η ευθύνη δε συγκε-
ντρώνεται προς τους αλλοδαπούς τους οποίους, 
υπέρ-εθνικοί μηχανισμοί τους επιβουλεύονται ως 
πολιορκητικό κριό, για να εξυπηρετούσαν τα επι-
γενόμενα της πανδημίας επισυμβάντα.
Τρανή απόδειξη τούτο, η αξιότιμος πρόεδρος του 

ύπατου δια της Συνταγματική Νομιμότητα Θε-
σμού, ήτοι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσε 
ευθαρσώς ότι το δημογραφικό θα επιλυθεί με τη 
μετανάστευση, εν άλλοις δηλαδή λόγοις, παραβί-
ασε κατάφωρα το άρθρο 21 παράγραφος 1 του 
Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι: «Η οικογέ-
νεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής 
του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και 
η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του 
Κράτους».

Για ποιο λοιπόν λόγο, μετά από τον οικονομικό 
στραγγαλισμό μας, αφενός με τα μνημόνια, αφε-
τέρου με τους αλλεπάλληλους εγκλεισμούς μας εξ 
αφορμής της πανδημίας, να υπόκειται σε έτι πε-
ραιτέρω οικονομική συμπίεση με την εσπευσμένη 
ψήφιση του Πτωχευτικού Κώδικα, το νέο νόμο για 
τον επερχόμενο εργασιακό μεσαίωνα, ο Ελληνι-
κός λαός και εν ταυτώ, να υφίσταται μία τέτοιου 
είδους βάναυση και ιταμή προσβολή υπό της 
Αρχηγού του Κράτους μας, τη στιγμή την οποία 
παραλείπει η Ελλαδική Δημοκρατία, το Συντεταγ-
μένο Κράτος να παράσχει τα εχέγγυα, δηλονότι 
δύναται και μπορεί, προς τα νέα ζευγάρια να τε-
κνοποιήσουν, για ποιο λόγο δε στηρίζει ευνοϊκά 
την Ελληνική οικογένεια, παρά μόνο τους αλλο-
δαπούς – ρητορικό το ερώτημα από δικαιολογη-
μένη αγανάκτηση.
Φρονώ ότι η Ελλάς έχει καταληφθεί δια των θε-

σμών, από Ελληνόφωνους όπου εκτελούν, υπό 
των αλλότριων διευθυντηρίων, εντολές – ίνα μην 
είπω προσταγές – με απώτερο σκοπό την επιβολή 
μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καθότι η νόθευ-
ση των εθνών, ειρήσθω εν παρόδω, και η κατάλυ-
ση της συμπαγείας των, αποτελούν βασικό στόχο 
της παγκοσμιοποίησης.

Ενώ η παγκόσμια ελίτ καλπάζει απρόσκοπτα δια 
των εμμίσθων φερέφωνων, τελούνταν σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία να προάγουν απερίσπαστα 
τα εωσφορικά σχέδια των κόσμο-εξουσιαστών, ο 
Έλλην καθεύδει το νήδυμο ύπνο, ολοκληρωτικά 
αλλοτριωμένος, την ημέρα κατ’ επάγγελμα συν-
δικαλιστής, περιχαρακωμένος σε παρωχημένες 
φανατικές κομματικές αντιπαραθέσεις από την 
εποχή του πολέμου και το βράδυ θιασώτης και 
συνδρομητής των ρυπογόνων τηλεοπτικών παι-
γνίων της σεσηπυίας τηλοψίας.
Εν πάση περιπτώσει, είτε με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο, εκμαυλισμένο άθυρμα του συστήματος, 
δίχως προοπτική μα το χειρότερο δεν έχει συνει-
δητοποιήσει ποιος είναι ο εχθρός, διότι η πολιτική 
του σκέψη έχει μυωπικά προσκολλήσει εις το έτος 
1974, έκτοτε ουδεμία πολιτική κριτική για τα της 
Μεταπολίτευσης τεκταινόμενα, τόσο εν Ελλάδι 
όσο και Διεθνώς, το ιδεολόγημα του «Κομμουνι-
στικού Καπιταλισμού» που κατ’ εμέ εφαρμόζεται, 
καθίσταται αδιανόητο για τους εγχώριους αριστε-
ρο-επώνυμους και φιλελεύθερους του συστήμα-
τος, οι οποίοι εξ αγνοίας ή εξ ευηθείας συνεργούν 
και στέργουν αμελλητί προς τον ολετήρα της Πα-
γκοσμιοποίησης.
*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 έκα-
νε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχο-
λή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» 
(Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) 
και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική 
Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δί-
καιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστι-
κού και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 
κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρά-
γραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).
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Η Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και 
Στέγασης, κα Andrée Laforest, ανα-

κοίνωσε επιδοτήσεις 60 εκατομμυρίων 
για υποστήριξη κατοίκων του Κεμπέκ που 
θέλουν να ανακαινίσουν τα σπίτια τους. 

Στην πραγματικότητα, το Rénovation 
Québec (PRQ), το RénoRégion (PRR) 
και Home Adaptation (PAD) του Société 
d’habitation du Québec (SHQ) βλέπουν 
έτσι τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 
τους να αυξάνονται κατά 20 εκατομμύρια 
δολάρια για το οικονομικό έτος. 

RENOVATION QUEBEC (PRQ)
Το Rénovation Québec επιτρέπει τη συ-

νεισφορά στην οικονομική βοήθεια που 
καταβάλλουν οι δήμοι στους ιδιοκτήτες 
για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης 
κατοικιών, όπως επισκευές προσόψεων ή 
διόρθωση ελαττωμάτων που σχετίζονται 
με την ασφάλεια των πολιτών. Το έργο 
που επιτελείται στοχεύει στη βελτίωση 
της στέγασης σε υποβαθμισμένες κατοι-
κημένες περιοχές και στη στήριξη μέτρων 
που ο Δήμος εφαρμόζει για την τόνωση 
της αναζωογόνησης αυτών των γειτονιών 
και τη διατήρηση της κατοικίας τους. Για 
το έτος 2021-2022, το πρόγραμμα έχει 
προϋπολογισμό άνω των 36 εκατομμυρί-
ων δολαρίων.

RENOREGION (PRR)
Το RénoRégion υποστηρίζει ιδιοκτήτες 

χαμηλού ή μέτριου εισοδήματος που ζουν 
σε αγροτικές περιοχές και που επιθυμούν 
να εκτελέσουν εργασίες για τη διόρθωση 
σοβαρών ελαττωμάτων στο σπίτι τους. 
Για παράδειγμα, μπορεί να καταβληθεί 
οικονομική βοήθεια για την αντικατάστα-
ση μιας στέγης ή ενός υπερφορτωμένου 
και κατεστραμμένου ηλεκτρικού συστή-
ματος ή για το κλείσιμο ανοιγμάτων που 
έχουν υποστεί ζημιές από κακές καιρικές 
συνθήκες. Για το έτος 2021-2022, το πρό-
γραμμα έχει πρωτοφανή προϋπολογισμό 
32 εκατομμυρίων δολαρίων. 

HOME ADAPTATION (PAD) 
Το PAD απευθύνεται σε άτομα με ανα-

πηρία, δηλαδή σε άτομα με αναπηρία 
που προκαλούν σημαντική και επίμονη 
αναπηρία και τα οποία αντιμετωπίζουν 
εμπόδια στην εκτέλεση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων. Με προσθήκη 20 εκα-
τομμυρίων δολαρίων, ο προϋπολογισμός 
του PAD ανέρχεται σε περισσότερα από 
38 εκατομμύρια δολάρια για το τρέχον 
οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένων 
των ποσών που προορίζονται για την πόλη 
του Μόντρεαλ βάσει συμφωνίας.

Ο Andrée Laforest, Υπουργός Δημοτικών 
Υποθέσεων και Στέγασης δήλωσε: «Για 
την κυβέρνησή μας, είναι σημαντικό να 
δώσουμε πίσω στους Κεμπεκιότες και να 
τονώσουμε την οικονομική ανάκαμψη σε 
όλες τις περιοχές. Σήμερα, είμαστε πε-
ρήφανοι που ανακοινώνουμε μια άνευ 
προηγουμένου βελτίωση στα προγράμ-
ματα ανακαίνισης σπιτιών. Επενδύουμε 
περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολά-
ρια στα προγράμματα Rénovation Québec, 
RénoRégion και οικιακής προσαρμογής. 
Είμαστε μια κυβέρνηση που ακούει τους 
πολίτες και αυτή η ανακοίνωση ανταπο-
κρίνεται συγκεκριμένα στα αιτήματα των 
δήμων που ήθελαν να δουν περισσότε-
ρους πολίτες να ωφελούνται».

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
-Το PRQ διοικείται από το SHQ και διαχει-

ρίζεται από τους συμμετέχοντες δήμους. 
Οι ιδιοκτήτες σπιτιού που επιθυμούν να 
εγγραφούν σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει 
να επικοινωνήσουν με το δήμο τους για 
να επαληθεύσουν εάν συμμετέχει και να 
μάθουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
-Το PRR ισχύει για όλους τους δήμους 
με λιγότερους από 15.000 κατοίκους ή 
βρίσκονται στην περιοχή Gaspésie – Îles-
de-la-Madeleine. Στην περίπτωση δήμων 
15.000 κατοίκων και άνω, το πρόγραμμα 
εφαρμόζεται σε τομείς που δεν εξυπηρε-
τούνται από δίκτυο ύδρευσης ή αποχέ-
τευσης. 
-Το PAD υποστηρίζει οικονομικά τους 

ιδιοκτήτες οποιουδήποτε κτηρίου που 

χρησιμεύει ως μόνιμη κατοικία για άτομα 
με ειδικές ανάγκες. Οι ιδιωτικές κατοικί-
ες ηλικιωμένων που έχουν πιστοποιηθεί 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών που μπορούν να φιλοξενή-
σουν εννέα άτομα ή λιγότερα, καθώς και 
κατοικίες τύπου οικογένειας, είναι επίσης 
επιλέξιμες για το πρόγραμμα για συγκε-
κριμένες εργασίες προσαρμογής. 
-Σύμφωνα με τη Συμφωνία σχετικά με τη 
μεταφορά προϋπολογισμών και την ευ-
θύνη για τη στέγαση που υπεγράφη από 
την κυβέρνηση του Κεμπέκ και την Πόλη 
του Μόντρεαλ τον Απρίλιο του 2018, το 
2021-2022, διατίθεται στην πόλη το 40% 
των ποσών που διατίθενται στον προϋπο-
λογισμό του Κεμπέκ για τα προγράμματα 
RénoQuébec και προσαρμογής στο σπίτι.

Η SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
Ως ηγέτης στη στέγαση, η αποστολή του 

SHQ είναι να καλύψει τις ανάγκες στέ-
γασης των πολιτών του Κεμπέκ. Για να 
γίνει αυτό, προσφέρει προσιτές ή χαμη-
λής ενοικίασης κατοικίες και προσφέρει 

μια σειρά προγραμμάτων βοήθειας που 
προωθούν την κατασκευή και ανακαίνιση 
κατοικιών, την προσαρμογή του σπιτιού 
και την ιδιοκτησία κατοικίας. Επιπλέον, το 
SHQ ενθαρρύνει τη δημιουργία συνεργα-
σιών με κοινότητες, τη συνεργασία μεταξύ 
τοπικών φορέων και την καινοτομία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021-2022  

ΓΙΑ ΤΟ PRQ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ               ΠΟΣΑ ($)

Bas-Saint-Laurent 429.000
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2.699.500

Capitale-Nationale 2.608.000
Mauricie 979.000
Estrie 1.305.000

Outaouais 1.200.000
Abitibi-Témiscamingue 130.000

Côte-Nord 250.000
Chaudière-Appalaches 318.000

Laval 1.750.000
Lanaudière 475.000
Laurentides 135.000

Montérégie 5.818.500
Montréal (Entente Réflexe Montréal) 

14.668.000
Montréal Est 120.000

Centre-du-Québec 1.163.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021-2022  

ΓΙΑ ΤΟ PRR
ΠΕΡΙΟΧΕΣ               ΠΟΣΑ ($)
Bas-Saint-Laurent 2.180.000 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 714.000 
Capitale-Nationale 910.500

Mauricie 624.000
Estrie 1.151.000

Outaouais 1.190.000
Abitibi-Témiscamingue 672.000

Côte-Nord 609.000
Nord-du-Québec 60.000

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2.650.000
Chaudière-Appalaches 2.472.000

Lanaudière 1.201.000
Laurentides 2.194.000
Montérégie 1.101.500

Centre-du-Québec 749.000

Το κυβερνητικό υποχρεωτικό πρόγραμ-
μα καραντίνας στα λεγόμενα ξενο-

δοχεία COVID-19, που ισχύει από το Φε-
βρουάριο 2021, εξακολουθεί να λαμβάνει 
ανάμεικτες αντιδράσεις από ταξιδιώτες, 
που είναι υποχρεωμένοι από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση να παραμείνουν 
σε αυτά.

Όπως είναι γνωστό, ο νόμος ορίζει ότι 
όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στον Κα-
ναδά πρέπει να κάνουν κράτηση διαμονής 
σε ξενοδοχείο που έχει εγκριθεί από την 
κυβέρνηση για τουλάχιστον 3 διανυκτε-
ρεύσεις εν αναμονή των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών COVID-19. Το κόστος είναι 
περίπου $2.000 το άτομο. Επιπλέον, πρέ-
πει να είναι αρνητικό το τεστ COVID-19 
που έχετε υποβληθεί και παρέχεται πριν 
από την πτήση, καθώς και το τεστ που 
πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο κατά 
την άφιξη. Σε περίπτωση που δε θα ακο-
λουθήσετε τις κυβερνητικές οδηγίες, 
τότε το πρόστιμο (που ήταν μέχρι πρότι-
νος $2.000) είναι τώρα $5.000 το άτομο! 
Το επίκεντρο της ταλαιπωρίας των ταξι-
διωτών όπως προ-είπαμε, είναι η πολυ-
δάπανη παραμονή στα προσδιορισμένα 
ξενοδοχεία από τις κυβερνητικές αρχές.
Αυτό έχει προσελκύσει πολλές διαμάχες 

τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς να 
ισχυρίζονται ότι είναι πολύ δαπανηρό γι 
αυτό που προσφέρεται.

Η εφημερίδα μας έκανε μια έρευνα και 
εντόπισε άτομα που πέρασαν από τα εν 
λόγω ξενοδοχεία τα οποία δε δίστασαν να 
μας περιγράψουν τις εμπειρίες τους.
 
Η ΤΙΜΗ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΗ
Η Sophie Carolin Schroll, με καταγω-

γή από την Αυστρία, είναι  μία από τους 
χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν περάσει 
πρόσφατα από το Διεθνές Αεροδρό-
μιο Montréal-Pierre Elliott Trudeau και 
που υποχρεώθηκαν να κάνουν καρα-
ντίνα στα προσδιορισμένα ξενοδοχεία. 
Η Schroll δε βρήκε την εμπειρία ευχά-
ριστη, ειδικά όταν εξέτασε την τιμή των 
1.113 δολαρίων που έπρεπε να πληρώσει 
για μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων 
στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Montreal 
που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο.
«Η εμπειρία μου είναι περισσότερο αρ-

νητική», δήλωσε η Schroll προσθέτοντας 
ότι «δεν κατάλαβα πώς έχουν το θρά-
σος να ζητήσουν τόσα πολλά χρήματα». 
Αν και είπε ότι το προσωπικό ήταν εξυπη-
ρετικό και ότι δεν περίμενε μια πολυτελή 
εμπειρία, αισθάνθηκε ότι θα μπορούσαν 
να γίνουν περισσότερα για να κάνουν τη 
διαμονή των ταξιδιωτών πιο ευχάριστη.
 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

Από την άλλη, μερικοί αισθάνονται επί-
σης ότι οι διαμονές δεν είναι και τόσο κα-
κές. Η Cassiopée Nouvel Zurcher πετούσε 
από το σπίτι της στο Saint-Barthélemy της 
Καραϊβικής και βρήκε την εμπειρία της να 
είναι αυτή που περίμενε.

Η Zurcher διέμενε στο ξενοδοχείο 
Marriott Residence Inn Montreal που βρί-
σκεται και αυτό κοντά στο Αεροδρόμιο, 
ενώ περίμενε τα αποτελέσματα της δεύ-
τερης δοκιμής του τεστ PCR που διενεργή-
θηκε κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο. 

«Το ξενοδοχείο ήταν ειλικρινά ωραίο και 
το φαγητό ήταν καλό», δήλωσε η Zurcher, 
προσθέτοντας ότι «το δωμάτιο μας είχε 
μια μικρή κουζίνα κι ένα μικρό τραπέζι. Ει-
λικρινά, είχαμε χώρο».
Η Zurcher εκτίμησε επίσης ότι υπήρχε 

προσωπικό σε ετοιμότητα για να συνο-
δεύσει τους επισκέπτες έξω στο προαύλιο 
αν ήθελαν να πάρουν καθαρό αέρα. «Κα-
λούσαμε την ασφάλεια του ξενοδοχείου 
και ερχόταν κάποιος να μας πάρει στην 
πόρτα μας και μας καθοδηγήσει μέσα από 
το ξενοδοχείο για να βγούμε έξω από το 
κτίριο», διευκρίνισε η Zurcher.

ΦΡΙΚΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

Αλλά ένα πράγμα για το οποίο πολλοί 
έχουν παραπονεθεί, είναι η κακή ποιότη-
τα των τροφίμων σε ορισμένα ξενοδοχεία. 
Στη συνολική τιμή της διαμονής στο ξε-
νοδοχείο, το φαγητό παραγγέλνεται από 
ένα καθορισμένο μενού και παραδίδεται 
απευθείας στο δωμάτιο κατά τη διάρκεια 
των γευμάτων.

Για την Schroll, η εμπειρία της όσον αφο-
ρά το φαγητό που σερβίρεται δεν ήταν 
τόσο θετική. «Η κατάσταση των τροφί-
μων ήταν αρκετά, πολύ κακή», δήλωσε η 
Schroll, προσθέτοντας ότι «ήταν χειρότε-
ρη από ό,τι σε ένα αεροπλάνο». Συγκεκρι-
μένα, μόνο 1 γεύμα από τα 6 που είχε κατά 
τη διάρκεια της παραμονής της ήταν εντά-
ξει. Σύμφωνα με κυβερνητικές οδηγίες, οι 
επισκέπτες επιτρέπεται να παραγγέλνουν 
φαγητό στα δωμάτια του ξενοδοχείου 
τους, αλλά αυτό είναι φυσικά ένα επιπλέον 
κόστος για την τιμή που πληρώνουν ήδη. 
«Ήταν απλά φρικτό φαγητό, σχεδόν δεν 
τρωγόταν», τόνισε η Σολ.
 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ «ΚΑΠΕΛΟ»
Ανεξάρτητα από το πώς πήγαν οι ατομι-

κές εμπειρίες των ανθρώπων, πολλοί συμ-
φωνούν ότι τα ξενοδοχεία είναι υπερτιμη-
μένα. Σύμφωνα με το εργαλείο κρατήσε-
ων ξενοδοχείων της Google, μια νύχτα στο 
Crowne Plaza Montreal Airport συνήθως 
κοστίζει περίπου 165$ ανά διανυκτέρευση. 
Αυτό σημαίνει ότι σε κανονικές συν-
θήκες, εξαιρουμένων των τροφίμων, η 
Schroll θα είχε πληρώσει περίπου 330 

δολάρια συν φόρο για διαμονή 2 δια-
νυκτερεύσεων. Σε σύγκριση με τα περί-
που 1.100 δολάρια που πλήρωσε. Είναι 
σαφές πόσο περισσότερο οι ερχόμενοι 
ταξιδιώτες πληρώνουν, στο πλαίσιο του 
τρέχοντος κυβερνητικού προγράμματος. 
Σε σύγκριση με άλλες χώρες που έχουν 
παρόμοια προγράμματα, φαίνεται ότι το 
ποσοστό ανά διανυκτέρευση στον Κανα-
δά είναι πολύ υψηλότερο. Η Αυστραλία 
έχει επίσης υποχρεωτική εντολή καραντί-
νας σε ξενοδοχείο, η οποία διατάζει τους 
ταξιδιώτες να παραμείνουν σε κυβερνητι-
κό ξενοδοχείο για τουλάχιστον 14 ημέρες.
Αν και η συνολική τιμή είναι υψηλό-

τερη από αυτή του Καναδά, που κυ-
μαίνεται μεταξύ $3.000 και $5.000, 
βγαίνει σε χαμηλότερη τιμή ανά δι-
ανυκτέρευση, ήτοι $214 με $357. 
Αλλά για όλους τους επισκέπτες, όπως 
η Schroll ή η Zurcher, μόλις ένα τεστ 
βγει αρνητικό, είναι ελεύθεροι να εγκα-
ταλείψουν το ξενοδοχείο και να ει-
σέλθουν πλέον «επίσημα» στη χώρα. 
«Μόλις λάβετε το αρνητικό τεστ, μπορείτε 
απλά να καλέσετε τη ρεσεψιόν, να τους 
πείτε το αρνητικό σας και είστε ελεύθε-
ροι να φύγετε», επιβεβαίωσε η Zurcher. 
Εδώ πρέπει να πούμε, ότι και οι δύο τα-
ξιδιώτισσες αποζημιώθηκαν από τα ξενο-
δοχεία για την τρίτη νύχτα, την οποία δεν 

ήταν υποχρεωμένες να παραμείνουν εφό-
σον βγήκαν αρνητικά τα τεστ.

ΑΡΣΗ ΤΗΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ  
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ»
Την απόφαση να διακόψει από αρχές 

Ιουλίου την ξενοδοχειακή καραντίνα πήρε 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά ΜΟΝΟ 
για πλήρως εμβολιασμένους Καναδούς, 
κάτι βέβαια που έρχεται σε πλήρη αντί-
θεση με την ισότητα των πολιτών, εφόσον 
ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ τους πολίτες σε... Πατρίκιους 
και Πληβείους! 

Πρόσφατα, η ομάδα επιστημόνων και 
εμπειρογνώμων – που διόρισε η κανα-
δική κυβέρνηση – έκαναν έκκληση όπως 
σταματήσει η καραντίνα στα ξενοδοχεία, 
διότι διαπιστώθηκε πως είναι μη αποτε-
λεσματική και ακόμη – μια και δημιουρ-
γήθηκαν εστίες εξάπλωσης του ιού στα 
ξενοδοχεία – επικίνδυνη. 
Το μέτρο αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στον Τουριστικό τομέα, μια και οι του-
ρίστες δεν προτιμούν τον Καναδά λόγω 
αυτών των μέτρων. Έκκληση επίσης έχει 
κάνει στην κυβέρνηση και ο σύλλογος 
Canadian Snowbird Association (CSA) των 
115.000 καναδών που περνούν το χει-
μώνα σε θερμές περιοχές της Αμερικής. 
Σημειωτέων, ότι όλα τα μέλη τους έχουν 
κάνει και τα δύο εμβόλια… 
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Ένα από τα «καλά γεύματα» της Sophie 
Carolin Schroll κατά τη διαμονή της 
«καραντίνας» στο ξενοδοχείο. 
ΦΩΤΟ Sophie Carolin Schroll

Πόσο αξίζει τα λεφτά;
Προσωπικές εμπειρίες από Καραντίνα  
στα «ξενοδοχεία COVID» 

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοινώνει 
επιδοτήσεις 60 εκατομμυρίων  
για ανακαινίσεις κατοικιών
Προγράμματα Rénovation Québec, RénoRégion και Home Adaptation 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Το «μεγάλο παζάρι» της 14ης Ιουνίου
Με νέες προτάσεις για το θέμα των 

S-400, με προβολή της περιφερεια-
κής ισχύος και επιρροής της Τουρκίας, του 
ρόλου της σε περιφερειακές κρίσεις αλλά 
και του «θετικού» ρόλου που μπορεί να 
διαδραματίσει στην επίλυση διαφορών 
με την Ελλάδα αλλά και στο κυπριακό, ο Τ. 
Ερντογάν θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τα 
ανυπέρβλητα όπως σήμερα εμφανίζονται, 
εμπόδια για μια συνεννόηση με το νέο 
Αμερικανό πρόεδρο Τζ. Μπάιντεν.

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal.gr

Η συνάντηση αυτή εξελίσσεται στην πιο 
καθοριστική των τελευταίων δεκαετιών 
για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά 
και για την ίδια την Τουρκία, καθώς εν-
δεχόμενη ρήξη μεταξύ των δυο πλευρών 
τη Δευτέρα 14/6, θα οδηγήσει σε ακόμη 
μεγαλύτερη απομάκρυνση της Άγκυρας 
από τη Δύση, περισσότερο αυτόνομο και 
ανεξέλεγκτο ρόλο σε σειρά περιφερεια-
κών κρίσεων και μεγαλύτερη πρόσδεση 
σε Ρωσία και Κίνα.

Κυρίως όμως, θα δοθεί η ευκαιρία στον 
Τ. Ερντογάν να συνεχίσει απερίσπαστος το 
πολιτικό εγχείρημα για απόλυτο έλεγχο 
της πολιτικής ζωής της Τουρκίας και εμπέ-
δωση ενός αυταρχικού μεσανατολικού τύ-
που καθεστώτος, που θα αλλάξει εντελώς 
τον προσανατολισμό και τη φυσιογνωμία 
της Τουρκίας.

Οι S-400 παραμένουν κορυφαίο (και 
σημειολογικά) ζήτημα στην ατζέντα της 
συνάντησης, καθώς πλέον είναι και θέμα 
γοήτρου τόσο για την Ουάσιγκτον όσο και 
για τον Τ. Ερντογάν.
Τη στιγμή που οι ΗΠΑ απαιτούν από τους 

συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές 
δαπάνες και αυτές να κατευθύνονται στην 
πολεμική βιομηχανία των χωρών της Συμ-
μαχίας και όταν θέτουν ως πρώτη απειλή 
την Κίνα και τη Ρωσία, θα αποτελούσε σο-
βαρό πλήγμα για τον κ. Μπάιντεν να κάνει 
το ντεμπούτο του στο ΝΑΤΟ με μια υπο-
χώρηση στις απαιτήσεις και στους εκβια-
σμούς του Τ. Ερντογάν.

