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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

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

Guy Ouellette
MNA for Chomedey

Εύχομαι σε όλους τους  πατέρες 
Χρόνια Πολλά 

για την Γιορτή τους !

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19 ΣΕΛΙΔΑ 31

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ

 «ΕΣΠΑΣΕ» Ο… ΠΑΓΟΣ «ΕΣΠΑΣΕ» Ο… ΠΑΓΟΣ   
έμειναν τα προβλήματαέμειναν τα προβλήματα

√ Υποσχέσεις από το «Σουλτάνο»  
√ Ο Μπάϊντεν αρνήθηκε  
   να δει τον Μητσοτάκη!

ΑΠΟ ΤΟ UPAC ΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  
ΤΟΥ CHOMEDEY GUY OUELLETTEGUY OUELLETTE 

Η συγνώμη που άργησε  
τέσσερα χρόνια 

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΑΝΔΗΜΙΑΕΛΛΑΔΑ|ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ: «Προαιρετικοί Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ: «Προαιρετικοί 

και όχι υποχρεωτικοί  και όχι υποχρεωτικοί  
οι εμβολιασμοί»οι εμβολιασμοί» 

Συνέντευξη του Διευθυντή της Α’ Παθολογικής 
Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ
Τα Σκόπια παίζουν μπάλα  Τα Σκόπια παίζουν μπάλα  
στο EURO ως… Μακεδόνες! στο EURO ως… Μακεδόνες! MONTREAL  CANADIENS MONTREAL  CANADIENS 

Μπορούν οι «Habs»  Μπορούν οι «Habs»  
να επαναλάβουν τον  να επαναλάβουν τον  

«άθλο» του 1993;«άθλο» του 1993;  

Τα ξενοδοχεία καραντίνας Τα ξενοδοχεία καραντίνας 
έχουν και... εξαιρέσειςέχουν και... εξαιρέσεις

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

Για 5.125 ταξιδιώτες 
πλήρωσε η καναδική 

κυβέρνηση!

ΣΕΛΙΔΑ 3

Στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ  Στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ  
και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πιο κοντά  Πιο κοντά  
από κάθε  από κάθε  
άλλη φοράάλλη φορά  
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Το UPAC απολογήθηκε: «Αδικαιολόγητη»  
η σύλληψη του βουλευτή Guy Ouellette
-Η σύλληψη «δε δικαιολογείται» και η UPAC ζητά συγγνώμη από τον Chomedey MNA Guy Ouellette
-Ο πρώην αστυνομικός κατηγόρησε την υπηρεσία κατά της διαφθοράς ότι χρησιμοποίησε «παγίδευση» και «εκφοβισμό»

Το Unité permanent anticorruption 
(UPAC), η αστυνομική δύναμη κατά 

της διαφθοράς του Κεμπέκ, γνωστή για τις 
δραματικές τακτικές της κατά την εκτέλε-
ση των επιχειρήσεων τους, την περασμέ-
νη εβδομάδα ζήτησε επίσημα συγνώμη 
στον ανεξάρτητο βουλευτή Guy Ouellette 
(φωτ. πάνω) που συνελήφθη από την 
UPAC πριν από τέσσερα χρόνια.

Των MARTIN C. BARRY  
& ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΟΥΣΜΑ

Ο Ouellette συνελήφθη όταν το UPAC 
πίστεψε, αδίκως – όπως αποδεικνύεται 
τώρα – ότι συμμετείχε σε διαρροή πληρο-
φοριών σε συνδυασμό με έναν πληροφο-
ριοδότη μέσα στην υπηρεσία του UPAC.
Εκείνη την εποχή, οι αξιωματικοί του 

UPAC χρησιμοποίησαν την τακτική «παγί-
δα» που περιλάμβανε την αποστολή μη-
νύματος στον Ouellette, μέσω ενός κινη-
τού τηλεφώνου που ανήκε σε φίλο του και 
ύποπτο μέλος της δύναμης UPAC που είδη 
είχαν συλλάβει. Το μήνυμα ζητούσε στον 
Ouellette, να συναντηθεί εκτάκτως με τον 
κάτοχο του κινητού τηλεφώνου και φίλου 
του αξιωματικού.

ΑΝΑΚΡΙΘΗΚΕ, ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ
Όταν ο Ouellette εμφανίστηκε στο ρα-

ντεβού παγίδα, τον συνέλαβαν, και τον 
υπέβαλαν σε μακροχρόνια ανάκριση, 
αλλά ποτέ δεν κατέθεσαν κατηγορίες ενα-
ντίον του. Πέρσι το φθινόπωρο ο βουλευ-
τής Ouellette, άσκησε μήνυση $500.000 
κατά του UPAC. Στο πλαίσιο συμφωνίας 
της επίσημης απολογίας από το UPAC 
στον Ouellette, ο τελευταίος, παραιτείται 
από την αγωγή. Οι λεπτομέρειες της συμ-
φωνίας παραμένουν προς το παρόν άγνω-
στες. Ο νέος διοικητής του UPAC Frédérick 
Gaudreau, ζήτησε επίσημα συγνώμη – σε 
έκτακτη συνέντευξη Τύπου – στον Guy 
Ouellette, για τη λανθασμένη και άδικη 
σύλληψή του στις 25 Οκτωβρίου 2017.

«Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ»
«Έκτοτε, έχουν σημειωθεί αρκετά σφάλ-

ματα στη διαδικασία που οδήγησαν στη 
σύλληψη του βουλευτή Guy Ouellette, 
ιδίως από τον πρώην διοικητή της υπη-
ρεσίας» ανέφερε η δήλωση. «Ως εκ τού-
του, κατά την αναθεώρηση της έρευνας, η 
σύλληψη του κ. Ouellette από το UPAC δεν 
ήταν δικαιολογημένη».
«Σήμερα, ζητώ συγγνώμη», συνέχισε ο 

Gaudreau. Πρέπει να μάθουμε από αυτά 
τα λάθη και να δράσουμε με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να μην ξανασυμβεί ξανά. Τώρα, 
δίνω τις διαβεβαιώσεις μου στους Κεμπε-
κιώτες ότι θα συνεχίσω να βάζω όλη μου 
την ενέργεια στην ανάπτυξη του αστυνο-
μικού μας σώματος και είμαι απόλυτα σί-
γουρος για την ικανότητα των ανακριτών 
μας για να το πετύχουμε», τόνισε.

Εκτός από το γεγονός ότι συνελήφθη, το 
UPAC κατάσχεσε παράνομα το κινητό του 
καθώς και τον υπηρεσιακό υπολογιστή 
που ανήκει στη δικαιοδοσία της βουλής 
του Κεμπέκ. Επίσης, ερευνήθηκε το σπίτι 
του Ouellette με άκυρα εντάλματα, όπως 
ανακοίνωσε πρόσφατα το UPAC.

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ»,  
ΕΙΠΕ Ο OUELLETTE
Αμέσως μετά τη σύλληψή του από το 

UPAC το 2017, και το επακόλουθο ράλι 
υποστήριξης που έλαβε από τα μέλη της 
Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ, ο Ouellette 
εκείνη την εποχή είχε κάνει μια απλή δή-
λωση στην εφημερίδα μας The Laval News.
«Όπως λέω πάντα, η αλήθεια θα λάμψει 

– είναι θέμα χρόνου», είπε σε συνέντευξή 
που μας παρεχώρησε στις αρχές του Νο-
εμβρίου 2017. «Είμαι εδώ στη βουλευτική 
μου έδρα για να συνεχίσω να υπηρετώ 
τους ανθρώπους μου – τους ανθρώπους 
του Chomedey – το οποίο για μένα είναι 
το πιο σημαντικό πράγμα. Όσο για την 
υπόλοιπη κατάσταση, θα δούμε τι θα 
συμβεί. Αλλά από τώρα και στο εξής, η 
πρώτη μου προτεραιότητα είναι η κάτοι-
κοι της περιοχής».

«ΘΥΜΑ ΠΑΓΙΔΑΣ»
Ο Ouellette είπε ότι επέμενε στη δήλω-

ση που έκανε στην Εθνοσυνέλευση εκείνη 
την εποχή. «Για τα υπόλοιπα θα αφήσω 
τους ανθρώπους να αποφασίσουν», είπε. 
«Πάντα εξυπηρετώ τον πληθυσμό και θα 
είμαι πάντα εδώ για τη δικαιοσύνη και την 
αλήθεια. Αυτό θα ισχύει για το υπόλοιπο 
της καριέρας μου, καθώς και για την υπό-
λοιπη ζωή μου».
Ο Ouellette είπε στα μέλη της Εθνοσυ-

νέλευσης ότι η σύλληψή του αποτελούσε 
«μια άνευ προηγουμένου απόπειρα εκφο-
βισμού». Υποστήριξε ότι ήταν το αποτέ-
λεσμα των απαιτήσεων που είχε ως πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
κυβερνητικών υπηρεσιών, να υποχρεώσει 
το UPAC να λογοδοτεί στην εθνοσυνέλευ-
ση όχι μόνο για τη διοικητική διαχείριση 
αλλά και για το «πόθεν έσχες» του προϋ-
πολογισμού του.
«Είμαι το θύμα μια παγίδας», είπε. 

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ένθερ-
μος υπερασπιστής της κοινωνικής δικαι-
οσύνης, των δημοκρατικών αξιών, της 
ελευθερίας του λόγου και της αλήθειας».

Όπως αναφέραμε, οι αξιωματικοί του 
UPAC είχαν χρησιμοποιήσει ένα μήνυμα 
κειμένου που στάλθηκε από κινητό τη-
λέφωνο φίλου του αξιωματικού για να 
προσελκύσουν τον Ouellette σε ραντεβού 
με τον ύποπτο διαρροής πληροφοριών. 
Ο Ouellette το αποκάλεσε «παγίδευση», 
ενώ το UPAC τότε ισχυρίστηκε ότι ήταν 
μια δικαιολογημένη τεχνική έρευνας που 
είχε εγκριθεί. 
Ο Ouellette έλαβε σταθερή υποστήρι-

ξη από όλα τα μέλη της Εθνοσυνέλευ-
σης όλων των κομμάτων, καθώς και από 
τον πρόεδρο της συνέλευσης εκείνη την 

εποχή, τον Jacques Chagnon, ο οποίος 
εξέφρασε την αγανάκτηση του σε μια βα-
ρυσήμαντη ομιλία στη βουλή του Κεμπέκ. 
Μεταξύ άλλων, υπενθύμισε ότι αυτό που 
έκανε το UPAC ήταν παράνομο, μια και 
έπρεπε να κάνει όλες τις ανάλογες διατυ-
πώσεις προς το προεδρείο της βουλής. Η 
σύλληψη του Ouellette παράκαμψε τους 
κανονισμούς προστασίας των βουλευτών, 
προπαντός στην κατάσχεση και κράτηση 
εγχειριδίων του βουλευτή που διέπονται 
από τη νομοθεσία της βουλής.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ
Ο Ouellette παρουσίασε σχεδόν όλα όσα 

έπρεπε να δηλώσει για το UPAC και τις 
εμπειρίες του με αυτό, σε ένα βιβλίο που 
έγραψε και δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 
του 2020.
Το έργο 336 σελίδων, με τίτλο «Qu’on 

accuse ou qu’on s’excuse: Les Dessous 

to mon arestation illégale» δηλαδή «Κα-
τηγορείστε ή ζητείστε συγνώμη» μπορεί 
να ήταν ο παράγοντας που ουσιαστικά 
απεκάλυψε τις διαπλοκές που είχε κάνει 
το UPAC άδικα εναντίον του. Το βιβλίο 
παρουσιάζει ωμά ότι η επίθεση κατά 
του, ήταν για να έχει πλήρη δικαιοδοσία, 
χωρίς έλεγχο από κανένα, σαν κράτος 
εν κράτη – ο πρώην διοικητής του UPAC 
Claude Lafreniere, με συμμετοχή του γα-
μπρού του, της κόρης του και του στενού 
του κύκλου που υπηρετούσαν στο UPAC. 
Ο Lafreniere παραιτήθηκε την ημέρα διε-
ξαγωγής των εκλογών, ήτοι την 1η Οκτω-
βρίου 2018.
Πάντως το βιβλίο του Ouellette που θα 

μπορούσε να γίνει το καλύτερο αστυνο-
μικό θρίλερ στον κινηματογράφο, είχε ως 
τελικό αποτέλεσμα το ΣΥΓΝΩΜΗ που έλα-
βε από το UPAC την περασμένη εβδομάδα, 
με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση. 

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

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

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

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

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey
auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

Entire Contents Copyright 2021

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

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

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

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

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

Υπεύθυνος σύνταξης / Managing editor:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

antonis@newsfirst.ca

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Costas Hovris • Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos 

peter@newsfirst.ca

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

Συντάκτες / Editorial Staff:
Martin C. Barry 
Μιχάλης Τελλίδης • Michael Tellides
Δημήτρης Ηλίας
Domenic Marinelli
Renata Isopo

Μακέτα / Layout: Media Trek

Διανομή / Distribution: Media Trek • Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

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

National Representatives:

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

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

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

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

Tel: 30 6977 56 96 72

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

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

Professional 
Sales

Secretarial
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Studies
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Pastry Making

Hotel 
Reception

PIUSCENTRE.COM
9955, Papineau Ave., Montreal, QC  H2B 1Z9

Follow us on

REGISTER TODAY:  514-381-5440

OUR PROGRAMS

Start your life! 
Live your dream!

Accounting Starting a 
Business

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Προκλητικής υποκρισίας…
Προτού διαβάσετε το παρόν άρθρο, προς αποφυγή οποιασ-

δήποτε παρεξήγησης, οφείλω να διευκρινίσω ότι δεν έχω 
κανένα απολύτως πρόβλημα με τις εκάστοτε γιορτές και τις κάθε 
είδους επετείους. 
Αντίθετα, πιστεύω ότι μας δίνουν την ευκαιρία να τιμήσουμε 

αυτούς που αγαπάμε και ακόμη να περάσουμε μαζί τους ευχά-
ριστες στιγμές.
Το πρόβλημά μου είναι το καθεαυτό «πνεύμα» των «Ημερών», 

όπου ορισμένοι, άσκοπα ή εσκεμμένα, καθιέρωσαν και όλοι 
εμείς αισθανόμαστε εξαναγκασμένοι να ακολουθούμε πιστά... 
Ο λόγος σήμερα για την «Ημέρα» του πατέρα. Λες και δεν αγα-

πάς τον πατέρα ή τη μητέρα σου και περιμένεις αυτή τη συγκε-
κριμένη μέρα να τους το δείξεις.  
Λες και δε σκέπτεσαι τον πατέρα σου τις υπόλοιπες 364 ημέρες 

του χρόνου και πρέπει να έρθει το Father›s Day για να τον θυμη-
θείς και ακόμη να χαίρονται τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα μπαρ, 
τα ζαχαροπλαστεία... Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο συναισθη-
ματικά εκμεταλλευτικό από αυτό. 

Έχουμε βέβαια και τις άλλες, ουκ ολίγες, ειδικές «Ημέρες», από 
τον καρκίνο μέχρι τα ζώα, τη μουσική, το σεξ, κλπ. Τώρα θα μου 
πείτε, έχεις πρόβλημα με την «Ημέρα» του πατέρα και της μη-
τέρας αλλά όχι με την «Ημέρα» των ωκεανών ή του Gay Pride; 

Κατ’ αρχήν η «Ημέρα» των ωκεανών δεν είναι γιορτή. Η «Παρέ-
λαση Υπερηφάνειας» πάλι είναι μια διαφορετική υπόθεση γιατί 
(παρότι δεν με βρίσκει σύμφωνο) πρόκειται για γιορτή και ένω-
ση μιας κοινότητας προς υπενθύμιση συγκεκριμένων σκοπών 
και κόντρα στο φόβο. 

Και η εργατική Πρωτομαγιά μέρα υπενθύμισης είναι αλλά οι 
περισσότεροι τη χρησιμοποιούν για να πιάσουνε το Μάη (στην 
Ελλάδα εννοείται) και να φάμε κοψίδια κι’ όχι για να διεκδική-
σουν τα δικαιώματά τους... 

Για πολλούς τέτοιες «Ημέρες» είναι πολύ σημαντικές γιατί έστω 
για μια φορά το χρόνο ο κόσμος υποθετικά αφυπνίζεται και όσοι 
έχουν χάσει ανθρώπους από τη ζωή, τιμάνε τη μνήμη τους και 
εκφράζουν τον πόνο και την ελπίδα τους. 

Βέβαια, ο κόσμος συνήθως αφυπνίζεται κι’ ύστερα ξανακοιμά-
ται σαν να μη τρέχει τίποτα. Συχνά αναρωτιέμαι, μήπως το να 
δημιουργούμε ειδικές «Ημέρες» είναι το άλλοθι μας στην αδρά-
νεια, την αδιαφορία και την άγνοια που μας χαρακτηρίζει τις 
επόμενες ημέρες του χρόνου; 
«Χρόνια σου πολλά γέρο, με συγχωρείς που άργησα νάρθω στο 

γηροκομείο (που σε πέταξα), γιατί όπως καταλαβαίνεις πρέπει 
να δουλέψουμε και δεν έχουμε καιρό να σε κοιτάξουμε...». 

Η προσωποποίηση της υποκρισίας σε όλο της το μεγαλείο...
Υποθέτω και το σέβομαι  πως κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη 

αυτές τις ιδιαίτερες «Ημέρες» μολονότι έχουν σκαρώσει τόσες 
πολλές... 
Το θέμα είναι πως ο πατέρας μας και όλοι οι οικείοι μας χρει-

άζονται πολλά περισσότερα από μια «Ημέρα». Χρειάζονται την 
αγάπη, τη φροντίδα, τη μέριμνά μας, πολύ πιο πολύ από μια 
γραβάτα, ένα πουκάμισο, ένα ρολόι, ένα γεύμα... 
Χρειάζονται γιορτή, όμως γιορτή με αληθινό νόημα, γιορτή κα-

θημερινή, γιορτή ολόκληρης ζωής...
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ πατέρα, κάθε μέρα… 

Ακροποδητί ο βιασμός συνειδήσεων
Εις την Ελλάδα, τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσε-

ως, συνιστούν μία μορφή καθεστωτικής τηλο-
ψίας, δηλαδή μία μορφή κεκαλυμμένης πλην θε-
σμικά υπέρτατης αναγνωρισμένης υπέρ-εξουσίας, 
η οποία, ένεκεν της οικονομικής αρωγής από την 
εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και την εν γένει αμέρι-
στη υποστήριξή τους, δρουν ανέλεγκτα, προπα-
γανδίζοντας και διαστρεβλώνοντας την αντικει-
μενική πραγματικότητα, με απώτερο σκοπό να 
εξυπηρετήσουν ασφαλώς όχι την αλήθεια και την 
πληροφόρηση, αλλά να εκμαυλίσουν συνειδησια-
κά τη μάζα και να την ποδηγετήσουν στανικά προς 
την εφαρμογή της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτι-
κής.

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

Οι στυγνοί αυτοί διαπρύσιοι 
κήνσορες παραπληροφόρησης, 
διαπλάθουν μία εκ του μη όντος 
πραγματικότητα και εξαπατούν 

τον κόσμο, πειθαναγκάζοντάς τον παντοιοτρόπως, 
να τηρήσει απαρεγκλίτως – ευθυγραμμιζόμενος 
άνευ αντιλογίας – προς ότι ευλαβικά προβάλλουν 
αυτά ως δήθεν αληθές και ορθό, δηλονότι οι εγκά-
θετοι δημοσιογράφοι των διατεταγμένων τηλεο-
πτικών διαύλων της εξουσίας.
Το αντίκτυπο του αφηγήματος της πανδημίας, 

παρά τις κραυγαλέες αντιφάσεις και πρόδηλες 
αστοχίες, έχει ενσπείρει διχοστασία εις την κοινω-
νία, έχοντας καλλιεργήσει ένα κλίμα εχθρότητας 
ανάμεσα εις τους νομιμόφρονες εμβολιασμένους 
και τους αντιφρονούντες ανεμβολίαστους, με ό,τι 
τούτο συνεπάγεται αυτόχρημα, για την κοινωνική 
ειρήνη.
Το κέντρο βάρους από την εγκληματική αντι-

λαϊκή και ανθελληνική πολιτική της κυβερνήσε-
ως, μετατοπίζεται τεχνηέντως εις τους κόλπους 
της κοινωνίας με τη διατεταγμένη αστυνομία να 
παρεμβαίνει υπέρ του Κράτους, φαλκιδεύοντας 
καταχρηστικά ασφαλώς, το δημοκρατικά κεκτη-
μένο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης κρίσης επί 
των προφυλακτικών μέτρων, υπό των πολιτών, ως 
προδήλως αντισυνταγματικών.
Η κυβέρνηση επιβάλλει μία πρωτόγνωρη υγειο-

νομική δικτατορία, διά της οποίας διώκει απηνώς 
οιονδήποτε την αμφισβητεί, με την απαγγελία της 
κατηγορίας «διέγερση σε ανυπακοή», ομιλούμε 
για την οιονεί πραξικοπηματική κατάλυση της 
δημοκρατίας, ήτοι να ποινικοποιείται η ελεύθερη 
έκφραση και διάδοση ιδεών του εκάστοτε πολίτη, 
με το σεσημασμένο στίγμα ότι εναντιώνεται κατά 
της αυθεντίας του Νόμου, διασαλεύοντας τη δη-
μόσια τάξη.
Οι ερπύστριες του καθεστώτος της παγκοσμι-

οποιήσεως και διά της Ελλαδικής κυβερνήσεως, 
αποβλέπει εις την πλήρη υποταγή μας, εις την 
αμαύρωση του ανθρώπινου προσώπου και τη βά-
ναυση και ιταμή προσβολή της ανθρώπινης αξιο-
πρέπειας.
Το κράτος ενθαρρύνει τους μαζικούς εμβολια-

σμούς, αποποιούμενο όμως τις ευθύνες και πα-
ρασιωπώντας τις, εξαιτίας και συνεπεία αυτού 
προκληθείσες σωματικές κακώσεις, εκβιάζοντας 
περί διακριτικής μεταχείρισης των μη εμβολι-
ασμένων, επί ποινή παραδειγματικού αποκλει-
σμού και στιγματισμού του επί πάσης εκφάνσεως 
και πτυχής του βίου τους ήτοι, προς αυτούς οι 
οποίοι θα ασκήσουν το Συνταγματικά κατοχυρω-

μένο δικαίωμά τους να διαθέσουν αυτοβούλως 
το σώμα τους και να αυτοκαθορίσουν ελεύθερα 
την υγεία τους, τηρώντας τη θεμελιώδη αρχή της 
απαιτούμενης συναίνεσης διά μία ιατρική πράξη 
ως προβλέπει αδιαστίκτως ο Ν. 3418/2005 Κώδι-
κας Ιατρικής δεοντολογίας (άρθρο 12 παρ. 1) «ο 
Ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση 
oποιασδήποτε ιατρικής πράξεως, χωρίς την προ-
ηγούμενη συναίνεση του ασθενούς», επιπρο-
σθέτως συμφώνως με τον Κώδικα της Νυρεμβέρ-
γης που περιλαμβάνει ένα σύνολο Αρχών και Κα-
νόνων ηθικής Ιατρικής δεοντολογίας (μεταξύ των 
οποίων την αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης 
του ασθενούς, την απουσία του εξαναγκασμού), 
αναγνωρίζεται ρητώς ως πρώτος κανόνας ότι «η 
εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρω-
πίνου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης, 
όπου έχει γίνει σήμερον παγκοσμίως δεκτός και 
έχει ενσωματωθεί και στο άρθρο 7 του Διεθνούς 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα («Ειδικότερα, απαγο-
ρεύεται η υποβολή προσώπου χωρίς τη συγκα-
τάθεση του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα») 
και έχει κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία, με το 
Νόμο 2462/1997 συμφώνως με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος και 
έχει αποκτήσει υπέρ-νομοθετική ισχύ.

Περαιτέρω, το έλλειμμα της Δημοκρατίας είναι 
μεγάλο εις την Πατρίδα μας, η Πόλις Εάλω, η κυ-
βέρνηση αδιαφορεί για τη δημόσια υγεία των πο-
λιτών παρωθώντας τους προστακτικά προς μία τυ-
φλή υπακοή εμβολιασμού, δίχως όμως να εξηγή-
σουν ορθά την έννοια της πανδημίας, αλλά ούτε 
και τις προδιαγραφές του εμβολιασμού αλλά και 
την έννοια της ιατρικής πράξεως, διά την άσκηση 
της οποίας ο πολίτης επιβάλλεται να ενημερωθεί 
ενδελεχώς, εμβριθώς, σφαιρικώς και επισταμέ-
νως, άνευ ετέρου τινός προτού υποβληθεί, και 
όχι να εξαναγκάζεται διά ασκήσεως ψυχολογικής 
βίας να το πράξει, δίχως ουδεμία εγγύηση.
Η εωσφορική αυτή πρακτική κατακρημνίζει εκ-

κωφαντικά παν κεκτημένο νομικού πολιτισμού και 
καταλύει παν ψήγμα Συνταγματικής νομιμότητας, 
ας ελπίσουμε εν κατακλείδι, ότι δέον όπως κατι-
σχύει η προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
μας από το να καταστούμε διά επαπειλούμενης 
βίας, υπό τη Δαμόκλειο Σπάθη της λαιμητόμου, 
της μέγγενης και της κλίνης του προκρούστη, 
αθύρματα εις τα χέρια των κοσμο-εξουσιαστών.
Το γε νυν έχον, νυν εν παντί και πάντοτε και υπέρ 

πάντων ο αγών, πάλαι τε και επ’ εσχάτων άχρι 
εσχάτων, ας νήφουμε και ας αγρυπνούμε, Στώμεν 
καλώς, Στώμεν μετά φόβου, Ελλήνων Ανάνηψις ή 
αλλέως ειπείν εξ ύπνου εγερθήναι αυθωρεί και 
παραχρήμα.
*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο με-
ταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 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 Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δί-
καιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην 
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και 
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευ-
μένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρ-
μογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 
(Α’211).
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JUSTIN TRUDEAUJUSTIN TRUDEAU
Η αδράνεια της κυβέρνησης  
θέτει σε κίνδυνο τα καναδικά  

μέσα ενημέρωσης

Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, 
Ας μπούμε κατευθείαν στο 

θέμα. Εμείς, τα μέσα ενημέρωσης 
που δημοσιεύουν αυτή την επιστο-
λή, είμαστε ανταγωνιστές. Δημοσι-
εύουμε ειδήσεις σε όλες τις περιο-
χές του Καναδά, και στις δύο γλώσ-
σες. Δε βλέπουμε συχνά τα πράγμα-
τα με το ίδιο φως. 
Αυτή η ανοιχτή επιστολή απευθύ-

νεται σε εσάς  ̶  και η θέση που της 
δίνουμε στις δημοσιεύσεις μας εί-
ναι επομένως άνευ προηγουμένου, 
όπως και η απειλή για τα μέσα ενη-
μέρωσης στον Καναδά. Και, ειλικρι-
νά, η αδράνεια της κυβέρνησής σας 
είναι τόσο σοκαριστική που απαιτεί 
έκτακτα μέτρα. 
Εδώ και μήνες, εσείς και ο Υπουρ-

γός Καναδικής Κληρονομιάς, Steven 
Guilbeault, υποσχεθήκατε να ανα-
λάβετε δράση για να ανατρέψετε τις 
μονοπωλιακές και επιθετικές πρα-
κτικές της Google και του Facebook 
που βλάπτουν τα καναδικά μέσα 
ενημέρωσης. 
Δυστυχώς, το μόνο που έχουμε μέ-

χρι στιγμής είναι λόγια. Λέξεις που, 
κάθε εβδομάδα, γίνονται όλο και 
πιο κούφιες.

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η Google και το Facebook χρησιμο-

ποιούν τον έλεγχο του διαδικτύου 
και τους εξαιρετικά εξελιγμένους 
αλγορίθμους τους για να εκτρέψουν 
το 80% όλων των εσόδων από διαδι-
κτυακές διαφημίσεις στον Καναδά. 
Μοιράζονται το έργο επαγγελματι-

ών δημοσιογράφων σε ολόκληρη τη 
χώρα, χωρίς αποζημίωση. 
Και οι δύο γίγαντες του διαδικτύ-

ου χρησιμοποιούν τη μονοπωλιακή 
τους δύναμη με τον ίδιο τρόπο σε 
όλο τον κόσμο, στερώντας από τη 
δημοσιογραφία τους οικονομικούς 
πόρους που χρειάζεται για να επι-
βιώσει. 
Αυτό δεν είναι απλά ένα καναδικό 

πρόβλημα. Η διαφορά είναι ότι άλ-
λες χώρες αντιτίθενται σε αυτό. 
Στην Αυστραλία, το κοινοβούλιο, με 

την υποστήριξη όλων των κομμάτων, 
ψήφισε νέα νομοθεσία, που απαιτεί 
από την Google και το Facebook να 
διαπραγματεύονται συλλογικά με 
τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. 
Οι νέοι αυτοί κανόνες συνοδεύο-

νται επίσης από αυστηρό μηχανι-
σμό επιβολής. 
Σε πολλές περιπτώσεις, εσείς, ο 

Υπουργός Καναδικής Κληρονομιάς 
και άλλοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι, 
δεσμεύεστε για παρόμοια μέτρα. 

