
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 15-27 16 Ιουλιου, 2021 / July 16, 2021

Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

Οι εκδότες Γιώργος Μπακογιάννης  
και Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας, 

καθώς και οι συντάκτες και συνεργάτες  
της εφημερίδας ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ  

εύχονται σε όλους Καλό Καλοκαίρι. Καλό Καλοκαίρι. 
Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια 

των διακοπών και θα επαναλειτουργήσουν 
στις 9 Αυγούστου 2021.9 Αυγούστου 2021. Η επόμενη έκδοσή μας θα 

κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.13 Αυγούστου 2021.

Καλές και ασφαλείς Καλές και ασφαλείς ΔΔιιαακκοοππέέςς!!

ΣΕΛΙΔΑ 3ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΕΛΙΔΑ 26ΣΕΛΙΔΑ 26 ΣΕΛΙΔΑ 15ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΕΛΙΔΑ 27ΣΕΛΙΔΑ 27

ΣΕΛΙΔΑ 6ΣΕΛΙΔΑ 6

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Στο 7,8%  Στο 7,8%  
ο δείκτης  ο δείκτης  
ανεργίας ανεργίας 

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Νέο τρένο  Νέο τρένο  
με στάση  με στάση  
στο Λαβάλ!στο Λαβάλ!  

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Το UMQ «πιέζει» Το UMQ «πιέζει» 
για οικονομική  για οικονομική  
βοήθεια  βοήθεια  
σε ΟΛΟΥΣ  σε ΟΛΟΥΣ  
τους δήμους τους δήμους 

ΚΕΜΠΕΚ ΚΕΜΠΕΚ 

Εκστρατεία  Εκστρατεία  
εμβολιασμούεμβολιασμού  

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ  

Σκληρά μέτρα από την Σκληρά μέτρα από την 
Ελληνική Κυβέρνηση Ελληνική Κυβέρνηση 

Το Vaccivan  Το Vaccivan  
στην… πόρτα σας!στην… πόρτα σας!

Ιερά Σύνοδος:  Ιερά Σύνοδος:  
«Ο εμβολιασμός «Ο εμβολιασμός 
είναι Ελεύθερη είναι Ελεύθερη 
Επιλογή» Επιλογή» 

Μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία Μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία 
έχει περιορισμένο πεδίο  έχει περιορισμένο πεδίο  
εφαρμογής εφαρμογής 

Στο Κεμπέκ με 6,3%  Στο Κεμπέκ με 6,3%  
το χαμηλότερο ποσοστό  το χαμηλότερο ποσοστό  

των Επαρχιώντων Επαρχιών
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Γιατί να εμβολιαστώ;

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

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε  
τους εαυτούς μας!

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

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

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2

79
-3

1W

Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα
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Μείωση 0,4% κατέγραψε τον Ιούνιο 
ο δείκτης ανεργίας στον Καναδά, 

κι έτσι από το 8,2% του Μαΐου «έπεσε» 
στο 7,8% τον Ιούνιο. Ο συνολικός αριθ-
μός των ανέργων μειώθηκε κατά 61.000 
(-3,7%) ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
231.000 (+1,2%), μετά από σωρευτική μεί-
ωση 275.000 το προηγούμενο δίμηνο.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Η απασχόληση των νέων ηλικίας 15 έως 

24 ετών αυξήθηκε κατά 164.000 (+7,1%), 
η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση γι αυτή την 
ηλικιακή ομάδα από τον Ιούλιο του 2020. 
Ο αριθμός των ανέργων νέων ηλικίας 15 
έως 24 ετών μειώθηκε κατά 50.000, με 
μείωση τόσο μεταξύ των νέων γυναικών 
όσο και των νέων ανδρών. Τον Ιούνιο, το 
ποσοστό απασχόλησης των φοιτητών ηλι-
κίας 20 έως 24 ετών ήταν 67,5%, από 51% 
το Μάιο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται 

σε υπηρεσίες στέγασης και τροφίμων αυ-
ξήθηκε κατά 101.000 (+11,8%).
Στη βιομηχανία καταλυμάτων και υπηρε-

σιών τροφίμων, οι εργαζόμενοι κέρδισαν 
κατά μέσο όρο 17,35 δολάρια την ώρα, 
ενώ ο μέσος όρος της βιομηχανίας ήταν 
29,70 δολάρια.

Με τους περιορισμούς στα μη απαραί-
τητα καταστήματα να μειώνονται σε πολ-
λές επαρχίες, η απασχόληση στο λιανικό 
εμπόριο αυξήθηκε κατά 75.000 (+3,4%). Ο 
αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται 
σε βιομηχανίες παραγωγής αγαθών μειώ-
θηκε κατά 48.000, η δεύτερη συνεχόμενη 
μηνιαία μείωση.
Η απασχόληση στον κατασκευαστικό 

κλάδο μειώθηκε κατά 23.000 (-1,6%) και 
σε φυσικούς πόρους κατά 9.800 (-2,9%).

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μεταξύ των Καναδών που εργάζονταν 
τουλάχιστον τις μισές από τις συνήθεις 
ώρες τους τον Ιούνιο, ο αριθμός που εργα-
ζόταν από το σπίτι μειώθηκε κατά σχεδόν 
400.000 σε 4,7 εκατομμύρια. Για 2,6 εκα-
τομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους, η 
εργασία από το σπίτι αντιπροσώπευε μια 
προσαρμογή στην πανδημία COVID-19, 
καθώς αυτή δεν ήταν η συνήθης θέση ερ-
γασίας τους. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των 
ατόμων που εργάζονται σε άλλες τοπο-
θεσίες εκτός του σπιτιού, αυξήθηκε κατά 
περίπου 700.000 σε 12,3 εκατομμύρια.
Σχεδόν το ένα τρίτο (31,4%) των εργα-

ζομένων ηλικίας 25 έως 54 ετών και άνω 
του ενός τετάρτου (27,2%) των ατόμων 
ηλικίας 55 ετών και άνω, εργάζονταν από 
το σπίτι τον Ιούνιο. Λόγω εν μέρει της συ-
γκέντρωσής τους σε βιομηχανίες, όπου η 
εργασία από το σπίτι είναι λιγότερο εφι-
κτή, όπως η στέγαση και οι υπηρεσίες 
τροφίμων, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό 
νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών (12,9%) ερ-
γάζονταν από το σπίτι τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 55+
Η απασχόληση των γυναικών ηλικίας 

55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 26.000 
(+1,4%) τον Ιούνιο, με το μεγαλύτερο μέ-
ρος της αύξησης να είναι στο Οντάριο. Το 
ποσοστό ανεργίας για την ομάδα αυτή 
ήταν 8,5%, ελάχιστα άλλαξε από το Μάιο, 
αλλά ήταν κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερο από ό,τι το Φεβρουάριο του 
2020. Η απασχόληση γυναικών ηλικίας 55 
ετών και άνω, η οποία έφθασε στα προ 

πανδημίας επίπεδα το Μάρτιο πριν μειω-
θεί τον Απρίλιο και το Μάιο, ήταν 35.000 
(-1,9%) τον Ιούνιο απ’ ό,τι το Φεβρουάριο 
του 2020.

Μεταξύ των ανδρών ηλικίας 55 ετών και 
άνω, η απασχόληση παρέμεινε σταθερή 
για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά την επί-
τευξη των προ πανδημίας επιπέδων το 
Μάρτιο. Η ανεργία αυξήθηκε κατά 17.000 
(+9,4%) τον Ιούνιο, με μεγάλο μέρος της 
αύξησης να οφείλεται σε προσωρινές 
απολύσεις. Το ποσοστό ανεργίας για άν-
δρες ηλικίας 55 ετών και άνω αυξήθηκε 
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε 8,1%, το 
υψηλότερο ποσοστό από τον Ιανουάριο 
του 2021 και κατά 2,8 ποσοστιαίες μονά-
δες υψηλότερο από το Φεβρουάριο του 
2020.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
Η απασχόληση αυξήθηκε τον Ιούνιο στις 

5 από τις 10 Επαρχίες του Καναδά, Στις 
υπόλοιπες 5 είχαμε μείωση. 

Μετά από δύο μήνες απωλειών, η απα-
σχόληση στο Οντάριο αυξήθηκε κατά 
117.000 (+1,6%) τον Ιούνιο, καθώς άρχι-
σαν να χαλαρώνουν τα αυστηρά μέτρα 
δημόσιας υγείας. Η αύξηση της απασχό-
λησης ήταν κυρίως μεταξύ των νέων και 
της μερικής απασχόλησης. Η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στο λιανικό εμπό-
ριο, ενώ κέρδη σημειώθηκαν επίσης στις 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνι-
κές υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες 
στέγασης και τροφίμων. Το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε κατά 0,9 ποσοστιαίες μο-
νάδες στο 8,4%. Στη μητροπολιτική περιο-
χή απογραφής του Τορόντο (CMA), η απα-
σχόληση αυξήθηκε κατά 90.000 (+2,8%), η 
πρώτη αύξηση από το Μάρτιο του 2021.
Ενισχυμένη από τη χαλάρωση των μέ-

τρων δημόσιας υγείας και την άρση των 
απαγόρευσης κυκλοφορίας, η απασχό-
ληση στο Κεμπέκ αυξήθηκε κατά 72.000 
(+1,7%) τον Ιούνιο, η πρώτη αύξηση από 
το Μάρτιο του 2021. Η απασχόληση αυ-
ξήθηκε κυρίως μεταξύ των νέων και η 
μεγαλύτερη αύξηση ήταν στις υπηρεσί-
ες στέγασης και τροφίμων. Το ποσοστό 
ανεργίας για την επαρχία ελάχιστα άλλαξε 
στο 6,3%. Στο CMA του Μόντρεαλ, όπου 
τα αυστηρότερα μέτρα δημόσιας υγείας 
έχουν μειωθεί πιο σταδιακά, η απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά 55.000 (+2,5%), η πρώ-
τη αύξηση από το Φεβρουάριο του 2021.

Στη Βρετανική Κολούμπια, η απασχό-
ληση αυξήθηκε κατά 42.000 (+1,6%), η 
πρώτη αύξηση από το Μάρτιο του 2021. 
Η απασχόληση αυξήθηκε στη μερική απα-
σχόληση, κυρίως μεταξύ των νέων ηλικί-
ας 15 έως 24 ετών. Τα κέρδη οδηγήθηκαν 
από τη στέγαση και τις υπηρεσίες τροφί-
μων, ακολουθούμενη από την υγειονομι-
κή περίθαλψη και την κοινωνική βοήθεια. 
Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 6,6% τον 
Ιούνιο, το δεύτερο χαμηλότερο στη χώρα, 
μετά το Κεμπέκ. Στη CMA του Βανκούβερ, 
η απασχόληση αυξήθηκε κατά 22.000 
(+1,5%).
Τα ποσοστά ανεργίας των 10 επαρχιών 

έχουν ως εξής: (με πράσινο η μείωση της 
ανεργίας και με κόκκινο η αύξηση):
ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ
NL  13,4% 13%
PEI  9,6% 12,5%
NS  9,8% 9%
NB  9% 9,3%
QC  6,6% 6,3%
ONT  9,3% 8,4%
MAN  7,2% 7,6%
SASK  6,3% 6,7%
ALB  8,7% 9,3%
BC  7% 6,6% 
 
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ YUKON

Η έρευνα εργατικού δυναμικού δημο-
σιεύει στοιχεία για την αγορά εργασίας 
για τα εδάφη με τη μορφή τριών μηνών 
κινούμενων μέσων. Μετά την αύξηση του 
τέταρτου τριμήνου του 2020 και τη μικρή 
μεταβολή του πρώτου τριμήνου του 2021, 

η απασχόληση στη Yukon μειώθηκε κατά 
500 άτομα το τρίμηνο που έληξε τον Ιού-
νιο. Το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε 
κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 66,9%. 
Το ποσοστό ανεργίας ελάχιστα άλλαξε στο 
6,8%.
Στα Βορειοδυτικά Εδάφη, η απασχόλη-

ση αυξήθηκε κατά 400 άτομα, η τρίτη συ-
νεχόμενη τριμηνιαία αύξηση. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 4,4%, ενώ το ποσοστό απα-
σχόλησης αυξήθηκε 1,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες στο 69,9%.

Η απασχόληση στη Nunavut παρέμεινε 
σταθερή για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. 
Με λιγότερους ανθρώπους να αναζητούν 
εργασία, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
από 7,5% το πρώτο τρίμηνο σε 3,5% το 
δεύτερο τρίμηνο. Το ποσοστό συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 2,9 
ποσοστιαίες μονάδες σε 50,1% τους τρεις 
μήνες που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο.

© Canada statistics

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

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μείωση της ανεργίας σε Καναδά – ΚεμπέκΜείωση της ανεργίας σε Καναδά – Κεμπέκ  
Στο Quebec το χαμηλότερο ποσοστό (6,3%), Στο Quebec το χαμηλότερο ποσοστό (6,3%),   
στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (13%)στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (13%)
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ
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ΚΑΝΑΔΑΣ
Ιδανικός προορισμός  

για διακοπές…
Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι περισσότε-

ροι ίσως διστάζετε να προγραμματίσετε τις συνηθισμένες δια-
κοπές σας, αφού όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ 
δεν φαίνεται να αποτελούν κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, 
λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας της COVID-19. Λαμβάνοντας 
λοιπόν υπόψη τους εκτός συνόρων αυστηρούς περιορισμούς, εφέ-
τος είναι μία καλή ευκαιρία ν’ ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε 
λίγο καλύτερα τον Καναδά. Η απέραντη πατρίδα μας δεν θα μπο-
ρούσε παρά να διαθέτει εύρος επιλογών. Ο Καναδάς υπόσχεται μια 
αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία προσφέροντας απλόχερα αχανή 
τοπία, ανατολικές και δυτικές ακτές και ζωντανές μεγαλουπόλεις.  
Η πιο κοντινή μας πόλη είναι η πρωτεύουσα Οτάβα. 

Οι κάτοικοί της σου δίνουν την εντύπωση ότι η πόλη δεν είναι 
μόνο ένας θαυμάσιος τόπος αλλά και ένα εξαίρετο μέρος για μερι-
κές ευχάριστες ημέρες. Έχει ήρεμες γειτονιές, ασφαλείς δρόμους, 
πολυσύχναστο κέντρο και πρωτότυπα φεστιβάλ. 

Η Οτάβα προσφέρεται ακόμη για τους λάτρεις των μουσείων. 
Απέναντι βρίσκεται η Κεμπεκιώτικη πόλη Hull, η οποία πάντως εί-
ναι μέρος της περιοχής της πρωτεύουσας.  

Πιο νότια, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Κανα-
δά, το Τορόντο, χτισμένη στην βόρεια όχθη της λίμνης Οντά-
ριο, ισορροπεί ανάμεσα στη δική της ταυτότητα και στον 
αμερικανικό τρόπο ζωής. Εάν την επισκεφτείτε, μην παρα-
λείψετε με τίποτα να πάτε στους καταρράκτες του Νιαγάρα.   
Εάν πάλι προτιμάτε να μείνετε στο Κεμπέκ, πηγαίνετε στην ιστορι-
κή του πρωτεύουσα. 

Η παλαιά πόλη Vieux Quebec είναι η μόνη πόλη της Βορείου 
Αμερικής της οποίας τα τείχη διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.  
Η πόλη ισορροπεί πάνω στον βράχο Cap Diamant, δίπλα στο πο-
τάμι του Αγίου Λαυρεντίου προς τις εκβολές του, απέναντι από το 
γοητευτικό νησί d’ Orleans. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση με πλή-
ρη θέα της γύρω περιοχής. Πανέμορφη, με έντονο τον Γαλλικό της 
χαρακτήρα, με ιστορία πάνω από 400 χρόνια και με καταπληκτική 
αρχιτεκτονική. Η Unesco το 1989 την ανακήρυξε «Μνημείο της Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

Τέλος, εάν δεν διαθέτετε χρόνο για πολυήμερες διακοπές, το 
Μόντρεαλ με τα πανέμορφα περίχωρά του, τα έχει όλα στον υπερ-
θετικό. Ομολογουμένως, ζούμε σε μία καταπληκτική πόλη. Το κο-
σμοπολίτικο Μόντρεαλ, η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά 
μετά το Τορόντο και η μεγαλύτερη γαλλόφωνη πόλη του κόσμου 
μετά το Παρίσι, είναι μια πόλη που θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
έρχεται δεύτερη μετά τη Νέα Υόρκη. 

Η Παλιά πόλη ξαφνιάζει τον επισκέπτη. Μοιάζει να είναι μια ξένη 
πόλη και γι’ αυτό πολλά έργα του Χόλυγουντ έχουν γυριστεί εδώ.  
Το Μόντρεαλ δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις άλλες μεγαλουπό-
λεις του κόσμου.  

Άλλη εναλλακτική λύση διακοπών είναι η «Balconville», όπου 
μπορείτε να περάσετε ένα ξεκούραστο καλοκαίρι με τους δικούς 
σας στην αυλή του σπιτιού σας... 

Ότι κι’ αν έχετε προγραμματίσει, να θυμάστε: Εμβολιαζόμαστε, 
κρατάμε αποστάσεις, κάνουμε χρήση μάσκας και τηρούμε ευλαβικά 
την υγιεινή των χεριών. Όμορφο και ασφαλές καλοκαίρι σε όλους… 

Οι συκοφάντες του σήμερα…
Η ιστορία μας λέει, ότι ο νομοθέτης Σόλωνας είχε 

απαγορεύσει με νόμο στους Αθηναίους την εξα-
γωγή αγροτικών προϊόντων στις άλλες πόλεις – κράτη, 
εκτός από το ελαιόλαδο. Μεταξύ των προϊόντων αυτών 
ήταν και τα σύκα.

Όποιος λοιπόν ενημέρωνε γι αυτούς που έβγαζαν πα-
ράνομα σύκα από την Αττική, αυτός ονομαζόταν συκο-
φάντης και η πράξη του συκοφαντία. Οι συκοφάντες 
ταυτίζονταν με τους εκβιαστές. Αν καταδικαζόταν ο κα-
ταγγελλόμενος πολίτης, ο συκοφάντης είχε οικονομικό 
όφελος.

Ο φιλόσοφος Σωκράτης έλεγε για τη συκοφαντία ή 
κακολογία, πως ο κακολόγος σκοτώνει την τιμή ενός αν-
θρώπου, ενώ ο φονιάς τη ζωή, αλλά επειδή η τιμή είναι 
ανώτερη της ζωής, η κακολογία είναι σοβαρότερη του 
φόνου, μιας και ο φονιάς σκοτώνει με κίνδυνο της ζωής 
του ζωντανούς, ενώ ο κακολόγος με μια κουβέντα και 
ακινδύνως, σκοτώνει και ζωντανούς και πεθαμένους. 

Η συκοφαντία και οι συκοφάντες τού σήμερα όλο και 
αυξάνονται και γίνονται πιο επικίνδυνοι. Μάλιστα, χά-
ρις στην ανωνυμία που τους προσφέρουν τα διάφορα 
κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να κατηγορούν και να δι-
αδίδουν ότι θέλουν. Από θεωρίες συνομωσίας, θεω-
ρίες που καταρρίπτουν τις συνομωσίες και διάφορες 
ίντριγκες. Πάντα όμως καλύπτοντας τον εαυτό τους με 
διάφορα ψευδώνυμα. Όσο πιο απίθανη είναι αυτή η 
«ενημέρωση» τόσο περισσότερο δελεάζουν πολλούς 
να την κοινοποιήσουν στους φίλους και γνωστούς, δη-
μιουργώντας την πολιτική της «χιονοστιβάδας». Όπως 
κυλάει ένα μπαλάκι στο χιόνι και μεγαλώνει σε διαστά-
σεις, έτσι μεγαλώνουν οι οποιεσδήποτε «ειδήσεις» ή 
και συκοφαντίες του διαδικτύου.

Αντιθέτως, από τα ενημερωτικά μέσα όπου -εκτός 
από σπάνιες περιπτώσεις με θέματα ζωής και θανάτου- 
ονομάζονται τα άτομα μιας έρευνας και μιας είδησης, 
στο διαδίκτυο η ανωνυμία παίρνει και δίνει. 

Αν ένα ενημερωτικό μέσο προβεί σε συκοφαντία και 
λασπολογία, θα έχει να κάνει με το νόμο και θα υπο-
στεί πρόστιμα και κυρώσεις. Ο ανώνυμος συκοφάντης 
και οι οπαδοί του ξέρουν ότι δε διατρέχουν κανένα κίν-
δυνο. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν…
Υπενθυμίζω, ότι συκοφάντης δεν είναι μόνο αυτός 

που «σπέρνει» πρώτος το ψεύδος αλλά και οι «πολ-
λαπλασιαστές» του, που κάνουν «share» και «like» τις 
ψευτο-ειδήσεις.

Όταν κάποιος είπε στον Αίσωπο, πως λένε για εκείνον 
τρομερά πράγματα και άρχισε να του τα εξιστορεί, εκεί-
νος απάντησε: «Δολοφόνοι δεν είναι εκείνοι που φτιά-
χνουν τα μαχαίρια, αλλά εκείνοι που τα χρησιμοποιούν, 
όπως εσύ που χρησιμοποιείς τις συκοφαντίες τους».
Το θανατηφόρο αυτό εύκολο όπλο κακόβουλων και 

αδίστακτων ανθρώπων σκιαγραφείται από την ακό-
λουθη ιστορία: Κάποτε, ένας αμαρτωλός επισκέφθηκε 
έναν ιερομόναχο να τον εξομολογήσει. Αφού τον άκου-
σε, ο ιερομόναχος συγχώρησε τον αμαρτωλό για τις 
κλεψιές, τις μοιχείες ακόμα και για ένα φόνο. Όχι όμως 
τις συκοφαντίες του. «Για να συγχωρεθείς» του είπε, 
«σύρε σφάξε ένα κοτόπουλο. Πήγαινε σ’ ένα βουνό και 
μάδησέ το στους πέντε ανέμους. Μετά μάζεψε όλα τα 
σκόρπια πούπουλα και φέρ’ τα μου. Αν κατορθώσεις να 
μη σου ξεφύγει ούτε ένα, τότε θα ικετεύσω το Θεό να 
σε συγχωρήσει» τόνισε. 
«Όσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τα σκόρπια φτερά, 

άλλο τόσο δύσκολο είναι και να μαζέψεις τις συκοφα-
ντίες που έκανες» κατέληξε ο ιερέας.

Ευτυχώς που οι συκοφαντίες δεν έχουν μεγάλη διάρ-
κεια ζωής και αργά ή γρήγορα η αλήθεια επικρατεί της 
λασπολογίας. Μόνο που ως τότε, η διάδοση πταισμά-
των με σκοπό τη δυσφήμιση μπορούν να έχουν κατα-
στρέψει κυριολεκτικά ζωές ανθρώπων.

Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
Χάρη στις «ελευθερίες» που προσφέρουν τα κοινωνι-

κά δίκτυα, σήμερα είναι πολύ εύκολο να δυσφημιστεί 
κάποιος. Η δυνατότητα της ανωνυμίας από διάφορες 
πλατφόρμες ή διάφορες σελίδες, στις οποίες υπάρχει η 
δυνατότητα είτε συνομιλίας είτε έκφρασης, δίνει όπλα 
στους συκοφάντες. 

Ειδικότερα, η πλατφόρμα του Facebook όπου δεν 
υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος για την εξακρίβωση της 
γνησιότητας των στοιχείων τού κάθε χρήστη. Οποιοι-
δήποτε καοήθεις, δημιουργούν προσωπικό λογαρια-
σμό (profile) χρησιμοποιώντας για τη συμπλήρωση των 
απαραίτητων πεδίων, πλαστές πληροφορίες ή στοιχεία. 

Αυτό τροφοδοτεί το χρήστη με όλα εκείνα τα μέσα, 
ώστε να μπορεί να δυσφημίσει οποιονδήποτε θέλει. 

Η δυσφήμιση στο διαδίκτυο μπορεί να λάβει χώρα 
μέσω του e-mail, με την αποστολή κάποιου μηνύματος, 
μέσω των ταχυδρομικών καταλόγων (mailing lists) από 
τις ομάδες συνδρομητών (subscribers), στο πλαίσιο των 
ομάδων συζήτησης (newgroups), με το σχολιασμό που 
γίνεται κάτω από τη δημοσίευση, όπου μπορεί να δη-
μιουργηθεί το κλίμα «κουβέντας» μεταξύ χρηστών και 
με το «ανέβασμα» μιας ιστοσελίδας.

Η προσβολή που επέρχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, πα-
ρέχει τη δυνατότητα στον «ανώνυμο» συντάκτη του 
προσβλητικού δημοσιεύματος να προβεί στην αναδη-
μοσίευση αυτού σε πλήθος ιστοσελίδων, με αποτέ-
λεσμα την προσβολή του θιγόμενου, χωρίς να μπορεί 
με ασφάλεια να γνωρίζει ο ίδιος ο θιγόμενος, σε ποιες 
ιστοσελίδες έχει αναρτηθεί το προσβλητικό δημοσίευ-
μα. Αυτό συμβαίνει, διότι ο αριθμός των ιστοσελίδων 
είναι υπέρογκος και η εμβέλεια του διαδικτύου είναι 
δυνητικά παγκόσμια.

Αν τα παραπάνω υπήρχαν στην εποχή του Ιησού Χρι-
στού, η αιχμαλωσία Του και η Σταύρωση Του θα γινό-
ταν πολύ πιο γρήγορα, μια και οι συκοφαντίες τον τότε 
Φαρισαίων θα είχαν διαδοθεί πολύ πιο γρήγορα και 
παντού.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανω-

νυμίας στο διαδίκτυο, χρειάζονται αυστηροί νόμοι με 
σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα. 

Παράλληλα όμως δεν πρέπει να θίγονται βασικά δι-
καιώματα και συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερί-
ες των πολιτών και στην ποινικοποίηση της ελεύθερης 
ανθρώπινης έκφρασης. 

Πρωταρχική ευθύνη έχουν οι πλατφόρμες, που δεν 
απαιτούν τα πραγματικά στοιχεία των ατόμων που 
ανοίγουν προφίλ. Μόνο όταν λάβουν για κάποια υπό-
θεση εισαγγελικό ένταλμα αναγκάζονται να δώσουν 
ότι στοιχεία έχουν.

ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Εδώ και μερικά χρόνια κυκλοφορούν και στη δική μας 

παροικία, καλυμμένοι πίσω από διάφορες «ονομασί-
ες», «ανώνυμοι» συκοφάντες. Μην έχοντας το θάρρος, 
κρύβονται σαν τυφλοπόντικες με ουρές φιδιών, πίσω 
από τα προφίλ ανωνυμίας, σκορπώντας λάσπη.

Μόνο να τους υπενθυμίσω, ότι η λάσπη όταν ξεραθεί, 
γίνεται θρύψαλα και σκορπά στον άνεμο. Καμιά φορά 
αυτή η σκόνη μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να 
μπει στα ρουθούνια των ίδιων λασπολόγων, κλείνο-
ντας την αναπνοή τους. 

Προσέξτε λοιπόν μη γίνεται κι εσείς συμμέτοχοι στη 
λασπολογία των λασπολόγων. 
Υπάρχει όμως και η «μακιαβελική» θεωρία, όπου το 

άτομο που κατηγορείται θέλει να το «παίξει» θύμα για 
να φτάσει στο σκοπό του. Αυτό το «θέατρο» επίσης το 
έχουμε ξαναδεί στην ιστορία…



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  16 Ιουλιου, 2021 / July 16, 2021 •  5

Professional 
Sales

Secretarial
and Legal 

Studies

Professional 
Cooking

Food & 
Beverage

Contemporary 
Professional 

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

Οι ερπύστριες «της Χούντας»  
των Αθηνών επιτίθενται

Η φαιά προπα-
γάνδα της κυ-

βερνήσεως, δοτή 
υπό των άνωθεν 
υπερεθνικών διευ-
θυντηρίων, σκοπεί 
εις το να κατα-
πείσει, παντελώς 
παράνομα, περί 
του υποχρεωτικού 

εμβολιασμού, καταλύοντας παν ψήγμα 
Συνταγματικής νομιμότητας, ισοπεδώ-
νοντας την ελευθερία αυτοδιάθεσης της 
υγείας του εκάστου πολίτη, παρεμβαί-
νοντας εις το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα 
εις τον ιδιωτικό του βίου, θεμελιώδη έκ-
φανση της προσωπικότητάς του.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Το αφήγημα του υπαρκτού ιού της 
πανδημίας καθίσταται μέρος της προω-
θούμενης παγκοσμιοποίησης καθότι, οι 
αυθέντες σοφοί της Νέας Τάξης πραγμά-
των, υπολαμβάνουν τον εαυτό τους, ως 
μικρό Θεό, έχοντες την απατηλή πεποί-
θηση ότι, θα διοικήσουν ανυπερθέτως, 
τους λαούς, διά της εξάρσεως της επι-
στήμης, παρεμβαίνοντας εις τον πυρήνα 
της ανθρώπινης υπόστασης.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, βιώνουμε μία 
πρωτόγνωρη επίθεση προς τον πυρήνα 
του ανθρώπου και υπό άποψη βιοηθι-
κής, διότι η αλαζονεία ορισμένων αρχι-
τεκτόνων τού εν θέματι εγχειρήματος, 
φρονούν ότι διά της αποθέωσης της επι-
στήμης, νομιμοποιούνται ενεργητικά και 
παθητικά να προβούν παντοιοτρόπως 
προς το ανθρώπινο πρόσωπο.

Ήδη σήμερον, πέραν από το νομικό και 
ιατρικό υπόβαθρο, η υπόθεση σχετίζεται 
άμεσα με το σεβασμό εις την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την αυτόνομη εκδήλωση 
της βούλησή μας, να διαθέσουμε κατά 
το δοκούν τον εαυτό μας, και ημείς να 
αποφασίσουμε αυτόβουλα και εντελώς 
ελεύθερα, περί της υγείας μας, της σω-
ματικής μας ακεραιότητας αλλά και της 
εν γένει ψυχικής μας υγείας.

Η πρωτόγνωρη αυτή δικτατορία, την 
οποία βιώνουμε διά της απειλής απώ-
λειας της εργασίας μας ή της επιβολής 
ποινής θέσης σε διαθεσιμότητα άνευ 
αποδοχών, συνιστά την πιο στυγνή έκ-
φραση ανελευθερίας, καθώς και ιταμής 
όπως και ωμής επέμβασης προς τα θε-
μελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώ-
ματά μας.
Η εξάρτηση δηλαδή της εργασίας μας 

προς την υποβολή προς μία υποχρεω-
τική ιατρική πράξη, πέραν από απρο-
κάλυπτο εκβιασμό, συνιστά μία χυδαία 
ολοκληρωτική πράξη, διότι τοιουτοτρό-
πως επέρχεται πλήρως διαχωρισμός των 
πολιτών.
Η ύπουλη αυτή διακριτική μεταχείριση 

των πολιτών διά της εγκαθίδρυσης ενός 
υγειονομικού «απαρτχάιντ», αποδεικνύ-
ει ότι η πρόθεση της Πολιτείας ουδόλως 
ενδιαφέρεται και ποσώς τη νοιάζει για 
τη δημόσια υγεία, αλλά ενδιαφέρεται 
κυρίως να εξυπηρετήσει εξ αφορμής της 
πανδημίας και των εμβολίων αλλότρια 
πολιτικά συμφέροντα.
Καθίσταται προδήλως εωσφορικής 

συμφωνίας, οι εμβολιασμένοι να καθί-
στανται οι προνομιούχοι και οι ανεμ-
βολίαστοι τα μιάσματα, και να προπα-
γανδίζουν τα έμμισθα φερέφωνα της 
καθεστωτικής τηλοψίας,  ότι όσοι δε 
συναινούν προς τον εμβολιασμό θα τε-
θούν σε οιονεί κοινωνικά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως πλήρους αποκλεισμού, 

στιγματισμένοι από την κοινωνία.
Ο Ναζισμός υπό άλλη μορφή ενδημεί 

απαράλλακτος, διότι ο ολοκληρωτισμός 
και η ηθική εξόντωση των αντιφρονού-
ντων προς τις άλογες και σχιζοειδείς 
κυβερνητικές πρακτικές καθίσταται μία 
απτή πραγματικότητα, την οποία το σύ-
στημα διά των οργανικών συστατικών 
του, τα ομολογεί ευθαρσώς και άνευ 
ετέρου τινός ακριβώς διά να πειθανα-
γκάσει τη μάζα να το κάνει.
Η φασίζουσα αυτή νοοτροπία πόρρω 

απέχει από το Κράτος Δικαίου και της 
θεμελιώδους αρχή της αναλογικότητας, 
όπου διασφαλίζει την υγεία και την ευη-
μερία όλων των πολιτών, δίχως τεχνητές 
διακρίσεις και διαχωρισμούς, αναγνω-
ρίζει τη διαφορετική άποψη, την οποία 
οφείλει να σέβεται απαρεγκλίτως μερι-
μνώντας προσηκόντως προς τη διασφά-
λιση της ισότιμης μεταχείρισης έναντι 
όλων.