Όμως και ο Τούρκος ηγέτης είναι σε δει-
νή θέση, καθώς έχει αυτοεγκλωβισθεί στο 
θέμα των ρωσικών πυραύλων. Οι ΗΠΑ δεν 
υποχώρησαν στον αρχικό εκβιασμό του, 
όταν ζητούσε τους Patriot με μεταφορά 
όμως της τεχνολογίας στην Τουρκία και 
συνέχισε τον εκβιασμό με την παραγγε-
λία των ρωσικών πυραύλων. Η ολοένα και 
μεγαλύτερη πρόσδεση στο Ρώσο πρόεδρο 
Πούτιν, οδήγησε τελικά στην αγορά των 
πυραύλων, κίνηση που οδήγησε σε κρίση 
τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η τελευταία πρόταση Τσαβούσογλου για 
να επιστρέψουν στη Ρωσία, οι Ρώσοι τε-
χνικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες 
που έφθασαν στην Τουρκία για την εγκα-

τάσταση και λειτουργία των S-400, ώστε 
να έχει τον έλεγχο η Τουρκία στο πυραυ-
λικό σύστημα απορρίφθηκαν από τις ΗΠΑ, 
αλλά και από τη Ρωσία.

Η ιδέα να μεταφερθούν στο Κατάρ, όπου 
η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική δύναμη, 
δεν μπορεί να προχωρήσει, καθώς θα 
υπάρξει επίσης σοβαρό πρόβλημα για την 
«αποκρυπτογράφηση» των F35 των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων από το ρωσικό 
σύστημα, ενώ θα απειλήσει μια νέα σο-
βαρή κρίση μεταξύ Σ. Αραβίας, ΗΑΕ, Αιγύ-
πτου από τη μία και Κατάρ, Τουρκίας από 
την άλλη πλευρά.

Η ιστοσελίδα Al Monitor σε δημοσίευμα 
της υποστηρίζει, ότι η νέα πρόταση την 
οποία θα παρουσιάσει στον Τ. Μπάιντεν 
ο τούρκος πρόεδρος είναι η μεταφορά 
των S-400 στη βάση του Ιντσιρλίκ, όπου ο 
έλεγχος θα ανήκει στην Τουρκία αλλά οι 
Αμερικανοί θα έχουν κατά κάποιο τρόπο 
την «εποπτεία» του συστήματος.

Καθώς πάντως το θέμα των S-400 έχει ξε-
φύγει από το απλό αμυντικό πλαίσιο και 
είναι πλέον βαθύτατα πολιτικό και θέμα 
γοήτρου για τις ΗΠΑ, και με δεδομένες τις 
πιέσεις των δύο αμερικανικών νομοθετι-
κών Σωμάτων, και αυτή η φόρμουλα θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδε-
κτή.
Ο κ. Ερντογάν βεβαίως στο ανατολίτικο 

παζάρι με τον Τ. Μπάιντεν θα επιστρατεύ-
σει το ρόλο που έχει κερδίσει η Τουρκία σε 
κρίσεις από το Αφγανιστάν, τον Καύκασο, 
τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μ. Ανατολή, τη 

Β. Αφρική, τα Βαλκάνια και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, προκειμένου να προβάλει 
τα οφέλη που θα αποφέρει για τις ΗΠΑ 
μια νέα στρατηγική σχέση με την Άγκυρα 
αλλά και το σοβαρό κόστος από μια ανοι-
κτή ρήξη των δύο μεγαλύτερων στρατιω-
τικών δυνάμεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Βεβαίως, ορισμένες από τις παρεμβά-
σεις της Τουρκίας σε περιοχές κρίσεων δε 
λειτουργούν υπέρ της σταθερότητας και 
είναι σε αντίθεση με στρατηγικές επιλο-
γές της Ουάσιγκτον ιδίως στο Ιράκ, στη 
Συρία, στη Γάζα, στη Β. Αφρική αλλά και 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σοβαρό ερωτηματικό βεβαίως παραμέ-
νει, κατά πόσον ο Τ. Μπάιντεν θα μείνει 
συνεπής στις επί χρόνια δηλώσεις και 
εξαγγελίες για την ανάγκη προάσπισης 
της Δημοκρατίας και των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων και ασκήσει πιέσεις στα «ευ-
αίσθητα» αυτά ζητήματα στον κ. Ερντογάν, 
θέματα στα οποία η Τουρκία δεν μπορεί 
να κάνει πίσω, καθώς αυτό θα σήμαινε 
και στραπατσάρισμα της δημόσιας εικό-
νας που καλλιεργεί ο Τ. Ερντογάν, αλλά 
και υπονόμευση του καθεστώτος, σε μια 
στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
σοβαρή υποχώρηση και του κυβερνητικού 
συνασπισμού ΑΚΡ – ΜΗΡ και προσωπικά 
του ίδιου του Τ. Ερντογάν.

Η Ουάσιγκτον, παρά τη δραματική επι-
δείνωση της εικόνας της Τουρκίας στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων και στην από-
λυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο 
του Τ. Ερντογάν δεν είναι έτοιμη ούτε 

επιθυμεί να «χάσει» την Τουρκία. Αλλά 
είναι προφανές ότι ο Τ. Μπάιντεν επιδιώ-
κει να αποκαταστήσει τις σχέσεις σε ένα 
νέο πλαίσιο, τους όρους του οποίου όμως 
θα θέσουν οι ΗΠΑ και όχι οι Ερντογάν και 
Μπαχτσελί.
Σε αυτό το δύσκολο παζλ, το οποίο θα 

επιχειρηθεί να μπουν τα διάσπαρτα τώρα 
κομμάτια του, τη Δευτέρα 14/6 στην κρί-
σιμη συνάντηση Μπάιντεν-Ερντογάν, ξε-
χωριστή θέση έχουν βεβαίως και τα ελλη-
νοτουρκικά και το Κυπριακό, ως κρίσιμα 
κομμάτια για τη σταθερότητα στην Ανατο-
λική Μεσόγειο αλλά και για την παραμονή 
σε ευρωπαϊκή τροχιά της Τουρκίας.

Και προφανώς, οι απανωτές παρεμβά-
σεις της Ουάσιγκτον των τελευταίων ημε-
ρών με επιστολές, τηλεφωνικές επικοινω-
νίες και δηλώσεις στήριξης της Ελλάδας 
και της Κύπρου, δεν είναι άσχετες με τη 
συνολικότερη εικόνα που θα διαμορφω-
θεί τη Δευτέρα 14/6 μετά τη συνάντηση 
Μπάιντεν-Ερντογάν, αλλά και του πρω-
θυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον τούρκο 
Πρόεδρο.

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλλο-
νιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής 
Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιο-
γράφος το 1987. Από το 1990 καλύπτει το 
διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά στην ΕΡΤ και 
κατόπιν και στην εφημερίδα «Έθνος». Αρ-
θρογραφεί στο liberal.gr και στην εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος». 
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Yiannis Hatzichristidis

«Σεισμός» αποκαλύψεων για το ρόλο 
του Peter Daszak (στη φωτ. πάνω 

μαζί με Shi Zhengli), ο οποίος είναι πρό-
εδρος της EcoHealth Alliance, ενώ συ-
νεργάστηκε με το Ινστιτούτο ιολογίας του 
Γουχάν για την έρευνα που χρηματοδοτή-
θηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών 
και Λοιμωδών Νόσων του Δρ. Anthony 
Fauci. Παράλληλα, ο ίδιος είναι συνεργά-
της του Ιδρύματος Gates, είναι επίσης επι-
θεωρητής – συνεργάτης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και συνεργάτης των 
Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με βίντεο που ανακαλύφθη-
κε από το The National Pulse ο Daszak φαί-
νεται να καυχιέται για τη χειραγώγηση 
των «δολοφόνων» κορωνοϊών που μοιά-
ζουν με SARS.
Ο Νταζάκ προέβη σε αυτήν την παραδο-

χή σε ένα φόρουμ του 2016, συζητώντας 
για «αναδυόμενες μολυσματικές ασθέ-
νειες και την επόμενη πανδημία», το 
οποίο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με 
την επανειλημμένη άρνηση του Fauci να 
χρηματοδοτήσει έρευνα στο Ινστιτούτο 
ιολογίας του Γουχάν.

Ενώ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η 
οργάνωσή του ακολουθεί θανατηφόρους 
ιούς, ο Daszak περιγράφει τη διαδικα-
σία «εισαγωγής [spike protein]» σε ιούς 
για να δουν αν μπορούν να «συνδεθούν 
με ανθρώπινα κύτταρα» όπως πραγμα-
τοποιούνται από τους «συναδέλφους του 
στην Κίνα»: 
«Βρήκαμε άλλους κορωνοϊούς σε νυχτε-

ρίδες, ένα πλήθος από αυτούς, μερικοί 
από αυτούς έμοιαζαν πολύ παρόμοιοι με 
το SARS. Έτσι, ακολουθήσαμε την αλλη-
λουχία της ακίδας πρωτεΐνης: της πρωτεΐ-
νης που προσκολλάται στα κύτταρα. Τότε… 
Λοιπόν, δεν έκανα εγώ αυτό το έργο, αλλά 
οι συνάδελφοί μου στην Κίνα έκαναν τη 
δουλειά. Δημιουργείτε ψευδο-σωματίδια, 
εισάγετε τις ακίδες πρωτεΐνες από αυτούς 
τους ιούς, βλέπετε αν συνδέονται με αν-
θρώπινα κύτταρα. Σε κάθε βήμα αυτού, 
προχωράτε πιο κοντά σε αυτόν τον ιό που 
θα μπορούσε πραγματικά να γίνει παθο-
γόνος στους ανθρώπους. (...) Καταλήγεις 
με ένα μικρό αριθμό ιών που μοιάζουν 

πραγματικά με δολοφόνους», προσθέτει.
Τα σχόλια ακολουθούν αυξανόμενες εν-

δείξεις, ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργί-
ας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) του 
Fauci έχει βαθιές οικονομικές σχέσεις με 
το Ινστιτούτο ιολογίας του Wuhan και ότι 
η EcoHealth του Daszak ήταν ένας από 
τους κύριους αντιπροσώπους που διοχε-
τεύουν τα χρήματα στο εργαστήριο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.
Πάνω από δώδεκα ερευνητικές εργασίες 

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο επιχορή-
γησης του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργί-
ας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) 3,7 
εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρουν τη 
διευθύντρια του Κέντρου Αναδυόμενων 
Λοιμωδών Νοσημάτων του εργαστηρίου 
του Wuhan, Shi Zhengli, ως συν-συγγρα-
φέα μαζί με τον Daszak. Η Σι έχει συμπε-
ριλάβει αυτές τις επιχορηγήσεις με την 
υποστήριξη του Fauci στο βιογραφικό της.

ΤΙ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ  
Σε ένα βίντεο που λήφθηκε αρχικά 

στις 9 Δεκεμβρίου 2019, τρεις εβδομάδες 
πριν από την ανακοίνωση της Δημοτικής 
Επιτροπής Υγείας της Wuhan μιας νέας 
μορφής πνευμονίας, ο ιολόγος Vincent 
Racaniello πήρε συνέντευξη από το Βρε-
τανό ζωολόγο και πρόεδρο της EcoHealth 
Alliance Peter Daszak για το έργο του στο 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την προ-
στασία του κόσμου από την εμφάνιση 
νέων ασθενειών και την πρόβλεψη παν-
δημιών.

Από το 2014, η οργάνωση του Daszak 
έχει λάβει χρηματοδότηση εκατομμυρίων 
δολαρίων από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγεί-
ας των ΗΠΑ (NIH), τα οποία διοχετεύει στο 
WIV για να πραγματοποιήσει έρευνα σχε-
τικά με τους κορωνοϊούς νυχτερίδας.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από το 2014 έως το 
2019, ο Daszak συνεργάστηκε με την Shi 
Zhengli, επίσης γνωστή ως «Bat Woman», 
στο WIV σχετικά με τη διερεύνηση και την 
καταλογογράφηση κορωνοϊών νυχτερί-
δας σε ολόκληρη την Κίνα. Η EcoHealth 
Alliance έλαβε χρηματοδότηση 3,7 εκα-
τομμυρίων δολαρίων από το NIH για αυ-

τήν την έρευνα και το 10% διοχετεύτηκε 
στο WIV, ανέφερε το NPR.

Η δεύτερη, πιο επικίνδυνη φάση, η 
οποία ξεκίνησε το 2019, περιλάμβανε 
έρευνα (GoF) για κορωνοϊούς και χίμαιρες 
σε εξανθρωπισμένα ποντίκια από το ερ-
γαστήριο του Ralph S. Baric του Πανεπι-
στημίου της Βόρειας Καρολίνας. Η χρημα-
τοδότηση για το πρόγραμμα αποσύρθηκε 
από το NIH υπό την κυβέρνηση Τραμπ στις 
27 Απριλίου εν μέσω της πανδημίας.

Στο σημείο 28:10 της συνέντευξης στο 
podcast, ο Daszak δηλώνει ότι ερευνη-
τές διαπίστωσαν ότι το SARS πιθανότατα 
προήλθε από νυχτερίδες και στη συνέχεια 
ξεκίνησαν να βρουν περισσότερους κο-
ρωνοϊούς που σχετίζονται με το SARS, και 
τελικά βρήκαν πάνω από 100. Παρατήρη-
σε ότι ορισμένοι κορωνοϊοί μπορούν «να 
εισέλθουν σε ανθρώπινα κύτταρα στο 
εργαστήριο και άλλοι μπορεί να προκαλέ-
σουν νόσο SARS σε εξανθρωπισμένα μο-
ντέλα ποντικών».

Προειδοποίησε δυσοίωνα, ότι τέτοιοι 
κορωνοϊοί είναι «μη θεραπεύσιμοι με 
θεραπευτικά μονοκλωνικά [αντισώματα] 
και δεν μπορείτε να εμβολιάσετε εναντίον 
τους με ένα εμβόλιο». Κατά ειρωνικό τρό-
πο, ισχυρίζεται ότι ο στόχος της ομάδας 
του ήταν να βρει το επόμενο «spillover 
event» (γεγονός εξάπλωσης της μόλυν-
σης) που θα μπορούσε να προκαλέσει 
την επόμενη πανδημία, λίγες εβδομάδες 
πριν από την έναρξη των περιστατικών 
COVID-19 στη Wuhan.
Όταν ο Racaniello ρωτά τι μπορεί να γίνει 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δε-
δομένου ότι δεν υπάρχει εμβόλιο ή θερα-
πεία γι αυτούς, ο Daszak στο σημείο 29:54 
φαίνεται να αποκαλύπτει ότι ο στόχος των 
πειραμάτων του GoF ήταν να αναπτυχθεί 
ένα εμβόλιο παν-κορωνοϊού για πολλά δι-
αφορετικά τύποι κορωνοϊών.

Με βάση την απάντησή του, είναι προ-
φανές ότι λίγο πριν από την έναρξη της 
πανδημίας, το WIV (το εργαστήριο της 
Wuhan) τροποποιεί κορωνοϊούς στο ερ-
γαστήριο. «Μπορεί κάποιος να τα χειρι-
στεί στο εργαστήριο πολύ εύκολα», είπε 
ο ίδιος. Αυτό που ανέφερε στη συνέχεια 

έχει γίνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
SARS-CoV-2, της πρωτεΐνης spike: «Η πρω-
τεΐνη Spike είναι υπεύθυνη για πολλά από 
αυτά που συμβαίνουν με τον κορωνοϊό, το 
ζωονοσογόνο κίνδυνο».
Ο Daszak αναφέρει τη συνεργασία του 

WIV με τον Baric: «…και συνεργαζόμαστε 
με τον Ralph Baric στο UNC [University 
of North Carolina] για να το κάνουμε 
αυτό». Όπως έχει υποστηριχθεί [από τους 
υποστηρικτές ότι το SARS-CoV-2 είναι μια 
χίμαιρα που κατασκευάζεται σε ένα ερ-
γαστήριο] μιλάει για την εισαγωγή της 
πρωτεΐνης ακίδα «σε μια ραχοκοκαλιά 
ενός άλλου ιού» και στη συνέχεια «κάνει 
κάποια εργασία στο εργαστήριο».

Παρέχοντας αποδείξεις για τη δημιουρ-
γία χιμαιρών για χάρη ενός εμβολίου, 
δηλώνει: «Τώρα, η λογική εξέλιξη των εμ-
βολίων είναι, εάν πρόκειται να αναπτύξε-
τε ένα εμβόλιο για το SARS, οι άνθρωποι 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τον SARS 
της πανδημίας, αλλά ας προσπαθήσουμε 
να εισαγάγουμε αυτές τις άλλες σχετικές 
ασθένειες και να πάρουμε ένα καλύτερο 
εμβόλιο».

Οι πηγές της είδησης ΕΔΩ:
1] www.pronews.gr/kosmos/993362_

synergatis-ton-poy-kai-mgkeits-miloyse-
apo-2016-gia-fonikoys-ioys-ti-elege-gia-
emvolio
2] thenationalpulse.com/exclusive/

daszak-reveals-chinese-colleagues-
manipulating-coronaviruses/
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Υγεία και Διατροφή
ΟΙ 8 ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣΟΙ 8 ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣ  
για την υγεία των δοντιών μαςγια την υγεία των δοντιών μας
Λένε πως είμαστε ό,τι τρώμε. Και δεν υπάρχει καλύτερο σημείο πάνω μας για να το διαπιστώσουμε 

αυτό, από τα δόντια μας. Κι αυτό, διότι πολλές τροφές και ποτά προκαλούν πλάκα, η οποία οδηγεί  
σε χαλασμένα δόντια. Μετά την κατανάλωση ενός σνακ ή γεύματος με ζάχαρη, τα σάκχαρα αυτά  
ενεργοποιούν την έκκριση οξέων από τα βακτήρια, τα οποία και επιτίθενται στο σμάλτο των δοντιών.
Πώς μπορούμε να προλάβουμε την πλάκα; Εκτός από το να βουρτσίζουμε τα δόντια μας τουλάχιστον δύο 

φορές την ημέρα, τη χρήση νήματος και την επίσκεψη σε οδοντίατρο, προσπαθήστε να αποφύγετε ή να 
περιορίσετε την κατανάλωση των παρακάτω τροφών.
ΟΙ 8 ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΑΣ
1. Καραμέλες και ζαχαρωτά: Δεν είναι καθόλου περίεργο που οι καραμέλες βλάπτουν τη στοματική μας  

υγιεινή. Αλλά τα ζαχαρωτά περιέχουν περισσότερα και διαφορετικά είδη οξέων που φέρονται σκληρότερα στα  
δόντια μας. Επιπλέον, επειδή τα μασάμε, κολλάνε στα δόντια μας για περισσότερη ώρα, οπότε είναι  
πιθανότερο να προκαλέσουν τερηδόνα. Αν λαχταράτε κάτι γλυκό, επιλέξτε καλύτερα να φάτε λίγη σοκολάτα.
2. Ψωμί: Ίσως χρειάζεται να ξανασκεφτείτε το αν θα περάσετε από το διάδρομο με τα ψωμιά στην επόμενη 

επίσκεψή σας στο σουπερμάρκετ. Όταν τρώτε ψωμί, το σάλιο σας διασπά το άμυλο σε σάκχαρα και παίρνει μια 
πιο κολλώδης μορφή, η οποία μετά κολλά στα δόντια μας, προκαλώντας τερηδόνα. Αν επιθυμείτε να  
καταναλώσετε υδατάνθρακες, στοχεύστε λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές, όπως τα προϊόντα ολικής  
αλέσεως, καθώς αυτές περιέχουν λιγότερα πρόσθετα σάκχαρα και δε διασπώνται τόσο εύκολα.
3. Αλκοόλ: Γνωρίζατε ότι καθώς πίνετε αλκοόλ, ξεραίνετε το στόμα σας; Η ξηροστομία σημαίνει ότι δεν  

εκκρίνετε αρκετό σάλιο, το οποίο όμως χρειαζόμαστε για τη στοματική μας υγεία. Το σάλιο εμποδίζει το  
φαγητό να προσκολληθεί στα δόντια μας και απομακρύνει υπολείμματα φαγητού. Βοηθά ακόμα και στην 
αντιμετώπιση των πρόωρων σημαδιών της τερηδόνας, της ουλίτιδας και άλλων στοματικών μολύνσεων.  
Για να διατηρήσετε ενυδατωμένο το στόμα σας, πιείτε αρκετό νερό καθώς καταναλώνετε αλκοόλ. Μόνο 
καλό θα σας κάνει. Επίσης, χρησιμοποιήστε στοματικό διάλυμα.
4. Ανθρακούχα ποτά: Γνωρίζουμε ότι εκτός από τη γεύση, κανένα καλό δε συνοδεύει την κατανάλωση 

ανθρακούχων αναψυκτικών, ακόμα κι αν αναγράφουν τη λέξη διαίτης. Μάλιστα, μια πρόσφατη έρευνα 
βρήκε ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ανθρακούχων αναψυκτικών μπορεί να βλάπτει τόσο 
πολύ τα δόντια σας, σα να χρησιμοποιείτε μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη. Αυτά τα αναψυκτικά  
προκαλούν την παραγωγή περισσότερου οξέος στο στόμα, το οποίο επιτίθεται στο σμάλτο.  
Επίσης, ξηραίνει το στόμα, που σημαίνει λιγότερο σάλιο. Τέλος, τα σκουρόχρωμα αναψυκτικά  
αφήνουν λεκέδες στα δόντια σας.
5. Πάγος: Το μόνο που περιέχει είναι νερό, οπότε γιατί είναι κακό να μασάμε πάγο; Το μάσημα 

μιας πολύ σκληρής ουσίας μπορεί να βλάψει το σμάλτο και να αυξάνει τις πιθανότητες να ραγίσει 
κάποιο δόντι. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον πάγο στα ποτά μας, αλλά χωρίς να τα μασάμε.
6. Εσπεριδοειδή: Τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα γκρέιπφρουτ είναι νόστιμα και εφοδιασμένα με την 

πολύτιμη βιταμίνη C. Αλλά η περιεκτικότητά τους σε οξύ μπορεί να διαβρώσει το σμάλτο και να εκθέσει τα  
δόντια μας σε κινδύνους. Δε συστήνουμε φυσικά να τα αποφεύγουμε, αλλά να τα καταναλώνουμε με μέτρο  
και να ξεπλένουμε με νερό το στόμα μας μετά.
7. Πατατάκια: Τα τραγανά πατατάκια μάς προσφέρουν απόλυτη ικανοποίηση. Δυστυχώς όμως, είναι γεμάτα 

άμυλο, το οποίο μετατρέπεται σε σάκχαρα και αυτά παγιδεύονται ανάμεσα στα δόντια μας, θρέφοντας τα 
βακτήρια και προκαλώντας πλάκα. Αν δεν μπορείτε να τους αντισταθείτε, ξεπλύνετε καλά το στόμα σας 
μετά και λίγο πιο μετά χρησιμοποιήστε νήμα.
8. Αποξηραμένα φρούτα: Άλλο ένα υγιεινό σνακ που ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή για τα δόντια 

μας. Τα αποξηραμένα βερίκοκα, σύκα, σταφίδες κ.λπ. είναι αρκετά κολλώδη. Κολλάνε και μένουν πάνω στα  
δόντια αφήνοντας εκεί τα επικίνδυνα σάκχαρα. Αν σας αρέσουν όμως, απλώς βεβαιωθείτε ότι ξεπλένετε μετά  
το στόμα σας με νερό. Στην καλύτερη περίπτωση, επιλέξτε τις φρέσκες εκδοχές τους που έχουν μικρότερη  
συγκέντρωση σακχάρων.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγές:  
www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23454320/ 
www.cdc.gov/healthywater/hygiene/disease/dental_caries.html 
www.mouthhealthy.org/en/az-topics/p/plaque 
www.mouthhealthy.org/en/nutrition/food-tips/9-Foods-That-Damage-Your-Teeth

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 14 juin au dimanche 20 juin 2021 · from monday june 14th to sunday june 20th 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

JUS D’ORANGE (SANS PULPE, UN PEU JUS D’ORANGE (SANS PULPE, UN PEU 
DE PULPE OU BEAUCOUP DE PULPE) DE PULPE OU BEAUCOUP DE PULPE) 

TROPICANA TROPICANA 
Orange Juice Orange Juice 

1.54L 1.54L 

YOGOURTS DANONEYOGOURTS DANONE
YogurtsYogurts

16x100g16x100g

AMANDES BAR-B-Q, CITRON, TAMARI AMANDES BAR-B-Q, CITRON, TAMARI 
OU FUMÉESOU FUMÉES
BBQ, Lemon, Tamari or Smoked AlmondsBBQ, Lemon, Tamari or Smoked Almonds
454g ou 13.21/kg454g ou 13.21/kg

BROCHETTES DE POULET OU PORC BROCHETTES DE POULET OU PORC 
FRAIS MARINÉESFRAIS MARINÉES

Fresh Marinated Chicken orFresh Marinated Chicken or
Pork SkewersPork Skewers
approx. 80gapprox. 80g

PAIN COUNTRY HARVESTPAIN COUNTRY HARVEST
BreadBread

570 à 600g570 à 600g

PÂTES AUX OEUFS BONONIPÂTES AUX OEUFS BONONI
Egg NoodlesEgg Noodles

250g250g

FROMAGE EMMENTALE IMPORTÉFROMAGE EMMENTALE IMPORTÉ
CheeseCheese
11.00/kg11.00/kg

CREVETTES CRUES CREVETTES CRUES 
DÉCORTIQUÉES ET DÉCORTIQUÉES ET 
DÉVEINÉES SAUVAGES DÉVEINÉES SAUVAGES 
D’ARGENTINED’ARGENTINE
Peeled avd Deveined RawPeeled avd Deveined Raw
Wild ShrimpsWild Shrimps
26/3026/30

SAC DE 2LBS

FILETS DE MORUE FRAÎCHEFILETS DE MORUE FRAÎCHE
Fresh Cod FilletsFresh Cod Fillets
13.21/kg13.21/kg

CÔTELETTES DE PORC FRAIS AVEC OSCÔTELETTES DE PORC FRAIS AVEC OS
Fresh Pork ChopsFresh Pork Chops
4.39/kg4.39/kg

FRAISES DU QUÉBECFRAISES DU QUÉBEC
StrawberriesStrawberries

1L1L

MANGUESMANGUES
ATAULFOATAULFO

MangosMangos
boîte/boxboîte/box

CERISES ROUGESCERISES ROUGES
Red CherriesRed Cherries

4.39/kg4.39/kg

POIVRONS ROUGESPOIVRONS ROUGES
Red PeppersRed Peppers
2.18/kg2.18/kg
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Σκληρό και ηχηρό μήνυμα στον Άδωνη 
Γεωργιάδη, αλλά και στο σύνολο του 

υπουργικού συμβουλίου, και στην Κ.Ο. 
της Ν.Δ. εκπέμπουν επτά παμμακεδονι-
κές οργανώσεις, με επιστολή τους στον 
υπουργό Ανάπτυξης, μέσω της οποίας 
καταγγέλλουν την κυβίστηση στο ζήτημα 
της επαίσχυντης Συμφωνίας των Πρε-
σπών, προειδοποιώντας ταυτοχρόνως ότι 
ο Ελληνισμός, και δη οι Μακεδόνες, δεν 
ξεχνούν τη στροφή 180 μοιρών με την 
ανάληψη της εξουσίας από τη «γαλάζια» 
παράταξη. 
Η επιστολή – φωτιά των παμμακεδονι-

κών οργανώσεων δεν αποτελεί απλώς ένα 
δριμύ «κατηγορώ», αλλά και μια αυστηρή 
προειδοποίηση προς όλους όσοι, προε-
ξάρχοντος του Άδωνη Γεωργιάδη, άλλα-
ξαν ανερυθρίαστα στάση στο Σκοπιανό, 
μετατρεπόμενοι σήμερα σε διαπρύσιους 
υποστηρικτές της συμφωνίας της λίμνης, 
εν όψει και της κύρωσης από τη Βουλή 
των τριών μνημονίων συνεργασίας με τα 
Σκόπια.
Σημειωτέων, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 

μεταθέσει την ημερομηνία κύρωσης 
των τριών συμφωνιών που κατατέθηκαν 
στη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
ωστόσο ολοένα πληθαίνουν οι φήμες 
περί άμεσης συζήτησής τους.
Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι 

τρεις συμφωνίες τεθούν υπό τη βάσανο 
της Ολομέλειας μέσα στο καλοκαίρι, τότε 
η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δη-
μοκρατίας θα κληθεί να υπερψηφίσει μια 
πολιτική, την οποία μέχρι τον Ιούλιο του 
2019 αποκαλούσε «προδοτική» και «αντι-
πατριωτική». 
Με βάση την «κωλοτούμπα» του Άδωνη 

Γεωργιάδη – και όχι μόνο – οι παμμακεδο-
νικές οργανώσεις θυμίζουν στον υπουργό 
τις προ τριετίας δηλώσεις του περί επιζή-
μιας συμφωνίας και περί εθνικού εγκλή-
ματος, θέτοντάς τον προ των ευθυνών 
του και ζητώντας του μετ’ επιτάσεως να 
εξηγήσει ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι 
πίσω από αυτή τη μετατόπιση.
Ταυτοχρόνως, ξεκαθαρίζουν πως οι απα-

νταχού της οικουμένης ευρισκόμενοι Έλ-
ληνες δεν πρόκειται να ξεχάσουν την κα-
τάπτυστη συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ και 
την προδοτική παράδοση του ονόματος 
στους Σκοπιανούς, αλλά ούτε τη ριζική αλ-
λαγή στάσης στελεχών της Ν.Δ., ανάμεσα 
στα οποία ο κ. Γεωργιάδης. 