Μετά από μήνες υποσχέσεων, εξα-
κολουθεί να μην υπάρχει νομοθε-
σία. 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ 
Καθώς πλησιάζουν οι θερινές δι-

ακοπές και η ισχυρή πιθανότητα 
γενικών εκλογών το φθινόπωρο, τα 
λόγια από μόνα τους δε θα είναι αρ-
κετά για να υποστηρίξουν τους Κα-
ναδούς δημοσιογράφους, κατά τη 
διάρκεια των μακρών μηνών νομο-
θετικής αδράνειας και ενόψει των 
αδυσώπητων παιχνιδιών εξουσίας 
της Google και του Facebook. 
Πράγματι, το Facebook ανακοί-

νωσε πρόσφατα βραχυπρόθεσμες 
εμπορικές συμφωνίες με μερικά κα-
ναδικά μέσα ενημέρωσης. 
Όσο τα μέσα ενημέρωσης δεν μπο-

ρούν να διαπραγματεύονται συλλο-
γικά με την Google και το Facebook, 
οι δύο πολυεθνικές θα συνεχίσουν 
να διαιρούν και να κυβερνούν, χρη-
σιμοποιώντας τη δεσπόζουσα θέση 
τους στην αγορά για να επιβάλουν 
όρους ευνοϊκούς για αυτούς. 
Η αδράνεια της κυβέρνησης έχει 

δημιουργήσει κενό και θέτει ορι-
σμένους εκδότες σε μειονεκτική 
θέση στις διαπραγματεύσεις, χωρίς 
την υποστήριξη ενός νόμου. 
Ας είμαστε σαφείς: Τα καναδικά 

μέσα ενημέρωσης δεν αναζητούν 
νέα χρηματοδότηση, νέους φόρους 
ή τέλη χρήσης. Δε ζητάμε, και σί-
γουρα δε θέλουμε – περιορισμούς 
ή κανονισμούς που επηρεάζουν την 
ελευθερία της έκφρασης. 
Στην πραγματικότητα, η υγεία της 

δημοκρατίας μας εξαρτάται από ένα 
δυναμικό και υγιές περιβάλλον μέ-
σων ενημέρωσης. 
Για να το θέσω ωμά, αυτό σημαίνει 

ότι εσείς, κύριε πρωθυπουργέ, πρέ-
πει να κρατήσετε το λόγο σας, εισά-
γοντας νομοθεσία για να σπάσετε 
το στραγγαλισμό της Google και του 
Facebook στις εφημερίδες πριν από 
τις θερινές διακοπές. Είναι θέμα πο-
λιτικής βούλησης. 
Αυτή είναι μια υπόσχεση της κυ-

βέρνησής σας. Η μοίρα των μέσων 
ενημέρωσης στον Καναδά εξαρτά-
ται από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για 
τη δημοκρατία μας. 

• Jamie Irving   
Πρόεδρος NEWS CANADA
www.levellingthedigitalplayingfield.ca 

• Γιώργος Μπακογιάννης  
• Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας
Συν εκδότες  
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ
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Καθώς η καραντίνα του ξενοδοχείου 
για πλήρως εμβολιασμένους ανθρώ-

πους λήγει τον Ιούλιο, η λυπητερή για όλα 
τα συνοριακά μέτρα μεταξύ 1ης Απριλίου 
2020 και 31 Μαρτίου 2021 ανέρχονται σε 
285 εκατομμύρια δολάρια.

Σε κοινοβουλευτικό έγγραφο που υπο-
βλήθηκε στις 31 Μαΐου στη Βουλή των 
Κοινοτήτων, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας 
του Καναδά (PHAC) αποκαλύπτει επίσης, 
ότι η Οτάβα πλήρωσε διαμονές σε ξενο-
δοχεία σε περισσότερα από 5.125 άτομα 
από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 
19 Απριλίου 2021.

Στο Τορόντο, περισσότεροι από τους μι-
σούς ταξιδιώτες που επέστρεψαν, δηλα-
δή 3.382 άτομα, φιλοξενήθηκαν εις βάρος 
της Οτάβα, σε αυτό που η Δημόσια Υγεία 
αποκαλεί «εγκαταστάσεις καθορισμένης 
καραντίνας» (IQD). Στο Μόντρεαλ, ο αριθ-
μός των ταξιδιωτών που έμειναν σε IQD 
ήταν 895, σε σύγκριση με 444 στο Βανκού-
βερ.
Το PHAC παραμένει ασαφές, σχετικά με 

τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να 
αποφασίσει ποιος μπορεί να επωφεληθεί 
από μια αμειβόμενη διαμονή σε ξενοδο-
χείο, αλλά εξηγεί ότι είναι ένα «έσχατο 
μέτρο». Επίσης, δεν προσδιορίζει με ακρί-

βεια πόσα από τα 285 εκατομμύρια δολά-
ρια χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.
Το Global ανέφερε τον Απρίλιο ότι ήταν 

πολύ εύκολο να φορτώσει κανείς στην 
πλάτη τω φορολογούμενων πολιτών τη 
διαμονή του ξενοδοχείου, για παράδειγ-
μα δηλώνοντας ότι υπάρχουν αρκετά 
χρήματα για τα έξοδα του ξενοδοχείου ή 
παραποιώντας ένα λάθος στην κράτηση, 
επιλέγοντας μια λανθασμένη ημερομηνία.
«Συνήθως», λέει η PHAC, «η κυβέρνηση 

πληρώνει για ταξιδιώτες που είτε είχαν 
θετικά αποτελέσματα για το COVID-19 
κατά την άφιξή τους, οι οποίοι δεν είχαν 
δοκιμαστεί πριν από την άφιξη ή που δεν 
είχαν σχέδιο καραντίνας που να κρίθηκε 
«κατάλληλο» από τις συνοριακές υπηρε-
σίες». 

Για να είναι «κατάλληλο» το σχέδιο καρα-
ντίνας των ταξιδιωτών – βάσει του νόμου 

για την καραντίνα – πρέπει να αποδείξουν 
(οι ταξιδιώτες) ότι έχουν ένα μέρος για να 
απομονωθούν, όπου θα έχουν πρόσβαση 
σε βασικές ανάγκες. Την περασμένη εβδο-
μάδα, η κυβέρνηση αύξησε τα πρόστιμα 
από 3.000$ σε 5.000$ για εκείνους που 
αρνούνται την καραντίνα ξενοδοχείων.

ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΑ  
ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ
Οι ομοσπονδιακοί υπουργοί ανακοί-

νωσαν, ότι το μέτρο θα λήξει στις αρχές 
Ιουλίου για άτομα που έλαβαν τη δεύτερη 
δόση εμβολίου COVID-19 τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν εισέλθουν στη χώρα. Ωστό-
σο, τα εμβόλια που χορηγούνται πρέπει 
να είναι τα ίδια που εγκρίνονται επί του 
παρόντος από την Καναδική Δημόσια 
Υγεία, δηλαδή αυτά των Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca και Johnson & Johnson.
Αυτή η απόφαση πέφτει σχεδόν δύο 

εβδομάδες την ημέρα μετά τη δημοσίευ-
ση μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων, στην 
οποία η υποχρεωτική καραντίνα στο ξε-
νοδοχείο επικρίθηκε έντονα. Η επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων αναφέρθηκε σωστά 
στο «υψηλό» διοικητικό κόστος και στους 
«σημαντικούς πόρους» που συνεπάγεται, 
εκτός από την προφανή ευκολία παρά-
καμψης της υποχρέωσης περνώντας από 
τα χερσαία σύνορα με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες.

Η χαλάρωση δεν ισχύει για τουρίστες, 
αλλά μόνο για Καναδούς πολίτες και κα-
τοίκους, καθώς και για βασικούς εργαζό-
μενους και διεθνείς φοιτητές.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Διακυβερ-

νητικών Υποθέσεων, Ντομίνικ Λεμπλάντ, 
διευκρίνισε ότι «αυτές οι αλλαγές θα γί-
νουν μόνο εάν ο αριθμός των περιπτώσε-
ων συνεχίσει να μειώνεται και η εκστρα-
τεία εμβολιασμού συνεχίσει να πηγαίνει 
καλά».

ΑΣΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα 285 εκατομ-

μύρια δολάρια αλληλεπικαλύπτονται με 
άλλα έξοδα, όπως η δημιουργία τοποθε-
σιών εθελοντικής απομόνωσης σε ορισμέ-
νους δήμους που τους στερούνται, «αυ-
ξημένη επιτήρηση» κατά του COVID-19 σε 
σημεία εισόδου και ενίσχυση των εθνικών 

ταξιδιών και πρόγραμμα υγείας στα σύνο-
ρα.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του PHAC, πα-

ραμένει «αδύνατο» προς το παρόν να 
αποκαλυφθεί ακριβώς το κόστος διαμο-
νής αυτών των 5.112 ξενοδοχείων, λόγω 
πληροφοριών που θα μπορούσαν να δι-
αταράξουν την αγορά, ιδίως όσον αφορά 
τη διαχείριση εγκαταστάσεων καραντίνας 
από τον ιδιωτικό τομέα.

ΕΝΑ «ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ» ΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το τέλος της υποχρεωτικής καραντίνας 

στο ξενοδοχείο για πλήρως εμβολιασμέ-
να άτομα, συνεπάγεται απαραίτητα επα-
λήθευση του ιστορικού εμβολιασμού των 
ατόμων που εισέρχονται στη χώρα.

Ο υπουργός LeBlanc επεσήμανε ότι ένα 
«είδος διαβατηρίου εμβολιασμού» ανα-
πτύσσεται επί του παρόντος σε συνεργα-
σία με τις επαρχίες. Αυτό το διαβατήριο 
εμβολιασμού, το οποίο, σύμφωνα με τον 
κ. LeBlanc, μια «μακροπρόθεσμη και πολύ 
πιο μόνιμη λύση», δε θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί παρά μόνο μετά την πρώτη 
φάση χαλάρωσης στις αρχές Ιουλίου.

Μέχρι τότε, ο υπουργός ανέφερε ότι 
προετοιμάστηκε μια απλούστερη εναλλα-
κτική λύση για την απόδειξη του εμβολια-
σμού στα σύνορα. 

Αριθμοί επιβατών που τους  
πληρώθηκαν τα ξενοδοχεία:

ΠΟΛΗ         ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Τορόντο  3.382
Μόντρεαλ 895
Βανκούβερ  444
Κάλγκαρι 297
Φρέντρικτον  48
Ρεγκίνα   25
Γουίνιπεγκ 12
Χάλιφαξ  4
Κελόουνα 1
Σαίντ Τζον  1
Άγνωστο  
όνομα πόλης 16
 
ΣΥΝΟΛΟ  5.125
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Καθώς πλησιάζει η 1η Ιουλίου, η 
Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων 

και Στέγασης, κα Andrée Laforest (φωτ. 
πάνω), αναπτύσσει ένα ισχυρό σχέδιο 
δράσης για να υποστηρίξει τους Κεμπε-
κιότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
λόγω της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δράσης, 
εφαρμόζονται τα παρακάτω νέα μέτρα: 

1) Συμπλήρωμα ενοικίασης (PSL) 
Χάρη σε μια σημαντική επένδυση ύψους 

60,2 εκατομμυρίων δολαρίων, 2.500 νοι-
κοκυριά που έχουν ανάγκη θα λάβουν βο-
ήθεια για την πληρωμή του ενοικίου τους 
μέσω νέων μονάδων συμπληρώματος 
ενοικίου. 

Συνολικά, 1.500 νοικοκυριά θα μπορούν 
να βοηθηθούν μέσω μονάδων συμπλη-
ρώματος ενοικίου έκτακτης ανάγκης, που 
είναι ήδη διαθέσιμες για να καλύψουν 
τη ζήτηση της 1ης Ιουλίου και χορηγήθη-
καν σύμφωνα με διάφορες σημαντικές 
χαλαρώσεις. Από αυτόν τον αριθμό, 400 
προορίζονται ειδικά για άτομα που έχουν 
έλλειψη στέγης και 100 για γυναίκες θύ-
ματα ενδοοικογενειακής βίας. 
Αυτή η βοήθεια θα τους επιτρέψει να 

πληρώσουν ενοίκιο, που ισοδυναμεί με 
το 25% του εισοδήματός τους, όπως και 
στην κοινωνική στέγαση. 

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ σχεδιάζει επί-
σης να υποστηρίξει 1.000 επιπλέον νοι-
κοκυριά, παρέχοντας όσες μονάδες συ-
μπληρώματος ενοικίου στο πλαίσιο του 
προγράμματος συμπληρωματικών ενοικί-
ων – ιδιωτική αγορά. 

2) Ενίσχυση στους δήμους 
Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης αυ-

ξημένη βοήθεια ενός κονδυλίου 2 εκα-
τομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των 
δήμων, που θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά 
στην επικράτειά τους. 

Αυτές οι δράσεις που υλοποιούνται από 
τους δήμους μπορούν να λάβουν τη μορ-
φή προσωρινής στέγασης και αποθήκευ-
σης κινητής περιουσίας. 

Μια άλλη σημαντική καινοτομία: επι-
τρέπεται σε όλους τους δήμους να έχουν 
πρόσβαση σε αυτήν την οικονομική βοή-
θεια ανεξάρτητα από το ποσοστό κενών 
θέσεων.  

3) Παράταση των ωρών λειτουργίας 
αναζήτησης στέγης SHQ

Για την υποστήριξη των γραφείων στέ-
γασης, το SHQ κινητοποιεί επίσης το προ-
σωπικό του για να καλύψει τις αυξημένες 
ανάγκες των νοικοκυριών που αναζητούν 
στέγαση. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελα-
τών της SHQ (1 800 463-4315) θα λειτουρ-
γεί επομένως με εκτεταμένο πρόγραμμα 
τα σαββατοκύριακα 26 και 27 Ιουνίου, κα-
θώς και στις 3 και 4 Ιουλίου. 
Οι πολίτες που αναζητούν διαμονή κα-

λούνται να επικοινωνήσουν μαζί του. Τα 
γραφεία στέγασης θα έχουν επίσης μια 
υπηρεσία έκτακτης ανάγκης προσβάσιμη 
την 1η Ιουλίου για να ανταποκριθούν σε 
ενοικιαστές που έχουν ανάγκη. 

Επιπρόσθετα, στις 31 Μαΐου, ο Υπουργός 
ανακοίνωσε ότι τα γραφεία στέγασης εί-
χαν πλέον τη δυνατότητα να υπογράψουν 
μισθώσεις, προκειμένου να αποτελέσουν 
προμήθεια κατοικιών διαθέσιμων σε νοι-
κοκυριά που έχουν ανάγκη την 1η Ιουλίου.
Αυτή η ανακοίνωση είναι επιπρόσθετη, 

των διαδοχικών προσπαθειών της κυβέρνη-
σης του Κεμπέκ να αυξήσει τον εφοδιασμό 
κατοικιών και να βοηθήσει τον πληθυσμό 
σε όλες τις περιοχές, όπως οι ακόλουθες: 

-Αθροιστικές επενδύσεις άνω των 730 
εκατομμυρίων δολαρίων για την οικοδό-
μηση πάνω από 8.000 προσιτών μονά-
δων κοινωνικής στέγασης
-Προσθήκη 100 εκατομμυρίων δολαρί-

ων για την ανακαίνιση περισσότερων 
από 500 οικιστικών μονάδων σε κατοικί-
ες χαμηλού ενοικίου στο Μόντρεαλ, ορι-
σμένες από τις οποίες έχουν αποκλειστεί 
από το 2014
-Σύναψη μιας μοναδικής συνεργασίας 

151 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της 
κυβέρνησης του Κεμπέκ, της κυβέρνη-
σης του Καναδά, του Fonds de solidarité 
FTQ, του Ivanhoé Cambridge και πολλών 
άλλων συνεργατών, για την προσθήκη 
1.500 προσιτών οικιστικών μονάδων στο 
Κεμπέκ
-Χαλάρωση των κανόνων επιλεξιμότη-

τας για άμεση διάθεση περίπου 700 οικι-
στικών μονάδων.

«Η 1η Ιουλίου ανησυχεί συχνά πολλούς 
Κεμπεκιότες που αναζητούν στέγαση. Αυ-
τός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρ-
νησή μας εργάζεται για να αυξήσει την 
προσφορά διαθέσιμων κατοικιών, ενώ 
εφαρμόζει ένα σχέδιο δράσης για την 
περίοδο μετακίνησης. Τις τελευταίες 
εβδομάδες, αρκετά άτομα κατάφεραν να 
βρουν κατοικία χάρη στην υποστήριξη των 
γραφείων στέγασης. Σήμερα, για το ισχυ-
ρό σχέδιο δράσης που αναπτύσσουμε, 
επενδύουμε περισσότερα από 62 εκατομ-
μύρια δολάρια και αυτά είναι πρόσθετα 

μέτρα που εφαρμόζουμε για να δώσουμε 
σημαντική ώθηση σε χιλιάδες νοικοκυριά. 
Εκτός από τις παροχές σε όλους τους δή-
μους με τα απαραίτητα εργαλεία για την 
υποστήριξη των πολιτών, το προσωπικό 
της SHQ θα είναι επίσης διαθέσιμο κα-
θημερινά για να υποστηρίζει όσους ανα-
ζητούν στέγαση», είπε η Andrée Laforest, 
Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και Στέ-
γασης και Υπουργός υπεύθυνος για την 
περιοχή Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έκτα-
κτης ενοικίασης και του προγράμματος 
δημοτικής επιδότησης, οι αλλαγές που 
έγιναν στους κανόνες περιλαμβάνουν την 
ιεράρχηση των αιτημάτων που υποβάλλο-
νται από θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 
ανεξάρτητα από τους όρους διαμονής και 
ιθαγένειας και την αύξηση του αριθμού 
των ιδιωτικών κατοικιών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για συμπλήρωμα ενοικίου 
για άτομα με χαμηλό εισόδημα, αυξάνο-
ντας το μέσο όριο ενοικίου αγοράς (LMM).
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC
Ως ηγέτης στη στέγαση, η αποστολή της 

SHQ είναι να καλύψει τις ανάγκες στέγα-
σης των πολιτών του Κεμπέκ. Για να γί-
νει αυτό, προσφέρει προσιτές ή χαμηλής 
ενοικίασης κατοικίες και προσφέρει μια 
σειρά προγραμμάτων βοήθειας που προ-
ωθούν την κατασκευή και ανακαίνιση κα-
τοικιών, την προσαρμογή του σπιτιού και 
την ιδιοκτησία κατοικίας. 

Επιπλέον, η SHQ ενθαρρύνει τη δημι-
ουργία συνεργασιών με κοινότητες, τη 
συνεργασία μεταξύ τοπικών φορέων και 
την καινοτομία.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ  

Σχέδιο δράσης  Σχέδιο δράσης  
του SHQτου SHQ

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ

ΠΑΚΤΩΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝΠΑΚΤΩΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    
για τα μέτρα στα σύνοραγια τα μέτρα στα σύνορα

Η κυβέρνηση πλήρωσε την καραντίνα  Η κυβέρνηση πλήρωσε την καραντίνα  
σε ξενοδοχείο 5.125 ταξιδιωτώνσε ξενοδοχείο 5.125 ταξιδιωτών
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Ο διευθυντής της Α’ Παθολογικής 
Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, Σω-

τήρης Αδαμίδης* (φωτ. δεξιά), μιλάει 
στο zougla.gr για τα είδη των κορωνοϊών, 
τη θνησιμότητα και τη μεταδοτικότητά 
τους. Εξηγεί για ποιο λόγο δεν είναι ανα-
γκαίοι οι εμβολιασμοί σε όλες τις ομάδες 
του πληθυσμού, καθώς και για την πορεία 
της επιδημιολογικής κατάστασης το Σε-
πτέμβριο.

Συνέντευξη: Λυδία Καραθανάση
© zougla.gr

Σύμφωνα με τον κ. Αδαμίδη, οι λοιμώ-
ξεις αυτές, που είναι οικογένεια ολόκληρη, 
έχουν διακυμάνσεις. Κάποιοι από αυτούς 
δεν προκαλούν απολύτως τίποτα στον αν-
θρώπινο οργανισμό, ενώ άλλοι οδηγούν 
σε σοβαρή νόσηση, όπως ο τελευταίος, ο 
Sars-CoV-2. Η ομάδα αυτή έχει 7 τουλάχι-
στον ιούς που μπορούν να προσβάλουν 
τον ανθρώπινο οργανισμό. Εξ αυτών, 3-4 
είναι αυτοί που θα παρουσιάσουν την 
ήπια συμπτωματολογία.
Το 2002 πάλι από την Κίνα ξεκίνησε μία 

λοίμωξη, η οποία οδηγούσε σε σημαντικά 
ποσοστά νόσησης και η οποία προκαλού-
σε το σύνδρομο της απλής αναπνευστικής 
λοίμωξης, όμως περιορίστηκε γρήγορα. 
Η λοίμωξη αυτή είχε θνητότητα περίπου 
10%.  

Δέκα χρόνια αργότερα, στη Μέση Ανατο-
λή, παρουσιάστηκε πάλι μία λοίμωξη από 
την οικογένεια των κορωνοϊών, γνωστή 
ως σύνδρομο MERS. Εκεί είχαμε εκτίναξη 
της θνησιμότητας, με ποσοστό 34-35%.

Όσον αφορά στην κοινή γρίπη, ο κ. Αδα-
μίδης αναφέρει ότι η μεταδοτικότητα εί-
ναι η μισή από αυτή του Sars-CoV-2 ενώ η 
θνησιμότητα είναι 0,1%.

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ  
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,  

Η ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΤΑΝ  
ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ  

ΤΟΥ SARS-COV-2;
«Φαίνεται ότι εκεί διαφοροποιούνται. 

Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για λοι-
μώξεις που, παρά την υψηλή τους θνη-
τότητα, αυτοπεριορίστηκαν με ελάχιστες 
παρεμβάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας, και οι οποίες αφορούσαν κυ-
ρίως ορισμένες συστάσεις για τα ταξίδια 

και προς τις τοπικές υγειονομικές Αρχές, 
κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες για την 
αποφυγή της μεταδοτικότητας. Μετά από 
αυτούς τους τρεις, είναι και άλλοι τέσσε-
ρις ιοί που μπορούν να προσβάλλουν τον 
ανθρώπινο οργανισμό με ήπια κυρίως 
συμπτωματολογία, όπως βήχα, μυαλγίες 
και κεφαλαλγία, χωρίς να προχωρούν σε 
λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού».

ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ  
ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ…

«Η μεταδοτικότητα του τελευταίου που 
εισπράξαμε είναι αρκετά υψηλή, όμως 
δε φτάνει στα ποσοστά μεταδοτικότητας 
του ιού της ιλαράς, η οποία αγγίζει το 
18%. Στην περίπτωση του Sars-CoV-2 μι-
λάμε για ποσοστό 3-4%».

Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  
ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ 0,65%;

«Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω».

ΠΟΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  
ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ «ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ» 

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ;
«Όταν μιλάμε για οριστική απαλλαγή, 

δεν εννοούμε να εξαφανιστεί ο ιός από 
το παγκόσμιο τοπίο. Ακόμα και ο MERS 
και άλλοι κορωνοϊοί, από τους οποίους 
σίγουρα υπάρχουν κρούσματα αλλά δε 
φαίνονται, δεν προσμετρώνται εύκολα 
με αναζήτηση στα συγκεκριμένα σημεία 
του πλανήτη, έχουν εξάρσεις και υφέσεις. 
Όπως και με τον ιό της γρίπης, θα έχουμε 
εποχικές εξάρσεις. Αυτός είναι ένας ανα-
πνευστικός ιός. Θα έχουμε κρούσματα».

«Η ΑΝΟΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ»

«Πολλοί συνάδελφοί μου μιλούσαν για 
χιλιάδες νεκρούς, αν ανοίγαμε την κοινω-
νία και την οικονομία. Αυτοί οι συνάδελ-
φοι διαψεύστηκαν παταγωδώς. Έλεγαν 
ότι επειδή ανοίξαμε μετά το Πάσχα θα 
είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Αυτή η συλλογι-
στική ήταν λάθος από την αρχή. Κι αυτό 
γιατί, αγνοούσε ένα σημαντικό στοιχείο, 
το ανθρώπινο ανοσοποιητικό, που δεν 
κοιμάται και λειτουργεί σε ένα επίπεδο 
κυτταρικής ανοσίας. Η όποια προστασία 

παρέχεται από το ανθρώπινο ανοσοποιη-
τικό δε φαίνεται πάντα στο επίπεδο των 
αντισωμάτων, είναι αφανής. Αυτή, λοι-
πόν, η ανοσία, η οποία έρχεται μέσα από 
τη φυσική επαφή με τον ιό, έχει διατρέ-
ξει στην ελληνική και παγκόσμια κοινωνία, 
αλλά δεν είναι ορατή. Όσοι υπολογίζουν 
σε καταστροφολογικές κατευθύνσεις, εί-
ναι αυτοί οι οποίοι αγνοούν ακριβώς αυτή 
την παράμετρο. Η ανοσία μας δεν είναι 
πάντα αποκλειστικά εξαρτώμενη από την 
τεχνητή ανοσοποίηση, δηλαδή τους εμβο-
λιασμούς» αναφέρει ο κ. Αδαμίδης.

«ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ  
ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ»

«Οι αναγκαστικοί εμβολιασμοί είναι βαρ-
βαρότητα, ακόμα και αν το λένε νομικοί 
και άλλοι κύκλοι που δεν έχουν όμως κα-
μία σχέση με την ιατρική. Δεν μπορεί να 
είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί. Πρέ-
πει να είναι προαιρετικοί, ο κόσμος να εί-
ναι ενημερωμένος και να βλέπει τα οφέλη.
»Δεν έχει νόημα να επιβάλλεις υποχρε-

ωτικό εμβολιασμό και μάλιστα σε ηλικίες 
οι οποίες, ακόμα και αν νοσήσουν, το περ-
νούν χωρίς να το καταλάβουν. 

Είναι σημαντικό να υπάρξει εφαρμογή 
τέτοιων οδηγιών σε ομάδες ατόμων που 
θα κινδυνεύσουν περισσότερο. Αν γινό-
ταν αυτό, δε θα είχαμε και έλλειμμα στην 
τροφοδοσία των εμβολίων.
»Να τονίσω επίσης, ότι δεν είναι μέσα 

στις δικές μου προβλέψεις η αναγκαιό-
τητα επαναληπτικών εμβολιασμών σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ίσως να μη 
χρειαστεί, καθώς μελέτες δείχνουν ισόβια 
ανοσία, είτε σε αυτούς που έχουν νοσήσει 
είτε σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί» 
διευκρινίζει ο κ. Αδαμίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΚΥΜΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

«Σαφώς θα έχουμε και κρούσματα που 
θα διαφύγουν. Το Μάρτιο του 2020 ήμουν 
ο πρώτος που είχα πει να κλείσουμε τα 
σύνορα, ειδικά προς την πλευρά της Τουρ-
κίας, και να επιβάλουμε τον έλεγχο για 
την πιθανή λοίμωξη σε όσους εισέρχονταν 
στη χώρα. Έστω και τώρα, είναι καλό που 
υιοθετήθηκε. Ωστόσο, θα υπάρξουν κά-
ποια περιστατικά που θα ξεφύγουν και 
θα προκαλέσουν μια μικρή διασπορά σε 
κάποιες περιοχές, αλλά θα είναι ελεγχό-
μενα» καταλήγει ο κ. Αδαμίδης.

*Ο Σωτήρης Αδαμίδης είναι Παθολόγος, Δι-
ευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού 
Κέντρου Αθηνών. Αποφοίτησε από την Ια-
τρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
αναγορευτεί Αριστούχος Διδάκτωρ του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Έχει σημαντικό κλινι-
κό και ερευνητικό έργο. Είναι Πρόεδρος της 
ESoDiMeSO (European Society of Diabetes, 
Metabolic Syndrome and Obesity), Πρόεδρος 
της Επιτροπής Έγκρισης Διενέργειας Επιστη-
μονικών Πρωτοκόλλων Ιατρικού Αθηνών, κα-
θώς επίσης και μέλος των: American Diabetes 
Association, American Heart and Stroke 
Association, Crohn’s & Colitis Foundation 
of America, American College of Chest 
Physicians, European Association for the 
Study of Obesity, Vascular Biology Working 
Group (The University of Florida College of 
Medicine), Southern Medical Association USA. 
Έχει τακτική συμμετοχή στα ετήσια συνέδρια 
επιστημονικών εταιρειών, όπως οι American 
Diabetes Association, European Society Of 
Cardiology, EASO και άλλες. Έχει σημαντικό 
συγγραφικό έργο και σειρά δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά.

Πηγή: https://www.zougla.gr/greece/article/
i-anagastiki-emvoliasmi-ine-varvarotita
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είναι βαρβαρότητα»είναι βαρβαρότητα»
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1% RATE
REDUCTION

O Covid-19 ήταν καταστροφικός. Μια 
μελλοντική πανδημία θα μπορούσε 

να είναι χειρότερη. Εάν οι επιστήμονες 
χρησιμοποιούσαν κλίμακα για την κα-
τηγοριοποίηση των πανδημιών όπως οι 
τυφώνες, το ποσοστό θνησιμότητας του 
Covid-19 θα ήταν πιθανότατα στην «κα-
τηγορία 2» από πέντε, σύμφωνα με τον 
Ρίτσαρντ Χάτσετ, πρώην σύμβουλο του 
Λευκού Οίκου που είναι επικεφαλής της 
Συμμαχίας για τις Καινοτομίες Ετοιμότη-
τας Επιδημιών. «Ποιά είναι η χειρότερη 
περίπτωση; Θα είναι πολύ χειρότερα από 
τον Covid» τόνισε ο Χάτσετ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, 
ο φόβος μιας νέας παγκόσμιας κρίσης, 
μαζί με την πιθανή επανεμφάνιση ενός 
πιο θανατηφόρου ιού, ωθούν τους ερευ-
νητές στην έναρξη προετοιμασιών για 
την επόμενη ημέρα, παρά το γεγονός ότι 
ο κορωνοϊός εξακολουθεί να καλπάζει σε 
ορισμένες περιοχές. 

Ερευνητές και κυβερνήσεις θέλουν να 
σπάσουν τα ρεκόρ ανάπτυξης εμβολίων 
που σημειώθηκαν στη διάρκεια αυτής 
της πανδημίας, αξιοποιώντας τεχνολογί-
ες όπως mRNA και χτίζοντας ισχυρότερο 
σύστημα που μπορεί να ανταποκριθεί 
γρήγορα για να σταματήσει την εξάπλωση 
των επόμενων πανδημιών.

Η ομάδα του Χάτσετ οραματίζεται ένα 
μέλλον στο οποίο τα εμβόλια κατά μετα-
δοτικών ασθενειών θα μπορούν να ανα-
πτύσσονται σε 100 ημέρες, μια πρόκληση 
την οποία έχουν αναλάβει η Βρετανία και 
οι ΗΠΑ. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται τη 
συνεισφορά πλούσιων κυβερνήσεων που 
ηγήθηκαν της κούρσας του εμβολιασμού 
των πληθυσμών τους, μαζί με εταιρείες 
που αναπτύσσουν εμβόλια και θεραπείες. 
Την προηγούμενη εβδομάδα, φαρμα-

κοβιομηχανίες όπως Pfizer Inc., Bristol 
Myers Squibb Co., Sanofi, Novartis AG, 
Roche Holdings AG, GlaxoSmithKline Plc 
υποστήριξαν την αποστολή για το εμβόλιο 
των 100 ημερών.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο 

πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που 
περιλαμβάνεται στην πρωτοβουλία που 
ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Γερμα-
νία. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ένα νέο 
παγκόσμιο κέντρο στο Βερολίνο θα βασι-
στεί σε δεδομένα, ΑΙ και άλλες ανεπτυγ-
μένες τεχνολογίες για να προσπαθήσουν 
να προβλέψουν και να εμποδίσουν νέες 
μεγάλες εξάρσεις. 
Επιπρόσθετα, ένα ανεξάρτητο πάνελ του 

ΠΟΥ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός 
χρηματοδοτικού εργαλείου που θα δια-
σφαλίσει μέχρι 10 δις δολάρια ετησίως 
για τη χρηματοδότηση μέτρων ετοιμότη-
τας, έχοντας καθορίσει τις αστοχίες, τα 
κενά και τις καθυστερήσεις, που επέτρε-
ψαν την παγκόσμια εξάπλωση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού που έχει κοστίσει τη 
ζωή σε 3,75 εκατ. ανθρώπους.
Ο Ρατζίβ Βενκάγια, ο άνθρωπος που 

ανέπτυξε το σχέδιο για την πανδημία της 
γρίπης στις ΗΠΑ και ηγήθηκε των προ-
σπαθειών της κυβέρνησης Τζόρτζ Μπους, 
δήλωσε ότι οι οικογένειες κορωνοϊού και 
γρίπης κυριαρχούν στις λίστες με τις πα-
γκόσμιες απειλές, όμως άλλα παθογενή 
αποτελούν δυνητικούς κινδύνους επίσης. 