Η εσκεμμένη μετακύλιση των ευθυνών 
προς τους κόλπους της κοινωνίας, ούτως 
ώστε να δημιουργείται άτοπα η πεποίθη-
ση, ότι οι ανεμβολίαστοι συνιστούν βρα-
δυφλεγείς υγειονομικές βόμβες προς 
τους υπολοίπους, συνιστά μία χυδαία 
προπαγάνδα, ορισμένων, «αλαλαζόντων 
κυμβάλων» της κυβερνήσεως, τα οποία 
τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία προς 
παρέλκυση της κοινής γνώμης και στε-
ρούνται οιασδήποτε σοβαρότητας και 
επιστημονικής τεκμηρίωσης, θραύοντας 
τον κοινωνικό ιστό και διασαλεύοντας εκ 
παραλλήλου την κοινωνική ειρήνη.
Η δικαιολογημένη αγανάκτηση των 

αντιδρώντων υγιώς σκεπτόμενων πολι-
τών, προς την ελευθερία της βουλήσεως, 
φρονώ ότι θα παρακινήσει τη «Χούντα 
των Αθηνών» προς την ορθή κατεύθυν-
ση, στρέφοντας τις ερπύστριες προς 
οπισθοχώρηση, τη στιγμή την οποία η 
συλλογική αφύπνιση προς μία υγιή ανά-
νηψη, καθίσταται αντικειμενικά εφικτό 
να επέλθει προς την κοινωνία, αμελλητί, 
άνευ χρονοτριβής, αυθωρεί και παρα-
χρήμα, αρκεί να παύσει να παρακολου-
θεί ευλαβικά την κατάπτυστη προπαγάν-
δα, των χυδαίων καθολικώς ελεγχόμε-
νων και καθοδηγούμενων ραδιοτηλεο-
πτικών μέσων μαζικής εξαπατήσεως του 
συστήματος και εν τέλει νομοτελειακά 
και προϊόντος του χρόνου, ο πολίτης, 
τότε και μόνον τότε, θα αποκρυσταλλώ-
σει αυτόνομα, ορθή σφαιρική κριτική 
άποψη περί της αντικειμενικής αληθείας 
των τεκταινόμενων, εις τον πολιτικό βίο 
του τόπου μας.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγ-
γελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πά-
ντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστι-
κό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η 
Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό 
του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δί-
καιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολα-
βητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δι-
καίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρ-
μογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/
ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν.3898/2010 (Α’211).
Site: www.katsivardas-dimitriadou.gr
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Kαταφεύγει σε σκληρά μέτρα  
η Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν 
οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί που 

προανήγγειλε τη Δευτέρα 12/7 ο πρω-
θυπουργός της Ελλάδας, εξειδικεύτηκε 
στο Υπουργείο Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πι-
ερρακάκης παρουσίασαν τον οδικό χάρ-
τη για την υποχρεωτικότητα του εμβολι-
ασμού, καθώς και το πλαίσιο λειτουργί-
ας των χώρων ψυχαγωγίας.

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως, παρά το 
υψηλό ποσοστό εμβολιασμών που έχει 
επιτευχθεί τις τελευταίες ημέρες, έπειτα 
από πολύ καιρό οι εισαγωγές περιστα-
τικών Covid-19 στα νοσοκομεία ξεπέρα-
σαν τις 100 την ημέρα.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, έως τις 16 Αυ-
γούστου θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί 
το σύνολο των εργαζομένων στις δομές 
πρόνοιας, τουλάχιστον με την πρώτη 
δόση. Διαφορετικά, όποιος αρνείται να 
εμβολιαστεί, θα απέχει από την εργασία 
του και θα παύεται η καταβολή του μι-
σθού του.

Κάθε εισερχόμενος στις μονάδες αυ-
τές θα πρέπει να έχει πλήρως εμβολι-
αστεί, είπε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε 
πως τα πρόστιμα για μη τήρηση των 
κανονισμών είναι ιδιαίτερα τσουχτερά, 
όσον αφορά τις μονάδες φιλοξενίας και 
φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με 
ειδικές ανάγκες. Όπως διευκρίνισε, ξεκι-
νούν από 50.000 ευρώ και φτάνουν έως 
200.000 ευρώ.

Έως την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να 
έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την 

πρώτη δόση στο σύνολό τους και όλοι οι 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα υγείας, ενώ θα υπάρξει νομοθε-
τική ρύθμιση για την αναπλήρωση όσων 
δε θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε.

Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός Υγεί-
ας, θα δημιουργηθεί επιτροπή που θα 
κρίνει αν για κάποιους λόγους υγείας 
ορισμένοι από τους υγειονομικούς και 
τους εργαζόμενους δεν μπορούν να εμ-
βολιαστούν.
«Συστήνω σε όλους όσοι δεν έχουν εμ-

βολιαστεί να εμβολιαστούν» κατέληξε ο 
υπουργός Υγείας.

Στη συνέχεια δηλώσεις έκανε και ο 
Άδωνις Γεωργιάδης: «Από 16 Ιουλίου 
έως 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι δι-
ασκέδασης και εστίασης θα λειτουργούν 
μόνο για εμβολιασμένους και με πληρό-
τητα 85% και με τις αποστάσεις που λει-
τουργούν στην εστίαση. Για τα υπαίθρια 
θεάματα μπορεί να λειτουργήσει ως 
μεικτό με απόφαση του επιχειρηματία. 
Αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θε-
ατές μόνο σε αμιγείς χώρους για εμβο-
λιασμένους -κλειστούς ή ανοιχτούς- με 
χωρητικότητα 75% και με όριο 25.000 
για τα ανοιχτά και 8.000 θεατές για τα 
κλειστά. Οι ανήλικοι θα μπαίνουν με self 
test και με την απόδειξη από το γονέα 
ότι έχει διεξαχθεί. Οι επιχειρηματίες θα 
μπορούν να έχουν ενημέρωση για το αν 
έχουν εμβολιαστεί οι εργαζόμενοί τους» 
πρόσθεσε επίσης ο υπουργός, ενώ ση-
μείωσε πως οι στρατεύσιμοι και οι μόνι-
μοι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις 
θα λαμβάνουν πέντε ημέρες άδεια αν 
έχουν εμβολιαστεί.

© zougla.gr

Ιερά Σύνοδος: «Ελεύθερη  
επιλογή ο εμβολιασμός»

Την έκδοση εγκυκλίου που θα δια-
βαστεί στους πιστούς με την οποία 

συστήνεται ο εμβολιασμός, όχι ως 
υποχρεωτικός αλλά ως ελεύθερη επι-
λογή, αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύ-
νοδος, η οποία ενημερώθηκε την Τρίτη 
14/7 από τον υπουργό υγείας Βασίλη 
Κικίλια και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιό-
δρα για την πορεία του κορωνοϊού. Δεν 
έγινε καμία αναφορά από την ΔΙΣ για 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ιερέων. 
Επίσης, αποφάσισε η ΔΙΣ να ελέγ-
ξει και περιορίσει κάθε παράλογη και 
μεμονωμένη φωνή απάδουσα προς 
το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησί-
ας και τη μακραίωνη κανονική της 
Παράδοση, προκειμένου να αποφευ-
χθεί ο σκανδαλισμός των πιστών και 
η διακινδύνευση της υγείας όλων. 
Συγκεκριμένα μετά το τέλος 
της συνάντησης η ΔΙΣ συνέχι-
σε τη συνεδρία της και αποφάσισε: 
α) Να αποσταλεί στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπό-
λεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετι-
κή Εγκύκλιος προς το Λαό με σκοπό την 
ενημέρωση των πιστών για την πνευ-
ματική και κανονική διδασκαλία της 
Εκκλησίας σε θέματα πανδημιών, συνι-
στώντας προσευχητική εγρήγορση και 
συχνή συμμετοχή στη λατρευτική Της ζωή. 
β) Να συστήσει για μία ακόμη φορά 
την ελεύθερη επιλογή του εμβο-
λιασμού ως την αποκλειστική και 
επιστημονικά ελεγμένη λύση ανα-
χαίτισης της εξάπλωσης του ιού. 
γ) Να υπενθυμίσει ότι μόνη αρμόδια να 
εκφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος επί όλων των ανακυπτόντων θεμά-
των είναι η Δ.Ι.Σ. ως η διαρκής «συνοδική 
φωνή», ο Εκπρόσωπος δε Αυτής, Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρ-
νών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, 
είναι ο μόνος εκφραστής των αποφάσε-
ών Της προς τα Μέσα της Ενημερώσεως. 
δ) Να ελέγξει και περιορίσει κάθε πα-
ράλογη και μεμονωμένη φωνή απά-
δουσα προς το συνοδικό πολίτευμα της 
Εκκλησίας και τη μακραίωνη κανονική 
Της Παράδοση, προκειμένου να απο-
φευχθεί ο σκανδαλισμός των πιστών 
και η διακινδύνευση της υγείας όλων. 
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας, αφού 

ευχαρίστησε το Μακαριώτατο για τη 
φιλοξενία και την υποδοχή, δήλωσε ότι 
ζήτησε τη στήριξη της Εκκλησίας στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας μέσω ενημερωτικών δρά-
σεων, έτσι ώστε όσοι έχουν αμφιβο-
λία και φόβους να εμβολιασθούν, για 
να προστατευθεί το αγαθό της ζωής. 
Ακολούθως, ο κ. Τσιόδρας χαρακτήρισε 
εποικοδομητική τη συνάντηση και τόνισε 
ιδιαίτερα ότι αυτή τη στιγμή της μεγάλης 
διασποράς του ιού στην κοινωνία, ήταν 
χρήσιμο να ζητηθεί ο υποστηρικτικός 
λόγος από την Ιεραρχία στο πλήρωμα 
της Εκκλησίας, με την οποία είμαστε 
συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της αλή-
θειας και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό 
να επανέλθουμε σε μία κανονικότητα. 
Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος έκανε λόγο για μια χρή-
σιμη και κρίσιμη συνάντηση, τονίζοντας 
τα εξής: «Αφιερώσαμε λίγη ώρα για συ-
ζήτηση και για λήψη αποφάσεων, τόσο 
από την πλευρά των επισκεπτών εισηγη-
τών, όσο και από την πλευρά των Μελών 
της ΔΙΣ, ώστε να βοηθήσουμε για το καλό 
του λαού μας. Ο κ. Υπουργός μάς μίλησε 
για πρακτικά θέματα και για σκέψεις αυ-
τής της πορείας και για τα προβλήματα 
που παρουσιάζει η πανδημία. Ο κ. Καθη-
γητής μάς μίλησε για θέματα κυρίως της 
ειδικότητας του. Έγιναν ερωταπαντήσεις 
και ακούστηκαν πολλές τοποθετήσεις. 
Εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα», 
ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι ότι όλοι 
θέλουμε η προσπάθεια να συνεχιστεί 
όσο μπορούμε, και η Εκκλησία θα κάνει 
αυτήν την προσπάθεια μέσα στις πνευ-
ματικές διαδικασίες με τρόπο πατρικό, 
πατερικό με μόνο κίνητρο την αντιμετώ-
πιση όλων αυτών των κακών αποτελε-
σμάτων και προβλημάτων που παρουσι-
άζει η πανδημία».

© zougla.gr
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Έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά στην 
πορεία της αρθρογραφίας μας, ότι 

θεωρούμε γενικά τα εμβόλια ως μια ση-
μαντική κατάκτηση της επιστήμης. Επίσης, 
έχουμε καταστήσει σαφές, ότι σε έναν εμ-
βολιασμό ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. 
Και αυτό στην περίπτωση της πανδημίας 
του κορωνοϊού σημαίνει, ότι μας βρίσκει 
κατηγορηματικά αντίθετους η άποψη, ότι 
για να σωθούν οι πολλοί αξίζει να θυσι-
άσουμε και μερικούς, αρκεί τα ποσοστά 
τους να μην είναι πολύ υψηλά.

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ι Α Τ Ρ Ο Σ  –  Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
Σ Τ Ο  Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
© C A R D I O D O C T O R . G R

Αυτή η άποψη ταιριάζει σε ολοκληρωτι-
κά καθεστώτα και σε προσβλητικό για τη 
μοναδική ανθρώπινη αξία τρόπο σκέψης. 
Επίσης είναι σαφές, ότι όταν πρόκειται 
για τη ζωή κάποιου κανείς δεν μπορεί να 
τον υποχρεώσει σε συμπεριφορές που δε 
συμφωνεί να ακολουθήσει, όποιο και να 
είναι το τίμημα.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ | ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ;
Βέβαια, στη μάχη για τον πάση θυσία εμ-

βολιασμό όλων, ακούμε τελευταία πολιτι-
κούς κυρίως αλλά και αδαείς, που επανα-
λαμβάνουν ως φερέφωνα τα όσα ακούγο-
νται από τα στρατευμένα σε αυτούς ΜΜΕ, 
να επιχειρηματολογούν εκ του προχείρου 
και να λένε διάφορα επιστημονικά απα-
ράδεκτα πράγματα. Ένα από τα επιχει-
ρήματα που ακούμε τελευταία είναι, ότι 
όσοι δεν εμβολιάστηκαν ευθύνονται για 
την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού.

Και μάλιστα επίσημα πρόσωπα τούς 
κατονομάζουν ως τους υπαιτίους για την 
εμφάνιση ενός τέταρτου θανατηφόρου 
κύματος. Και αυτό γίνεται, αφενός μεν 
για να πειστούν να εμβολιαστούν όσοι 
ακόμη το σκέφτονται και αφετέρου για 
να στοχοποιηθούν, οπότε να αυξηθούν 
οι ηθικές και κοινωνικές πιέσεις απέναντί 
τους. Όμως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανα-
κρίβεια από αυτή που εκφράζεται με την 
άποψη. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να 
κατανοήσουμε λίγα πράγματα για το τι εί-
ναι μετάλλαξη.

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ – ΑΚΙΔΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Για τις μεταλλάξεις είχαμε γράψει και σε 
παλιότερο άρθρο μας. Ο όρος μετάλλαξη 
περιγράφει μια αλλαγή που συμβαίνει σε 
ένα γενετικό υλικό ενός οργανισμού και 
που προκαλείται στο πλαίσιο κάποιων μη-
χανισμών του πολλαπλασιασμού του και 
των περιβαλλοντικών συνθηκών. Το γε-
νετικό υλικό γνωστότερο ως DNA ή RNA 
καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός οργα-
νισμού. Αποτελείται από κάποιες χημικές 
ουσίες, η αλληλουχία των οποίων οδηγεί 
στη δημιουργία πρωτεϊνών χαρακτηριστι-
κών για τον οργανισμό. Ο άνθρωπος π.χ. 
έχει καστανά μάτια, γιατί μια αλληλουχία 
μορίων στο DNA του παράγει μια πρωτεΐ-
νη που δίνει αυτό το χρώμα στην κόρη του 
ματιού.
Η απουσία αυτής της πρωτεΐνης δίνει στο 

μάτι το γαλανό χρώμα. Αυτή η αλληλου-
χία λέγεται γονίδιο και μεταφέρεται κλη-
ρονομικά. Ο άνθρωπος ως πολυσύνθετος 

οργανισμός, έχει πολύπλοκο γενετικό υλι-
κό. Προκειμένου για έναν ιό τα πράγμα-
τα είναι πιο απλά. Επειδή ουσιαστικά οι 
πρωτεΐνες του είναι ελάχιστες, το γενετικό 
του υλικό, το RNA, είναι περιορισμένο.

Συνήθως φτιάχνει τις πρωτεΐνες που του 
επιτρέπουν να μπει στα κύτταρα και να 
αναπαραχθεί, χρησιμοποιώντας τους μη-
χανισμούς τους που ο ίδιος δε διαθέτει. 
Στην περίπτωση του κορωνοϊού η πρωτε-
ΐνη – ακίδα που του επιτρέπει να συνδέε-
ται με τα ανθρώπινα κύτταρα είναι αυτή 
στην οποία έχει συγκεντρωθεί όλο το εν-
διαφέρον. Εκεί άλλωστε στοχεύουν και τα 
εμβόλια. Χορηγώντας το RNA του ιού στον 
οργανισμό παράγεται η πρωτεΐνη αυτή 
και στη συνέχεια ο οργανισμός μας φτιά-
χνει αντισώματα εναντίον της.

ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ  
ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ;

Το RNA του ιού μεταλλάσσεται συνεχώς 
έτσι και αλλιώς. Αυτό γίνεται τυχαία. Όταν 
όμως ένας ιός βρεθεί σε έναν ευαίσθητο 
οργανισμό δεν υπάρχει λόγος να επικρα-
τήσει κάποια μετάλλαξη. Επικρατεί το 
κλασικό στέλεχος εκτός και αν η μετάλλα-
ξη του δίνει κάποιο εξαιρετικό πλεονέκτη-
μα. Όταν όμως οι άνοσοι αυξάνονται, τότε 
για να επιβιώσει ο ιός επιστρατεύει τα με-
ταλλαγμένα στελέχη του γιατί αλλιώς θα 
εξαφανιστεί.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα. Αν ο 
ιός μεταλλαχθεί και σε έναν οργανισμό 
υπάρχουν κλασικά και μεταλλαγμένα στε-
λέχη και ο οργανισμός αυτός έχει αντισώ-
ματα κατά των κλασικών στελεχών, τότε 
αυτά θα εξαφανιστούν και θα επιβιώσουν 
τα μεταλλαγμένα που θα πολλαπλασι-
αστούν στο συγκεκριμένο άνθρωπο και 
μετά θα μολύνουν τον επόμενο άνθρω-
πο και ούτω καθ’ εξής, μέχρι να επικρα-
τήσουν σε έναν πληθυσμό. Έτσι, αν και 
άνοσος ένας πληθυσμός στο κλασικό στέ-
λεχος, σε λίγο θα είναι ευαίσθητος στο με-
ταλλαγμένο που θα επικρατήσει.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Στην περίπτωση της φυσικής ανοσίας δι-
ατηρείται κάποια ισορροπία, η οποία δεν 
πιέζει τον ιό ασφυκτικά προς την κατεύ-
θυνση επικράτησης των μεταλλαγμένων 
στελεχών. Όσο όμως πιο μαζικός και εκτε-
ταμένος είναι ένας εμβολιασμός, απένα-
ντι σε έναν ταχέως μεταλλασσόμενο ιό, 
τόσο αυξάνεται η πίεση της «φυσικής» 
επιλογής να επιβιώσουν και να επικρατή-
σουν τα μεταλλαγμένα στελέχη ανθεκτι-
κά στα εμβόλια, εξαντλώντας έτσι πολύ 
γρήγορα το χρονικό διάστημα προστασί-
ας των εμβολίων στους πληθυσμούς των 
ευπαθών και ηλικιωμένων που τα έχουν 
πραγματικά ανάγκη.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 
ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ (ΤΟ RNA)  ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΗΣ ΑΚΙΔΑΣ
Το πιο επικίνδυνο όμως είναι, ότι συσ-

σωρεύονται μεταλλαγές ανθεκτικές στα 
εμβόλια στο γονίδιο (το RNA) που παρά-
γει την πρωτεΐνη της ακίδας και οι οποίες 
μπορεί να του επιτρέπουν να συνδέεται 
πιο αποτελεσματικά με το ανθρώπινο 
κύτταρο ή ακόμη και να αναγνωρίζει νέ-
ους κυτταρικούς στόχους (gain of function 
mutations).

Έτσι εκφράζεται ο φόβος ότι ο μαζικός 

εμβολιασμός μπορεί να εξελιχθεί σε πα-
γκόσμιο πείραμα κατευθυνόμενης δη-
μιουργίας μεταλλάξεων του ιού, που θα 
διαιωνίσει ή και θα επιδεινώσει την επι-
δημική κρίση. Βέβαια, οι φαρμακοβιομη-
χανίες μάς διαβεβαιώνουν, ότι σύντομα 
θα έχουν εμβόλια για τις νέες μεταλλάξεις 
αλλά αυτό θα οδηγήσει σε ένα φαύλο κύ-
κλο ατελείωτων εμβολιασμών, από τον 
οποίο ωφελημένη δε θα βγει η ανθρωπό-
τητα αλλά η φαρμακοβιομηχανία και οι 
συνοδοιπόροι σε επιστημονικό και πολι-
τικό επίπεδο.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ | ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  

ΟΙ ΜΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ!

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι μη εμβο-
λιασμένοι δεν ευθύνονται για τις μεταλ-
λάξεις. Το ακριβώς αντίθετο. Γιατί αν συ-
νέβαινε αυτό, τότε θα έπρεπε να επιβλη-
θεί η άποψη να αρθούν οι πατέντες των 
εμβολίων και να εμβολιαστούν γρήγορα 
όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο και αυτοί 
δηλαδή που ανήκουν στους φτωχότερους 
πληθυσμούς.
Αν υπεύθυνοι για τις μεταλλάξεις ήταν 

οι μη εμβολιασμένοι, τότε τα δισεκατομ-
μύρια που δεν μπορούν να εμβολιαστούν 
θα αποτελούν εσαεί τη δεξαμενή των 
μεταλλάξεων. Και άρα είναι υποκρισία 

εκ μέρους των φαρμακοβιομηχανιών και 
όσων πολιτικών και επιστημόνων τις υπο-
στηρίζουν, να διατηρούν τις πατέντες και 
τα υπέρογκα κέρδη τους, την ίδια στιγμή 
που αφήνουν την πλειοψηφία της υφηλί-
ου ανεμβολίαστη.

Αντί να πιέζουν πολιτικοί και επιστή-
μονες τον περιορισμένο πληθυσμό ενός 
κράτους να εμβολιαστεί, θα έπρεπε να 
επιβάλλουν την υποχρεωτική άρση των 
πατεντών και την παραγωγή δισεκατομ-
μυρίων δόσεων σε κάθε γωνιά του κό-
σμου. Βέβαια θα πείτε, άλλος ο κολοσσός 
των φαρμάκων και άλλος ο… μπάρμπα – 
Γιάννης, που έχει ενοχές γιατί δεν εμβολι-
άζεται και θα καταστρέψει την οικογένειά 
του και την κοινωνία.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΑΧΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Στην επικοινωνιακή μάχη για τον εμβολι-
ασμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε, 
γιατί δίνεται με τόσο πάθος και εμπάθεια, 
έχουν προκύψει και ψευδεπίγραφα επι-
χειρήματα. Είναι ανήθικο να σπιλώνονται 
άνθρωποι και να στοχοποιούνται, απλά 
και μόνο γιατί προβληματίζονται για την 
υγεία τους και την υγεία των αγαπημένων 
τους προσώπων. Αυτοί που ανοίγουν τους 
ασκούς του Αιόλου ας προσέξουν, γιατί ο 
διχασμός και ο εξαναγκασμός έχει πληρω-
θεί ακριβά σε αυτόν τον τόπο.
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Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό 
Nature δημοσίευσε ένα ενδιαφέ-

ρον άρθρο για το κατά πόσον η ανοσία της 
αγέλης είναι εφικτή με την COVID-19. Κα-
θώς εμβολιάζεται όλο και περισσότερος 
κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη, πολλοί 
διερωτώνται «πότε στην ευχή θα τελειώ-
νουμε με την πανδημία» και ελπίζουν στη 
συλλογική ανοσία. Όμως, σύμφωνα με το 
άρθρο, αυτή η πιθανότητα όλο και ξεμα-
κραίνει, για πολλούς λόγους.

Όλγα Μαύρου* 
© slpress.gr

Αρχικά, οι επιστήμονες έκριναν ότι με το 
μαζικό εμβολιασμό αλλά και με τα φυσικά 
αντισώματα όσων εν τω μεταξύ νοσούν, η 
ανοσία θα έφθανε στο 60% έως 70% και 
η κανονικότητα θα επανερχόταν. Κάποιοι 
άρχισαν να αλλάζουν γνώμη. Ο ειδικός 
στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων 
Youyang Gu μετονόμασε το προβλεπτικό 
του μοντέλο για την πανδημία από «Το 
μονοπάτι για την Ανοσία της Αγέλης» σε 
«Μονοπάτι για την Κανονικότητα».

Αιτιολόγησε την απόφασή του, με το γε-
γονός ότι κατά τη γνώμη του είναι πλέον 
πολύ δύσκολο να φτάσουμε στη συλλογι-
κή ανοσία και οι λόγοι είναι τρεις: α) οι 
ενήλικες διστάζουν να εμβολιασθούν σε 
επαρκές ποσοστό, β) αναπτύσσονται δι-
αρκώς νέα στελέχη και γ) καθυστερούν 
τα εμβόλια που θα είναι εγκεκριμένα για 
παιδιά. 
Με το σκεφτικό του συμφωνούν και επι-

δημιολόγοι. «Απομακρυνόμαστε από την 
προοπτική ότι θα φτάσουμε στο κατώφλι 
της συλλογικής ανοσίας και η πανδημία 
θα εξαφανιστεί», σχολίασε η επιδημιολό-
γος Lauren Ancel Meyers, επικεφαλής πα-
νεπιστημιακής ομάδας που χρησιμοποιεί 
Μοντέλο Πρόγνωσης (University of Texas 
at Austin COVID-19 Modeling Consortium).
«Ο εμβολιασμός ασφαλώς βοηθάει αλλά 

καθώς σχηματίζονται νέα στελέχη, η φυ-
σική ανοσία όσων έχουν νοσήσει ατονεί 
και ίσως μελλοντικά έχουμε διαρκώς κά-
ποια νέα ξεσπάσματα», είπε η Meyers. 
Μακροπρόθεσμα, ο κορωνοϊός θα γίνει 
κάτι σαν τη γρίπη, αλλά εν τω μεταξύ οι 
επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
επανέλθουμε σε μια πολύ διαφορετική 
κανονικότητα, παρά να περιμένουν την 
«κανονική» κανονικότητα που θα εξασφά-
λιζε η ανοσία της αγέλης. Αυτά θα ισχύ-
ουν για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη.

Οι λόγοι που η συλλογική ανοσία θεω-
ρείται από πολλούς άπιαστη, είναι ότι 
αυτή στηρίζεται στη θεωρία πως όταν 
κάποιος μολύνεται, θα περιβάλλεται από 
τόσο πολλούς που έχουν ανοσία, ώστε δε 
θα μπορεί να μεταδώσει. Τα εμβόλια της 
Moderna και της Pfizer για παράδειγμα, 
είναι πολύ αποτελεσματικά στο να απο-
τρέπουν τη νόσηση με συμπτώματα, αλλά 
κανείς δεν ξέρει αν οι εμβολιασμένοι που 
κολλούν τον ιό τον μεταδίδουν και σε 
ποιο βαθμό. Όσο είναι άγνωστος ο βαθ-
μός μετάδοσης από εμβολιασμένο φορέα, 
η συλλογική ανοσία τίθεται εν αμφιβόλω.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Εν συνεχεία το Nature παραθέτει και την 

άποψη μια ειδικής σε βιολογικά μοντέλα 
πρόγνωσης, της Shweta Bansal, από το 
Georgetown University της Ουάσιγκτον, η 
οποία λέει ότι «η συλλογική ανοσία είναι 
εφικτή όταν διαθέτουμε ένα εμβόλιο που 
να σταματά την αλυσίδα της μετάδοσης. 
Χωρίς αυτό, ο μόνος τρόπος να αποκτή-
σουμε συλλογική ανοσία είναι να εμβολι-
αστούν όλοι ανεξαιρέτως». 

Ο Samuel Scarpino, που μελετά τις 
λοιμώδεις νόσους στο Νortheastern 
University της Βοστώνης, λέει ότι «αν το 
εμβόλιο σπάει την αλυσίδα της μετάδοσης 
έστω και κατά 70%, θα είναι εντυπωσιακά 
θετικό. Ακόμα και τότε πάντως θα συνεχί-
ζει να διασπείρεται ο ιός».

Ένας επιδημιολόγος που μελετά σφαιρι-
κά το θέμα, ο Matt Ferrari από το Πανε-
πιστήμιο της Πενσιλβάνια και το Κέντρο 
Μελέτης Διασποράς Λοιμωδών, επιση-
μαίνει άλλη μια παράμετρο, ότι η ανοσία 
της αγέλης θα ήταν εφικτή, μόνο αν η 
προσπάθεια για μαζικούς εμβολιασμούς 
ήταν παγκόσμια, κάτι που δεν ισχύει «κα-
θώς παρατηρούνται εξαιρετικά μεγάλες 
ανισότητες στη διανομή των εμβολίων. Το 
Ισραήλ έχει εμβολιάσει το 58% του πλη-
θυσμού του αλλά η Αίγυπτος είναι ακόμη 
στο 1% και ο Λίβανος στο 7%. Και ακόμα 
και στο Ισραήλ που προηγείτο όλων, όταν 
ήρθε η ώρα να εμβολιάσουν οι νέοι, ο με-
τρητής κόλλησε».

Μεγάλες ανισότητες παρατηρούνται 
στο εσωτερικό μεγάλων κρατών αλλά και 
μικρών. Στις ΗΠΑ, άλλες πολιτείες έχουν 
εμβολιάσει το 10% και άλλες το 70%. 
Όμως, η κινητικότητα μέσα σε κάθε κρά-
τος, μεταφέρει παντού τον ιό. Μεγάλο 
θέμα είναι και ο εμβολιασμός των μικρών 
παιδιών και των εφήβων, επισημαίνει το 

άρθρο του Nature. «Αν όμως δεν εμβολι-
αστούν αυτές οι ηλικίες, που συνιστούν 
το 25% του πληθυσμού στα περισσότερα 
κράτη, τότε θα πρέπει να εμβολιαστεί το 
100% των ενηλίκων, κάτι που στην πράξη 
είναι αδύνατον», λέει η Bansal. Και με το 
100% των ενηλίκων, η ανοσία θα φτάσει 
το 76%.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Στην εξίσωση μπαίνουν ασφαλώς και 

τα νέα στελέχη που ξεπηδάνε κάθε 
τόσο. «Κάνουμε αγώνα δρόμου με τις 
μεταλλάξεις», είπε η Sara Del Valle, μα-
θηματική επιδημιολόγος στο Εργαστή-
ριο Μελέτης Λοιμωδών του Λος Άντζε-
λες. «Όσο καθυστερούμε τη διακοπή ή 
τον περιορισμό της μετάδοσης, τόσο πε-
ρισσότερο χρόνο και έδαφος κερδίζει ο 
ιός, καθώς έχει την ευκαιρία να αναπτύξει 
νέα στελέχη».

Στη Βραζιλία για παράδειγμα, στο Μανά-
ους, είχε κολλήσει το 60% των κατοίκων 
και όλοι ήλπιζαν ότι πλέον εκεί επιτεύχθη-
κε ανοσία της αγέλης. Όντως τα κρούσμα-
τα μειώθηκαν εντυπωσιακά για δύο μή-
νες. Όμως, μόλις εμφανίσθηκε νέο στέλε-
χος, ξανάρχισαν να αυξάνονται και τελικά 
κυριάρχησε το νέο στέλεχος στην πρώην 
«άνοση» πόλη. Η ανοσία της αγέλης μπο-
ρεί και να προκαλεί τον ιό να «σκεφτεί» 
για να αλλάξει το μηχανισμό του και να 
γίνει πιο μεταδοτικός.
Το ίδιο συμβαίνει και όταν ο εμβολια-

σμός δεν είναι ταχύς και μαζικός παντού: 
η αντίσταση που προβάλει στον ιό, τον 
σπρώχνει να μεταλλαχθεί σε πιο ανθεκτι-
κό στέλεχος. Οι υπολογισμοί για τη συλ-
λογική ανοσία λαμβάνουν υπόψιν τους 
δύο πηγές ατομικής ανοσίας, τη φυσική 
νόσο και την ανοσία από εμβολιασμός. 
Όμως, σαφή στοιχεία για την ημερομηνία 
λήξης δεν υπάρχουν, ούτε για τα φυσικά 
αντισώματα ούτε για τα επίκτητα. Κατά 
συνέπεια, το να υπολογίζεται στην ανο-
σία της αγέλης ως ποσοστό των 10% των 
νοσησάντων, δεν είναι ρεαλιστικό. Αν και 
έχουν νοσήσει όντως πολλοί, οι περισσό-
τεροι λίγους μήνες μετά είναι σα να μη 
νόσησαν ποτέ.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι, ότι με 

τους επαρκείς εμβολιασμούς, τα κράτη 
κάνουν ανοίγματα και χαλαρώνουν. Όμως, 
κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποδοτι-
κό. 