Ακολουθεί η επιστολή που έστειλαν 
στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων οι επτά παμμακεδονικές οργανώσεις:

«4 Ιουνίου 2021, 
Προς κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 
υπουργό Ανάπτυξης

Κύριε Υπουργέ,
Ως Μακεδόνες ανά τον κόσμο ειλικρινά 

λυπούμαστε για την αλλαγή στη στάση 
και τη συμπεριφορά σας στο θέμα που 
εμείς οι Μακεδόνες έχουμε δώσει αγώνες 
τόσα χρόνια, και ιδιαίτερα τώρα τελευ-
ταία, με την επαίσχυντη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Τι έγινε, κ. υπουργέ, και αλ-
λάξατε τόσο πολύ, και από πολέμιος της 
συμφωνίας καταλήξατε ένθερμος υπο-
στηρικτής της;
Υπάρχουν πολλά βίντεο και αναρτήσεις 

εφημερίδων και blogs, στα οποία μπορεί 
καθένας μας να διαβάσει και να δει αυτά 
που λέγατε πριν από μερικά χρόνια και 
αυτά που λέτε τώρα. 

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, και μετά το με-
γαλειώδες συλλαλητήριο στη Θεσσαλο-
νίκη, σε δική σας ανάρτηση στο YouTube 
δηλώσατε τα εξής: «Τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης υποβάθμισαν το μεγαλείο 
αυτής της συγκέντρωσης […] οι πολιτικοί 
δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συλλαλη-
τήρια […] η μέρα του συλλαλητηρίου άλ-
λαξε τα δεδομένα […] πολιτικό αδιέξοδο 
για τον Τσίπρα».
Στο πολυπληθέστατο συλλαλητήριο της 

4ης Φεβρουαρίου 2018 δηλώσατε «πα-
ρών» με την παρουσία σας και υπερήφανα 
βγάζατε selfies μαζί με άλλους συναδέλ-
φους σας, ενώ στο επίσης μεγαλειώδες 
συλλαλητήριο της 20ής Ιανουαρίου 2019 
η παρουσία σας έγινε αισθητή και, μαζί με 
τη σύζυγό σας κ. Μανωλίδου (φωτ.), ξανά 
φωτογραφηθήκατε με υπερηφάνεια… Και, 
ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
ανεβάσατε στο Twitter τη δήλωση της κυ-
ρίας Μαρέβας Grabowski – Μητσοτάκη: 
«Δακρυγόνα σε οικογένειες, σε μητέρες 
με τα παιδιά μας, σε ηλικιωμένους; Γιατί; 
Ντροπή!».
Το 2019, μιλώντας στην Ολομέλεια, 

απευθυνόμενος στην τότε υπουργό Του-
ρισμού Έλενα Κουντουρά, αναφέρατε: «Η 
δική μας παράταξη είναι πιστή στο δάκρυ 
του αείμνηστου Εθνάρχου Κωνσταντίνου 
Καραμανλή για τη Μακεδονία… 

Για σας, κυρία Κουντουρά, δεν έχω να 
πω τίποτα. Καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο 
το υπουργείο Τουρισμού και προδώσατε 
μια ολόκληρη ιστορία σε «άλλες» ιδέες. 
Ασφαλώς και εσείς καλά γνωρίζετε ότι δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση μισός ψηφο-
φόρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων να σας 
ψήφιζε για βουλευτή, για να σας πει να 
ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία, αλλά είναι 
προφανέστατο ότι θα το κάνετε μόνο για 
ίδιον όφελος. Και είναι πραγματική ντρο-
πή. Δεν έχετε την παραμικρή πολιτική νο-
μιμοποίηση να το κάνετε».
Τι έγινε, κ. Γεωργιάδη, και ξαφνικά γίνατε 

ένθερμος υποστηρικτής του Τσίπρα, της 
Κουντουρά και των άλλων ομοίων τους, 
που ψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών 
και ανάγκασαν έναν υπερήφανο λαό να 
νιώθει ντροπή για την κατάντια του; 

Οι «άλλες» ιδέες είναι ευπρόσδεκτες και 
σε σας τώρα; Εσείς γιατί στηρίζετε τώρα 
αυτή την επιζήμια για την Ελλάδα συμφω-
νία; Καταλαβαίνουμε πως είναι ωραίο το 
υπουργείο Ανάπτυξης και αρκετά προσο-
δοφόρο… Και να δούμε τι θα κάνουν οι 
δικοί σας ψηφοφόροι στις επόμενες εκλο-
γές…
Μπορεί τον κ. Τσίπρα να μην τον αποκα-

λέσατε προδότη, αλλά στις 27 Ιανουαρίου 
2019, σε προεκλογική σας εκστρατεία στα 
Γιάννενα, δηλώσατε τα εξής: 
«Καθένας που έχει έστω και λίγο πατρι-

ωτισμό μέσα του αισθάνεται μια φοβερή 
θλίψη. 

Το κράτος μας από σήμερα υποχρεούται 
να αναγνωρίζει τους Σκοπιανούς ως Μα-
κεδόνες». 

Εσείς πόσο πατριώτης αισθανθήκατε 
όταν δεχτήκατε τον πρωθυπουργό της 
γειτονικής χώρας κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή του στην Αθήνα; Και πώς τον ανα-
γνωρίσατε;

Άδωνις Γεωργιάδης: «Εθνικό έγκλημα η 
Συμφωνία των Πρεσπών»
Τελειώνοντας, σας υπενθυμίζουμε πως ο 

Ελληνισμός, και ιδιαίτερα οι Μακεδόνες, 
δε ξεχνάμε τη στάση σας…

Με λύπη,
Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ 
Πρόεδρος: Δημήτρης Φιλιππίδης 
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστρα-
λίας 
Πρόεδρος: Γεώργιος Κοσμίδης 
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά 
Πρόεδρος: Χρήστος Καράτζιος 
Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής 
Πρόεδρος: Αμύντας Παπαθανασίου 
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Οντάριο 
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδάκης 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακεδόνων (Ελλάδα) 
Πρόεδρος: Δημήτριος Γιουματζίδης 
Παμμακεδονική Ένωση Γερμανίας 
Πρόεδρος: Γιάννης Γκέγκας».

© δημοκρατία 
[ημερήσια εφημερίδα της Ελλάδας]

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Εντοπίστηκαν 11.676 άγνωστοι ιοί  
σε υπόγειους σταθμούς Μέσων Μεταφοράς
900 ερευνητές από 60 χώρες των 

έξι ηπείρων, συμφώνησαν να 
λύσουν το ίδιο μυστήριο: τι μπορεί να 
υπάρχει στους υπόγειους σταθμούς μέ-
σων μαζικής μεταφοράς. 
Πήραν τις μάσκες τους και τις μπατονέ-

τες τους και σε διάστημα τριών χρόνων 
πήραν 4.728 δείγματα από τουρνικέ, κι-
γκλιδώματα, παγκάκια, κιόσκια έκδοσης 
εισιτηρίων και συρμών, σε πόλεις όπως 
το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Ρίο ντε Τζα-
νέιρο και το Τόκιο. Το 58% των πόλεων 
ήταν σε ανατολική Ασία και Ευρώπη. 
Όπου δεν υπήρχε μετρό, οι ειδικοί πή-
ραν δείγμα από τις επιφάνειες τρένων 
και λεωφορείων.
Ακολούθως, τα εξέτασαν στα εργαστή-

ρια τους (το DNA και το RNA) και μετά 
μοιράστηκαν τα αποτελέσματα. Διαπί-
στωσαν ότι είχαν ανακαλύψει έναν και-
νούργιο κόσμο.
Ο επικεφαλής της κοινοπραξίας με το 

όνομα MetaSUB και της έρευνας που δεν 
έχει προηγούμενο -δεδομένου του αριθ-
μού των μελετητών- είναι ο Κρίστοφερ 
Μέισον, γενετιστής στο ιατρικό τμήμα 
του Cornell University. 
Εξήγησε στους New York Times πως 

«κάναμε μια βαθιά βουτιά στα αστικά 

κέντρα και βρήκαμε ένα εύρος, ένα θη-
σαυρό νέων μορφών ζωής».
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 

δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη 27 Μαΐου 
2021 στο περιοδικό Cell. Βάσει αυτών 
«οι υπόγειοι σταθμοί των ΜΜΜ και τα 
παγκάκια των πόλεων μας έχουν κάποιες 
φορές την ίδια ή μεγαλύτερη ποικιλο-
μορφία από αυτή που βρίσκουμε σε τρο-
πικό δάσος».
Για την ακρίβεια, ανακάλυψαν:
✎ 10.928 ιούς και 748 βακτήρια που 

δεν ήταν γνωστά – δεν υπήρχαν προη-
γούμενες καταγραφές σε «τράπεζες πλη-
ροφοριών».
✎ 4.246 είδη μικροοργανισμών που 

ήταν γνωστά. Τα 2/3 ήταν βακτήρια. Το 
1/3 ήταν μείγμα μυκήτων, ιών και άλλων 
μικροβίων.
✎ πως σχεδόν τα μισά από αυτά τα 

είδη είναι βακτήρια που συνήθως ζουν 
μέσα ή πάνω στο ανθρώπινο σώμα – 
και ειδικά στο δέρμα. Για παράδειγμα, 
ένα που «τρέφεται» από το λιπαρό του 
προσώπου μας, ένα άλλο που συμβάλει 
στην παραγωγή της μυρωδιάς του σώ-
ματος μας, διαλύοντας τις ενώσεις που 
«δίνουν» τον ιδρώτα.
✎ ότι τα βακτήρια του δέρματος απο-

τελούν τα μισά των μικροβίων που 
υπάρχουν στον αέρα.
✎ πως πυρήνας ενός μικροβίου είχε 

βακτήριο που υπάρχει στο έδαφος.
✎ ότι πυρήνας άλλου μικροβίου συν-

δεόταν με τον ωκεανό – «άντεξε» λόγω 
υψηλής ανοχής στο αλάτι, αντοχής στην 
ακτινοβολία και ανάπτυξης στην πέτρα.
✎ πως σε όλες τις πόλεις υπήρχε και 

ένα βασικό κοινό μικροβιακό προφίλ 
που αφορούσε τα ίδια 31 διαφορετικά 
βακτήρια.

Ο Dr. Μέισον δήλωσε πως σε κάθε πόλη 
ανακαλύφτηκε ένα μοναδικό μικροβιακό 
προφίλ «που λειτουργεί ως δακτυλικό 
αποτύπωμα». Ήταν τόσο χαρακτηριστι-
κά αυτά τα προφίλ σε κάθε πόλη, που οι 
επιστήμονες μπορούσαν να καταλάβουν 
από πού προήλθε το όποιο δείγμα, με 
εγκυρότητα της τάξεως του 88%.
«Αν μου δώσετε το παπούτσι σας, πι-

θανότατα θα μπορώ να σας πω από πού 
έχετε έλθει!».

© News247.gr

Ο λόγος που τα σούπερ μάρκετ  
σπάνια έχουν... παράθυρα
Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι οι 

διάδρομοι στα σούπερ μάρκετ έχουν 
απλά τοίχους και η μόνη είσοδος φυσικού 
φωτός είναι οι πόρτες τους. Το σούπερ 
μάρκετ είναι μια καθημερινή συνήθεια 
για πάρα πολύ κόσμο ανά τον πλανήτη, 
καθώς εκεί μπορεί να βρει κανείς προμή-
θειες με είδη πρώτης ανάγκης. Σίγουρα 
έχεις πάει και εσύ πολλές φορές εκεί για 
τα ψώνια σου και πιθανότατα να έχεις 
παρατηρήσει, ότι πουθενά μέσα δεν 
έχουν παράθυρα. Που εξυπηρετεί όμως 
αυτό τους συγκεκριμένους χώρους;
Η απουσία παραθύρων φαίνεται ότι 

είναι στοιχείο της ψυχολογίας του λια-
νεμπορίου, μιας και οι επιχειρήσεις προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν περιβάλλο-
ντα, όπου ο κόσμος αισθάνεται άνετα να 
ξοδεύει το χρόνο και τα χρήματα του.
Γι αυτό λοιπόν, πολλά καταστήματα 

έχουν και δάπεδα με πλακάκια που κά-
νουν θόρυβο όταν σέρνονται επάνω του 
καροτσάκια, κάνοντας τους πελάτες να 
επιβραδύνουν ενστικτωδώς το ρυθμό 

τους και να περιηγηθούν περισσότερο 
εκεί. Αντίστοιχα, αυτό ισχύει και για τη 
δυνατή μουσική που παίζουν κάποια μα-
γαζιά, θέλοντας να κάνουν το κοινό να 
νιώθει γεμάτο ενέργεια και έτοιμο να ξο-
δέψει τα λεφτά του.
Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, φαίνε-

ται ότι η απουσία τους δημιουργεί το εφέ 
μιας φούσκας, κάνοντας τα καταστήματα 
να μην έχουν καμιά επαφή με τον έξω 
κόσμο, αφού οι αγοραστές δεν μπορούν 
να δουν τι συμβαίνει πέρα από εκεί. Όσο 
περισσότερο ψωνίζουν λοιπόν, τόσο πιο 
πολλά ξοδεύουν.
Πέρα από τους παραπάνω λόγους, 

υπάρχουν και κάποια πρακτικά ζητήματα, 
μιας και τα μεγάλα παράθυρα που επιτρέ-
πουν στο φως του ήλιου να μπει στο χώρο 
μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα στις 
συσκευασίες και να τις κάνει να δείχνουν 
παλιές στους αγοραστές, ενώ η ανταλλα-
γή χώρου για παράθυρα θα μείωνε και 
τον αριθμό των ραφιών και άρα των προϊ-
όντων που διατίθενται προς πώληση.

Μια παραλία χωρίς… θάλασσα!
Οι περισσότεροι 

από εμάς έχου-
με συνηθίσει να χα-
ρακτηρίζουμε ωραί-
ες τις παραλίες, όπου 
το μάτι χάνεται στο 
απέραντο γαλάζιο. 
Κι όμως, μια παραλία 
στην Ισπανία έρχεται 
για να μας αλλάξει 
γνώμη, και μάλιστα 
με το παραπάνω.
Η Playa de Gulpiyuri 

ή Gulpiyuri Beach 
είναι μια μικρή πα-
ραλία που βρίσκεται 

στη μέση ενός καταπράσινου λιβαδιού(!), κοντά στην πόλη Llanes, στη βόρει-
ο-κεντρική πλευρά της Ισπανίας, όπου δε θα δείτε τον ωκεανό κατά μήκος των 
ακτών, παρά μόνο μερικά βράχια από τα οποία ξεπηδά το νερό, καταλήγοντας 
σε μια πανέμορφη «ακτή»!
Η παραλία βρίσκεται 100 μέτρα από τη θάλασσα και συνδέεται με αυτήν με ένα 

δίκτυο υπόγειων σπηλιών, οι οποίες δημιουργούν έναν εντυπωσιακό κολπίσκο 
με ρηχά νερά, το μήκος του οποίου δεν ξεπερνά τα 40 μέτρα. Παρόλα αυτά, τα 
κύματα είναι εντυπωσιακά, έτσι όπως έρχονται από το Βισκαϊκό Κόλπο και «ξε-
πηδούν» μέσα από τις σπηλιές, κάνοντας την εν λόγω παραλία έναν από τους 
πλέον αγαπημένους προορισμούς για μια δροσερή βουτιά.

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

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

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

«Χαστούκι» σε Άδωνι Γεωργιάδη  «Χαστούκι» σε Άδωνι Γεωργιάδη  
και Ν.Δ. για Πρέσπες!και Ν.Δ. για Πρέσπες!
Επτά παμμακεδονικές οργανώσεις καταγγέλλουν  Επτά παμμακεδονικές οργανώσεις καταγγέλλουν  
την κυβίστηση στο ζήτημα της επαίσχυντης συμφωνίαςτην κυβίστηση στο ζήτημα της επαίσχυντης συμφωνίας
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Η Σύρος, η αρχόντισσα των Κυκλά-
δων με τη μεγάλη πολιτιστική, 

ναυπηγική και βιομηχανική παράδο-
ση, γοητεύει τους επισκέπτες με το 
ξεχωριστό χρώμα της. 
Το ονομαστό Κυκλαδονήσι στολίζουν 

επιβλητικά κτίρια εξαίρετης αρχιτε-
κτονικής, λαμπρές εκκλησίες, παρα-
δοσιακά σπίτια και νεοκλασικές επαύ-
λεις. Τη γραφική εικόνα του νησιού 
συμπληρώνουν οι αγροτικοί οικισμοί 
με τις ξερολιθιές, οι πεδινές εκτάσεις 
με τις καλλιέργειες κηπευτικών και τις 
ελιές, καθώς και τα πευκόφυτα χωριά. 
Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί με τις 

σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες και 
οι όμορφες παραλίες, συγκεντρώνουν 
τη μεγαλύτερη παραθεριστική κίνη-
ση.
Η ΣΥΡΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Δύο από τις σημαντικότερες θέσεις 

του προϊστορικού Αιγαίου, η Χαλαν-
δριανή (πρωτοκυκλαδικός οικισμός 
και νεκροταφείο) και το Καστρί (πρω-
τοκυκλαδικός οικισμός), βρίσκονται 
στη Σύρο. 
Κατά τους Ιστορικούς Χρόνους ανα-

πτύχθηκαν στο νησί δύο αστικά κέ-
ντρα, στην περιοχή της Ερμούπολης 
και του Γαλησσά αντίστοιχα. 

Τον 6ο αιώνα π.Χ. έζησε στη Σύρο ο 
φιλόσοφος Φερεκύδης, που θεωρεί-
ται δάσκαλος του Πυθαγόρα. 
Κατά τους Κλασικούς Χρόνους (5ος-

4ος αιώνας π.Χ.) το νησί ήταν στη σκιά 
της γειτονικής Δήλου. 
Η Σύρος άκμασε κατά τους Ελληνι-

στικούς και, κυρίως, τους Ρωμαϊκούς 
Χρόνους. Αφού γνώρισε περίοδο πα-
ρακμής κατά τους Βυζαντινούς Χρό-
νους, το νησί ενσωματώθηκε επί Φρα-
γκοκρατίας στο Δουκάτο του Αιγαίου 
ή του Αρχιπελάγους. Επί Τουρκοκρα-
τίας, η Σύρος εξασφάλισε σημαντικά 
προνόμια.

Κατά τη διάρκεια της Eπανάστασης 
του 1821 το νησί τέθηκε υπό γαλλική 
προστασία, με αποτέλεσμα να εγκα-
τασταθούν σε αυτό πρόσφυγες από 
διάφορες επαναστατημένες περιοχές 
και τα μικρασιατικά παράλια (Χίο, 
Ψαρά, Σμύρνη κ.ά.). 
Αυτοί αποτέλεσαν τον πυρήνα της 

νέας πρωτεύουσας της Σύρου, της Ερ-
μούπολης, που σύντομα εξελίχθηκε 
σε οικονομικό και πνευματικό κέντρο, 
από τα μεγαλύτερα της χώρας. 
Το νησί δέχτηκε μεγάλο αριθμό προ-

σφύγων και μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή (1922). 

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Η Σύρος στο διάβα του χρόνουΗ Σύρος στο διάβα του χρόνου
Δύο από τις σημαντικότερες θέσεις του προϊστορικού Αιγαίου,  Δύο από τις σημαντικότερες θέσεις του προϊστορικού Αιγαίου,  
η Χαλανδριανή (πρωτοκυκλαδικός οικισμός και νεκροταφείο)  η Χαλανδριανή (πρωτοκυκλαδικός οικισμός και νεκροταφείο)  
και το Καστρί (πρωτοκυκλαδικός οικισμός), βρίσκονται στη Σύροκαι το Καστρί (πρωτοκυκλαδικός οικισμός), βρίσκονται στη Σύρο

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

Ώρα για το… Euro 2020, με τη σέντρα 
να γίνεται την Παρασκευή 11 Ιου-

νίου. Χωρίς την παρουσία της Εθνικής 
Ελλάδας, η οποία από το Μουντιάλ 2014 
και μετά απουσιάζει σταθερά απ’ όλα τα 
μεγάλα ποδοσφαιρικά ραντεβού, αλλά 
με όλη την αφρόκρεμα του ευρωπαϊ-
κού ποδοσφαίρου και με τα γήπεδα να 
δίνουν μια μικρή αίσθηση επιστροφής 
στην κανονικότητα (λόγω της -περιορι-
σμένης έστω- παρουσίας φιλάθλων στις 
κερκίδες).
 
Δημήτρης Τυχάλας
© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
(protothema.gr)

Όταν το 2012 ο τότε πρόεδρος της UEFA 
Μισέλ Πλατινί δημοσιοποιούσε την ιδέα 
του για ένα επετειακό Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα, το 2020, ο Γάλλος παράγοντας και 
οι συνεργάτες του δεν μπορούσαν να φα-
νταστούν όσα θα συνέβαιναν λίγους μή-
νες πριν από το μεγαλόπνοο σχέδιό τους.

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας 
ήθελε να δώσει πανηγυρικό τόνο στο 16ο 
Euro, καθώς συμπληρώνονταν 60 χρόνια 
από την παρθενική διοργάνωση και η 
βασική ιδέα του σχεδίου ήταν να γίνουν 
αγώνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
Γηραιάς Ηπείρου.
Η πρόταση του έγινε αποδεκτή με εν-

θουσιασμό, καθώς μέσα σε λίγους μήνες 
32 πόλεις εξέφρασαν επίσημα το ενδια-
φέρον τους για να φιλοξενήσουν αγώνες 
της διοργάνωσης (ανάμεσα τους ήταν 
και η Αθήνα) και το Σεπτέμβριο του 2013 
ανακοινώθηκαν οι 13 που επελέγησαν 
από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας.
Το πρώτο χτύπημα ήρθε σε προσωπικό 

επίπεδο στα τέλη του 2015, όταν ο Πλα-
τινί τιμωρήθηκε με 8ετή αποκλεισμό από 
το ποδόσφαιρο από την Επιτροπή Ηθικής 
της FIFA για παράνομες οικονομικές συν-
διαλλαγές με τον τότε πρόεδρο της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Ζεπ Μπλάτερ.
Το σχέδιό του παρέμεινε αναλλοίωτο, 

μέχρι που έκανε την εμφάνιση του ο... 
κορωνοϊός! 
Ο νυν πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ 

Τσέφεριν, μπορεί το Φεβρουάριο του 

2020 να δήλωνε σίγουρος ότι η «πανδη-
μία δε θα επηρεάσει τη γιορτή του ευ-
ρωπαϊκού ποδοσφαίρου», αλλά στις 17 
Μαρτίου 2020 η UEFA ανακοίνωσε τη 
μεταφορά της διοργάνωσης για το 2021!
Μια απόφαση που πάρθηκε για να σω-

θεί η περσινή σεζόν σε συλλογικό επίπεδο 
(πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά κύπελλα), 
αλλά και το ίδιο το Euro, καθώς υπήρχαν 
χορηγικές συμφωνίες που έτρεχαν και 
όλα κινδύνευαν να τιναχθούν στον αέρα. 
Όχι ότι ένα χρόνο αργότερα έχει επανέλ-
θει η πλήρης κανονικότητα, καθώς ακόμη 
και δύο μήνες πριν από τη σέντρα είχαμε 
αλλαγές στο πρόγραμμα, με το Δουβλίνο 
και το Μπιλμπάο να διαγράφονται από 
τη λίστα των πόλεων που θα φιλοξενή-
σουν αγώνες της διοργάνωσης. 