Νέες μεταδοτικές ασθένειες ανακαλύ-
πτονται με μέσο ρυθμό άνω των τριών 
ετησίως τις τελευταίες δεκαετίες. Σχεδόν 
τα τρία – τέταρτα προέρχονται από ζώα.

Ενώ ο ιός που προκαλεί τον Covid-19 εξα-
πλώθηκε ταχύτατα μολύνοντας περίπου 
175 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι πολύ 
λιγότερο θανατηφόρος από τον SARS και 
τον MERS. 

Ο Χάτσετ δήλωσε ότι το εκτιμώμενο πο-
σοστό θνησιμότητας του κορωνοϊού είναι 
0,5%, την ώρα που ο SARS είχε ποσοστό 
10% και ο MERS ποσοστό 34%.

Ο Βενκάγια, πρόεδρος της Takeda 
Pharmaceuticals στον τομέα ανάπτυξης 
εμβολίων, εκτιμά ότι ένας μελλοντικός ιός 
θα μπορούσε να συνδυάζει την ευκολία 
εξάπλωσης και το υψηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας. 

Μια άλλη πιθανότητα είναι ένας ιός που 

επηρεάζει σοβαρά μέρη του πληθυσμού 
εκτός των ηλικιωμένων και των ανθρώ-
πων με προβλήματα υγείας. Η πανδημία 
της γρίπης του 1918 έπληξε σκληρά αν-
θρώπους ηλικίας 20-40. 
«Μια από τις ανησυχίες που έχω είναι 

πως οι άνθρωποι θα περιορίσουν τη φα-
ντασία τους στο πόσο κακή ήταν αυτή η 
πανδημία και θα ξεχάσουν ότι θα μπορού-
σε να ήταν χειρότερα» δήλωσε ο Βενκάγια 
για να προσθέσει: «Μερικοί μπορούν να 
που ότι αυτή είναι η κρίση είναι ένας άλ-
λος τρόπος να το δει κανείς σαν προειδο-
ποίηση για μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση 
στο μέλλον».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Τεχνολογίες όπως mRNA, η προσέγγιση 

των Moderna Inc και Pfizer-BioNTech, θε-
ωρείται βασικός πυλώνας για την πανδη-
μική στρατηγική. 
Τα εμβόλια αυτού του τύπου μπορούν 

να επιτρέψουν στις χώρες που δεν έχουν 
παραγωγική δυναμικότητα να κάνουν ένα 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ενισχύ-
οντας την ικανότητά τους να αντιδράσουν 
σε επιδημίες, δηλώνει ο Χάτσετ, παρότι 
αρκετά προβλήματα εξακολουθούν να 
παραμένουν. 
«Είναι πραγματικά σημαντικό να μην 

πηγαίνεις πολύ πιο μπροστά από την τε-
χνολογία, όμως αν ήμουν μια χώρα που 
θέλει να στοιχηματίσει σε μια τεχνολογία, 
αυτή θα ήταν που θα στοιχημάτιζα αυτή 
τη στιγμή» τόνισε.
Τα προβλήματα που παραμένουν είναι 

αρκετά, όπως η συλλογή δεδομένων δοκι-
μών που χρειάζεται να γίνει πιο ασφαλής 
και αυστηρή. 
Οι επόμενοι στόχοι μπορεί επίσης να 

αποδειχθούν περισσότερο δύσκολοι να 
ξεπερασθούν. 
Οι επιστήμονες κατάφεραν να αναπτύ-

ξουν πολλαπλά εμβόλια κατά του κορω-
νοϊού, όμως υπάρχει αβεβαιότητα για 
το κατά πόσον θα μπορούν να μειώσουν 
τους χρόνους ανάπτυξης που πέτυχαν πέ-
ρυσι. «Τι συμβαίνει όταν έχουμε ένα πα-
θογόνο και τα πρώτα εμβόλια δε λειτουρ-

γούν» ρωτά ο Ρόμπιν Σάτοκ, καθηγητής 
στο Imperial College του Λονδίνου.
 
ΠΟΛΥ ΑΛΗΘΙΝΗ
Δεδομένης της σοβαρότητας του κορω-

νοϊού, οι χώρες θα αναγνωρίσουν την 
ανάγκη αύξησης της παραγωγής για να 
αντιμετωπίσουν τις επόμενες πανδημίες. 

Όμως, διατηρώντας αυτή τη στόχευση 
πριν και μετά οι ιοί γίνουν πρωτοσέλιδα 
αποτελεί πάντα λόγο ανησυχίας. 

Στις αρχές του 2019, μήνες πριν την εμ-
φάνιση του νέου κορωνοϊού στην Κίνα, 
ο Σάτοκ παρουσίασε στο Παγκόσμιο Οι-
κονομικό Φόρουμ του Νταβός σε ακρο-
ατήριο 30 ατόμων μια έκθεση με τίτλο 
προετοιμαστείτε για την Ασθένεια Χ και 
κατέδειξε τα πιθανά πλεονεκτήματα των 
εμβολίων RNA. 
Ταυτόχρονα, η απάντηση ήταν: «ναι, τα 

έχουμε ξανακούσει αυτά και δε συνέβη 
τίποτα». Μόνο που τώρα όλοι μας ξυπνή-
σαμε εν μέσω της πανδημίας και αυτή τη 
φορά είναι πολύ αληθινή.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ
Ο CEPI, που έχει έδρα στο Όσλο, βρίσκε-

ται στο μέσον μιας εκστρατείας για να 
αντιμετωπίσει νέους εχθρούς, ενώ συνε-
χίζει τη μάχη κατά του κορωνοϊού. 
Εργάζονται για την επιτάχυνση της ανά-

πτυξης εμβολίων που αντιμετωπίζουν 
στελέχη του SARS Covid-2 καθώς επίσης 
εμβόλια που μπορούν να προσφέρουν 
προστασία κατά πολλών άλλων κορωνοϊ-
ών. 

Η νέα στρατηγική του CEPI, με προϋπολο-
γισμό 3,5 δις δολάρια, προωθεί τα δίκτυα 
κλινικών δοκιμών και ρυθμιστικών αρχών 
σε θέση που να κινούνται ακόμη πιο γρή-
γορα και να δημιουργούν μια βιβλιοθήκη 
πρωτότυπων εμβολίων και άλλων όπλων 
που θα καταπολεμούν πιθανές απειλές 
από περίπου δύο 12άδες οικογένειες ιών. 

Η επέκταση του παραγωγικού δυναμικού 
και η τόνωση της εποπτείας θα είναι ζωτι-
κής σημασίας, λέει ο Χάτσετ.

© ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (www.ot.gr)

Ερευνητές και κυβερνήσεις Ερευνητές και κυβερνήσεις 
προετοιμάζονται για την  προετοιμάζονται για την  

επόμενη πανδημίαεπόμενη πανδημία
► O Covid-19 ήταν καταστροφικός   ► O Covid-19 ήταν καταστροφικός   

► Μια μελλοντική πανδημία θα μπορούσε να είναι χειρότερη► Μια μελλοντική πανδημία θα μπορούσε να είναι χειρότερη
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Υγεία και Διατροφή
ΔΈΚΑ ΤΡΌΦΙΜΑΔΈΚΑ ΤΡΌΦΙΜΑ    
που προστατεύουν που προστατεύουν το συκώτι μαςτο συκώτι μας
Το συκώτι μας είναι υπεύθυνο για μια σειρά βασικών λειτουργιών του οργανισμού μας, από την παραγωγή πρωτεϊνών, χοληστερόλης και χολής, μέχρι την αποθήκευση 

βιταμινών, μετάλλων ακόμη και υδατανθράκων.
Επίσης, το συκώτι είναι το όργανο που διασπά τις τοξίνες, όπως το αλκοόλ, τα φάρμακα και τα φυσικά παραπροϊόντα του μεταβολισμού. Όπως καταλαβαίνετε, το υγιές 

συκώτι είναι βασική προϋπόθεση της καλής υγείας. Μπορούμε να ενισχύσουμε την καλή λειτουργία του 
συκωτιού μας, εντάσσοντας στη διατροφή μας τις παρακάτω 10 τροφές:

1. Καφές: Καλά είναι τα νέα για τους λάτρεις του καφέ, αφού για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνονται 
τα οφέλη του στην υγεία μας και συγκεκριμένα στο συκώτι μας. Η κατανάλωση δύο ή περισσότερων 

φλιτζανιών καφέ καθημερινά, φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από κίρρωση του ήπατος 
κατά 66%, ιδίως από κίρρωση λόγω μη ιογενούς ηπατίτιδας.

2. Αγκινάρα: Οι αγκινάρες είναι μια υπέρ-τροφή για το συκώτι και τη χοληδόχο κύστη. Ενώ είναι 
αμφισβητήσιμο το αν τα τρόφιμα (ή τα συμπληρώματα διατροφής) είναι ικανά να αυξήσουν τα 
επίπεδα γλουταθειόνης, οι αγκινάρες έχει αποδειχτεί ότι έχουν τέτοια δράση. Η γλουταθειόνη 
είναι από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά που υπάρχουν και παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτοξί-
νωση, την αντιγήρανση και τη μακροζωία.

3. Γκρέιπφρουτ: Εκτός από ευεργετικό για τη σιλουέτα μας, το γκρέιπφρουτ είναι εξαιρετικό και 
για το συκώτι μας, χάρη στην αντιοξειδωτική του δράση. Τα δύο βασικά αντιοξειδωτικά που εντο-
πίζονται στο γκρέιπφρουτ είναι η ναριγκενίνη και η ναριγκίνη, οι οποίες έχει βρεθεί ότι προστα-
τεύουν το συκώτι από τη φθορά. Η προστατευτική δράση του γκρέιπφρουτ είναι διπλή: από τη 
μία μειώνει τις φλεγμονές και από την άλλη θωρακίζει τα κύτταρα.
4. Μούρα: Όλα τα είδη μούρων είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που 

προστατεύουν το συκώτι από τη φθορά και βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού.
5. Σταφύλια: Τα σταφύλια, ειδικά τα κόκκινα και τα μωβ, περιέχουν μια πληθώρα ευεργετικών 

φυτικών ενώσεων, με πιο διάσημη τη ρεσβερατρόλη, η οποία έχει πολλά σημαντικά οφέλη 
στην υγεία. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα σταφύλια και το εκχύλισμα από 

τα κουκούτσια σταφυλιού προστατεύουν το συκώτι, δρουν αντιοξειδωτικά και 
καταπολεμούν τις φλεγμονές.

6. Χυμός παντζαριού: Ο χυμός παντζαριού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
φλεγμονής και οξειδωτικού στρες στο ήπαρ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την 
ικανότητα του οργάνου να απομακρύνει τις τοξίνες από το σώμα.

7. Μπρόκολο: Τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και τα λαχα-
νάκια Βρυξελλών, μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική αποτοξίνωση του 

συκωτιού και να το προστατέψουν από τη φθορά. Προσέξτε όμως να 
μην παραβράζετε το μπρόκολο. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες του είναι 
έως και τρεις φορές περισσότερες στο ελαφρά βρασμένο μπρόκολο 
ή στο μπρόκολο στον ατμό, σε σύγκριση με το παραβρασμένο μπρό-
κολο, που χάνει έως και το 66% των ωφέλιμων συστατικών του.

8. Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί έχουν συνδεθεί με βελτιωμένα 
επίπεδα ηπατικών ενζύμων στους ασθενείς με μη αλκοολική λι-
πώδη νόσο ήπατος. Αντίστροφα, η χαμηλή κατανάλωση ξηρών 
καρπών έχει συνδεθεί με υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης 
της νόσου.
9. Λιπαρά ψάρια: Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ο τόνος 

και το σκουμπρί, αποτελούν μια καλή πηγή ωμέγα 3 λιπαρών 
οξέων. Τα ω-3 φαίνεται να βελτιώνουν τα επίπεδα λίπους στο συ-

κώτι και τα επίπεδα της «καλής» HDL χοληστερόλης στα άτομα με 
λιπώδη νόσο του ήπατος.

10. Ελαιόλαδο: Αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, το 
ελαιόλαδο είναι ευεργετικό και για το συκώτι μας, καθώς ενισχύει τα ηπα-

τικά ένζυμα, ενώ παράλληλα μειώνει το λίπος στο συκώτι.

Ελιάννα Κωφού
(in.gr)

Το υγιές συκώτι είναι βασική 
προϋπόθεση της καλής υγείας

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 21 juin au dimanche 27 juin 2021 · from monday june 21st to sunday june 27th 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

BAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉBAR MÉDITERRANÉEN FRAIS NETTOYÉ
Fresh Cleaned Mediterranean BassFresh Cleaned Mediterranean Bass
17.61/kg17.61/kg

CAFÉ GREC CAFÉ GREC 
PAPAGALOSPAPAGALOS
Greek CoffeeGreek Coffee
454g454g

RAISINS ROUGES RAISINS ROUGES 
SANS PÉPINSSANS PÉPINS
Red Seedless Red Seedless 

GrapesGrapes
3.28/kg3.28/kg

OLIVES KALAMATAOLIVES KALAMATA
6.59/kg6.59/kg

GRÈCE

BISCUITSBISCUITS
OREO CHRISTIEOREO CHRISTIE

CookiesCookies
261 à 272g261 à 272g

FROMAGE FROMAGE 
MOZZARELLA MOZZARELLA 

PARTIELLEMENT PARTIELLEMENT 
ÉCRÉMÉ OU ÉCRÉMÉ OU 

CHEDDAR TRÈS CHEDDAR TRÈS 
DOUXDOUX

 P’TIT QUÉBEC P’TIT QUÉBEC
CheeseCheese

270g 270g 

ITALIE

FROMAGE ROMANOFROMAGE ROMANO
PECORINOPECORINO

CheeseCheese
17.61/kg17.61/kg

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FRAÎCHEFILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout FilletFresh Rainbow Trout Fillet
17.61/kg17.61/kg

PILONS DE POULET FRAISPILONS DE POULET FRAIS
Fresh Chicken DrumsticksFresh Chicken Drumsticks
2.84/kg2.84/kg

PIZZA PÂTE MINCE PIZZA PÂTE MINCE 
STROMBOLISTROMBOLI

Thin Crust PizzaThin Crust Pizza
346 à 422g*346 à 422g*

*Biologique exclu*Biologique exclu

TOMATES SUR VIGNETOMATES SUR VIGNE
Vine TomatoesVine Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

COEURS DE ROMAINECOEURS DE ROMAINE
Romaine HeartsRomaine Hearts

pqt de 3pqt de 3

PÊCHESPÊCHES
PeachesPeaches
1.96/kg1.96/kg

CRÈME GLACÉE CRÈME GLACÉE 
COATICOOKCOATICOOK

Ice CreamIce Cream
2L2L
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Η Τουρκία δε θέλει να εγκαταλείψει 
την κατεχόμενη Κύπρο για πολλούς 

λόγους. Ο σημαντικότερος είναι πως απο-
τελεί το σημαντικότερο εργαλείο υλοποί-
ησης των επεκτατικών της επιδιώξεων. Η 
αναβάθμιση του αεροδρομίου του κατε-
χόμενου Λευκόνοικου και η κατασκευή 
ναυτικής βάσης στο Μπογάζι, θα κατα-
στήσουν το νησί ως ορμητήριο της κατο-
χικής δύναμης για στρατιωτικές επιχειρή-
σεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι τελευταί-
ες κινήσεις, στρατιωτικού χαρακτήρα, που 
συνδέονται με στρατηγικές επιδιώξεις της, 
προφανώς και αναδεικνύουν τη σημασία 
της Κύπρου για την ιμπεριαλιστική Τουρ-
κία.

Κώστας Βενιζέλος* 
© slpress.gr

Παράλληλα με τους σχεδιασμούς αυ-
τούς, είναι γνωστό πως τα κατεχόμενα 
λειτουργεί μια «υποτελής διοίκηση», την 
οποία το βαθύ κράτος της Τουρκίας χρη-
σιμοποιεί για να ξεπλένει βρώμικο χρήμα 
και η παρέα του Ερντογάν για τις επιχειρη-
ματικές της κερδοφόρες δραστηριότητες. 
Όπως είχε αναφέρει και παλαιότερα ο Σε-
νέρ Ελτζίλ, επικεφαλής της συντεχνίας των 
Τουρκοκύπριων δασκάλων, η κατεχόμενη 
Κύπρος χρησιμοποιείται από την Άγκυρα 
ως «κανονικός σκουπιδότοπος».

Η Τουρκία πληρώνει το λογαριασμό για 
τη λειτουργία του ψευδοκράτους, διαθέ-
τει κατοχικό στρατό, εγκατέστησε εποί-
κους και ελέγχει τα πάντα. Αφήνεται ένα 
περιθώριο μη ελεγχόμενης δράσης, που 
δεν επηρεάζει ωστόσο τους σχεδιασμούς 
της. Άλλωστε την εξυπηρετεί να φαίνεται 
(αλλά να μην ισχύει επί της ουσίας) πως 
λειτουργεί «κράτος» και «θεσμοί» στην 
υπό κατοχή περιοχή. Είναι, όμως, σαφές, 
πως δεν αφήνει τίποτε να αφεθεί στην 
τύχη, με κίνδυνο να επηρεάσει την υλο-
ποίηση πολιτικών της.
Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε 

στα κατεχόμενα έκθεση ερευνητών για τις 

παρεμβάσεις της Άγκυρας στις λεγόμε-
νες προεδρικές εκλογές (Οκτώβριο 2020). 
Με βάση τα όσα ανέφεραν όσοι μίλησαν 
στους ερευνητές, προκύπτει αυτό που 
ήταν πρόδηλο. Ότι υπήρξε έντονη πίεση 
στον Ακιντζί να αποσυρθεί από «υποψή-
φιος». Εκτοξεύθηκαν και απειλές προς τον 
ίδιο και την οικογένεια του.

ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΜΙΤ
Σύμφωνα με άρθρο του Τουρκοκύπριου 

δημοσιογράφου Σενέρ Λεβέντ (Πολίτης, 
Αβρούπα), ο διευθυντής του γραφείου 
του Ακιντζί, Τζενκ Γκιούρτζαγ, είχε συνά-
ντηση με τον επικεφαλής Επιχειρήσεων 
της ΜΙΤ, που είχε έλθει από την Άγκυρα 
και τους υπεύθυνους της ΜΙΤ Ελλάδος και 
Κύπρου. Οι πράκτορες της ΜΙΤ του ανέφε-
ραν πως «δε θέλουμε τον Ακιντζί εκεί. Δε 
θα μπορέσει να κερδίσει. Θα διασφαλι-
στεί να μην κερδίσει. Έστω και αν κερδίσει, 
τίποτα δε θα είναι όπως παλιά».
»Είμαστε ενήμεροι μέχρι και για το πώς 

αναπνέουν όσοι βρίσκονται κοντά του. Σε 
παρακαλώ να το διαβιβάσεις ειδικά στον 
Μουσταφά Ακιντζί. Η απόσυρσή της υπο-
ψηφιότητάς του θα είναι το καλύτερο για 
τον ίδιο, την οικογένειά του και όσους ερ-
γάζονται κοντά του». Σύμφωνα με τον Λε-
βέντ, όταν ο Τζενκ Γκιούρτζαγ υπενθύμισε 
πως ο Ακιντζί δεν είναι άτομο όπως αυτά 
που λένε και ότι μάλιστα τραυματίστηκε 
το 1974, εκείνοι του είπαν το εξής: «Δεν το 
γνωρίζαμε αυτό».
»Γιατί δεν το λέει; Για να φανεί αρεστός 

στους Ελληνοκύπριους…». Ακόμη και 
να κέρδιζε ο Ακιντζί «τίποτα δε θα είναι 
όπως παλιά», είχαν προειδοποιήσει. Κι 
αυτό γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται 
στην Άγκυρα. Και τούτο ισχύει διαχρονι-
κά. Ακόμη και ο πάλαι ποτέ ισχυρός Ρα-
ούφ Ντενκτάς τέθηκε στο περιθώριο, όταν 
στην Άγκυρα είχαν αποφασίσει πως δεν 
τους εξυπηρετεί η παρουσία του. Υπενθυ-
μίζεται συναφώς ότι το Φεβρουάριο του 
2004, στη Νέα Υόρκη, στη συνάντηση των 
εμπλεκόμενων με τον τότε Γενικό Γραμμα-

τέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, ο Ραούφ Ντεν-
κτάς αιφνιδιάζοντας τους πάντες αποδέ-
χθηκε την επιδιαιτησία και τη διαδικασία 
μέχρι το δημοψήφισμα. Τι είπε; Ανέφερε 
εκείνα που τους υπέδειξε η Άγκυρα να πει 
και στη συνέχεια προχώρησε εκφράζο-
ντας τις… προσωπικές του απόψεις.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΤΕΝΚΤΑΣ
«Και τώρα θα σας πω και την άποψη 

μου», ανέφερε και το έκανε προφανώς 
για την… τιμή των όπλων. Στη συνέχεια 
ο Ντενκτάς μπήκε από την Άγκυρα στον 
«πάγο». Εξουσιοδοτήθηκαν άλλοι να χει-
ριστούν τις εξελίξεις στη βάση των εντο-
λών της Άγκυρας. Η κατοχική Τουρκία έχει 
μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, οι οποί-
οι είναι, ως φαίνεται, εδώ και δεκαετίες 
αναλλοίωτοι και βαθμηδόν υλοποιούνται 
μέσα από τακτικές κινήσεις. Χρησιμοποιεί 
τους Τουρκοκύπριους για την εκπλήρωση 
των σχεδίων της χωρίς ουσιαστικά να τους 
λαμβάνει υπόψη.
Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία 

ούτε πριν το 1974, πολύ περισσότερο 
ούτε και μετά, διαμόρφωσε μια πολιτική 

για τους Τουρκοκύπριους. Μια πολιτική, 
που θα τους φέρει πιο κοντά στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. Και με αυτό δεν εννοού-
με ποσώς το θέμα των διαβατηρίων και 
ταυτοτήτων, που παραχωρούνταν χωρίς 
πολιτική στόχευση.
Ούτε μέσω των υπέρ-δικαιωμάτων των 

Τουρκοκυπρίων στη δήθεν ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και διά του τουρκοκυπριακού 
συνιστώντος κρατιδίου, που μόνο η κα-
τοχική Τουρκία θα ωφεληθεί. Ούτε και 
με τις επαναπροσεγγιστικές φιέστες, που 
οργανώνονται από τρίτους, εκτός Κύπρου 
και στοχεύουν στην εδραίωση του αφηγή-
ματος της πλάι-πλάι διαβίωσης. Χρειάζε-
ται πολιτική για τους Τουρκοκύπριους με 
μόνο αφήγημα την ανατροπή των κατοχι-
κών δεδομένων και τούτο θα γίνει με την 
εγκατάλειψη των διαχωριστικών, ρατσι-
στικών, ρυθμίσεων, που συζητούνται.

*Ο Κώστας Βενιζέλος είναι δημοσιογρά-
φος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Φι-
λελεύθερος της Κύπρου. Είναι συγγρα-
φέας βιβλίων για το Κυπριακό και διδά-
κτορας σε θέματα Επικοινωνίας.

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μπορεί για μερικούς οι φακίδες να 
αποτελούν «βραχνά», ωστόσο, 

για όσους έχουν αγκαλιάσει την ιδιαιτε-
ρότητά τους, αποτελούν ένα από τα βα-
σικά προτερήματά τους, ενώ βρίσκονται 
και μέσα στη μόδα, καθώς η τάση τής 
εποχής, τουλάχιστον στο μακιγιάζ, είναι 
η δημιουργία τεχνιτών φακίδων με διά-
φορα καλλυντικά και τρικ.
Ποιος είναι ο λόγος, ωστόσο, που μερι-

κοί άνθρωποι έχουν φακίδες, και κυρίως 
εκείνοι με κόκκινα μαλλιά; Η απάντηση 
βρίσκεται τόσο στα γονίδια, όσο και στον 
ήλιο. 
Οι φακίδες, λοιπόν, είναι συμπυκνωμέ-

νες κηλίδες μελανίνης, μιας πρωτεΐνης 
χρωστικής. Η μελανίνη εμφανίζεται όταν 
η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) χτυπήσει 

το δέρμα και καθώς είναι καταστροφική 
γι’ αυτό, η μελανίνη το προστατεύει από 
τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει, 
κάνοντας πιο σκούρο το σημείο που χτυ-
πήθηκε από τον ήλιο.
Η μελανίνη, λοιπόν, παράγεται σε έναν 

τύπο κυττάρων που ονομάζονται μελα-
νοκύτταρα. Σε μερικούς ανθρώπους, τα 
μελανοκύτταρα απλώνονται ομοιόμορ-
φα και η έκθεση στον ήλιο παράγει μια 
ομαλή έκκριση μελανίνης, επίσης γνω-
στή ως μαύρισμα. Σε άλλους, τα μελα-
νοκύτταρα συσσωρεύονται και ο ήλιος 
παράγει μικρές – μικρές κηλίδες, τις γνω-
στές μας φακίδες.
Γιατί λοιπόν οι κοκκινομάλλες τείνουν 

να έχουν περισσότερες φακίδες; Επειδή 
τόσο τα κόκκινα μαλλιά όσο και οι φακί-

δες προκαλούνται συνήθως από το ίδιο 
γονίδιο, το MC1R. Το γονίδιο αγκιστρώ-
νεται στα μελανοκύτταρα και ελέγχει την 
ισορροπία χρωστικής τόσο στα μαλλιά 
όσο και στο δέρμα. Όταν το MC1R λει-
τουργεί κανονικά, μετατρέπει κάθε χρω-
στική που παράγει το σώμα σε μελανίνη, 
η οποία είναι υπεύθυνη για τα μαύρα 
και καστανά μαλλιά και τα χρώματα του 
δέρματος. Όταν το γονίδιο MC1R «σπά-
σει», επιτρέπει σε ένα σπανιότερο τύπο 
ανθρώπινης χρωστικής, τη φαιομελανί-
νη, να συσσωρευτεί στο σώμα. Η φαι-
ομελανίνη προκαλεί κοκκινωπά μαλλιά 
και τις περισσότερες φακίδες. Οι παραλ-
λαγές του MC1R μπορεί, επίσης, να ελέγ-
χουν τον αριθμό των φακίδων που έχουν 
οι άνθρωποι.

Αλλά το MC1R δεν είναι το μόνο γο-
νίδιο που προκαλεί φακίδες. Πριν από 
περίπου μια δεκαετία, σύμφωνα με το 
mentalfloss.com, οι επιστήμονες ανακά-
λυψαν ένα άλλο γονίδιο υπεύθυνο για 
τις φακίδες, κυρίως στους πληθυσμούς 
της Κίνας. Ίσως εμπλέκονται και άλλα 
γονίδια – οι επιστήμονες δεν έχουν ακό-
μη αποκαλύψει όλες τις γενετικές αιτίες 
πίσω από τις φακίδες, οι οποίες εμφανί-
ζονται σε μια ποικιλία εθνικών ομάδων. 
Ανεξάρτητα από τον ακριβή γενετικό 

μηχανισμό, οι φακίδες είναι πάντα μια 
οικογενειακή υπόθεση, καθώς οι γονείς 
μεταδίδουν την πιθανότητα των φακί-
δων, καθώς και τη θέση τους σε όλο το 
σώμα.

© newsbeast.gr

Η οδήγηση στη καθημερινότητα απο-
τελεί ένα αναγκαίο κακό, με την 

κίνηση στους μεγάλους δρόμους των 
ευρωπαϊκών μητροπόλεων, ακόμη και 
για τους πιο έμπειρους οδηγούς, να 
προκαλεί ιδιαίτερη σύγχυση. Το Παρίσι, 
για παράδειγμα, είναι διάσημο για τους 
χαοτικούς δρόμους του, συμπεριλαμ-
βανομένων των Champs- Elysees, μιας 
τεράστιας οδού χωρίς ενδιάμεσο διαχω-
ριστικό, και το «Etoile» ή «αστέρι», έναν 
τεράστιο κύκλο κυκλοφορίας που συνδέ-
ει τουλάχιστον 12 ξεχωριστούς δρόμους.

Στην Πόλη του Φωτός, λοιπόν, τα αυτο-
κίνητα δεν έρχονται σε πλήρη στάση σε 
οποιαδήποτε διασταύρωση χωρίς φανά-
ρι. Τα αυτοκίνητα στα δεξιά έχουν προ-
τεραιότητα διέλευσης, τόσο σε κανονι-
κές διασταυρώσεις όσο και σε κυκλικούς 
κόμβους. Ενώ, λοιπόν, υπάρχουν πολλές 
πινακίδες στην πόλη του Παρισιού, τα 
χαρακτηριστικά κόκκινα οκτάγωνα του 
STOP δε συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών.
Το Παρίσι, ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε 

μία μητρόπολη χωρίς πινακίδες STOP. 
Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας του 

Παρισιού και όσα αναφέρει το Reader’s 
Digest, η πόλη είχε μόνο μία τέτοια πι-
νακίδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην 
έξοδο ενός εργοταξίου, σε έναν αρκετά 
διάσημο δρόμο. Βρισκόταν στο Quai 
Saint-Exupéry, έναν παραποτάμιο δρόμο 
στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, στα 
περίχωρα της πόλης και όπως όλα δεί-
χνουν την περίοδο μεταξύ Μαΐου 2012 
και Σεπτεμβρίου 2014, η πινακίδα STOP 
εξαφανίστηκε, χωρίς να έχει διευκρινι-
στεί ο λόγος. Ίσως να μην υπάρχουν πι-
νακίδες STOP στο Παρίσι, αλλά πολλά 

άλλα σήματα κυκλοφορίας εμποδίζουν 
τους δρόμους της πόλης από το να μετα-
τρέπονται σε χάος. Ένα από τα πιο συνη-
θισμένα είναι ο κόκκινος κύκλος με την 
ένδειξη «Μην εισέρχεστε» που δείχνει 
μονόδρομο, ενώ, υπάρχουν επίσης πολ-
λές πινακίδες «Απαγορεύεται η στροφή 
αριστερά».
Η κοινή λογική πάντως λέει, ότι αν βρε-

θείτε ποτέ πίσω από το τιμόνι στο Παρί-
σι, βεβαιωθείτε ότι οδηγείτε πολύ προ-
σεκτικά – όπως θα κάνατε οπουδήποτε 
αλλού άλλωστε.