O Dvir Aran, ειδικός στην ανάλυση ια-
τρικών δεδομένων στο Ισραηλινό Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας της Χάιφα, το θέτει ως 
εξής: «Ο κόσμος και οι πολιτικοί νομίζουν 
ότι με το εμβόλιο φοράει κάποιος αλεξί-
σφαιρο, αλλά δεν είναι έτσι. Το εμβόλιο 
καλύπτει το 90%. Αν προτού εμβολιαστεί 
κάποιος, συναντούσε μόνο ένα άτομο 
επειδή πρόσεχε, τώρα συναντάει δέκα και 
ουσιαστικά έρχεται στα ίδια από άποψη 
ρίσκου».
Η Sara Del Valle προσθέτει ότι «μέχρι να 

πάψει η μεγάλη μετάδοση και να προχω-
ρήσουν σε μεγάλη κλίμακα οι εμβολισμοί, 
η μόνη λύση είναι οι αποστάσεις και οι μά-
σκες, όμως είναι δύσκολο να αποτρέψεις 
τον κόσμο να επανέλθει στην κανονικό-
τητα που έμαθε από παιδί». Ο Scarpino 
προσθέτει ότι η ανοσία της αγέλης ακό-
μα κι αν επιτευχθεί, «δε σημαίνει “είμαι 
ασφαλής”, σημαίνει απλώς “είμαι ασφα-
λέστερος”».
Και φέρνει και το παράδειγμα της γρί-

πης, που παρά τους εμβολιασμούς κάθε 
χρόνο έχει πολλά θύματα, εκτός από το 
2020 λόγω της καραντίνας και της μάσκας. 
Άπαξ και τα μέτρα αρθούν, η γρίπη θα 
επανέλθει στα γνωστά της επίπεδα. Δεν 
έχει επιτευχθεί ποτέ ανοσία της αγέλης 
με τη γρίπη, και δε θα επιτευχθεί ούτε με 
τον κορωνοϊό. Ο εμβολιασμός θα χρειάζε-
ται να είναι συνεχής και να τους αφορά 
σχεδόν όλους.

Ο ειδικός στην επιδημιολογία των εμβο-
λίων Stefan Flasche της σχολής London 
School of Hygiene & Tropical Medicine, 
λέει πως η ανοσία της αγέλης είναι σημα-
ντικός στόχος, πλην όμως «πρέπει να εί-
μαστε λίγο πιο ρεαλιστές στις προσδοκίες 
μας», όπως λέει. «Πρέπει να μάθουμε να 
συμβιώνουμε με τον ιό και αυτό δεν είναι 
τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Ο εμβο-
λιασμός μείωσε κάθετα τις εισαγωγές στα 
νοσοκομεία και τους θανάτους. Θα νο-
σούν πολλοί αλλά δε θα πεθαίνουν».

*Η Ολγα Μαύρου γεννήθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη το 1958 και φοίτησε στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης (γαλλική φιλολογία). 
Δημοσιογραφεί από το 1978 σε «Καθημερι-
νή», «Βήμα», «ΕΘΝΟΣ», ΑΝΤ1, STAR, MEGA 
και ΕΡΤ. Ασχολήθηκε με το ελεύθερο, ναυτι-
λιακό, δικαστικό, κοινωνικό ρεπορτάζ, με τα 
διεθνή και τέλος με το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχει 
καλύψει ως απεσταλμένη τον πόλεμο Αζερ-
μπαϊτζάν – Αρμενίας για τον «Ταχυδρόμο» 
και τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία 
για την «Ελευθεροτυπία».

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19

Είναι εφικτή  Είναι εφικτή  
η ανοσία της αγέλης;η ανοσία της αγέλης;
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* PURCHASE PRICE OF $36,640. LEASE : 104 BIWEEKLY PAYMENTS OF $178 FOR 48 MONTHS. THE LEASE AND PURCHASE AMOUNTS INCLUDE AN EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENT 

OF $2,023. DOWN PAYMENT OF $2,325 OR EQUIVALENT TRADE-IN REQUIRED. RDPRM REGISTRATION RELATED FEE (UP TO $60) EXTRA. ON APPROVED CREDIT. $0.16 PER EXCESS 

KILOMETRE AFTER 20 000 KM PER YEAR. DEALER MAY SELL OR LEASE FOR LESS. LIMITED-TIME OFFER AVAILABLE TO ELIGIBLE RETAIL CUSTOMERS AND APPLICABLE TO NEW 

2021 GMC TERRAIN SLE ELEVATION AWD (TXB26/3SA) MODELS. THIS OFFER IS EXCLUSIVE TO MEMBERS OF THE ASSOCIATION DE MARKETING CHEVROLET-BUICK-GMC DU 

QUÉBEC AND CAN BE COMBINED WITH THE GM CARD, GM STUDENT BONUS AND GM MOBILITY PROGRAMS. THIS OFFER AND THESE PROGRAMS MAY BE MODIFIED, 

EXTENDED OR CANCELLED AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. FOR THE LATEST INFORMATION, DROP BY YOUR LOCAL DEALER OR VISIT GMCCANADA.CA.

LEASE A 2021 SLE ELEVATION AWD FOR THE EQUIVALENT OF 

$89
*

WEEK

CHEVROLETWESTISLAND.CA  I  833 916-1029  I  3650, BOULEVARD DES SOURCES, DOLLARD-DES-ORMEAUX

FOR 48 MONTHS

PURCHASE PRICE OF $36,640

INCLUDES AN EMPLOYEE PRICE ADJUSTMENT OF $2,023

TERRAIN SLE ELEVATION
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Στις 11 Ιουλίου 2021, στον καθεδρικό 
ναό Αγίου Γεωργίου, χωροστατούντως 

του ιερέα Νικόλαου Ανδρέου, τιμήθηκαν 
με θρησκευτικό μνημόσυνο ο εθνομάρτυ-
ρας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός και 
όλοι άλλοι ήρωες που σφαγιάστηκαν στις 
9 Ιουλίου 1821 και των ημερών και μηνών 
που ακολούθησαν, για τη συμμετοχή τους 
στον αγώνα για ανεξαρτησία από 400 χρό-
νια σκλαβιάς κάτω από τον Οθωμανικό 
ζυγό.  
Το μνημόσυνο τελέστηκε υπό την αιγίδα 

του υπάτου αρμοστή της Κύπρου στον Κα-
ναδά κυρίου Βασίλη Φιλίππου (φωτ.), της 
επίτιμης προξένου της Κύπρου στο Μό-
ντρεαλ κυρίας Βίβιαν Κυριακόπουλου και 
του Συλλόγου Κυπρίων και Φίλων της Κύ-
πρου στον Καναδά.
Στο τέλος του μνημόσυνου, ο πάτερ Νικό-

λαος και ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου 
αναφέρθηκαν στο ιστορικό της ημέρας και 
εξέφρασαν τα συναισθήματα όλων των πα-
ρευρισκόμενων με συγκινητικές ομιλίες.
Το Μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία 

τους:
-Εντιμότατη κυρία Άννη Κουτράκη (Ομο-

σπονδιακή βουλευτής για την περιοχή 
Vimy)
-Εντιμότατος κύριος Ανδρέας Κριλής (Πρό-

εδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μό-
ντρεαλ)
-Εντιμότατη κυρία Αφροδίτη Σταθόπουλος 

(Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του 
Μόντρεαλ, περιοχή νοτίου ακτής)
-Εντιμότατος κύριος Peter G. Pamel (Ομο-

σπονδιακός Δικαστής του Καναδά)
-Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης (Πρόεδρος του 

Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου)
-Κύριος Μενέλαος Παυλίδης (Έλληνες Πρό-

σκοποι)
-Εντιμότατος κύριος Φρανκ Αντωνίου 

(Πρώην Πρόεδρος του AHEPA Καναδά και 
Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
οικογένειας AHEPA Καναδά)
-Κύριος Αντώνης Νεοκλέους (πρόεδρος 

του συλλόγου Κύπριων και Φίλων της Κύ-
πρου στον Καναδά)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ: «ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ 
ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ  
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ»

Στα πλαίσια της Επετείου των 200 χρόνων 
από την Επέτειο της Ελληνικής Επανάστα-
σης, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Εκκλη-
σία της Κύπρου τιμά τη Μνήμη του Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Κυπριανού αλλά και άλλων 
Εκκλησιαστικών Ηγετών, οι οποίοι συμμε-
τείχαν με τις δικές τους πρωτοβουλίες στην 
Επανάσταση Ενάντια στον Τούρκο Δυνάστη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1810 o Αρχι-
επίσκοπος Κυπριανός και άλλοι επιφανείς 
κληρικοί και προύχοντες του νησιού μυή-
θηκαν στη Φιλική Εταιρεία και στις δραστη-
ριότητες της. Οι τοπικές αρχές των Τούρκων 
κατακτητών εφάρμοσαν σειρά από μέτρα, 
που αποσκοπούσαν στον αποκλεισμό της 
Εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας και 
στον εκφοβισμό του πληθυσμού.

Εξέχουσα μορφή των τραγικών εκείνων 
ημερών υπήρξε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπρια-
νός, ο οποίος ενήργησε με υπευθυνότητα 
φιλοπάτρη ηγέτη και πνευματικού πατέρα, 
προσπαθώντας να κρατήσει λεπτές ισορ-
ροπίες, υποστηρίζοντας από τη μία την 
Επανάσταση στην Ελλάδα και προστατεύ-
οντας με τις ενέργειες του τον ντόπιο πλη-
θυσμό, από την άλλη ο ρόλος του υπήρξε 
σαφώς τραγικός, αφού ενδομύχως γνώριζε 
ότι δε θα απεύφευγε το μαρτύριο, πιθανό-
τατα μπορούσε να σώσει την πρόσκαιρη 
ύπαρξη του αν αποφάσιζε να διαφύγει ή 
ακόμη ο μάρτυρας Αρχιεπίσκοπος δήλωσε 
ότι θα παρέμενε για να προσφέρει κάθε 
δυνατή προστασία στους κινδυνεύοντες 
χριστιανούς και όπως είχε αποφασίσει, αν 
χρειαζόταν να θυσιασθεί μαζί τους. 
Χρόνια αργότερα, ο Κύπριος ποιητής Βα-

σίλης Μιχαηλίδης στο ποίημα του «η 9η 
Ιουλίου 1821» απέδωσε πολύ εύγλωττα 
την απόφαση αυτή του Κυπριανού, ο οποί-
ος απευθυνόμενος στον Τούρκο Στρατιωτι-
κό Kιόρογλου που τον προέτρεπε να ενερ-
γήσει για τη σωτηρία του, δικαιολογει την 
παραμονή του με τους στίχους «Δεν φεύκω, 
Κιόρογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου εν’ 

να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τό-
που», ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός οδηγή-
θηκε στο μαρτύριο, δεικνύοντας ασύνηθες 
θάρρος και μοναδική αξιοπρέπεια.

Με τη θυσία του τίμησε τη Ρωμιοσύνη, 
καταξίωσε την Ελληνική του ταυτότητα και 
δικαίωσε τη Χριστανική του πίστη σεμνά, 
ταπεινά και με αξιοπρέπεια, χωρίς να επι-
διώξει τον οίκτο κανενός προχώρησε γαλή-
νιος προς το θάνατο και την αθανασία.

Ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος απέρριψε την 
πρόταση των Τούρκων να ασπαστεί τον 
Ισλαμισμό και να του χαριστεί η ζωή, χωρίς 
δεύτερη σκέψη απέρριψε τα όσα του προ-
τάθηκαν και προσήλθε στο μαρτύριο με τις 
φράσεις «Kύριε ελέησον, Xριστέ ελέησον» 
διδάσκοντας με το παράδειγμα της θυσίας 
του, το μεγαλείο και την αλήθεια της χρι-
στανικής πίστης.

Είναι γνωστό από διάφορες Ιστορικές πη-
γές, ότι τις ημέρες των σφαγών οι Τούρκοι 
άσκησαν πίεση στους συλληφθέντες για 
να εξωμόσουν, με αποτέλεσμα τριάντα έξι 
απο αυτούς να αρνηθούν τελικά τη χριστια-
νική τους πίστη και να σώσουν τη ζωή τους.

Αν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ακολου-
θούσε το παράδειγμα τους, τότε είναι αμ-
φίβολο κατά πόσο θα εξακολουθούσε η 
Κύπρος να διατηρείται για μακρύ χρονικό 
διάστημα Ελληνική και Χριστανική. 

Ο Κυπριανός υπήρξε ένας από τους ση-
μαντικότερους αρχιερείς των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας. Ασχολήθηκε με τα σοβαρά 
κοινωνικά ζητήματα της εποχής του, δια-
χειρίστηκε με ευστοχία τα οικονομικά προ-
βλήματα που αντιμετώπιζε η εκκκλησία 
και επέφερε τη γαλήνη και τη σταθερότητα 
στους κόλπους της. Υπήρξε φυσιογνωμία 
βιβλική και ξεχωρίζει μέσα από τις σελίδες 
της ιστορίας με τις αρετές της τόλμης και 
της καρτερίας της εθνικής περιφάνειας και 
της χριστανικής ταπεινότητας.

Κατάφερε μέσα σε αντίξοες συνθήκες και 
σε περίοδο έξαρσης της τουρκικής τυραν-
νίας, να αφυπνήσει το λαό και να βελτιώ-
σει την πνευματική του υποταγή, απέναντι 
στην αξία της μνήμης. 

Έργα του συγκαταλέγονται η Ίδρυση της 
Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, ο εμπλου-
τισμός των ναών με εκκλησιαστικά βιβλία, 
εικόνες και ιερά σκεύη. Σε αναφορά τους 
προς το Oικουμενικό Πατριαρχείο, οι Kύπρι-
οι της εποχής εξαίρουν τις αρετές του και 
τον χαρακτηρίζουν «γνωστικό, σώφρονα, 
άγρυπνο, ενάρετο παντοίως όλως χριστια-
νό, πρόμαχο της πατρίδος» κομίζομε δια-
χρονικά έτσι ως Ελληνισμός, σπαρακτικώς 
και επωδύνως στη μνήμη μας το νέφος των 
μαρτύρων και των αγίων και των οσίων. Ως 
ευλογία και ως δωρεά και ως παράδειγμα 
και υπόδειγμα ζωής και χριστανικού αλλά 
και ιστορικού βίου. Με αυτές τις προυπο-
θέσεις προσεγγίζουμε το μαρτύριο και τη 
θυσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπρια-
νού που απαγχονίσθηκε στις 9 Ιουλίου του 
1821 αλλα και των σφαγιασθέντων Ιεραρ-
χών της Πάφου Xρύσανθο, Kιτίου Mελέτιο 
και Kυρηνείας Λαυρέντιο και των λοιπών 
Ιερομένων προκρίτων και αφανών μαρτύ-
ρων, που σφαγιάσθηκαν και θυσιάστηκαν 
εκείνα τα δύσκολα και σκοτεινά χρόνια της 
Τουρκοκρατίας.

Γι’ αυτό και υποκλινόμαστε ως Ελληνι-
σμός στο μεγαλείο τους. Ο ταπεινός αλλά 
και συγχρόνως υπερήφανος και εθνοπρε-
πής λόγος του την ώρα του μαρτυρίου του 
παραμένει διαχρονικός είς τον αιώναν. 
Στέκομαι σ’ αυτήν ακριβώς την αποτύπω-
ση του μνημειωδούς λόγου του Εθνομάρ-
τυρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, όπως 
τον καταγράφει ο ποιητής Βασίλης Μιχα-
ηλίδης στο ποίημα του «Η 9η Ιουλίου του 
1821 εν Λευκωσία Κύπρου», «Η Ρωμιοσύνη 
εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας 
δεν εβρέθηκεν για να την ηξηλείψει, κανέ-
νας, γιατί σιέπει την που τα ‘ψη ο Θεός μου. 
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος 
λείψει» και ακόμα σε εκείνο το μνημειώ-
δες επίγραμμα του, «Σὺ ποῦ σκοτώθης γιὰ 
τὸ φῶς σήκου νὰ δῇς τὸν ἥλιο, ξύπνα, νὰ 
δεὶς τὸ αἷμα σου πῶς ἔγινε βασίλειο». Έτσι 
ακριβώς παλεύουν στην ψυχή και στη μνή-
μη μας οι ήρωες και οι μάρτυρες του Ελλη-
νισμού.

ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΙΜΗΣΕ  ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΙΜΗΣΕ  
ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

Η θυσία που τίμησε  Η θυσία που τίμησε  
τη Ρωμιοσύνητη Ρωμιοσύνη
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HIT THE ROAD IN SUMMER STYLE

 © 2021 Mercedes-Benz Canada Inc. *0.99% financing only available through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit for a limited time. Not all customers will qualify. 

Available for 24 month finance on model year 2017-2020 Mercedes-Benz Certified Pre-Owned models, excluding AMG (less than 140,000 km). Down payment may be required. 

Vehicle license, insurance, registration and sales taxes are extra. Dealer may lease or finance for less. Offer may change without notice and cannot be combined with any other 

offers. See your authorized Mercedes-Benz dealer for details or call the Mercedes-Benz Customer Relations Centre at 1-800-387-0100. Offer ends August 1, 2021. 

Mercedes-Benz-Westisland.ca  I  514-620-5900  I  4525, boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

ENJOY FINANCE RATES FROM

0.99% ON SELECT CERTIFIED 
PRE-OWNED VEHICLES, 
ONLY FOR A LIMITED TIME.
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Υγεία και Διατροφή
Πόσες θερμίδες καίμε όταν περπατάμε  Πόσες θερμίδες καίμε όταν περπατάμε  
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΎΤΗΤΑΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΤΤο περπάτημα μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά ο περπάτημα μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά 

το βέβαιο είναι ότι κάνει πολλά υπέροχα το βέβαιο είναι ότι κάνει πολλά υπέροχα 
πράγματα στο σώμα μας. πράγματα στο σώμα μας. 

Για την ακρίβεια, το περπάτημα είναι μια Για την ακρίβεια, το περπάτημα είναι μια 
εξαιρετική μορφή άσκησης. Δεν καίει μόνο εξαιρετική μορφή άσκησης. Δεν καίει μόνο 
θερμίδες και αυξάνει την κυκλοφορία του θερμίδες και αυξάνει την κυκλοφορία του 
αίματος, αλλά αποτελεί επίσης ένα σπου-αίματος, αλλά αποτελεί επίσης ένα σπου-
δαίο τρόπο να προλάβουμε τις χρόνιες δαίο τρόπο να προλάβουμε τις χρόνιες 
παθήσεις και να βελτιώσουμε την υγεία παθήσεις και να βελτιώσουμε την υγεία 
της καρδιάς. της καρδιάς. 

Δημιουργεί μια αξεπέραστη αίσθηση Δημιουργεί μια αξεπέραστη αίσθηση 
ευφορίας και ευεξίας και το καταφέρνει ευφορίας και ευεξίας και το καταφέρνει 
σε κάθε ηλικία.σε κάθε ηλικία.

Το περπάτημα επιπλέον 2.000 βημά-Το περπάτημα επιπλέον 2.000 βημά-
των ανά ημέρα μέχρι και 10.000 συ-των ανά ημέρα μέχρι και 10.000 συ-
σχετίστηκε με 10% μικρότερο κίνδυνο σχετίστηκε με 10% μικρότερο κίνδυνο 
εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού 
επεισοδίου, σύμφωνα με μια έρευνα επεισοδίου, σύμφωνα με μια έρευνα 
του 2019 από το Αμερικάνικο Κολέ-του 2019 από το Αμερικάνικο Κολέ-
γιο Αθλητικής Ιατρικής. γιο Αθλητικής Ιατρικής. 
Πλέον υπάρχουν και πολλές εφαρ-Πλέον υπάρχουν και πολλές εφαρ-

μογές που μετρούν κατά προσέγγι-μογές που μετρούν κατά προσέγγι-
ση τα βήματά μας, αλλά το βέβαιο ση τα βήματά μας, αλλά το βέβαιο 

είναι ότι για να μας γίνει συνήθεια, είναι ότι για να μας γίνει συνήθεια, 
χρειάζεται να το απολαμβάνουμε και να χρειάζεται να το απολαμβάνουμε και να 

το… επαναλαμβάνουμε!το… επαναλαμβάνουμε!

ΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 54 – 63 ΚΙΛΑΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 54 – 63 ΚΙΛΑ
Περπάτημα με ήπιο ρυθμό  Περπάτημα με ήπιο ρυθμό  

(4 χιλιόμετρα την ώρα)(4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 50 θερμίδες – 15 λεπτά: 50 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 100 θερμίδες – 30 λεπτά: 100 θερμίδες 
– 1 ώρα: 200 θερμίδες– 1 ώρα: 200 θερμίδες
Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό  Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό  

(8 χιλιόμετρα την ώρα)(8 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 95 θερμίδες – 15 λεπτά: 95 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 185 θερμίδες – 30 λεπτά: 185 θερμίδες 
– 1 ώρα: 370 θερμίδες– 1 ώρα: 370 θερμίδες
Περπάτημα σε ανηφόρα  Περπάτημα σε ανηφόρα  

(5,6 χιλιόμετρα την ώρα)(5,6 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 90 θερμίδες – 15 λεπτά: 90 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 180 θερμίδες – 30 λεπτά: 180 θερμίδες 
– 1 ώρα: 355 θερμίδες– 1 ώρα: 355 θερμίδες
Ανέβασμα σκάλας  Ανέβασμα σκάλας  

(4 χιλιόμετρα την ώρα)(4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 120 θερμίδες – 15 λεπτά: 120 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 240 θερμίδες – 30 λεπτά: 240 θερμίδες 
– 1 ώρα: 275 θερμίδες– 1 ώρα: 275 θερμίδες

Περπάτημα σε κατηφόρα  Περπάτημα σε κατηφόρα  
(4 χιλιόμετρα την ώρα)(4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 40 θερμίδες – 15 λεπτά: 40 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 85 θερμίδες – 30 λεπτά: 85 θερμίδες 
– 1 ώρα: 165 θερμίδες– 1 ώρα: 165 θερμίδες

ΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 63 – 75 ΚΙΛΑΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 63 – 75 ΚΙΛΑ
Περπάτημα με ήπιο ρυθμό (4 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα με ήπιο ρυθμό (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 60 θερμίδες – 15 λεπτά: 60 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 112 θερμίδες – 30 λεπτά: 112 θερμίδες 
– 1 ώρα: 225 θερμίδες– 1 ώρα: 225 θερμίδες
Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό (8 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό (8 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 100 θερμίδες – 15 λεπτά: 100 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 214 θερμίδες – 30 λεπτά: 214 θερμίδες 
– 1 ώρα: 430 θερμίδες– 1 ώρα: 430 θερμίδες
Περπάτημα σε ανηφόρα (5,6 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα σε ανηφόρα (5,6 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 102 θερμίδες – 15 λεπτά: 102 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 204 θερμίδες – 30 λεπτά: 204 θερμίδες 
– 1 ώρα: 408 θερμίδες– 1 ώρα: 408 θερμίδες
Ανέβασμα σκάλας (4 χιλιόμετρα την ώρα)Ανέβασμα σκάλας (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 130 θερμίδες – 15 λεπτά: 130 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 275 θερμίδες – 30 λεπτά: 275 θερμίδες 
– 1 ώρα: 545 θερμίδες– 1 ώρα: 545 θερμίδες
Περπάτημα σε κατηφόρα (4 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα σε κατηφόρα (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 50 θερμίδες – 15 λεπτά: 50 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 95 θερμίδες – 30 λεπτά: 95 θερμίδες 
– 1 ώρα: 190 θερμίδες– 1 ώρα: 190 θερμίδες

ΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 75 – 81 ΚΙΛΑΑΝ ΖΥΓΙΖΕΤΕ 75 – 81 ΚΙΛΑ
Περπάτημα με ήπιο ρυθμό (4 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα με ήπιο ρυθμό (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 65 θερμίδες – 15 λεπτά: 65 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 127 θερμίδες – 30 λεπτά: 127 θερμίδες 
– 1 ώρα: 255 θερμίδες– 1 ώρα: 255 θερμίδες
Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό (8 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα με γρήγορο ρυθμό (8 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 120 θερμίδες – 15 λεπτά: 120 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 245 θερμίδες – 30 λεπτά: 245 θερμίδες 
– 1 ώρα: 485 θερμίδες– 1 ώρα: 485 θερμίδες
Περπάτημα σε ανηφόρα (5,6 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα σε ανηφόρα (5,6 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 115 θερμίδες – 15 λεπτά: 115 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 230 θερμίδες – 30 λεπτά: 230 θερμίδες 
– 1 ώρα: 465 θερμίδες– 1 ώρα: 465 θερμίδες
Ανέβασμα σκάλας (4 χιλιόμετρα την ώρα)Ανέβασμα σκάλας (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 155 θερμίδες – 15 λεπτά: 155 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 310 θερμίδες – 30 λεπτά: 310 θερμίδες 
– 1 ώρα: 620 θερμίδες– 1 ώρα: 620 θερμίδες
Περπάτημα σε κατηφόρα (4 χιλιόμετρα την ώρα)Περπάτημα σε κατηφόρα (4 χιλιόμετρα την ώρα)
– 15 λεπτά: 54 θερμίδες – 15 λεπτά: 54 θερμίδες 

– 30 λεπτά: 110 θερμίδες – 30 λεπτά: 110 θερμίδες 
– 1 ώρα: 215 θερμίδες– 1 ώρα: 215 θερμίδες © Εναλλακτική Δράση

Πηγή: www.acsm.org

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11pm every day

supermarchepa.com

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet 2021 · from monday july 19th to sunday july 25th 2021

PA WESTBURY
5157 avenue de Courtrai, Montréal

(514) 343-0777

PA SAMSON
4600 Samson, Laval

(450) 682-4441

PA DU PARC
5242 avenue du Parc, Montréall

(514) 273-8782

PA DU FORT
1420 rue du Fort, Montréal

(514) 932-0922

BISCUITS ORIGINAL GOURMETBISCUITS ORIGINAL GOURMET
CookiesCookies

102g102g

MÄIS À GRAINS ENTIERSMÄIS À GRAINS ENTIERS
GARDEN PATCHGARDEN PATCH

Whole Kernel CornWhole Kernel Corn
341ml341ml

PAIN D’ITALIANOPAIN D’ITALIANO
BreadBread

600 à 675g600 à 675g

DE RABAIS · OFF

DESSERT GREC BOUGATSADESSERT GREC BOUGATSA
Greek DessertGreek Dessert

POULET ENTIER RÔTI BBQPOULET ENTIER RÔTI BBQ
Whole BBQ Roasted ChickenWhole BBQ Roasted Chicken

FROMAGE CHEDDAR DOUX BLANCFROMAGE CHEDDAR DOUX BLANC
CheeseCheese

7.69/kg7.69/kg

CREVETTES CRUES CREVETTES CRUES 
DÉVEINÉESDÉVEINÉES

OCEAN MARKETOCEAN MARKET
Raw Deveined ShrimpsRaw Deveined Shrimps

41/50 - 340g41/50 - 340g

PIZZA ILIOSPIZZA ILIOS
330 à 410g330 à 410g

FILETS DE SOLE FRAISFILETS DE SOLE FRAIS
Fresh Sole FilletsFresh Sole Fillets

13.21/kg13.21/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTEBIFTECK D’ENTRECÔTE
DE BOEUF FRAISDE BOEUF FRAIS

Fresh Beef Rib SteakFresh Beef Rib Steak
19.82/kg19.82/kg

CANADA AA

ÂGÉ
30 

JOURS

ÉPIS DE MAÏSÉPIS DE MAÏS
CorncobsCorncobs

HARICOTS VERTSHARICOTS VERTS
Green BeansGreen Beans

2.18/kg2.18/kg

CERISES ROUGESCERISES ROUGES
Red CherriesRed Cherries
6.59/kg6.59/kg

BOÎTE DE MANGUESBOÎTE DE MANGUES
Box of MangoesBox of Mangoes

gr.10gr.10

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ο λόγος που τα σχολικά λεωφορεία είναι κίτρινα
Ποιος ήταν ο εμπνευστής του και πότε καθιερώθηκε

Τον Απρίλιο του 1939 και με μια επι-
χορήγηση ύψους 5.000 δολαρίων 

από το Ίδρυμα Rockefeller, ο καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου του Κολούμπια, 
Frank Cyr (1900-1995, φωτ. αριστερά), 
πραγματοποίησε μια περιοδεία σε δέκα 
πολιτείες των ΗΠΑ για να εκτιμήσει την 
έκταση των προβλημάτων της σχολι-
κής μεταφοράς.
Αυτό που βρήκε απέδειξε, ότι η μετα-

φορά μαθητών ήταν σε θλιβερή κατά-
σταση. Πολλοί μαθητές δεν είχαν αξι-
όπιστο τρόπο να φτάσουν στο σχολείο, 
ενώ κάποιοι μεταφέρονταν συχνά με 
ανασφαλή, μη τυποποιημένα λεωφο-
ρεία. Μία από τις τεράστιες παραλλαγές 
της σχολικής μεταφοράς που παρατήρη-
σε ήταν και το χρώμα του λεωφορείου, 
κάτι που γεννά το ερώτημα γιατί έκτοτε 
επιλέχθηκε το κίτρινο χρώμα για τα σχο-
λικά λεωφορεία. Βλέποντας την ανάγκη 
επιδιόρθωσης αυτού του συστήματος, 
ο Cyr διοργάνωσε ένα συνέδριο που 
θα άλλαζε το μέλλον των σχολικών λε-

ωφορείων για πάντα. Οι υπάλληλοι του 
σχολείου και οι ειδικοί στις μεταφορές 
συσκέφθηκαν, για να ορίσουν απαραί-
τητα πρότυπα για τα λεωφορεία, όπως 
το χρώμα, το ύψος και το πλάτος τους, 
καθώς και κανόνες ασφαλείας που δεν 
είχαν καθοριστεί προηγουμένως ή που 
διέφεραν από το κράτος.
Πριν από αυτό το συνέδριο, λοιπόν, 

υπήρχαν πολλά διαφορετικά χρώμα-
τα στα σχολικά λεωφορεία, μεταξύ των 
οποίων κόκκινο, λευκό και μπλε, προκει-
μένου να ενισχυθεί το εθνικό φρόνημα 
των μαθητών. Ο Cyr παρουσίασε τις νέες 
του επιλογές στους αξιωματούχους της 
εκπαίδευσης, σε ένα ευρύ φάσμα 50 
αποχρώσεων, που κυμαίνονταν από το 
κίτρινο του λεμονιού έως ένα βαθύ πορ-
τοκαλοκόκκινο.
Τελικά, η επιτροπή επέλεξε το κίτρι-

νο χρώμα, το οποίο ονομάστηκε «Φω-
τεινό Κίτρινο Εθνικών Σχολικών Λεωφο-
ρείων» και επιλέχθηκε για την υψηλή 
ορατότητά του, ακόμα και νωρίς το πρωί 

ή αργά το απόγευμα, αλλά και για το γε-
γονός ότι τα μαύρα γράμματα σε κίτρινο 
φόντο ήταν πολύ ευανάγνωστα. Ο Cyr 
ονομάστηκε «πατέρας του κίτρινου σχο-
λικού λεωφορείου», με την κληρονομιά 
του να επηρεάζει όλους τους γονείς πα-
γκοσμίως.

Πραγματικά τράβαγε τα… μαλλιά 
του αστυνομικός της τροχαίας 

στην Καλιφόρνια με το θέαμα που 
αντίκρισε. 
Πάνω στο καπό του Toyota Prius ο 

οδηγός είχε βάλει… δορυφορικό πιά-
το της Starlink, γιατί ήθελε να έχει 
συνεχώς wifi! Απολαυστικός είναι ο 
διάλογος του αστυνομικού με τον 
οδηγό, που δημοσίευσε ο αστυνόμος 
T. Caton της τροχαίας αυτοκινητοδρό-
μων Καλιφόρνιας: «Κύριε, σας στα-
μάτησα σήμερα λόγω του αντικειμέ-
νου που έχετε τοποθετήσει στο καπό 
του αυτοκινήτου σας. Δεν εμποδίζει 
το οπτικό σας πεδίο την ώρα που 
οδηγείτε;».
Η απάντηση του οδηγού; «Μόνο 

στις δεξιές στροφές μου περιορίζει 
την ορατότητα!».
Αν και θα μπορούσε να είναι… ανέκ-

δοτο, πρόκειται για πραγματικό πε-
ριστατικό, και όπως αντιλαμβάνεται 
ο καθένας, ο οδηγός «τσίμπησε» την 
κλήση του.