Οι αναμετρήσεις που ήταν να γίνουν επί 
ιρλανδικού εδάφους μεταφέρθηκαν σε 
Λονδίνο και Αγία Πετρούπολη (που ήταν 
ήδη στη λίστα), ενώ αυτές από τη χώρα 
των Βάσκων μετακινήθηκαν στον ισπανι-
κό Νότο και πιο συγκεκριμένα στη Σεβίλ-
λη.
Στην εποχή του κορωνοϊού δυστυχώς, 

τέτοιες αλλαγές είναι μέσα στο πρόγραμ-
μα, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μερι-
κή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. 

ΤΟ EURO 2020 ΠΟΥ ΘΑ  
ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ... 2021
Το μόνο που δεν άλλαξε πάντως, κι εδώ 

είναι το οξύμωρο της υπόθεσης, είναι η 
ονομασία της διοργάνωσης, η οποία αν 
και θα διεξαχθεί το 2021, εξακολουθεί να 
λέγεται Euro 2020!
Σύμφωνα με την UEFA, αυτό έγινε για 

να παραμείνει η αίσθηση του επετειακού 
τουρνουά αλλά και ως «υπενθύμιση για 
το πως όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια 
θα συσπειρωθεί για να ανταπεξέλθει στις 
συνθήκες της πανδημίας και τις δύσκολες 
στιγμές που η Ευρώπη και ο κόσμος περ-
νούν το 2020».
Στην πραγματικότητα, η UEFA είχε ήδη 
αντλήσει σημαντικούς πόρους από χο-
ρηγούς, αλλά και την πώληση προϊόντων 
από το brand Euro 2020, ενώ είχαν παρα-
χθεί και πολλά ακόμη και αν πρόκυπτε 
αλλαγή ονομασίας τότε θα μιλούσαμε 
για πραγματική οικονομική καταστροφή.

ΦΑΒΟΡΙ, ΑΟΥΤΣΑΙΝΤΕΡ  
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Το πρώτο (ελπίζουμε και τελευταίο) 

Euro στην εποχή του κορωνοϊού θα μας 
κρατήσει συντροφιά για έναν ολόκληρο 
μήνα, όπου 24 ομάδες θα διεκδικήσουν 
τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Όχι φυσικά όλες, καθώς υπάρχουν τα 
φαβορί, τα αουτσάιντερ και αυτές που 
συμπληρώνουν τη λίστα, όπως το 2004 η 
Εθνική μας. 

Ωστόσο, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να 
προκύψει μια ανάλογη Σταχτοπούτα και 
να ζήσουμε ένα αντίστοιχο ποδοσφαιρι-
κό παραμύθι.
Αν δει κανείς στις στοιχηματικές εται-

ρείες, τα μεγάλα φαβορί για να κατα-
κτήσουν το τουρνουά είναι η παγκόσμια 
πρωταθλήτρια Γαλλία, η οικοδέσποινα 
της τελικής φάσης Αγγλία, ενώ ακολου-
θούν (πάντα σε επίπεδο αποδόσεων) 
Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Ολλανδία και πολύ πιο πίσω η φι-
ναλίστ του Μουντιάλ 2018 Κροατία.

Οι Γάλλοι θέλουν να γίνουν η δεύτερη 
χώρα μετά την Ισπανία που κατακτά δια-
δοχικά Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro αλλά 
και να φτάσουν Ισπανούς και Γερμανούς 
στις τρεις κατακτήσεις, με τον Ντιντιέ 
Ντεσάν να καλεί μετά από έξι χρόνια και 
τον Καρίμ Μπενζεμά. Ο Γάλλος τεχνικός 
δεν έχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα 
και θέλει τη ρεβάνς για το χαμένο τελικό 
του 2016.

Οι Άγγλοι, από την πλευρά τους, πρώ-
τα πρέπει να παλέψουν με τον εαυτό 
τους και την πίεση που θα υπάρχει για 
να πάρουν επιτέλους ένα τρόπαιο μετά 
το 1966, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν 
τρομερή ποιότητα και πληθώρα εναλλα-
κτικών λύσεων.
Το Βέλγιο των Ρομέλου Λουκάκου, Εντέν 

Αζάρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, εδώ και μία 
τετραετία είναι μέσα στις κορυφαίες 
ομάδες, στο περασμένο Μουντιάλ άφη-
σε εκτός τη Βραζιλία, ωστόσο πρέπει να 
αποδείξει ότι έχει και τον... κυνισμό που 
απαιτείται για να κάνει το βήμα παραπά-
νω.

Χαρακτηριστικό που διαθέτει, για παρά-
δειγμα, η Γερμανία, στην αποχαιρετιστή-
ρια παράσταση του Γιόακιμ Λεβ στον πά-

γκο της (αναλαμβάνει μετά ο Χάνζι Φλικ) 
ο οποίος κάλεσε ξανά τις παλιοσειρές 
Ματς Χούμελς, Τόμας Μίλερ και ποντάρει 
αρκετά στους πρωταθλητές Ευρώπης με 
την Τσέλσι, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Τίμο Βέρ-
νερ, Κάι Χάβερτς.

Η κάτοχος του τίτλου Πορτογαλία και 
η γειτόνισσα της Ισπανία κρύβουν ερω-
τηματικά. Για την ποιότητα της ομάδας 
του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο 
Ρονάλντο δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά 
back to back τίτλο έχει πάρει μόνο η 
σπουδαία Ισπανία (το 2008 και το 2012 
που στο μεσοδιάστημα είχε πάρει και το 
Μουντιάλ 2010), ενώ οι Ισπανοί χωρίς 
τον Σέρχιο Ράμος αναζητούν ηγέτη και 
θέλουν να ξεπλύνουν την κακή τους πα-
ρουσία στο Μουντιάλ του 2018.
Η Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι, μετά 

το σοκ του αποκλεισμού της από τα γή-
πεδα της Ρωσίας (είχε χάσει στα μπαράζ 
από τη Σουηδία), έχει συνέλθει και δε θα 
είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν, ενώ 
για την Ολλανδία η συζήτηση θα γινόταν 
από διαφορετική βάση, αν στην αποστο-
λή υπήρχε ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ. 
Ο αμυντικός της Λίβερπουλ θεωρητικά 

θα μπορούσε να αγωνιστεί μετά τη ρήξη 
χιαστού που υπέστη στην αρχή της φετι-
νής σεζόν, αλλά ο φόβος για επιπλοκές 
(και η πίεση της ομάδας του) τον άφησαν 
εκτός...
Αυτός ο φόβος για πιθανούς τραυματι-

σμούς (που εντείνεται εξαιτίας της περί-
εργης χρονιάς που έχει προηγηθεί λόγω 
κορωνοϊού), σε συνδυασμό με την αυξη-
μένη πιθανότητα ύπαρξης κρουσμάτων 
σε κάποια ομάδα, ήταν που οδήγησε την 
UEFA στην απόφαση να επιτρέψει στις 24 
ομάδες να έχουν 26μελή αποστολή (από 
23 που ήταν στα προηγούμενα τουρ-
νουά).

Ωστόσο, σε κάθε αγώνα θα δηλώ-
νονται 23 ποδοσφαιριστές, ενώ οι 
ομάδες εφόσον δηλώσουν τη λίστα 
τους (με τα 26 ονόματα) θα μπορούν 
να κάνουν αλλαγές μέχρι και πριν 
την έναρξη του πρώτου αγώνα τους. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια κάθε αναμέτρη-
σης θα επιτρέπονται πέντε αλλαγές, και 
αν έχουμε παράταση θα μπορεί να γίνει 
και μία έκτη.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Αυτό είναι το δεύτερο Euro που θα διεξαχθεί με 
24 ομάδες (μέχρι το 2016 συμμετείχαν 16) με την 

UEFA να κρίνει πετυχημένη τη συγκεκριμένη αλλαγή και 
να διατηρεί το ίδιο format.

Από τους έξι ομίλους, στην επόμενη φάση προκρίνο-
νται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, καθώς και 
οι 4 καλύτερες τρίτες όλων των ομίλων. 

Από κει και μετά αρχίζουν τα νοκ άουτ ματς, με τελικό 
προορισμό το Γουέμπλεϊ, όπου θα γίνει ο τελικός της 
11ης Ιουλίου (το ίδιο γήπεδο είχε φιλοξενήσει τον τελι-
κό του 1996). 
Ο εναρκτήριος αγώνας (11 Ιουνίου) θα φιλοξενηθεί 

στο Ολίμπικο της Ρώμης, με την Ιταλία να αντιμετωπίζει 
την Τουρκία.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ VAR ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ  
ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

Στα εγχώρια πρωταθλήματα και τα ευρωπα-
ϊκά κύπελλα, εδώ και μία διετία, αποτελεί 

μία πραγματικότητα και παρά τα όποια προβλή-
ματα, η πλειοψηφία θεωρεί ότι έχει βοηθήσει. 
Ο λόγος για το περίφημο Video Assistant Referee ή 
απλά VAR που θα κάνει ντεμπούτο σε Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα και η επιλογή των διαιτητών (και των βοηθών 
τους) έγινε και με βάση την εμπειρία τους στη χρήση του. 
Επίσης, για πρώτη φορά σε αγώνες EURO θα σφυ-
ρίξει διαιτητής από τη Λατινική Αμερική και πιο συ-
γκεκριμένα από την Αργεντινή, καθώς ο Φερνάντο 
Ραπαλίν είναι μέσα στη σχετική λίστα, ενώ αντιστοί-
χως ο Ισπανός Χιλ Μανθάνο θα σφυρίξει αγώνες 
του Copa America (θα γίνει τις ίδιες ημερομηνίες). 
Εξάλλου, για πρώτη φορά στη λίστα των διαιτητών υπάρ-
χει και μία γυναίκα, με τη Στεφανί Φραπάρ να γκρεμίζει 
ακόμη ένα κάστρο, αφού είναι στη λίστα με τους 4ους 
διαιτητές. Αντιθέτως, δε θα υπάρχει κανένας Έλληνας 
διαιτητής, ενώ στη λίστα υπάρχουν πολλοί ξένοι που 
έχουν σφυρίζει ντέρμπι της ελληνικής Super League. 
Αναλυτικά οι διαιτητές που επέλεξε η UEFA: Φέλιξ 
Μπριχ (Γερμανία), Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία), Τσουνέ-
ιτ Τσακίρ (Τουρκία), Ματέου Λαόθ (Ισπανία), Κάρλος 
ντελ Θέρο (Ισπανία), Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία), Αντρέας 
Eκμπεργκ (Σουηδία), Ντανιέλ Ορσάτο (Ιταλία), Oρελ 
Γκρίνφιλντ (Ισραήλ), Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία), 
Οβίντιου Χάτετζαν (Ρουμανία), Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμα-
νία), Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία), Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), 
Ιστβαν Κόβατς (Ρουμανία), Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία), 
Μπιορν Κάιπερς (Ολλανδία), Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία).

Το πρόγραμμα των 6 ομίλων
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
11 Ιουνίου 
Τουρκία-Ιταλία, Stadio Olimpico-Ρώμη 
12 Ιουνίου 
Ουαλία-Ελβετία, Olympic Stadium-Μπακού 
16 Ιουνίου 
Τουρκία-Ουαλία, Olympic Stadium-Μπακού 
Ιταλία-Ελβετία, Stadio Olimpico-Ρώμη 
20 Ιουνίου 
Ελβετία-Τουρκία, Olympic Stadium-Μπακού  
Ιταλία-Ουαλία, Stadio Olimpico-Ρώμη

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
12 Ιουνίου  
Δανία-Φινλανδία, Parken Stadium-Κοπεγχάγη 
Βέλγιο-Ρωσία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη  
16 Ιουνίου  
Φινλανδία-Ρωσία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη 
17 Ιουνίου  
Δανία-Βέλγιο, Parken Stadium-Κοπεγχάγη 
21 Ιουνίου  
Ρωσία-Δανία, Parken Stadium-Κοπεγχάγη 
Φινλανδία-Βέλγιο, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη 

3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
13 Ιουνίου  
Αυστρία-Β. Μακεδονία, Arena Nationala-Βουκουρέστι  
Ολλανδία-Ουκρανία, Johan Cruyff Arena-Άμστερνταμ  
17 Ιουνίου 
Ουκρανία-Β. Μακεδονία, Arena Nationala-Βουκουρέστι 
Ολλανδία-Αυστρία, Johan Cruyff Arena-Άμστερνταμ  
21 Ιουνίου  
Β. Μακεδονία-Ολλανδία,  
Johan Cruyff Arena-Άμστερνταμ 
Ουκρανία-Αυστρία, Arena Nationala, Βουκουρέστι 

4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
13 Ιουνίου  
Αγγλία-Κροατία, Wembley Stadium-Λονδίνο  
14 Ιουνίου 
Σκωτία-Τσεχία, Hampden Park-Γλασκόβη  
18 Ιουνίου 
Κροατία-Τσεχία, Hampden Park-Γλασκόβη  
Αγγλία-Σκωτία, Wembley Stadium-Λονδίνο  
22 Ιουνίου  
Κροατία-Σκωτία, Hampden Park-Γλασκόβη  
Τσεχία-Αγγλία, Wembley Stadium-Λονδίνο 

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
14 Ιουνίου 
Πολωνία-Σλοβακία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη  
Ισπανία-Σουηδία, Estadio La Cartuja-Σεβίλλη  
18 Ιουνίου 
Σουηδία-Σλοβακία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη  
19 Ιουνίου 
Ισπανία-Πολωνία, Estadio La Cartuja-Σεβίλλη  
23 Ιουνίου 
Σλοβακία-Ισπανία, Estadio La Cartuja-Σεβίλλη 
Σουηδία-Πολωνία, Gazprom Arena-Αγία Πετρούπολη 

6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
15 Ιουνίου  
Ουγγαρία-Πορτογαλία, Puskas Arena-Βουδαπέστη  
Γαλλία-Γερμανία, Allianz Arena-Μόναχο 
19 Ιουνίου 
Ουγγαρία-Γαλλία, Puskas Arena-Βουδαπέστη  
Πορτογαλία-Γερμανία, Allianz Arena-Μόναχο  
23 Ιουνίου 
Πορτογαλία-Γαλλία, Puskas Arena-Βουδαπέστη  
Γερμανία-Ουγγαρία, Allianz Arena-Μόναχο 

Euro 2020: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου!Euro 2020: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου!
Πού και πώς θα γίνουν οι αγώνες, φαβορί και αουτσάιντερΠού και πώς θα γίνουν οι αγώνες, φαβορί και αουτσάιντερ

Δώδεκα πόλεις σε όλη την Ευρώπη – Εικοσιτέσσερις εθνικές ομάδες με ένα κοινό όνειρο – Από την Δώδεκα πόλεις σε όλη την Ευρώπη – Εικοσιτέσσερις εθνικές ομάδες με ένα κοινό όνειρο – Από την 
Παρασκευή 11 Ιουνίου και για ένα μήνα, η Γηραιά Ήπειρος, αλλά και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι,  Παρασκευή 11 Ιουνίου και για ένα μήνα, η Γηραιά Ήπειρος, αλλά και οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι,  
θα  ζήσουν στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου,  θα  ζήσουν στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου,  
το οποίο  διατηρεί τον τίτλο «Euro 2020» παρότι γίνεται το 2021το οποίο  διατηρεί τον τίτλο «Euro 2020» παρότι γίνεται το 2021

Αναλυτικά τα γήπεδα, η χωρητικότητα τους και το ποσοστό των φιλάθλων  
που θα επιτρέπεται να βρίσκονται στις κερκίδες:

ΓΗΠΕΔΟ – ΠΟΛΗ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ 
-Johan Cruyff Arena (Άμστερνταμ) 53.502  25%-33% (13.375) 
-Olimpico (Ρώμη) 70.634  23%-33% (17.650) 
-Baku National Stadium (Μπακού) 60.000 55% (34.935) 
-Allianz Arena (Μόναχο) 75.000 20%-22% (15.000 – 16.500) 
-La Cartuja (Σεβίλλη) 60.000 30% (18.000 – 20.000) 
-Wembley (Λονδίνο) 90.000 25% (22.500) 
-Parken Stadium (Κοπεγχάγη) 38.065  25%-33% (11.235) 
-Puskas Arena (Βουδαπέστη) 67.899 100% 
-Hampden Park (Γλασκόβη) 51.700 25%-33% (12.925) 
-Arena Nationala (Βουκουρέστι) 55.634 25%-33% (13.900) 
-Krestovsky Stadium (Αγία Πετρούπολη) 68.134 50% (34.067) 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Σφαγή του Διστόμου
Ένα από τα πιο αποτρόπαια 

εγκλήματα των Ναζί στην κα-
τεχόμενη Ελλάδα. Το πρωί της 10ης 
Ιουνίου 1944 γερμανική στρατιωτι-
κή φάλαγγα των Ες-Ες ξεκίνησε από 
τη Λιβαδειά για την Αράχοβα, με 
σκοπό την εκκαθάριση της περιοχής 
από τις αντάρτικες δυνάμεις. 
Στο Δίστομο ενώθηκε με άλλη γερ-

μανική ομάδα που είχε ξεκινήσει 
από την Άμφισσα και προχώρησαν 
προς το Στείρι. 
Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να μην 

απομακρυνθούν από το χωριό, μέ-
χρι την επιστροφή των γερμανικών 
δυνάμεων.
Στη θέση Καταβόθρα οι Γερμα-

νοί δέχθηκαν επίθεση από αντάρ-
τες του ΕΛΑΣ. Μετά από σύντομη, 
αλλά σφοδρή μάχη, αναγκάστηκαν 
να υποχωρήσουν, αφήνοντας στο 
πεδίο της μάχης 15 νεκρούς και 
άλλους τόσους τραυματίες. Οι γερ-

μανικές απώλειες ανήλθαν σε 6 νε-
κρούς και 15 τραυματίες.
Οι Γερμανοί απέδωσαν την επίθε-

ση του ΕΛΑΣ σε ειδοποίηση των κα-
τοίκων του Διστόμου και επέστρε-
ψαν στο χωριό για να εκδικηθούν. 
Με διαταγή του διοικητή τους, 

υπολοχαγού Χανς Ζάμπελ, το Δίστο-
μο πυρπολήθηκε και 218 κάτοικοι 
(114 γυναίκες και 104 άνδρες) εκτε-
λέστηκαν απάνθρωπα. Μεταξύ των 
νεκρών, 45 παιδιά και έφηβοι και 20 
βρέφη.
Η πρωτοφανής θηριωδία έγινε 

αμέσως γνωστή μέσω του BBC στο 
εξωτερικό και προκάλεσε την κατα-
κραυγή της διεθνούς κοινής γνώ-
μης. 
Η Γερμανική Διοίκηση της Αθήνας 

επέρριψε την ευθύνη αποκλειστι-
κά στους κατοίκους του Διστόμου, 
επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοί-
νωσή της, δε συμμορφώθηκαν με 

τις στρατιωτικές εντολές.
Μετά την αποχώρηση των Γερ-

μανών από την Ελλάδα, το Ελληνι-
κό Γραφείο Εγκληματιών Πολέμου 
μπόρεσε να ανακαλύψει τον υπεύ-
θυνο της Σφαγής, Χανς Ζάμπελ, ο 
οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι 
και είχε συλληφθεί. 
Οι γαλλικές αρχές τον παρέδωσαν 

στις ελληνικές, οι οποίες τον προ-
φυλάκισαν.
Τον Αύγουστο του 1949 ομολόγησε 

την έκταση των γερμανικών θηριω-
διών στο Δίστομο, αλλά δικαιολογή-
θηκε ότι εκτελούσε διαταγές ανωτέ-
ρων του. 
Κατά τη διάρκεια της προφυλάκι-

σής του, ο Ζάμπελ εκδόθηκε προσω-
ρινά στη Δυτική Γερμανία για άλλη 
υπόθεση, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ 
στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει 
τις συνέπειες των πράξεων του.

 © SanSimera.gr

Η Μαρία Παντίσκα, έγινε γνωστή από τη 
συγκεκριμένη φωτογραφία ως «Η γυναί-
κα του Διστόμου». Τέσσερις μήνες μετά 
το αποτρόπαιο έγκλημα των Ναζί, τη φω-
τογράφισε την 1-11-1944 ο Dmitri Kessel  
-ανταποκριτής του περιοδικού LIFE- να θρηνεί 
με σταυρωμένα χέρια το χαμό της μητέρας της.  
Η Μαρία Παντίσκα πέθανε το 2009.

Η Μάχη του Λάλα
Μία από τις πρώτες νικηφόρες μά-

χες των επαναστατημένων Ελλή-
νων στην Πελοπόννησο. Το Λάλα είναι 
χωριό της ορεινής Ηλείας στο όρος 
Φολόη («Λαλαίος» ο κάτοικος του και 
«Λαλιώτης» ο καταγόμενος από αυτό). 
Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας το κα-
τοικούσαν εξισλαμισμένοι Αλβανοί, οι 
οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος 
ολόκληρης της Πελοποννήσου, με τη 
μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύ-
ναμη που διέθεταν. Κατά γενική ομολο-
γία ήταν τα «καλύτερα ντουφέκια του 
Μωριά».
Στην αρχή της Επανάστασης του ‘21, 

οι Λαλαίοι θεωρήθηκαν απειλή για την 
πορεία του Αγώνα. Γι’ αυτό το λόγο, 
οι οπλαρχηγοί της Γορτυνίας ίδρυσαν 
στην ευρύτερη περιοχή στρατόπεδο 
για να αποτρέψουν τη φυγή τους προς 
την Τριπολιτσά, την πρωτεύουσα της 
Πελοποννήσου, η οποία αποτελούσε 
τον κύριο στόχο των επαναστατών.
Στο στρατόπεδο των Ελλήνων επικρα-

τούσαν δύο απόψεις, όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των Λαλαίων. Οι Επτα-
νήσιοι, οι οποίοι αποτελούσαν την 
πιο οργανωμένη στρατιωτική δύναμη, 
ήθελαν να επιτεθούν αμέσως εναντίον 
τους, ενώ οι ντόπιοι προτιμούσαν να 
περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία. 
Από την πλευρά τους, οι Λαλαίοι προ-
σπάθησαν να κερδίσουν χρόνο και να 
διασπάσουν το ελληνικό στρατόπεδο, 
κυκλοφορώντας φήμες ότι ήταν έτοιμοι 

να παραδοθούν. Στις 2 Ιουνίου 1821 ο 
κεφαλλονίτης Παναγής Μεσσάρης τούς 
μετέφερε επιστολή των Επτανησίων 
αρχηγών Κωνσταντίνου και Ανδρέα 
Μεταξά, Ευαγγέλη Πανά, Παναγιώτη 
Στρούζα, Μιχαήλ Κουτουφά και Διονυ-
σίου Σαμπρικού, που τους καλούσαν 
να καταθέσουν τα όπλα. Οι Λαλαίοι 
άρχισαν να κωλυσιεργούν, υποστη-
ρίζοντας ότι την όποια απόφαση θα 
έπρεπε να πάρουν οι αρχηγοί τους, οι 
οποίοι απουσίαζαν από το χωριό. Τότε 
οι επαναστάτες αποφάσισαν να δρά-
σουν και να τους επιτεθούν από τρία 
σημεία, με επικεφαλής τον Γεώργιο 
Πλαπούτα, τους αδελφούς Μεταξά και 
τον Γεώργιο Σισίνη. Από κακό συντονι-
σμό, ο Πλαπούτας επιτέθηκε μόνος του 
στις 9 Ιουνίου και φυσικά αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει μετά την αντεπίθεση 
των Λαλαίων. Μέσα στη σύγχυση και 
το μεγάλο καύσωνα που επικρατούσε, 
ο Πλαπούτας άφησε την τελευταία του 
πνοή, ενώ ακόμη 14 Έλληνες έχασαν 
τη ζωή τους (11 Πελοποννήσιοι και 3 
Επτανήσιοι). Αδιευκρίνιστες ήταν οι 
απώλειες των Λαλαίων.
Στο στρατόπεδο των Ελλήνων επι-

κράτησε σύγχυση και πολλοί ήταν αυ-
τοί που ήθελαν να το εγκαταλείψουν. 
Ο Κολοκοτρώνης αντιλήφθηκε την 
κατάσταση και έστειλε τον εμπειρο-
πόλεμο Δημήτριο Πλαπούτα, ο οποί-
ος κατόρθωσε να τους εμψυχώσει. Οι 
Λαλαίοι αναθάρρησαν και αυτοί, όταν 

είδαν να καταφθάνουν ενισχύσεις από 
την Πάτρα στις 11 Ιουνίου. Επικεφαλής 
1.000 Τουρκαλβανών ήταν ο Γιουσούφ 
Πασάς.
Ο Γιουσούφ ήθελε να ξεκαθαρίσει 

αμέσως την κατάσταση και στις 13 Ιου-
νίου επιτέθηκε με τους άνδρες του στη 
θέση Πούσι, όπου ήταν οχυρωμένοι οι 
Έλληνες. Βασικός του στόχος, να απο-
σπάσει πρώτα τα κανόνια που διέθεταν 
οι Επτανήσιοι και στη συνέχεια να τους 
πετσοκόψει με την ησυχία του.
Η μάχη δόθηκε σώμα με σώμα και η 

ανδρεία των Ελλήνων ανάγκασε τις δυ-
νάμεις του Γιουσούφ να υποχωρήσουν 
και μαζί με τους Λαλαίους την επομένη 
να πάρουν το δρόμο για την Πάτρα. Οι 
Έλληνες πολέμησαν γενναία και έχασαν 
84 άνδρες (60 Πελοποννήσιοι και 24 
Επτανήσιοι). Ανάμεσα στους πολλούς 

τραυματίες ήταν και ο κεφαλλονίτης 
Ανδρέας Μεταξάς, κατοπινός πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας. Την ίδια μέρα 
(14 Ιουνίου) οι επαναστάτες εισήλθαν 
στο έρημο χωριό και το πυρπόλησαν. 
Συνολικά, γύρω στα χίλια σπίτια παρα-
δόθηκαν στις φλόγες.
Η νίκη των Ελλήνων σήμανε το τέλος 

της επιβολής των Λαλαίων στην περιο-
χή και άνοιξε το δρόμο για την άλωση 
της Τριπολιτσάς. Από την Πάτρα, όπου 
κατέφυγαν, αγωνίσθηκαν κατά της 
επανάστασης ως το τέλος, και μετά τη 
σύσταση του ελληνικού κράτους ανα-
γκάστηκαν να μεταναστεύσουν και να 
εγκατασταθούν ως πρόσφυγες στην 
περιοχή του Πλαταμώνα της Μακεδο-
νίας και αργότερα στη Βάρνα της Βουλ-
γαρίας.