© newsbeast.gr

Γιατί μερικοί άνθρωποι  Γιατί μερικοί άνθρωποι  
έχουν φακίδες;έχουν φακίδες;
Και περισσότερο εκείνοι με κόκκινα μαλλιά…

Στους δρόμους του Παρισιού δεν Στους δρόμους του Παρισιού δεν 
υπάρχει ούτε μία πινακίδα STOPυπάρχει ούτε μία πινακίδα STOP
Πώς εξηγείται αυτό αλλά και πώς 
αποφεύγεται το κυκλοφοριακό χάος;

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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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
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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

Γιατί η Τουρκία  Γιατί η Τουρκία  
δε θα εγκαταλείψει  δε θα εγκαταλείψει  

τα Κατεχόμενατα Κατεχόμενα
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ένα ιδιαίτερο χρώμα στη Θάσο, το 
βορειότερο νησί του Αιγαίου πελά-

γους με το θαυμάσιο φυσικό ανάγλυφο, 
τις δαντελωτές ακρογιαλιές και τις εξω-
τικές παραλίες, δίνουν οι παραδοσιακοί 
οικισμοί της, ορεινά χωριά που φέρουν 
στοιχεία της θρακομακεδονικής αρχιτε-
κτονικής και της θασίτικης δόμησης.
Διατηρητέος οικισμός, σκαρφαλωμέ-

νος σε υψόμετρο 330, ο Σωτήρας έχει 
όμορφη θέα στο πέλαγος και τη γύρω 

περιοχή. Σπίτια αξιόλογης αρχιτεκτονι-
κής, πλατάνια, τρεχούμενα νερά και μια 
σκιερή πλατεία, συνθέτουν την εικόνα 
του οικισμού. 
Τμήμα της ευρύτερης γραφικής πε-

ριοχής του Πρίνου, στο βορειοδυτικό 
τμήμα του νησιού, ο  Μεγάλος  Πρί-
νος ή Μεγάλο Καζαβήτι είναι ένα ορει-
νό χωριό, χτισμένο σε θαυμάσιο φυσι-
κό περιβάλλον. Αρχοντικά και σπίτια 
με στέγες από σχιστόπλακες, πηγές, 

τρεχούμενα νερά και πυκνή βλάστηση 
στολίζουν την Παναγία, παλαιά πρω-
τεύουσα του νησιού.
Κωμόπολη χτισμένη αμφιθεατρικά σε 

κατάφυτη περιοχή, η Ποταμιά γοητεύ-
ει τους επισκέπτες με το παραδοσιακό 
χρώμα της. Εδώ γεννήθηκε ο διεθνούς 
φήμης γλύπτης Πολύγνωτος  Βαγής 
(1894-1965). Ορεινό χωριό με παραδο-
σιακό χρώμα και γραφικά καφενεδάκια, 
οι Μαριές είναι γνωστές για τα μελισσο-

κομικά προϊόντα τους και τη λίμνη τους. 
Από τα παλαιότερα και ωραιότερα χω-
ριά της Θάσου, ο Θεολόγος φημίζεται 
για τις ταβέρνες του, όπου σερβίρονται 
κρέατα της σχάρας και της σούβλας. 
Παραδοσιακά σπίτια και αρχοντικά, 

με στέγες από σχιστόπλακες, καλντερί-
μια και λουλουδιασμένες αυλές, δίνουν 
γραφική όψη στον οικισμό με το ενδι-
αφέρον λαογραφικό μουσείο (στεγάζε-
ται στο αρχοντικό Χατζηγιώργη). 

Παναγία Θάσου (πηγή: Δήμος Θάσου)Επιμέλεια: Βαγγέλης  Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)Στεργιόπουλος (in.gr)

Παραδοσιακοί οικισμοί  Παραδοσιακοί οικισμοί  
της Θάσουτης Θάσου
Οι παραδοσιακοί οικισμοί της και τα ορεινά χωριά, που φέρουν στοιχεία Οι παραδοσιακοί οικισμοί της και τα ορεινά χωριά, που φέρουν στοιχεία 
της θρακομακεδονικής αρχιτεκτονικής και της θασίτικης δόμησης, της θρακομακεδονικής αρχιτεκτονικής και της θασίτικης δόμησης, 
δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο νησίδίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα στο νησί

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

Latte glacé
& Freddo 

Cappuccino
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Σε πλήρη αυτογελοιοποίηση οδηγείται 
η κυβέρνηση της Ν.Δ., η οποία δείχνει 

αδύναμη, ίσως και απρόθυμη, να επιβλη-
θεί ακόμη και στην ποδοσφαιρική ομο-
σπονδία των Σκοπίων, απαγορεύοντάς 
της να χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδο-
νία» στις φανέλες των ποδοσφαιριστών 
της που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα.
Την ίδια ώρα που η σκοπιανή κυβέρνη-

ση δουλεύει ψιλό γαζί την ελληνική, πα-
ραπέμποντας στο… αυτοδιοίκητο της 
ομοσπονδίας, στην Αθήνα ο ένας υπουρ-
γός «αδειάζει» τον άλλον, χωρίς βεβαίως 
κανείς να αναλαμβάνει το βάρος της ευ-
θύνης για την πρωτοφανή πρόκληση εις 
βάρος της Ελλάδας, που δημιουργεί αρ-
νητικά τετελεσμένα και αποδεικνύει πως 
οι Σκοπιανοί δε λογαριάζουν ούτε καν την 
κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών, που 
δεν είναι πλέον παρά κενό γράμμα.

Μιλώντας στη Βουλή, ο Λευτέρης Αυγε-
νάκης ανακοίνωσε πως η UEFA απάντησε 
στην επιστολή διαμαρτυρίας του, με τη 
διοργανώτρια Αρχή επί της ουσίας να μην 
αποδέχεται την απαίτηση της Ελλάδας για 
παύση της χρήσης των αρχικών «MKD» 
και τον υφυπουργό να περιορίζεται στην 
απλή ανάγνωση της απάντησης, δείχνο-
ντας με αυτόν τον τρόπο ότι υιοθετεί τις 
δικαιολογίες αυτές. 

Όπως ανέφερε, η UEFA απάντησε στη 
χώρα μας πως «δε θα επιτρέψει στο ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο να γίνει η πλατφόρ-
μα για τη μεταφορά πολιτικών μηνυμάτων 
οποιασδήποτε φύσης, και ότι θα συνεχί-
σει να προστατεύει την πολιτική ουδετε-
ρότητας, όπως κατοχυρώνεται στο κατα-
στατικό της UEFA».

Ειδικά για τα αρχικά με τα οποία εμφανί-
ζονται τα Σκόπια στις μεταδόσεις του Euro, 
η UEFA απάντησε, σύμφωνα με τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού, πως «σε ό,τι αφορά 
την ευθυγράμμιση με άλλα παγκόσμια 
αθλητικά ιδρύματα, όπως η ΔΟΕ, βασί-
ζεται συχνά σε κωδικό χώρας ISO για να 
αναγνωρίσει τα μέλη της και πως η πρα-
κτική αυτή αναγνωρίζεται σε διεθνές επί-

πεδο και είναι πλήρως εναρμονισμένη με 
το άρθρο 1 παράγραφος 3Ε της Συμφωνί-
ας των Πρεσπών», όπως είπε ο Λευτέρης 
Αυγενάκης, δίχως να αντιδράσει. 
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Επικρατεί-

ας, Γιώργος Γεραπετρίτης, εμφανίστηκε 
σε εντελώς άλλο μήκος κύματος, καθώς 
μίλησε για ενέργειες που δε βοηθούν κα-
θόλου στην εδραίωση μιας… πραγματικής 
σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
κρατών.
Την ίδια δηλαδή στιγμή που οι Σκοπιανοί 

δεν κρύβουν πλέον τον αλυτρωτισμό τους, 
το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, εντελώς 
εκτός τόπου και χρόνου, ακολουθεί απο-
λύτως φοβική στάση, ομολογώντας ταυ-

τοχρόνως ανενδοίαστα πως «υπάρχουν 
αρκετά γκρίζα στοιχεία» και «επιζήμια χα-
ρακτηριστικά» στη συμφωνία της λίμνης.
Ο ίδιος βέβαια έδωσε a posteriori υπο-

σχέσεις περί «καμίας απολύτως παρέκκλι-
σης» και «καμίας απολύτως υπαναχώρη-
σης σε σχέση με τα συμφωνηθέντα», υπο-
σχέσεις οι οποίες ωστόσο είναι για τα 
σκουπίδια, δεδομένου ότι οι Σκοπιανοί 
έχουν ήδη κουρελιάσει τη συμφωνία. 

Όσο για το βασιλιά της αμετροέπει-
ας Άδωνι Γεωργιάδη, προέβη σε ένα επι-
κοινωνιακό ξέσπασμα, που φυσικά δεν 
πείθει κανέναν, μιλώντας για προκλητική 
συμπεριφορά των γειτόνων, φτάνοντας 
στο σημείο να ισχυριστεί πως, όταν είδε 

τη φανέλα των παικτών με αναγραφή της 
λέξης «Μακεδονία», του ήρθε να σπάσει 
την τηλεόραση…

Σημειωτέων, πως οι ύβρεις των Σκοπια-
νών προκάλεσαν την οξεία αντίδραση της 
Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπου-
λου, ο οποίος κατήγγειλε πως το αλυτρω-
τικό παραλήρημα και η προπαγάνδα πλα-
στογραφίας της Ιστορίας και καπηλείας 
του ονόματος της Μακεδονίας από τους 
Σκοπιανούς αποκαλύπτουν την απάτη της 
Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας πως 
συνιστά «εθνική μειοδοσία» η μη ακύρω-
ση της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ.

© dimokratianews.gr
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 Aglaia 
REVELAKIS
Conseillère municipale 
District de Chomedey

Χρόνια Πολλά 
για την Εορτή του Πατέρα
Εύχομαι σε όλους τους πατέρες που 
τιμούμε και αγαπάμε τόσο πολύ

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

H προδοτική Συμφωνία των Πρε-
σπών άρχισε ήδη να δημιουργεί τε-

τελεσμένα υπέρ των Σκοπιανών, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία και κάθε 
κενό της, για να εκφράσουν τον αλυτρω-
τισμό τους και να προκαλέσουν τον ελλη-
νικό λαό.

Η εθνική ομάδα του γειτονικού κρά-
τους εμφανίστηκε στο EURO 2020 με τις 
φανέλες των παικτών να γράφουν «Πο-
δοσφαιρική Ομοσπονδία Μακεδονίας», 
γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια 
ακόμη και την επαίσχυντη συμφωνία, με 
την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ χάρισε στους Σκοπιανούς το όνομα 
της Μακεδονίας μας.

Οι καταχραστές της ελληνικής Ιστορίας 
προκάλεσαν και μέσα στα όρια του αγω-
νιστικού χώρου, αλλά και στις εξέδρες του 
σταδίου στο Βουκουρέστι, όπου διεξαγό-
ταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας, με τον ήλιο 
της Βεργίνας στις μπλούζες τους και κρα-
τώντας κασκόλ που ανέγραφαν τη λέξη 
«Μακεδονία». 

Αυτή ήταν η… επιτυχία της κυβέρνησης 
Τσίπρα, στο δρόμο της οποίας συνέχισε 
να κινείται και η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, αναπτύσσοντας ιδιαίτερες σχέσεις με 
τον Ζάεφ και την παρέα του. 

Η προκλητική στάση των Σκοπιανών, οι 
οποίοι αγνόησαν επιδεικτικά τα ελληνικά 
παρακάλια και δεν υπολόγισαν ούτε τη 
διαμαρτυρία του ελληνικού υπ. Εξωτερι-
κών και την επιστολή που έστειλε ο Νίκος 
Δένδιας στον ομόλογό του των Σκοπίων, 
δείχνει πώς έχει αποφασίσει να πορευτεί 
η γειτονική χώρα. Κυρίως όμως επιβεβαι-
ώνει, ότι η περίφημη Συμφωνία των Πρε-
σπών δεν πρόκειται να «λειτουργήσει» 
και γι’ αυτό αναδεικνύεται άλλη μια φορά 
η ανάγκη άμεσης ακύρωσής της. Το αντε-
θνικό αφήγημα των «προθύμων», τόσο 
της σημερινής όσο και της προηγούμενης 
κυβέρνησης, ότι με τη συμφωνία αρχίζει 
μια νέα εποχή και ότι παύει ο αλυτρωτι-
σμός των Σκοπιανών, έχει χάσει από πλέ-
ον και το τελευταίο του έρεισμα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Νί-
κος Δένδιας έστειλε επιστολή στον υπουρ-
γό Εξωτερικών των Σκοπιανών, Μπουτζάρ 
Οσμάνι, με την οποία τον εγκαλεί σχετικά 
με την πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
Ο υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με δι-

πλωματικές πηγές, υπογραμμίζει την ανά-
γκη για πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών: 
«Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας αναφέρει 

ότι αν και στην εν λόγω Συμφωνία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 
(ε), ο κωδικός ονομασίας της Βόρειας Μα-
κεδονίας στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποί-
ησης (ISO), παραμένει MKD, η χρήση του 
εν λόγω ακρωνυμίου στο EURO 2020 δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Ελλά-
δα. Στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, 
της πλήρους εφαρμογής της συμφωνίας, 
καθώς και της προσπάθειας διατήρησης 
μιας θετικής δυναμικής στις διμερείς 
σχέσεις, η Βόρεια Μακεδονία οφείλει να 
χρησιμοποιεί σαν ακρωνύμιο γράμματα 
που να ανταποκρίνονται στο όνομά της, 
όπως NM (North Macedonia) ή εναλλα-
κτικά RNM (Republic of North Macedonia). 
Παράλληλα τονίζει, ότι εκκρεμεί η αλ-
λαγή της ονομασίας της Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας, η 
οποία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμέ-
νου να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ζητά, τέλος, 
την παρέμβαση του κ. Οσμάνι προκει-
μένου να λυθούν τα ζητήματα αυτά, στο 
πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας».
Η απάντηση του «Μακεδόνα» Αλβανού 

πολιτικού Οσμάνι ήταν εξίσου προκλητική 
με την εμφάνιση των ψευτομακεδόνων, 
καθώς υποστήριξε ότι: «Η Ποδοσφαιρι-

κή Ομοσπονδία Μακεδονίας είναι ένας 
ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός ορ-
γανισμός που είναι εγγεγραμμένος στο 
Κεντρικό Μητρώο ως Ένωση που δε λαμ-
βάνει κρατικά χρήματα. Σύμφωνα με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, το ζήτημα της 
ονομασίας Μακεδονία αφορά ιδρύματα, 
οργανισμούς, ενώσεις που λαμβάνουν 
κρατικά χρήματα. Εφόσον, λοιπόν, δε λαμ-
βάνει κρατικά χρήματα, η FF Μacedonia 
δεν έχει καμία υποχρέωση προσαρμογής 
βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών».
Το πρόσχημα που επικαλείται ο κ. Οσμά-

νι δεν αφήνει καμία αμφιβολία, ότι οι 
Σκοπιανοί όχι μόνο δεν πρόκειται να δεί-
ξουν καμιά «καλή πίστη», όπως αφελώς 
θεωρούν κάποιοι στην Αθήνα, αλλά θα 
συνεχίσουν να αξιοποιούν στο έπακρο τις 
διάφορες αφορμές ώστε να μετατρέψουν 
κάθε «παράθυρο» της συμφωνίας (αυτό 
και όσα άλλα υπάρχουν) σε… πόρτα. Κι 
αυτό ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί, 
επιβεβαιώνοντας ότι η συμφωνία ήταν 
προβληματική από την αρχή, όσο κι αν 
τώρα ο αρχιτέκτονάς της και βασικός υπό-
λογος ως υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Κοτζιάς, διαρρηγνύει με θράσος τα ιμάτιά 
του για την «αθέτησή» της από τους Σκο-
πιανούς…|   © dimokratianews.gr

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ  
ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΤΟ EURO 2020
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Κατέρρευσε το αντεθνικό  
αφήγημα των προθύμων

ΦΤΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρης αυτογελοιοποίηση για τα Σκόπια  
Οι γείτονες παίζουν προκλητικά μπάλα στο Euro με το όνομα «Μακεδονία»
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
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Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ
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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

Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε τη Δευ-
τέρα 14/6, σύμφωνα με κυβερνητικές 

πηγές της Ελλάδας, η συνάντηση Μητσο-
τάκη – Ερντογάν, στις Βρυξέλλες, μία ώρα 
πριν ο Τούρκος πρόεδρος συναντηθεί και 
με τον Αμερικανό ομόλογό του. Η συνά-
ντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον 
Ερντογάν έγινε με την ολοκλήρωση των 
εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 
και κράτησε περίπου μία ώρα.

Βαγγέλης Σαρακινός*
 © slpress.gr

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές ο 
πάγος έσπασε και, παρά τις πολύ σημα-
ντικές διαφορές που υπάρχουν, οι δύο 
άνδρες συμφώνησαν να αφήσουν πίσω 
τους την ένταση που επικράτησε την προ-
ηγούμενη χρονιά. Η συνάντηση των δύο 
ηγετών, που είναι η τρίτη μεταξύ τους, 
κράτησε περίπου μία ώρα, και όπως δια-
φαίνεται ο στόχος της ήταν να επιχειρηθεί 
μία σταθεροποίηση της εξομάλυνσης των 
σχέσεων των δύο χωρών, ακόμη και κρύ-
βοντας τα ανοιχτά ζητήματα κάτω από το 
χαλί.
Οι ίδιες πηγές τόνισαν, ότι η συνάντη-

ση «αποτέλεσε ένα βήμα προς ένα πιο 
ήσυχο καλοκαίρι», καθώς όπως ανέφε-
ραν «υπήρξε μία συμφωνία αμοιβαίας 
κατανόησης, ότι η ένταση του 2020 δεν 
μπορεί να επαναληφθεί». Συνεπώς, συνε-
χίζουν οι κυβερνητικές πηγές, «θα πρέπει 
να γίνει μία προσπάθεια να αποφευχθούν 
οι προκλήσεις, που ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε δύσκολα διαχειρίσιμες καταστά-
σεις».

Παραλλήλως, διευκρινίστηκε ότι εξακο-
λουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες δι-
αφορές σε μία σειρά θεμάτων «με κυρι-
ότερο αυτό της οριοθέτησης των θαλάσ-
σιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική 
Μεσόγειο». Αυτές οι διαφορές όμως «θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Δικαίου και στο πλαίσιο συ-
ζητήσεων, όπως οι διερευνητικές επαφές, 
τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και 
οι πολιτικές διαβουλεύσεις».
Το προσφυγικό – μεταναστευτικό τέθηκε 

επίσης στο τραπέζι, με την Ελλάδα να επα-
ναλαμβάνει ότι μπορεί να υπάρξει συνερ-
γασία με την Τουρκία «αρκεί να αποφεύ-
γονται οι προκλήσεις, όπως αυτές, που 
βιώσαμε το Μάρτιο του 2020». Κυβερ-
νητικές πηγές σημειώνουν μάλιστα πως ο 

πρωθυπουργός κατέστησε σαφές, ότι θα 
ήταν μία κίνηση καλής θέλησης, να δε-
χθεί η Τουρκία να πάρει πίσω τους 1.450 
παράνομους μετανάστες, των οποίων η 
αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί τελεσί-
δικα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Μητσοτάκης 
τάχθηκε υπέρ της προώθησης της «θετι-
κής ατζέντας» με την Τουρκία (εμπορική 
συμφωνία), όπως αυτή αποτυπώθηκε στη 
συμφωνία των δύο αρμόδιων υφυπουρ-
γών, μετά τη συνάντηση στην Καβάλα.

ΔΕ ΘΕΛΕΙ «ΤΡΙΤΟΥΣ» Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη συνάντησή 

του με τον Μητσοτάκη στη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε μετά τη συνάντησή του 
με τον Μπάιντεν. Προφανώς, γνωρίζοντας 
ποιος δημιουργεί τις εντάσεις, ο Τούρκος 
πρόεδρος εκτίμησε ότι το 2021 θα είναι 

μια «ήσυχη» χρονιά. Πρόσθεσε επίσης ότι 
με τον Μητσοτάκη αποφάσισαν να συνε-
χίσουν «το μηχανισμό διαλόγου» και να 
κάνουν «πιθανά βήματα για μια θετική 
ατζέντα».

Με τη γνωστή υποκριτική τακτική, ο Ερ-
ντογάν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, 
δήλωσε ότι «συμμερίζεται απόλυτα την 
άποψη του Μητσοτάκη ότι θα πρέπει στο 
Αιγαίο και σε άλλες περιοχές να κυριαρ-
χήσει η ειρήνη και να αποφευχθεί κάθε 
ένταση», προσθέτοντας ότι «οι συνομιλί-
ες δε θα πρέπει να γίνονται μέσω τρίτων».

Σε ότι αφορά το αντικείμενο των συνο-
μιλιών, εξέφρασε την άποψη ότι αυτά θα 
πρέπει να επιλύονται «ένα-ένα». 

«Να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το τρα-
πέζι» είπε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει 
να είναι τραπέζι προβλημάτων αλλά λύ-
σεων». Σημείωσε επίσης ότι «όταν υπάρ-
χουν θέματα που μας απασχολούν, που 
σίγουρα υπάρχουν, θα πρέπει αυτά να 
τεθούν υπόψιν των επιτροπών εμπειρο-
γνωμόνων, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι 
ενδεχόμενες λύσεις». Και κατέληξε λέγο-
ντας ότι «βρίσκοντας λύσεις για το κάθε 
επιμέρους θέμα θα μπορέσουμε να πετύ-
χουμε αυτό το στόχο».
Την ίδια ώρα, ο Μητσοτάκης, τοποθετή-

θηκε για τη συνάντηση με ανάρτησή του 
στο Twitter, η οποία σημειωτέων έγινε 
στα αγγλικά. «Συνάντηση με τον πρόεδρο 
Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα. 
Αν και παραμένουν οι διαφορές μεταξύ 
των δύο χωρών μας, η Ελλάδα και η Τουρ-

κία είναι γείτονες και η συνεργασία σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι προς 
όφελος όλων. Συνεπώς, ο διάλογος είναι 
πάντα σημαντικός», έγραψε ο πρωθυ-
πουργός.

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ  
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
Ο Ερντογάν προσήλθε άλλωστε στη συ-

νάντηση με τον Μητσοτάκη, έχοντας το 
βλέμμα στραμμένο στη συνάντησή του 
με τον Μπάιντεν. Μια συνάντηση που θα 
δώσει το στίγμα για την πορεία των αμε-
ρικανοτουρκικών σχέσεων. Ήδη πάντως, 
με τη συμπεριφορά του στη Σύνοδο του 
ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν επιχείρησε να παγιώσει 

την εικόνα ότι είναι «καλό παιδί», αλλά 
και ότι οι ενέργειες της Άγκυρας λαμβά-
νουν υπόψη το διεθνές δίκαιο και τις κα-
λές προθέσεις με όλους τους γείτονες.
Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας μάλιστα 

στο Φόρουμ των Βρυξελλών, που συνδι-
οργανώνουν το ΝΑΤΟ και το Γερμανικό 
Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών 
(GMF), τόνισε ότι «η αναζωογόνηση των 
διαύλων διαλόγου με τη γείτονα και Σύμ-
μαχό μας Ελλάδα εξυπηρετεί τη σταθερό-
τητα και την ευημερία της περιοχής».

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν δήλω-
σε: «Λαμβάνουμε υπόψη μας το διεθνές 
δίκαιο, τη δικαιοσύνη και την ισότητα, 
καθώς και το σεβασμό των αμοιβαίων δι-
καιωμάτων και συμφερόντων, στις αλλη-
λεπιδράσεις μας με τους γείτονές μας. Πι-
στεύω ότι η αναζωογόνηση των διαύλων 
διαλόγου μεταξύ μας και του γείτονά μας 
και συμμάχου μας, της Ελλάδας, εξυπηρε-
τεί τη σταθερότητα και την ευημερία της 
περιοχής μας καθώς και την επίλυση διμε-
ρών ζητημάτων».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Πριν τη συνάντηση με τον Ερντογάν, τη-

λεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη είχε ο πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας. Όπως μάλιστα μετέ-
δωσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ο Νίκος Αναστασιάδης του ζήτησε να με-
ταφέρει στον Τούρκο Πρόεδρο τη θέση 
της κυπριακής πλευράς, ότι θα πρέπει να 
σταματήσουν οι ενέργειες της Τουρκίας 
στο Βαρώσι, οι οποίες παραβιάζουν τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ.

Ο Κύπριος πρόεδρος ζήτησε επίσης από 
τον πρωθυπουργό να μεταφέρει στον 
Ερντογάν, ότι δεν είναι αποδεκτή καμιά 
λύση για το Κυπριακό πέρα από τη λύση 
της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
σε περίπτωση νέας άτυπης πενταμερούς 
διάσκεψης. Τέλος, ζήτησε από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη να μεταφέρει στον Ερντο-
γάν τη θέση, ότι η συμπεριφορά της Άγκυ-
ρας δεν αφήνει περιθώρια στην Κυπριακή 
Δημοκρατία να τηρήσει θετική στάση ένα-
ντι της Τουρκίας στο επερχόμενο Ευρωπα-
ϊκό Συμβούλιο.

*Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι επαγγελ-
ματίας δημοσιογράφος με μακρά θητεία 
στον Τύπο και στα ηλεκτρονικά Μέσα

Ταγίπ Ερντογάν: Τα «ήσυχα νερά» στο Αιγαίο και οι 
υποσχέσεις για «διάλογο» που μοίρασε προς όλους
Το ρόλο του «λύκου που έγινε αρ-

νάκι» υποδύθηκε στις Βρυξέλ-
λες ο τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντο-
γάν, καθώς όχι μόνο στη συνάντηση 
του με τον Κ. Μητσοτάκη αλλά και 
στις συναντήσεις  του με τον πρό-
εδρο Μπάιντεν, τον πρόεδρο Μα-
κρόν και την «προστάτιδα» του 
καγκελάριο Μέρκελ, εμφανίσθηκε 
με διαλλακτικό πρόσωπο, προβάλ-
λοντας το «σταθεροποιητικό» ρόλο 
της Τουρκίας και τη στρατηγική ση-
μασία που έχει η χώρα του για τη 
«συλλογική Ασφάλεια» της Συμμα-
χίας.

Νίκος Μελέτης* 
© liberal.gr

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντο-
γάν που διήρκεσε 50΄, έγινε με τη 
συμμετοχή των δ;yο στενών συνερ-
γατών τους, της πρ. Ελένης Σουρα-
νή, διευθύντριας του Διπλωματικού 
Γραφείου του Πρωθυπουργού και 
του Ι. Καλίν εκπροσώπου της Προ-
εδρίας και στενότατου συνεργάτη 
του τούρκου προέδρου, γεγονός 
που έδωσε την ευκαιρία για εις βά-
θος συζήτηση μιας σειράς θεμάτων.

Εξάλλου οι Ε. Σουρανή και Ι.  Καλίν 
ήταν αυτοί που είχαν επεξεργασθεί 
το χρονοδιάγραμμα διαλόγου πέ-
ρυσι το καλοκαίρι υπό την αιγίδα 
της κας Μέρκελ, το οποίο κατάρ-
ρευσε με υπαιτιότητα της Τουρκίας 
που είχε επικαλεσθεί ως πρόσχημα 
την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία 
για μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ.
Το μήνυμα που θέλησαν να εκπέμ-

ψουν και οι δυο πλευρές, η Αθήνα 
με ενημέρωση διπλωματικών πηγών 
και την ανάρτηση του πρωθυπουρ-
γού Κ. Μητσοτάκη στο Twitter και η 
τουρκική με δηλώσεις του ίδιου του 
Τ. Ερντογάν, είναι το χαμήλωμα των 
τόνων και η συναντίληψη για την 
ανάγκη αποφυγής εντάσεων.

Και οι δυο πλευρές επέμειναν, 
μετά από μια περίοδο πρωτόγνω-
ρης έντασης και κλιμάκωσης, ότι οι 
διαφορές που παραμένουν σε όλα 
τα σημαντικά θέματα θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν μέσω των διαύ-
λων επικοινωνίας και του πλαισί-
ου διαλόγου που υπάρχει μεταξύ 
των δυο χωρών. Των διερευνητι-
κών επαφών, της συζήτησης για τα 
ΜΟΕ, τις πολιτικές διαβουλεύσεις 
και φυσικά μεταξύ των ηγετών των 
δυο χωρών.

Η Αθήνα επεδίωκε να αποκατα-
στήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας σε 
επίπεδο κορυφής, ο οποίος δεν 
υπήρχε όλους τους τελευταίους 
μήνες, κάτι που δημιουργεί αρνη-
τικό κλίμα και δίνει την ευκαιρία σε 
επίδοξους μεσολαβητές να παίζουν 
τελικά αρνητικό ρόλο, καθώς επι-
χειρούν να εξυπηρετήσουν τα δικά 
τους συμφέροντα παρά εκείνα των 
δυο χωρών.