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΑΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ

Έβαλε δορυφορικό πιάτο στο… καπό για να έχει wifi!
Έμεινε κάγκελο ο αστυνομικός με το θέαμα

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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Παρόλο που οι εμβολιασμοί προχω-
ρούν σε ρυθμούς ρεκόρ στον Κανα-

δά και αυτή τη στιγμή – σύμφωνα με το 
ourworldindata.org – ο Καναδάς είναι 
πρώτος στο κόσμο σε εμβολιασμένους, 
μπροστά από το Ισραήλ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ωστόσο υπάρχουν ακόμα περι-
οχές και πληθυσμιακές ομάδες, που δεν 
εμβολιάζονται με τους ταχείς αυτούς ρυθ-
μούς.

Στα τέλη Μαΐου, ο Υπουργός Υγείας, 
Christian Dubé (φωτ.), ανέφερε για πρώ-
τη φορά τη δυνατότητα διεξαγωγής εμ-
βολιασμών στα πάρκα όπου συναντώνται 
πολλοί νέοι. Ένα μήνα αργότερα, η ιδέα 
κέρδισε έδαφος. Στο Centropolis στο Laval 
και στο Quartier DIX30 στο Brossard, τα 
επιλεγμένα μέρη είναι διαφορετικά και 
ποικίλα.

Τα πάρκα του Μόντρεαλ συνήθως φέρ-
νουν αναμνήσεις εξόδων με την οικογέ-
νεια ή παίζοντας σπορ με φίλους, αλλά 
σπάνια αναμνήσεις εμβολιασμών. Οι 
υγειονομικές αρχές το άλλαξαν αυτό, προ-
σεγγίζοντας την εκστρατεία εμβολιασμού 
τους στο Park Extension με νέο και δημι-
ουργικό τρόπο.
Την Τρίτη 6/7, το CIUSSS West-Central 

Montreal ξεκίνησε την εκστρατεία 
VacciVan στο Howard Park. Το πρόγραμμα 
στέλνει ένα φορτηγό γεμάτο με εμβόλια 
και υγειονομικό προσωπικό στις διάφορες 
κοινότητες για να δημιουργήσει πρόχει-
ρες κλινικές εμβολιασμού σε πάρκα.

Αυτές οι κλινικές επιτρέπουν σε όλους 
τους 12 και άνω να κάνουν εμβολιασμό, 
χωρίς την ανάγκη ραντεβού ή μετάβασης 
σε κτήριο με κέντρο εμβολιασμού.

VACCIVAN
Το βαν επισκέφθηκε το Χάουαρντ Παρκ 

στις 28 και 29 Ιουνίου, καθώς και το πάρ-
κο Saint-Roch την 1η και 2η Ιουλίου. Το 
φορτηγό δημιούργησε μικρές σκηνές στο 
κέντρο του πάρκου, όπου εθελοντές και 
νοσοκόμες βρίσκονταν επί τόπου για να 
χορηγήσουν τόσο την πρώτη όσο και τη 
δεύτερη δόση σε όποιον ήθελε.
«Το ποσοστό εμβολιασμού είναι το χαμη-

λότερο στην περιοχή μας», δήλωσε η Lucie 
Tremblay, διευθύντρια νοσηλευτικής και 
εμβολιασμού για το CIUSSS West-Central, 
προσθέτοντας ότι «οι υγειονομικές αρχές 
έπρεπε να συναντήσουν τους ανθρώπους 
όπου βρίσκονται».

Σχεδιάζουν επίσης άλλα 60 τέτοια ανα-
δυόμενα κέντρα σε ολόκληρο το νησί 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. «Αυτό που 
εξετάζουμε είναι όπου τα ποσοστά εμβο-
λιασμού είναι τα χαμηλότερα και όπου η 
μετάδοση είναι η υψηλότερη και προσπα-
θούμε πραγματικά να στοχεύσουμε αυτές 
τις περιοχές», εξήγησε η Tremblay.
«Βρισκόμαστε στο πάρκο, όπου οι άν-

θρωποι είναι με την οικογένειά τους», 
πρόσθεσε η Tremblay, εξηγώντας ότι αυτό 
συνέβαλε στην προσβασιμότητα του εμ-
βολιασμού. Συνολικά χορηγήθηκαν 435 
εμβόλια κατά τη διάρκεια των 4 ημερών 
και συνέβαλαν περαιτέρω στο συνολικό 
ποσοστό των κατοίκων που έλαβαν του-
λάχιστον 1 δόση, τώρα στο 58%.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα έχουν 

ζητήσει από τις υγειονομικές αρχές να 
επαναπροσανατολίσουν την προσέγγιση 
εμβολιασμού τους, για να καλύψουν κα-
λύτερα τον διαφορετικό πληθυσμό στο 
Park Extension.
«Το πρόβλημα είναι ότι δεν ενημερώνο-

νται όλες οι πολιτιστικές κοινότητες με τις 
τελευταίες ειδήσεις, δεν έχουν πρόσβαση 
στο Facebook», δήλωσε η δημοτική σύμ-
βουλος Mary Deros, επισημαίνοντας τα 

γλωσσικά και πολιτιστικά εμπόδια που 
μειώνουν τα ποσοστά εμβολιασμών.
Η Κα Ντέρου πρόσθεσε ότι αυτές οι δι-

αφορές αντιμετωπίστηκαν προσαρμόζο-
ντας τη διαδικασία. Η υγειονομική αρχή, 
επομένως, πρόσθεσε περισσότερους χώ-
ρους περιήγησης και αναδυόμενες κλινι-
κές, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν 
πρόσφατα σε χώρους λατρείας.
«Τους πλησιάζουμε, πηγαίνουμε εμείς 

αντί να έρχονται σε εμάς», εξήγησε η Ντέ-
ρος. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που οι 
άνθρωποι στο συμβούλιο υγείας, με την 
υποστήριξη της κυβέρνησης, δίνουν με-
γάλη σημασία στην πρόληψη», πρόσθεσε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Για μερικούς, στην τοποθεσία VacciVan 

στο Howard Park εκείνη την ημέρα, η τε-
λική ελευθερία που θα έδινε η δεύτερη 
δόση ήταν το απόλυτο κίνητρο για εμβο-
λιασμό. Ο Διονύσιος Λαζάνης και ο γιος 
του Πήτερ Λαζάνης περίμεναν επίσης τη 
δεύτερη δόση τους.
«Θέλω να πάω στην Ιρλανδία, θέλω να 

πάω στην Αγγλία, θέλω να πάω στην Ιτα-
λία, θέλω να πάω στην Ελλάδα, θέλουμε 
να ταξιδέψουμε», είπε ο πατέρας, ενώ ο 
γιος του πρόσθεσε ότι αυτός ήταν ο κύρι-
ος λόγος για τον οποίο εμβολιάστηκαν.

Ωστόσο, το ζευγάρι αισθάνθηκε ότι τα 
πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτε-
ρα οργανωμένα. «Θα έπρεπε να έχουν το-
ποθετήσει κάποια σκηνή ή στέγαστρο για 
τους ανθρώπους που περιμένουν», δή-
λωσε ο Διονύσης, προσθέτοντας ότι η κα-
λοκαιρινή ζέστη των 38 βαθμών θα μπο-
ρούσε να αποτρέψει τους ανθρώπους να 
περιμένουν στην ουρά. Η Lucie Tremblay 
από την υγειονομική αρχή είπε ότι αυτό 
το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί μελλοντικά. 

Ο Peter πρόσθεσε επίσης ότι η σήμανση 
ήταν ανεπαρκής και ότι ορισμένοι άνθρω-
ποι μπορεί να μη γνωρίζουν πραγματι-
κά τι συμβαίνει. Όμως, ανεξάρτητα από 
ορισμένα μειονεκτήματα, η υγειονομική 
αρχή θεώρησε ότι η εκδήλωση ήταν επι-
τυχημένη και τόσο ο πατέρας όσο και ο 
γιος ήταν χαρούμενοι που βρίσκονταν ένα 
βήμα πιο κοντά στην επιστροφή στην κα-
νονική ζωή.

Χιλιάδες νεαροί Κεμπεκιότες εξακολου-
θούν να αργούν να εμβολιαστούν, προς 
μεγάλη ανησυχία των αρχών. Από τις 24 
Ιουνίου, άτομα 18-29 ετών και 30-39 χρο-
νών εξακολουθούσαν να υστερούν με 
66,1% και 69,1% αντίστοιχα, από αυτούς 
που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση, 
πολύ πίσω από τον 80,7% μέσο όρο του 
Κεμπέκ. 

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

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

EMMANUEL REVELAKIS
Certified Real Estate Broker
514 995-3115  | revel@sympatico.ca

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

$749,000
NEW ON THE MARKET!

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

232-236  Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec 

BUYING OR

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

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

WWW.REVELAKIS.COM

JU
ST SOLD! 

$ 1,7
90,0

00

JU
ST SOLD! 

$ 270,0
00

JU
ST LISTED! 

$ 749,0
00

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ

Εμβόλια με… ρόδεςΕμβόλια με… ρόδες
Το CIUSSS ξεκίνησε  Το CIUSSS ξεκίνησε  
την εκστρατεία VacciVanτην εκστρατεία VacciVan

Το VacciVan πηγαίνει γεμάτο με εμβόλια και υγειονομικό προσωπικό στις  Το VacciVan πηγαίνει γεμάτο με εμβόλια και υγειονομικό προσωπικό στις  
κοινότητες για να δημιουργήσει πρόχειρες κλινικές εμβολιασμού σε πάρκακοινότητες για να δημιουργήσει πρόχειρες κλινικές εμβολιασμού σε πάρκα
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Γαύδος: Η νότια εσχατιά  Γαύδος: Η νότια εσχατιά  
της Ελλάδας και της Ευρώπηςτης Ελλάδας και της Ευρώπης
Οι χρυσαφένιες αμμουδιές, οι όμορφες ακρογιαλιές με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα πεύκα, οι Οι χρυσαφένιες αμμουδιές, οι όμορφες ακρογιαλιές με τα γαλαζοπράσινα νερά, τα πεύκα, οι 
κέδροι, οι μικροί οικισμοί και τα γραφικά ξωκλήσια συνθέτουν το μοναδικό τοπίο της Γαύδουκέδροι, οι μικροί οικισμοί και τα γραφικά ξωκλήσια συνθέτουν το μοναδικό τοπίο της Γαύδου

Γαύδος, η παραλία του Κόρφου (πηγή: Ελίνα Τερζάκη) Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Νησί στην αγκαλιά του Λιβυκού πελά-
γους, με έκταση 37 τ. χλμ. και ψηλό-

τερη κορυφή 345 μ., η Γαύδος (πιο συγκε-
κριμένα, το ακρωτήρι Τρυπητή, ένα μα-
γευτικό δημιούργημα της φύσης με τρεις 
καμάρες) αποτελεί το νοτιότερο άκρο της 
Ελλάδας και, ταυτόχρονα, την κατάληξη 
της ευρωπαϊκής ηπείρου προς νότο.
Η Γαύδος απέχει 22 ν.μ. από τη Χώρα 

Σφακίων, 24 ν.μ. από την Αγία Ρουμέλη 
και 31 ν.μ. από την Παλαιοχώρα Χανίων.
Οι χρυσαφένιες αμμουδιές, οι όμορφες 

ακρογιαλιές με τα γαλαζοπράσινα νερά, 

τα πεύκα, οι κέδροι, οι μικροί οικισμοί και 
τα γραφικά ξωκλήσια, συνθέτουν ένα μο-
ναδικό τοπίο. 
Η Γαύδος μνημονεύεται σποραδικά σε 

αρχαίες πηγές (Ηρόδοτος, Στράβων κ.ά.) 
και περιηγητικές αναφορές. 
Ο Καλλίμαχος, μάλιστα, συνδέει τη Γαύ-

δο με την Ωγυγία, το νησί της Kαλυψούς, 
που κράτησε αιχμάλωτο τον Oδυσσέα έξι 
χρόνια. 
Η Γαύδος, βάσει των αρχαιολογικών ευ-

ρημάτων που έχουν εντοπιστεί, κατοική-
θηκε από την Παλαιολιθική Περίοδο και 

δέχτηκε την επίδραση του μινωικού πο-
λιτισμού.
Τα κινητά και ακίνητα μνημεία φανερώ-

νουν εντατική εκμετάλλευση των παρα-
λίων και της ενδοχώρας του νησιού κατά 
τους Ιστορικούς Χρόνους, προπάντων 
κατά την Ελληνιστική, την Υστερορωμαϊ-
κή, την Πρωτοβυζαντινή και τη Μεσοβυ-
ζαντινή Περίοδο. Στους Kλασικούς Xρό-
νους η Γαύδος περιήλθε στην επικράτεια 
της Γόρτυνας, αλλά διατήρησε κάποιο 
βαθμό αυτονομίας. Στις Πράξεις των 
Aποστόλων αναφέρεται ως Kλαύδη.

Το 64 μ.Χ. το πλοίο που μετέφερε τον 
υπόδικο Απόστολο Παύλο από την Ιου-
δαία στη Ρώμη βρήκε λόγω κακοκαιρί-
ας καταφύγιο στη Γαύδο. Στη Βυζαντινή 
Εποχή το νησί ήταν επισκοπή, ενώ επί 
Ενετοκρατίας αποτέλεσε καταφύγιο 
κουρσάρων. Το 1880 χτίστηκε από γαλ-
λική εταιρεία εντυπωσιακός φάρος στη 
δυτική ακτή του νησιού.
Για κολύμπι στη Γαύδο προσφέρονται 

οι παραλίες Σαρακίνικο, Άγιος Ιωάννης, 
Λαυρακάς, Πύργος, Ποταμός, Καραβέ, 
Κόρφος, Λακούδι και Αλυκή.

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

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

We’re Hiring!
• Customer Service / Order Desk
• Accounts Payable
• Factory / Warehouse
• Delivery Driver
• Service Technicians

Please submit your resume to: cv@neocafe.ca

Latte glacé
& Freddo 

Cappuccino
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Η πραγματικότητα είναι πάντα εκείνη 
που καθορίζει τις αξιολογικές κρί-

σεις. Ο θετικός, συγκριτικός και υπερθε-
τικός βαθμός υποτάσσονται πάντα στην 
αντικειμενικότητα. Η εποχή Μέρκελ είναι 
κάποιες εβδομάδες μακριά από το τέλος 
της και το μεγάλο ερώτημα είναι ποιο 
είναι το μέλλον της Ε.Ε. μετά από τους 
τίτλους τέλους, για μια Καγκελάριο που 
έμεινε 16 χρόνια στην εξουσία. 

Αλέξανδρος Δρίβας* 
© Capital.gr 

Η Ε.Ε. της προ-Μέρκελ εποχής ήταν πολύ 
διαφορετική από αυτήν που μελετούμε 
σήμερα και από αυτήν που θα βιώσουμε 
στο μέλλον. Πού βρισκόμαστε και ποιες 
είναι οι τάσεις στην Ε.Ε. και ποια είναι 
τα κράτη-μέλη που θα έχουν μεγαλύτε-
ρο ρόλο στην Ε.Ε. μετά το φθινόπωρο;  

ΕΝΑΣ ΜΑΛΛΟΝ  
ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Αφήνοντας εκτός, τα ελαφρυντικά των 

εξελίξεων του διεθνούς συστήματος (με 
την άνοδο της Μέρκελ στην εξουσία ζού-
σαμε τον πρώτο καιρό του τέλους της 
μονοπολικής στιγμής και άλλοι πόλοι 
ισχύος της διεθνούς πολιτικής αναδει-
κνύονταν) λίγοι και φανατικοί υποστη-
ρικτές της Μέρκελ θα μπορούσαν να την 

πουν «Mutti» σήμερα. Τουλάχιστον για τα 
θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Η Μέρκελ 
κλήθηκε αναμφίβολα να αντιμετωπίσει 
πολύ δύσκολες προκλήσεις, όμως η κα-
τάρα του πολιτικού είναι να κρίνεται από 
την αποτελεσματικότητα. Η Μέρκελ ήρθε 
αντιμέτωπη με τα απόνερα του «ΟΧΙ» στα 
δημοψηφίσματα Γαλλίας και Ολλανδίας 
για το Ευρωσύνταγμα. Η Συνθήκη της Λι-
σαβόνας ήταν ουσιαστικά ένα υποκατά-
στατο ώστε να συνεχιστεί χωρίς αμηχανία 
το αφήγημα της αδιάκοπης πορείας του 
«ευρωπαϊκού οράματος» προς το πέμπτο 
και τελευταίο στάδιο της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης (την πολιτική ένωση). Περίπου 
δύο έτη μετά, ο βασιλιάς αποδείχθηκε ότι 
ήταν γυμνός και η Ευρωζώνη βρέθηκε στα 
πρόθυρα κατάρρευσης, με το Νότο της 
Ευρώπης να απειλεί να συμπαρασύρει 
μαζί του όλη την Ε.Ε. στο οικονομικό χάος. 
Η Μέρκελ ως προϊστάμενη της πιο ισχυ-

ρής οικονομικά χώρας της ΕΖ και της Ε.Ε., 
εφάρμοσε μια συνταγή η οποία έμελλε να 
γίνει το σήμα κατατεθέν της για κάθε κρί-
ση που αντιμετώπισε μετά η Ε.Ε. Αυτή η 
συνταγή μπορεί περιληπτικά να χαρακτη-
ριστεί ως «πολεμάμε το σύμπτωμα και όχι 
την ασθένεια». Κατά τραγική ειρωνεία, η 
Καγκελάριος Μέρκελ από τη στιγμή που 
ανέλαβε την ευθύνη της Γερμανίας, αγό-
ραζε πολιτικό χρόνο. Τα πολλά και απο-
τροπιαστικά τρομοκρατικά χτυπήματα 

σε μεγαλουπόλεις της Ε.Ε., η διαχείριση 
της προσφυγικής κρίσης, η Ουκρανία, το 
Brexit, η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας για το 
προσφυγικό, η διαχείριση της πανδημίας, 
απέδειξαν ότι η Καγκελάριος που ο Ομπά-
μα της έδωσε το «κλειδί» του δυτικού κό-
σμου όταν τον διαδέχθηκε ο Τραμπ, αφή-
νει πίσω της μια Ε.Ε. λιγότερο ενωμένη, 
με ελάχιστες ενδείξεις σύγκλισης και πο-
λιτικές που θυμίζουν έντονα την εμπορική 
ορολογία «κατέστρεψε το γείτονά σου». 
Τέλος, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, 

η Καγκελάριος Μέρκελ βάφτισε την έλλει-
ψη ιδεών ως «ουδετερότητα» αφήνοντας 
πίσω της μια Ε.Ε. που έχει τις χαμηλότερες 
δυνατές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μια παρανο-
ϊκή συνύπαρξη με τη Ρωσία (κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας αλλά ειδικές ενεργει-
ακές σχέσεις Βερολίνου – Μόσχας) και μια 
άνευ προηγουμένου πρόοδο στις εμπορι-
κές σχέσεις Ε.Ε. – Κίνας και κυρίως, Βερο-
λίνου – Πεκίνου. Η Καγκελάριος Μέρκελ, 
στην πραγματικότητα «υπέγραφε» περιο-
ρισμούς και κυρώσεις για λογαριασμό της 
Ε.Ε. όμως η Γερμανία μπορούσε να έχει 
όποιες σχέσεις ήθελε με την Κίνα και τη 
Ρωσία. 

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΛΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
Στον πολυπολικό κόσμο χρειάζεται ευε-

λιξία. Αυτή δεν είναι η πρώτη αρετή της 
Μέρκελ και της γερμανικής κυβέρνησης. 
Ο τέως αντι-Καγκελάριος Γκάμπριελ, είχε 
προφητεύσει πως η εικόνα μιας Γερμανί-
ας που κουνάει το δάχτυλο στις ευρωπαϊ-
κές χώρες δε θα έχει καλά αποτελέσματα. 
Είχε δίκιο. Η Γαλλία δεν κατάφερε τελικά 
να γίνει η χώρα που θα ακολουθεί τη Γερ-
μανία, συνυπογράφοντας κάθε επιθυμία 
του Βερολίνου. Άλλωστε ήταν γνωστό ότι 
η «ομάδα Σόιμπλε» είχε ως στόχο της να 
γίνει η Γαλλία όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. 
Η προσφυγική κρίση και το Brexit λει-

τούργησαν συνδυαστικά, ώστε ο πρόε-
δρος Μακρόν να αντιληφθεί ότι η κρίση 
της Ε.Ε. είναι βαθιά γεωπολιτική και ότι η 
Γαλλία έχει πολύ διαφορετικά συμφέρο-
ντα από τη Γερμανία. Η Μεσόγειος απο-
τελεί ζωτικό χώρο της Γαλλίας και όφειλε 
να εκμεταλλευτεί το κενό που άφηναν οι 
Βρετανοί στον τομέα της άμυνας. Η Ιταλία 
είναι η χώρα – απόδειξη του πώς μια αδι-
άλλακτη γερμανική πολιτική έφερε ακραί-
ες φωνές στην ιταλική κυβέρνηση. 

Πολλές χώρες της Ε.Ε. για διαφορετικούς 
λόγους, ενίσχυσαν φωνές που μέχρι το 
2008 δε θα ήταν λαοφιλείς. Σήμερα, μπο-
ρεί η Γαλλία με την Ιταλία να μην έχουν 
τελείως ευθυγραμμισμένα κοινά οράμα-
τα, όμως όσον αφορά τις δημοσιονομικές 
πολιτικές της Ε.Ε. έχουν κοινή άποψη, η 
οποία είναι αντίθετη με τη Γερμανία. Το 
τέλος της εποχής Μέρκελ, συμπίπτει και 
με τη φθίνουσα επιρροή της Γερμανίας, 
κάτι που θα το εκμεταλλευτούν Παρίσι 
και Ρώμη. Ακόμη ένας πονοκέφαλος για 
το Βερολίνο θα είναι η Πολωνία, η οποία 
θα βρει περισσότερο χώρο δράσης. 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΤΟΙΜΟ  
ΓΙΑ ΝΑ «ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ» ΤΗΝ Ε.Ε. 
Σε πολλά επίπεδα ο Τζόνσον έχει δείξει ότι 
θα εκμεταλλευτεί η χώρα του την έξοδό 
της από την Ε.Ε. Θα εκμεταλλευτεί επίσης 
και τα ρήγματα που υπάρχουν εντός της 
Ε.Ε. Οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, 

θα μοιάζουν αρκετά με την εποχή κατά 
την οποία το Λονδίνο δεν ήταν μέλος της 
Ε.Ε. Το Παρίσι θα συγκλίνει με το Λονδί-
νο όταν βλέπει απόκλιση με το Βερολίνο. 
Όταν οι Γάλλοι βλέπουν πως οι Άγγλοι επι-
θυμούν να «αναβιώσουν» το αυτοκρατο-
ρικό παρελθόν τους, θα συγκλίνουν με το 
Βερολίνο. Το ίδιο θα κάνει και η Ιταλία. Οι 
γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί επιστρέφουν 
στην Ε.Ε. καθώς η επόμενη μέρα που κλη-
ροδοτεί η Μέρκελ, φέρνει σίγουρα αβε-
βαιότητα. 
Η ανοικοδόμηση της ειδικής σχέσης ΗΠΑ 
– Γαλλίας και ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου, 
επίσης θα φέρει πονοκέφαλο στο Βερο-
λίνο, το οποίο βλέπει πως δε διαταράσ-
σονται οι ευνοϊκές γι’ αυτό ισορροπίες. 
Εάν μάλιστα οι Πράσινοι καταφέρουν 
να εκλέξουν Καγκελάριο, τότε οι Αμερι-
κανοί θα έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα 
χέρια τους, καθώς η ατζέντα των Πράσι-
νων έχει ιδιαίτερη αναφορά σε «αυταρ-
χικά καθεστώτα» (με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για τις ειδικές σχέσεις που είχε η 
Γερμανία με Κίνα, Ρωσία και Τουρκία).  

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 
Η Καγκελάριος Μέρκελ γνώριζε πολύ 

καλά να παίζει με το χρόνο. Γνώριζε και 
πότε θα αποχωρήσει. Η πολιτική της 
έπασχε από έλλειψη οράματος και έκα-
νε όλους τους πραγματικούς φίλους του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος (πάλαι ποτέ 
πρωτοποριακού) να μπουν σε μια από τις 
δύο μεγάλες κατηγορίες «Eurosceptics» 
και «Eurocritics». Μακροπρόθεσμα η Ε.Ε. 
θα βρει τις απαραίτητες ισορροπίες προ-
κειμένου να μην επιστρέψει η αμαρτωλή 
Ευρωπαϊκή Ιστορία από το παράθυρο. 
Μέχρι να βρεθούν αυτοί οι μηχανισμοί 
ισορροπίας ισχύος (π.χ. 1815 στη Βιέννη) 
η Ε.Ε. θα ψάχνει το μέλλον της αλλά και το 
ρόλο της στον κόσμο. 
Η εποχή Μέρκελ αφήνει για κληροδότη-

μα μια τεράστια αποθήκη προβλημάτων 
και εκκρεμοτήτων. Για χώρες όπως είναι η 
Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Γαλ-
λία, η Ιταλία και η Πολωνία, η αποχώρηση 
της Μέρκελ είναι αναμφίβολα μια καλή 
εξέλιξη. Όσα κράτη-μέλη επιθυμούσαν 
να επηρεάσουν περισσότερο τις πολιτικές 
των Βρυξελλών, θα έχουν την ευκαιρία να 
το κάνουν, βάζοντας φρένο στο μόνιμο 
ερώτημα της Ε.Ε. «Τι θα πει η Γερμανία;». 
Αν το τέλος εποχής της Μέρκελ συνδυα-

στεί και με μια κυβέρνηση, της οποίας θα 
ηγούνται οι Πράσινοι, τότε θα μπορεί και 
η Ελλάδα να ξανασυστηθεί με τους Γερμα-
νούς και να βάλουμε από κοινού το πολυ-
πόθητο τέλος, σε μια διαρκώς επιδεινού-
μενη σχέση 12 ετών. 
Η εποχή Μέρκελ ήταν πολύ αρνητική για 

τις ελληνογερμανικές σχέσεις σε κάθε επί-
πεδο (δημοσιονομικό, προσφυγο-μετα-
ναστευτικό, ελληνοτουρκικά). Η επόμενη 
μέρα αφήνει μεγαλύτερες ευκαιρίες στην 
Ελλάδα για να προωθήσει τα συμφέροντά 
της εντός της Ε.Ε. μαζί με χώρες που έχει 
ήδη αγαστές σχέσεις (π.χ. Γαλλία και Αυ-
στρία). Το ίδιο άλλωστε ισχύει για όλες τις 
χώρες, οι οποίες ένιωθαν «μαθητές στην 
τάξη της Μέρκελ» για 16 περίπου χρόνια.  
 

*Ο κ. Αλέξανδρος Δρίβας είναι στρατηγι-
κός αναλυτής, Ph.D. Cand. και Research 
Fellow στο Hellenic American Leadership 
Council (HALC)

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

We repair:
• Cracks 
• Pot holes  
• Edges of garage   
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 foundations
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 of drains

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
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την εποχή Μέρκελτην εποχή Μέρκελ  
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

$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!

Μαύρη σελίδα χωρίς αντίδραση
Η Τουρκία -για να μην έχουμε ψευδαι-

σθήσεις- θα καταγράψει την προσε-
χή εβδομάδα άλλη μια τακτική νίκη στα 
σχέδιά της για ουδετεροποίηση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και ουσιαστική 
προσάρτηση των κατεχόμενων βόρειων 
εδαφών της.

Αλέξανδρος Τάρκας*

Ο πρόεδρος Ρ.Τ. Ερντογάν θα επισκεφθεί 
τη Λευκωσία και την Αμμόχωστο και το 
πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι ακριβώς 
θα εξαγγείλει (απόδοση ελληνοκυπρια-
κών περιουσιών υπό παράνομη τουρκο-
κυπριακή διοίκηση, λειτουργία τζαμιού, 
πρόσκληση ξένων επιχειρηματιών στα 
Βαρώσια, βάση drones κ.λπ.), αλλά πόσο 
γρήγορα θα εδραιωθούν τα νέα τετελε-
σμένα και αν ο Ελληνισμός μπορεί να 
αντιδράσει.

Η απάντηση είναι δυστυχώς άκρως δυ-
σάρεστη για τα κυπριακά και τα ελλαδικά 
συμφέροντα. Ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιά-
δης και ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτά-
κης δεν καταφέρνουν να κινητοποιήσουν 
επαρκώς τις ΗΠΑ και την Ε.Ε., ώστε να 
συγκρατήσουν τον κ. Ερντογάν. Γράφεται 
άλλη μία μαύρη σελίδα στο Κυπριακό, χω-
ρίς αποτελεσματική αντίδραση. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση διερεύνησε όντως τις δυ-
νατότητες προσωπικής παρέμβασης του 
κ. Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι ο μόνος 
Αμερικανός πρόεδρος των τελευταίων δε-
καετιών με πολυετή γνώση του Κυπριακού 
και προσωπική ανάμειξη σε παλαιότερους 
χειρισμούς. Το κύριο συμπέρασμα, όμως, 
είναι ότι ο κ. Μπάιντεν -εκτός συγκλονι-
στικού απροόπτου- δε θα καταφέρει να 
συνετίσει τον Τούρκο ομόλογό του. Ενδε-
χομένως να αποτρέψει ορισμένες ακραίες 
τουρκικές ενέργειες, αλλά όχι τον πυρήνα 
των σχεδίων της Άγκυρας.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέ-
ρουν ότι ο Λευκός Οίκος θα υψώσει τους 
τόνους και θα παρέμβει αποφασιστικά 

στην Άγκυρα (άγνωστο, βέβαια, αν θα ει-
σακουστεί) μόνο στην περίπτωση που ο 
κ. Μπάιντεν πειστεί σχετικά από ισχυρά 
στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος ή 
άλλες προσωπικότητες στην Ουάσιγκτον. 
Διαφορετικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα 
ακολουθήσει την εισήγηση των υπηρεσια-
κών στελεχών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του 
Πενταγώνου και του Εθνικού Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ότι δεν πρέπει να γίνουν αμε-
ρικανικές ενέργειες που θα ωθούσαν τον 
κ. Ερντογάν ακόμα πιο κοντά στη Μόσχα. 
Άλλωστε, από τις αρχές του έτους και σε 
αντίθεση με την υπεραισιοδοξία του Με-
γάρου Μαξίμου περί προνομιακών σχέ-
σεων Μητσοτάκη – Μπάιντεν, Αμερικανοί 
διπλωμάτες είχαν προβεί σε σαφείς προ-
ειδοποιήσεις. Τόνιζαν ότι οι συνθήκες δεν 
είναι κατάλληλες για μια νέα πρωτοβου-
λία ή διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό, 

οπότε δε χρειαζόταν ο κ. Μπάιντεν να ξο-
δέψει προσωπικό διπλωματικό κεφάλαιο 
άνευ λόγου. Πάντως, το παρήγορο στοι-
χείο είναι ότι -επίσημα και ανεπίσημα- η 
Ουάσιγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά 
τις τουρκικές προτάσεις περί δύο κρατών, 
επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ για τη συγκρότηση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η 
ίδια θέση γίνεται σεβαστή ακόμα και από 
όσους Αμερικανούς διπλωμάτες στην πρε-
σβεία της Λευκωσίας (και όχι της Αθήνας) 
εκφράζονται κυνικά, κρίνοντας πως -ό,τι 
κι αν κάνει ο κ. Ερντογάν στις 20 Ιουλίου- 
η ελληνική πλευρά δεν έχει πραγματική 
βούληση δυναμικής αντίδρασης.
Πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι και 

η Βρετανία, που στις αρχές του έτους 
είχε εξοργίσει τα υπουργεία Εξωτερικών 
της Ελλάδας και της Κύπρου με διάφο-

ρες ιδέες παράκαμψης του πλαισίου του 
ΟΗΕ, αναγνωρίζει πλέον ότι η τουρκική 
εμμονή σε δύο κράτη δεν αποτελεί αφε-
τηρία συζήτησης. Από την πλευρά της, η 
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα 
υπερβεί τα συνήθη όρια φραστικής κατα-
δίκης των όποιων ενεργειών του Τούρκου 
προέδρου. Στο διπλωματικό παρασκήνιο 
των Βρυξελλών έχουν ακουστεί διάφορα 
αντιφατικά σχόλια: από το ότι απλώς «η 
Τουρκία δε θα πρέπει… να το παρακάνει» 
μέχρι και ότι «οι Κύπριοι δε θα πρέπει να 
είναι υπερβολικοί στις αντιδράσεις τους».
Το στοιχείο διαφοροποίησης της τρέχου-

σας περιόδου από παλαιότερες κρίσεις 
του Κυπριακού, είναι ότι η Άγκυρα βρί-
σκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 
περισσότερο με την Ε.Ε. και λιγότερο με 
τις ΗΠΑ. Παρά τις αυτάρεσκες απόψεις 
αρκετών κυβερνητικών παραγόντων στην 
Αθήνα περί απομόνωσης του Τούρκου 
προέδρου, η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κ. 
Ερντογάν όσο και αξιωματούχοι του στε-
νού κύκλου του, με πρώτο το σύμβουλο 
Ιμπραήμ Καλίν, συνομιλούν με την ηγεσία 
της Ε.Ε. επί πολλών θεμάτων. Το κυριότε-
ρο είναι το Μεταναστευτικό (και η σχετική 
οικονομική βοήθεια), ενώ γίνονται ανα-
φορές στο Κυπριακό για το οποίο η τουρ-
κική πλευρά δίνει -αναξιόπιστες- καθησυ-
χαστικές διαβεβαιώσεις. 
Οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. θεωρητικά εξε-

τάζουν, σε περίπτωση ακραίων τουρκικών 
ενεργειών, την πιθανότητα ενεργοποίη-
σης των όρων που είχαν τεθεί στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο του φετινού Μαρτίου. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτόματος μηχανι-
σμός επιβολής μέτρων στην Τουρκία και 
θεωρείται δύσκολο να υπάρξει έκτακτη 
σύγκληση κορυφαίων οργάνων της Ε.Ε. 
ακόμα και αν το ζητούσαν επειγόντως η 
Ελλάδα και η Κύπρος.