© SanSimera.gr
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Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

που διέθεσαν την ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟ 1821 

Γιατί κυριάρχησε  Γιατί κυριάρχησε  
στο Αιγαίοστο Αιγαίο

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

§ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Οι περισσότερες Κυκλάδες µιµήθηκαν 
το παράδειγµα των τριών νησιών. 

Την Κυριακή του Θωµά επαναστάτησε η 
Σάµος και ετοιμάζονταν να εξεγερθούν η 
Ρόδος και η Κύπρος, επειδή όµως αυτά 
τα νησιά είχαν πολλούς Τούρκους κατοί-
κους, η επανάσταση δεν είχε ουσιαστικό 
αποτέλεσµα. Λίγο αργότερα, εξεγέρθηκε 
και η Κρήτη, αν και διέθετε ελάχιστα πο-
λεµικά µέσα και οι ντόπιοι Τούρκοι δια-
κρίθηκαν για την αγριότητά τους. Έτσι, 
το σύνολο των κυριότερων ελληνικών 
νησιών επαναστάτησε και διέθεσε τα 
πλοία µε τα πληρώµατά τους στον αγώ-
να. Φυσικό ήταν, το σύνολο της ναυτικής 
δύναµης της Ελλάδας να διοικείται από 
τους προκρίτους των τριών νησιών, οι 
οποίοι, ύστερα από συνεννόηση, εξέδω-
σαν κανονικά διπλώµατα και εφοδίασαν 
τα πολεµικά πλοία. Επίσης, εξέδωσαν 
εγκυκλίους «Περί λειών», οδηγίες περί 
σεβασµού των ουδέτερων σημαιών, αυ-
στηρές διαταγές περί αποφυγής πράξεων 
που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως πειρατικές και όρισαν τους ναυάρ-
χους των τριών στόλων: του Υδραίικου, 
τον Ιάκωβο Τοµπάζη, του Σπετσιώτικου, 
τον Γκίκα Τσούπη και του Ψαριανού, το 
Νικόλαο Αποστόλη. 
Κάθε ναύαρχος είχε απόλυτη ανεξαρτη-

σία. Μόνο όταν συνεργάζονταν οι στόλοι 
των τριών νησιών, ο ναύαρχος της Ύδρας 
αναγνωριζόταν ως γενικός Αρχηγός, αν 
και επίσηµα δεν έφερε τον τίτλο αυτό. Τα 
καθήκοντα των ναυάρχων αποτυπώνο-
νται στον όρκο που έδινε ο ναύαρχος της 
Ύδρας: «Να κινεί το ναυτικό της πατρίδας 
του κατά του τυράννου, να σέβεται την 
ιδιοκτησία των οµογενών, των Ευρωπαί-
ων και αυτών των Τούρκων, να συνεργά-
ζεται µε τα πλοία των άλλων δύο νησιών 
και να αποστέλλει στην Ύδρα τα λάφυρα 
που ήθελε συλλάβει για να διανεµηθούν 
σύµφωνα µε τους νόµους». 
Ιδιαίτερα οι νησιώτες όρισαν «σύστηµα 

καταδροµικό» και κανόνισαν τη διανοµή 
της λείας. Όρισαν όπως ένα µέρος της 
λείας να κατατίθεται στο κοινό ταµείο. 

Τα πλοία των ουδέτερων έπρεπε να τύ-
χουν σεβασµού όταν δεν ήταν ναυλωµέ-
να από την τουρκική κυβέρνηση και δεν 
έφεραν πολεµοφόδια και στρατεύµατα. 
Από την αρχή φάνηκε αµέσως ότι οι Έλ-
ληνες είχαν µαχητική δύναµη στη θά-
λασσα, γιατί τα πλοία των νησιωτών µε-
ταβληθέντα σε πολεµικά, περιπολούσαν 
ανενόχλητα στο Αιγαίο, διέδιδαν την επα-
νάσταση και ενίσχυαν τους διστακτικούς. 
Από τις πρώτες κιόλας συγκρούσεις τους 
µε τους Τούρκους, οι Έλληνες απέδειξαν 
ότι είχαν και µεγάλη πολεµική πείρα. 
∆εν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς, εφό-
σον -εξαιτίας της πειρατείας που υπήρχε 
εκείνα τα χρόνια στο Αιγαίο- ήταν υπο-
χρεωµένοι να εξοπλίσουν τα πλοία τους 
µε πυροβόλα, και στις συναντήσεις τους 
µε τους πειρατές να δίνουν πραγµατικές 
µάχες για να προστατεύσουν το εµπόριο 
τους. 
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και 

ο επτάχρονος αγώνας στην ξηρά και στη 
θάλασσα εναντίον των Τούρκων, δεν πρέ-
πει να θεωρούνται ως αποτέλεσµα ανορ-
γάνωτης και αυτόµατης εξέγερσης των 
Ελλήνων κατά της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας, αλλά αντίθετα ως πόλεµος που 
προήλθε από αρκετά σοβαρή οργάνωση 
στον πολιτικό και στρατιωτικό τοµέα. Η 
οργάνωση αυτή, έργο των µορφωµένων 
τάξεων του Γένους και των προκρίτων, οι 
οποίοι ζούσαν τόσο στο εσωτερικό της 
Αυτοκρατορίας όσο και στο εξωτερικό, 
λειτουργούσε συστηµατικά πολλά χρό-
νια πριν από την έκρηξη της επανάστα-
σης και προετοίµασε το έδαφος για τον 
υπόδουλο Ελληνισµό και την κοινή γνώµη 
της Ευρώπης. Ο διαφωτισµός της κοινής 
γνώµης της Ευρώπης -η οποία εντάθηκε 
µετά την έκρηξη της επανάστασης- είχε 
σωτήρια αποτελέσµατα, γιατί βοήθησε 
να εκδηλωθεί ένα ισχυρό ρεύµα φιλελ-
ληνισµού, παρά τη δυσµένεια που έδει-
χναν προς την επανάσταση οι επίσηµες 
κυβερνήσεις. Το ισχυρό αυτό φιλελληνι-
κό ρεύµα ανάγκασε τελικά και τις κυβερ-
νήσεις να υποχρεώσουν την Τουρκία να 
αναγνωρίσει την ελευθερία της Ελλάδας. 

Η Φιλική Εταιρεία, που προετοίµασε το 
Γένος για την αποφασιστική εθνεγερσία, 
είχε οργανώσει στις τάξεις της και τους 
περισσότερους από τους ναυτιλοµένους, 
το ρόλο των οποίων -πολύ σωστά- η ηγε-
σία της Φιλικής τον θεωρούσε ως πρω-
ταρχικό για τη διεξαγωγή του αγώνα. 
Εξάλλου, στα επτά χρόνια των προπαρα-
σκευών της Φιλικής (1814-1821), οι Έλ-
ληνες ναυτικοί συνέβαλαν στη διάδοση 
των ιδεών της αφού, λόγω της εργασίας 
τους, έρχονταν σε επαφή ευκολότερα 
από κάθε άλλον µε τον απόδηµο και υπό-
δουλο ελληνισµό. 
Έτσι, έως τις παραµονές της επανάστα-

σης είχαν οργανωθεί στη Φιλική όλοι 
σχεδόν οι πρόκριτοι και οι καπετάνιοι 
των εµπορικών σκαφών, καθώς και οι πιο 
έµπιστοι από τα πληρώµατα των πλοίων, 
ιδιαίτερα της Ύδρας, των Σπετσών και των 
Ψαρών. 
Προσωπικότητες των νησιών, όπως ο Αν-

δρέας Μιαούλης, ο Αντώνης Οικονόµου, 
ο Νικόλαος Αποστόλης, οι αδελφοί Ιάκω-
βος και Μανώλης Τοµπάζης, ο Παναγιώ-
της Μπότασης, ο Ανδρέας Ανδρούτσος, ο 
Χατζηγιάννης Μέξης, ο Ιωάννης Μπούµ-
πουλης και πολλοί άλλοι, είχαν οργανω-
θεί πριν από την επανάσταση στη Φιλική. 
Σε επιστολή του προς τους προαναφερ-

θέντες, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έγραφε: 
«Μη δειλιάσετε ποσώς, αλλά ετοιµάσετε 
τα ξύλινα τείχη σας, να σώσετε ως άλλοι 
Αθηναίοι και Λακεδαιµόνιοι την Πατρί-
δα... Ελπίζοµεν αδιστάκτως εις την ιδικήν 
σας αξιότητα και ανδρεία, όχι µόνον να 
χειρώσωµεν τας ναυτικάς του εχθρού δυ-
νάµεις, αλλά και αυτό το κέντρον του να 
διασαλεύσουµε εκ θεµελίων». 
Σε άλλη επιστολή του προς τους πλοιάρ-

χους, ο Υψηλάντης έγραφε: «Η δική σας 
δραστηριότης και γενναιότης διατήρησε 
έως σήµερα το εθνικό εκείνο φρόνηµα, 
το οποίον ανέδειξε τους προπάτοράς µας 
Έλληνας υπερτέρους πάντων των Εθνών. 
Η συµπεριφορά σας αυτή αποκατέστη-

σε το ελληνικό όνοµα εις όλον τον κόσµο 
και απέδειξε περιτράνως ότι το ελληνικό 
Έθνος ου µόνον δεν εξαλείφτηκε από τον 

κώδικα των εθνών, ως πολλοί νοµίζουν, 
αλλά µάλιστα µε φιλοπατρία αγωνίζεται 
διά την ελευθερία και την ανεξαρτησία 
του».
Πέρα από όλα αυτά, οι κυβερνήτες των 

πλοίων και οι πλοιοκτήτες γαλουχούσαν 
τα πληρώµατά τους µε την ιδέα της εθνι-
κής ελευθερίας. 
Όσο µάλιστα πλησίαζε η στιγµή της εξέ-

γερσης, τόσο οι πλοιοκτήτες ναυπηγού-
σαν πλοία µεγαλύτερα και περισσότερο 
πολεµικά, στα οποία έδιναν αρχαία έν-
δοξα ονόµατα για να διατηρούν άσβεστη 
την ανάµνηση του παρελθόντος. 
Από τα πλοία που αποτελούσαν το 

στόλο της επανάστασης, 11 έφεραν το 
όνοµα «Θεµιστοκλής», 9 το «Λεωνί-
δας», 8 το «Ηρακλής», 7 το «Επαµεινών-
δας», 5 το «Αθηνά», 2 το «Άρης» και 2 το 
«Αγαµέµνων».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ §

Ο Ανδρέας Μιαούλης, ο μεγάλος 
ναυμάχος του 1821, ο οποίος 

αποδείχθηκε εξίσου ικανός ναύαρχος 
με τους Ευρωπαίους απόφοιτους  

των ναυτικών ακαδημιών.
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GOSS!P
Η Μέγκαν Μαρκλ  

και ο πρίγκιπας Χάρι 
απέκτησαν κόρη

ΤΗ ΛΙΛΙΜΠΕΤ – ΝΤΑΪΑΝΑ

Η Μέγκαν Μαρκλ, η Δούκισσα του Σάσεξ, έφερε 
στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα κοριτσάκι, 

στο οποίο μαζί με το σύζυγό της, τον πρίγκιπα Χάρι, 
αποφάσισαν να δώσουν τα ονόματα της βασίλισσας 
Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
«Με μεγάλη χαρά ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο 

Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, καλωσορίζουν στον 
κόσμο την κόρη τους, τη Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μα-
ουντμπάντεν – Γουίνδσορ» ανέφερε ο γραμματέας Τύ-
που του ζεύγους.
Το μωρό γεννήθηκε στο Νοσοκομείο Σάντα Μπάρμπα-

ρα Κότατζ στην Καλιφόρνια, το πρωί της Παρασκευής 4 
Ιουνίου 2021. Ο Χάρι ήταν παρών στον τοκετό.
«Τόσο η μητέρα όσο και το παιδί είναι υγιείς και καλά 

και ξεκουράζονται στο σπίτι τους», αναφέρθηκε στην 
ανακοίνωση.
«Ο Δούκας και η Δούκισσα σας ευχαριστούν για τις 

θερμές ευχές και τις προσευχές σας, ενώ απολαμβά-
νουν αυτή την ξεχωριστή στιγμή ως οικογένεια», πρό-
σθεσε ο εκπρόσωπός τους.
Το πρώτο παιδί του ζεύγους, ο Άρτσι, γεννήθηκε το 

2019.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Η βασίλισσα Ελισάβετ και όλη η βασιλική οικογένεια 

της Βρετανίας είναι «ενθουσιασμένοι» από τη γέννη-
ση της κόρης του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, 
Μέγκαν Μαρκλ, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπά-
κιγκαμ.
Η βασίλισσα, ο γιος της Κάρολος και η σύζυγός του 

Καμίλα, καθώς επίσης και ο Ουίλιαμ, ο αδελφός του 
Χάρι, και η σύζυγός του Κέιτ «ενημερώθηκαν και είναι 
ενθουσιασμένοι» από την είδηση της γέννησης της κό-
ρης του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, ανέφερε 
η εκπρόσωπος των ανακτόρων.
Τα συγχαρητήριά τους στην οικογένεια του Χάρι και 

της Μέγκαν εξέφρασαν νωρίτερα ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον και ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρ-
μερ.
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Ο Tομ Κρουζ σε αναγκαστική καραντίνα 
λόγω κορωνοϊού σε μέλη του καστ
Ο Tομ Κρουζ (Τοm Cruise) φέ-

ρεται να σταμάτησε τα γυρί-
σματα της τελευταίας του ταινί-
ας «Mission Impossible 7» και να 
απομονώθηκε για δύο εβδομάδες, 
μετά την επαφή του με συντελε-
στές που βγήκαν θετικοί στον ιό.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθο-
ποιός είχε γυρίσματα με χορευτές 
που αργότερα βγήκαν θετικοί στην 
Covid-19.
Τα γυρίσματα, που πραγματο-

ποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
έχουν σταματήσει και ολόκληρο το 
κινηματογραφικό συνεργείο των 60 
ατόμων βρίσκεται σε καραντίνα. 
Οι χορεύτριες φέρεται να «βρίσκο-
νταν σε μικρή απόσταση με τον Τομ 
Κρουζ κατά τη διάρκεια του γυρί-
σματος. Επίσης δέκα μέλη του συ-
νεργείου έχουν βγει θετικά», σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα.
Εκπρόσωπος της παραγωγής για 

τις Paramount και Skydance επι-
βεβαίωσε ότι τα γυρίσματα ανα-
στέλλονται έως τις 14 Ιουνίου, 
σύμφωνα με το THR. Ωστόσο, δεν 
έχει διευκρινιστεί ακριβώς ο αριθ-
μός των ατόμων που συμμετέ-
χουν στην παραγωγή και τα οποία 
βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό. 
«Έχουμε σταματήσει προσωρι-
νά την παραγωγή του «Mission 
Impossible 7» έως τις 14 Ιουνίου, 

λόγω θετικού αποτελέσματος σε 
τεστ για κορωνοϊό κατά τη διάρκεια 
των ελέγχων ρουτίνας» αναφέρεται 
στη δήλωση. «Ακολουθούμε όλα 
τα πρωτόκολλα ασφαλείας και θα 
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε 
την κατάσταση» συμπληρώνεται. 
Μια πηγή είπε στη «The Sun»: «Ο 
Τομ είναι στενοχωρημένος για το τι 
συνέβη. Θα επηρεάσει άσχημα τα 
γυρίσματα».
Όπως οι περισσότερες μεγάλες 

παραγωγές του Χόλυγουντ, το φιλμ 
«Mission Impossible 7» είχε μία 
περίπλοκη πορεία προς τη μεγάλη 
οθόνη, που επηρεάστηκε πρώτη 
φορά από το lockdown σε ολόκληρο 
τον κλάδο το Φεβρουάριο του 2020, 

λίγες ημέρες πριν από την προγραμ-
ματισμένη κινηματογράφηση στη 
Βενετία, και με αρκετές επακόλου-
θες διακοπές και επανεκκινήσεις 
λόγω της πανδημίας. 
Τα γυρίσματα του σίκουελ συνεχί-

στηκαν το φθινόπωρο, αλλά η πα-
ραγωγή καθυστέρησε επίσης για 
μια εβδομάδα τον Οκτώβριο, όταν 
12 συντελεστές στην Ιταλία βρέ-
θηκαν θετικοί στην COVID-19. Το 
Δεκέμβριο, διέρρευσε ηχητικό από-
σπασμα με τον πρωταγωνιστή και 
παραγωγό Τομ Κρουζ να εκφράζει 
την οργή του σε μέλη του κινηματο-
γραφικού συνεργείου για παραβί-
αση των οδηγιών προστασίας από 
την COVID-19.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

EKATERINA ENOKAEVA 
Από τη Ρωσία  
με αγάπη
Η Ekaterina Enokaeva είναι ένα από τα πιο εντυπω-

σιακά μοντέλα της Ρωσίας και έχει καταφέρει να 
τραβήξει επάνω της, όχι άδικα, όλα τα ανδρικά βλέμματα.  

Η ξανθιά καλλονή γεννήθηκε στη Μόσχα και 
από πολύ μικρή ήθελε να γίνει μοντέλο.  

Τελικά τα κατάφερε, καθώς έγινε αρκετά δημοφι-
λής στο Instagram και άρχισε να συνεργάζεται 

με γνωστούς φωτογράφους και περιοδικά.  
Όπως μπορείτε να δείτε, η Ekaterina διαθέ-
τει εκπληκτικές καμπύλες, τις οποίες αποκα-
λύπτει συχνά στους οπαδούς της.| ©klik.gr

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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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	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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σεβόμαστε το όνομά μας.
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										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.

Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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6692 Avenue du Parc, Montréal, Qc H2V 4H9 (μέσα στην PARK PLAZA)

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

	 	 	 	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.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Πως είσαι;
Μ-Από υγεία πάμε καλά αλλά… και από 

βάρος…
Α-Επόμενο ήταν, εφόσον το ρίξαμε στο 

φαγοπότι στα εστιατόρια…
Μ-Λες;
Α-Φυσικά. Είχαμε πει ότι θα πηγαίνου-

με σ’ ένα την εβδομάδα.
Μ-Ναι, έτσι είπαμε.
Α-Και σε πόσα πήγαμε;
Μ-Αν μετρήσω και το χθεσινό… τρία;
Α-Ακριβώς. Και όπως γνωρίζεις, όποτε 

πάμε του δίνουμε και καταλαβαίνει…
Μ-Ναι, λιγάκι...
Α-Λιγάκι είναι τα ορεκτικά, οι σαλάτες, 

τα κρεατικά και ας μην πάμε στα γλυκά;
Μ-Λες γι’ αυτό να πήρα μερικά κιλά;
Α-Απ’ ότι ξέρω μόνο όταν χλαπακίζουμε 

παίρνουμε κιλά.
Μ-Καλά, εσύ δεν πήρες;
Α-Εγώ όπως ξέρεις σπάνια να πάρω 

κιλά, παρόλο το φαγοπότι. Είναι το σκα-
ρί της οικογένειάς μου.
Μ-Είναι το μόνο πράγμα που ζηλεύω σ’ 

εσένα. Να τρως και να μην παίρνεις ούτε 
γραμμάριο.
Α-Μην ανησυχείς, παίρνω κι εγώ λίγο 

βάρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιο-
ριστούμε σ’ ένα εστιατόριο την εβδομά-
δα αν θέλουμε να χωρέσουμε στα μαγιό 
μας.
Μ-Σωστά. Και δε μου λες, σε ποια πα-

ραλία θα φορέσουμε τα μαγιό μας αφού 
δε θα πάμε πουθενά το καλοκαίρι; 

Α-Αυτό δε σημαίνει ότι θα αφήσουμε 
τον εαυτό μας να γίνουμε υπέρβαρες και 
να μην είμαστε έτοιμες του χρόνου.

Μ-Εγώ πάντως έχω βρει τη λύση για το 
βάρος…
Α-Να μην τρως;
Μ-Όχι. Θα τρώω ότι και όσο θέλω.
Α-Και πως θα χάσεις κιλά;
Μ-Με το σιρόπι που θα παραγγείλω.
Α-Τι είδους σιρόπι πάλι βρήκες;
Μ-Ένα θαυματουργό σιρόπι, που όταν 

το πίνεις λιώνουν τα λίπη και χάνεις βά-
ρος χωρίς να κάνεις δίαιτα.
Α-Και που το ανακάλυψες; 
Μ-Σ’ ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Είχε 

μαρτυρίες από άτομα που το χρησιμο-
ποιούν, ακόμα και γιατρούς.
Α-Ψευτογιατρούς θέλεις να πεις…
Μ-Γιατί ψευτογιατρούς; Αυτοί ήταν 

επιστήμονες με πτυχία.
Α-Αν αυτοί ήταν επιστήμονες, τότε εγώ 

είμαι αστροναύτης της ΝΑΣΑ!
Μ-Αφού τους είδα και τους άκουσα.
Α-Είδες και άκουσες ένα φτιαχτό δια-

φημιστικό πρόγραμμα, για να σε κάνει 
να αγοράσεις το λεγόμενο σιρόπι.

Μ-Δε νομίζω. Αφού μιλούσαν γιατροί. 
Α-Είδες ηθοποιούς που έπαιζαν τους 

γιατρούς.
Μ-Δηλαδή δεν έλεγαν αλήθεια;
Α-Όχι βέβαια. Σου είπα, διαφήμιση 

ήταν και τίποτε άλλο.
Μ-Κι εγώ που νόμιζα…
Α-Ότι και να νόμιζες να το ξεχάσεις. Το 

καλό που σου θέλω, να μην πιστεύεις 
σε μαγικές συνταγές. Αν ήταν έτσι όλος 
ο κόσμος θα ήταν αδύνατος παίρνοντας 
αυτά τα ψευτοσιρόπια. Και το πιο σημα-
ντικό, αυτά τα σιρόπια που διαφημίζουν 
ξέρεις τι είναι;
Μ-Όχι.
Α-Έχουν άγνωστα συστατικά. Αν και τα 

περισσότερα, δεν είναι παρά ένα παρα-
σκεύασμα καθαρτικού…

Μ-Α, γι’ αυτό όταν τα παίρνεις χάνεις 
κιλά;
Α-Μπράβο, το κατάλαβες…

Μ-Λοιπόν φιλενάδα, αν δεν ήσουν εσύ 
να με συμβουλεύεις και να με προστα-
τεύεις, δεν ξέρω τι θα γινόμουν…

Α-Τα παραλές. Ως κολλητές, έχουμε το 
καθήκον να προστατεύουμε η μία την 
άλλη. Αλλά σίγουρα θα πάθαινες… αφυ-
δάτωση.

Μ-Το λιγότερο. Τώρα που είπες κολλη-
τές, τα έμαθες για τη Μπέτι και τη Λού-
ση;

Α-Ποιες είναι; Τις γνωρίζω;
Μ-Τουλάχιστον τη Λούση…
Α-Πως τη γνωρίζω;
Μ-Να σου θυμίσω εγώ. Είναι αυτή που 

σ’ ένα πανηγύρι του Λαβάλ, καθόμασταν 
παρέα στο ίδιο τραπέζι και την έπιασες 
να χαϊδεύει τη γάμπα του Μενέλαου σου 
και ήθελες να την ξεμαλλιάσεις; Θυμά-
σαι τώρα;

Α-Αυτή τη σκρόφα;
Μ-Ναι, αυτή. Κι αν θυμάσαι καλά, σου 

είπα τότε ν’ αλλάξω θέση με το Μενέλαο 
για να τα λέμε πιο κοντά και τα αγόρια 
μας να λένε τα δικά τους μια και δεν 
ακουγόμασταν με τη δυνατή μουσική 
που έπαιζε.
Α-Ναι κι έτσι αποφύγαμε τη φασαρία… 

Λοιπόν, τι έγινε με αυτή τη Λούση;
Μ-Τα συνηθισμένα που κάνει…
Α-Δηλαδή;
Μ-Όπως ξέρεις, από τότε που τη «γνώ-

ρισες» στο πανηγύρι ήταν σε διάσταση 
με τον άνδρα της.
Α-Ναι, κάτι μου είχες πει. Φαίνεται γι’ 

αυτό χάιδευε το μπούτι του Μενέλαου…
Μ-Κάτι τέτοιο φαίνεται έγινε και με τον 

άνδρα της Μπέτης που είναι και η κολ-
λητή της, αλλά αυτή δε μάσησε…
Α-Κι εγώ δε μασάω, αλλά εσύ με στα-

μάτησες από το να τις ξεριζώσω τις τρί-
χες της. Λοιπόν, για συνέχισε…
Μ-Που λες, είχαν βγει έξω σ’ ένα εστια-

τόριο στη δυτική Ακτή, εκεί που μένουν. 
Α-Ήταν με τον άνδρα της;
Μ-Αυτός πάει τώρα.
Α-Που πάει;
Μ-Τον παράτησε με διαζύγιο. 
Α-Τότε με ποιον ήταν;
Μ-Με το νέο της αρραβωνιαστικό. Της 

πέφτει λίγο μικρός αλλά τι να κάνει στις 
μέρες μας;
Α-Καλά, πόσο χρονών είναι;
Μ-71.
Α-Και πως της πέφτει μικρός;
Μ-Απλώς… έτσι το είπα! Την περνάει 

10 χρόνια. Αλλά στέκεται καλά…
Α-Μάλιστα… 
Μ-Λοιπόν που λες, καθώς τρώγανε 

πέφτει το πιρούνι της Μπέτι και καθώς 
έσκυψε να το πάρει από κάτω, είδε το 
χέρι της κολλητής της να είναι ακουμπι-
σμένο πάνω στο μπούτι του συζύγου 
της. Και όχι μόνο δε ήταν ακουμπισμένο 
αλλά το χάιδευε. Καταλαβαίνεις τι θέλω 
να πω;

Α-Βρε τη Λούση. Και τι έκανε η Μπέτι;
Μ-Αυτό που δε φαντάζεσαι.
Α-Δηλαδή;
Μ-Όπως κρατούσε το πιρούνι, το κάρ-

φωσε με μανία στο χέρι της κολλητής! 
Νάσου λοιπόν τα αίματα τα τσιριχτά 
άστα να πάνε. Αυτό που ξέρω είναι ότι 
όχι μόνο δεν είναι κολλητές αλλά η Λού-
ση έκανε μήνυση στη Μπέτι που την… 
πιρούνιασε.
Α-Και ήταν κολλητές;
Μ-Ναι αλλά νομίζω η Λούση παρεξή-

γησε τη λέξη κολλητή ως το να… κολλά 
στους άνδρες των φιλενάδων. Τέλος πά-
ντως, αυτά τα νέα, σ’ αφήνω τώρα γιατί 
έχω και μαγείρεμα. Τα λέμε…



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  11 Ιουνιου, 2021 / June 11, 2021 •  2524  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  11 Ιουνιου, 2021 / June 11, 2021

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας 
του Κεμπέκ, τα σχολεία του Μόντρεαλ 

θα μπορούν πλέον να ευελπιστούν σε μια 
επιστροφή στην κανονικότητα το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. 