Βεβαίως, η Τουρκία πάντοτε αντι-
μετώπιζε αρνητικά και κάθε προ-
σπάθεια μεσολάβησης, διευκόλυν-
σης της επικοινωνίας ή παρέμβα-
σης για αποκλιμάκωση, όταν αυτή 
προέρχονταν από την Ε.Ε. ή ακόμη 
και από την Ουάσιγκτον, καθώς θε-
ωρούσε αυτές τις παρεμβάσεις ως 

μεροληπτικές υπέρ της Ελλάδας.
Ο στόχος ήταν να υπάρξουν και 

βήματα ώστε αυτή η φάση αποκλι-
μάκωσης να μην περιορισθεί σε μια 
τακτική κίνηση της Τουρκίας να ρο-
κανίσει το χρόνο, μέχρις ότου πε-
ράσει και η Σύνοδος Κορυφής της 
Ε.Ε. και βρει τις ισορροπίες με τον 
πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και με τον 
ή τη διάδοχο της Άνγκελα Μέρκελ, 
η οποία μέχρι τώρα ήταν το μεγά-
λο στήριγμα του κ. Ερντογάν στην 
Ευρώπη.
Και οι δυο πλευρές πρόβαλλαν τη 

διάθεση τους για διάλογο. Όμως ο 
διάλογος δεν είναι πανάκεια, ούτε 
αυτομάτως λύνει προβλήματα ή 
εκτονώνει εντάσεις. Ο διάλογος και 
η αξία του, εξαρτάται από το περι-
εχόμενο του, τη θεματολογία, το 
πλαίσιό του και φυσικά τις επιδιώ-
ξεις τής κάθε πλευράς.
Η υπόσχεση για διάλογο με την Ελ-

λάδα δε λύνει τα προβλήματα στο 
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-
γειο, η δέσμευση για διάλογο με 
τον κ. Μπάιντεν, δε λύνει το πρό-
βλημα των S400…
Ο κ. Ερντογάν μοίρασε υποσχέ-

σεις για «Διάλογο» σε όλους στις 
Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα, στην Ου-
άσιγκτον, στο Παρίσι, στο ίδιο το 
ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ίσως αρκετό για 
τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας, 
αλλά έχει ημερομηνία λήξης, εάν 
δε μετατραπεί σε ειλικρινή διάθε-
ση για ουσιαστικό και εντός πλαι-
σίου νομιμότητας διάλογο, για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Το ήπιο κλίμα πάντως είναι προϋ-

πόθεση για τη θετική ατζέντα των 
διμερών σχέσεων που έχει κατα-
γραφεί από τους δυο υφυπουργούς 
εξωτερικών. Η οποία είναι ένα καλό 
βήμα αλλά τέτοιες προσπάθειες 
έχουν υπάρξει πολλές στο παρελ-
θόν, όταν ακόμη οι διμερείς σχέ-
σεις ήταν λιγότερο φορτισμένες και 
«δηλητηριασμένες» και τελικά δεν 
μπόρεσαν να προχωρήσουν.
Η ατμοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλο-

νίκης – Σμύρνης, η σιδηροδρομική 
σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κωνστα-
ντινούπολης, η διάβαση των Κή-
πων, είναι σχέδια που έχουν μπει 
στο τραπέζι εδώ και σχεδόν μια ει-
κοσαετία…

Είναι σαφές ότι ο κ. Ερντογάν θε-
ωρεί ότι πρέπει να περάσει ένα 
δύσκολο κάβο και σε αυτό δεν τον 
βολεύει να έχει ανοικτά μέτωπα με 
όλους. Η Αθήνα θα πρέπει να το έχει 
υπόψη της αυτό και έτσι ούτε κα-
θησυχασμός να υπάρξει ούτε επα-
νάπαυση. Γιατί ακόμη κι αν «κερ-
δίσαμε» ήσυχα νερά στο Αιγαίο το 
καλοκαίρι, μην ξεχνάμε ότι μετά το 
καλοκαίρι ακολουθεί το φθινόπωρο 
και μετά ο χειμώνας…

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

Άκρως ανησυχητική η απρεπής συμπεριφορά κατά  
του έλληνα πρωθυπουργού στη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ο Μπάιντεν αρνήθηκε έστω και ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρωθυπουργό!

Ήταν η χειρότερη συμπεριφορά που 
έχει αντιμετωπίσει Έλληνας πρωθυ-

πουργός σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μιλάμε 
για μία πρωτοφανή απρέπεια διοργανω-
τών και συμμετεχόντων, που φυσικά δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί. Διότι ο Έλληνας 
πρωθυπουργός εκπροσωπεί την Ελλάδα 
και όχι τον εαυτό του. Η απρεπής συ-
μπεριφορά λοιπόν που εισέπραξε, ήταν 
απρέπεια κατά της ίδιας της Ελλάδας και 
όχι προσωπικά του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.
Την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν βάδιζε 

ως θριαμβευτής εντός του χώρου, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης μετά βίας μπορούσε 
να συνομιλήσει, στα όρθια μάλιστα, με 
τον Έντι Ράμα και τον Μπόρις Τζόνσον. Η 
δε αναμνηστική φωτογραφία ήταν η από-
λυτη ντροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
χαμένος στο βάθος ως παρίας, τη στιγμή 
που ο Ερντογάν πόζαρε ως πρωταγωνι-
στής.

Δηλαδή το ΝΑΤΟ έθαψε τον «πυλώ-
να σταθερότητας» και αναβάθμισε την 
«εστία ανωμαλίας» που συνιστά απειλή 
για την ίδια τη συμμαχία.
Εννοείται ότι και στην ουσία, η Ελλάδα 

ήταν σα να μην υπήρχε στη θεματολογία 

της συνόδου. Η Ελλάδα που βάλλεται 
πανταχόθεν και οι σύμμαχοι, θα έπρεπε 
να την υποστηρίξουν, όμως αγνοήθηκε 
πλήρως. Ο Μπάιντεν αρνήθηκε ακόμα 
και μία ολιγόλεπτη συνομιλία στον Έλλη-
να πρωθυπουργό, παρά τις βάσεις και τις 
στρατιωτικές παραχωρήσεις που η Ελλά-
δα έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ.

Όλο το πολιτικό σύστημα, και όχι μόνο ο 
πρωθυπουργός, θα πρέπει να προβλημα-
τιστεί και να αναλάβει δράση, καθιστώ-
ντας ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δε θα ανε-
χθεί την περιθωριοποίηση της.

© newsbreak.gr

Η φωτογραφία που ντρόπιασε την Ελλάδα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Ο ΠΑΓΟΣ ΕΣΠΑΣΕΟ ΠΑΓΟΣ ΕΣΠΑΣΕ  
τα προβλήματα μένουντα προβλήματα μένουν
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα
Η κωδική ονομασία της εισβολής των Γερμανών  
στη Σοβιετική Ένωση στο Β’ ΠΠ
Με την κωδική ονομασία Επιχείρη-

ση Μπαρμπαρόσα (Unternehmen 
Barbarossa στα γερμανικά) έμεινε στην 
ιστορία η εισβολή των Γερμανών στη Σο-
βιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μπαρμπαρόσα 
(Κοκκινογένης στα ιταλικά) ήταν το προ-
σωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας Φρειδερίκου Α’, 
ο οποίος ηγήθηκε των Σταυροφόρων το 
12ο αιώνα.
Η Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ξεκίνησε 
στις  22  Ιουνίου  του  1941 και διήρκεσε 
έως τις 7 Ιανουαρίου 1942, όταν τα γερ-
μανικά στρατεύματα εγκλωβίστηκαν από 
το ρωσικό χειμώνα. Ήταν πρελούδιο των 
πολεμικών επιχειρήσεων στο Ανατολικό 
Μέτωπο.
Την άνοιξη του 1941 η Ναζιστική Γερμα-

νία ήταν κυρίαρχη σχεδόν όλης της Ηπει-
ρωτικής Ευρώπης. Στα ανατολικά της σύ-
νορα με τη Σοβιετική Ένωση επικρατούσε 
ασυνήθιστη ηρεμία, χάρις στο Σύμφωνο 
Ρίμπεντροπ  – Μολότοφ  του  1939, που 
ρύθμιζε τις σχέσεις της με τη μεγάλη γεί-
τονα και ιδεολογική της αντίπαλο. Στο 
μυαλό, όμως, του Χίτλερ, βρισκόταν μια 
επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, 
για ιδεολογικούς και πρακτικούς λόγους. 
Οι Ναζί θεωρούσαν τους Σλάβους κατώ-
τερη φυλή, που άξιζε να είναι υποτελής 
στους Αρείους, ενώ επιζητούσαν το ζωτι-
κό χώρο που εξασφάλιζε η αχανής χώρα 
με το πλούσιο υπέδαφος.
Ο Χίτλερ και οι επιτελείς του πίστευαν 

ότι θα κάνουν περίπατο στη Ρωσία και 
μέχρι την έλευση του χειμώνα θα επι-
τύγχαναν την κατάληψη της Μόσχας και 
την πτώση του μισητού κομμουνιστικού 
καθεστώτος. «Δεν έχουμε παρά να χτυ-
πήσουμε την πόρτα και όλο το σάπιο οι-
κοδόμημα θα καταρρεύσει» είπε ο Χίτλερ 
σε συνεργάτες του. 
Ο Φύρερ υπολόγιζε στην καλολαδωμέ-

νη μηχανή του γερμανικού στρατού, που 
εκείνη την εποχή δεν είχε αντίπαλο και 
στην τεχνολογική του υπεροχή. Και πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτε-
ρότητάς του από τη σαρωτική του προ-
έλαση και την κατάληψη της Γαλλίας, δε 
θα μπορούσε να επικαλεσθεί.
Αφού μελέτησαν την αποτυχημένη εκ-

στρατεία του Μεγάλου Ναπολέοντα στη 
Ρωσία το 1812, κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι η εκστρατεία κατά της Ρωσίας 
θα εκδηλωνόταν από τρία σημεία, με 
αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της 
Μόσχας. Ο Χίτλερ κινητοποίησε μια πο-

λεμική μηχανή που όμοιά της δεν είχε 
δει ο κόσμος μέχρι τότε: 3.700.000 στρα-
τιώτες, 2.600 τανκς, 7.000 πυροβόλα και 
2.700 αεροπλάνα. Ο Στάλιν, παρά τις ει-
σηγήσεις των επιτελών του, πίστευε μέ-
χρι το τέλος ότι οι Γερμανοί θα τιμήσουν 
την υπογραφή τους και δε θα επιτεθούν.
Η επίθεση της Βέρμαχτ, που αποδείχθη-

κε σωτήρια για τη Μεγάλη Βρετανία, εκ-
δηλώθηκε με τρεις στρατιές στις 3:15 το 
πρωί της 22ας Ιουνίου 1941, με τη δικαιο-
λογία ότι ο Κόκκινος Στρατός ετοιμαζόταν 
να επιτεθεί στη Γερμανία. 
-Η Βόρεια Στρατιά, υπό το στρατάρχη 

Βίλχελμ Ρίτερ φον Λιμπ εξόρμησε από 
την Ανατολική Πρωσία προς τα Βαλτικά 
Κράτη, με αντικειμενικό σκοπό το Λέ-
νινγκραντ.
- Η Νότια Στρατιά, υπό τον Γκερντ φον 

Ρούντστεντ εισέδυσε από τη Νότια Πο-
λωνία στην Ουκρανία με στόχο το Κίεβο.
-Η Κεντρική Στρατιά, υπό το στρατάρχη 

Φέντορ Φον Μποκ με τα περίφημα τε-
θωρακισμένα του Χάιντς Γκουντέριαν θα 
αναλάμβανε την επίθεση κατά της Μό-
σχας. 
Το πλάτος του μετώπου ανερχόταν σε 

2.900 χιλιόμετρα. Η εισβολή στη Σοβιε-
τική Ένωση ήταν να εκδηλωθεί στα μέσα 
Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας της 
καθυστερημένης άφιξης της άνοιξης στη 
Ρωσία τη χρονιά εκείνη, αλλά και των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων στα Βαλκά-
νια. Οι Γερμανοί χρειάστηκαν περίπου 
δύο μήνες για να καθυποτάξουν την Ελ-
λάδα.
Η Γερμανική εισβολή αιφνιδίασε από-

λυτα τη σοβιετική ηγεσία. Ο Κόκκινος 
Στρατός στα αρχικά στάδια της επίθε-
σης αποδείχθηκε εύκολη λεία για τους 
εμπειροπόλεμους άνδρες της Βέρμαχτ, 
παρότι αντιπαρέταξε περίπου 2.900.000 
άνδρες, 12.000 τανκς και 8.000 αεροπλά-
να. Υπήρχε πρόβλημα ηγεσίας, καθώς 
πολλοί ανώτατοι αξιωματικοί είχαν πέσει 
θύματα των σταλινικών εκκαθαρίσεων 
τη δεκαετία του ‘30 και το υλικό ήταν εν 
πολλοίς απαρχαιωμένο. Όλα αυτά αντι-
σταθμίζονταν από τη γενναιότητα στρα-
τού και λαού, που αγωνιζόταν για την 
υπεράσπιση της πατρίδας του.
Την πρώτη εβδομάδα των στρατιωτι-

κών επιχειρήσεων, τα γερμανικά πάντσερ 
όχι μόνο είχαν προελάσει σε βάθος 320 
χιλιομέτρων και καταλάβει το Μινσκ (ση-
μερινή πρωτεύουσα της Λευκορωσίας), 
αλλά και είχαν καλύψει το ένα τρίτο του 
δρόμου για τη Μόσχα. Στο νότιο μέτωπο 

της Ουκρανίας, οι Γερμανοί συνάντησαν 
μεγαλύτερη αντίσταση και χρειάστηκαν 
ενισχύσεις από την Κεντρική Στρατιά, γε-
γονός που καθυστέρησε ακόμη πιο πολύ 
την επιχείρηση κατάληψη της Μόσχας.
Οι πρώτες εντυπώσεις για την υπεροχή 

των Γερμανών, δεν επαληθεύτηκαν στη 
συνέχεια. Οι μεγάλες βροχές του Ιουλίου 
δυσκόλεψαν τις κινήσεις των τεθωρα-
κισμένων, ενώ η πίεση των σοβιετικών 
συνεχώς μεγάλωνε. Ένα μήνα μετά την 
εισβολή, οι Γερμανοί κατάλαβαν ότι εί-
χαν υποτιμήσει τους Σοβιετικούς και ότι 
οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους δεν 
εξελισσόταν σε περίπατο.
Το Σεπτέμβριο του 1941, η Βόρεια 

Στρατιά έφθασε προ των πυλών του Λέ-
νινγκραντ. Ο Χίτλερ διέταξε τους στρατη-
γούς του να μην επιτεθούν στη σημαντι-
κή αυτή πόλη, αλλά να την πολιορκήσουν 
και να την αναγκάσουν να παραδοθεί. 
Ένα μέρος των δυνάμεών της διατέθη-
κε στην κεντρική Στρατιά για την τελική 
επίθεση στη Μόσχα. Το ίδιο διάστημα, η 
Νότια Στρατιά κατέλαβε με μεγάλες απώ-
λειες το Κίεβο.
Η τελική επίθεση προς τη Μόσχα υπό 

την κωδική ονομασία Τυφών ξεκίνησε 
αρκετά καθυστερημένα, στις 2 Οκτωβρί-
ου 1941, με το ρωσικό χειμώνα να κάνει 
δειλά την εμφάνισή του και να προκαλεί 
εκνευρισμό στους Γερμανούς στρατη-
γούς. Για την υπεράσπιση της πρωτεύ-
ουσας, ο Στάλιν διέθεσε 800.000 άνδρες, 
χωρισμένους σε 83 Μεραρχίες. Στις 13 
Οκτωβρίου οι Γερμανοί έφθασαν 120 χι-
λιόμετρα έξω από τη Μόσχα, αλλά η προ-

έλασή τους γινόταν πλέον σε ρυθμούς 
χελώνας και δεν ξεπερνούσε τα 3 χιλιό-
μετρα την ημέρα. Στις 12 Δεκεμβρίου η 
εμπροσθοφυλακή του γερμανικού στρα-
τού έφθασε στα περίχωρα της Μόσχας, 
αντικρίζοντας το οχυρό του Κρεμλίνου.
Οι καιρικές συνθήκες διαρκώς χειροτέ-

ρευαν. Βασικός σύμμαχος των αμυνομέ-
νων ήταν πλέον ο ρωσικός χειμώνας. Οι 
γερμανικές δυνάμεις υπέστησαν τερά-
στιες απώλειες, καθώς δεν ήταν προετοι-
μασμένες για χειμερινό πόλεμο. Μέσα σε 
τρεις εβδομάδες 155.000 άνδρες τέθηκαν 
εκτός μάχης, οι περισσότεροι από κρυο-
παγήματα. Στις 6 Δεκεμβρίου 1941 ο σο-
βιετικός στρατηγός Γκιόρκι Ζούκοφ, που 
υπερασπιζόταν τη Μόσχα, πέρασε στην 
αντεπίθεση και απώθησε τους Γερμα-
νούς μακριά από τη σοβιετική πρωτεύ-
ουσα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 
του 1942.
Η Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα στοίχι-

σε στους Γερμανούς 174.000 νεκρούς, 
36.000 αγνοούμενους και 604.000 τραυ-
ματίες, ενώ ανυπολόγιστος είναι ο αριθ-
μός των Σοβιετικών που έπεσαν στο πεδίο 
της μάχης. Η κατάληψη της Μόσχας και 
η πτώση του κομμουνιστικού καθεστώ-
τος, που ήταν οι στρατηγικοί στόχοι του 
Χίτλερ, δεν επιτεύχθηκαν. Οι Γερμανοί, 
όμως, εξακολούθησαν να κατέχουν μεγά-
λο μέρος της Σοβιετικής Επικράτειας. Οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ανατολικό 
Μέτωπο θα διαρκέσουν έως τον Απρίλιο 
1945, όταν ο Κόκκινος Στρατός υπό τον 
Ζούκοφ θα εισέλθει στο Βερολίνο.

© SanSimera.gr

Γερμανικά τανκς εισβάλουν στη ΕΣΣΔ

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

ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΔΕΟΣ 
Η γενική κατάσταση της Τουρκίας, όταν 

άρχισε η Ελληνική Επανάσταση, βοήθη-
σε στην επιτυχία της. Η Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία δεν είχε καλές σχέσεις µε τη 
Ρωσία και στο εσωτερικό της διεξήγε πό-
λεμο εναντίον του «δικού της» Αλή πασά. 
Ολόκληρη σχεδόν η Πελοπόννησος και η 
Στερεά είχαν απαλλαγεί από την παρου-
σία τουρκικών στρατευµάτων – εκτός 
από τις φρουρές των οχυρωµένων πό-
λεων. Ο πληθυσµός των περιοχών ήταν 
κατά 90% ελληνικός και σε αυτόν υπήρ-
χαν πολλοί εµπειροπόλεµοι άνδρες, από 
τους οποίους συγκροτήθηκαν σώµατα 
άτακτων αλλά έµπειρων πολεµιστών. 
Από την άποψη του Ναυτικού, η κατά-

σταση για τους Τούρκους δεν ήταν καλή, 
όχι από πλευράς υλικού αλλά από πλευ-
ράς οργάνωσης και προσωπικού. 
Το τουρκικό Ναυτικό αποτελούνταν 

από µεγάλο αριθµό ισχυρών πολεµικών 
πλοίων, από τα οποία τα περισσότερα 
είχαν ναυπηγηθεί στο ναύσταθµο του Κε-
ράτιου Κόλπου. Αν και η οργάνωση του 
Ναυτικού είχε από καιρό παραµεληθεί 
εντελώς, ωστόσο, τα υπάρχοντα πλοία – 
ανάµεσα στα οποία ήταν ένα τρίκροτο, 
δέκα δίκροτα και µεγάλος αριθµός από 
φρεγάτες – ήταν το ίδιο ισχυρά, από την 
άποψη της ναυπήγησης και του οπλι-
σµού, µε τα αντίστοιχα πολεµικά πλοία 
των µεγάλων ναυτικών δυνάµεων εκεί-
νης της εποχής. 
Τον τουρκικό στόλο δεν τον αποτελού-

σαν εµπορικά πλοία που µετατράπηκαν 
σε πολεµικά, αλλά πραγµατικά πολεµικά 
πλοία – τρίκροτα, δίκροτα και φρεγάτες. 
Τα τρίκροτα ήταν ιστιοφόρα µε τρεις 
ιστούς και τρεις σειρές πυροβόλων στις 
πλευρές, από µία σειρά σε κάθε κατά-
στρωµα (ο συνολικός αριθµός πυροβό-
λων των τρίκροτων συνήθως έφτανε τα 
80 µε 90 πυροβόλα). Τα δίκροτα ήταν 
επίσης τρίστηλα ιστιοφόρα µε τετράγω-
να ιστία σε όλους τους ιστούς και δύο 
σειρές πυροβόλων στις πλευρές, από µία 

σειρά σε κάθε κατάστρωµα. Ο αριθµός 
των πυροβόλων των δίκροτων επίσης 
ποίκιλλε. Συνήθως, τα δίκροτα διέθεταν 
από 60 µέχρι 70 πυροβόλα. Τα δε τουρ-
κικά πυροβόλα ήταν βαρύτερα των ελ-
ληνικών, βάλλοντα βλήµατα βάρους 64, 
48, 32 και 24 λιβρών. Τα ελληνικά πλοία 
σπάνια έφεραν πυροβόλα µεγαλύτερα 
αυτών των 24 λιβρών. Τα δίκροτα και 
τα τρίκροτα ήταν τα µεγαλύτερα πλοία 
και ονοµάζονταν «πλοία της γραµµής». 
Ήταν τα αντίστοιχα θωρηκτά της εποχής. 
Οι φρεγάτες ήταν τρίστηλα πολεµικά 
πλοία. Οι διαστάσεις τους ήταν ποικίλες 
και αναγνωρίζονταν από τον αριθµό των 
πυροβόλων. Κυρίως υπήρχαν τρεις τύποι, 
των 40, των 30 και των 20 πυροβόλων. Θα 
λέγαµε ότι οι φρεγάτες αντιστοιχούν στα 
σηµερινά καταδροµικά. Το σουλτανικό 
στόλο συµπλήρωναν φυσικά και εκατο-
ντάδες άλλα µικρά πλοία, µπρίκια, γολέ-
τες, σεµπέκια, γαλιότες κ.ά. 
Εκτός όµως του στόλου αυτού, ορµητή-

ριο του οποίου ήταν η Κωνσταντινούπο-
λη, οι Τούρκοι µπορούσαν να υπολογί-
ζουν και στον αιγυπτιακό στόλο, ενισχυ-
µένο µε πλοία από την Τύνιδα και το Αλ-
γέρι. Οι δύο αυτοί στόλοι αποτελούσαν 
εποµένως ναυτική δύναµη πολύ σεβα-
στή, η οποία, αν είχε ανάλογη οργάνωση 
και ποιότητα προσωπικού, θα αποτελού-
σε ισχυρό παράγοντα στη Μεσόγειο. Στις 
ναυτικές αυτές δυνάµεις, οι επαναστα-
τηµένοι Έλληνες δεν µπορούσαν να αντι-
παρατάξουν παρά µόνο ορισµένο αριθµό 
εµπορικών πλοίων τα οποία είχαν µετα-
τρέψει σε πολεµικά. Λίγα από τα πλοία 
αυτά ήταν τρίστηλα και τα περισσότερα 
µπρίκια και γολέτες εκτοπίσµατος 250 τό-
νων κατά µέσο όρο. Ο οπλισµός των µε-
γαλύτερων δεν ξεπερνούσε τα 20 πυρο-
βόλα, συνήθως όµως ήταν 10. Ακόµη και 
αν η τουρκική ναυτική δύναµη, εξαιτίας 
της πολύχρονης ακινησίας και της εγκα-
τάλειψης, είχε παραλύσει, ωστόσο εξα-
κολουθούσε να αποτελεί συγκροτηµένο 
Σώµα. Τα ελληνικά πλοία διατήρησαν 
και µετά την έναρξη της επανάστασης τα 
ίδια πληρώµατα που είχαν ως εµπορικά 

πλοία. Αυτό αποτέλεσε την κυριότερη 
αδυναµία του ελληνικού στόλου και σε 
αυτό οφείλονται όσα περιστατικά κακής 
διαγωγής σηµειώθηκαν από τους κυβερ-
νήτες ή τα πληρώµατα. 

Για να πάρει κάποιος µια ιδέα της ανι-
σότητας των υλικών δυνάµεων στο ναυ-
τικό πόλεµο, σηµειώνουµε εδώ ότι στον 
τέταρτο χρόνο του πολέµου, οπότε παρα-
τάχθηκαν και από τις δύο πλευρές οι µε-
γαλύτερες δυνάµεις για να διεκδικήσουν 
την κυριαρχία της θαλάσσης, ο ενωµένος 
τουρκοαιγυπτιακός στόλος περιλάµβα-
νε περί τα 150 µεγάλα και µικρά πλοία 
µε 2.000 πυροβόλα και 70.000 ναύτες 
και πεζοναύτες. Ο ελληνικός διέθετε 
περί τα 80 πλοία, µε 800 πυροβόλα και 
5.000 ναύτες. Μόνιµες βάσεις ήταν για 
τον τουρκικό στόλο η Κωνσταντινούπολη 
και τα στενά των ∆αρδανελίων, για τον 
αιγυπτιακό η Αλεξάνδρεια και για τον ελ-
ληνικό η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά. 
Μετά την καταστροφή των Ψαρών (1822) 

απέµειναν ως κύριες βάσεις µόνο η Ύδρα 
και οι Σπέτσες. 
Στο θέµα του προσωπικού, η υπεροχή 

του ελληνικού Ναυτικού, παρά τα σοβα-
ρότατα µειονεκτήµατα που κληροδότησε 
η µακρά δουλεία, υπήρξε αναµφισβήτη-
τη. Οι Τούρκοι, αν και ήταν λαός πολεµι-
κός, ποτέ δεν κατόρθωσαν να ενωθούν 
µε το υγρό στοιχείο όπως οι Έλληνες, οι 
οποίοι επί χιλιετίες ζούσαν κυριολεκτι-
κά µαζί µε αυτό. Γι’ αυτό αναγκάζονταν 
να χρησιµοποιούν για τη στελέχωση των 
πλοίων τους κατοίκους από τα νησιά του 
Αιγαίου, δηλαδή Έλληνες, που αποτελού-
σαν την πλειονότητα των πληρωµάτων 
τους, στους χρόνους πριν από την επα-
νάσταση. Αργότερα, υποχρεώθηκαν να 
συµπληρώσουν τα κενά µε Αλγερινούς 
και Τυνήσιους πειρατές, Μαλτέζους και 
Γενουάτες τυχοδιώκτες. Τα επιτελεία των 
πλοίων τους ήταν συγκροτηµένα στο µε-
γαλύτερο µέρος τους από Τούρκους πο-
λεµιστές. Όχι όµως ναυτικούς, ενώ τους 
κυβερνήτες και τους ναυάρχους τούς 
τοποθετούσε ο σουλτάνος µε βάση τις 
ραδιουργίες της αυλής και όχι σύµφωνα 
µε τις ικανότητές τους. Όλα αυτά δε βοή-
θησαν να γίνει το Ναυτικό του σουλτάνου 
αξιόλογο. 
Μετά την έναρξη της επανάστασης, η 

κατάσταση επιδεινώθηκε, διότι το µε-
γαλύτερο µέρος των πληρωµάτων του 
οθωµανικού Ναυτικού, το οποίο αποτε-
λούνταν από νησιώτες, αποµακρύνθηκε, 
κι έτσι ο στόλος καταδικάστηκε σε ανα-
γκαστική ακινησία. Εκτός από τους ναύ-
τες, στα πλοία υπήρχαν και στρατιώτες οι 
οποίοι αξιοποιούνταν στις πολεµικές επι-
χειρήσεις και αποβάσεις, καθώς και για 
την τήρηση της πειθαρχίας και της τάξης 
µεταξύ των ετερογενών πληρωµάτων. Η 
κατάσταση του αιγυπτιακού στόλου, από 
πλευράς πληρωµάτων, ήταν καλύτερη 
από εκείνη του τουρκικού. Η υπεροχή 
αυτή οφειλόταν στην καλύτερη οργάνω-
ση των πολεµικών δυνάµεων της Αιγύ-
πτου που ακολουθούσε το παράδειγµα 
των ευρωπαϊκών κρατών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ §

H Μπουμπουλίνα στο πλοίο «Αγαμέμνων», 
πίνακας του Γερμανού ζωγράφου  
Peter von Hess
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Η Angelina Jolie επισκέφτηκε το διαμέρισμα του πρώην  
συζύγου της κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί
Την ώρα που επισκεπτόταν 

το σπίτι του πρώην συζύγου 
της, Jonny Lee Miller στο Μπρού-
κλιν, απαθανάτισαν ο φωτογρα-
φικός φακός την Angelina Jolie, 
ενώ η δικαστική διαμάχη με τον 
Brad Pitt καλά κρατεί.
Μάλιστα η πρωταγωνίστρια 

της σειράς ταινιών «Maleficent», 
μπήκε στο διαμέρισμα του Βρε-
τανού ηθοποιού και πρώην συ-
ζύγου της, κρατώντας ένα πολύ 
ακριβό κρασί στα χέρια της.
Η Angelina Jolie φωτογραφή-

θηκε τη στιγμή που εισερχόταν 
στο κτίριο το βράδυ της Πα-
ρασκευής 11/6, φορώντας μία 
κομψή καμπαρντίνα, την οποία 
συνδύασε με την υπέροχη Louis 
Vuitton τσάντα της, έχοντας μαζί 
της ένα μπουκάλι Peter Michael.
Η ίδια εθεάθη μόνη, χωρίς τους 

ανθρώπους ασφαλείας της, και 
έφυγε 3 ώρες αργότερα όπου 
παπαράτσι απαθανάτισαν ομοί-
ως την έξοδό της.
Η Jolie και ο Miller γνωρίστη-

καν στην ταινία «Hackers» το 
1995, ερωτεύθηκαν σφόδρα και 
παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως, 
το Μάρτιο του 1996. 
Ο γάμος τους είχε προκαλέ-

σει σάλο, καθώς η 20χρονη 
τότε Jolie, είχε χρησιμοποιήσει 
το αίμα της για να γράψει στη 
λευκή μπλούζα που φόρεσε και 
είχε δανειστεί από το σύντροφό 
της, το όνομά του. Δυστυχώς, το 
ζευγάρι χώρισε το 1997 με το 
επίσημο διαζύγιο να βγαίνει το 
1999.
Προς το παρόν δε γνωρίζουμε 

αν η σχέση τους έχει περάσει 
σε άλλο επίπεδο, παρόλα αυτά 

η Jolie έχει εκφράσει σε πολλές 
συνεντεύξεις της ότι έχει μετα-
νιώσει για το χωρισμό τους. 
«Ο Jonny κι εγώ δε μαλώσαμε 

και δεν πληγώσαμε ο ένας τον 

άλλο. Ήθελα πραγματικά να εί-
μαι η σύζυγός του. Ήθελα αλή-
θεια να είμαι δεσμευμένη μαζί 
του», είχε δηλώσει σε παλαιότε-
ρη συνέντευξή της, ενώ το 2004 

είχε πει χαρακτηριστικά στο πε-
ριοδικό «B» πως «ο χωρισμός 
της από τον Miller ήταν το πιο 
ηλίθιο λάθος που έκανε ποτέ». 