*Εκδότης του περιοδικού «Άμυνα &  
Διπλωματία» και σύμβουλος ξένων  
εταιριών μελέτης επιχειρηματικού  
ρίσκου για τη ΝΑ Ευρώπη
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ΓΛΥΤΩΣΤΕ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Τυπώστε τις επιταγές σας 
σ ’εμάς με σιγουριά

T.  450.978.9999

Τυπώνουμε 
όλα τα είδη
Επιταγές

Επιχειρήσεων 
Καναδά 

ΗΠΑ

250
500
1000

για    $87
για $127
για $187

ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κούρσα ανταγωνισμού για το δι-
άστημα ήδη ξεκίνησε. Αν και όλοι 

περίμεναν ότι πρώτος θα βρεθεί στο δι-
άστημα φέτος το καλοκαίρι ο μεγιστά-
νας της Amazon Τζεφ Μπέζος, τελικά ο 
«Astronaut 001» έγινε ο Ρίτσαρντ Μπράν-
σον, επικεφαλής της διαστημικής εταιρεί-
ας Virgin Galactic, ο οποίος ταξίδεψε 88 
χιλιόμετρα πάνω από τη γη με το Virgin 
Galactic flight.
Για τον Μπέζος βέβαια η ανακοίνωση 

αυτή ήχησε σαν «πραξικόπημα», δεδομέ-
νου ότι ο ίδιος είχε πρώτος ανακοινώσει 
το ταξίδι του, για εννέα μέρες αργότερα, 
στις 20 Ιουλίου.

Έτσι, η αποστολή της Virgin Galactic έγινε 
η πρώτη πλήρως επανδρωμένη πτήση της 
εταιρείας και 22η πτήση του VSS Unity. 
Το σκάφος απογειώθηκε την Κυριακή 11 

Ιουλίου 2021, λίγο μετά τις 17:30 (ώρα 
Ελλάδος) και παράλληλα με τη live εικόνα 
από την πτήση του Μπράνσον, διαμορφώ-
θηκε ένα ειδικό στούντιο, στο οποίο πα-
ρουσιάζονταν διάφορα σημαντικά ορόση-
μα γύρω από την πτήση. Οι συνδέσεις με 
τις κάμερες του VSS Unity ήταν τακτικές, 
ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρο-
νικό σημείο που το σκάφος έφτασε στα 
όρια του Διαστήματος. Γύρω στις 18:25 
(ώρα Ελλάδος) αποσπάστηκε το τμήμα 
του σκάφους που συνέχισε το ταξίδι προς 
το Διάστημα. Έφτασε στα 270.000 πόδια, 
πριν ξεκινήσει την πορεία του πίσω προς 
τη Γη. Η επιστροφή του διαστημόπλοιου 
στη Γη έγινε μέσω ενός συστήματος το 
οποίο θυμίζει το άθλημα της αντιπτέρισης 
(badminton), με το σκάφος να κατεβαίνει 
προς τα κάτω σαν το χαρακτηριστικό μπα-
λάκι με φτερά του αθλήματος. Το σκάφος 
προσγειώθηκε στη Γη γύρω στις 18:40 στο 
διαστημικό αεροδρόμιο του Νέου Μεξι-
κού, εν μέσω χειροκροτημάτων.

Όντας ο ίδιος στο πλήρωμα, ο Μπράνσον 
θα μπορέσει να αξιολογήσει πώς οι μελ-
λοντικοί πελάτες της Virgin Galactic θα βι-
ώνουν τα διαστημικά ταξίδια, ανακοίνωσε 
σχετικά η εταιρεία.
«Αποστολή μου να κάνω το όνειρο ενός 

ταξιδιού στο διάστημα πραγματικότητα 
για τα εγγόνια μου, για τα εγγόνια σας, 
για όλους» έγραψε ο 70χρονος δισεκα-
τομμυριούχος στα social media. Mάλιστα, 
ο Μπράνσον πήγε με ποδήλατο στο χώρο 
εκτόξευσης. 

ΠΟΙΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΜΑΖΙ  
ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΑΝΣΟΝ
Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι ο αστρο-

ναύτης 001. Μαζί του ταξίδεψαν η Beth 
Moses (αστροναύτης 002), ο Colin Bennett 
(αστροναύτης 003) και η Sirisha Bandla 
(αστροναύτης 004). Η πτήση έγινε με το 
VSS Unity, με πιλότους τους Dave Mackay 
και Michael Masucci, το οποίο αποδε-
σμεύτηκε από το «μητρικό» VMS Eve, το 
οποίο πιλόταραν οι CJ Sturckow και Kelly 
Latimer.

Μόλις έφτασε στα 50.000 πόδια, το μη-
τρικό σκάφος απελευθέρωσε το Unity, 
που είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο, 
φτερωτό διαστημικό σκάφος, που έχει 
σχεδιαστεί για να μεταφέρει έξι επιβά-
τες και δύο πιλότους στο διάστημα. Στο 
απόγειο του ταξιδιού, ο Μπράνσον, οι 
δύο πιλότοι και τα τρία στελέχη της Virgin 
Galactic είχαν για λίγα λεπτά την εμπειρία 
της έλλειψης βαρύτητας, ενώ θαύμασαν 
το μαύρο ουρανό και την καμπυλότητα 
της Γης.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ
Ο ανταγωνισμός ξεπερνά την προσωπική 

«κόντρα» των δύο βαθύπλουτων επιχει-
ρηματιών. Όλα παίζονται για το ποιος θα 
επικρατήσει πρώτος στο διάστημα επιχει-
ρηματικά, όταν αρχίσει να αναπτύσσεται 
ο διαστημικός τουρισμός. Ο Μπράνσον 
δραστηριοποιείται στον τομέα εδώ και 
χρόνια. Οι αρχικές προσπάθειές του ήταν 
αποτυχημένες. 

Η μεγαλύτερη αποτυχία συνέβη το 2014, 
όταν το SpaceShipTwo έπεσε σε δοκιμα-
στική πτήση πάνω από την Καλιφόρνια 
κι ένας πιλότος έχασε τη ζωή του. Έκτο-
τε ακολούθησαν κι άλλα εγχειρήματα. Η 
Virgin Galactic μετά από πολλές προσπά-
θειες έλαβε τελικά άδεια για τουριστικές 
πτήσεις στο διάστημα από την αρμόδια 
αμερικανική υπηρεσία (FAΙ).
Τόσο η FAI όσο και ειδικοί θέτουν το όριο 

για αντίστοιχες, ασφαλείς πτήσεις στα 
100 χιλιόμετρα πάνω από τη γη. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεσμευτικοί διε-
θνείς κανόνες. Τον χαρακτηρισμό «αστρο-
ναύτες» έχουν λάβει και πιλότοι της αμε-
ρικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που 
έχουν πετάξει έως 80,5 χλμ. πάνω από την 
επιφάνεια της γης. Πάντως, έστω και λίγες 
μέρες μετά τον Μπράνσον, ο Τζεφ Μπέζος 
αναμένεται να πετάξει ακόμα πιο μακριά 
στο διάστημα με το διαστημόπλοιο New 
Shepard. To όνομα είναι εμπνευσμένο 
από τον Άλαν Σέπαρντ, τον πρώτο Αμερι-
κανό που βρέθηκε στο διάστημα το 1961. 
Μάλιστα, το σύντομο ταξίδι του Μπέζος 
στο διάστημα αναμένεται στις 20 Ιουλίου, 
52 χρόνια ακριβώς μετά το πρώτο ταξίδι 
στη Σελήνη.

11 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
«Ονειρευόμουν να πετάξω στο διάστη-

μα από τότε που ήμουν πέντε χρονών» 
αναφέρει ο 57χρονος Μπέζος. Για να γίνει 
το όνειρό του πραγματικότητα, ο Μπέζος 
ίδρυσε πριν από περίπου 20 χρόνια τη δι-
αστημική εταιρεία Blue Origin. 

Το διαστημόπλοιο New Shepard έχει πε-
ράσει από πολλές δοκιμές και όλα δεί-
χνουν έτοιμα για τις 20 Ιουλίου. Με τον 
Μπέζος θα συνταξιδέψουν ο αδερφός του 
Μαρκ και ένας 82χρονος πρώην πιλότος. 
Το ταξίδι τους θα διαρκέσει μόλις 11 λε-
πτά σε ύψος 100 χλμ. από την επιφάνεια 
της γης. Ο διαστημικός σταθμός ΙSS κινεί-
ται σε ύψος 400 χλμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπέζος και 
Μπράνσον δε θα είναι οι πρώτοι επιχει-
ρηματίες που έχουν βρεθεί στο διάστημα. 
Ήδη το 2001 ο Αμερικανός επιχειρηματί-
ας Ντένις Τίτο είχε περάσει δύο εβδομά-
δες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχο-
ντας πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια. 
Έκτοτε, άλλοι δώδεκα «τουρίστες» έχουν 
βρεθεί στο διάστημα, ωστόσο όλα αυτά 
απέχουν ακόμη έτη φωτός από την ιδέα 
του μαζικού τουρισμού στο διάστημα. Ο 
σχεδιασμός και η αποστολή μιας διαστη-
μικής αποστολής κοστίζει υπέρογκα ποσά 
και οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι τε-
ράστιες.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ  
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Μέχρι στιγμής, μόνο ειδικά εκπαιδευμέ-
νοι αστροναύτες και κάποιοι, ελάχιστοι 
βαθύπλουτοι έχουν βρεθεί στο διάστη-
μα. Τόσο ο Μπράνσον όσο και ο Μπέζος, 
φιλοδοξούν να αλλάξουν αυτή την τάση. 
Και ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ με 
την εταιρεία SpaceX ανακοίνωσε το 2018 
ότι οι τουρίστες θα μπορούν σύντομα να 
πετούν γύρω από το φεγγάρι. Για το 2021 
η SpaceX μαζί με την αμερικανική Axiom 
Space και τη Nasa σχεδιάζουν τουριστική 
πτήση για τον ISS με τέσσερις άνδρες από 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ισραήλ, σύμ-
φωνα με ΜΜΕ. Κάθε «εισιτήριο» κοστίζει 
55 εκατομμύρια δολάρια.
Πάντως, ειδικοί εκτιμούν ότι οι δύο πτή-

σεις των Μπράνσον και Μπέζος διαφέ-
ρουν από όλες τις άλλες, διότι στέλνουν 
το μήνυμα για το άνοιγμα του διαστήμα-
τος στο μαζικό τουρισμό. Με ενδεχόμε-
νο κόστος γύρω στα 250.000 δολάρια τα 
ταξίδια στο διάστημα θα μπορούσαν να 
γίνουν στο μέλλον πιο προσιτά, σε σχέση 
με τα δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που 
απαιτούνται σήμερα.
© zouglaonline (με πληροφορίες από 
Deutsche Welle, The Wall Street Journal)

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Ο… ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Ο… ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρωτιά του Ρίτσαρντ Μπράνσον  Πρωτιά του Ρίτσαρντ Μπράνσον  
στο διάστημαστο διάστημα
Πρόλαβε τον Τζεφ Μπέζος για… 9 ημέρεςΠρόλαβε τον Τζεφ Μπέζος για… 9 ημέρες
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τι κι αν ο κορωνοϊός έπληξε με πρωτο-
φανή τρόπο τις οικονομίες όλων των 

χωρών και κατακρήμνισε το εισόδημα 
του μέσου πολίτη; Οι 50 πλουσιότερες 
οικογένειες στις ΗΠΑ, που κατέχουν ήδη 
περιουσίες πολλών δισεκατομμυρίων, κα-
τόρθωσαν να ξεπεράσουν όλες τις κρίσεις, 
από το 1983 μέχρι και σήμερα, και έχουν 
καταφέρει αυτές τις τελευταίες δεκαετίες 
να δεκαπλασιάσουν τις περιουσίες τους 
(κατά 1007% για την ακρίβεια)! 

Σωτήρης Σκουλούδης
© zougla.gr

Παράλληλα, με νόμιμους ή νομότυπους 
τρόπους, κατορθώνουν να γλιτώνουν δι-
σεκατομμύρια από φόρους, μεταφέρο-
ντας το βάρος βέβαια στο μέσο πολίτη, 
που πληρώνει ό,τι αναλογεί στην περιου-
σία του μέχρι και το τελευταίο σεντ...

Οικογένειες όπως οι Johnson, Rockefeller 
και Marriott, σύμφωνα με ανάλυση από 
το έγκυρο Institute for Policy Studies, δεν 
τα έχουν καταφέρει μόνο χάρη στους κα-
λούς οικονομικούς δείκτες των εταιρειών 
τους και στην αύξηση του τζίρου. Αυτές 
οι δυναστείες συστηματικά φοροδιαφεύ-
γουν, ώστε να επιτύχουν τα υπερκέρδη. 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δε, οι 
περιουσίες τους με κάποιον τρόπο αυξή-
θηκαν και πάλι! Συγκεκριμένα, ο πλούτος 
τους από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι 
τον Απρίλιο του 2021 αυξήθηκε κατά 1,2 
τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο αναλύει τις 
τεράστιες αρνητικές συνέπειες που έχει 
αυτή η υπέρ-συσσώρευση πλούτου στα 
χέρια των λίγων, σε κοινωνικό και οικο-
νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, αυτές 
οι δυναστείες αποκτούν τεράστια πολι-
τική και «φιλανθρωπική» ισχύ, ώστε να 
προωθούν τις δικές τους ατζέντες... Επί-
σης, οι οικογένειες αυτές καταφέρνουν 
να εμποδίσουν τις αυξήσεις φόρων των 
πλουσίων, δίνουν ελάχιστα σε φιλανθρω-
πίες, δημιουργούν λόμπι συμφερόντων 
και αξιοποιούν τα χρήματά τους, για να 
προωθούν «υπόγεια» περαιτέρω τα συμ-
φέροντά τους.

Ο Chuck Collins, συγγραφέας της σχετι-
κής έκθεσης, τονίζει: «Το θέμα δεν είναι 
ότι αυτές οι οικογένειες παραμένουν ζά-
μπλουτες, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο 

αυξάνεται ο πλούτος τους από γενιά σε 
γενιά. Αυτό δείχνει ότι έχουν βρει τρόπους 
να κρύβουν ή να ξεπλένουν τα χρήματα».

Πώς τα καταφέρνουν; Συνήθως... νόμι-
μα, εκμεταλλευόμενοι τρύπες στο φορο-
λογικό σύστημα, που τους επιτρέπουν να 
πληρώνουν ελάχιστα -ή και καθόλου- σε 
φόρους. Από την εποχή του προέδρου 
Ρίγκαν, οι πλουσιότεροι πληρώνουν ανα-
λογικά πολύ λιγότερα από όσο έκαναν 
ιστορικά. Ένας τρόπος είναι η κατοχή του 
κεφαλαίου και η συγκέντρωση τόκου από 
αυτό.

Έτσι, ποιος πληρώνει για το κράτος και 
τις κοινωνικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ; Μα 
φυσικά οι χαμηλότερες τάξεις...

Χαρακτηριστική είναι η νοοτροπία μιας 
απογόνου του Disney, της Abigali, η οποία 
έγραψε στα 21 της χρόνια: «Χρησιμοποί-
ησε οποιοδήποτε εργαλείο έχεις εντός 
των ορίων του νόμου ώστε να κρατή-
σεις όσα περισσότερα χρήματα μπορείς 
μακριά από τα χέρια της κυβέρνησης 
και των γραφειοκρατών, οι οποίοι άλ-
λωστε θα τα χρησιμοποιήσουν λάθος»… 
Με απλά λόγια, αυτό λέγεται φοροδια-
φυγή ή φοροαποφυγή…

Κάποια από τα μέτρα που προτείνονται 
στην έκθεση είναι η επιβολή ειδικού φό-
ρου μεγάλου πλούτου, ειδικού φόρου για 
την ανακούφιση των πληγέντων από την 
πανδημία, μεγαλύτεροι φόροι ακίνητης 
περιουσίας και επιβολή μεγάλου φόρου 
κληρονομιάς. Προτείνεται δε και η ποι-
νικοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων 
που προκαλούν αυτή τη φοροαποφυγή, 
νόμιμα μέχρι τώρα. 

Η έκθεση καταλήγει ως εξής: «Αν επιλέ-
ξουμε να ακολουθήσουμε το ίδιο μονοπά-
τι, οι οικογένειες με τον τεράστιο πλούτο 
που έχουν κληρονομήσει θα αποκτούν 
όλο και περισσότερο έλεγχο στα δημόσια 
πράγματα. Ωστόσο, μπορούμε να κινη-
θούμε σε διαφορετική κατεύθυνση. Να 
εφαρμόσουμε νέες οικονομικές πολιτικές 
που θα ενδυναμώνουν την κοινωνία στο 
σύνολό της και θα διασφαλίζουν ίσες ευ-
καιρίες και αξιοπρέπεια για όλους, όχι 
μόνο για τους λίγους»...

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ PROPUBLICA  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ 

ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ
Η ProPublica απέκτησε πρόσβαση στα 

φορολογικά στοιχεία των πιο πλούσιων 
επιχειρήσεων και τα πορίσματα που πα-
ρουσιάζει έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και 
φυσικά καταδεικνύουν την επιτακτική 
ανάγκη να υπάρξουν γενναίες φορολογι-
κές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ. 
Τα στοιχεία δείχνουν το αμελητέο – σε 

ορισμένες περιπτώσεις μηδενικό – ποσό 
που πληρώνουν σε φόρους δισεκατομ-
μυριούχοι, όπως οι Jeff Bezos, Elon Musk 
και Warren Buffett.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 25 πλουσιό-
τεροι άνθρωποι αύξησαν τις περιουσίες 
τους κατά 401 δισεκατομμύρια δολάρια 
μέσα σε 5 χρόνια, από το 2014 έως το 
2018. Πόσο φόρο πλήρωσαν; Μόλις 13,6 
δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή το 
3,4%. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγ-
μα του Warren Buffett, ο οποίος αύξησε 
την περιουσία του κατά 24,3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια και πλήρωσε φόρο μόλις 
23,7 εκατομμύρια. Δηλαδή το 0,1%. Αντί-
στοιχα είναι τα ποσά και για τον Jeff Bezos. 

Ο μέσος Αμερικανός είδε επίσης αύξη-
ση της περιουσίας του το ίδιο διάστημα, 
κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής των 
ακινήτων. Η περιουσία του, λοιπόν, αυξή-
θηκε κατά 65.000 δολάρια την ίδια πεντα-
ετία, μόνο που ο φόρος που πλήρωσε για 
το ίδιο διάστημα ήταν... σχεδόν αυτό το 
ποσό, δηλαδή 62.000 δολάρια! Κι αυτό, 
διότι φυσικά ο μέσος Αμερικανός ζει με 
το εισόδημά του, το οποίο φορολογείται...

Ή αλλιώς, η περιουσία των 25 πλουσι-
ότερων Αμερικανών το 2018 ανερχόταν 
στο 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό 
αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα 14,3 
εκατομμυρίων μέσων Αμερικανών. 
Οι πρώτοι πλήρωσαν φόρο 1,9 δισεκα-

τομμύρια για τα κέρδη τους. Αντίστοι-
χα, αυτοί οι 14,3 εκατομμύρια Αμερικα-
νοί πλήρωσαν 143 δισεκατομμύρια για το 
ίδιο ποσό!
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση 

του Jeff Bezos. Το 2007 δεν πλήρωσε τί-
ποτα σε φόρους. Αυτό το... επίτευγμα το 
κατάφερε και το 2011. Η αποτίμηση της 
περιουσίας του τότε ήταν στα 18 δισεκα-
τομμύρια. Κι επειδή δήλωσε ότι οι απώ-
λειές του από τις επενδύσεις υπερέβαιναν 
το εισόδημά του, το κράτος τού παρείχε 
και... εισόδημα 4.000 δολαρίων για τα 
παιδιά του!
Το 2018, δε, ο Elon Mask, ο δεύτερος 

πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, επί-
σης πλήρωσε... μηδέν σε φόρους. Το ίδιο 
και για τον Michael Bloomberg. Μάλιστα, 
ο George Soros το καταφέρνει αυτό επί 
τρεις συνεχόμενες χρονιές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι πλουσιότε-
ροι άνθρωποι του κόσμου κατορθώνουν 
να πληρώσουν ελάχιστα χρήματα ή και 
καθόλου και μάλιστα απολύτως νόμιμα.
Πώς γίνεται αυτό;
-Με τη διατήρηση του κεφαλαίου, είτε 

σε ακίνητη περιουσία είτε σε μετοχές. Τα 
κέρδη από αυτές τις αξίες δε φορολογού-
νται, εκτός αν πουληθούν.
-Με τις φιλανθρωπικές δωρεές, με τις 

οποίες επιτυγχάνουν μεγάλες φοροαπαλ-
λαγές. 
-Με τη λήψη μεγάλων δανείων, τα οποία 

φυσικά είναι αφορολόγητα. Ο κάτοχος του 
δανείου πληρώνει μονοψήφιο επιτόκιο 
και κερδίζει όλο το φόρο, αφού το σύστη-
μα δεν το θεωρεί εισόδημα.
-Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς.
Η ProPublica ζήτησε από τους ανθρώ-

πους αυτούς να σχολιάσουν την έρευνά 
τους. Εκπρόσωπος του George Soros είπε 
ότι ο επιχειρηματίας έχασε χρήματα σε 
επενδύσεις το διάστημα 2016-2018, άρα 
δεν οφείλει φόρους. Αρνήθηκε δε να 
απαντήσει αναλυτικά. Το ίδιο και ο Elon 
Musk, ο οποίος αρκέστηκε να απαντήσει 
με ένα... ερωτηματικό (?).
Τι μπορεί να αλλάξει; Η κυβέρνηση του 

Μπάιντεν κινείται δειλά προς αυτή την κα-
τεύθυνση με την αύξηση της φορολογίας 
για όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από 
400.000 δολάρια από το 37% στο... 39,6% 
και με πρόβλεψη για αύξηση των εταιρι-
κών φόρων. Ελάχιστη διαφορά μπορούν 
να επιφέρουν αυτά τα μέτρα.
Το άρθρο της ProPublica κλείνει με το 

μυστικό που ξέρουν όλοι οι δισεκατομ-
μυριούχοι και το οποίο αποκαλύφθηκε με 
τη δήλωση του Warren Buffett το 2011: 
«Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος των τάξεων, 
ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευ-
ταία 20 χρόνια. Η τάξη μου κερδίζει». 

Διαβάστε τη μελέτη αναλυτικά  
ΕΔΩ στην αγγλική γλώσσα: 

www.propublica.org/article/the-secret-
irs-files-trove-of-never-before-seen-

records-reveal-how-the-wealthiest-avoid-
income-tax

Πώς οι πάμπλουτοι του Πώς οι πάμπλουτοι του 
πλανήτη δεκαπλασίασαν πλανήτη δεκαπλασίασαν 
την περιουσία τουςτην περιουσία τους
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το  πραξικόπημα  κατά  του  Μακαρίου, 
που εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974, 

ήταν αιματηρό και  χρειάστηκε δύο ημέρες 
για να επικρατήσει πλήρως. Σε συνδυασμό 
με  τη  διαφυγή  του Μακαρίου,  δεν  άφησε 
τους  χουντικούς  συνωμότες  να  χαρούν  το 
«θρίαμβό»  τους.  Την  αρχική  ευφορία  δι-
αδέχθηκε  η  αμηχανία  και  στη  συνέχεια  η 
ανησυχία  και  η  αναστάτωση.  Τα  γεγονότα 
είχαν λάβει διαφορετική τροπή απ’ ότι υπο-
λόγιζαν.

Στις 16 Ιουλίου ο Μακάριος πέταξε με βρε-
τανικό αεροπλάνο στη Μάλτα και από εκεί 
στο  Λονδίνο  το  βράδυ  της  ίδιας  ημέρας. 
Την  επομένη,  17  Ιουλίου,  ο Μακάριος  έγι-
νε  δεκτός  από  το  Βρετανό  πρωθυπουργό 
Χάρολντ Γουίλσον και τον υπουργό Εξωτε-
ρικών Τζέιμς Κάλαχαν, ηγετικά στελέχη του 
Εργατικού Κόμματος, που κυβερνούσε εκεί-
νη την περίοδο τη Μεγάλη Βρετανία. 
Και οι δύο τον διαβεβαίωσαν ότι η Μεγάλη 
Βρετανία  εξακολουθεί  να  τον  αναγνωρίζει 
ως το νόμιμο πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Ωστόσο, την  ίδια ημέρα, δέχονται 
για  διαβουλεύσεις  και  τον  Τούρκο  πρωθυ-
πουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ,  ο  οποίος  τους 
προτείνει να αναλάβουν κοινή δράση Τουρ-
κία  και  Μεγάλη  Βρετανία  ως  εγγυήτριες 
δυνάμεις στην Κύπρο. Οι Βρετανοί απορρί-
πτουν την εισήγηση Ετσεβίτ και ταυτόχρονα 
τον αποτρέπουν να αναλάβει οποιαδήποτε 
στρατιωτική  επέμβαση  στην  Κύπρο.  Η  δή-
λωσή τους ήταν σε επίπεδο ευχολογίου, αν 
κρίνουμε από  το  αποτέλεσμα,  δηλαδή  την 
τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου.

Στις 17  Ιουλίου δραστηριοποιείται έντονα 
και ο αμερικανικός παράγων, που φαίνεται 
αρχικά να έχει υποτιμήσει το θέμα, καθώς 
είναι απασχολημένος με σοβαρότερα πράγ-
ματα  (Σκάνδαλο  Γουοτεργκέιτ,  σχέσεις  με 
Σοβιετική Ένωση, ασφάλεια Ισραήλ κ.ά). 
Ο  Υπουργός  Εξωτερικών  Χένρι Κίσινγκερ 
αναθέτει  στον  υφυπουργό  του  Τζόζεφ Σί-
σκο  να  μεταβεί  στο  Λονδίνο,  την  Άγκυρα 
και  την  Αθήνα,  για  την  αποφυγή  πολεμι-
κών  ενεργειών.  Τον  συνοδεύει  ο  βοηθός 
Υπουργός Άμυνας, Ρόμπερτ Έλσγουορθ. Το 
κατεστημένο  της  αμερικάνικης  εξωτερικής 
πολιτικής  είχε  πάρει  την  απόφαση  να  μην 
παρέμβει  δυναμικά.  «Δε θα μπορέσουμε 
να συγκρατήσουμε την Τουρκία, αν σημειω-
θεί και νέα ανάφλεξη στο νησί» είχε δηλώ-
σει στις 23 Ιανουαρίου του 1968 ο Σάιρους 
Βανς, σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβου-
λίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.
Στις  18  Ιουλίου  ο  Σίσκο  και  η  συνοδεία 
του φθάνουν στην Αθήνα και συναντώνται 
με  τον  άχρωμο  πρωθυπουργό  της  χού-
ντας  Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο,  πρωί 
και απόγευμα. Στην πρωινή σύσκεψη παρών 
ήταν  και  ο  ισχυρός  ανήρ  του  καθεστώτος, 
ταξίαρχος  Δημήτριος Ιωαννίδης, ο  οποίος 
αποχώρησε  οργισμένος  με  τη  φράση  «Αν 
οι Τούρκοι θέλουν πόλεμο θα τον έχουν», 
όταν δέχθηκε πιέσεις από τον Σίσκο για πα-
ραχωρήσεις στους Τουρκοκυπρίους. Το βρά-
δυ της ίδιας ημέρας φθάνει η πληροφορία 
στην Αθήνα για στρατιωτικές  κινήσεις στις 
τουρκικές ακτές απέναντι από την Κύπρο. 
Η πληροφορία αυτή δεν ανησυχεί την ηγε-
σία  των  ενόπλων  δυνάμεων,  η  οποία  την 
εντάσσει  στα  συνήθη  για  την  εποχή στρα-
τιωτικά  γυμνάσια  των  Τούρκων.  Πάντως, 
λαμβάνει κάποια πρώτα μέτρα, με την απο-
στολή δύο υποβρυχίων στ’ ανοιχτά της Ρό-
δου κι ενός σμήνους αεροσκαφών F-84 στην 
Κρήτη. 
Στις  19  Ιουλίου,  ο  Μακάριος  φθάνει  στη 
Νέα Υόρκη και το απόγευμα της ίδιας ημέρα 
απευθύνεται  ενώπιον  του  συνεδριάζοντος 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναφέ-
ρεται στη διαμορφωθείσα κατάσταση στην 
Κύπρο.

Ο  Μακάριος  καταγγέλλει  το  στρατιωτικό 
καθεστώς  των  Αθηνών  για  παραβίαση  της 
ανεξαρτησίας  και  της  κυριαρχίας  της  Κυ-
πριακής  Δημοκρατίας  και,  μεταξύ  άλλων, 
τονίζει: «Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να 
χρησιμοποιήσει όλους τους τρόπους και εις 
την διάθεσίν του μέσα, ώστε η συνταγμα-
τική τάξις εν Κύπρω και τα συνταγματικά 
δικαιώματα του λαού της Κύπρου να απο-
κατασταθούν άνευ καθυστερήσεως […] Το 
πραξικόπημα της ελληνικής χούντας είναι 
μια εισβολή και εκ των συνεπειών της θα 
υποφέρει όλος ο λαός της Κύπρου, αμφότε-
ροι Έλληνες και Τούρκοι […] Το Συμβούλιον 
Ασφαλείας πρέπει να καλέσει το στρατιωτι-
κόν καθεστώς της Ελλάδος να ανακαλέση εκ 
Κύπρου τους Έλληνας αξιωματικούς […] και 
να θέση τέρμα εις την εισβολήν αυτού εις 
Κύπρον…».
Την ίδια περίπου ώρα που ο Μακάριος μι-
λούσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
ο Σίσκο συναντούσε στην Άγκυρα την τουρ-
κική ηγεσία. Ο Ετσεβίτ του επισημαίνει ότι 
συνεδριάζει  το  υπουργικό  συμβούλιο  για 
τη λήψη αποφάσεων. Ο Σίσκο καταλαβαίνει 
ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να δρά-
σουν και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Στις 
4 το πρωί της 20ης Ιουλίου ο Τούρκος πρω-
θυπουργός  του ανακοινώνει ότι  η  Τουρκία 
θα επέμβει στην Κύπρο. 
Τα τουρκικά αποβατικά ήδη έχουν ξεκινή-
σει από τη Μερσίνα, με προορισμό την πε-
ριοχή της Κερύνειας...

© SanSimera.gr

Εκείνες τις ημέρες στην  
Άγκυρα (18 Ιουλίου 1974),  

οι εφημερίδες καλλιεργούν  
κλίμα πολεμικό. 
Στη μεγάλης κυκλοφορίας  
εφημερίδα Χουριέτ  
δημοσιεύεται το ανθελληνικό 
ποίημα Kin (Το Μίσος):

ΤΟ ΜΙΣΟΣ
Όσο υπάρχει ο πρόστυχος  

ο Έλληνας σ’ αυτό τον κόσμο 
δε βγαίνει μα τον Αλλάχ  
αυτό το μίσος από μέσα μου. 
Σαν στέκομαι και τον κοιτάζω  
τον σκύλο 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό  
το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια 
δεν σβήνουν ένα μίσος.

Εκδίκηση να πάρω είναι  
ο μοναδικός μου στόχος 
σαν αναμετρηθώ  
στης μάχης το πεδίο 
χιλίων γκιαούρηδων  
τα κεφάλια να κλαδέψω  
σε μια μέρα 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό  
το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων  
τα κεφάλια δεν σβήνουν  
ένα μίσος.

Τα κεφάλια τριάντα  
χιλιάδων να πολτοποιούσα 
Τα δόντια δέκα χιλιάδων  
με την τανάλια να έβγαζα 
εκατό χιλιάδων τα πτώματα  
να σκορπούσα στις ρεματιές 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό  
το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων  
τα κεφάλια δεν σβήνουν  
ένα μίσος.