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΤΟ 2021-2022
Το σχέδιο που απεστάλη σε όλα τα σχο-

λεία βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις:
1] Ότι μέχρι την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς του 2021, το 75% των νέων 12 ετών 
και άνω είναι πλήρως εμβολιασμένοι (η2η 
δόση έχει προγραμματιστεί στα τέλη Αυ-
γούστου και στις πρώτες ημέρες της έναρ-
ξης της σχολικής χρονιάς – το CIUSSS και 
το CISSS είναι υπεύθυνα)

2] Ότι οι κλινικές δοκιμές για τα παιδιά 
5-11 ετών θα έχουν ολοκληρωθεί θετικά 
έως το τέλος του καλοκαιριού και ότι θα 
εμβολιαστούν κατά το φθινόπωρο του 
2021

3] Ότι το σχέδιο θα συνοδεύεται από πι-
θανή αναθεώρηση τον Αύγουστο ανάλο-
γα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και το 
ποσοστό εμβολιασμένων.

Έχουν δημιουργηθεί τρεις άξονες για 
τη σχολική επιστροφή 2021-2022 ούτως 
ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσι-
ολογική. 

Η έναρξη του σχολικού έτους 2021 θα εί-
ναι κανονική:
-Χωρίς περιορισμούς στη σχολική οργά-

νωση (χωρίς σφαίρες μαθητών)
-Χωρίς μάσκα για κανέναν
-Πλήρεις εκπαιδευτικές υπηρεσίες

-Πλήρεις εξωσχολικές δραστηριότητες
-Απεριόριστες σχολικές μεταφορές 
-Απεριόριστες υπηρεσίες 
-Κανονική λειτουργία καφετεριών
Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα 

επίπεδα (προσχολική, δημοτική, δευτε-
ροβάθμια) και για όλους τους τομείς (FGJ, 
FGA, FP).
Ορισμένα μέτρα υγιεινής θα μπορού-

σαν να συνεχιστούν: Υγιεινή χεριών, κα-
θαρισμός και απολύμανση επιφανειών, 
αξιολόγηση συμπτωματικών ατόμων και 
η απομόνωση ανάλογα με τις ανάγκες. 
Τα μέτρα μετριασμού θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν μεμονωμένα ή / και συλλο-
γικά, ανάλογα με τις ανάγκες.
Στο δημοτικό σχολείο:
-Μείωση αριθμού των ομάδων στις οποί-

ες ανήκουν οι μαθητές.
-Μείωση απόστασης της έδρας, μάσκα 

σε κοινόχρηστους χώρους και λεωφορεία 
και εκπαίδευση εξ αποστάσεως και στα 
γυμνάσια επίσης εκπαίδευση εξ αποστά-
σεως και μάσκα σε κοινόχρηστους χώρους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Το Υπουργείο Παιδείας και τα ιδρύματα 

διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγρύπνη-
σης, όσον αφορά την παρακολούθηση της 
ποιότητας του αέρα στις αίθουσες διδα-
σκαλίας και την εφαρμογή μέτρων για τη 
διόρθωση προβληματικών καταστάσεων. 
Το Υπουργείο θα συμβουλεύεται έναν 

εμπειρογνώμονα βιομηχανικού εξαερι-
σμού από την τεχνική επιτροπή δικτύου 
του Υπουργείου για την εφαρμογή των 
ακόλουθων μέτρων: 
-ανάπτυξη ενός νέου πρωτοκόλλου με 

στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της ποι-
ότητας του αέρα στις αίθουσες διδασκα-
λίας και τον προσδιορισμό της τεχνολογι-
κής λύσης 
-απόκτηση ανιχνευτών CO2 και άλλων 

δεικτών για τη διασφάλιση της βέλτιστης 
ποιότητας αέρα σε όλες τις αίθουσες δι-
δασκαλίας στο Κεμπέκ
-εγκατάσταση συσκευών κατά τη διάρ-

κεια του σχολικού έτους 2021-2022 σε 
σχολεία με φυσικό αερισμό
-εφαρμογή του προγράμματος καλοκαιρι-

νής συντήρησης εξοπλισμού εξαερισμού 
και παραθύρων το καλοκαίρι του 2021 και  
-συνέχιση του διορθωτικού προγράμματος 
που απαιτείται για την αντιμετώπιση προ-
βληματικών καταστάσεων.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΝΑΙ… ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
Οι μαθητές γυμνασίων του Κεμπέκ θα 

έχουν το δικαίωμα να γιορτάσουν την 
αποφοίτησή τους με ένα χορό, σύμφωνα 
με τον πρωθυπουργό. 
Το απόγευμα της Τρίτης 8/6, ο πρωθυ-

πουργός Francois Legault δήλωσε ότι 
από τις 8 Ιουλίου, όταν οι περισσότεροι 
έφηβοι στην επαρχία θα είχαν μια πρώτη 
δόση του εμβολίου για τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες, οι γιορτές θα επιτρέπονται σε 
εξωτερικούς χώρους.

Είναι μια ειδική εξαίρεση από τους ισχύ-
οντες κανόνες για συγκεντρώσεις. 

Επιτρέπεται το πολύ 250 άτομα σε κάθε 
χορό και οι μαθητές δε θα χρειαστεί να 
φορούν μάσκες ή να κρατάνε αποστάσεις, 
οπότε ο χορός θα είναι δυνατός.
«Θυμάμαι το δικό μου χορό στο τέλος του 

γυμνασίου στο Vaudreuil Inn, που δυστυ-
χώς δεν υπάρχει πλέον σήμερα», δήλωσε 
ο Legault. «Τελείωσε τις πρώτες πρωινές 
ώρες και ήταν αξέχαστος. Θα ήθελα λοι-
πόν για τους νέους να έχουν αυτό και ως 
ανάμνηση».

Η κυβέρνηση Legault δήλωσε αρχικά, ότι 
οι προωθητικές ενέργειες δεν τέθηκαν 
υπό αμφισβήτηση αλλά αντιμετώπισαν 
αυξανόμενη πίεση για αλλαγή της απόφα-
σης, με μερικούς μαθητές να διαμαρτύ-
ρονται έξω από την Εθνική Συνέλευση το 
απόγευμα της Δευτέρας 7/6.
«Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να κα-

τανοήσουμε ότι οι νέοι έχουν καλύτερη 
ανταπόκριση και ανοσολογία από τους 
ηλικιωμένους, οπότε πιθανότατα μετά 
από μια πρώτη δόση, αν περιμένουν 14 
ημέρες ή τρεις εβδομάδες, θα προστατεύ-
ονται πληρέστερα, πιθανώς πάνω από το 
90%», είπε ο Δρ Horacio Arruda, διευθυ-
ντής δημόσιας υγείας της επαρχίας.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι κανόνες θα μπο-
ρούσαν να είναι διαφορετικοί για τους χο-
ρούς αποφοίτησης των νέων από ό,τι για 
τους γάμους, ο Δρ Arruda είπε ότι υπήρ-
χαν πολλές διαφορές, συμπεριλαμβανο-
μένου ενός ευρύτερου εύρους ηλικιών 
μεταξύ των προσκεκλημένων σε γάμους.
«Υπάρχουν ομάδες ηλικιωμένων, όχι 

μόνο οι νέοι που είναι εκεί, υπάρχει η για-
γιά ή ο παππούς, η θεία και ο θείος», είπε.
Εκτός από τις διοργανώσεις, επιτρέπο-

νται επίσης τελετές αποφοίτησης με γο-
νείς που παρευρίσκονται, με οδηγίες απο-
στάσεων.

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 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Στιγμιότυπα από τον ΡΑΔΙΟ-ΕΡΑΝΟ 2021

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλημέρα 
Πατρίδα

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!

ΚΕΜΠΕΚ | ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ

Η ελπίδα των μαθητών

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οριακή αύξηση της ανεργίας το Μάιο  

στον Καναδά και μείωση της απασχόλησης 

Μείωση της απασχόλησης σημει-
ώθηκε στον Καναδά το μήνα 

Μάιο κατά 68.000 θέσεις περίπου 
(-0,4%), ενώ και το ποσοστό ανεργίας 
ανέβηκε οριακά στο 8,2%, έναντι 8,1% 
που ήταν τον Απρίλιο. Να σημειωθεί 
ότι, από τις 68.000 θέσεις, οι 54.000 
ήταν στη μερική απασχόληση (-1,6%). 
Κατά τα άλλα, ο αριθμός των αυτοαπα-
σχολούμενων εργαζομένων παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητος το Μάιο, αλλά παρέ-
μεινε 5% (-144.000) κάτω από το προ παν-
δημίας επίπεδό του. Άλλα ενδιαφέροντα 
στατιστικά στοιχεία:
-Μεταξύ των ατόμων που εργάζονταν με 
μερική απασχόληση το Μάιο, σχεδόν το 
ένα τέταρτο (22,7%) ήθελε εργασία πλή-
ρους απασχόλησης, από 18,5% το Φε-
βρουάριο του 2020 (όχι εποχικά προσαρ-
μοσμένη).
-Ο αριθμός των Καναδών που εργάζονται 

από το σπίτι παρέμεινε σταθερός, στα 5,1 
εκατομμύρια.
-Μετά την πτώση τον Απρίλιο, οι συνολι-

κές ώρες εργασίας ελάχιστα άλλαξαν το 
Μάιο.
-Το Οντάριο και η Νέα Σκωτία αντιπρο-

σώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της συνο-
λικής μείωσης της απασχόλησης το Μάιο, 
ενώ η απασχόληση αυξήθηκε στο Σασκά-
τσουαν, ενώ σημειώθηκαν ελάχιστες αλ-
λαγές σε όλες τις άλλες επαρχίες.
-Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ της φανε-

ρής μειοψηφίας των Καναδών ηλικίας 15 
έως 69 ετών αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστι-
αίες μονάδες στο 11,4% το Μάιο (όχι επο-
χικά προσαρμοσμένο).
-Οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν σχετικά 

σταθεροί – 478.000 το Μάιο.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ
Το Μάιο εξάλλου, η συνολική απασχό-

ληση στον τομέα της παραγωγής αγαθών 
μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Απρί-
λιο του 2020. Ο αριθμός των ανθρώπων 
που εργάζονται στη μεταποίηση μειώ-
θηκε κατά 36.000 (-2%), η πρώτη μείωση 
στον κλάδο από τον Απρίλιο του 2020.

Η απασχόληση μειώθηκε επίσης στο 
λιανικό εμπόριο (-29.000) και στις «άλλες 
υπηρεσίες» (-24.000), δύο κλάδους που 
εξακολουθούν να πλήττονται από τους 
συνεχιζόμενους περιορισμούς στη δημό-
σια υγεία.

Σημειώθηκε αύξηση της απασχόλη-
σης στις μεταφορές και την αποθήκευση 
(+22.000) και στους φυσικούς πόρους 
(+8.600). Οι φυσικοί πόροι είναι ο κλάδος 
που βρίσκεται πιο μακριά από την ανά-
καμψη μετά τον COVID, με την απασχόλη-
ση να ξεπερνά τα επίπεδα του Φεβρουα-
ρίου 2020 κατά 29.000 (+9,3%).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Ο αριθμός των Καναδών που εργάζονταν 

από το σπίτι και εργάζονταν τουλάχιστον 
το ήμισυ των συνηθισμένων ωρών τους, 

ελάχιστα άλλαξε το Μάιο σε 5,1 εκατομ-
μύρια, παρόμοιος με το επίπεδό του την 
άνοιξη του 2020. Μετά τη μείωση από το 
πρώτο κύμα του COVID-19,ο αριθμός των 
ατόμων που εργάζονται από το σπίτι έχει 
αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως 
ως αποτέλεσμα αυστηρότερων περιορι-
σμών στη δημόσια υγεία καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του χειμώνα και της άνοιξης.

Η εργασία από το σπίτι εξακολουθεί να 
ποικίλλει μεταξύ των βιομηχανιών και αυ-
τές οι διαφορές μπορούν να επηρεάσουν 
ορισμένες ομάδες εργαζομένων περισσό-
τερο από άλλες. 

Για παράδειγμα, οι Καναδοί εργαζόμε-
νοι από τις Φιλιππίνες ηλικίας 15 έως 69 
ετών ήταν μεταξύ των λιγότερο πιθανών 
(16%) να εργαστούν από το σπίτι το Μάιο, 
καθώς πολλοί εργάζονταν σε βιομηχανίες, 
όπως η μεταποίηση, η υγειονομική πε-
ρίθαλψη και η κοινωνική πρόνοια, όπου 
είναι λιγότερο εφικτό να εργαστούν από 
το σπίτι. 

Από την άλλη, μεγαλύτερα ποσοστά Κι-
νέζων Καναδών (45,6%) και Καναδών από 
τη Νότια Ασία (36,1%) εργαζόμενων, ερ-
γάζονταν από το σπίτι το Μάιο, εν μέρει 
λόγω της υψηλότερης εκπροσώπησής 
τους στις επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και στα οι-
κονομικά, την ασφάλιση, την ακίνητη πε-
ριουσία, την ενοικίαση και τις βιομηχανίες 
leasing – όπου ένα υψηλό ποσοστό εργα-
ζομένων ήταν σε θέση να εργαστούν από 
το σπίτι.

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ
Οι μακροχρόνια άνεργοι είναι σχετικά 

σταθεροί με 478.000 το Μάιο. Αυξήθηκαν 
κατά 299.000 (+166,8%) σε σύγκριση με 
το προ πανδημίας επίπεδο το Φεβρου-
άριο του 2020. Η μακροχρόνια ανεργία 
παρέμεινε σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα 
από την πτώση του 2020, αντανακλώντας 
τη συνεχιζόμενη ροή σε αυτή την κατη-
γορία ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά 
τους την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθι-
νόπωρο του 2020 και έκτοτε παραμένουν 
άνεργοι.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΪΟ  
ΣΤΙΣ 10 ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

(ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ)
 
ΕΠΑΡΧΙΑ    APR.2021  MAY 2021 
NL     13,9%         13,4% 
PE     8,2%         9,6% 
NS     8,1%         9,8% 
NB     8,5%         9% 
QC     6,6%         6,6% 
ON     9%         9,3% 
MB     7,4%         7,2% 
SK     6,6%         6,3% 
AB     9%         8,7% 
BC     7,1%         7%

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ 
(Canada statistics)

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Την Παρασκευή 11/6 κάνει σέντρα το 
EURO 2020, που διεξάγεται σε 11 

διαφορετικές χώρες, και όλα τα φώτα 

της διοργάνωσης θα πέσουν στα μεγάλα 
ονόματα των 24 ομάδων. Όμως στα ρό-
στερ υπάρχουν και «αστέρια» που ανα-

μένεται να κλέψουν την παράσταση και 
να ανεβάσουν κι άλλο την τιμή τους στο 
ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. 

Ας δούμε 5 ονόματα που αναμένεται 
μετά το EURO η τιμή αγοράς τους να εί-
ναι… απλησίαστη:

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  
ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΝΑ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Τα 5 «διαμάντια»  Τα 5 «διαμάντια»  
ΤΟΥ EUROΤΟΥ EURO

1] Φεντερίκο Κιέζα 
(Ιταλία)  

23 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ23 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ 

Ένας από τους ανερχόμε-
νους του ιταλικού ποδο-

σφαίρου και από τους συντε-
λεστές της αήττητης πορείας 
των «Ατζούρι» μέχρι τα τελικά. 
Έγινε διεθνής το 2018 με 21 
συμμετοχές, σκοράροντας μία 
φορά. Οι Ιταλοί ποντάρουν 
πολλά στον παίκτη της «Γιού-
βε» που αγωνίζεται δανεικός 
από τη Φιορεντίνα! Πέτυχε το 
νικητήριο γκολ στον τελικό Κυ-
πέλλου κόντρα στην Αταλάντα, 
χαρίζοντας το Κύπελλο στην 
ομάδα του.

2] Φεράν Τόρες 
(Ισπανία)  

21 ΕΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ21 ΕΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 

Προέρχεται από τις 
υποδομές της Βαλένθια, 

με εξαιρετική παρουσία 
στις μικρότερες Εθνικές. 
Αποκορύφωμα η κατάκτηση 
του EURO 2019 με τη U-19. 
Σημείωσε το νικητήριο πέναλτι 
στον ημιτελικό και τα δύο γκολ 
της νίκης με 2-0 στον τελικό 
εναντίον της Πορτογαλίας. 
Ο φορ της Σίτι έκανε το 

ντεμπούτο του εναντίον της 
Γερμανίας στις 3 Σεπτεμβρίου 
2020 στην εκτός έδρας 
ισοπαλία με 1-1.

3] Ντενί Ζακαρία 
(Ελβετία)  

24 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ24 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ 

Γέννημα – θρέμμα της Σερ-
βέτ, το 2015 μετακόμισε 

στη Γιουνγκ Μπόις και τώρα 
παίζει στη Μπουντεσλίγκα με 
τη Γκλάντμπαχ, όπου σε 24 
συμμετοχές πέτυχε δύο γκολ. 
Αγωνίστηκε για πρώτη φορά 
στην εθνική στις 20 Μαΐου 
2016. 
Ο Ζακαρία βλέπει τον κόσμο 

από τα… δύο μέτρα αλλά αυτό 
δεν τον εμποδίζει να είναι γρή-
γορος, ενώ διακρίνεται για την 
ικανότητά του να «γεμίζει» τη 
μεσαία γραμμή.

4] Γιούρι Τίλεμανς 
(Βέλγιο)  

24 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ24 ΕΤΩΝ, ΜΕΣΟΣ 

Ξεκίνησε την καριέρα του 
στην Άντερλεχτ και είναι 

ο νεότερος Βέλγος ποδοσφαι-
ριστής που έχει αγωνιστεί στο 
Τσάμπιονς Λιγκ (στα 16 του 
χρόνια). Έγινε διεθνής το Νο-
έμβριο του 2016, σε ηλικία μό-
λις 19 ετών. 
Βγάζει το… ψωμί του στη Λέ-

στερ και ήταν ο παίκτης που 
με το δικό του γκολ στον τελι-
κό επί της Τσέλσι χάρισε στις 
«Αλεπούδες» το μοναδικό Κύ-
πελλο Αγγλίας στην ιστορία 
τους.

5] Έρλινγκ Χάαλαντ 
(Νορβηγία)  

21 ΕΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ21 ΕΤΩΝ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ  

Το «τανκ των Βίκινγκς» και 
της Ντόρτμουντ, ήταν το 

Golden Boy 2020 του διεθνούς 
διαγωνισμού της Tuttosport 
για τους καλύτερους παίκτες 
κάτω των 21 ετών της Ευρώ-
πης. Ξεπέρασε τα 100 γκολ σε 
επαγγελματικό επίπεδο πολύ 
πιο γρήγορα από τους Μέσι, 
Ρονάλντο και Εμπαμπέ, σε 146 
αγώνες (210 ο Αργεντινός, 301 
ο Πορτογάλος, 175 ο Γάλλος). 
Ντεμπούτο έκανε στις 5 Σε-
πτεμβρίου 2019 εναντίον της 
Μάλτας.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Τον πρώτο... λόγο Καλαμάτα και Βέροια 
Πιο «καθαρή» η κατάσταση στο Βόρειο Όμιλο, πιο... ρευστή στο Νότιο 

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για την 
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος 

της Football League και οι «μάχες» στους 
δύο ομίλους καλά κρατούν, όσον αφο-
ρά τα τέσσερα εισιτήρια που «οδηγούν» 
τους κατόχους τους στη SL2.
Στο Βόρειο Όμιλο τα πράγματα φαίνεται 

να είναι πιο... ξακάθαρα, με την Καβάλα 
να έχει το πάνω χέρι όχι μόνο για την άνο-
δο αλλά και για την πρωτιά στον όμιλο. 
Οι Καβαλιώτες στο πλαίσιο της 15ης 

αγωνιστικής πέρασαν με άνεση από την 
έδρα του ουραγού Ποντίων Κοζάνης και 
ξέφυγαν στη βαθμολογία, εφόσον οι δι-
ώκτες της Βέροια και Πανσερραϊκός γνώ-
ρισαν ήττες-σοκ από Θεσπρωτό και Ολυ-
μπιακό Βόλου αντίστοιχα.
Στο Νότιο Όμιλο, αντίθετα, η κατάσταση 

παραμένει ρευστή, με τρεις ομάδες να 
διεκδικούν τα δύο εισιτήρια. 
Η Καλαμάτα πάντως εξακολουθεί να 

οδηγεί την... κούρσα, έχοντας +2 από 
Ρόδο και Καλλιθέα που ισοβαθμούν στη 
2η θέση, με την τελευταία να την υποδέ-
χεται στην Καλαμάτα την επόμενη αγω-
νιστική, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκαθα-
ρίσουν πολλά σε περίπτωση νίκης των 
γηπεδούχων. 

Αν όμως η Καλλιθέα νικήσει, τότε μάλ-
λον τα πράγματα... μπερδεύονται, στην 
περίπτωση που η Ρόδος θα είναι νικήτρια 
στο τοπικό ντέρμπι με τον Ιάλυσο.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6/6) 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΒΑΛΑ 0-2
(3΄Παντεκίδης, 74΄Ορφανίδης)
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 3-1
(10΄Παναγιώτου, 42΄Καλογέρης, 
89΄Ντινόπαπας - 66΄Γκέσιος)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 3-2 
(10΄Σαραντίδης, 12΄Πατσέκο,  
56΄Ραμίρεζ - 2΄Λουκίνας, 91΄Πασάς)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 0-1 
(36΄Τσαγκαλίδης) 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-1 
(70΄Δόρης - 51΄Γκακιολάρι)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΡΟΔΟΣ 1-1
(43΄Χαντί - 28΄πέν. Δελαπόρτας)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-2 
(83΄Τραορέ - 43΄Μπουντόπουλος, 
77΄Κανούλας ) 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 3-0 
(34΄,75΄,90΄Τσιριγώτης)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-0 
(12΄Καββαδίας)
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-2 
(13΄,65΄Ροχάνο - 23΄πέν. Χέμπερτ, 
77΄Ηλιόπουλος) 

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

10η αγωνιστική-Νότιος Όμιλος 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-4  
(12΄,80΄Μάρτσεφ, 28΄Παπουλής,  
85’ Μπρακαμόντε)

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(σε 15 αγώνες) 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

01] ΚΑΒΑΛΑ  35 (30-11)
02] ΒΕΡΟΙΑ  31 (20-5)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (17-8)
04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  24 (18-15)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 22 (14-13)
06] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  16 (10-15)
07] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  16 (13-18)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 14 (14-19)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 14 (12-21)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 5 (5-28) 
■ Ολυμπιακός Βόλου και Απόλλων Πόντου 
από 14 αγώνες

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  29 (15-5)
02] ΡΟΔΟΣ  27 (16-10)
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  27 (20-13)
04] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  22 (11-7)
05] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 21 (13-15)
06] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  20 (9-11)
07] ΑΙΓΑΛΕΩ  19 (12-13)
08] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  17 (12-13)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 10 (9-14)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 8 (8-24)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13/6, 10:00) 

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

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

Παναθηναϊκός: Επάγγελμα… 
πρωταθλητής! 

Το «τριφύλλι» νίκησε στο Λαύριο, 
έκανε το 3-1 στις νίκες και κατέκτησε 
τον 40ο του τίτλο στην Ελλάδα

Έναν ακόμα τίτλο στο μπάσκετ κατέ-
κτησε ο Παναθηναϊκός! 

Οι «πράσινοι» δεν είχαν διάθεση για… 
αστεία αυτή τη φορά, επικράτησαν στην 
έδρα του Λαυρίου στο 4ο παιχνίδι της 
σειράς με 82-66 και με 3-1 νίκες συνολικά 
κατέκτησαν τον 5ο συνεχόμενο τίτλο του 
πρωταθλητή Ελλάδας και 40ο συνολικά!
Κορυφαίοι για την ομάδα του Όντετ 

Κάτας τρεις Έλληνες παίκτες, οι Παπα-
πέτρου, Μήτογλου και Παπαγιάννης, οι 
οποίοι σημείωσαν μαζί τούς 61 από τους 
82 πόντους της ομάδας τους!