© govastileto.gr

Η μητέρα της Jennifer Lopez  
είναι ενθουσιασμένη με την  

επανασύνδεση με τον Ben Affleck

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρί-
σκεται το τελευταίο διάστημα η 

Jennifer Lopez με αφορμή τη φημολο-
γούμενη επανασύνδεσή της με τον Ben 
Affleck. Το ζευγάρι δεν έχει σχολιάσει 
κάτι για τη φημολογούμενη επανασύν-
δεσή του, ωστόσο οι κοινές τους εμφα-
νίσεις έχουν πυκνώσει, με αποτέλεσμα 
όλοι να πιστεύουν πώς είναι και πάλι 
ζευγάρι! Μάλιστα, η μητέρα της J.Lo, 

Guadalupe Rodriguez, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, είναι ενθουσιασμένη με την 
επανασύνδεση των πρώην συντρόφων 
17 χρόνια μετά το χωρισμό τους.
Η μητέρα της Jennifer Lopez φαίνεται 

να απολαμβάνει την αλλαγή στη ζωή της 
κόρης της, αφού λίγες ημέρες νωρίτερα 
ο φακός είχε απαθανατίσει τη Rodriguez 
παρέα με τον Affleck σε καζίνο του Λας 
Βέγκας – οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο 
πάθος για τα τυχερά παιχνίδια – αφού 
ο ηθοποιός είχε αναλάβει ένα πρότζεκτ 
στην πόλη της αμαρτίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six 

και πληροφορίες από πηγή του κοντινού 
περιβάλλοντος της Lopez «στο παρελθόν 
η μητέρα της Jennifer και ο Ben είχαν 
πολύ στενή σχέση. Η Guadalupe αγαπού-
σε τον Ben. Στενοχωρήθηκε πολύ όταν δε 
μπόρεσε να λειτουργήσει η σχέση τους 
χρόνια πριν. Είναι ενθουσιασμένη που 
τώρα είναι ξανά μαζί».| © govastileto.gr

TIANA MUSARRATIANA MUSARRA
Το μοντέλο  Το μοντέλο  

του Instagram του Instagram 
με τις «φονικές» με τις «φονικές» 

καμπύλεςκαμπύλες

ΔΔιαθέτει πληθωρι-ιαθέτει πληθωρι-
κές καμπύλες και κές καμπύλες και 

είναι αυτές το δυ-είναι αυτές το δυ-
νατό σημείο στην νατό σημείο στην 
εμφάνισή της που εμφάνισή της που 

την έχουν κάνει σταρ την έχουν κάνει σταρ 
στο Instagram. Μαζί στο Instagram. Μαζί 

βέβαια με τις σέξι αναρ-βέβαια με τις σέξι αναρ-
τήσεις της, που συχνά τήσεις της, που συχνά 
κάνει στο προφίλ της.κάνει στο προφίλ της.
Ο λόγος για την 24χρο-Ο λόγος για την 24χρο-

νη Tiana Musarra, νη Tiana Musarra, 
το πληθωρικό το πληθωρικό 

μοντέλο από τη μοντέλο από τη 
Νέα Υόρκη που Νέα Υόρκη που 

ξέρει καλά πώς να ξέρει καλά πώς να 
αναστατώνει με την αναστατώνει με την 

εμφάνισή της.  εμφάνισή της.  
Αλλά η Tiana δεν είναι Αλλά η Tiana δεν είναι 

μόνο μοντέλο. μόνο μοντέλο. 
Όπως αναφέρει και Όπως αναφέρει και 

στο προφίλ της στο στο προφίλ της στο 
Instagram, γράφει και Instagram, γράφει και 

τραγούδια. Μέχρι τραγούδια. Μέχρι 
στιγμής μπορεί να στιγμής μπορεί να 
μην είναι γνωστή μην είναι γνωστή 

με την ιδιότητα της με την ιδιότητα της 
ως στιχουργός, ως στιχουργός, 

αλλά ως μοντέ-αλλά ως μοντέ-
λο μαγιό και… λο μαγιό και… 
εσώρουχων, εσώρουχων, 

τη γνωρίζουν τη γνωρίζουν 
πολλοί.πολλοί.

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.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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.

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

HERMES OVERSEAS TRAFFIC INC.
www.hermesoverseas.com

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS SHIP AGENTS

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX AGENCE MARITIME
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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. Πήρα να 
μάθω τι έκανες με τη γειτόνισσα…
Μ-Καλά έκανες και πήρες, αλλά… για 

ποιά λες;
Α-Αυτή με τα… αγριοκοιτάγματα που 

είχατε μεταξύ σας και τώρα σε βρίζει.
Μ-Α, για την… τρελέγκο λες;
Α-Ναι, αυτή.
Μ-Παναγιώτα τη λένε…
Α-Δε θυμάμαι πως τη λένε, αυτό που 

θυμάμαι είναι ότι τον τελευταίο καιρό 
σου έχει γίνει πολύ επιθετική όπως μου 
είπες. Έτσι δεν είναι;

Μ-Αφόρητη δε λες καλύτερα... Αλλά 
δεν είμαι εγώ μόνο το θύμα. Εγώ είμαι 
μια ξένη. Μια γειτόνισσα.
Α-Τι θες να πεις;
Μ-Από που ν’ αρχίσω και πού να τε-

λειώσω…
Α-Λέγε γιατί τώρα μ’ έβαλες σε περι-

έργεια.
Μ-Άκου λοιπόν να μάθεις τα της… Πα-

ναγιώτας.
Α-Έχει άνδρα;
Μ-Ναι αλλά τον έχει σα σκυλάκι και 

με φίμωτρο. Λοιπόν, αυτή που λες, από 
την αρχή της πανδημίας πέρσι το Μάρ-
τιο, έγινε φανατική οπαδός της ομάδας 
υπέρ του παγκόσμιου εμβολιασμού.

Α-Δεν είναι και η μόνη. Πολλοί έχουν 
τα ίδια πιστεύω.

Μ-Δεν αμφιβάλω. Αλλά η κυρά Πα-
ναγιώτα έχει αυτό–ανακηρυχθεί η Γκε-
στάπο της Σαν Ροκ.

Α-Έχει Γκεστάπο η περιοχή σας;
Μ-Ναι, με διοικητή την κυρά Πανα-

γιώτα!
Α-Καλά, αυτό είναι για γέλια…
Μ-Εμείς εδώ δε γελάμε. Μάλιστα, με-

ρικές γειτόνισσες που είναι λιγότερο 
ανθεκτικές από εμένα, σκέπτονται να 
καλέσουν την αστυνομία.
Α-Τόσο πολύ;
Μ-Και δεν άκουσες τίποτα ακόμα!
Α-Ε, άντε πες μου, διότι έχω και να σι-

δερώσω.
Μ-Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, έχει στα-

ματήσει να μιλά με τις φιλενάδες και 
γειτόνισσες, ακόμα και με συγγενείς 
τσακώθηκε λόγω των εμβολίων.

Α-Δεν καταλαβαίνω.
Μ-Να στο κάνω πιο λιανά. Η κυρά Πα-

ναγιώτα «προστάτης» και διαφημιστής 
του εμβολιασμού, τά ‘χει χαλάσει με 
όσους δεν έχουν κάνει για τον άλφα ή 
βήτα λόγο το εμβόλιο ως τώρα.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και δε φτάνει μόνο αυτό, και θα 

καταλάβεις γιατί την αποκαλούμε Γκε-
στάπο.

Α-Αλήθεια γιατί;
Μ-Διότι η κυρά Παναγιώτα, κτυπάει 

τα κουδούνια των γειτόνων και τους 
ρωτά αν έκαναν το εμβόλιο, κι αν απα-
ντήσουν όχι τους αραδιάζει ένα σορό. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Α-Έχει κι άλλο;
Μ-Το καλύτερο. Γυρίζει τους δρόμους, 

πάει στα καταστήματα και «ανακρίνει» 
αλλά Γκεστάπο όποιον βρει, αν έχει κά-
νει το εμβόλιο. Φυσικά ψωνίζει μόνο 

από τα καταστήματα όπου οι ιδιοκτή-
τες έχουν εμβολιαστεί.

Α-Απίστευτο!
Μ-Κι όμως αληθινό. Εκεί που έχουν 

αγανακτήσει οι γείτονες, είναι η συνε-
χής παρενόχληση και οι… κατάρες που 
ρίχνει, σε όσους δεν έχουν εμβολια-
στεί!

Α-Και πως το ξέρει;
Μ-Απλά τους ζητά να προσκομίσουν 

το χαρτί ή το μήνυμα εξακρίβωσης εμ-
βολιασμού. 
Α-Δηλαδή ζητά τα «χαρτιά πορείας»;
Μ-Ακριβώς. Γι αυτό την αποκαλούμε 

«η Γκεστάπο της Σαν Ροκ».
Α-Και ο άνδρας της τι λέει για όλα 

αυτά;
Μ-Ο κυρ Ορέστης στόμα έχει και μιλιά 

δεν έχει. Είναι με «φίμωτρο».
Α-Έχει παιδιά;
Μ-Ναι δύο και έχει και εγγόνια αλλά 

δε μιλάει στην κόρη της διότι τα χάλασε 
και μ’ αυτήν.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι αντιθέτως από το γιο της που 

είναι «μαμάκιας», η κόρη έχει διαφο-
ρετική γνώμη για τον εμβολιασμό της 
οικογένειάς της. 

Α-Δηλαδή;
Μ-Δηλαδή φιλενάδα, η κυρά Πανα-

γιώτα έβαλε ένα μεγάλο Χ στις σχέσεις 
της με την κόρη της, εκτός αν «μπει στο 
δρόμο του Θεού» και κάνει το εμβόλιο 
αυτή και τα παιδιά της.

Α-Καλά, που διάβασε ότι ο Θεός είναι 
υπέρ των εμβολίων;

Μ-Στο δικό της «ευαγγέλιο», θαρρώ.
Α-Καλά, αυτή έχει πραγματικό πρό-

βλημα!
Μ-Μόνο πρόβλημα; Μας έχει κάνει τη 

ζωή αφόρητη. Διστάζουμε να βγούμε 
για ψώνια μήπως τη συναντήσουμε.
Α-Και τι κάνετε;
Μ-Απλά σταματήσαμε να κάνουμε 

τα ψώνια μας στα γνωστά μαγαζιά του 
Παρκ Εξ και πάμε σε καταστήματα άλ-
λων περιοχών.
Α-Σαν ψέματα ακούγονται όλα αυτά…
Μ-Μην παραξενεύεσαι γι’ αυτό. Το 

έχουμε ξαναδεί το έργο αλλά σε πιο χα-
μηλούς τόνους.
Α-Ποιο… έργο;
Μ-Σου υπενθυμίζω την κοινοτική δι-

αμάχη των ενωτικών και τον αντιενω-
τικών στη Νότια Ακτή τη δεκαετία του 
‘80. Αυτή η κατάσταση σε έκανε να με-
τακομίσεις στο Λαβάλ για να απομα-
κρυνθείς από τη φαγωμάρα της εποχής.
Α-Ναι, έχεις δίκιο.
Μ-Σήμερα λοιπόν, η πανδημία έχει δι-

αιρέσει τον κόσμο σε στρατόπεδα. Και 
όπως φαίνεται, μερικοί σαν την κυρά 
Παναγιώτα έβγαλαν από μέσα τους τα 
«Γκεσταμπίτικα» αισθήματά τους. Και 
που είσαι ακόμα. Αλλά άσε, ξέρω έχεις 
σιδέρωμα κι εγώ μπουγάδα. Θα τα 
πούμε αυτά μια άλλη φορά. Σ’ αφήνω 
προς το παρόν...
Α-Έχεις δίκιο. Γεια σου και τα ξαναλέ-

με.



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Ιουνιου, 2021 / June 18, 2021 •  2726  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  18 Ιουνιου, 2021 / June 18, 2021

Βήμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψε-
ων και επιστημονικών ανακοινώσεων, 

αποτέλεσε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς που 
διοργάνωσε στις 3 και 4 Ιουνίου, το Κέντρο 
Ελιάς «Krinos» του Perrotis College, με θέμα: 
«Ελαιοκομικός Τομέας: Αναζητώντας την 
καινοτομία – Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις».

Συμμετείχαν 35 διακεκριμένοι ομιλητές 
από Ελλάδα, Η.Π.Α., Ισπανία, Αυστραλία, 
Ισραήλ και Βέλγιο και είχαν εγγραφεί σχε-
δόν 1.200 άτομα από την Ελλάδα και τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Οι εισηγητές προχώρησαν σε σημαντικές 
ανακοινώσεις, σε ότι αφορά τις πρόσφα-
τες καινοτομίες και τις μελλοντικές τάσεις 
για τον ελαιοκομικό τομέα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ενώ αγρότες, επιστήμονες και επι-
χειρηματίες, που αντιπροσωπεύουν κάθε 
στάδιο του τομέα, είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να μάθουν 
από τους ειδικούς.
Το Συνέδριο χαιρέτησε ο υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος 
Λιβανός, ο οποίος τόνισε ότι η καλλιέργεια 
της ελιάς είναι μία από τις σημαντικότερες 
αγροτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και 
υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης 
είναι το ελληνικό ελαιόλαδο να γίνει συνώ-
νυμο της ποιότητας. 
«Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η 

διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος για την ελληνική 
διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα μας. 
Φυσικά, η ελιά και το ελαιόλαδο κατέχουν 
κεντρική θέση ανάμεσα σε αυτά. Πρέπει να 
διαφυλάξουμε το διατροφικό πλουραλισμό 
μας και να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη 
αγροδιατροφική κουλτούρα μας. Αποτελεί 
εθνική μας επιλογή η προστασία και η ανά-
δειξη των ελληνικών προϊόντων. Ο εκσυγ-
χρονισμός του ελαιοκομικού  τομέα στη 
χώρα μας είναι αναγκαίος, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στο διεθνοποιημένο και ολο-
ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον», υπο-
γράμμισε. 
Τέλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα 

χάραξης μίας συνεκτικής και ολοκληρωμέ-
νης πολιτικής για την ελιά και το ελαιόλαδο 
μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του Συνεδρίου και δωρητής του Κέντρου 
Ελιάς "Krinos", Αλέξανδρος Γεωργιάδης, 
τόνισε ότι «το Perrotis College, με τις συνερ-
γασίες που έχει αναπτύξει με πανεπιστή-
μια και ιδρύματα του εξωτερικού, αποτελεί 
πλέον ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και ερευ-
νητικό κέντρο, για την αναπτυσσόμενη σύγ-
χρονη βιομηχανία τροφίμων της Ελλάδας». 

Επίσης, ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Ελιάς 
"Krinos" θα προσφέρει από τη νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά μία πλήρη υποτροφία στο 
Perrotis College σε σπουδαστή ή σπου-
δάστρια που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί 
ιδιαίτερα με τον κλάδο της ελαιοκομίας. 
Βέβαιος για την επιτυχία τού -διαδικτυακού- 
Διεθνούς Συνεδρίου, εμφανίστηκε ο Provost 
του Perrotis College, Δρ. Νίκος Κυρίτσης, 
τονίζοντας ότι «η τόσο μεγάλη συμμετοχή 
στις εργασίες του Συνεδρίου αποδεικνύει τη 
σημασία που έχουν η ελιά και τα παράγωγά 
της στην ελληνική οικονομία». 

Στην εισήγησή, του ο διευθυντής του 
Κέντρου Ελιάς "Krinos" και επικεφαλής του 
μεταπτυχιακού προγράμματος «Αειφορική 
Γεωργία και Διαχείριση» του Perrotis 
College, Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, αναφέρ-
θηκε στη λίπανση, τη φυτοπροστασία και τα 
παραγωγικά συστήματα. 

Παρουσίασε σημαντικές παραμέτρους για 
την καλλιέργεια της ελιάς, οι οποίες σχε-
τίζονται με την άρδευση, τη θρέψη, τη 

φυτοπροστασία, τις νέες τεχνολογίες, τα 
εργατικά και τη νομοθεσία. 

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια και επι-
κεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και 
Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων» 
του Perrotis College, Δρ. Κική Ζηνοβιάδου, 
αναφέρθηκε στη χρήση της οργανοληπτικής 
αξιολόγησης στην εμπορία προϊόντων ελιάς. 
Παρουσίασε τα οργανοληπτικά χαρακτη-
ριστικά της επιτραπέζιας ελιάς και ασυ-
νήθιστα σνακς με βάση την ελιά σε όλο 
τον κόσμο, επιχειρώντας να καταγράψει τις 
διατροφικές συνήθειες και αναφέρθηκε στη 
σημασία του «παντρέματος» του ελαιόλα-
δου με τα κατάλληλα πιάτα.

Οι εργασίες της δεύτερης και τελευταίας 
μέρας άρχισαν με χαιρετισμό της Γενικής 
Προξένου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, κ. 

Elizabeth Lee, η οποία έκανε λόγο για ένα 
εκπληκτικό Συνέδριο, δίνοντας συγχαρητή-
ρια στο Κέντρο Ελιάς "Krinos", το Perrotis 
College και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 
για την ανάληψη της πρωτοβουλίας διορ-
γάνωσης του Διεθνούς Συνεδρίου. Έκανε 
αναφορά στην ιστορική διαδρομή της ελιάς 
και του ελαιόλαδου στην αρχαία Ελλάδα, 
υπογραμμίζοντας ότι σήμερα η καλλιέργεια 
γίνεται καλύτερα, αποτελεσματικότερα και 
με αειφορικό τρόπο, με τη βοήθεια και τη 
συνδρομή της καινοτομίας.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη βράβευ-

ση της προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος 
Υγείας και ομότιμης καθηγήτριας της 
Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών, 
Δρ. Αντωνίας Τριχοπούλου, την οποία χαρα-
κτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες 
στιγμές στην καριέρα της και αμέσως μετά 

παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο: «Η 
επιστήμη της διατροφής, η αειφορία και 
ο πολιτισμός ενωμένοι: το ελαιόλαδο στο 
επίκεντρο του μεσογειακού διατροφικού 
παραδείγματος».
Υπενθυμίζεται, ότι το ερευνητικό έργο της 

Δρ. Τριχοπούλου επικεντρώνεται στη δια-
τροφική επιδημιολογία των χρόνιων νοση-
μάτων. Έχει επανειλημμένα συμπεριληφθεί 
σε καταλόγους ερευνητών με τις περισσό-
τερες αναφορές στις επιστημονικές δημο-
σιεύσεις τους. Το έργο της σε ότι αφορά 
τη Μεσογειακή διατροφή έχει παγκόσμια 
εμβέλεια και κατά τη διάρκεια της ακαδη-
μαϊκής καριέρας της έχει τιμηθεί με σειρά 
διεθνών βραβείων και διακρίσεων, συμπε-
ριλαμβανομένου του Χρυσού Σταυρού 
της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

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!

WWW.MOOSEKNUCKLESCANADA.COM

MOOSE KNUCKLES is HIRING best in class personnel. 
Air-conditioned factory, 35%+ higher wages than market, 
full benefits and insurance

Referral Bonus - $2,000 for each hire. Signing Bonus - $2,000 if we hire you.

APPLY NOW!

BRAND NEW FACTORY
Great job security – Moose Knuckles growing by 
over 50% average over last 5 years

QUALIFIED SEWING MACHINE OPERATORS
5 years experience needed
Experience in outerwear
Experience with walking foot machines 
(top stitching) an asset

SAMPLE MAKERS
Able to construct the garment from start to finish

CUTTER
Must be able to read cutting slips provided by 
pattern makers

GENERAL WORKERS
Must be able to lift up to 30lbs
Experience working in a factory
Experience using a jigger

Please send your application to 
careers@mooseknucklescanada.com 
or call 514-908-0104 ext 777

Με επιτυχία στέφθηκε  
ΤΟ 2ΤΟ 2οο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΑΣΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΑΣΑύξηση των αντικειμενικών αξιών σε 
περισσότερες περιοχές της χώρας 

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, 
ωστόσο από την πρώτη ανάλυση των 
στοιχείων, φαίνεται ότι έρχονται τεράστι-
ες μειώσεις σε πανάκριβες περιοχές της 
Αττικής, ενώ την ίδια ώρα εκτοξεύονται 
οι αξίες σε λαϊκές συνοικίες της πρωτεύ-
ουσας.

Σημειώνεται ότι μία στις δύο περιοχές 
της χώρας παρουσιάζει αύξηση των αντι-
κειμενικών τιμών, με το σύστημα αντικει-
μενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων 
να αποτελείται πλέον από 13.808 ζώνες, 
αντιπροσωπεύοντας το 98% του πληθυ-
σμού από 85% που ήταν έως τη μεταρ-
ρύθμιση, καθώς πολλές περιοχές της επι-
κράτειας ήταν εκτός συστήματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η Ζάκυνθος, 
η Κεφαλλονιά, η Ιθάκη, η Χίος, η Σάμος, η 
Πάτμος, η Κάρπαθος, η Ηλεία, η Ναύπα-
κτος, τα Κύθηρα και άλλες περιοχές με ση-
μαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως 
η Μύκονος, η Κέρκυρα και η Κως, παρέ-
μεναν εκτός του συστήματος του αντικει-
μενικού προσδιορισμού, με αποτέλεσμα 
ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται βάσει της κατώ-
τερης τιμής ζώνης της δημοτικής ενότητας 
ή δήμου ή περιφερειακής ενότητας, στην 
οποία ανήκουν οι εν λόγω περιοχές.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΜΕ… ΒΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
Η ανακοίνωση των νέων αντικειμενικών 

αξιών ανέδειξε τα… παράδοξα του νέου 
χάρτη των ακινήτων. Περιοχές της Αττικής, 
που θεωρούνται ως οι πλέον ακριβές για 
να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο, το 
οποίο κοστολογείται σε τιμές πολλών εκα-
τοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων 

ευρώ, παρουσιάζουν μείωση των αντικει-
μενικών αξιών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 

η Κηφισιά, που παρουσιάζει μείωση των 
τιμών έως και 34,8%, καθώς η κατώτατη 
τιμή ζώνης διαμορφώνεται στα 750 ευρώ 
το τετραγωνικό από τα 1.150 ευρώ που εί-
ναι σήμερα, ενώ η ανώτατη τιμή στην ίδια 
περιοχή μειώνεται από τα 3.500 ευρώ το 
τετραγωνικό στα 3.250 ευρώ. Αντίστοιχα, 
στη Φιλοθέη η ανώτατη τιμή ζώνης, από 
τα 4.700 ευρώ το τετραγωνικό σήμερα, 
μειώνεται στα 4.000 ευρώ, μια πτώση της 
τάξεως του 14,9%.

Στην Εκάλη η ανώτατη τιμή ζώνης, από 
τα 3.850 ευρώ το τετραγωνικό, την Πρω-
τοχρονιά του 2022 θα διαμορφωθεί στα 
3.500 ευρώ, δηλαδή μείωση 9,1%. Στο Ελ-
ληνικό, μια περιοχή που παρουσιάζει ρα-
γδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με 
προοπτικές περαιτέρω ανόδου λόγω της 
επένδυσης στην περιοχή, η ανώτατη τιμή 
ζώνης μειώνεται κατά 150 ευρώ το τετρα-
γωνικό και από τα 2.800 ευρώ σήμερα θα 
βρεθεί στα 2.650 ευρώ.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
Στον αντίποδα, το υπουργείο Οικονομι-

κών εκτόξευσε τις αντικειμενικές αξίες σε 
λαϊκές περιοχές, όπως το Χαϊδάρι. Η κα-
τώτατη τιμή ζώνης αυξάνεται κατά 23,5% 
στα 1.050 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ η 
ανώτατη τιμή εκτοξεύεται κατά 46,2% 
από τα 1.300 ευρώ το τετραγωνικό στα 
1.900 ευρώ. 

Αντίστοιχα, σε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους δήμους της χώρας, το Περιστέρι, η 
κατώτατη τιμή αυξάνεται κατά 18,8%. Η 
ανώτατη τιμή ζώνης κινείται ανοδικά κατά 
400 ευρώ το τετραγωνικό από τα 1.150 

ευρώ στα 1.550 ευρώ, μια αύξηση της τά-
ξεως του 34,8%.
Εκτόξευση των τιμών παρατηρείται σε 

ακόμα μια λαϊκή περιοχή, το Καματε-
ρό, στο οποίο η κατώτατη τιμή αυξάνεται 
κατά 62,5% και η ανώτατη κατά 52,6%. 
Στα… παράδοξα των νέων αντικειμενικών 
θα πρέπει να συμπληρωθεί και το Κερα-
τσίνι, μια περιοχή που θα δει τις τιμές ζώ-
νης να εκτοξεύονται έως και 31,6% καθώς 
οι αξίες αυξάνονται από τα 950 ευρώ το 
τετραγωνικό στα 1.250 ευρώ.

Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Σε δυσθεώρητα ύψη παραμένουν οι τι-

μές σε πολλές περιοχές που κρατούν τα 
ηνία με τις πλέον ακριβές ζώνες της χώ-
ρας. Λαιμός Βουλιαγμένης, Κολωνάκι, 
Ηρώδου Αττικού, Μύκονος και… Σπέτσες 
καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές ζώ-
νης, ωστόσο εντύπωση προκαλεί ότι στην 
πρώτη δεκάδα δε βρίσκονται περιοχές 
όπως η Εκάλη και η Φιλοθέη, στις οποίες 
σημειώθηκε μείωση των αντικειμενικών 
αξιών.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
-Λαιμός Βουλιαγμένης: Πρόκειται για την 
πλέον ακριβή περιοχή της Ελλάδας, όπου 
οι αντικειμενικές αξίες κινούνται στα 
10.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι 
παλιές αντικειμενικές τιμές διαμορφώνο-
νταν από 2.400 έως 8.900 ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο και από το 2022 θα κυμαί-
νονται από τα 3.800 ευρώ έως τα 10.800 
ευρώ.
-Ηρώδου Αττικού: Είναι ο δρόμος στον 

οποίο βρίσκονται το Προεδρικό Μέγαρο 
και το Μέγαρο Μαξίμου. Η τιμή ζώνης αυ-
ξήθηκε κατά 1.200 ευρώ το τετραγωνικό, 

καθώς η παλιά τιμή ζώνης άγγιζε τα 9.000 
και πλέον θα διαμορφωθεί στα 10.200 
ευρώ.
-Κολωνάκι: Μια από τις περιοχές του κέ-

ντρου που ανέκαθεν συγκέντρωνε υψη-
λές τιμές στις αξίες των ακινήτων. Αν και 
οι νέες αντικειμενικές τιμές στην περιοχή 
αυξήθηκαν μόλις 100 ευρώ, παραμένει 
μια από τις πιο ακριβές περιοχές της χώ-
ρας, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται 
στα 8.550 ευρώ.
-Μύκονος: Το νησί των ανέμων δεν κρατά 

τα σκήπτρα ως μια από τις πιο ακριβές πε-
ριοχές της χώρας, αλλά ήταν και η πρωτα-
θλήτρια στο ποσοστό ανόδου των τιμών. 
Η αύξηση των τιμών είναι 229% και συ-
γκεκριμένα σε τρεις περιοχές του νησιού. 
Οι νέες τιμές ζώνης φτάνουν έως και τα 
5.900 ευρώ το τετραγωνικό.
-Παραλία Θεσσαλονίκης: Η Λεωφόρος 

Νίκης αποτελεί τον πιο ακριβό δρόμο της 
συμπρωτεύουσας, αλλά και της Βόρειας 
Ελλάδας, όπου η τιμή ζώνης ξεπερνά πολ-
λά κοσμοπολίτικα νησιά. Πλέον οι νέες 
αντικειμενικές αξίες αγγίζουν τα 5.150 
ευρώ.
-Σαντορίνη: Οι τιμές στην Καλντέρα εκτο-

ξεύονται κατά 105%, καθώς αυξήθηκαν 
πολύ οι αντικειμενικές αξίες του νησιού. 
Οι τρέχουσες τιμές ξεκινούν από τα 1.350 
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φτάνουν 
έως τα 4.950 ευρώ. Πλέον οι αξίες ξεπερ-
νούν τα 5.050 ευρώ.
-Σπέτσες: Το κοσμοπολίτικο νησί του 

Αργοσαρωνικού βρίσκεται στις πρώτες 
θέσεις των περιοχών της χώρας με τις 
υψηλότερες τιμές ζώνης, όπου παρά τη 
μείωση κατά 100 ευρώ το τετραγωνικό οι 
νέες αξίες αγγίζουν τα 4.350 ευρώ.
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
 

"ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ" 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

940, ave. Ogilvy, Montréal QC H3N 1P4 
 Tel: (514) 495-8082 • Fax: (514) 495-8872

www.mountroyalcem.com • jplaitis@mountroyalcem.com

Η αγάπη μας για σένα  
δεν θα σβήσει ποτέ.

Σε θυμόμαστε πάντα. 
Μας λείπεις πολύ.

Επί την ευκαιρία της γιορτής  
του πατέρα ευχόμαστε  
χρόνια πολλά σε όλους 

τους πατέρες!

Ιωαννα 
ΠλαΪτης

Ο οργανισμός Φιλία, για σχεδόν 40 
χρόνια έχει προσφέρει υπηρεσίες 

και βοήθεια σε ηλικιωμένους, προσπα-
θώντας με κάθε τρόπο να εκπαιδεύσει 
παράλληλα και τους νέους, πως καλύτερα 
να βοηθήσουν μια ομάδα της κοινωνίας 
που αξίζει πολύ περισσότερης προσοχής 
και σεβασμού. 