Ο κόσμος όλος ξέρει πόσο  
ανώτερος είναι ο Τούρκος 
και πόση κακοήθεια  
φωλιάζει στο μυαλό  
του Έλληνα πέντε χιλιάδων  
τα πτώματα να έκαιγα  
στους κλιβάνους 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό  
το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων  
τα κεφάλια δεν σβήνουν  
ένα μίσος.

Σαράντα χιλιάδες τους  
να σούβλιζα με την λόγχη μου, 
ογδόντα χιλιάδες τους  
να έστελνα στην κόλαση 
εκατό χιλιάδες τους  
να κρεμούσα στο σκοινί 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό  
το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων  
τα κεφάλια δεν σβήνουν  
ένα μίσος!Ο Μακάριος στο Σ.Α. του ΟΗΕ

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Κίσινγκερ

Κύπρος: Από το Κύπρος: Από το 
Πραξικόπημα  Πραξικόπημα  
στην Εισβολήστην Εισβολή
Μετά τις συναντήσεις του με τον  Μετά τις συναντήσεις του με τον  
Χάρολντ Γουίλσον και τον Χένρι Κίσιγκερ,  Χάρολντ Γουίλσον και τον Χένρι Κίσιγκερ,  
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απευθύνθηκε  ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απευθύνθηκε  
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ...στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ... Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και  Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και  

ο Βρετανός πρωθυπουργός Χ. Γουίλσονο Βρετανός πρωθυπουργός Χ. Γουίλσον

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

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

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

1821 - 2021
200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΡΩΣΊΑ ΚΑΊ Η Η ΡΩΣΊΑ ΚΑΊ Η   
Ελληνική ΕπανάστασηΕλληνική Επανάσταση  

Η Ναυμαχία στο Ναβαρίνο όπως την απεικόνισε ο Ρώσος 
ζωγράφος  Ιβάν Κονσταντίνοβιτς Αϊβαζόφσκι το 1846 
|Μουσείο της Ναυτικής Σχολής (Αγία Πετρούπολη)

»»» ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Η Φιλική Εταιρεία χάλασε αυτά τα μα-
κροπρόθεσμα συνετά σχέδια με την 

επαναστατική της δράση, η οποία είχε 
και ως σκοπό να εκβιάσει, κατά κάποιον 
τρόπο, την επέμβαση της Ρωσίας υπέρ 
των Ελλήνων. 
Την ημέρα που ο Αλέξανδρος Υψηλά-

ντης διάβασε την επιστολή αποκήρυξης 
της Ελληνικής Επανάστασης, που ο Καπο-
δίστριας έγραψε με εντολή του Τσάρου, 
ένιωσε διπλά προδομένος. 

Αριστείδης Χατζής* 
© Protagon.gr

Δεν ήταν μόνο τα λάθη του Υψηλάντη 
που οδήγησαν στην κατάρρευση της Επα-
νάστασης στη Μολδοβλαχία αλλά και το 
ψυχολογικό σοκ της συνειδητοποίησης 
ότι τελικά δε βρίσκονταν οι Ρώσοι πίσω 
απ’ όλα αυτά. Οι Έλληνες ήταν μόνοι 
τους. 
Όμως η Φιλική Εταιρεία και η Επανά-

σταση έγιναν γιατί υπήρχε η Ρωσία να 
δημιουργήσει τις κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτικές προϋποθέσεις. 
Στις αρχές του 19ου αιώνα κανείς δεν εν-

διαφερόταν για τους Έλληνες στη Δυτική 
Ευρώπη παρά μόνο οι διανοούμενοι, που 
πολύ συχνά μάλιστα τους αντιμετώπιζαν 
με συμπάθεια αλλά και περιφρόνηση, με 
οίκτο αλλά και με πολλές αμφιβολίες, για 
το αν τελικά άξιζαν αυτοί οι υποταγμένοι 
κάτοικοι των Βαλκανίων την ελευθερία 
τους. 
Δε συνέβαινε το ίδιο με τους Ρώσους. 

Ο φιλορώσος αλλά αξιόπιστος Φιλήμων 
γράφει κάτι που πρέπει να το λάβουμε 
σοβαρά υπόψη γιατί, νομίζω, εξέφραζε 
πολλούς Έλληνες της εποχής, ιδίως όσους 
είχαν ζήσει ως εμιγκρέδες σε ρωσικό έδα-
φος: 
«Ο Έλλην όχι μόνον δεν έχαιρε καμμίαν 

τιμήν πολιτικήν πλησίον του άλλου Κό-
σμου, αλλά και εμισείτο καταφρονούμε-
νος και μη κρινόμενος ουδέ άξιος ταφής 
εις τον θάνατον του. Οι άνθρωποι του 
Βορέως [οι Ρώσοι] τον μετεχειρίσθησαν 
εξ εναντίας ως ένα αδελφόν. Πλησίον 
τούτων εύρεν ούτος καταφύγιον εις τας 
αμηχανίας του, περίθαλψιν εις τας δυ-
στυχίας του, ευκολίας εμπορικάς, τιμάς 
στρατιωτικάς και πολιτικάς, και ελπίδας 
σοβαράς περί της μελλούσης τύχης του. 
Δια τους λόγους αυτούς δεν ηρνήθη εις 
καμμίαν περίστασιν σχεδόν την προς αυ-
τούς ηθικήν εμπιστοσύνην του». 
Σε ένα άλλο γλαφυρό απόσπασμα ο 

υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο Φωτά-
κος, περιγράφει τη ζωή των Ελλήνων σε 
μια ρωσική πόλη. 
Περιγράφει πως οι Έλληνες εκεί ξεπερ-

νούν το φόβο, καθαρίζουν τον εαυτό 
τους εσωτερικά και εξωτερικά, το πώς 
αισθάνονται άνθρωποι για πρώτη φορά 
στη ζωή τους, καθώς προχωρούν ανέμε-
λοι στους δρόμους, ακούνε τις καμπάνες 
να χτυπάνε δυνατά και κάνουν το σταυρό 
τους περήφανα. 
Κυρίως όμως, με ποιον τρόπο οι δύο 

τόσο διαφορετικές εμπειρίες βάζουν φω-
τιά στο φυτίλι της Επανάστασης. 
Παρά την απογοήτευση μετά τα Ορλω-

φικά και την εγκατάλειψη του Κατσώνη 
στη συνέχεια, ο σύνδεσμος παραμένει 
ισχυρός. 
Οι Έλληνες, πιο ώριμοι πια, αντιλαμβά-

νονται ότι η Ρωσία έχει τα δικά της συμ-
φέροντα και θα τα επιδιώξει και σε βάρος 
των Ελλήνων αν χρειαστεί. 
Αλλά διαπιστώνουν ταυτόχρονα ότι 

υπάρχει ακόμα γνήσιο ενδιαφέρον των 
Ρώσων για τους Έλληνες, οι οποίοι επω-
φελούνται από την προστασία και τη 
στενή αυτή σχέση (π.χ. μετά τη Συνθήκη 
του Κιουτσούκ – Καϊναρτζή) και αντιλαμ-
βάνονται ταυτόχρονα ότι αν υπάρξει κά-
ποια ευκαιρία αυτή θα προέλθει από τη 

Ρωσία, από πουθενά αλλού. 
Η σχέση αυτή θα σπάσει το Μάρτιο του 

1821. Η εμμονή του Ρώσου Αυτοκράτο-
ρα, του Αλέξανδρου, με το status quo, η 
επιρροή που του ασκεί ο Μέτερνιχ («εί-
χες δίκιο σε όλα, πες μου τι θέλεις να 
κάνω και θα το κάνω» θα του πει ο Αλέ-
ξανδρος στο Λάιμπαχ) και το σκιάχτρο 
των φιλελεύθερων επαναστάσεων που 
τρομοκρατεί το Ρώσο Αυτοκράτορα, θα 
φέρει τους Έλληνες απέναντι από τους 
Ρώσους για πρώτη φορά. 
Παρά την ύπαρξη μεγάλης φιλοπόλε-

μης μερίδας στη Ρωσία, που πιέζει συ-
στηματικά τον Αλέξανδρο να κηρύξει τον 
πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
αυτός δε θα το κάνει, οδηγώντας τον Κα-
ποδίστρια σε απελπισία, ενώ τελικά τον 
εξαναγκάζει σε παραίτηση. 
Ο Αλέξανδρος ανέχεται, ουσιαστικά, 

το αδιανόητο, τη βάρβαρη εκτέλεση του 
Πατριάρχη, των αρχιερέων, τις σφαγές χι-
λιάδων χριστιανών, εκτοξεύοντας απλώς 
έμμεσες απειλές. 
Ακόμα και οι Ρώσοι πολίτες που στην 

αρχή είναι ψυχικά κοντά στους Έλληνες, 
αλλάζουν διάθεση. 
Στο Σκουλένι, καθώς ο Αθανάσιος Καρ-

πενησιώτης αμύνεται ηρωικά, στην αντί-
περα όχθη του Προύθου οι Ρώσοι στρατι-
ώτες (με εντολή να παραμείνουν ουδέτε-
ροι) και οι Ρώσοι πολίτες μαζί με τους Έλ-
ληνες τον επευφημούν, ενώ διασώζουν 
και περιθάλπουν εκατοντάδες νεαρούς 
στρατιώτες που περνούν το φουσκωμένο 
ποτάμι. 
Αλλά αργότερα, ενώ καταφτάνουν φι-

λέλληνες για να πολεμήσουν υπέρ των 
Ελλήνων ακόμα κι από τις Η.Π.Α., δεν κα-
τεβαίνει σχεδόν κανένας Ρώσος. 
Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι 

Ιταλοί, οι Πολωνοί είναι αυτοί που χύ-
νουν το αίμα τους για την Ελλάδα. Όταν ο 
Μπάιρον φτάνει στο Μεσολόγγι, ο Πού-
σκιν, που παραλίγο να ακολουθήσει τον 

Υψηλάντη, εκφράζεται άσχημα για τους 
Έλληνες και την Επανάσταση. 
Αλλά το χειρότερο είναι αυτό: οι Έλλη-

νες που δεν έχουν πια τη βοήθεια των 
Ρώσων θα πρέπει να αποδείξουν στην 
υπόλοιπη Ευρώπη ότι η Επανάστασή 
τους δεν είναι υποκινούμενη από αυ-
τούς. Τους χρεώνεται, δηλαδή, μια σχέση 
που δεν έχουν πια. 
Θα πρέπει ταυτόχρονα να βρουν νέους 

συμμάχους και, αν είναι δυνατόν, να ξα-
ναφέρουν τους Ρώσους δίπλα τους. Το 
πώς το πετυχαίνουν είναι μια άλλη ιστο-
ρία. 
Η ρωσική επιρροή στην Ελληνική Επανά-

σταση δε σταματά εδώ. 
Το σχέδιο των 3 Ηγεμονιών, η άνοδος 

στο θρόνο του Νικόλαου, η πλειοδοσία 
της περιόδου 1826-27, το Ναβαρίνο, ο 
Ρωσοτουρκικός Πόλεμος και η Συνθήκη 
της Αδριανούπολης, η γενναιόδωρη βο-
ήθεια στον Καποδίστρια, το δάνειο στον 
Όθωνα, η εμφάνιση συγκροτημένου φι-
λορωσικού κόμματος, η δίκη του Κολοκο-
τρώνη και πολλά άλλα γεγονότα, διαμορ-
φώνουν σταδιακά μια πολύπλοκη σχέση, 
πολύ διαφορετική όμως από εκείνη που 
υπήρχε μέχρι το Μάρτιο του 1821. 
Μια σχέση που θα διαμορφωθεί στα-

διακά μέχρι τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Η 
Ελλάδα όμως ήδη βρίσκεται σε έναν 
πολύ διαφορετικό αστερισμό, είναι 
πλέον η πιο αξιόπιστη σύμμαχος της 
Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή.  

■ ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

*Ο Αριστείδης Χατζής είναι καθηγητής 
Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής 
Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελε-
τών (ΚΕΦίΜ). Το παρόν κείμενο βασίζεται 
στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του με τίτλο 
«The Noblest Cause: The 1821 Greek War of 
Independence» που στις ΗΠΑ και σε ελλη-
νική μετάφραση από τις Εκδόσεις Παπαδό-
πουλος. 
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Sofia Bevarly: 
Η «τούρμπο» 
καλλονή και 
πρώην φίλη  

του Μπιλζέριαν 
Το κορίτσι με τις… καμπύλες που 

βλέπετε, υπήρξε στο πρόσφατο 
παρελθόν φιλενάδα του Νταν Μπιλζέ-
ριαν, του πάμπλουτου παίκτη πόκερ. 
Είναι η Σοφία Μπέβαρλι, 25 ετών και 
μοντέλο μαγιό και εσωρούχων. 
Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστή-

μιο της Φλόριντα που είναι η ιδιαί-
τερη πατρίδα της, αν και τώρα μένει 
στο Λας Βέγκας, εφόσον και στην ίδια 
αρέσει το πόκερ. 
Η Σοφία, που είναι και φιλόζωη, έχει 

πλέον πάνω από 1,6 εκ. φίλους που 
την ακολουθούν στο Instagram, όχι 
άδικα, αν δει κανείς τα προσόντα που 
διαθέτει…

Sex and the City: Η πρώτη επίσημη 
φωτογραφία του reboot είναι γεγονός!

Το Sex and the City ετοιμάζεται 
να επιστρέψει μέσα στο 2021. 

Ο τίτλος τώρα θα είναι «And Just 
Like That...» και η τέταρτη της γυ-
ναικείας παρέας, η Kim Cattrall, η 
οποία υποδύθηκε τη Samantha, δε 
θα επιστρέψει στο πλατό για γυρί-
σματα.
Οι τηλεοπτικές Carrie, Miranda 

και Charlotte επέστρεψαν 
ανανεωμένες στο Μανχάταν, με 
την πρώτη επίσημη φωτογραφία 
του «And Just Like That» να κάνει 

το γύρο του διαδικτύου.
Η Sarah Jessica Parker, η 

Cynthia Nixon και η Kristin Davis 
φωτογραφήθηκαν την πρώτη 
ημέρα των γυρισμάτων, γεγονός 
για το οποίο είχε ενημερώσει η 
πρωταγωνίστρια. 
Είναι η πρώτη φωτογραφία που τις 

βλέπουμε ξανά μαζί να υποδύονται 
τους iconic χαρακτήρες τους, 
ύστερα από τη δεύτερη ταινία του 
franchise.

© govastileto.gr

MEGHAN MARKLE – PRINCE HARRY

Η βράβευση για  
την απόφασή τους  
να κάνουν μόνο  
δύο παιδιά   

Η κοινωφελής ορ-
γάνωση της Μ. 

Βρετανίας Population 
Matters επέλεξε να 
βραβεύσει τη Meghan 
Markle και τον πρίγκι-
πα Harry για την από-
φασή τους να απο-
κτήσουν μόνο δύο 
παιδιά.
Ο στόχος της συγκε-

κριμένης οργάνωσης 
είναι η διατήρηση ενός βιώσιμου πληθυσμού στον 
πλανήτη, γι αυτό οι εκπρόσωποί του χαρακτήρισαν 
«φωτισμένη» την επιλογή του ζευγαριού να δηλώσει 
πως δεν προτίθεται να κάνει άλλους απογόνους, μετά 
τον 2 ετών Archie και τη νεογέννητη Lilibet.
Σύμφωνα με το Population Matters, η αύξηση του πα-

γκόσμιου πληθυσμού συμβάλλει δραματικά στην κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, την εξαφάνιση της βιο-
ποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την εξάντληση 
των φυσικών πόρων.
«Επιλέγοντας και δηλώνοντας δημόσια την πρόθεσή 

τους να περιορίσουν την οικογένειά τους σε δύο παι-
διά, ο Δούκας και η Δούκισσα τού Sussex βοηθούν στην 
εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για εκείνα και 
δίνουν ένα σωστό πρότυπο σε άλλες οικογένειες», δή-
λωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.
«Οι μικρότερες οικογένειες μειώνουν το ανθρώπινο 

αποτύπωμα στη Γη και διασφαλίζουν καλύτερες προο-
πτικές για τα παιδιά μας, τα παιδιά τους και τις μελλο-
ντικές γενιές, προκειμένου να ζήσουν σε έναν υγιή πλα-
νήτη. Eπαινούμε το Δούκα και τη Δούκισσα του Sussex 
γι αυτή τη φωτισμένη απόφαση αλλά και για το ότι επι-
βεβαιώνουν πως μια μικρή οικογένεια είναι επίσης μια 
ευτυχισμένη οικογένεια».

© govastileto.gr

Έγκυος η Σκάρλετ Τζοχάνσον
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, 

Σκάρλετ Τζοχάνσον, περιμένει το 
πρώτο της παιδί με το σύζυγο Κόλιν 
Τζοστ, σύμφωνα με την Page Six. 
«Πλησιάζει η ώρα να γεννήσει η Σκάρ-

λετ. Και εκείνη και ο Κόλιν είναι ενθου-
σιασμένοι» δήλωσε πρόσωπο κοντά στο 
ζευγάρι. «Η Σκάρλετ είναι έγκυος, αλλά 
θέλει να το κρατήσει μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας. Επέλεξε να κρατήσει 
χαμηλό προφίλ» ανέφερε άλλη πηγή.
Η 36χρονη Σκάρλετ Τζοχάνσον βρέθηκε 

στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στις αρχές 
Ιουνίου, όταν δεν παρευρέθηκε στις εκ-

δηλώσεις πρώτης προβολής της ταινίας 
«Black Widow». Έτσι, άρχισαν να δημι-
ουργούνται φήμες για ενδεχόμενη εγκυ-
μοσύνη.
Η Γιόχανσον επέλεξε να κάνει μόνο εμ-

φανίσεις μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, 
δίνοντας και μια συνέντευξη στο «Tonight 
Show» με το πλάνο να είναι πάνω από 
τους ώμους της. Απουσίαζε επίσης από 
την προβολή της ταινίας «Black Widow» 
στα Χάμπτονς, ενώ βρισκόταν ο συμπρω-
ταγωνιστής της Ντέιβιντ Χάρμπουρ.
Πρόκειται για το δεύτερο παιδί της 

ηθοποιού. Η ηθοποιός Σκάρλετ Τζοχάν-

σον και ο σεναριογράφος του «Saturday 
Night Live» Κόλιν Τζοστ, παντρεύτηκαν 
υπό άκρα μυστικότητα τον Οκτώβριο του 
2020. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώ-
νιας αγάπης, σε μια σεμνή τελετή με τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο γάμος αυ-
τός είναι ο πρώτος για τον Τζοστ, ενώ η 
Σκάρλετ Τζοχάνσον έχει παντρευτεί άλλες 
δύο φορές: τον ηθοποιό Ράιαν Ρέινολντς, 
από το Σεπτέμβριο του 2008 έως το Δε-
κέμβριο του 2010, αλλά και τον Ρομάν 
Ντουριάκ, από το 2014 έως το 2017, με 
τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Ρό-
ουζ Ντόροθι Ντουριάκ.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

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
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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	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.
Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε 

καιρό να μιλήσουμε για το επείγον θέμα.
Μ-Ποιο θέμα;
Α-Για τις διακοπές. Τι θα γίνει, θα πάμε 

στη Ελλάδα φέτος;
Μ-Θα το ήθελα πολύ αλλά όπως σου είχα 

πει έχω αρχίσει ανακαινίσεις – σκάλες, πα-
τώματα ντουλάπια – και δε νομίζω ότι θα 
είναι σωστό να τα παρατήσω.

Α-Το είπες και το ‘κανες. Έβαλες τον 
αντρούλη σου σε εργολαβίες ξυλείας.

Μ-Ακριβώς. Λοιπόν, απ’ ότι καταλαβαί-
νεις, φέτος δεν πάμε διακοπές.

Α-Κρίμα και θα περνούσαμε ωραία…
Μ-Και που έχεις σκοπό να πάτε;
Α-Κοντά σε κάτι συγγενείς, στο Βόλο. 
Μ-Θα μείνετε στο σπίτι τους;
Α-Αν και έχει πολλά δωμάτια, ξέρεις τι 

ιδιότροπος είναι ο Μενέλαος. Θέλει να 
κυκλοφορεί όπως θέλει όταν πάμε διακο-
πές. Μάλιστα δεν στο κρύβω, καμιά φορά 
κυκλοφορεί σαν τον Αδάμ χωρίς το… φύλο 
συκής! 

Μ-Κι εσύ;
Α-Τι εγώ;
Μ-Πως κυκλοφορείς;
Α-Καταλαβαίνεις ότι δεν έχω άλλη επιλο-

γή από το να παίξω κι εγώ την… Εύα.
Μ-Αμαρτωλοί…
Α-Ναι, κοίτα ποιος μιλά. Τράβα με κι ας 

κλαίω. Ξέχασες που είχες πάει σ’ εκείνη την 
παραλία με τους γυμνιστές με τον Αγαμέ-
μνονα. 
Μ-Που το θυμήθηκες αυτό;
Α-Όπως ξέρεις έχω καλό μνημονικό.
Μ-Ναι, που να μην είχες. Εν πάση περί-

πτωση, θα πάτε μόνο στο Βόλο;
Α-Φυσικά και όχι. Κλείσαμε ξενοδοχείο 

εκεί κοντά στην Αλόννησο και από εκεί 
όπως ξέρεις μπορούμε να πεταχτούμε στη 
Σκιάθο και στα άλλα νησιά.

Μ-Και πότε με το καλό;
Α-Πολύ σύντομα. Την ερχόμενη Κυριακή 

που μας έρχεται!
Μ-Καλά και μου το λες τελευταία ώρα;
Α-Δε φταίω εγώ. Ήθελα να σου τα πω την 

περασμένη εβδομάδα, αλλά καθώς ήμουν 
έτοιμη, σταμάτησες τη κουβεντούλα μας 
γιατί θα σου καιγόταν το φαγητό. Το θυμά-
σαι;

Μ-Ναι παραλίγο τα γεμιστά μου θα γινό-
ντουσαν κάρβουνο. Στο τσακ τα πρόλαβα…

Α-Είδες που δε φταίω εγώ;
Μ-Ναι. Πάντως σε ζηλεύω που θα πας δι-

ακοπές στην πατρίδα.
Α-Εγώ νομίζω να το σκεφτείς καλά, καλύ-

τερα θα ήταν και για σας να ερχόσασταν 
μαζί μας… 
Μ-Και ν’ αφήσω τις ανακαινίσεις ατελεί-

ωτες;
Α-Γιατί όχι; Πoιός θα σου παραπονεθεί; 

Ποιος ξέρει ότι κάνεις εσωτερικές ανακαι-
νίσεις;

Μ-Αυτό να μου πεις. Κανένας...
Α-Τότε λέω να ‘ρθείτε κι εσείς.
Μ-Που; Στην Αλόννησο;
Α-Φυσικά. Μην ξεχνάς λόγω του ιού 

υπάρχουν ακόμα δωμάτια στο ξενοδοχείο 
που θα μείνουμε.

Μ-Καλά το ξενοδοχείο. Πώς όμως θα 
πάμε θα βρούμε εισιτήρια;
Α-Περίμενε δυο λεπτούλια να πάρω κά-

ποιον που μπορεί να σε βοηθήσει.
Μ-Ποιον θα πάρεις;
Α-Όταν μου βρει εισιτήρια θα σου πω λε-

πτομέρειες. Δε μου λες, ο Αγάς σου είναι 
σπίτι;

Μ-Ναι. γιατί ρωτάς; 
Α-Διότι όση ώρα εγώ θα ψάχνω για πτήση, 

ρώτησε τον αν θέλει να πάτε στην Ελλάδα…

Μ-Έτσι ξαφνικά;
Α-Έτσι ξαφνικά, όπως λέει και το τραγού-

δι. Λοιπόν, εγώ για την πτήση κι εσύ μίλα 
στον ανδρούλη σου. Σε πέντε λεπτά θα σε 
ξαναπάρω. Έγινε;

Μ-Έγινε. Τώρα που μου έβαλες ταξιδιωτι-
κές σκέψεις…

(Μετά από πέντε λεπτά)
Α-Έλα Μάγδα μου. Σου έχω καλά νέα. 

Υπάρχουν 2 εισιτήρια. Η πτήση φεύγει στις 
29 Ιουλίου το βράδυ από Μόντρεαλ και 
πάει μέσω Γαλλίας στην Αθήνα. Εσύ μίλη-
σες στον Αγαμέμνονα; Τι σου είπε;

Μ-Να σου πω, ξαφνιάστηκε, που έτσι στα 
καλά καθούμενα σκέφτηκα για Ελλάδα…

Α-Δηλαδή δε θέλει να πάτε;
Μ-Τι λες; Αντιθέτως. Μου είπε: «καλά το 

σκέφτηκες γυναίκα, που ξέρεις αν με τον 
ιό θα μπορούμε να ταξιδέψουμε του χρό-
νου…».

Α-Δηλαδή;
Μ-Τι δηλαδή; Κλείσαμε για Ελλάδα. Ή 

μάλλον πες το γραφείο ότι θα πάρω να 
δώσω την πιστωτική μου κάρτα.

Α-Ξέχασε την κάρτα σου. Απλώς χρειάζε-
ται τον αριθμό των διαβατηρίων σας.

Μ-Και η πληρωμή; Ε, όχι βρε φιλενάδα. 
Μη μου πεις ότι έκανες αυτό που νομίζω;
Α-Ναι, και; Μάγδα μου, δεν ξεχνώ τόσα 

δώρα και ταξίδια που μας έκανες. Σειρά 
μας ήταν τουλάχιστον τα εισιτήρια της 
πτήσης να σας τα κάνουμε δώρο εγώ κι ο 
Μενέλαος. 

Μ-Μα…
Α-Δεν έχει μα και ξεμά. Και δεν ακούω 

κουβέντα!
Μ-Θα ακούσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ!!
Α-Λοιπόν έχεις πολύ δουλειά να κάνεις τις 

επόμενες ημέρες για να ετοιμαστείτε.
Μ-Τι δουλειά; Τα μαγιό μας τα έχουμε, 

θα κάνω τις βαλίτσες. Δουλειά το λες εσύ 
αυτό;

Α-Ναι αλλά υπάρχει και τα τεστ που πρέ-
πει να κάνετε για να σας αφήσουν να μπεί-
τε στο αεροπλάνο.

Μ-Για ποια τεστ μου λες;
Α-Πρέπει να προσκομίσετε στο αεροδρό-

μιο ότι κάνατε τεστ PCR 72 ώρες πριν από 
την αναχώρηση σας για το ταξίδι και τα 
τεστ να είναι αρνητικά.

Μ-Και που θα κάνω αυτά τα τεστ;
Α-Μην ανησυχείς. Σου έχω βρει μάλιστα 

μια κλινική που κάνεις τεστ με σάλιο και 
όχι το ξυλάκι που σου βάζουν μέσα στα 
ρουθούνια σου. Κοστίζει λιγάκι…

Μ-Ναι αλλά προτιμώ τέτοιο τεστ παρά να 
πέσουμε σε κάνα άτομο που τρέμει το χέρι 
του και το ξυλαράκι να φτάσει στον… εγκέ-
φαλο! Σάλιο και πάλι σάλιο, χίλιες φορές. 
Άλλο τίποτα πρέπει να ξέρω;
Α-Ναι, πρέπει να πας στην ιστοσελίδα 

travel.gov.gr/ και να συμπληρώσεις πριν 
από την αναχώρηση ένα ηλεκτρονικό δελ-
τίο που θα  περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
που σκοπεύεις να μείνεις στην Ελλάδα. 

Μ-Τη διεύθυνση του ξενοδοχείου στην 
Αλόννησο θα μου τη δώσεις εσύ. Λοιπόν, 
πάω να ετοιμάσω τις βαλίτσες και πάρε με 
τηλέφωνο να μου στείλεις όλες τις λεπτο-
μέρειες που χρειάζομαι για το ταξίδι.
Α-Πρώτα θα κλείσω τα εισιτήρια σας με 

την Τασία, κόρη του Κωστόπουλου που 
είχε το πρακτορείο ΔΙΑΝΑ. 

Μ-Έπρεπε να το είχα φανταστεί, διότι 
πολλές φορές μου μίλησες για την άρτια 
εξυπηρέτηση της.

Α-Λοιπόν σε παίρνω σε λίγο για τα περαι-
τέρω. Καλό μας ταξίδι!

Μ-Καλές μας διακοπές φιλενάδα και σ’ 
ευχαριστώ για όλα.

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

Info: 514-616-6919  dimil@videotron.ca
chromapanarmonia.com/private-lessons  |  Directors: Maria Diamantis BMus, Dimitris Ilias BFA, DAMPS

Covid-19: In our studios we take all the necessary protective measures: Social distancing, thorough disinfection and proper air circulation,
online lessons, disposable headphone and mic covers, hand sanitizers, 0.3 micron air purifiers and air quality monitors.

in collboration with:

Την περίοδο της πανδημίας, οι διάφο-
ροι αποκεντρωμένοι δήμοι και τοπικές 

αυτοδιοικήσεις έλαβαν σημαντικά ποσά 
από την κυβέρνηση του Κεμπέκ, προκει-
μένου να ανακουφίσουν τους κατοίκους 
τους. Έτσι, πολλοί δήμοι βρέθηκαν με 
πλεονάζοντες προϋπολογισμούς, που δι-
ατέθηκαν στις υπηρεσίες των πολιτών και 
την αναβάθμιση των περιοχών.

Τώρα, η Ένωση δήμων του Κεμπέκ 
(UMQ) χαιρετίζει την οικονομική υποστή-
ριξη για την αναβίωση των κέντρων πόλε-
ων που ανακοινώθηκε από την Υπουργό 
Οικονομίας, Lucie Lecours (φωτ. πάνω), 
ωστόσο υπάρχει και απογοήτευση, εφό-
σον η πρωτοβουλία έχει περιορισμένο πε-
δίο εφαρμογής.

Η Ενωση υπογραμμίζει ότι η ενίσχυ-
ση αφαιρεί πολλές κεντρικές πόλεις, οι 
οποίες ωστόσο αντιμετωπίζουν έντονες 
προκλήσεις όσον αφορά την εμπορική ζω-
τικότητα. Για το UMQ, είναι επείγον η κυ-
βέρνηση του Κεμπέκ να κάνει ένα επιπλέ-
ον βήμα και να ανακοινώσει γρήγορα ένα 
δεύτερο μέρος του προγράμματος που να 
συμπεριλάβει όλες τις περιοχές.
«Τα κέντρα των πόλεων διασφαλίζουν 

την επιβίωση των κοινοτήτων μας επειδή 
συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης, την προσέλκυση 
και διατήρηση των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Ενώ οι 
τοπικές επιχειρήσεις μας πρέπει να ξε-
περάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που 
υπήρχαν πολύ πριν από την πανδημία, ο 
τελευταίος χρόνος έφτασε να κρυσταλλώ-
σει το φαινόμενο. Η σημερινή ανακοίνωση 
είναι σίγουρα καλά νέα, αλλά πιστεύουμε 
ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την 
υποστήριξη όλων των κεντρικών πόλεων», 
δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικής Ανάπτυξης του UMQ και Δήμαρ-
χος του Deux-Montagnes, κ. Denis Martin 
(φωτ.).

Αυτή η οι-
κ ο ν ο μ ι κ ή 
υποστήριξη 
για την επα-
ν ε κ κ ί ν η σ η 
των κέντρων 
πόλεων, προ-
ορίζεται επί-
σης ως πρώ-
τη απάντηση 
στις ανησυ-
χίες που εξέ-
φρασαν η 
Ένωση και τα 

μέλη της τους τελευταίους μήνες. Τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο, το UMQ διοργάνωσε 
ένα δημοτικό συνέδριο για την εμπορική 
ζωτικότητα. Η εκδήλωση τελείωσε με την 
υιοθέτηση ενός σχεδίου δράσης που πε-
ριλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: 
-Προώθηση των τοπικών αγορών, προ-

κειμένου να τονωθεί η οικονομική ζωτικό-

τητα των περιφερειών και να προσφέρει 
υποστήριξη σε επιχειρήσεις και τοπικά 
καταστήματα.
-Υποστήριξη και καλύτερος εξοπλισμός 

των δήμων στις πρωτοβουλίες τους σχετι-
κά με την οικονομική ανάκαμψη της επι-
κράτειάς τους.
-Εργασία για τη μείωση των νομοθετι-

κών ή/και κανονιστικών φραγμών που 
αντιμετωπίζουν οι δήμοι, προκειμένου να 
επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η ικανότητα 
λήψης αποφάσεων.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
Εδώ και 100 χρόνια, το UMQ έχει συγκε-

ντρώσει τοπικές κυβερνήσεις από όλες τις 
περιοχές του Κεμπέκ. Αποστολή του είναι 
να ασκήσει ισχυρή ηγεσία για αυτόνομη 
και αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση. 