Οι πρωταθλητές αυτή τη φορά παρου-
σιάστηκαν σοβαροί και συγκεντρωμένοι 
στο παιχνίδι τους και από το 5ο λεπτό 
της πρώτης περιόδου πήραν τα ηνία του 
παιχνιδιού και σε κανένα σημείο του 

αγώνα δεν κινδύνεψαν, παρά το γεγονός 
ότι η αξιόμαχη ομάδα του Λαυρίου (με 
μπάτζετ περίπου 400.000€) δεν το έβαζε 
κάτω και όποτε της δινόταν η ευκαιρία 
πλησίαζε στο σκορ. 
Σε όλο το 2ο ημίχρονο η διαφορά μόνο 

σε ένα σημείο «έπεσε» κάτω από τους 
10 πόντους για τον Παναθηναϊκό (+9 στις 
αρχές της 3ης περιόδου) και από εκεί και 
πέρα είχαμε διαφορές από +10 έως +19, 
μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τους 
«πράσινους» να ολοκληρώνουν τον αγώ-
να με τη νίκη που τους έδωσε τον 40ο 
τους τίτλο στην Ελλάδα! 

Τα δεκάλεπτα: 22-28, 31-41,  
51-65, 66-82

Λαύριο (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 
14(2), Μουράτος 8(3ασ.), Ντιαλό 17(3), 
Ντέιβις 3, Γερομιχαλός 12(2τρ. 6ρ.), 
Κόσι 10(2), Σάβατζ, Περσίδης, Ερμίδης, 
Ανοσίκε, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαν-
νόπουλος 2
Παναθηναϊκός (Όντετ Κάτας): Μπρέϊ 3, 

Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 24(3τρ., 
5ασ.), Μήτογλου 23(12ρ.), Σαντ-Ρος 4, 
Μποχωρίδης, Χεζόνια 8, Δίπλαρος,  
Κασελάκης, Γουάιτ, Μπέντιλ 6

*Την 3η θέση στο πρωτάθλημα κατέ-
κτησε η ΑΕΚ η οποία επικράτησε με 3-1 
νίκες επί του Προμηθέα Πάτρας, παρά 
το γεγονός ότι η ομάδα της Πάτρας είχε 
το πλεονέκτημα της έδρας. 
Τα αποτελέσματα των 4 παιχνιδιών 
έχουν ως εξής: Προμηθέας Π.-ΑΕΚ 77-73, 
ΑΕΚ-Προμηθέας Π. 113-101, Προμηθέας 
Π.-ΑΕΚ 80-81, ΑΕΚ-Προμηθέας Π. 95-72.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ 1-1 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

Η Εθνική 2-1 τη Νορβηγία

Δείγμα θετικό για την Εθνική ομά-
δα! Μετά το 1-1 κόντρα στο Νο 1 της 

παγκόσμιας κατάταξης Βέλγιο, η Ελλάδα 
νίκησε 2-1 τη δυνατή Νορβηγία, σε φι-
λικό που διεξήχθη την Κυριακή 6/6 στην 
Ισπανία, στο «Ροσαλέδα» της Μάλαγα.
Το ότι κάτι καλό γίνεται από τον Τζον 

φαν Σιπ στην Εθνική ομάδα φάνηκε από 
τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 
Οι διεθνείς μπήκαν από την αρχή δυ-

νατά, πήραν τον έλεγχο του κέντρου και 
κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Νορ-
βηγούς με το γεμάτο σοβαρότητα παιχνί-
δι τους. Μάλιστα, στο 13΄ πέτυχαν ένα 
πανέμορφο γκολ:
Ο Πέλκας με φοβερή διαγώνια πάσα 

βρήκε τον Μασούρα, που έκανε κίνηση 
φορ στο ύψος του πέναλτι, σούταρε με 
το αριστερό με τη μία και έστειλε τη μπά-
λα στα δίχτυα για το 0-1.
Πριν καν συνέλθουν οι Νορβηγοί από 

την ψυχρολουσία δέχθηκαν και δεύτερο 
γκολ: Ο Πέλκας έκανε τη σέντρα πριν η 
μπάλα περάσει την τελική γραμμή μέσα 
από την περιοχή απέναντι προς τον Τσι-
μίκα, αυτός έκανε τη σέντρα-σουτ, με τη 
μπάλα να φτάνει στον Ανδρούτσο, που 
είχε πατήσει περιοχή, και ο δεξιός μπακ-
χαφ της Ελλάδας με πλασέ από το ύψος 
του πέναλτι σκόραρε για το 2-0 της Εθνι-
κής ομάδας. 
Στην επανάληψη έγινε κακό παιχνίδι 

και από τις δύο ομάδες. Η Νορβηγία είχε 
περισσότερο τη μπάλα στα πόδια της και 
ήταν αυτή που απειλούσε την εστία του 
Βλαχοδήμου. Μάλιστα, στο 64΄ κατάφε-
ρε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με κεφαλιά 
του Στάντμπεργκ.
Ο αμυντικός των γηπεδούχων νίκησε 

τον Τζόλη (κρεμάστηκε από τον ώμο του 
Έλληνα) στον αέρα και έστειλε τη μπάλα 
αρχικά στο δοκάρι και εν συνεχεία στην 
εστία του Βλαχοδήμου (1-2). 
Η Εθνική μας άντεξε στη συνέχεια και 

πήρε πολύ σπουδαία νίκη (2-1), απο-
τέλεσμα που μετράει στην κατάταξη 
της UEFA, αλλά και γιατί δείχνει ότι η 
δουλειά που γίνεται από τον ομοσπονδι-
ακό τεχνικό αποδίδει καρπούς.
Διαιτητής: Γιάκομπ Κέλετ (Δανία)
Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Χάνσεν, 
Γκρέγκερσεν, Στράντμπεργκ, Άγιερ (88′ 
Χάνκε-Ολσεν), Μέλινγκ (69′ Μπιόρ-
καν), Μίντσγιο (46′ Σόρλοθ), Μπεργκ 
(69′ Ορνες), Θόρσμπι (46′ Θόρστβεντ), 
Εντεγκααρντ, Ζακάριασεν (46′ Ρίερσον), 
Χάαλαντ
Ελλάδα (Τζον φαν Σιπ): Βλαχοδήμος, 
Τσιμίκας, Τζαβέλλας, Μαυροπάνος, 
Παπαδόπουλος, Ανδρούτσος (93′ Μπα-
κάκης), Μπουχαλάκης (75′ Σιώπης), 
Γαλανόπουλος (57′ Ζέκα), Μάνταλος (57′ 
Μπακασέτας), Μασούρας (57′ Τζόλης), 
Πέλκας (75′ Παυλίδης)
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Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
Για δεύτερη χρονιά, στην Ποδηλατική Λέσχη της ΕΚΜΜ

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

Σας ευχαριστούμε!Σας ευχαριστούμε!
Η πρωτοβουλία «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας»Η πρωτοβουλία «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας»
συγκεντρώνει περισσότερα από $275,000συγκεντρώνει περισσότερα από $275,000

Πέρυσι, σε μια δύσκολη περίοδο με τον Covid-19, είχαμε ένα όραμα, να ορ-
γανώσουμε μια υπαίθρια δραστηριότητα, που θα συνδύαζε την υγεία, την 

ευεξία και θα δημιουργούσε νέους φιλικούς δεσμούς στην Κοινότητα. Ποιος 
θα το φανταζόταν ότι η πρωτοβουλία μας για το HCGM Cycling Club (Ποδη-
λατική Λέσχη ΕΚΜΜ) θα γνώριζε τέτοια επιτυχία!
 
Το μυστικό της επιτυχίας μας ήταν πως μελετήσαμε με τέτοιο τρόπο τις δι-
αδρομές, ώστε να εξυπηρετούν όλες τις ηλικίες, και έτσι να φιλοξενήσουμε 
όλους τους ποδηλάτες, με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων. Δημιουργήσα-
με δυσκολότερες διαδρομές για τους έμπειρους αναβάτες και μικρότερες και 
πιο εύκολες διαδρομές για αναψυχή. Κάναμε νέους φίλους και ανακαλύψαμε 
καταπληκτικούς κρυμμένους φυσικούς θησαυρούς, χρησιμοποιώντας τις πο-
δηλατικές διαδρομές του Route Verte. Όλες οι διαδρομές μας ήταν άψογα 
οργανωμένες, με χάρτες που δίναμε κατά την εγγραφή και με σημεία συνά-
ντησης που περιλάμβαναν χώρο στάθμευσης. Επίσης, κατά την άφιξη, τρο-
φοδοτήσουμε τους ποδηλάτες μας με νερό και μπάρες υγείας δημητριακών.
 

Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι λόγω της ζήτησης 
και της επιτυχίας το 2020, η ποδηλατική μας λέσχη επιστρέφει για δεύτερη 
χρονιά! Η πρώτη μας διαδρομή θα ξεκινήσει το Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές μας, καθώς και για 
το πώς να εγγραφείτε, παρακολουθήστε τις σχετικές ανακοινώσεις μας. Κάθε 
διαδρομή κοστίζει $10 για τους ενήλικους και $5 για παιδιά από 2 έως 12 χρο-
νών. Όλοι οι αναβάτες θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος ποδηλάτου 
και κλειστά παπούτσια. Τα χρήματα, που θα συγκεντρωθούν, θα αξιοποιη-
θούν από το Αθλητικό Τμήμα της ΕΚΜΜ. Θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε 
να οργανώνουμε τόσο όμορφες πρωτοβουλίες. 
 
Αν κάποιος ενδιαφέρεται να επιβλέπει, ως εθελοντής, στις ποδηλατάδες μας, 
θα είναι χαρά μας να έρθει στην παρέα μας, καθώς ψάχνουμε πάντα για εθε-
λοντές. Στόχος μας είναι να ψυχαγωγηθούμε, και να βεβαιωθούμε ότι όλοι 
είναι ασφαλείς. Δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν πίσω.
 
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη λίστα αλληλογραφίας του Cycling Club, 
ώστε να ενημερωθείτε για όλες τις επερχόμενες διαδρομές, απλά στείλτε 
το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας στη διεύθυνση: cyclingclub2020@
hcgm.org 
 
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας, 
ακολουθήστε τη σελίδα της ΕΚΜΜ στο Facebook https://www.facebook.com/
TheHCGM/

Το Σάββατο, 29 Μαΐου, ξεκίνησε επίσημα η ετήσια ερανική εκστρατεία της Επι-
τροπής Εράνου της ΕΚΜΜ. Η εκστρατεία της φετινής χρονιάς έχει τον τίτλο 

«ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας» και θα χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από σημαντικές 
εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων, που έχουν προγραμματιστεί για το 2021. 
Η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν ο Ραδιομαραθώνιος, που υποστηρί-
χθηκε από όλα τα τοπικά ελληνικά ΜΜΕ, ραδιόφωνο, τηλεόραση και εφημερίδες.

Σύμφωνα με τον Δρ. Γιώργο Τσούκα -τον αρχιτέκτονα της πρωτοβουλίας «ΣΤΗ-
ΡΙΖΩ τα σχολεία μας»- η εκστρατεία έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από το κοινό: 
«Μέσω του ραδιομαραθωνίου, τα μέσα ενημέρωσης μας πρόσφεραν μια φαντα-
στική αρχή. Ελπίζουμε ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκστρατεία να είναι η πιο 
επιτυχημένη στην ιστορία της επιτροπής».

Ο Γιάννης Μούκας, Επίτιμος Πρόεδρος της πρωτοβουλίας «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία 
μας», πρόσθεσε: «Ο ίδιος ο Ραδιομαραθώνιος ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, 
ξεπερνώντας τον στόχο των 200.000 δολαρίων. Καθώς οι δωρεές συνεχίζουν 
να έρχονται και με τη συνεχή υποστήριξη του κοινού, φτάσαμε στα $275.000 με 
ασφαλείς υποσχέσεις προσφορών!».

Η Επιτροπή Εράνου προβλέπει ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον $300.000 έως 
τα τέλη Ιουνίου, το ήμισυ του ετήσιου στόχου της εκστρατείας. Παρόλο που κάθε 
δωρεά είναι πολύτιμη, η Επιτροπή Εράνου θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως 
μερικούς από τους σημαντικότερους δωρητές, όπως: Νίκος Τσατάς ($30.000), 
Γιάννης Θεοδοσόπουλος ($25.000), Γιώργος και Παναγιώτα Τσίτουρα ($5.000), 
Χριστίνα Τσατά ($5.000) , Δρ. Μιχάλης Τσούκας ($5.000), Δρ. Γιώργος-Ορέστης 
Τσούκας ($5.000), Δρ. Αλέξανδρος Τσούκας ($5.000), Γιάννης Μούκας ($5.000), 
Joe Borsellino ($5.000) και Γιώργος Πολίτης ($5.000).

Η Επιτροπή Εράνου ευχαριστεί όλους τους δωρητές για την προσφορά τους και 
θα δημοσιεύσει τον πλήρη κατάλογο υποστηρικτών τις επόμενες εβδομάδες. 
Από την ίδρυσή της το 1998, ως κύριος άξονας συγκέντρωσης κεφαλαίων της 
ΕΚΜΜ, η Επιτροπή Εράνου έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια 
δολάρια, από δραστηριότητες και εκδηλώσεις, μαζί με την αδιάκοπη υποστήριξη 
της παροικίας μας. Η εκστρατεία «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας» είναι μια πρωτοβου-
λία με στόχο να συγκεντρώσει, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, $600.000 για:
• Να επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά
• Να συμβάλει σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν την εγγραφή των μαθητών
• Να παράσχει οικονομική βοήθεια στα δίδακτρα και
• Να χρηματοδοτήσει αναβαθμίσεις / ανακαινίσεις στα σχολικά μας κτίρια.

Σας παρακαλούμε να συμβάλλετε κι εσείς σε αυτόν τον σκοπό. Για να προσθέ-
σετε το όνομά σας στον κατάλογο των δωρητών μας, επισκεφτείτε την καμπάνια 
μας, εδώ: www.hcgm.org/donate/our-schools.  Με τη δωρεά σας, θα υποστηρί-
ξετε τα σχολεία μας και μαζί θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα αναγνωρισμένα 
επιτεύγματά τους. Είναι υποχρέωσή μας, ως Έλληνες, να συνεχίσουμε αυτήν την 
κληρονομιά και να βοηθήσουμε τα σχολεία μας να επιτύχουν ακόμη υψηλότερο 
επίπεδο αριστείας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη 
για το μέγεθος της υποστήριξης που έχουμε λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή. «Παρά 
την πρόκληση του COVID-19, μέσω των γενναιόδωρων προσφορών, η κοι-
νότητά μας αποδεικνύει ότι τα σχολεία μας και το εξαιρετικό έργο που κάνουν, 
παραμένουν προτεραιότητα μας. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνετε, ώστε να διασφαλίσουμε πως τα σχολεία μας, «Σωκράτης-Δημο-
σθένης», «Άγιος Νικόλαος», «Πλάτων-Όμηρος» και «Αριστοτέλης» μπορούν να 
συνεχίσουν να ευημερούν».

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά, για άλλη μια φορά, την ηγεσία και τα μέλη της Επι-
τροπής Εράνου, τους εθελοντές και όλους όσους έχουν προσφέρει ή θα προ-
σφέρουν στην εκστρατεία  «ΣΤΗΡΙΖΩ τα σχολεία μας». Άμεσος στόχος μας οι 
$300.000 έως τις 30 Ιουνίου!

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝAIEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 
Στις 11:30 π.μ. επί τού μνήματος του, 

στο νεκροταφείο Notre Dame De L' Espérance
(1759 Antoine Dalmas, Laval-Ouest, H7Y 2A8)

τελείτε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΠΑΝΤΑΗ 
(από Μεθώνη, Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο μάς  

συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του αείμνηστου  
συζύγου και πατέρα, Νικόλαου Παπάζογλου.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Η σύζυγος: Βιολέττα Παπάζογλου

Ο γιος: Χρήστος Παπάζογλου

Τα Κουνάδια: Αφροδίτη Κλάψης, Αντώνης 
και Ελίζαμπεθ Μανούσος

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια 
οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Όλα τα σχετικά με το Ιερό Μνημόσυνο  
θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς  

που ισχύουν.  
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού (4865 Chemin du Souvenir, Laval)

Τελείτε Τεσσαρακονθήμερο ΜνημόσυνοΥπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του αείμνηστου συζύγου και πατέρα ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους που με διάφορους τρόπους μας συμπαραστάθηκαν στο 

βαρυ μας πόνο για το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας και γιαγιάς
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ (ΛΙΓΚΡΗΣ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΛΙΓΚΡΗΣ

(Το γένος Ζόμπολα από Καλλιθέα, Μεσσηνία ετών 97)

Τα παιδιά: 
Βασίλική και Alfred, Αθανάσιος και Αρετή

Τα εγγόνια: 
Αλέξανδρος και Νικόλας

Οι συμπέθεροι: 
Γεράσιμος και Ελένη Σπετσιέρης.

Ο κουμπάρος και το βαφτιστήρι.

Το Ιερό Μνημόσυνο θα γίνει σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που ισχύουν.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση 

και την συμπαράσταση σας.

Την Κυριακή 13 Ιουνίου, 2021 
στις 12μ.μ.  στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) τελούμε το Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της λατρευτής, μητέρας και γιαγιάς

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 

στον Ιερό Ναό των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΠΛΑΘΡΑΣ 

(από Βρέσθενα Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΒΟΥΡΑΝΤΩΝΗ

(από Βορδόνια Σπάρτης)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

(777 Rue Saint-Roch, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

(από Δόξα Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΤΖΑΝΑΚΟΥ

(από Γύθειο Λακωνίας)

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...

Κύπρος: Νίκη 
ΔΗΣΥ στις 

βουλευτικές 
εκλογές

Με ποσοστό 27,7% 
το κυβερνών κόμμα 

του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού αναδείχθηκε νικητής 
των βουλευτικών εκλογών 
στην Κύπρο (Κυριακή 30/5), 
έναντι 22,3% του ΑΚΕΛ. 

Συγκεκριμένα, με κατα-
μετρημένο το 100% των 
ψήφων τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής:

1] ΔΗΣΥ 27,77%
2] ΑΚΕΛ 22,34%
3] ΔΗΚΟ: 11,29%
4] ΕΛΑΜ: 6,78%
5] ΕΔΕΚ: 6,72%
6] ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
     ΠΑΡΑΤΑΞΗ: 6,10%
7] ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ   –      
    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:    
    4,41%
8] ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 3,27%
9] ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ: 2,82%
10] ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: 2,31%
11] ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  
       ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 1,56%
12] ΑΦΥΠΝΙΣΗ 2020: 1,35%
13] ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ: 1,28%
14] ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ: 1%

Tο 63,9% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων εκλογέων, 
ποσοστό που μεταφράζεται 
σε 356.682 ψηφοφόρους, 
είναι το τελικό ποσοστό 
προσέλευσης των ψηφοφό-
ρων στις βουλευτικές εκλο-
γές στην Κύπρο. Το ποσοστό 
της αποχής ανήλθε σε 36,1%.

Μετά τις βουλευτικές  
εκλογές… ζητείται ελπίς!
Τι να πούμε μετά τα αποτε-

λέσματα των βουλευτικών 
εκλογών; Οφείλω να παραδε-
χθώ, ότι για άλλη μια φορά έχω 
απογοητευτεί. Όμως... όπως και 
στο παρελθόν, δεν μπορούμε να 
αφήσουμε την απογοήτευση να 
οδηγήσει στην αδράνεια. Όπως 
το τσιγάρο βλάπτει την υγεία, 
έτσι και η αδράνεια βλάπτει την 
πατρίδα... 

Γράφει ο Πανίκος Ελευθερίου*

Έχω απογοητευτεί λοιπόν... Για-
τί π.χ. οι Κερυνειώτες ψηφίζουν 
κόμματα που επιδιώκουν Διζωνι-
κή Δικοινοτική Ομοσπονδία, που 
παραδίδει την επαρχία τους στην 
Τουρκία. Έχω απογοητευτεί, γιατί 
η εμμονή σε αυτή τη «λύση» από 
τις ηγεσίες των κομμάτων, οδηγεί 
στην τουρκοποίηση ολόκληρης 
της Κύπρου. Κι ας μη νομίζουν 
κάποιοι, ότι οι ηγέτες μας δεν 
εννοούν αυτά που λένε. Δεν μπο-
ρούμε να είμαστε ήσυχοι, εφό-
σον βλέπουμε ότι η νέα πενταμε-
ρής παραμένει στον ορίζοντα. Ας 
το καταλάβουν επιτέλους! Υπάρ-
χουν «ηγέτες» / κομματάρχες 
αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, που 
είναι πολύ πρόθυμοι (το φωνά-
ζουν καθημερινά) να προσυπο-
γράψουν τη «θανατική καταδίκη» 
για τον Κυπριακό Ελληνισμό, που 
έχει όνομα: «Διζωνική Δικοινοτι-
κή Ομοσπονδία». Υπενθυμίζουμε 
ότι και το 2004 το εννοούσαν και 
χρειάστηκε να «εξεγερθούν» οι 
απλοί πολίτες, για να διασωθεί 
το κράτος μας και να πάρει παρά-
ταση η παραμονή του Κυπριακού 
Ελληνισμού στη γη που τον γέν-
νησε. Ακριβώς, καλά διαβάσατε! 
Μόνο παράταση πήραμε και με 
αυτά που βλέπουμε, το μέλλον 
δεν μπορεί παρά να είναι δυσοί-
ωνο και νεφελώδες.

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και 

θα το δούμε στη νέα πενταμερή, 
όπου οι πιέσεις αυτή τη φορά θα 
είναι αφόρητες και στην οποία 
ο Αναστασιάδης ίσως θα βρε-
θεί και πάλι με το πιστόλι στον 
κρόταφο (και ποιος μπορεί να 
του έχει εμπιστοσύνη;). Η Τουρ-
κία λέει ότι επιδιώκει λύση δύο 
κρατών και η επίσημη θέση της 
δικής μας πλευράς είναι η Διζω-
νική που κατάντησε για κάποιους 
να είναι πατριωτική θέση. Με 
τους παρουσιαστές των δελτίων 
ειδήσεων (και διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης) περίπου να πα-
νηγυρίζουν όποτε επιβεβαιωθεί 
η... αφοσίωση στην επιδίωξη για 
«λύση» Δ.Δ.Ο. Φανταστείτε τι 
έχει να γίνει, αν «υποχωρήσει» η 
Τουρκία και επανέλθει στην επιδί-
ωξη για Δ.Δ.Ο. 

Έχω απογοητευτεί, γιατί δεν 
έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των 
κομμάτων που τάσσονται ξεκά-
θαρα κατά της Δ.Δ.Ο. 

Έχω απογοητευτεί, γιατί αρκε-
τοί συμπολίτες μου προτίμησαν 
να απέχουν και έτσι παρά τη συρ-
ρίκνωση των ποσοστών τους, τα... 
«μεγάλα κόμματα» εκλέγουν πε-
ρίπου τον ίδιο αριθμό βουλευτών 
στην Κυπριακή Βουλή. 

Έχω απογοητευτεί, γιατί λόγω 
του νέου εκλογικού νόμου, σχε-
δόν το 15% του λαού δεν εκπρο-
σωπείται στη νέα Βουλή (όπως 
δυστυχώς δεν εκπροσωπούνται 
και αυτοί που επέλεξαν την απο-
χή). 

Έχω απογοητευτεί, γιατί δε 
βλέπω να υπάρχει προοπτική 
για αλλαγή πορείας. Σε λιγότερο 
από δύο χρόνια έχουμε προε-
δρικές εκλογές και δεν υπάρχει 
κάποια ένδειξη ότι μπορούμε να 
ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάτι 
διαφορετικό από αυτό που βιώ-
νουμε σήμερα (κατολίσθηση στο 
Κυπριακό, επιδίωξη για «λύση» 
που παραδίδει την Κύπρο στην 

Τουρκία, σκάνδαλα, ρουσφέτια, 
πλουτισμός και καλοπέραση των 
ολίγων, ενώ η πλειοψηφία «βυ-
θίζεται», ακατάπαυστη και ανεξέ-
λεγκτη εισροή λαθρομεταναστών, 
υπογεννητικότητα των Ελλήνων 
της Κύπρου). 

Αλήθεια, αν είχαμε σοβαρούς 
ηγέτες και σοβαρά κόμματα, δε 
θα έπρεπε το θέμα της υπογεν-
νητικότητας και το δημογραφικό 
πρόβλημα να είναι από τα πρώτα 
θέματα συζήτησης στην προεκλο-
γική εκστρατεία; Δε θα έπρεπε να 
ασχολούνται με τις ορδές των αλ-
λοδαπών που έχουν κατακλύσει 
την Κύπρο, που σε λίγο θα μας 
καταστήσουν μειοψηφία στην 
ίδια μας την πατρίδα; Για πόσο 
ακόμα νομίζουν ότι θα μπορούν 
να κάνουν εκλογές όπως τις πρό-
σφατες και θα μπορούμε, ως Έλ-
ληνες, να έχουμε τον έλεγχο του 
κράτους μας; Δε θα έπρεπε να 
κυριαρχεί το θέμα της λύσης του 
Κυπριακού στις συζητήσεις και 
στις αντιπαραθέσεις; 

Πανηγυρίζουν κάποιοι για την 
πρωτιά τους, κάποιοι για τα πο-
σοστά τους και άλλοι κλαίνε για 
την απώλεια των ψήφων και όχι 
για τα κλεμμένα εδάφη μας και 
τον κίνδυνο που διατρέχει η πα-
τρίδα. Φαίνεται να ξεχνούν ότι 
οι κάννες των Τούρκων παραμέ-
νουν στραμμένες προς το μέρος 
μας και ότι ο τελικός στόχος τους 

είναι Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 
Όχι της μισής, αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

«Το κόμμα σας τζιαι τα μμάθ-
κια σας». Το είχε πει ο Δημήτρης 
Χριστόφιας αλλά φαίνεται ότι το 
ασπάζονται και πολλοί άλλοι. Το 
θέμα είναι... αν θα αποκτήσουμε 
ΗΓΕΤΗ που θα πει... «την πατρί-
δα σας τζαι τα μμάθκια σας». Έχω 
απογοητευτεί και έχω οργιστεί, 
γιατί την επομένη των εκλογών 
ανακοινώνεται το άνοιγμα και 
πάλι των οδοφραγμάτων. Την 
επομένη, μήπως και στοιχίσει σε 
ψήφους. Για να μπει ξανά στη 
ζωή μας ο εξευτελισμός του πή-
γαινε – έλα των συμπολιτών μας 
στα κατεχόμενα εδάφη, προς ενί-
σχυση του ψευδοκράτους του κα-
τακτητή. Ζητείται ελπίς...