Στο μήνυμά της, για την ημέρα κακομε-
ταχείρισης ηλικιωμένων, η διευθύντρια 
του οργανισμού Ιωάννα Τσουμπλέκα 
(φωτ.) αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι, με 
τον άλφα ή βήτα τρόπο, κακοποιούνται 
ως επί το πλείστων από άτομα του στενού 
τους περιβάλλοντος. Η κακομεταχείριση 
αυτή έχει διάφορες μορφές, ανάλογα με 
την περίπτωση. Οι διάφορες μορφές της 
είναι σωματική, είναι ψυχολογική καταπί-
εση, είναι εγκατάλειψη και παραμέληση, 
είναι αφαίρεση βασικών δικαιωμάτων του 
ατόμου όσον αφορά την ατομική του ζωή, 
είναι ρατσισμός διότι γέρασαν και ένα 
σωρό άλλα, που από πολλούς θεωρού-
νται επιτρεπτά, είτε γιατί δεν καταλαβαί-
νουν τί σημαίνει κακομεταχείριση και από 
άλλα άτομα που ξέρουν τι σημαίνει, αλλά 
την εφαρμόζουν συνειδητά για να επιτύ-
χουν σχέδια και σκοπούς. 
Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο που υπάρ-

χει στην κοινωνία μας. Πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με σχέδιο από όλους τους φο-
ρείς και με σύστημα, αρχίζοντας από την 
κυβέρνηση, τα σχολεία και όλους όσους 

έχουν να κάνουν με τους ηλικιωμένους. 
Το να το αγνοούμε είναι λάθος και το να 
μην κάνουμε τίποτα για να το διορθώσου-
με είναι ακόμη μεγαλύτερο λάθος. Η κοι-
νωνία στο σύνολό της πρέπει να ευαισθη-
τοποιηθεί γι’ αυτό το θέμα και ειδικά τα 
άτομα που βρίσκονται κοντά ή γύρω από 
ηλικιωμένους.
Τα άτομα μεγάλης ηλικίας πρέπει να 

μπορούν να ζουν ειρηνικά και να έχουν 
εμπιστοσύνη προς το κοινωνικό σύνολο, 
και ιδιαίτερα στα παιδιά τους, στους συγ-
γενείς, στους φίλους τους. Είναι μεγάλη 
ντροπή σήμερα να εκμεταλλεύονται με-
ρικοί ή αρκετοί την αδυναμία των ηλικι-
ωμένων να προστατεύσουν τους εαυτούς 
τους. Δε χρειάζεται να έχουμε μια ιδιαί-
τερη μέρα για να θυμόμαστε το θέμα της 
κακοποίησης. Ο χρόνος έχει 365 ημέρες 
και πρέπει να μην ξεχνάμε, πως όταν κα-
κομεταχειριζόμαστε ένα ηλικιωμένο άτο-
μο το πληγώνουμε, και αυτό πρέπει να το 
σκεφτόμαστε όλες τις ημέρες και όχι μόνο 
στις 15 Ιουνίου επειδή καθιερώθηκε ως 
«Ημέρα κακομεταχείρισης». 

Οι κοινωνίες κρίνονται από τον τρόπο 
που φέρονται στα παιδιά και στους ηλι-
κιωμένους. Σαν κοινωνία, ας βρούμε τρό-
πους να εξαλείψουμε την κακομεταχεί-
ριση προς τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα 
οποία δώσαν τόσα και στην κοινωνία και 
στις ίδιες τις οικογένειές τους.

Αυτό το μήνυμα σάς το στέλνει ο Οργα-
νισμός Τρίτης ηλικίας η «Φιλία», ο οποίος 
με αγάπη στέκεται δίπλα στους ηλικιωμέ-
νους και σε ότι τους αφορά τα τελευταία 

40 σχεδόν χρόνια. 
Τα ΝΕΑ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν 

με την ακούραστη διευθύντρια κα Τσου-
μπλέκα, με την ευκαιρία της σημαδιακής 
μέρας.
«Η κακοποίηση είναι πραγματικότητα. Η 

νέα γενιά δεν έχει τον ίδιο σεβασμό προς 
τους γηραιότερους. Οι αξίες δεν είναι οι 
ίδιες και υπάρχει μεγάλη αχαριστία. Στο 
παλιό μοντέλο η οικογένεια πρόσεχε τους 
ηλικιωμένους. Στο νέο, καθώς οι γονείς 
δουλεύουν και οι δύο παππούδες και 
γιαγιάδες παραμελούνται» είπε η κυρία 
Τσουμπλέκα.

Η διευθύντρια της Φιλίας μίλησε για τα 
πολλαπλά προβλήματα που έχουν οι ηλι-
κιωμένοι, αρχίζοντας με την οικονομική 
εκμετάλλευση από τον οικογενειακό κύ-
κλο. Το πρόβλημα αυτό καλπάζει και συν-
δέεται με την κακοποίηση, καθώς πολλές 
φορές οι συγγενείς προκειμένου να απο-
σπάσουν χρήματα κακομεταχειρίζονται 
τους γηραιότερους.

Ένα άλλο πρόβλημα που μας ανέφερε, 
είναι ο περιορισμός της ελευθερίας και 
η υποβάθμιση του τρόπου ζωής. «Οι ηλι-
κιωμένοι αντιμετωπίζουν ρατσισμό. Όσο 
και αν ακούγεται υπερβολικό είναι η πικρή 

αλήθεια. Όταν ένα μέρος του κοινωνικού 
συνόλου αντιμετωπίζεται διαφορετικά, 
λαμβάνει διαφορετική μεταχείριση μόνο 
από την όψη ή την ηλικία, αυτό εγώ το λέω 
ρατσισμό» είπε η κυρία Τσουμπλέκα.
Δυστυχώς, το πρόβλημα εντείνει και το 

γεγονός, ότι πολλοί ηλικιωμένοι που ήρ-
θαν στον Καναδά μετανάστες δε γνωρί-
ζουν καλά τη γλώσσα και τα δικαιώματά 
τους. Το Κεμπεκιότικο σύστημα δεν είναι 
φιλικό προς αυτούς και η γραφειοκρα-
τία αποτελεί τροχοπέδη σε μια γρήγορη 
αντιμετώπιση προβλημάτων. «Όταν ένας 
ηλικιωμένος θέλει να καλέσει για βοή-
θεια επειγόντως και πρέπει να περάσει 
από ένα αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό 
σύστημα σε μια γλώσσα που δε γνωρίζει 
καλά ποιο είναι το αποτέλεσμα; Δε ζητάει 
βοήθεια. Οι ηλικιωμένοι δεν τα λένε όλα. 
Δεν καταγγέλλουν την κατάστασή τους. 
Ντρέπονται και φοβούνται…», ολοκλήρω-
σε η Ιωάννα Τσουμπλέκα.

Κανένας ηλικιωμένος δε θα πρέπει να 
βιώνει οποιοδήποτε είδος κακοποίησης, 
κακομεταχείρισης ή παραμέλησης. Η κα-
κοποίηση ηλικιωμένου είναι ένα είδος 
ενδοοικογενειακής βίας και είναι απαρά-
δεκτη.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ: «ΗΜΕΡΑ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Ιωάννα Τσουμπλέκα: «Οι ηλικιωμένοι 
πρέπει να ζήσουν τα τελευταία τους 
χρόνια ειρηνικά»

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΕΛΛΑΔΑ|ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ακυρώσεις κρατήσεων  
από Ρώσους, Βρετανούς  
και Σκανδιναβούς

Δυσοίωνα είναι τα σημάδια για τον ελ-
ληνικό τουρισμό, παρά την αισιοδοξία 

που επικρατούσε αρχικά. Και αυτό γιατί, η 
εξέλιξη της πανδημίας δεν είναι αυτή που 
αναμενόταν, ειδικά μετά και τη στάση της 
Βρετανίας, η οποία απαγορεύει στους πο-
λίτες της να κάνουν διακοπές στο εξωτερι-
κό.

Με επιστολή του προς τους υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας, ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 
υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «βρι-
σκόμαστε στα μέσα Ιουνίου και, λόγω των 
περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας 
της πανδημίας του Covid-19, ο τουρισμός 
τυπικά μόνο έχει επανεκκινήσει, αφού 
βασικές μας αγορές όπως η βρετανική, η 
ρωσική και οι σκανδιναβικές, παραμένουν 
κλειστές».

Ενδεικτικές είναι άλλωστε και οι κινήσεις 
της εταιρείας κρατήσεων TUI, η οποία, εν 
μέσω της αβεβαιότητας που επικρατεί, 
προέβη σε ακυρώσεις τουριστικών πακέ-
των που είχαν προγραμματιστεί, τουλάχι-
στον έως τις αρχές Ιουλίου.

Η απόφαση ελήφθη αφότου η Jet2 ακύ-
ρωσε όλες τις διεθνείς και τουριστικές 
πτήσεις της έως και την 1η Ιουλίου και ενώ 
η Easyjet επανεξετάζει το πρόγραμμα δρο-
μολογίων της.

Η απόφαση της TUI επηρεάζει και την 
Ελλάδα, καθώς ακυρώνονται τα τουριστι-
κά πακέτα που είχαν κλειστεί έως τις αρ-
χές Ιουλίου για εννέα ελληνικούς προορι-
σμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Daily Mail 
που επικαλείται το Travel Weekly, η TUI 
ακύρωσε τουριστικά πακέτα:
- Έως και τις 4 Ιουλίου σε: Ελλάδα – Κρή-

τη (Χανιά), Καβάλα, Κεφαλονιά, Μύκονο, 
Πρέβεζα, Σάμο, Σαντορίνη, Σκιάθο, Θεσ-
σαλονίκη – αλλά και σε Αρούμπα, Κροατία, 
Κύπρο, Ιταλία, Τζαμάικα, Μάλτα, Ισπανία 

– Ηπειρωτική Ισπανία, Φορμεντέρα, Μα-
γιόρκα, Ίμπιζα, Μενόρκα, Λα Πάλμα – και 
όλες τις προγραμματισμένες διακοπές σε 
προορισμούς της κατηγορίας «λίμνες και 
βουνά».
- Έως και τις 11 Ιουλίου σε: Βουλγαρία, 

Πράσινο Ακρωτήριο, Κόστα Ρίκα, Δομινικα-
νή Δημοκρατία, Αίγυπτο, Μεξικό, Μαρόκο, 
Τυνησία, Τουρκία.

Η εταιρεία ακύρωσε επίσης όλα τα τουρι-
στικά πακέτα που περιλαμβάνουν πτήσεις 
τρίτων προς Ινδονησία, Μαλδίβες, Μαυρί-
κιο, Σρι Λάνκα, Τανζανία, Ταϊλάνδη και ΗΑΕ 
έως τις 11 Ιουλίου.

Να σημειωθεί ότι η βρετανική αγορά, εί-
ναι η δεύτερη σημαντικότερη για τον ελ-
ληνικό τουρισμό μετά τη Γερμανία, καθώς 
από εκεί η χώρα μας προσέλκυσε 3,5 εκα-
τομμύρια ταξιδιώτες το 2019 και ένα εκα-
τομμύριο πέρυσι.

© zougla.gr

Από το πιστοποιητικό κοινωνικών 
φρονήματων στο… πιστοποιητικό 

εμβολιαστικών φρονήματων
Οι νεότεροι στην ηλικία σίγουρα δεν 

έχουν καμιά εμπειρία από την εποχή 
του φακελώματος της ασφάλειας και 
μη γνωρίζοντας τι σημάνει αυτό και τι 
επιπτώσεις είχε στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών, αντιμετωπίζουν με κάποια 
αμηχανία τις εξαγγελίες για αυστηρές 
κυρώσεις και ουσιαστικά διώξεις, σε 
όσους από το Φθινόπωρο και μετά δε 
θα έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού.

Νίκος Χειλαδάκης*
© pronews.gr

Ήταν η εποχή που φακέλωναν κάθε 
αντιφρονούντα και του έκαναν το βίο 
αβίωτο, καθώς δυσκολεύονταν να πιάσει 
δουλειά αν δεν είχε πιστοποιητικό κοι-
νωνικών φρονημάτων και να επιβιώσει, 
σε μια κοινωνία υποτίθεται δημοκρατι-
κή, αλλά στην πραγματικότητα άκρως 
δικτατορική.

Αυτή την εποχή την πλήρωσε πολύ 
ακριβά η χώρα και άφησε πολλά ψυχι-
κά και κοινωνικο-οικονομικά τραύματα 
στον κοινωνικό ιστό της. Γενικά την πήγε 
πολλά χρόνια πίσω και οδήγησε ακόμα 
και σε εθνικές τραγωδίες.
Τη συγκυρία να ξαναγυρίζουμε σήμερα 

στο ίδιο μοτίβο, με ένα βέβαια τελείως 
διαφορετικό πλαίσιο. Και όταν η  ιστορία 
επαναλαμβάνεται, είναι στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις μια θλιβερή τραγωδία.
Όλες οι απειλές που εξακοντίζουν κάθε 

πρωί τα μεγάλα ανθελληνικά τηλεοπτικά 

κανάλια, που σήμερα παίζουν το ρόλο 
του μπάτσου και του μπασκίνα της πα-
λιάς εποχής, για όσους αρνούνται να 
εμβολιαστούν, ότι όταν θα κυκλοφορή-
σει σε ευρεία κλίμακα το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού αυτοί δε θα μπορούν να 
πάνε πουθενά, ούτε να πιάσουν δου-
λειά, ούτε να ψωνίζουν, ειλικρινά είναι 
μια σύγχρονη κοινωνική τραγωδία αυτής 
της ταλαίπωρης ελληνικής κοινωνίας, με 
πολλές προεκτάσεις και παρενέργειες.
Η σημερινή εμβολιακή δικτατορία εί-

ναι πολύ πιο σκληρή και πιο επικίνδυνη, 
γιατί στοχεύει και στον ψυχικό κόσμο και 
στην άλωση του αυτεξούσιου, που είναι 
και το μεγαλύτερο δώρο του Παντοδύ-
ναμου στην ανθρωπότητα.

Δυστυχώς και τότε και πολύ περισσότε-
ρο σήμερα, η εκκλησιά δε στέκεται στο 
ύψος της να υπερασπιστεί τους Κανόνες 
της που η εμβολιακή δικτατορία επιδιώ-
κει να τους εξαφανίσει. Σήμερα ο ρόλος 
της είναι της σύγχρονης αποστασίας και 
το τίμημα της θα είναι πολύ βαρύ για 
όλους αυτούς τους σύγχρονους φαρι-
σαίους και ξεπουλημένους στο νεοταξικό 
ολοκληρωτισμό.

Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι πυρή-
νες αντίστασης σε όλο αυτό το κοινωνικό 
αλλά και εθνικό ολοκαύτωμα, και δίνουν 
κάποια ελπίδα φωτός στη ζοφερή δικτα-
τορία του κορωνοϊού. Και έχουν το θάρ-
ρος να υψώσουν ανάστημα στη δαιμονι-
κή απολυταρχία.
*Ο Νίκος Χειλαδάκης είναι Δημοσιο-
γράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
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Πήρε το ντέρμπι και «αγκαλιάζει»  
την άνοδο η Καλαμάτα 

Ένα βαθμό για να ανέβει χρειάζεται η Βέροια 

«Αγκαλιά» με την άνοδο στη Super 
League 2 βρίσκεται η Καλαμά-

τα! Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 1-0 
της Καλλιθέας – στο πλαίσιο της 16ης 
αγωνιστικής – με γκολ του Μπακαγιό-
κο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 
πήρε το ντέρμπι και βρίσκεται μια νίκη 
μακριά από την άνοδο!
Έχασε την ευκαιρία να κρατήσει το βαθ-

μό και να ανέβει μόνη δεύτερη η Καλλι-
θέα, ισοβαθμώντας με τη Ρόδο, που γνώ-
ρισε την ήττα εντός έδρας στο ντέρμπι 
του νησιού από τον Ιάλυσο (1-2). 
Κάπως έτσι, η Καλλιθέα και η Ρόδος θα 

κοντραριστούν μέχρι τέλους, με δύο αγω-
νιστικές να απομένουν.
Για το Νότιο όμιλο, επίσης, ο Αστέρας 

Βλαχιώτη έμεινε στο 0-0 με το Αιγά-

λεω και υποβιβάστηκε και μαθηματικά, 
όπως και η Ένωση Ασπροπύργου που 
γνώρισε βαριά ήττα με 6-1 από τη Νίκη 
Βόλου. Την ίδια ώρα, η Σαντορίνη έμεινε 
στο 2-2 με την Επισκοπή.
Για το Βόρειο όμιλο, η Καβάλα έχει ανέ-

βει ήδη, με τη Βέροια να θέλει ένα βαθμό 
- μετά την ήττα του Πανσερραϊκού από 
τον Αλμωπό Αριδαίας με 1-0 - για να εξα-
σφαλίσει την άνοδό της. Πιερικός και ΑΕΠ 
Κοζάνης έμειναν στο 1-1 για τον ίδιο όμι-
λο, ενώ λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού 
στον Απόλλων Πόντου, αναβλήθηκε το 
παιχνίδι με την Τρίγλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6/6) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-0
(91΄Γκέσιος)
ΒΕΡΟΙΑ-ΚΑΒΑΛΑ 2-0 
(52΄Λουκίνας, 57΄Πασάς)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 4-2 
(32΄, 45+1΄Τσαγκαλίδης, 48΄Βασιλούδης, 
93΄Φιλίποβιτς - 16΄Μπίκας, 92΄Πέντσας) 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 1-1 
(17΄Δερμιτζόγλου - 45+2΄Λι) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 
(ΑΝΑΒΟΛΗ) 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0
( 60΄Σκεντεράϊ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 
(94΄Μπακαγιόκο) 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 6-1 
(22΄Τζοβάρας, 36΄πέν., 51΄Ροχάνο,  
66΄, 89΄Ντομίνγκεζ, 80΄Κρουζ -  
27΄πέν. Κυριαζής)
ΡΟΔΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 1-2 
(78΄Ριτάκο - 25΄πέν. Χατζησάββας, 
61΄Μαστραντωνάκης)
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2-2 
(11΄, 62΄πέν. Κανούλας - 51΄πέν. 
Τσιριγώτης, 93΄Γεωργούσης)

ΑΓΩΝΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (16/6)  
(ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΠΟΛΛΩΝ Π.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 2-0 
(29΄,81΄Δεινόπαπας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 16 αγώνες) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΒΑΛΑ  35 (30-13)
02] ΒΕΡΟΙΑ  34 (22-5)
03] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (17-9)

04] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  25 (19-16)
05] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 25 (18-17)
06] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 17 (15-19)
07] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 17 (14-21)
08] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  16 (10-15)
09] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  16 (15-22)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 (6-29) 
■ Απόλλων Πόντου και ΠΟ Τρίγλιας  
από 15 αγώνες 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  32 (16-5)
02] ΡΟΔΟΣ  27 (17-12)
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  27 (20-14)
04] ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 24 (15-16)
05] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  23 (13-9)
06] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  21 (11-13)
07] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  20 (18-14)
08] ΑΙΓΑΛΕΩ  19 (12-14)
09] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 13 (10-14)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 8 (9-30)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

(ΩΡΑ ΚΑΝΑΔΑ 10:00 Π.Μ.) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (20/6)
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (19/6)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
ΡΟΔΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ο Μπακαγιόκο έχει σκοράρει στο 94΄ το γκολ της νίκης για 
την Καλαμάτα στο ντέρμπι με την Καλλιθέα και «πνίγεται» 
στις αγκαλιές των συμπαικτών του

Η Ιταλία έγραψε Ιστορία στη 2η αγω-
νιστική του Ευρωπαϊκού πρωταθλή-

ματος απέναντι στην Ελβετία. Το τελικό 
3-0 έφερε χαμόγελα σε όλους τους φαν 
των «ατζούρι», καθώς έχουν δείξει μέχρι 
στιγμής ότι παίζουν το καλύτερο ποδό-
σφαιρο στη διοργάνωση. 
Η ομάδα του Μαντσίνι είναι άκρως 

αποτελεσματική, καθώς στις πρώτες δύο 
αγωνιστικές έχει πετύχει το απόλυτο με 
έξι βαθμούς, σημειώνοντας έξι γκολ με 
μηδέν παθητικό. 
Με αυτό το ρεκόρ, η Ιταλία μπήκε σε ένα 

πολύ κλειστό κλαμπ... Από το 1980 που 
καθιερώθηκαν οι όμιλοι έως και σήμερα, 
ελάχιστες είναι οι ομάδες που έχουν κα-
ταφέρει στις πρώτες δύο αγωνιστικές να 
πετύχουν το απόλυτο με μηδέν παθητικό. 
Παράλληλα, η «σκουάντρα ατζούρα» έγι-
νε η πρώτη ομάδα, που και στα δύο πρώ-
τα παιχνίδια έχει σημειώσει τρία ή και 
περισσότερα γκολ.
Η Ιταλία έγινε η 8η ομάδα στην Ιστορία 

του EURO που κατάφερε να κάνει το 2Χ2 
χωρίς να δεχτεί γκολ. Η πρώτη φορά είχε 
γίνει το 1984 με τη Γαλλία. 
Παράλληλα, στην τελευταία αγωνιστι-

κή, οι «ατζούρι» θα επιδιώξουν απέναντι 
στην Ουαλία να διατηρήσουν το μηδέν 
παθητικό. Μέχρι στιγμής, μόνο η Γερμα-

νία έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τον 
όμιλο χωρίς να δεχτεί γκολ και μάλιστα 
το έχει κάνει δύο φορές. Το 2016 η ομά-
δα του Γιόακιμ Λεβ, είχε δύο νίκες και μία 
ισοπαλία με ρεκόρ γκολ 3-0, ενώ το 1996 
με δύο νίκες, μια ισοπαλία και ρεκόρ 5-0, 
η Γερμανία είχε τερματίσει πρώτη στον 
όμιλο της. 
Πάντως, αν θέλει η Ιταλία να κάνει 

ρεκόρ... παραγωγικότητας, θα πρέπει 
επί της Ουαλίας να σημειώσει τέσσε-
ρα τέρματα. Κι αυτό γιατί, η Γαλλία το 
1984 και η Ολλανδία το 2008 είχαν πε-
τύχει από εννέα τέρματα στους ομίλους. 
Ας δούμε τις ομάδες, οι οποίες στην 
Ιστορία του EURO, τις πρώτες δύο αγω-
νιστικές είχαν ισάριθμες νίκες με μηδέν 
παθητικό:
 

ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
2020 Τουρκία – Ιταλία 0-3,  
 Ιταλία – Ελβετία 3-0 
2016 Ισπανία – Τσεχία 1-0,  
 Ισπανία – Τουρκία 3-0 
2016 Ιταλία – Βέλγιο 2-0,  
 Ιταλία – Σουηδία 1-0 
2016 Πολωνία – Β. Ιρλανδία 1-0,  
 Ουκρανία – Πολωνία 0-1 
2000 Ολλανδία – Τσεχία 1-0,  
 Δανία – Ολλανδία 0-3 

1996 Γερμανία – Τσεχία 2-0,  
 Ρωσία – Γερμανία 0-3 
1996 Τουρκία – Κροατία 0-1,  
 Κροατία – Δανία 3-0 

1984 Γαλλία – Δανία 1-0,  
 Γαλλία – Βέλγιο 5-0 
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Η Ιταλία, το απόλυτο και τα ρεκόρΗ Ιταλία, το απόλυτο και τα ρεκόρ

Οι Montreal Canadiens στα πρόθυρα του κυπέλλου
Πολλοί οπαδοί των Montréal 

Canadiens -μεταξύ αυτών και ο γρά-
φων- πιστεύουν ότι αυτό που έζησε η 
ομάδα φέτος, έχει πολλά κοινά σημεία με 
τα έτη 1986 και 1993, όταν αναπάντεχα 
κέρδισε το κύπελλο Stanley προς έκπληξη 
πολλών. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι Canadiens 
εκτός από τη θέληση να κερδίσουν το 
κύπελλο μπορούσαν να βασιστούν στον 
τερματοφύλακα τους, Patrick Roy. 

Στην ιστορία της ομάδας δε θα ήταν η 
πρώτη φορά, που χάρις στην ευλυγισία 
ενός τερματοφύλακα το Μόντρεαλ θα 
κέρδιζε το κύπελλο. 

 
DRYDEN: Ο ΝΕΑΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΜΕ 6 ΚΥΠΕΛΛΑ 
Πιστεύω οι παλιοί να θυμάστε τα κύ-

πελλα που κατέκτησε ο νεαρός τερμα-
τοφύλακας Ken Dryden, ο οποίος αντι-
κατάστησε στις 20 Μαρτίου 1971 τον 
τραυματισμένο βετεράνο Rogie Vachon. 

Ο νεαρός τερματοφύλακας κέρδισε έξι 
συνεχόμενα παιχνίδια, με μέσο όρο γκολ 
1,65 και απόσπασε τη θέση ως κύριος 
τερματοφύλακας της ομάδας, οδηγώντας 
τους Canadiens στη νίκη του κυπέλλου. 

Εκτός από τα έπαθλα καλύτερου τερμα-
τοφύλακα και πιο απαραίτητου παίκτη 
στην ομάδα, ο  Dryden πρόσθεσε στο 
ενεργητικό της καριέρας του και πέντε 
άλλα κύπελλα Stanley, τα έτη 1973, 1976, 
1977, 1978 και 1979.

 
ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ 1986 

Πριν από 35 χρόνια, με προπονητή τον 
Jean Perron, οι Canadiens κέρδισαν στις 
24 Μαΐου 1986 το 23ο Stanley Cup. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της σεζόν 
1985-1986, τίποτα δεν έδειχνε ότι το Μό-
ντρεαλ θα κέρδιζε το κύπελλο. Οι αμφι-
βολίες είχαν αρχίσει τον Ιούλιο του ‘85, 
όταν ο προπονητής και πρώην παίκτης 
των Canadiens, Jacques Lemaire, παραι-
τήθηκε ξαφνικά.

Ο Jacques Lemaire πίστευε ότι το δεξί 
του χέρι, ο Jean Perron, μπορούσε να τον 
διαδεχθεί. Όμως αυτή η εμπιστοσύνη δεν 
έγινε αισθητή από όλους. Οι  χρονογρά-
φοι και αθλητικογράφοι της εποχής, μέσα 
από τα γραπτά τους, αμφισβητούσαν την 
ικανότητα τού Perron να ηγηθεί πίσω από 
τον πάγκο.

Οι δε βετεράνοι της ομάδας, όπως ο Bob 
Gainey και ο Larry Robinson, καθυστέρη-
σαν να τον αποδεχτούν και ορισμένοι 
παίκτες ζήτησαν ακόμη και την αντικατά-
σταση του, λίγες εβδομάδες πριν από την 
έναρξη των πλέι οφ.

Η αρχή των Canadiens στη σεζόν ήταν 
καταστροφική και ο πολύ μεγάλος αριθ-

μός νεοσύλλεκτων στην ομάδα, που 
αριθμούσε οκτώ, είχε δυσκολίες.

Νέοι και έμπειροι παίκτες σχημάτισαν 
δύο στρατόπεδα. Αυτό ήταν γνωστό σε 
όλο τον όμιλο. Σε λεπτομέρειες που έδω-
σε κατά καιρούς σε συνεντεύξεις ο βετε-
ράνος παίκτης Mario Tremblay, ανέφερε 
ότι στα αποδυτήρια η μουσική των νεα-
ρών «έσπαγε τα νεύρα» των υπόλοιπων 
παικτών.
Ευτυχώς, όμως, η ομάδα απολάμβα-

νε τις επιτυχίες των επιθετικών Mats 
Naslund, Kjell Dahlin και Bobby Smith που 
είχαν μια υπέροχη σεζόν.

Ωστόσο, γύρω στα μέσα Μαρτίου του 
1986, η ομάδα βίωσε τη χειρότερη περί-
οδο της.

Είχαν απομείνει έξι παιχνίδια για να τε-
λειώσει η κανονική σεζόν, όταν ο νεοσύλ-
λεκτος Claude Lemieux κλήθηκε από τον 
Αμερικανικό όμιλο. «Μου δόθηκε τότε η 
ευκαιρία να αποδείξω ότι αξίζω» ανέφε-
ρε πρόσφατα σε ραδιοφωνική συνέντευ-
ξη, ο συνταξιούχος Lemieux. Πράγματι το 
σκληρό παιγνίδι του ενέπνευσε τους συ-
μπαίκτες του.
Εκείνη τη σεζόν είχε τραυματιστεί τον 

Ιανουάριο ο τερματοφύλακας της ομά-
δας Steve Penney. Αυτό ανάγκασε τον 
Perron να δώσει τη θέση στον Roy ο 
οποίος έπαιξε 47 παιχνίδια δίδοντας την 
ευκαιρία στην ομάδα να συμμετάσχει 
στους αγώνες για το κύπελλο με 87 βαθ-
μούς. Στο τέλος της σεζόν, ο Jean Perron 
αποφασίζει να ανακηρύξει τον 20χρονο 
Patrick Roy ως νούμερο ένα τερματοφύ-
λακα, όπως είχε κάνει ο προκάτοχος του 
το 1971 με τον Ken Dryden. Αν και πολ-
λοί είχαν φέρει αντίρρηση, προπαντός τα 
μέσα ενημέρωσης της εποχής, η απόφα-
ση του Perron για τον Roy αποδείχθηκε 
σοφή. Η ατμόσφαιρα άλλαξε ριζικά μέσα 
στην ομάδα, όπου βετεράνοι και οι 12 

νεοσύλλεκτοι ενώνονται και συλλέγουν 
νίκες.

Κατά τη διάρκεια των πλέι οφ αναπτύ-
χτηκε χημεία, όπου βετεράνοι και νεαροί 
παίκτες άφησαν τις διαφορές τους για να 
φτάσουν στην κορυφή. 

Ο δε 20χρονος ζεν πρεμιέ, τερματοφύ-
λακας Patrick Roy, εξέπληξε με τις θεαμα-
τικές αποκρούσεις του. Έχει μείνει ως μια 
από τις μοναδικές αποκρούσεις αυτή που 
σταμάτησε την ομάδα του Κάλγκαρι να 
ισοφαρίσει, μόλις 14 δευτερόλεπτα πριν 
το τέλος του αγώνα.

Με μέσο όρο 1,93 στα πλέι-οφ του 1986, 
ο Roy άξιζε πλήρως το τρόπαιο Conn 
Smythe ως ο πιο σημαντικός παίκτης της 
ομάδας στους αγώνες για το κύπελλο, 
όπως ο προκάτοχος του Ken Dryden το 
1971. O Patrick Roy θα αποσπάσει το κύ-
πελλο Stanley, καθώς και το Conn Smythe 
το 1993 με την ομάδα του Μόντρεαλ 
και το 1996 και 2001 με την ομάδα του 
Colorado.
 

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ 1993: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993
Το 1993, οι Montreal Canadiens ήταν η 

τελευταία ομάδα που οι εμπειρογνώμο-
νες την έβλεπαν ως νικήτρια του Stanley 
Cup. Παρόλο που κατάφεραν να συμμε-
τάσχουν για τη διεκδίκηση του κυπέλλου, 
όλοι πίστευαν ότι θα έχαναν τον πρώτο 
γύρο μια και έχασαν τα πρώτα δύο παιχνί-
δια -στις αρχές των αγώνων των πλέι οφ- 
από την τότε ομάδα Quebec Nordiques 
(σημερινή Colorado Avalanche).
Αλλά στη συνέχεια οι Habs διέψευσαν 

τις «κασσάνδρες» του χόκεϊ. Προς έκ-
πληξη όλων, συνέχισαν να αγωνίζονται 
κερδίζοντας 11 διαδοχικά παιχνίδια. Νί-
κησαν με τη σειρά τους Nordiques, τους 
Buffalo Sabres, τους New York Islanders 
και τους Los Angeles Kings για να κερδί-
σουν το κύπελλο στις 9 Ιουνίου 1993.