Κινητοποιεί τη δημοτική εμπειρογνωμο-
σύνη, υποστηρίζει τα μέλη της στην άσκη-
ση των δεξιοτήτων τους και προωθεί τη 
δημοτική δημοκρατία. 
Τα μέλη της, που αντιπροσωπεύουν πε-

ρισσότερο από το 85% του πληθυσμού και 
της επικράτειας του Κεμπέκ, ομαδοποι-
ούνται σε τοπικούς δήμους, κεντρικούς 
δήμους, περιφερειακές πόλεις, μεγάλες 
πόλεις και δήμους της Μητρόπολης.

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ
Τον περασμένο Ιανουάριο το UMQ πραγ-

ματοποίησε ένα δημοτικό συνέδριο για 
την εμπορική ζωτικότητα, για να συζητή-
σει το μέλλον των πολυκαταστημάτων, 

τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα παρά στις 
περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτής της εικο-
νικής εκδήλωσης, οι εκλεγμένοι αξιωμα-
τούχοι και οι δημοτικοί διευθυντές συζή-
τησαν τις τοπικές αγορές, την εργασία, την 
τεχνολογική αλλαγή και ανάπτυξη και τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν αρκε-

τοί συνεργαζόμενοι οργανισμοί, όπως 
το Quebec Retail Council, η Καναδική 
Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσε-
ων και το Quebec Center for Commerce 
Innovation.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων, το UMQ 

στόχευσε σε πολλές προτεραιότητες δρά-
σης για να εξασφαλίσει μια εμπορική 
αναβίωση σε όλο το Κεμπέκ, συμπεριλαμ-
βανομένων των ακόλουθων:
-Οικονομική υποστήριξη για μη κερδο-

σκοπικούς οργανισμούς, των οποίων η 
αποστολή είναι να ενθαρρύνει την εμπο-
ρική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των 
κέντρων της πόλης.
-Διεύρυνση των κριτήριων του προγράμ-
ματος Rénovation Québec του Société 
d›habitation du Québec. 
-Δημιουργία πλατφόρμας συναλλαγών, 
προσβάσιμη για την προώθηση τοπικών 
αγορών.
-Χορήγηση μικρο-επιδοτήσεων για τη δη-
μιουργία ιστότοπων και την ανάπτυξη δι-
αγνωστικών ψηφιακών σχεδίων.
-Ανάπτυξη και αναβάθμιση της υποστήρι-
ξης που παρέχεται στους εμπόρους, όσον 
αφορά το ανθρώπινο δυναμικό.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚ

Βοήθεια στους δήμουςΒοήθεια στους δήμους
Το UMQ καλεί την κυβέρνηση του Κεμπέκ να παρατείνει  
την οικονομική βοήθεια στους δήμους 
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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

Κυριακή 18 ΙΟΥΛΙΟΥ και 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΗΦΟ 

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Καλημέρα 
Πατρίδα

ΚΕΜΠΕΚ | HIGH FREQUENCY RAIL 

Στάση στο Λαβάλ!Στάση στο Λαβάλ!
Η Κυβέρνηση του Καναδά ετοιμάζεται να κατασκευάσει 
νέα σιδηροδρομική υπηρεσία υψηλής συχνότητας στο 
δίαυλο Τορόντο – Κεμπέκ με στάση στο Laval 

Στις 7 Ιουλίου 2021 η κυβέρνηση του 
Καναδά ανακοίνωσε σχέδια για την 

έναρξη διαβουλεύσεων και τη διαδικασία 
προμήθειας, για την κατασκευή μιας νέας 
υψηλής συχνότητας υπηρεσίας τρένων 
στο δίαυλο του Τορόντο προς το Κεμπέκ, 
με στάση που βρίσκεται στο Laval. 

Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό 
Μεταφορών, Omar Alghabra, τον Υπο-
κυβερνήτη του Κεμπέκ και αρχηγό της 
κυβέρνησης στην Ομοσπονδιακή Βουλή, 
Pablo Rodriguez, την Κοινοβουλευτική 
Γραμματέα του Υπουργού Μεταφορών, 
Soraya Martinez Ferrada, την Πρόεδρο 
και Διευθύνουσα Σύμβουλο της VIA Rail, 
Cynthia Garneau και τη Δήμαρχο του Μό-
ντρεαλ, Valérie Plante. Συνοδεύτηκαν από 
την Annie Koutrakis, μέλος της Βουλής για 
το Vimy.

Μέσω του έργου High Frequency Rail, 
θα κατασκευάζονται ειδικές σιδηροδρομι-
κές γραμμές επιβατών στο δίαυλο του Το-
ρόντο – Κεμπέκ για τη μείωση των μέσων 
ωρών ταξιδιού, τη βελτίωση της έγκαιρης 
άφιξης απόδοσης έως και 95% και την πα-
ροχή συχνότερων αναχωρήσεων μεταξύ 
πόλεων. 
Εκτός από το Laval, προτείνονται νέες 

στάσεις στο Trois-Rivières, στο αεροδρό-
μιο Jean Lesage, στο Peterborough και 
στο Eglinton. Οι επιβάτες θα απολαύσουν 
βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ πό-
λεων και πιο πράσινες επιλογές ταξιδιού, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρική τεχνολογία. 
Δεδομένου ότι αυτό θα ήταν το μεγα-

λύτερο έργο υποδομής μεταφορών που 
είχε δει ο Καναδάς εδώ και δεκαετίες, η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακολουθεί μια 
σταδιακή και συνετή προσέγγιση στη δι-
αδικασία λήψης αποφάσεων αυτού του 
έργου. Η πρώτη φάση του έργου θα πε-
ριλαμβάνει διαβούλευση με αυτόχθονες 
ομάδες και κοινότητες, καθώς και ενδια-
φερόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα, 
για να λάβουν σχόλια σχετικά με το έργο. 
Η κυβέρνηση του Καναδά θα επιταχύνει 

επίσης το διάλογο με τους σιδηροδρομι-
κούς εταίρους, για τη διαπραγμάτευση 
ειδικών διαδρομών εντός και εκτός των 
κέντρων της πόλης. Η διαδικασία προμη-
θειών και η επιλογή ενός εταίρου του ιδι-
ωτικού τομέα αναμένεται να ξεκινήσουν 
το φθινόπωρο του 2021.
«Η προτεινόμενη στάση της νέας γραμ-

μής υψηλής συχνότητας στo Laval θα 

εξασφαλίσει ότι οι κάτοικοι της πόλης μας 
μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από 
αυτό το ιστορικό έργο και τη βελτιωμένη 
εξυπηρέτηση που θα προσφέρει μετα-
ξύ των γύρω πόλεων», είπαν τα τέσσερα 
μέλη του Laval του Κοινοβουλίου. 
«Με περισσότερα από 17 εκατομμύρια 

άτομα να αναμένεται να χρησιμοποιή-
σουν τη γραμμή High Frequency Rail έως 
το 2059, αυτό το έργο θα οδηγήσει τους 
επισκέπτες στο Laval, επιτρέποντας σε 
περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύ-
ψουν όλα όσα έχει να προσφέρει η πόλη 
μας. Το High Frequency Rail θα υποστηρί-
ξει τις μικρές μας επιχειρήσεις, θα τονώ-
σει την τουριστική μας βιομηχανία και θα 
αναπτύξει την τοπική μας οικονομία στο 
σύνολό της». 

Να σημειωθεί, ότι το 2016, η VIA Rail 
υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση του 
Καναδά για ένα υψηλής συχνότητας έργο 
σιδηροδρόμων που θα αντιμετώπιζε με-
γαλύτερους χρόνους ταξιδιού, χαμηλότε-
ρες ταχύτητες και περιορισμένη συχνότη-
τα ταξιδιού στο διάδρομο του Τορόντο – 
Κεμπέκ. Από το 2016, οι Transport Canada, 
Infrastructure Canada και Finance Canada 
συνεργάζονται με τη VIA Rail και την 
Canada Infrastructure Bank για να πραγ-
ματοποιήσουν μια εις βάθος αξιολόγηση 
της πρότασης της VIA Rail.

Μια ειδική διαδρομή επιβατών θα επι-
τρέπει ταχύτητα ταξιδιού έως και 177-200 
χιλιόμετρα την ώρα (ή 110-124 μίλια ανά 
ώρα), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε μειωμένους χρόνους ταξιδιού έως και 
90 λεπτά σε ορισμένες διαδρομές, όπως 
από Οτάβα προς το Τορόντο.

Ο σιδηρόδρομος υψηλής συχνότητας θα 
μπορούσε να τριπλασιάσει σχεδόν τον 
αριθμό των ετήσιων ταξιδιών που πραγ-
ματοποιούνται σιδηροδρομικώς στο διά-
δρομο Τορόντο προς το Κεμπέκ, αυξάνο-
ντας από 4,8 εκατομμύρια το 2019, σε 17 
εκατομμύρια έως το 2059.
Ο προϋπολογισμός 2021 πρότεινε την 

παροχή 491,2 εκατομμυρίων δολαρίων 
για έξι χρόνια, ξεκινώντας από το 2021-
2022, για επενδύσεις σε υποδομές που 
θα βοηθούσαν τη VIA Rail να κάνει ένα 
σημαντικό βήμα προς τη μετατροπή της 
υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών 
γραμμών στο διάδρομο Τορόντο – Κεμπέκ. 
Αυτές οι επενδύσεις θα υποστηρίξουν το 

έργο High Frequency Rail μειώνοντας ορι-
σμένα υπάρχοντα σημεία συμφόρησης 
και βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη 
συνδεσιμότητα βραχυπρόθεσμα.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Αγωνιστική... ανομβρία 
Παραμένει στην 4η θέση το Μόντρεαλ

Με μόνο τρία παιχνίδια συνεχίστηκε την προηγού-
μενη εβδομάδα το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 

MLS. Και τα τρία ήταν για την Ανατολική Περιφέρεια, 
που αγωνίζεται και η ομάδα του Μόντρεαλ, και ήρθαν 
ισόπαλα, χωρίς να επηρεάσουν τη βαθμολογική θέση 

της ομάδας του Γουίλφριντ Νάνσι, η οποία παραμένει στην 4η θέση. 
Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η ομάδα του Μόντρεαλ θα παίξει 4 παι-
χνίδια, το ένα ως τυπικά γηπεδούχος (Cincinnati) και τα υπόλοιπα 
3 παιχνίδια ως φιλοξενούμενη ομάδα, κόντρα σε NY City, New 
England & Miami κατά σειρά.
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ: New York Red Bulls-Philadelphia Union 1-1, 
Nashville SC-Atlanta Utd 2-2 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ: FC Cincinnati-Columbus Crew 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(13 αγώνες)

WESTERN CONFERENCE 
1] SEATTLE SOUNDERS  29β. [23-8] 
2] SPORTING KANSAS CITY 26β. [24-15] 
3] LA GALAXY (12 αγ.) 24β. [20-18] 
4] COLORADO RAPIDS (11αγ.) 20β. [18-12] 
5] LOS ANGELES FC (12αγ.) 18β. [15-12] 
6] REAL SALT LAKE (11αγ.) 16β. [18-12]  
7] MINNESOTA UNITED (12αγ.) 15β. [12-16] 
8] HOUSTON DYNAMO 15β. [16-19] 
9] PORTLAND TIMBERS  (11αγ.) 13β. [14-19] 
10] AUSTIN FC 13β. [10-14] 
11] SAN JOSE (12αγ.) 11β. [14-22] 
12] FC DALLAS (12αγ.) 11β. [14-20] 
13] VANCOUVER (12αγ.) 9β. [12-22] 

EASTERN CONFERENCE
1] NEW ENGLAND 24β. [22-18] 
2] ORLANDO CITY (12αγ.) 21β. [20-12] 
3] PHILADELPHIA UNION (13αγ.) 20β. [16-12] 
4] CLUB DE MONTREAL (12αγ.) 19β. [14-11] 
5] NASHVILLE SC (12αγ.) 19β. [16-13] 
6] NEW YORK CITY (11αγ.) 17β. [19-13] 
7] NY RED BULLS (12αγ.) 17β. [17-15]
8] COLUMBUS CREW (12αγ.) 17β. [13-11]
9] DC UNITED (12αγ.) 16β. [17-14] 
10] ATLANTA UTD (12αγ.) 13β. [13-15] 
11] FC CINCINNATI (11αγ.) 12β. [12-20]
12] CHICAGO FIRE (12αγ.) 11β. [13-18] 
13] INTER MIAMI (11αγ.) 8β. [9-17] 
14] TORONTO FC (12αγ.) 8β. [16-29]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Atlanta Utd-New England, NY Red 
Bulls-Inter Miami, Montreal-Cincinnati, Columbus Crew-NY 
City, Philadelphia-DC United, Toronto FC-Orlando City, Nashville 
SC-Chicago Fire, Colorado Rapids-San Jose, Vancouver-LA Galaxy, 
Los Angeles FC-Real Salt Lake, Portland Timbers-FC Dallas 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Minnesota United-Seattle Sounders 
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Vancouver-Houston 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Columbus Crew-Nashville SC, Inter 
Miami-New England, NY City-Montreal, Toronto FC-NY Red Bulls, 
Chicago Fire-DC United, FC Cincinnati-Atlanta Utd, Kansas City-
San Jose, Colorado Rapids-FC Dallas, Real Salt Lake-LA Galaxy, 
Portland Timbers-Los Angeles FC 
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Orlando City-Philadelphia,  
Austin FC-Seattle Sounders 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Atlanta Utd-Columbus,  
Chicago Fire-Toronto FC, Minnesota-Portland Timbers,  
FC Dallas-LA Galaxy, Nashville-Cincinnati, Real Salt Lake-Colorado 
Rapids, San Jose-Houston, Los Angeles FC-Vancouver 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: New England-Montreal,  
NY City-Orlando City, Inter Miami-Philadelphia, DC United-NY 
Red Bulls, Seattle Sounders-Sporting Kansas City 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Vancouver-Austin FC,  
Los Angeles FC-Minnesota Utd 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: NY City-Columbus Crew,  
Orlando City-Atlanta Utd, LA Galaxy-Portland Timbers
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021: Seattle Sounders-San Jose,  
NY Red Bulls-New England, FC Cincinnati-DC United,  
Inter Miami-Montreal, Houston-Real Salt Lake, Kansas City-FC 
Dallas, Austin FC-Colorado Rapids, Vancouver-Minnesota 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021: Philadelphia-Chicago Fire,  
Toronto FC-Nashville SC

Κόπα Αμέρικα: Κόπα Αμέρικα: Το σήκωσε μέσα στο 
«Μαρακανά» και έγραψε ιστορία  

η Αργεντινή, 1-0 τη Βραζιλία!1-0 τη Βραζιλία!

Η 11η Ιουλίου του 2021 γράφτηκε με χρυσά 
γράμματα στην ιστορία της Εθνικής Αργεντι-

νής, καθώς επέστρεψε στα τρόπαια στη διοργά-
νωση του Κόπα Αμέρικα, μετά από 28 ολόκληρα 
χρόνια. Μάλιστα, αυτό συνέβη μέσα στο «σπίτι» 
της μεγάλης της αντιπάλου, της Βραζιλίας, γεγονός 
που δίνει σαφέστατα μεγαλύτερη υπόσταση και 
αξία στην επιτυχία του συγκροτήματος του Σκαλό-
νι.
Πιο συγκεκριμένα, η «μπιανκοσελέστε» τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής 11/7 επιβλήθηκε με 1-0 της 
«σελεσάο», στη μητέρα των μαχών του λατινοαμε-
ρικάνικου ποδοσφαίρου και σήκωσε στο «Μαρα-
κανά» το τρόπαιο απέναντι στην «οικοδέσποινα» 
της διοργάνωσης.
Το γκολ που έκρινε τον τελικό του Κόπα Αμέρικα 

το πέτυχε με ένα πανέμορφο ψιλοκρεμαστό πλασέ 
ο Ντι Μαρία στο 22ο λεπτό.
Aυτός ο τίτλος είναι φυσικά ξεχωριστός και για 

τον ηγέτη των Αργεντινών, Λιονέλ Μέσι (αναδεί-
χθηκε MVP και πρώτος σκόρερ του Κόπα Αμέρικα) 
καθώς είναι ο πρώτος που κατακτά με το εθνόσημο 
στο στήθος, σε επίπεδο ανδρών.
Νεύρα, σκληρά μαρκαρίσματα και πολλά λάθη 

και από τις δύο πλευρές συνέθεταν το σκηνικό στο 
πρώτο 20λεπτο του τελικού, με τους γκολκίπερ των 
δύο φιναλίστ να έχουν... ρόλο θεατών, καθώς σε 
αυτό το διάστημα του ματς δεν υπήρξε ούτε για... 
δείγμα κάποια ευκαιρία.
Στο 22ο λεπτό πάντως, σχεδόν από το πουθενά, 

η «μπιανκοσελέστε» κατάφερε να ανοίξει το σκορ, 
στην πρώτη αξιόλογη φάση του τελικού.
Μετά το γέμισμα του Ντε Πολ και το λάθος του 

Λόντι, που αρχικά φάνηκε να ελέγχει την πορεία 
της μπάλας, ο Ντι Μαρία με ένα εξαιρετικό ψιλο-
κρεμαστό πλασέ νίκησε τον Έντερσον, γράφοντας 
το 1-0.
Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, το οποίο είχε 

αργό τέμπο, το σκηνικό δεν άλλαξε, με τη Βραζιλία 
να έχει την κατοχή, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δι-
ασπάσει την απροσπέλαστη άμυνα των αντιπάλων 
τους, οι οποίοι κοιτούσαν πρωτίστως να μην αφή-
νουν κενά στα μετόπισθεν και όποτε τους δινόταν 
η ευκαιρία «χτυπούσαν» στην αντεπίθεση.
Στο β’ ημίχρονο η «σελεσάο» μπήκε πιο επιθετι-

κά, ψάχνοντας φυσικά το γκολ της ισοφάρισης. Ο 
ρυθμός βελτιώθηκε αισθητά και όσο περνούσε η 
ώρα η ομάδα του Τίτε πίεζε ολοένα και περισσό-
τερο.
Στο 51’ ο Ριτσάρλισον σκόραρε, ωστόσο το γκολ 

ακυρώθηκε, καθώς ο σκόρερ υποδείχθηκε -σωστά- 
σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ τρία 
λεπτά αργότερα, και πάλι, ο επιθετικός της Έβερτον 
απείλησε με σουτ την εστία του Μαρτίνες, με τον 
γκολκίπερ των Αργεντινών να είναι σε ετοιμότητα, 
απομακρύνοντας τον κίνδυνο για την εστία του.

Ο τεχνικός της «σελεσάο», ο οποίος στο ξεκίνημα 
του β΄ μέρους είχε περάσει στο ματς τον Φιρμίνο, 
έβλεπε ότι η ομάδα του δυσκολευόταν να «τρυπή-
σει» την άμυνα της Αργεντινής.
Έτσι, ανακάτεψε κι άλλο την... τράπουλα, ρίχνο-

ντας κι άλλα επιθετικά «όπλα» στο χορτάρι, προ-
κειμένου να βοηθήσει την ομάδα του να βρει το πο-
λυπόθητο γκολ της ισοφάρισης. Εις μάτην όμως...
Με τους Αργεντινούς να έχουν οπισθοχωρήσει 

μαζικά, οι Βραζιλιάνοι έβρισκαν κλειστούς τους δι-
αδρόμους προς την εστία του Μαρτίνες.
Έτσι, έπρεπε να φτάσουμε στο 83’ για να χτυπήσει 

και πάλι καμπανάκι κινδύνου στην εστία της Αργε-
ντινής, όταν ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα σούταρε, με 
τον Πετσέλα όμως να βάζει την κόντρα, διώχνοντας 
σε κόρνερ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης είχε νέα 

ευκαιρία, όταν έπιασε σουτ στο 87’, αλλά ο Μαρτί-
νες κράτησε ανέπαφη την εστία του, ενώ στο 89΄ η 
Αργεντινή θα μπορούσε να φτάσει στο 2-0 και να 
τελειώσει το παιχνίδι, αλλά ο Μέσι, ο οποίος είχε 
βγει σε θέση τετ-α-τετ με τον Έμερσον, μπερδεύ-
τηκε και δεν κατάφερε καν να τελειώσει τη φάση.
Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του 

τελικού, το τέλος του βρήκε τους παίκτες του Σκα-
λόνι να κατακτούν το τρόπαιο, για το οποίο σίγου-
ρα θα χαμογελά από τα... επίσημα των ουρανών 
και ο αείμνηστος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα!
Κίτρινες: Φρεντ, Λόντι, Πακετά, Μαρκίνιος 
(Βραζιλία) | Παρέδες, Λο Σέλσο, Ντε Πολ, 
Οταμέντι, Μοντιέλ (Αργεντινή)
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο (79’ 
Πεσέλα), Οταμέντι, Ακούνια, Ντε Πολ, Παρέδες 
(54’ Ροντρίγκες), Λο Σέλσο (63’ Ταγλιαφίκο), Ντι 
Μαρία, Λ. Μαρτίνες (80’ Γκονσάλες), Μέσι.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Έντερσον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Τιάγκο 
Σίλβα, Ρενάν Λόντι (76’ Έμερσον), Κασεμίρο, 
Φρεντ (46’ Φιρμίνο), Έβερτον (63΄ Βινίσιους), 
Πακετά (76’ Μπαρμπόζα), Νεϊμάρ, Ριτσάρλισον.

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΠΑ ΑΜΕΡΙΚΑ

1. Ουρουγουάη 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 
1926, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 
1987, 1995, 2011)
2. Αργεντινή 15 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 
1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 
1993, 2021)
3. Βραζιλία 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 
2004, 2007, 2019)
4. Παραγουάη 2 (1953, 1979)
5. Χιλή 2 (2015, 2016)
6. Περού 2 (1939, 1975)
7. Κολομβία 1 (2001)
8. Βολιβία 1 (1963)

© zouglaonline
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ΤΗΣ ΕΚΛΕΙΣΕ… ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ιταλία 
Νίκησε 3-2 στα πέναλτι την Αγγλία μέσα στο «Γουέμπλεϊ»

Η Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης. Με ήρωα τον Ντοναρούμα 

που έπιασε δύο πέναλτι, η ομάδα του 
Μαντσίνι νίκησε με 4-3 (1-1 κανονικού 
αγώνα και 3-2 στα πέναλτι) την Αγγλία, η 
οποία ακόμα μία φορά πλήρωσε την κα-
τάρα της… άσπρης βούλας!
Ένα πάρτι είχε στηθεί στον αγωνιστι-

κό χώρο του «Γουέμπλεϊ», με χορευτι-
κά, φωτορυθμικά και ένα εντυπωσιακό 
σόου με πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, 
λίγο προτού αρχίσει το παιχνίδι. Μονα-
δικό παρατράγουδο, το ντου των Άγγλων 
φιλάθλων, οι οποίοι προσπάθησαν να 
μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο αλλά 
απομακρύνθηκαν από την αστυνομία.
Ο 3ος τελικός της μεγάλης διοργάνωσης 

που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ» άρχισε 
ιδανικά για την Αγγλία. Η προσπάθεια 
ξεκίνησε από τα αριστερά από την άμυ-
να της Αγγλίας με τον Σο, ο οποίος έδωσε 
στον Κέιν, αυτός άνοιξε δεξιά για τον Τρί-
πιερ, που έφτασε έξω από την περιοχή 
και σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί 
είχε προλάβει να ανέβει ο Σο και ανενό-
χλητος έκανε το 1-0. Το γκολ του Σο στο 
1:57 είναι το γρηγορότερο σε τελικό, ξε-
περνώντας εκείνο του Τσους Περέδα για 
την Ισπανία στον τελικό του 1964 (5:15).
Όπως είναι λογικό, το γκολ των Άγγλων 

«πάγωσε» τους Ιταλούς, οι οποίοι έδει-
ξαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο ότι δεν 
μπορούν να το διαχειριστούν. Η ομάδα 
του Σάουθγκεϊτ κράτησε πολύ εύκολα 
αυτό το γκολ.
Στην επανάληψη, οι Ιταλοί, μετά τις αλ-

λαγές, ανέβηκαν μέτρα, πίεσαν και βρή-
καν το γκολ. Η παθητικότητα των Άγγλων 
τιμωρήθηκε, αφού η Ιταλία έγινε πιο γρή-
γορη χωρίς τον Ιμόμπιλε στην κορυφή και 
βρήκε το γκολ στο 67′. Κόρνερ από δεξιά, 

ο Βεράτι κεφαλιά, ο Πίκφορντ απέκρου-
σε, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι, αλλά ο 
Μπονούτσι εξ επαφής έκανε το 1-1.
Στην παράταση οι δύο ομάδες φύλαξαν 

τα νώτα τους και τα πάντα κρίθηκαν στα 
πέναλτι, όπου η Ιταλία, με «ήρωα» τον 
Ντοναρούμα, κατέκτησε το τρόπαιο.
Για την Ιταλία εκτέλεσαν κατά σειρά οι 

Βεράτι, Μπελότι (απόκρουση), Μπονού-
τσι, Μπερναρτένσκι, Ζορζίνιο (απόκρου-
ση), ενώ για την Αγγλία οι Κέιν, Μαγκου-
άιρ, Ράσφορντ (δοκάρι), Σάντσο (από-
κρουση), Σάκα (απόκρουση).

Διαιτητής: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)
ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντονα-

ρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιε-
λίνι, Εμερσον (118′ Φλορέντζι), Μπαρέ-
λα (54′ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Βεράτι (96′ 
Λοκατέλι), Κιέζα (86′ Μπερναρντέσκι), 
Ιμόμπιλε (55′ Μπεράρντι), Ινσίνιε (91′ 
Μπελότι).
ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, 

Γουόκερ (120′ Σάντσο), Μαγκουάιρ, Στό-
ουνς, Σο, Φίλιπς, Ράις (74′ Χέντερσον, 
120′ Ράσφορντ), Τρίπιερ (71′ Σακά), Μά-
ουντ (99′ Γκρίλις), Κέιν, Στέρλινγκ.

Γιώργος Σηφάκης 
©dimokratianews.gr

Η ΧΡΥΣΗ ΒΊΒΛΟΣ  
ΤΟΥ EURO

Γερμανία 3 (1972, 1980, 1996)
Ισπανία 3 (1964, 2008, 2012)

Ιταλία 2 (1968, 2020)
Γαλλία 2 (1984, 2000)

Ελλάδα 1 (2004)
Σοβιετική Ένωση 1 (1960)

Τσεχία 1 (1976)
Πορτογαλία 1 (2016)
Ολλανδία 1 (1988)

Μια διαφορετική ήττα της Αγγλίας

Η Αγγλία μπορεί να βιώνει το… εθνι-
κό δράμα της από την Κυριακή 11 

Ιουλίου με την απώλεια του EURO, όμως 
ένα πραγματικό δράμα μεγεθύνθηκε στη 

χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο, αλλά 
δείχνει να μη σέβεται τις γυναίκες που 
γεννούν τα ινδάλματά της: η ενδοοικογε-
νειακή βία.
Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Ενδοοι-

κογενειακής Βίας (NCDV), από το βράδυ 
του χαμένου τελικού στην Αγγλία, η βία 
–κυρίως κατά των γυναικών– εκτιμάται 
πως αυξήθηκε κατά 38%. Σχεδόν 40% πε-
ρισσότεροι άνθρωποι απ’ ό,τι συνήθως 
βίωσαν, δηλαδή, μια πολύ τραυματική 
νύχτα. 
Μάλιστα, πολλές γυναίκες στη Βρετανία 

χρειάστηκε να φιλοξενηθούν… προκατα-
βολικά σε άλλα σπίτια, προκειμένου να 
νιώσουν προστατευμένες έστω για μία 
ημέρα.

Οι ειδικοί πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα 
είχαν προειδοποιήσει τις Αρχές, ότι όσο 
η Εθνική Αγγλίας προχωρούσε στο EURO, 
τόσο θα εκτοξεύονταν τα περιστατικά 
βίας κατά των γυναικών, κυρίως μετά τη 
χρήση αλκοόλ.
Σύμφωνα με νέα μελέτη, η ενδοοικογε-

νειακή βία αυξάνεται μετά τους αγώνες 
ποδοσφαίρου κατά 5% κάθε δύο ώρες. 
Αυτό οφείλεται στην υπερβολική κατα-
νάλωση αλκοόλ στη διάρκεια αγώνων, 
με τους ειδικούς να απαιτούν αλλαγή της 
κουλτούρας «ποδόσφαιρο και αλκοόλ» 
για την προστασία τόσο των γυναικών 
όσο και των παιδιών.
Οι αριθμοί σοκάρουν: Δύο γυναίκες χά-

νουν τη ζωή τους από ένα νυν ή πρώην 

σύντροφο κάθε εβδομάδα στην Αγγλία 
και στην Ουαλία. Κατά μέσον όρο, η 
αστυνομία στην Αγγλία και στην Ουαλία 
λαμβάνει πάνω από 100 κλήσεις σχετι-
κά με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση 
κάθε ώρα. 
Οι φωνές που ζητούν από τους ποδο-

σφαιριστές και τους συλλόγους να ευαι-
σθητοποιηθούν περισσότερο και να αντι-
ταχθούν δημοσίως σε αυτό το φαινόμενο 
πληθαίνουν και αυτό αφήνει μια χαραμά-
δα αισιοδοξίας.
Αν και όλα αυτά δε συμβαίνουν μόνο 

στους αγώνες της Εθνικής Αγγλίας· δε 
συμβαίνουν μόνο στην Αγγλία…

Μπάμπης Παπαδάτος
© Η Καθημερινή
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Σε μια κοινωνία που προσπαθεί να μας αλλάξει προ-
κειμένου να μας ενσωματώσει, επειδή δεν αντέχει 

το διαφορετικό, είναι εύκολο να επικοινωνούμε και να 
συνυπάρχουμε με τους γύρω μας ανοικτά και ισότιμα; 
Μπορούμε να αλληλοεπιδρούμε και να εκφραζόμαστε 
ελεύθερα χωρίς να εμμένουμε απόλυτα στην άποψή μας, 
ώστε να περιφρουρήσουμε τα όρια μας; Μπορούμε να 
νοιώθουμε δυνατοί και ασφαλείς, εμπεριέχοντας εμάς 
και τους άλλους, και ταυτόχρονα να διατηρούμε την αν-
θρώπινη ευαισθησία μας, χωρίς να θεωρούμε τη συναι-
σθηματική ευαλωτότητα ως αδυναμία;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
© enallaktikidrasi.com

Πρόκειται για ερωτήματα που κοιτώντας προσεκτικά 
μέσα μας, μπορούμε να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις. 
Για να εμπεριέχω τους άλλους χρειάζεται να δημιουργή-
σω ένα χώρο συμφιλίωσης μέσα μου. Να αντικρίσω ό,τι 
με πονάει, να πάρω την ευθύνη για τον τρόπο που σχετί-
ζομαι με τον εαυτό μου και τους άλλους και να δεσμευτώ 
στο να ισορροπήσω τις εσωτερικές μου διαφωνίες, ώστε 
να μην αφήνω απέξω καμία πλευρά του εαυτού μου. Με 
την προϋπόθεση να είμαι αυθεντικός! 

Και τι σημαίνει να είμαι αυθεντικός; Σημαίνει ότι επι-
λέγω να εξερευνήσω την εσωτερική μου διαδρομή και 
να ζήσω σύμφωνα με τις ανάγκες της εσωτερικής μου 
ύπαρξης και όχι των προσδοκιών άλλων, προκειμένου να 
γίνω αποδεκτός. Να είμαι ο γνήσιος εαυτός μου! Είναι η 
στιγμή που επιλέγω να βγάλω τη μάσκα και να τολμήσω 
να με αντικρίσω στον καθρέφτη. Να ρωτήσω. Ποιος είναι 
εκεί; Αυτή η μοναδική στιγμή της φώτισης που συναντώ 
τον εαυτό μου για πρώτη φορά! Να φωτίσω το εγώ είμαι 
και εμείς είμαστε συγχρόνως! 