*Ο Πανίκος Ελευθερίου κα-
τάγεται από το χωριό Άσσια 
της κατεχόμενης Αμμοχώστου.  
Είναι τραπεζικός υπάλληλος και 
αρθρογράφος σε κυπριακά και 
ελληνικά μέσα ενημέρωσης και 
ιστοσελίδες. Συγγραφέας του 
βιβλίου «Εάλω η Κύπρος» (Εκ-
δόσεις Επιφανίου). Με αυτό το 
βιβλίο προσπαθεί να καταδείξει 
ποιες θα είναι οι επιδράσεις που 
θα έχει η λύση της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη 
ζωή των απλών ανθρώπων.

Όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέ-
ους, οι ευρωπαϊκές ελίτ και τα ευ-

ρωπαϊκά ΜΜΕ άρχισαν να καλλιεργούν 
συστηματικά την εντύπωση, ότι η Ελλάδα 
ήταν το «μαύρο πρόβατο» σ’ ένα… άσπρο 
κοπάδι. Ήταν μια υπεκφυγή, ένας τρόπος 
άρνησης του γεγονότος, ότι η ελληνι-
κή κρίση ήταν εκδήλωση της κρίσης του 
ευρώ. Η Ελλάδα ευθύνεται για την κατά-
ντια της και άξιζε επικρίσεις, αλλά αποδι-
οπομπαίος τράγος έγινε, επειδή έτσι επέ-
λεξε το ευρώ-ιερατείο.

Σταύρος Λυγερός* 
©slpress.gr

Με άλλα λόγια, οι ελληνικές ευθύνες δε 
δικαιολογούσαν τις εύκολες απαξιωτικές 
επιθέσεις. Πολύ περισσότερο, δεν αθωώ-
νει την προσπάθεια του ευρώ-ιερατείου 
να αποδώσει όλες τις δυσκολίες της Ευ-
ρωζώνης στην Ελλάδα. Στην πραγματικό-
τητα, η κρίση του ευρώ συνδέεται αφενός 
με τις αντιφάσεις του, αφετέρου με την 
απώλεια ανταγωνιστικότητας σε διεθνές 
επίπεδο.

Η Ελλάδα δεν ήταν, λοιπόν, το αμαρτωλό 
μέλος μιας ενάρετης οικογένειας. Η επέ-
κταση της κρίσης χρέους στην περιφέρεια 
της Ευρωζώνης, διέλυσε τον προπαγανδι-
στικό αυτό μύθο. Εάν ίσχυε, ούτε η Ιρλαν-
δία και η Πορτογαλία θα βρίσκονταν στο 
μηχανισμό διάσωσης, ούτε η Ισπανία και 
η Ιταλία θα δέχονταν τις επιθέσεις που 
δέχθηκαν από τις Αγορές. Με άλλα λόγια, 
οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα 
δέχθηκε κερδοσκοπικές επιθέσεις, ως ο 
πιο αδύναμος κρίκος μιας όχι και τόσο 
ανθεκτικής αλυσίδας. Η ελληνική κρίση, 
λοιπόν, δεν ήταν η εξαίρεση ενός σωστού 
κανόνα, αλλά η ακραία εκδήλωση της 
συστημικής κρίσης του ευρώ. Η Ελλάδα 
έγινε η πρώτη γραμμή του μετώπου της 
κρίσης, όχι η αιτία της κρίσης.
Ο μύθος περί «μαύρου προβάτου» είχε 

συνέπειες. Οι αρχιερείς της Ευρωζώνης 
δεν έκλεισαν με δραστικές παρεμβάσεις 
το ελληνικό ρήγμα, ώστε να αποτρέψουν 
την πρόκληση ντόμινο. Αντ’ αυτού, υιοθέ-
τησαν μια στάση παραδειγματικής τιμω-
ρίας του «μαύρου προβάτου» για να μη 
δημιουργηθεί προηγούμενο. Η θρησκευ-
τικού χαρακτήρα ηθικίστικη προσέγγιση, 
ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει από κα-
θαρτήριο και να ματώσει, χρωμάτιζε όλο 

εκείνο το διάστημα τη ρητορική όχι μόνο 
του Σόιμπλε, αλλά και της Μέρκελ και πολ-
λών άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΤΖΙΤΖΙΚΙ»
Ο τρόπος που οι αρχιερείς αντιμετώπι-

σαν το ελληνικό «τζιτζίκι» ήταν κραυγα-
λέα κοντόθωρος. Παρότι είχαν επίγνωση 
ότι η στήριξη της Ελλάδας ήταν περισσό-
τερο πράξη προστασίας της Ευρωζώνης 
παρά πράξη κοινοτικής αλληλεγγύης, 
υπέκυψαν στην ευκολία να μετατρέψουν 
τον πιο αδύναμο κρίκο σε αποδιοπομπαίο 
τράγο. Όπως παρατηρούσα τον Ιανουάριο 
του 2010, «από ένα σημείο και πέρα, η 
δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας έπα-
ψε να είναι πρόβλημα της Ευρωζώνης με 
μια χώρα – μέλος της. Στο παιχνίδι μπή-
καν δυναμικά οι Αγορές, όχι μόνο για να 
δανείσουν την Ελλάδα με τοκογλυφικά 
επιτόκια, αλλά και για να κερδοσκοπή-
σουν με το ίδιο το ευρώ. Σ’ αυτό το κλίμα 
υπηρετήθηκαν και πολιτικο-οικονομικές 
σκοπιμότητες.
«Η κυβέρνηση (Γιώργου Παπανδρέου) δε 

συνειδητοποίησε εγκαίρως την τροπή που 
έπαιρναν οι εξελίξεις. Δε συνειδητοποί-
ησε ότι η Ελλάδα γινόταν με ταχύ ρυθμό 
ο κρίκος, γύρω από τον οποίο παίζονται 
ευρύτερα παιχνίδια. Ή τουλάχιστον δεν 
έσπευσε να αντιδράσει για να αποτρέψει 
μια τέτοια εξέλιξη. Συνέχισε να κινείται με 
το δικό της βραδύ ρυθμό σε μια συγκυρία 
οξύτατης κρίσης, που απαιτούσε άμεσες 
και δραστικές παρεμβάσεις» (Καθημερινή, 
24-1-2010). 

Η παρατήρηση αυτή μετά την εκδήλωση 
της κρίσης φαίνεται αυτονόητη, αλλά στις 
αρχές του 2010 ήταν κόντρα στο ρεύμα 
της εποχής.
Το ευρώ-ιερατείο χρησιμοποίησε την 

Ελλάδα και σαν πειραματόζωο. Την αντι-
μετώπισε σαν τον άτακτο μαθητή, που 
τιμωρείται αυστηρά για να παραδειγμα-
τιστούν οι υπόλοιποι. Δοκιμάστηκε η συ-
νταγή ακραίας λιτότητας που οι άρχουσες 
ελίτ σκόπευαν να εφαρμόσουν σταδιακά 
και ως ένα βαθμό τουλάχιστον σε όλη την 
Ευρώπη. Η συνταγή, βεβαίως, εφαρμό-
στηκε πρώτα στους αδύναμους κρίκους, 
αλλά τελικώς δε γλύτωσαν ούτε οι κοινω-
νίες των ισχυρών κρίκων.

Ο ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ
Οι κυβερνήσεις των χωρών – μελών, που 

δρομολόγησαν προγράμματα λιτότητας, 
επικαλούντο τα δεινά που υφίσταντο οι 
Έλληνες για να τρομοκρατήσουν τους 
δικούς τους πολίτες και να κάμψουν τις 
αντιδράσεις τους. Από την έκβαση του ελ-
ληνικού πειράματος, κρινόταν τότε σε ση-
μαντικό βαθμό η κατεύθυνση και η έντα-
ση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτι-
κής που θα εφαρμοζόταν στην Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό ότι, όταν ο Γιώργος Πα-
πανδρέου ευθυγραμμίστηκε με τις εντο-
λές του ευρώ-ιερατείου, εισέπραξε εύση-
μα και βραβεία. Όλες οι θρησκείες έχουν 
ζωτική ανάγκη από μετανοημένους αμαρ-
τωλούς. Το δόγμα της αυστηρής δημοσι-
ονομικής πειθαρχίας δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Η Ελλάδα προβλήθηκε σαν ο αμαρ-
τωλός, που μέσα από το καθαρτήριο της 
σκληρής λιτότητας ανασυγκροτείται και 
δείχνει το δρόμο στις άλλες χώρες – μέλη 
που έχουν δημοσιονομικά προβλήματα.
Η περίοδος αυτή, όμως, διήρκεσε λίγο. 

Η βύθιση της ελληνικής οικονομίας σε 
πρωτοφανή ύφεση, προκάλεσε αποκλί-
σεις στους δημοσιονομικούς στόχους, με 
αποτέλεσμα η Τρόικα να ζητάει συνεχώς 
πρόσθετα μέτρα. Τα πρόσθετα μέτρα, 
όμως, το μόνο που κατάφεραν ήταν να 
αφυδατώσουν μια ήδη στεγνή αγορά 
και να επιτείνουν περαιτέρω την ύφεση, 
εγκλωβίζοντας την ελληνική οικονομία σ’ 
έναν καθοδικό φαύλο κύκλο.

Η Τρόικα είχε τότε σπεύσει, να αποδώ-
σει τον εκτροχιασμό του πρώτου μνημο-
νιακού προγράμματος στην υπαρκτή ολι-
γωρία του Γιώργου Παπανδρέου και των 
υπουργών του, αλλά αυτό ήταν περισσό-
τερο ένας τρόπος για να μην παραδεχτεί 
τη δική της ευθύνη παρά ένας αξιόπιστος 
απολογισμός. Γι’ αυτό και ξανασερβίρισε 
σε παραλλαγή τη δοκιμασμένη θεωρία 
περί «μαύρου πρόβατου».

Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ  
ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ
Η άσκηση εκβιασμών και το ξανασερβί-

ρισμα των προπαγανδιστικών σχημάτων, 
περί σπάταλων και τεμπέληδων Ελλήνων, 
είχαν στόχο τη διαμόρφωση κλίματος ηθι-
κής απαξίωσης. Η τακτική αυτή επιστρα-
τεύθηκε, για να προσφέρει στους Βορει-
οευρωπαίους ψηφοφόρους – φορολο-
γούμενους έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Η 
ταπείνωση, ο εξευτελισμός και η τιμωρία 
της Ελλάδας ήταν μια πολιτική τελετουρ-

γία, που είχε σκοπό να καταστήσει πιο 
εύπεπτη τη μετακύλιση στους φορολο-
γούμενους του υψηλού κόστους που κα-
νονικά έπρεπε να πληρώσουν οι τράπεζες.

Όταν η κρίση επεκτάθηκε στην ευρω-
παϊκή περιφέρεια, το ευρώ-ιερατείο τε-
μάχισε την κρίση σε ελληνική, ιρλανδική 
και πορτογαλική, αντιπαραθέτοντας τον 
εκτροχιασμό στην Ελλάδα με την πρόοδο 
σε Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ανεξαρτή-
τως αυτού, όμως, οι τρεις αυτές κρίσεις 
χρέους είχαν δύο πτυχές: Η πρώτη ήταν 
η ιθαγενής και διέφερε σε χαρακτήρα και 
σε ένταση από χώρα σε χώρα. Η δεύτε-
ρη, που ήταν και ο κοινός παρονομαστής, 
ήταν η ευρωπαϊκή πτυχή της κρίσης και 
συνδεόταν με το κοινό νόμισμα.

Με άλλα λόγια, το μείζον πρόβλημα της 
Ευρωζώνης δεν ήταν η ασωτία ορισμένων 
χωρών-μελών, όπως ισχυριζόταν υποκρι-
τικά-προπαγανδιστικά το Βερολίνο. Το 
μείζον πρόβλημα ήταν και παραμένει μέ-
χρι σήμερα, η ανισομερής ανάπτυξη και 
η διαφορά ανταγωνιστικότητας εντός της 
Ευρωζώνης, που με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο δημιουργούν αδύναμους κρίκους, 
πατώντας βεβαίως και στις υπαρκτές πα-
θογένειες των λιγότερο αναπτυγμένων 
και στέρεων οικονομιών.
Αυτά, για να μην ξεχνάμε τέτοιες επε-

τειακές ημέρες και τη σκοτεινή όψη του 
σαραντάχρονου απολογισμού της συμ-
μετοχής μας, στη λεγόμενη ευρωπαϊκή 
οικογένεια. Λεγόμενη, επειδή ο τρόπος 
που η Ευρωζώνη αντιμετώπισε την Ελλά-
δα, μόνο σε οικογένεια δεν παραπέμπει. 
Προφανώς και δεν έπρεπε να την αφήσει 
να συνεχίσει το πάρτι, προφανώς και η 
ελληνική κοινωνία δεν μπορούσε παρά 
να πληρώσει τίμημα για να υπερβεί την 
κρίση. Ο όλος χειρισμός, όμως, του ευρώ-
ιερατείου, όπως προανέφερα, δεν είχε 
κύριο στόχο την επίλυση του προβλήμα-
τος «χρέος». Εξ ου και μέχρι σήμερα, η 
Ελλάδα παραμένει αδύναμος κρίκος και 
μάλιστα υποψήφια για νέα… θεραπεία.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημερινή), 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός – διπλωματικός 
σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN 
και διευθυντής του ιστότοπου SLpress.
gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. Μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ    
Από αδύναμος κρίκος Από αδύναμος κρίκος 

αποδιοπομπαίος τράγοςαποδιοπομπαίος τράγος

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 15,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το Φεβρουάριο
Στο 15,9% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλά-

δα το Φεβρουάριο φέτος, αυξημένο σε σχέση με 
το 15,7% το Φεβρουάριο 2020 και μειωμένο σε σύγκρι-
ση με το διορθωμένο προς τα άνω 16,1% τον Ιανουά-
ριο 2021, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 
700.842 άτομα.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού 
της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.707.704 
άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 188.706 άτομα σε 
σχέση με το Φεβρουάριο 2020 (4,8%) και αύξηση κατά 
61 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021 (μη σημαντι-
κή μεταβολή).
Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυ-

ναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα 

άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) 
ανήλθαν σε 3.465.570 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 181.586 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο 2020 
(5,5%) και κατά 8.637 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 
2021 (0,2%).

Παρότι αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες 
(13,5% το Φεβρουάριο 2021 από 12,8% το Φεβρουάριο 
2020), παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο 
στις γυναίκες (19% από 19,3%).

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15-24 ετών 
το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 37,4% το Φεβρου-
άριο φέτος από 36,7% το Φεβρουάριο 2020, όπως και 
στις ηλικίες 25-74 ετών (14,9% από 14,7%).
                                                                                          © naftemporiki.gr
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Αναμείνατε ριζικές αλλαγές 
στον κοινωνικό σας κύκλο και τον τρόπο 
που βλέπετε τις φιλίες σας, καθώς η Ηλι-
ακή έκλειψη ενεργοποιεί το φιλικό και 
ομαδικό ενδέκατο οίκο σας. Ίσως εγγρα-
φείτε σε μια νέα ομάδα, ξεκινήσετε ένα 
ομαδικό έργο ή απλά γίνετε πιο ανθρωπι-
στές. Αναζητήστε ψυχές που μοιράζονται 
το όραμά σας για τον κόσμο.

Ήρθε η ώρα να βάλετε δαχτυ-
λίδι ή μια σημαντική υπογραφή, χάρη 
στην Ηλιακή έκλειψη που ενεργοποιεί 
τον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και 
συνεργασιών. Να βγείτε έξω και να 
εξερευνήσετε, να βρείτε νέα πρόσωπα 
που έχουν την ίδια φιλοσοφία ζωής με 
τη δική σας.

Η Ηλιακή έκλειψη ενεργοποιεί 
το δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, και 
ίσως κληθείτε να διδάξετε ή να μιλήσε-
τε για όσα γνωρίζετε ή να εμπλακείτε σε 
μια τοπική οργάνωση, μέσω των οποίων 
βλέπετε μια αλλαγή στον τραπεζικό σας 
λογαριασμό. Μπορεί επίσης να έχετε μια 
συνομιλία που αλλάζει την πορεία των οι-
κονομικών σας.

Είστε έτοιμοι να κάνετε μεγάλες 
επαγγελματικές κινήσεις, έχετε μοναδι-
κές ιδέες για να υλοποιήσετε τις μακρο-
πρόθεσμες φιλοδοξίες σας, χάρη στην 
Ηλιακή έκλειψη που ενεργοποιεί το φι-
λόδοξο δέκατο οίκο σας. Δοκιμάστε την 
τεχνική τού να αγωνίζεστε για ένα στόχο 
κάθε φορά και μη βιάζεστε να φτάσετε 
γρήγορα στο μεγάλο σας προορισμό.

Βάλτε σύστημα και οργάνωση 
στη ζωή σας. Η Ηλιακή έκλειψη στον κα-
θημερινό και οργανωτικό έκτο οίκο σας, 
σάς καλεί να δείτε τη ζωή με ορθολογι-
σμό και να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμείς 
υποθέσεις σας. Ίσως να αισθάνεστε ότι 
ολόκληρη η ζωή σας είναι εκτός ισορρο-
πίας παρά το γεγονός ότι προσπαθείτε 
γι’ αυτό.

Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό 
σας και τη διάθεσή σας να ωθήσετε τον 
εαυτό σας σε ένα μονοπάτι που οδηγεί 
στην ευτυχία σας. Ο ανάδρομος Ερμής 
επίσης στο ζώδιό σας, σάς βοηθά να 
επανεξετάσετε και να επαναξιολογήσετε 
την ερωτική σας ζωή, μια συνεργασία, 
ένα έργο ή μια συγγραφική προσπάθεια. 

Εάν ήσασταν σε αδράνεια 
τον τελευταίο καιρό, αυτός είναι ένας 
εξαιρετικός, θετικός μήνας για να αντι-
σταθμίσετε το χαμένο χρόνο, χάρη στην 
Ηλιακή έκλειψη η οποία ενεργοποιεί τον 
αισιόδοξο και επεκτατικό ένατο οίκο σας. 
Εάν δεν ήσασταν καλός ακροατής, ίσως 
προσπαθήσετε να ακούτε περισσότερο 
και να μιλάτε λιγότερο.

Η Ηλιακή έκλειψη ενεργοποι-
εί τον ερωτικό πέμπτο οίκο σας και σας 
κάνει κάπως τολμηρούς στα λόγια, κά-
νετε αστεία και πειράγματα, ίσως να 
είστε λίγο παραπάνω φλύαροι από το 
συνηθισμένο. Ο αέρας σας, η αυτοπε-
ποίθησή σας και η πειθώ σας, φέρνουν 
κοντά σας πολλούς θαυμαστές.

Δεδομένου ότι τώρα θα είστε 
υπερβολικά ευαίσθητοι στην ανθρώπινη 
αδικία, καθώς η Ηλιακή έκλειψη και ο ανά-
δρομος Ερμής ενεργοποιούν το συμπονε-
τικό δωδέκατο οίκο σας, θα μπορούσατε 
να ασχοληθείτε με μια φιλανθρωπική 
δραστηριότητα, η οποία θα έχει τεράστια 
συναισθηματικά οφέλη για εσάς. 

Βαδίζετε σε ένα νέο μονοπάτι 
ζωής, ίσως σε εκείνο στο οποίο τολμά-
τε άφοβα να εκφέρετε τις απόψεις σας, 
καθώς τώρα αποβάλετε τα αρνητικά συ-
ναισθήματα του παρελθόντος και τα ψυ-
χολογικά συμπλέγματα, χάρη στην Ηλια-
κή έκλειψη στο μετασχηματιστικό όγδοο 
οίκο σας. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας.

Ίσως τώρα να υπάρξουν στιγ-
μές που δε θέλετε να κάνετε τίποτα, 
απλά απολαμβάνετε τη μοναξιά σας 
με ένα καλό βιβλίο ξαπλωμένοι στον 
καναπέ σας χάρη στην Ηλιακή έκλειψη 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και 
της οικογένειας. Ίσως να ψάχνετε πε-
ρισσότερο τη μοναχική ζωή.
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Το γράψιμο, η διδασκαλία, η 
μάθηση και η έκφραση των ιδεών σας, 
επισημαίνονται από την πανίσχυρη και 
τελευταία Ηλιακή έκλειψη στον επι-
κοινωνιακό και νοητικό τρίτο οίκο σας. 
Ήρθε η ώρα να δημοσιεύσετε την εργα-
σία σας, να μάθετε κάτι νέο ή να μιλή-
σετε δημόσια για όσα γνωρίζετε. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1821: Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβά-
νουν το Βραχώρι (Αγρίνιο).
1870: Ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ζυθοποιία 

Άμστελ (Amstel). To 1968 θα εξαγοραστεί από 
τη Χάινεκεν (Heineken).
1931: Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών 

Επιστημών, με κληροδότημα του Αλέξανδρου 
Πάντου.
1965: Δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υπο-

τιθέμενη κομουνιστική δολιοφθορά σε στρατι-
ωτικές μονάδες του Έβρου. Πρόκειται για σκευ-
ωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπει-
τα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1980: Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά 

σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος στη Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την 
Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κιστ 
με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
2002: Ο Ιταλός Αντόνιο Μέουτσι αναγνωρίζε-

ται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλε-
φώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με 
τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.

«Ένας τύπος πεθαίνει και πάει 
στον παράδεισο. Φτάνοντας 

εκεί, βλέπει μπροστά του τον Άγιο 
Πέτρο, ο οποίος τον σταματάει και 
του λέει:
–  Ώπα! Για μισό, πού πας εσύ έτσι 

φουριόζος; 
– Μέσα, του απαντάει δείχνοντάς 
του την πόρτα. 
– Μέσα ε; Για κάτσε να τσεκάρω τα 
βιβλία μου…
Περνούν δυο λεπτά και τελικά τον 

βρίσκει. 

– Α, μάλιστα! Εδώ λέει πως δεν έχεις 
κάνει τίποτα πολύ κακό στη ζωή σου 
αλλά και τίποτα πολύ καλό. 
Για να σε αφήσω να μπεις, θα πρέ-

πει οπωσδήποτε να μου πεις μια 
καλή σου πράξη. 
– Εντάξει λοιπόν Άγιε, θα σου πω μια 
ιστορία: Οδηγούσα σε ένα σκοτεινό 
δρόμο το βράδυ και τι βλέπω στο 
πεζοδρόμιο; 
Δεκαπέντε αλήτες έχουν περικυκλώ-

σει μια κοπελίτσα και ετοιμάζονται 
να τη βιάσουν. 

Κατεβαίνω κι εγώ, πιάνω ότι βαρύ 
βρήκα μπροστά μου και τραβάω μια 
γερή στον αρχηγό τους, του ανοίγω 
το κεφάλι και φωνάζω στους υπόλοι-
πους: 
«Ρε μπάσταρδοι! Ή θα την αφήσετε 

ήσυχη ή θα σας…!». 
Ο Αγιος Πέτρος έχει μείνει με το στό-
μα ανοιχτό. 
– Καλά ρε θηρίο, τους κατάφερες 
όλους αυτούς μόνος σου; Πότε έγινε 
αυτό και το χάσαμε; 
– Ε, θα ‘ναι κάνα… τέταρτο!!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ 

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

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

CU
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SAINT-MARTIN

X O

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 

η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
 
 
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ. 
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων 
στον Καναδά.   

 
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή 
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας. 

 
 
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο! 
 
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.  
Vasileios Bourmpounis 
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com   
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις 
παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και 
επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε η 
ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το 
ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS  ιδρύθηκε το 1983 
και έχει την έδρα της στο Ville Saint-
Laurent του Μόντρεαλ.
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς 
εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα 
εταιρεία τροφίμων στον Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά 
υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για 
να εργαστούν στην γραμμή
Παραγωγής και Συσκευασίας 

της εταιρείας.
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο 
περιουσιακό μας στοιχείο!

Θες να μάθεις περισσότερα; 
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent 
Qc, Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com
514 745-1153
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0DOWN

Fido Payment Program
with

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

1

YES! $0 DOWN ON ACCESSORIES TOO2 

for Fido customers on select plans.

Offers subject to change without notice. A Setup Service Fee of $45 applies to set up your device and related services. Taxes extra. 1. Fido Payment Program: 0% APR on approved credit with a Fido Payment Program Agreement (FPPA) and an eligible Fido mobile plan. 
A larger down payment may be required based on our evaluation of your credit. FPPA based on full price less any down payment plus taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FPPA is in place). Any down payment 
plus taxes is due in full upon purchase.If your FPPA is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding Fido PaymentProgram balance becomes due and the promo credit (if applicable) will end. 2. Available to Fido customers with a postpaid mobile plan. 0% APR 
on approved credit with an accessory financing agreement. Total purchase cannot exceed $500 before tax per accessory financing agreement. Maximum 5 accessory financing agreements per Fido account. Accessory financing agreement based on retail price, minus any 
discounts (if applicable), plus applicable taxes; if your accessory financing agreement is terminated or your mobile plan is cancelled, the outstanding accessory financing balance becomes due. TMFido related names & logos are trademarks used under licence. © 2021 Fido

WOW YOUR WALLET

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

436, Jean-Talon St West
du Parc Metro
514 272-2355

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. West
Place-des-Arts Metro
514 669-1880

Place du Quartier  
(Chinatown)
1111, St-Urbain St
Place-des-Arts Metro
514 667-0077

Place Alexis Nihon
1500, Atwater Av.
Atwater Metro
514 939-5552

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal Metro
514 439-9934

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

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph Blvd.
Hull
819 205-1390

Visit mobifone.ca  
to see all current offers