Δέκα από τις ένδεκα νίκες περιλάμβαναν 
ένα άνευ προηγουμένου ρεκόρ 10 νικών 
σε παράταση, όπου νικητής επικράτησε 
για άλλη μια χρονιά ο Patrick Roy χάρις 
στις καταπληκτικές αποκρούσεις.

 
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΦΕΤΟΣ

Σαν το 1986, ο προπονητής της ομάδας 
Dominique Ducharme, ήταν βοηθός του 
προπονητή Claude Julien όπως ο Perron 
ήταν βοηθός του Lemaire. Ο Lemaire είχε 
παραιτηθεί. Όμως ο Julien απολύθηκε 
στις 24 Φεβρουαρίου 2021. Οι Canadiens, 
κατάφεραν και συμμετείχαν στον πρώτο 
γύρο των πλέι οφ… παρατρίχα!
Ενώ όλοι τους είχαν για να πάνε διακο-

πές, κατάφεραν και κέρδισαν το Τορόντο 
τρία συνεχόμενα παιχνίδια ενώ έχαναν 
3 παιχνίδια προς 1. Στο δεύτερο γύρο 
έπληξαν την αντίπαλη ομάδα των Jets με 
τέσσερις συνεχόμενες νίκες για να αντι-
μετωπίσουν στον τρίτο γύρο που είναι 
και ο ημιτελικός, την ομάδα του Λας Βέ-
γκας.
Η φετινή ομάδα θυμίζει την ομάδα του 

‘86 όπου έπαιζαν νεοσύλλεκτοι με έμπει-
ρους βετεράνους, με συλλογή κυπέλλων 
στις πρώην ομάδες τους. Οι νέοι θέλουν 
να αποδείξουν ότι αξίζουν την εμπιστο-
σύνη του προπονητή και της διοίκησής 
να παίξουν, και οι βετεράνοι θέλουν να 
αποδείξουν στις πρώην ομάδες τους ότι 
η πείρα τους και η επιμονή τους παίζει 
σημαντικό ρόλο, σε μια ομάδα που τους 
υπολογίζει και θέλει το κύπελλο.

Αυτό το διαπιστώσαμε το βράδυ της Τε-
τάρτης 16/6 στη νίκη 3-2 του Μόντρεαλ 
κατά του Las Vegas, όπου έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο η επιστροφή του αμυντικού παί-
κτη Jeff Petry παρόλο που έπαιξε με δύο 
σπασμένα δάκτυλα και με φλεγμονή στα 
μάτια! Η δε αρμονία νεοσυλλέκτων και 
βετεράνων ήταν ουσιαστική. Παράδειγ-
μα, η πάσα που έδωσε ο βετεράνος Petry 
στο νεαρό Caufield, ο οποίος μπλόφαρε 
ότι πάει για γκολ και έστειλε με τη σει-
ρά του πάσα στο βετεράνο Tyler Toffoli 
ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ του 
Μόντρεαλ.
Το άλλο κοινό σημείο είναι, ότι ο τερμα-

τοφύλακας Carey Price έπαιξε σημαντικό 
ρόλο να σταματήσει τους σκόρερ των 
αντίπαλων ομάδων στους δυο πρώτους 
γύρους. Παίζει με αυτοπεποίθηση, όπως 
οι προκάτοχοι του που κέρδισαν τα προ-
ηγούμενα κύπελλα για το Μόντρεαλ Ken 
Dryden και Patrick Roy. 
Στο δε αγώνα της Τετάρτης, φρέναρε 

τους παίκτες του Λας Βέγκας με εκπλη-
κτικές αποκρούσεις και ανακηρύχθηκε 
το πρώτο αστέρι του αγώνα. Όλα λοιπόν 
είναι πιθανά, ώστε να επαναληφθεί το 
«θαύμα» των κυπέλλων 1986 και 1993. 
«Jamais deux sans trois» ή όπως θα το 
λέγαμε στα ελληνικά… «το καλό να τρι-
τώσει!».

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Διαμορφώνεται ο αριθμόςΔιαμορφώνεται ο αριθμός
των ατόμων στους Ι. Ναούς μαςτων ατόμων στους Ι. Ναούς μας

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Πάνω από  80 χρόνια προσφοράς στον προσκοπισμό

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
Με αγάπη και ασφάλεια

Στην κίτρινη ζώνηΣτην κίτρινη ζώνη

Μετά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που αντιμετώπισε η παροικία μας και τα 
περιοριστικά μέτρα, που έπρεπε όλοι να εφαρμόσουμε, για να περιορίσουμε 

την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19, η ελπίδα για ένα πιο ομαλό καλοκαίρι 
γίνεται πραγματικότητα. Καθώς ο αριθμός των εμβολιασμών αυξάνεται και των 
κρουσμάτων μειώνεται, η Κυβέρνηση του Κεμπέκ αποφάσισε τη μερική χαλάρω-
ση των υγειονομικών μέτρων, ώστε οι συμπολίτες μας να ανακτήσουν ελευθερίες 
και δικαιώματα καθώς και να διευκολυνθούν στην έκφραση της θρησκευτικής 
πίστης τους. 
 
Ακολουθώντας την ανακοίνωση της Κυβέρνησης του Κεμπέκ, που τοποθετεί το 
Μοντρεάλ, το Λαβάλ και τη Νότια Ακτή στην κίτρινη ζώνη, ο αριθμός των ατόμων 
στις εκκλησίες μας διαμορφώνεται ως εξής:

• Καθεδρικός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου – έως 180 άτομα
• Ι. Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου – έως 40
• Ι. Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – έως 180
• Ι. Ναός Τιμίου Σταυρού – έως 105
• Ι. Ναός Αγίου Νικολάου – έως 70
• Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή – έως 70

Βαπτίσεις, γάμοι και κηδείες – έως 50 άτομα, εκτός του Ι. Ναού Κοίμησης της 
Θεοτόκου, όπου επιτρέπεται έως 40 άτομα. Το σερβίρισμα φαγητού και καφέ στις 
αίθουσες των εκκλησιών απαγορεύεται. Επιπλέον, παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα 
για τη χρήση μάσκας, την απολύμανση και την κοινωνική αποστασιοποίηση.

Πριν από λίγες μέρες, με το αισιόδοξο μήνυμα της πτώσης των κρουσμά-
των και της ανοδικής πορείας των εμβολιασμών, η κυβέρνηση του Κε-

μπέκ αποφάσισε να χαλαρώσει τα υγειονομικά μέτρα και να επιτρέψει τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων υπό όρους και με πολλή προσοχή. 

Στη Νότια Ακτή
Έτσι, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιας Ακτής της ΕΚΜΜ θα διοργανώσει 
το Πανηγύρι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, στο Κοινοτικό Κέντρο της πε-
ριοχής, από τις 24 έως και τις 26 Ιουνίου. Θα είναι μια σεμνή γιορτή, χωρίς 
χορούς και ζωντανή μουσική -αφού απαγορεύονται ακόμη οι μεγάλες συγκε-
ντρώσεις- με πολλή, όμως, αγάπη και ελληνικές γεύσεις για όλους. Ανήμερα 
της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το πανηγύρι θα λειτουργεί από 
τις 12 μ.μ. ως τις 8 μ.μ., ενώ στις 25 και 26 Ιουνίου, από τις 5 ως τις 8 μ.μ., 
στο Κοινοτικό Κέντρο της Νότιας Ακτής.

Το μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, χοιρινό ή κοτόπουλο, γύρο – πίτα, τηγανη-
τές πατάτες και ψιλοκομμένη σαλάτα. Οι κυρίες του Γυναικείου Τμήματος θα 
ετοιμάσουν τα γλυκά, ενώ η νεολαία του Met Youth θα ετοιμάσει τον δημοφι-
λή ελληνικό καφέ «φραπέ». Επίσης, θα λειτουργεί περίπτερο του Τμήματος 
Μελών για την ανανέωση της συνδρομής σας καθώς και για την εγγραφή 
νέων μελών. 

Στο Λαβάλ
Μια εβδομάδα αργότερα, από τις 2 έως και τις 4 Ιουλίου, θα ακολουθήσει το 
πανηγύρι που διοργανώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ της ΕΚΜΜ, 
στον προαύλιο χώρου του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού, από τις 5 έως τις 11 μ.μ.. 
Θα εφαρμοστούν τα ίδια υγειονομικά μέτρα.

Το μενού περιλαμβάνει σουβλάκι, χοιρινό ή κοτόπουλο, λουκάνικο, ελληνική 
σαλάτα, φέτα, μπύρα, αναψυκτικά και λουκουμάδες από το Mr. Puffs. Επί-
σης, και σ’ αυτό το πανηγύρι, θα λειτουργεί περίπτερο του Τμήματος Μελών 
για την ανανέωση της συνδρομής σας καθώς και για την εγγραφή νέων με-
λών.

Στο Μοντρεάλ
Καθώς μας χωρίζουν περίπου δύο μήνες από το πανηγύρι του Δεκαπενταύ-
γουστου, ελπίζουμε πως μέχρι τότε θα έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα, 
ώστε να γιορτάσουμε, όπως ξέρουμε καλύτερα, όπως μας αξίζει. 

Το θέμα και των τριών φετινών πανηγυριών είναι “Celebrate Greece” (Γιορ-
τάζουμε την Ελλάδα) στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση.

Την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2021 
ο Έφορος του Scouts 

Canada Περιφέρειας Λαβάλ, 
Robert Schmitt απένειμε στον 
Έφορο των Ελληνικών Προ-
σκοπικών Ομάδων «Παυλίδη» 
της ΕΚΜΜ, Μενέλαο Παυλίδη,  
τιμητική διάκριση για τα 80 
χρόνια συνεχούς υπηρεσίας 
στον Προσκοπισμό ως ΒΑΘ-
ΜΟΦΟΡΟΣ. 

Επίσης, στις 2 Ιουνίου 2021, 
ο αεικίνητος κ. Μενέλαος Παυ-
λίδης συμπλήρωσε 86 χρόνια 
στον Προσκοπισμό. 

Ευχόμαστε να τον έχουμε κο-
ντά μας για πολλά ακόμη χρό-
νια.

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

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

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

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

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

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

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  
απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της «ΦΙΛΙΑΣ» 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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.

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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ  

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Ι .  Ν ΑΟ Υ ΑΓ ΙΟ Υ Ν Ι ΚΟ ΛΑ ΟΥ  ΛΑ ΒΑ Λ 

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 
LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 

_____________________________________________________________________________ 
 
                              

3780 Chemin du Souvenir, Laval, (Quebec) H7V 1Y3 – Telephone: (450) 973-3480  Fax: (450) 973-1326 

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ  « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ » 

__________________________________________________________ 
 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, διοργανώνει την 
Κυριακή, 11 Ιουλίου, γεύμα σε πακέτο προς την ενίσχυση του Μοναστηριού μας. 

Αισθανόμεθα υποχρέωση πρός την Ιερά Μονή της Παναγίας. Πρέπει  με αγάπη να 
βοηθήσουμε με αυτό το γεύμα. 

Η διανομή θα γίνει  στην αίθουσα της Εκκλησιάς του Ιερού Ναού Αγίου  
Νικολάου απο τις 11:30 π.μ. εώς τις 1:00 μ.μ.  
 
Τιμή πακέτου: $20. 

To γεύμα θα περιλαμβάνει: 

¼ κοτόπουλο BBQ, gravy, coleslaw, ρύζι, πατάτες φούρνου, ψωμί και γλυκό 

Οι παραγγελίες θα γίνουν δια τηλεφώνου στους αριθμούς – 
(450) 973-9331 ή  (450) 681-8287  μέχρι και την Τετάρτη  7 Ιουλίου. 
 
Η Παναγία βοήθειά μας και ευχαριστούμε για την αγάπη σας. 

 

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Λαβάλ 

 

Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η «Φιλία» ενδιαφέρεται να έρθει σε 
επικοινωνία με διαθέσιμες κυρίες για να βοηθήσουν ηλικιωμένα άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, πάρτε μας τηλέφωνο 
στο 514-948-3021 ή στο 514-814-6890.
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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 του 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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού 

(810 Ogilvy Avenue, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΜΑΝΔΈΛΟΥ 

(από Ριβιώτισσα Σπάρτης Λακωνίας)
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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...

55 Gince, Montreal, H4N 1J7  •  514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

Στέφανος Σβουρένος

Οι καλοί μπαμπάδες 
δίνουν στα παιδιά  

τους ρίζες και φτερά. 
Ρίζες για να νιώθουν 

πού είναι  
το σπίτι τους  

και φτερά  
για να πετάξουν  
μακριά ελεύθερα

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Αλλεπάλληλες εκτιμήσεις, από το ΔΝΤ, 
την Κομισιόν, την κυβέρνηση, τις τρά-

πεζες και από οίκους αξιολόγησης, για το 
πόση θα είναι η μεγέθυνση του ελληνικού 
ΑΕΠ φέτος, βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας το τελευταίο διάστημα. Όλες προ-
βλέπουν μία μεγέθυνση περίπου στο ένα 
τρίτο τής συρρίκνωσης που προκλήθηκε 
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας.

Του Νίκου Ιγγλέση*

Το βέβαιο είναι, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ότι το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ, σε τρέχουσες 
τιμές, μειώθηκε κατά 4,9%. Αυτή η μείω-
ση έρχεται να προστεθεί στη μείωση κατά 
9,6% που σημειώθηκε για όλο το 2020.
Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός των 

Οικονομικών πρόβαλλαν τη μείωση του 
ΑΕΠ σε αλυσωτούς δείκτες όγκου κατά 
2,3% και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
γιατί αυτή υπήρξε μικρότερη απ’ ό,τι ανα-
μενόταν! Η ελληνική οικονομία άντεξε (εί-
παν) και τώρα αρχίζει η ανάπτυξη! 

Μόνο που οι Έλληνες ζουν – αγοράζουν 
και πουλάνε – σε τρέχουσες τιμές και όχι 
σε αλυσωτούς δείκτες όγκου.

Η ουσιαστική μείωση του ΑΕΠ είναι στην 
πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη αλλά 
περιορίζεται σ’ αυτά τα ποσοστά λόγω της 
χρηματοδότησης της οικονομίας – κοινω-
νίας από το κράτος. Αυτό δε θα αποτελού-
σε πρόβλημα, αν η χρηματοδότηση αυτή 
δεν προερχόταν, στο σύνολό της, από 
εξωτερικό δανεισμό, που αυξάνει το, ήδη 
τεράστιο, δημόσιο χρέος. 

Δυστυχώς, η Ελλάδα μέσα στην Ευρω-
ζώνη, δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση 
νέου χρήματος, μπορεί μόνο να δα-
νείζεται, για να αντιμετωπίσει τις ανά-
γκες που δημιούργησε η διαχείριση της 
Covid-19 από την κυβέρνηση.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 μέχρι τα 

τέλη Μαρτίου του 2021 το δημόσιο χρέος 

(Κεντρικής Διοίκησης) αυξήθηκε κατά 
24,8 δις ενώ παράλληλα τα ταμειακά δια-
θέσιμα του κράτους μειώθηκαν κατά 4,3 
δις. Συνολικά, δηλαδή, η χρηματοδότηση 
του κράτους στην οικονομία ανήλθε σε 
29,1 δις μέσα σε 15 μήνες. Όλα δανεικά 
και επιστρεπτέα. Στο τέλος Μαρτίου 2021 
το ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί στα 164,1 δις και 
το δημόσιο χρέος είχε ανέλθει σε 380,8 
δις ή το 232% του ΑΕΠ.
Ο γνωστός μας Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε, σε 

πρόσφατη συνέντευξή του, είπε: «Ο δα-
νεισμός σε περιόδους κρίσης έχει νόημα 
αρκεί να μην ξεχαστεί το θέμα της απο-
πληρωμής».
Για να υπάρξει μια μεγέθυνση του ΑΕΠ 

3,6% φέτος, όπως προβλέπει η κυβέρνη-
ση, θα πρέπει τα υπόλοιπα τρία τρίμη-
να το 2021 να αυξάνεται, μεσοσταθμικά, 
κατά 4,9% προκειμένου να εξουδετερώ-
σει το -4,9% του πρώτου τριμήνου. Μάλ-
λον απίθανο φαντάζει κάτι τέτοιο.
Με την άρση των περισσότερων περιο-

ριστικών μέτρων το Μάιο του 2021 είναι 
φυσικό το ΑΕΠ να εμφανίσει μια μεγέθυν-
ση σε σχέση με το προηγούμενο διάστη-
μα. Με την επαναλειτουργία του λιανικού 
εμπορίου, της εστίασης, της ψυχαγωγίας, 
του τουρισμού και άλλων δραστηριοτή-
των, αναμένεται να υπάρξει αύξηση της 
καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών 
που θα επιφέρει μεγέθυνση του ΑΕΠ. 
Πόση όμως θα είναι αυτή; Πόσα χρόνια 
θα περάσουν για να επανέλθει το ΑΕΠ στα 
επίπεδα του 2019;

Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η σημαντική 
αύξηση των καταθέσεων κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 15 μηνών θα διοχετευθεί 
στην κατανάλωση. Αλλά δεν υπολογίζει 
ότι το διαθέσιμο εισόδημα για μεγάλες 
κοινωνικές κατηγορίες έχει μειωθεί δρα-
ματικά, ότι τα χρέη έχουν διογκωθεί και 
ότι έχει διαφοροποιηθεί η καταναλωτική 
συμπεριφορά των πολιτών που δεν είναι 
διατεθειμένοι να δαπανήσουν όλο το ει-
σόδημά τους ή τις καταθέσεις τους, αλλά, 
θέλουν να διατηρήσουν, όσοι μπορούν, 

ένα απόθεμα ασφαλείας, μήπως ξαναέρ-
θουν δύσκολες εποχές. Η εποχή της κατα-
ναλωτικής κραιπάλης έχει παρέλθει. 
Τέλος, δεν υπολογίζει η κυβέρνηση, ότι 

είναι υποχρεωμένη να περιορίσει την κα-
ταναλωτική δαπάνη του δημοσίου, για να 
σταματήσει η ανεξέλεγκτη διόγκωση του 
χρέους. Μια μνημονιακού τύπου λιτότητα 
είναι ante portas.
Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ που, από 

την κυβέρνηση και τους υπόλοιπους ευ-
ρωφετιχιστές, παρουσιάζεται ως «Νέο 
Ελντοράντο», θα δώσει νέα δάνεια 30,5 
δις αλλά σε διάστημα έξι ετών και απ’ 
αυτά το 37% θα διατεθεί για τη λεγόμενη 
«πράσινη μετάβαση» και το 20% για την 
ψηφιοποίηση. Η Ελλάδα όμως χρειάζεται 
επειγόντως παραγωγικές επενδύσεις με 
επέκταση καλλιεργειών, αύξηση κτηνο-
τροφικών μονάδων, νέες βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες. 
Αυτές οι επενδύσεις μόνο μπορούν να 

προσφέρουν βελτίωση των εισοδημά-
των και μείωση της ανεργίας. 

Μόνο τότε θα υπάρξει πραγματική ανά-
πτυξη της οικονομίας και όχι απλώς μεγέ-
θυνση του ΑΕΠ από την κατανάλωση, που 
στο μεγαλύτερο ποσοστό της – ελλείψει 
παραγωγικού δυναμικού – ενισχύει τις 
εισαγωγές, δηλαδή, τους ξένους παρα-
γωγούς με χρήματα που μας δανείζουν οι 
ίδιοι.

Αυτά, όμως, αποτελούν «ψιλά γράμμα-
τα» για την κυβέρνηση, που προς το πα-
ρόν αναζητάει «παράθυρο ευκαιρίας», 
μόλις υποχωρήσει η πανδημία, για πρό-
ωρες εκλογές, καλλιεργώντας ελπίδα και 
αισιοδοξία για καλύτερες μέρες, υποσχό-
μενη «πολλές και καλά αμειβόμενες θέ-
σεις εργασίας» όπως συνηθίζει να λέει ο 
κ. Μητσοτάκης.

«Η αισιοδοξία είναι το όπιο του λαού»  
Μίλαν  Κούντερα

*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, 
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησί-
ων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε 
Οικονομικές Επιστήμες στη Γαλλία και 
δημοσιογραφία στην Αθήνα. Άρχισε να 
εργάζεται ως συντάκτης στο Έψιλον, μη-
νιαίο περιοδικό για θέματα της ΕΟΚ, που 
εξέδιδε η εφημερίδα Ελευθεροτυπία. 
Αργότερα εργάστηκε ως οικονομικός 
συντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ως 
υπεύθυνος του οικονομικού ρεπορτάζ 
και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτης του 
Γραφείου Ρεπορτάζ. Για μια περίοδο διε-
τέλεσε Διευθυντής του Δ’ Προγράμματος 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΤ). Επί-
σης, για ένα διάστημα υπήρξε υπεύθυ-
νος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγέθυνση του ΑΕΠ ή 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  18 Ιουνιου, 2021 / June 18, 2021 •  3938  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  18 Ιουνιου, 2021 / June 18, 2021

ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  2 1 / 6 / 2 0 2 1  –  2 7 / 6 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
802

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 801

18 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΝΙΟΎ

Η οργανωτικότητά σας και η 
αποδοτικότητά σας στην εργασία σας 
ενισχύονται, χάρη στην πανσέληνο στον 
έκτο οίκο σας, της εργασίας. Εάν υπάρ-
χουν στοίβες εγγράφων στο γραφείο 
σας, τώρα είναι η στιγμή να τις βάλετε σε 
τάξη! Πραγματοποιήστε τις τακτικές εξε-
τάσεις σας, επισκεφθείτε το γιατρό σας, 
κάντε ένα περίπατο στη φύση.

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον 
εαυτό σας, καθώς η πανσέληνος φωτίζει 
το δεύτερο οίκο σας, της ασφάλειας και 
των χρημάτων. Το φεγγάρι φωτίζει τον 
τρόπο με τον οποίο ξοδεύετε τα χρήματά 
σας, τι χάνετε και τι κερδίζετε. Θα μπο-
ρούσατε να δείτε μια αύξηση στην αμοι-
βή στην εργασία σας, μια προσφορά ερ-
γασίας ή μια οικονομική συμφωνία.

Ένα μεγάλο όραμα για το οποίο 
έχετε αγωνιστεί καιρό αρχίζει να καρπο-
φορεί κι εσείς ξεσπάτε σε χαρές, γιορτά-
ζετε το μεγάλο σας θρίαμβο μαζί με την 
πανσέληνο στον οραματιστή ένατο οίκο 
σας. Για τους επιχειρηματίες, αυτή είναι 
μια κομβική στιγμή για μια παρουσίαση 
της επιχείρησής σας. 

Με τον ανάδρομο Ερμή στον 
ίδιο τομέα του χάρτη σας, ίσως ένα έργο 
σας καθυστερήσει ή είστε αναγκασμένοι 
να βρίσκεστε σε μια δυσάρεστη ατμό-
σφαιρα στην εργασία σας. Η πανσέληνος 
στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας, δίνει έμ-
φαση στην ερωτική σας ζωή και σας ωθεί 
να δώσετε βαρύτητα μόνο σε υγιείς σχέ-
σεις.

Απαιτείται ισορροπία μεταξύ της 
επαγγελματικής και της προσωπικής σας 
ζωής. Με την πανσέληνο στο ζώδιό σας 
βάζετε μπροστά τις δικές σας επιθυμίες 
και ανάγκες, ένα εύρος επαγγελματικών 
ευκαιριών και εργασιακών απαιτήσεων θα 
μπορούσε να ανταγωνιστεί τις οικογενεια-
κές σας υποχρεώσεις και τις προσωπικές 
σας ανάγκες για να κάνετε το δικό σας.

Η πανσέληνος στον όγδοο οίκο 
σας, των κοινών οικονομικών πόρων, θα 
μπορούσε να σας βάλει σε βαθιά σκέψη. 
Προετοιμαστείτε για το απροσδόκητο! 
Θα μπορούσατε να αποδεχτείτε μια οικο-
νομική προσφορά με σκοπό το αμοιβαίο 
κέρδος ή να συνεργαστείτε με κάποιον 
του οποίου οι δεξιότητες μπορεί να βά-
λουν σε εφαρμογή τις μεγάλες ιδέες σας.

Η δράση σας εστιάζεται στο 
σπίτι σας και την οικογένειά σας, κα-
θώς η πανσέληνος φωτίζει τον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένει-
ας. Η αισιόδοξη διάθεση που έχετε σας 
υπενθυμίζει ότι μερικές φορές πρέπει 
να πάρετε ρίσκα στη ζωή για να ανα-
πτυχθείτε και να εξελιχθείτε. 

Αποδράστε από τις κοινωνικές 
υποχρεώσεις σας, βρείτε το χρόνο και το 
χώρο που χρειάζεστε για να χαλαρώσετε, 
να ανακάμψετε και να ανεφοδιάσετε το 
συναισθηματικό κόσμο σας, είναι το μή-
νυμα που σας στέλνει η πανσέληνος στον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας. Τα όνειρά 
σας θα μπορούσαν να έχουν προφητικό ή 
συμβολικό νόημα, οπότε καταγράψτε τα.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και των 
συνεργασιών, και είναι σίγουρο ότι θα 
δείτε μια σημαντική αλλαγή στην ερω-
τική ή/και την επαγγελματική σας ζωή. 
Ίσως κάτι που ξεκίνησε με πολλές υπο-
σχέσεις να γίνει μια πιο επίσημη σχέση 
ή συνεργασία. 

Καθώς η πανσέληνος φωτίζει τον 
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας, εσείς ανανεώνε-
στε ψυχολογικά και είναι πιθανό να λάβετε ει-
δήσεις και πληροφορίες που περιμένατε καιρό, 
μέσω των κοινωνικών δικτύων ή μέσω ανταλ-
λαγής ιδεών και κοινωνικών συγκεντρώσεων. 
Αν είστε πολύ απασχολημένοι είναι καλό, γιατί 
σας αποσπά την προσοχή από όλες αυτές τις 
συναισθηματικές αλλαγές που εκτυλίσσονται.

Δώστε προσοχή στις φιλίες σας 
και την ομάδα σας, καθώς η πανσέληνος 
στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας και 
των ομάδων, σας ζητά να ξεκαθαρίσετε το 
τοπίο. Θα μπορούσατε να εκπλαγείτε από 
κάποια ανταγωνιστικότητα ή κυριαρχική 
συμπεριφορά γύρω από ένα ομαδικό έργο. 
Βρίσκετε την ουσία της ζωής στην επικοι-
νωνία, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
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Η πανσέληνος φωτίζει το φι-
λόδοξο δέκατο οίκο σας και προβάλλει 
την καριέρα σας και τη δημόσια εικόνα 
σας. Αυτή η πανσέληνος θα μπορούσε 
να φέρει μια καταλυτική αλλαγή σταδι-
οδρομίας ή απλά λαμβάνετε αναγνώρι-
ση από τους ανωτέρους σας, είτε με τη 
μορφή μπόνους ή αύξησης. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1815: Η Μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνά-
μεις Βρετανών και Πρώσων, υπό τους στρατηγούς 
Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν 
τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτο-
κράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.

1904: Ο υπουργός Παιδείας, Σπυρίδων Στάης, 
σκοτώνει σε μονομαχία το βουλευτή Τρικάλων 
Κόκο Χατζηπέτρο. Ο Χατζηπέτρος είχε εξυβρίσει 
τον Στάη, επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτι και ο 
υπουργός, κατά τα ειωθότα της εποχής εκείνης, ζή-
τησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τρωθεί-
σα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζηπέτρος.

1932: Ιδρύεται στη Γενεύη η FIBA, η παγκόσμια 
ομοσπονδία του μπάσκετ. Μεταξύ των οκτώ ιδρυ-
τικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπεί-
ται από τους Συμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο 
Αμπατζίογλου.

1953: Στον πόλεμο της Κορέας, το Τάγμα του 
Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας απο-
κρούει ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος 
κατά του υψώματος Χάρι (ύψωμα 440). 

1961: Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Καισα-
ρεία του Ισραήλ, ανακαλύπτεται μία πλάκα με το 
όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία αποτελεί την 
πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προ-
σώπου.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
1] Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον 

ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε: «Εξασκούμαι στο 
να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων».
2] Ένας φαλακρός έβριζε το Διογένη. Εκείνος γύρισε και του 

είπε: «Δε σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω 
ένα «μπράβο» στις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα 
κακό κεφάλι».
3] Κάποτε, ο Κράτης (κυνικός φιλόσοφος) δεν απάντησε σε μια 

ερώτηση του φιλόσοφου Στίλπωνα, αλλά άφησε μια πορδή.  
Ο Στίλπωνας αντιμετώπισε αυτή τη στάση λέγοντας: «Το γνώ-
ριζα ότι η απάντησή σου θα ήταν εντελώς άσχετη προς την 
ερώτησή μου!».
4] Κάποιος ρώτησε το Θεμιστοκλή: «Τι θα ήθελες να ήσουν; 

ο Αχιλλέας ή ο Όμηρος;». Ο Θεμιστοκλής ρωτά κι αυτός: «Εσύ 
τι θα ήθελες να ήσουν; Νικητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
ή αυτός που αναγγέλλει τα ονόματα των νικητών;».

Γέλιο εν… συντομία
-Πελάτης: Θα ήθελα 3 κουτιά προφυλακτικά. 
-Φαρμακοποιός: Θέλετε και σακούλα; 
-Πελάτης: Όχι μωρέ, εντάξει… Ψιλοβλέπεται…

Θα εξαφανιζόμουν αλλά… τρέμω τα ξεφτιλίκια της μάνας 
μου στο «Φως στο τούνελ» και στο «Πάμε πακέτο»…

H τελευταία φορά πoυ σταύρωσα γκόμενα, ήταν όταν 
βάφτισα την κόρη του κρεοπώλη.

– Αγάπη μου, νομίζω ότι υποτιμάς ένα από τα παιδιά 
μας. 
– Εγώ; Ποιό; Τον Κώστα, την Εύα, ή το… χοντρό;

-Γιατρέ, τί ύψος πρέπει να έχω για τα 130 κιλά μου; 
-2.10. 
-Τα βλέπεις γυναίκα; Δεν είμαι χοντρός. Κοντός είμαι…

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



Toronto • Montreal • Vancouver

Xρυσαφένια 
απόλαυση!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο 
krinos.ca