Γιατί όπως λέει ο σπουδαίος ψυχαναλυτής Tom Ormay 
στον καθρέφτη του nos (εμείς στα λατινικά) δεν ανακαλύ-
πτω τον εαυτό μου αλλά εμάς!
Τι υπέροχο δώρο η επίγνωση! Η στιγμή που αναγνωρί-

ζω ποιος αλήθεια είμαι και τι αντιπροσωπεύω στη σχέση 
μου με τους άλλους! Σε αυτό το ταξίδι προς την αυτογνω-
σία, συναντιέμαι με τους πόνους του παρελθόντος και τις 
αγωνίες του μέλλοντος. Συνδέομαι με την πηγή της εσω-
τερικής μου δύναμης, ώστε να δημιουργήσω έναν τόπο 
ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι 
ένα από τα βασικά συστατικά της αυθεντικότητας. Είναι η 
απαραίτητη ώθηση για να αντιμετωπίσω ότι με κάνει να 
αμφιβάλλω, οτιδήποτε μου προκαλεί ανασφάλεια και με 
απομακρύνει από την αποδοχή του εαυτού μου και των 
άλλων. Να νιώσω ασφαλής και ολόκληρος! Να επιλέξω 
να είμαι αυθεντικός!
Τότε μόνο αποκτώ βαθιά αίσθηση του τι είναι σημαντικό 

για μένα και εναρμονίζω τη ζωή μου με αυτό, μετασχη-
ματίζοντας την ενέργεια και τη δόνηση μου σε εσωτερική 
μεταμόρφωση. Μεταμορφώνομαι εσωτερικά σημαίνει, 
αναλαμβάνω την ευθύνη να βιώσω την εμπειρία της 
ζωής με επίγνωση και όχι ως πτήση στον αυτόματο πιλό-
το. Και αυτή είναι μια ζωή που αξίζει κανείς να ζει!

Σταύρος & Αδαμαντίνη
ZAΓAKOY

ΧΡΟΝΙΑ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1971-2021

μαζί και ευτυχισμένοι

Τα παιδιά και εγγονάκια σας

Χρόνια πολλά, χρόνια ευτυχισμένα,  
και η λάμψη της αγάπης σας  
να 'ναι έντονη κάθε χρόνο όπως  
ήταν την ημέρα του γάμου σας.

«Την ανεξερεύνητη ζωή, «Την ανεξερεύνητη ζωή, 
κανείς δεν αξίζει να τη ζει»κανείς δεν αξίζει να τη ζει» 
ΣΩΚΡΑΤΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣ
Μεταμορφώνομαι εσωτερικά σημαίνει αναλαμβάνω Μεταμορφώνομαι εσωτερικά σημαίνει αναλαμβάνω 
την ευθύνη να βιώσω την εμπειρία της ζωής  την ευθύνη να βιώσω την εμπειρία της ζωής  
με επίγνωση και όχι ως πτήση  με επίγνωση και όχι ως πτήση  
στον αυτόματο πιλότοστον αυτόματο πιλότο
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CASH 
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RAIN 
OR SHINE

Καλή Όρεξη !   
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UNDRAISING & SUNDAY SCHOOL CO
M

M
ITTEE

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
GREEK FESTIVAL 

ST-NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH  
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

3780, Chemin du Souvenir, Laval, Qc Η7V 1Y3

SATURDAY JULY 31, 2021,11am-11pm

SOUVLAKI, SOUVLA, LOUKANIKA 
      DRINKS, DESSERTS, MUSIC

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2021,11:00π.μ-11:00μ.μ

 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΟΥΒΛΑ, ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ, 
   ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΓΛΥΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ

Καλό Καλοκαίρι!   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal, (Québéc) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org ΄Εκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων 
και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική 

παραχώρηση του χώρου.              

 

Έ χουν περάσει τρεις εβδομάδες από την έναρξη των θερινών κατασκη-
νώσεων του Αθλητικού Τμήματος της ΕΚΜΜ. Οι καλοκαιρινές μας 

κατασκηνώσεις στο Μόντρεαλ, το Λαβαλ και τη Νότια Ακτή, έχουν παιδιά 
ηλικίας 4-13 ετών τα οποία περνάνε φανταστικά. Μια τυπική μέρα στις 
κατασκηνώσεις μας ξεκινά με την προσέλευση των παιδιών που ολοκληρώ-
νεται περίπου στις 9 το πρωί. Τα παιδιά συναντιούνται με τους ομαδάρχες 
και ξεκινούν διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια. Μετά και αφού πάρουν 
το κολατσιό ξεκινούν μαζί με τους ομαδάρχες για τα τοπικά πάρκα και τις 
πισίνες εφόσον το επιτρέπει ο καιρός. Εκεί παίρνουν την ημερήσια δόση 
βιταμίνης D και μετά επιστρέφουν για το απογευματινό τους σνακ. Από τις 
4:00 και μετά τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο να ασχοληθούν με ότι θέλουν 
ή να παίξουν με τα διάφορα παιχνίδια που τους παρέχονται, έως ότου έρθει 
ή ώρα που θα τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. 
 
Οι κατασκηνώσεις μας λειτουργούν με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για 
το COVID-19 τόσο για το προσωπικό όσο και για τους μικρούς μας φίλους. 
Το υπέροχο προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες και στο 
CPR και είναι έτοιμο να επέμβει αν τυχόν χρειαστεί. Παράλληλα, οι 
ομαδάρχες μας έχουν ετοιμάσει πολλές δραστηριότητες που εκτός από το 
ψυχαγωγικό μέρος έχουν και εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα 
βοηθώντας έτσι την εξέλιξη των παιδιών. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται 
είτε στην ύπαιθρο είτε σε κλειστό χώρο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και 
προκειται να κρατήσουν τους μικρούς μας φιλους ενεργούς και αφοσιωμένο-
υς όλο το καλοκαίρι.   
 
Εφόσον οι γονείς των παιδιών το επιτρέπουν, τα παιδιά τους μαζί με τους 
επιτηρητές τους (ομαδάρχες) πραγματοποιούν ειδικές εκδρομές. Στο 
παρελθόν, έχουν πάει για μπόουλινγκ, έχουν επισκεφθεί το Μουσείο 
Σιδηροδρόμων του Καναδά, ή το Aquatic Complex στο Parc Jean-Drapeau, 
στο Ζωολογικό Κήπο στο Granby και αλλού. Την περασμένη Τετάρτη τα 
παιδιά πήγαν στο Cinema Guzzo ενώ τα παιδιά στο Λαβαλ επισκέφτηκαν το 
Centre de la Nature. Οι προγραμματισμένες επισκέψεις την επόμενη 
εβδομάδα περιλαμβάνουν το Musique Percussion, το Super Aqua Club και 
το Cinema Guzzo. Οι επισκέψεις στα διάφορα μέρη γίνονται με ασφάλεια με 
τα σχολικά λεωφορεία και τα παιδιά συνοδεύονται από τους επιτηρητές/
ομαδάρχες τους οι οποίοι επιβλέπουν τα παιδιά καθόλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, όλη η ομάδα 
επιστρέφει με ασφάλεια στη βάση της.  

 
Σε όλο τον κόσμο οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις φέρνουν χαρά στα 
παιδιά και ενδυναμώνουν την φαντασία και καλλιεργούν τον 
ενθουσιασμό τους. Μέσα στις κατασκηνώσεις τα παιδιά αναπτύσσουν 
αυτοπεποίθηση και εξελίσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 
Δημιουργούν νέες φιλίες που θα διαρκέσουν μια ζωή ενώ παράλληλα 
ξεφεύγουν από την πολύωρη χρήση των φορητών συσκευών και των 
υπολογιστών τους. Οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ 
αποτραβούν τα παιδιά από την τεχνολογία και τα βοηθούν να 
ανακτήσουν την αίσθηση του πραγματικού παιχνιδιού καλλιεργώντας 
έτσι δεξιότητες ζωής όπως η ηγεσία, η δημιουργικότητα και η 
ικανότητα λήψης αποφάσεων. 
 
Ο κύριος στόχος των θερινών κατασκηνώσεων του Αθλητικού 
Τμήματος της ΕΚΜΜ είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των 
μικρών μας φίλων και παράλληλα να τους προσφέρει μερικές από τις 
πιο αξέχαστες στιγμές των καλοκαιριών τους. 
 
Οι θερινές κατασκηνώσεις της ΕΚΜΜ λειτουργούν εδώ και 25 χρόνια 
και χιλιάδες παιδιά έχουν περάσει τα καλοκαίρια τους μαζί μας. Όσοι 
έχουν περάσει από τις κατασκηνώσεις ως παιδιά, τρέχουν να γίνουν 
εθελοντές και ομαδάρχες όταν μεγαλώσουν. Πολλοί από τους 
“αποφοίτους” των κατασκηνώσεών μας επιστρεφουν ως γονείς, 
φέρνοντας τα παιδιά τους για να απολαύσουν τα ίδια αξέχαστα 
καλοκαίρια που οι ίδιοι είχαν. Όλα αυτά τα χρόνια παιδιά, ομαδάρχες, 
γονείς και οργανωτές έχουν γίνει μια μεγάλη οικογένεια που ανοίγει 
διάπλατα την αγκαλιά της για να δεχθεί και νέα μέλη. 
 
Η διαθεσιμότητα για φέτος είναι περιορισμένη, αλλά υπάρχουν ακόμα 
κάποιες θέσεις στη νέα μας τοποθεσία στη Νότια Ακτή (5220 Grande 
Allee, Saint-Hubert, QC J3Y 1A1). Στο Μόντρεαλ (5777 Wilderton Ave 
Montreal QC H3S 2V7) υπάρχει μια μικρή διαθεσιμότητα και στο 
Λαβαλ (931 Emerson, Laval, QC H7W  3Y5) εξαιρετικά περιορισμένες 
θέσεις. Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας hcgm.org και επιλέτε στο 
μενού FACILITIES & SERVICES την επιλογή SUMMER CAMPS για 
να μάθετε περισσότερα.   
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

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

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

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε

οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

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

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

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

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.

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

 
 

Εκδήλωση μνήμης για τα 47 χρόνια  
του πραξικοπήματος και της Τουρκικής Εισβολής 

 του 1974 στην Κύπρο 
 
Ο Σύλλογος Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, με τη συνεργασία του ‘Υπατου Αρμοστή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά κ.  Βασίλειου Φιλίππου και της Επίτιμης Προξένου της 
Δημοκρατίας στό Μόντρεαλ κας Παρασκευής Κυριακοπούλου, σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στο 
ετήσιο εθνικό μνημόσυνο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 στόν Καθεδρικό Ναό 
Αγίου Γεωργίου (2455 Chemin Côte-Sainte-Catherine, Montréal QC H3T 1A8) εις μνήμην των ψυχών τών 
ηρωικών πεσόντων κατά το  πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο. 

  
Η παρουσία και συμπαράσταση σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως 
  
 Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο (514) 262-1908 ή στο acfcc08@gmail.com. 
 
Για τον ΣΚΦΚΚ  
Αντώνης Νεοκλέους 

Πρόεδρος   
 

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

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

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

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

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

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

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

514-948-3021 
Εξακολουθούμε να δίνουμε δωρεάν τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Της αείμνηστης συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Πότας (Παναγιώτας) Τσάτουμας
(το γένος Καραμπάτσου, ετών 84, από Κυνηγού Πύλου Μεσσηνίας)

Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που σε χάσαμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!

Σε είχαμε μανούλα μας 
Θεμέλιο στη Ζωή μας
Γι'αυτό η απουσία σου 
Ματώνει την ψυχή μας

Έφυγες μάνα μας γλυκιά
Μέσα από την αγκαλιά μας

 Όμως εμείς σφιχτά θα σ ‘έχουμε 

Βαθιά μεσ' την καρδιά μας

Οι μέρες μάνα και αν περνούν 

Ποτέ δεν θα γιατρέψουν 
Ούτε καημό και στεναγμό 
Τής πίκρας θα στρέψουν

Από καρδιάς ευχόμαστε
Θεός να σε προσέχει

Και τη ψυχούλα σου κοντά 
Μ' Εκείνον να την έχει

Μεσ' στην καρδιά μας πάντοτε 

Θα είσαι ζωγραφισμένη
Και μέσα στον παράδεισο

Να είσαι αναπτυγμένη

Μη μας ξεχνάς μητέρα μας
Να έρχεσαι κοντά μας

Τα βράδια μες τον ύπνο μας
Μέσα στα όνειρά μας

Επιθυμία το έχουμε
Σαν χάρη στο ζητούμε

Στα όνειρά μας να' ρχεσαι
Συχνά να συζητούμε

Με σεβασμό στην μνήμη σου
Από τα παιδιά σου, 

τα εγγόνια σου, 
και ο σύζυγός σου για 60 χρόνια

Ο επί 60 χρόνια σύζυγος: 
Ανδρέας Τσάτουμας, 

εκ των ιδρυτών του Navarino Bakery 
Τα παιδιά: 

Sia Τσάτουμας (John Veroutsos) 
Effie Τσάτουμας (Martin Gaudet) 

Bessie Τσάτουμας (George Chouliotis) 
Τα εγγόνια: 

Skye, Mia and Matt Gaudet 
Adrianna and Michael Chouliotis.

Στην μνήμη σου
Αγαπημένη μητέρα των παιδιών και των πέντε εγγονών 

μας, αγαπημένη μου Πότα.  Ο αγαπημένος σου Ανδρέας, 
ακόμα δεν έχει καταλάβει πότε πέρασαν τρία χρόνια. 

Όλα ανήκουν στο παρελθόν.

Και τώρα αρχίζει ο πόνος που δεν σε βλέπουμε, αλλά σε 
βλέπουμε μόνο στις φωτογραφίες σου. 

Όλες οι χαρούμενες στιγμές πέρασαν για μένα. 
Τώρα αρχίζουν τα βάσανα και ο πόνος.

Περάσαμε 60 χρόνια μαζί και κάναμε την οικογένεια μας, 
η οποία είναι για μας το καλύτερο δώρο 

που μας άφησες.
Ήσουνα μια γυναίκα πολύ σεβαστή. Αγαπούσες πάντα 
την αλήθεια, την οικογένειά σου και όλον τον κόσμο.

Όταν συναντούσες τα παιδιά και τα εγγόνια σου, όλα σε 
αγκάλιαζαν και σε φιλούσανε και τους έλεγες το 

τραγουδάκι «και σερά, σερά».
Ήσουν πάντα χαρούμενη, αλλά ποτέ δεν 

σκεφτήκαμε το τέλος του ανθρώπου.
 Με πολύ σεβασμό στην μνήμη σου

Ο σύζυγος σου Ανδρέας Τσάτουμας

My dearest Angel mommy, my heart aches every day without you here. 
It has been a 3 years without you. They say it gets easier, but there are no words that can express 
my emptiness without you. We are so blessed to have had you in our life. You are deeply missed.

Forever your daughter: Effie Tsatoumas
 Son-in law: Martin Gaudet 

Granddaughters Skye and Mia, 
Grandson Matt Gaudet

Η απουσία σου είναι μεγάλη μάνα γλυκειά. Μου λείπεις και ο πόνος βαθιά μου μένει. Σε κρατώ 
κοντά μου. Είσαι πάντα μαζί μου. Πάντα στις αναμνήσεις μου και στην καρδιά μου μέσα.

Σ’ ευχαριστώ που με αγάπησες. Σε αγαπάμε χωρίς τέλος.
Η κόρη σου Σία Τσάτουμας 

Και ο γαμπρός σου Γιάννης Βερούτσος

It’s been three years, without you. The pain is the same, the heart still aches. 
Mom, your life was a blessing, and your memory a treasure. 
You are loved beyond words and missed beyond measure.

Forever, your daughter: Bessie Tsatoumas
 Son-in-law George Chouliotis, 

Granddaughter, Adrianna 
Grandson Michael Chouliotis
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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

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 

(5220 Grande Allée, Saint-Hubert) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΣΠΎΡΟΎ 
ΚΟΤΟΎΛΑ 

(από Μεγαλοχώρι Τρικάλων Θεσσαλίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ 
ΓΚΑΓΚΑ 

(από Δάφνη Γορτυνίας Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου 
(3780 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχή τής 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ 

(από Πράσινο Αρκαδίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 

στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΝΙΚΟΛΈΤΤΑΣ 
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ

(από Αυλώνα Μεσσηνίας)
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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...

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Το «χρυσό» μυστικό του Καστελόριζου 
Ο Τούρκος καθηγητής στο πανεπι-

στήμιο Μπογάζιτσι της Κωνσταντι-
νούπολης δρ Γκουρκάν Κουμπάρογλου 
αποκάλυψε επιστημονικά – ήδη από το 
Σεπτέμβριο του 2020 – γιατί η Άγκυρα 
έχει «λυσσάξει» με το Καστελόριζο.
«Το σύμπλεγμα του Καστελόριζου (Με-

γίστη, Στρογγύλη, Ρω) βρίσκεται πολύ 
κοντά σε μια περιοχή που εκτείνεται από 
τον Κόλπο της Αττάλειας ως τον Κόλπο της 
Φοινίκης και νοτιοανατολικά του νησιού 
βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας 
υποθαλάσσια όρη λάσπης με υδρίτες 
εγκλωβισμένου μεθανίου», δηλαδή το 
70% και 90% του φυσικού αερίου, είχε 
δηλώσει ο Τούρκος καθηγητής και πρόε-
δρος του Συνδέσμου Ενεργειακής Οικο-
νομίας και Ενέργειας, στη συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Yeni Safak». 

Ο Κουμπάρογλου συμβουλεύει μάλιστα 
τους πολιτικούς στη γείτονα να πάψουν 
να αποκαλούν το ελληνικό νησί Μεγίστη 
(Μeis), αλλά να το λένε στα τουρκικά: 
Kızılhisar! «Το όνομα Μεγίστη δόθηκε από 
την Ελλάδα και ως εκ τούτου θα ήταν κα-
ταλληλότερο η τουρκική κοινή γνώμη να 
χρησιμοποιεί το όνομα Kızılhisar» ισχυ-
ρίζεται o Τούρκος καθηγητής, δείχνοντας 
και τους μύχιους πόθους της Άγκυρας! 
Ο Τούρκος καθηγητής σημειώνει, ότι στο 
πλαίσιο διάφορων ερευνών που χρημα-
τοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει εκπονηθεί ένας χάρτης υποθαλάσ-
σιων ηφαιστείων που εκπέμπουν αέριο 
μεθάνιο στη Μεσόγειο. Όπως αναφέρει ο 
Κουμπάρογλου, «τα ηφαίστεια αυτά στη 
Μεσόγειο βρίσκονται: 
-Στη λεκάνη του Δέλτα του Νείλου που 

εκτείνεται ως τη θαλάσσια περιοχή Ζορ, 
όπου έχει ανακαλυφθεί το μεγαλύτερο 
κοίτασμα φυσικού αερίου. 
-Στη λεκάνη Λεβάντ, η οποία περιλαμ-
βάνει το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα 
φυσικού αερίου, και 
-Στη μεσογειακή επέκταση της 
λεκάνης της Σύρτης, στη Λιβύη. 
Ηφαίστεια μεθανίου βρίσκονται επίσης 
ανατολικά της τουρκικής υφαλοκρηπίδας 
κατά μήκος της μέσης γραμμής μεταξύ 
της ηπειρωτικής χώρας και της Μεγίστης. 

Για το λόγο αυτό, η περιοχή ανατολικά 
της Μεγίστης έχει αποτελέσει αντικείμε-
νο πολλών γεωλογικών ερευνών και έχει 
επιβεβαιωθεί η παρουσία υδριτών αερί-
ου στον πυθμένα της θάλασσας». 

Διά ταύτα, ο Τούρκος καθηγητής καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να μην υποχωρήσει 
με τίποτα στην υπόθεση του νησιωτικού 
συμπλέγματος του Καστελόριζου, γιατί 
«αυτές οι πηγές είναι ακριβώς που ωθούν 
την Αθήνα να καταφεύγει σχεδόν σε πόλε-
μο για ένα μέρος που απέχει περισσότε-
ρο από 500 χιλιόμετρα από την Ελλάδα». 
Αυτά λένε οι Τούρκοι και ορέγονται το σύ-
μπλεγμα του Καστελόριζου. 
Η Τουρκία προσπαθεί πολύ καιρό τώρα 

να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η περιο-
χή ανάμεσα στο Καστελόριζο, στην Κρήτη 
και την Κύπρο είναι μέρος της τουρκικής 
ΑΟΖ. Αλλά αυτό αποτελεί ξεκάθαρη πα-
ραβίαση όλων των κανόνων του Δίκαιου 
της Θάλασσας.

Η Μεγίστη και τα άλλα δύο νησιά του 
συμπλέγματος, δεν αποτελούν λοιπόν 
μόνο το «κλειδί» για την οριοθέτηση της 
ελληνικής ΑΟΖ. Κρύβουν και τεράστιες 
ποσότητες φυσικού αερίου, κοντά στις 
ακτές τους. 

Και γι’ αυτό οι Τούρκοι θέλουν να σβή-
σουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό 
χάρτη. 
Πρέπει να το καταλάβουν όσοι λένε 

ανερυθρίαστα «να θυσιάσουμε το Κα-
στελόριζο για να ηρεμήσει ο Ερντογάν»! 
Φυσικά, οι Έλληνες επιστήμονες δεν περί-
μεναν από τους Τούρκους συναδέλφους 
τους να ανακαλύψουν την… Αμερική! 
Το Ίδρυμα Γεωλογικών Ερευνών έχει κά-

νει έρευνες στην ίδια περιοχή εδώ και 15 
χρόνια. 
Στα υποθαλάσσια όρη Αναξίμανδρος 

βρίσκεται σύμφωνα με το ΙΓΜΕ μία από 
τις μεγαλύτερες γνωστές συγκεντρώσεις 
παγωμένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, 
σύμφωνα με δηλώσεις στη «δημοκρα-
τία» εκείνη την περίοδο του Γιάννη Χα-
τζηχρήστου, τέως στέλεχος της Δημόσιας 
Επιχείρησης Δικτύων Διανομής. 
«Μιλάμε για μια ποσότητα περίπου 100 

φορές περισσότερη αυτής των γνωστών 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Αιγύ-
πτου, του Ισραήλ και της Κύπρου μαζί! 
Φυσικό αέριο σε σχετικά μικρό βάθος, 
που μπορεί να καλύψει όλες τις ενεργει-
ακές ανάγκες της Ευρώπης για καμιά εκα-
τοστή χρόνια». 

Όλα αυτά περιγράφονται στην Περιο-
δική έκδοση ΙΓΜΕ, Απρίλιος 2008 (Με-
σόγειος Όρη Αναξίμανδρος, Ελληνική 
Γεώσφαιρα (ISSN: 1791-2210Τόμος 2, 
Τεύχος 3) χωρίς οι κυβερνήσεις που πέ-
ρασαν έκτοτε να θέσουν ζήτημα ιδιοκτη-
σίας της περιοχής… 
Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν; Προσπαθεί 

να «γκριζάρει» τη θαλάσσια περιοχή νο-
τιοανατολικά του Καστελόριζου, διεκδι-
κώντας παράλληλα μερικές δεκάδες νη-
σιά και νησίδες στο Αιγαίο αλλά και όλη 
την Κύπρο, θέλοντας να καταργήσει τη 
Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και -γιατί 
όχι;- του Παρισιού το 1947! 

Ο θερμοκέφαλος υπουργός Άμυνας, 
Χουλούσι Ακάρ, το είπε χωρίς περιστρο-
φές: Η Αγκυρα δε θα διστάσει να κάνει 
ξανά ό,τι έκανε το 1974 στην Κύπρο! 
Υπάρχουν λοιπόν «εγκέφαλοι» που μπο-
ρούν να σκέφτονται να παζαρέψουν τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα για να ηρε-
μήσουν τον Ερντογάν; Με μια εφ’ όλης 
της ύλης διαπραγμάτευση; Διακινδυνεύ-
οντας τα Δωδεκάνησα και την υπόλοιπη 
Κύπρο, με αυτούς που διατηρούν ακόμα 
στρατό κατοχής στη Μεγαλόνησο; 

Όπως λέει ο ειδικός για τις ΑΟΖ, Θεό-
δωρος Καρυώτης, «η Ελλάδα ασχολήθη-
κε πρώτη φορά με το Καστελόριζο, όταν 
πληροφορήθηκε το περίφημο Σχέδιο 
Άτσεσον, το 1964. Στο αρχικό σχέδιο η 
Κύπρος θα παραχωρείτο ολόκληρη στην 
Ελλάδα εκτός της Καρπασίας, όπου θα 
εγκαθίστατο μια στρατιωτική βάση της 
Τουρκίας, παρόμοια με τις βρετανικές βά-
σεις στο νησί, χωρίς χρονικά περιθώρια. 
Επιπλέον, το Καστελόριζο θα παραχωρεί-
το στην Τουρκία. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος απέρριψε αμέσως αυτό το σχέδιο. Ο 
Άτσεσον πρότεινε μια αλλαγή που προέ-
βλεπε ότι η Τουρκία θα διατηρούσε την 
Καρπασία μόνο για 50 χρόνια και η Τουρ-
κία το απέρριψε. Έχουν περάσει από τότε 
53 χρόνια, αλλά φαίνεται ότι οι Τούρκοι 
εξακολουθούν να εποφθαλμιούν το σύ-
μπλεγμα του Καστελόριζου…».

Μιχάλης Ψύλος 
© Newsbreak
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ΣΑΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ! 
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  1 2 / 7 / 2 0 2 1  –  1 8 / 7 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
806

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 805

16 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΟΎΛΙΟΎ

Συνεργαστείτε και συμβιβα-
στείτε. Η πανσέληνος στον έβδομο οίκο 
σας, των σχέσεων και των συνεργασιών, 
θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο 
μια νέα αγάπη, μια σύμβαση ή μια συ-
νεργατική προσφορά. Ίσως περιμένατε 
καιρό αυτή τη στροφή των γεγονότων και 
τώρα φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Πρωτότυπες ιδέες και μια επανα-
στατική διάθεση σάς ωθούν να ξεφύγετε 
από τη ρουτίνα σας χάρη στην πανσέληνο 
που φωτίζει τον επικοινωνιακό και νοητικό 
τρίτο οίκο σας. Θα μπορούσατε να έχετε μια 
απροσδόκητη ανακάλυψη για κάποιο συγ-
γενικό σας πρόσωπο ή αδελφό/ή, ή ίσως 
αποφασίζετε την τελευταία στιγμή να οργα-
νώσετε μια απόδραση με τους φίλους σας. 

Μην ανταγωνίζεστε τους άλ-
λους, κάντε ισχυρούς συμμάχους στην 
εργασία σας και θα ανέβετε ψηλά. Η παν-
σέληνος φωτίζει το φιλόδοξο δέκατο οίκο 
σας και σας ζητά να ενώσετε τις δυνάμεις 
σας με άτομα έμπειρα, ώριμα και πρωτό-
τυπα, αφήνοντας πίσω σας αυτούς που 
σας προτρέπουν να επαναστατήσετε.

Αλλάξτε τις κακές σας συνήθειες 
και δεσμευτείτε σε ένα λειτουργικό καθη-
μερινό πρόγραμμα. Η πανσέληνος φωτίζει 
τον καθημερινό και υγιή έκτο οίκο σας, τρο-
ποποιώντας τον τρόπο σκέψης σας προκει-
μένου να απελευθερωθείτε από οτιδήποτε 
σας καταπιέζει στην καθημερινότητά σας. 
Εάν χρειάζεστε μια ώθηση, απευθυνθείτε 
στους φίλους σας για να σας βοηθήσουν.

Προχωρήστε με προσοχή στις 
σπατάλες σας, καθώς η πανσέληνος στο 
δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, φέρνει 
στο φως μια δύσκολη οικονομική συναλ-
λαγή ή αλλαγές στα χρήματα. Τα μεγάλα 
όνειρά σας θα μπορούσαν να ανατρα-
πούν (αν και προσωρινά) από κάποια 
οικονομικά όρια που πρέπει να θέσετε.

Με την πανσέληνο στον οραμα-
τιστή ένατο οίκο σας είναι η κατάλληλη 
στιγμή να αφήσετε ελεύθερο τον εαυτό 
σας να ονειρευτεί και να επεκτείνετε τους 
ορίζοντές σας. Ανοίγει το μυαλό σας, έχετε 
πρωτότυπες και επαναστατικές ιδέες, ίσως 
ακόμα παρακολουθήσετε κάποιο διαδικτυα-
κό σεμινάριο που αλλάζει τη φιλοσοφία σας 
για τη ζωή και κάνει καλύτερη τη ζωή σας. 

Πάρτε τις τελικές αποφάσεις 
σας στην αγάπη είτε εκδηλώνοντας επι-
τέλους τα συναισθήματά σας σε αυτόν 
το φίλο σας, είτε δίνοντας ένα τέλος. Η 
πανσέληνος φωτίζει τον ερωτικό πέμπτο 
οίκο σας και σας ζητά να κάνετε μια απο-
τίμηση της ερωτικής σας ζωής. Ξεκινά 
ένα τολμηρό εξάμηνο κεφάλαιο για την 
καριέρα σας.

Ο ειλικρινής, επαναστατικός 
και πρωτότυπος εαυτός σας έρχεται 
στο προσκήνιο, χάρη στην πανσέληνο 
στο ζώδιό σας η οποία σας ωθεί να αλ-
λάξετε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέεστε με τον κόσμο. Εάν έχετε συ-
νηθίσει να κάνετε πράγματα μόνοι σας, 
ζητήστε τη βοήθεια που χρειάζεστε. 

Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη σας 
ανταμοιβή, να κάνετε μια κίνηση χωρίς επι-
στροφή στην ερωτική ή την επαγγελματική 
σας ζωή. Με την πανσέληνο να φωτίζει τον 
όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομικών 
πόρων και οικείων σχέσεων, στο μυαλό σας 
είναι σε οτιδήποτε αφορά την εμπιστοσύνη 
και την οικειότητα στη σχέση σας, αναζητάτε 
μια πιο οικεία σχέση και μονιμότητα. 

Η αρμονία και η θετική ενέργεια 
επιστρέφουν στο σπίτι σας. Η πανσέλη-
νος φωτίζει τον τέταρτο οίκο σας, του 
σπιτιού και της οικογένειας, και σας ζητά 
να κόψετε μαχαίρι κάθε είδους τοξικές 
σχέσεις με συγγενείς ή φίλους, που δεν 
μπορούν να κατανοήσουν τις επιθυμίες 
σας, ό,τι δεν εξυπηρετεί την ψυχική ηρε-
μία σας.

Η πανσέληνος φωτίζει τον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας και σας 
ζητά να θέσετε ένα απλοποιημένο πρό-
γραμμα για μια υγιή συναισθηματικά ζωή. 
Απλώς ξεκινήστε κόβοντας συνειδητά 
πράγματα που σας σέρνουν προς τα κάτω, 
άτομα που δε φωτίζουν το πνεύμα και την 
ψυχή σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να 
αρχίσετε να φροντίζετε τον εαυτό σας.

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

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

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

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

Ετοιμαστείτε για σκαμπανεβά-
σματα ή αναταραχές στις φιλίες σας ή τις 
ομάδες όπου ανήκετε, καθώς η πανσέλη-
νος φωτίζει τον ενδέκατο οίκο σας, της 
φιλίας και της ομαδικής εργασίας. Ίσως 
υπάρξει μια ξαφνική αλλαγή στη δομή 
ή την κατεύθυνση ενός ομαδικού έργου. 
Ίσως πάλι αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο 
σε μια ομάδα.

1821: Ο πλοίαρχος Νικόλαος Παπαδόπουλος – 
Σκλάβος από την Κεφαλλονιά περισυλλέγει στη 
θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης το 
σώμα του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε’, που απαγχονίστηκε με διαταγή του Σουλτά-
νου στις 10 Απριλίου 1821, ως αντίποινα για 
τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.
1895: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, με νι-
κητή το λαϊκιστή Θεόδωρο Δηλιγιάννη. 
Ο εκσυγχρονιστής Χαρίλαος Τρικούπης ηττάται 
κατά κράτος (δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής) 
και αποχωρεί από την πολιτική.
1896: Ανακαλύπτεται στους Δελφούς το περί-
φημο άγαλμα του Ηνιόχου.
1924: Η Ελλάδα, συμμετέχοντας στον εορ-
τασμό της εκατονταετηρίδας από το θάνατο 
του λόρδου Βύρωνα, αποφασίζει να δώσει στον 
προσφυγικό οικισμό που βρίσκεται κοντά στο 
Παγκράτι την ονομασία «Βύρωνας».
2015: Στη λίστα του TIME, με τις 100 προσωπι-
κότητες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον 
πλανήτη για το 2015, συμπεριλαμβάνεται ο έλ-
ληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΤΟ ΠΙΟ ΤΟ ΠΙΟ 

ΠΟΛΥΕΞΟΔΟ ΠΟΛΥΕΞΟΔΟ 
ΟΧΗΜΑ ΟΧΗΜΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ 
ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ 

ΜΑΡΚΕΤ. ΜΑΡΚΕΤ. 
ΚΑΙΕΙ 20 ΚΑΙΕΙ 20 
ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ 
ΜΕΤΡΑ!ΜΕΤΡΑ!

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

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
RÉ

-L
AB

EL
LE

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



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

Toronto • Montreal • Vancouver

Δροσερή Δροσερή 
Απόλαυση! Απόλαυση! 


