
Les Nouvelles Grecques Canadiennes
The Greek Canadian News

450 978-9999  |  www.tanea.ca  |  info@newsfirst.caVol. 15-28 13 Αυγουστου, 2021 / August 13, 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   
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Η νέα μείωση  Η νέα μείωση  
της ανεργίας  της ανεργίας  
έφερε νέες  έφερε νέες  
θέσεις εργασίαςθέσεις εργασίας

Η Ελλάδα μετράει  Η Ελλάδα μετράει  
τις πληγές της... τις πληγές της... 
-Μητσοτάκης: «Δίπλα σε όσους έπληξαν οι πυρκαγιές» –  -Μητσοτάκης: «Δίπλα σε όσους έπληξαν οι πυρκαγιές» –  
«Συγνώμη για τις όποιες παραλείψεις…» «Συγνώμη για τις όποιες παραλείψεις…» 
-Ο Σταύρος Μπένος «εκλεκτός» του πρωθυπουργού  -Ο Σταύρος Μπένος «εκλεκτός» του πρωθυπουργού  
για την ανασυγκρότηση της Εύβοιαςγια την ανασυγκρότηση της Εύβοιας  
-Ε. Σαρηγιαννίδη: «Ταινία με αλλεπάλληλα…-Ε. Σαρηγιαννίδη: «Ταινία με αλλεπάλληλα…    
remake οι φωτιές στην Ελλάδα» remake οι φωτιές στην Ελλάδα» 
-Σ. Λυγερός: «Και όμως, υπάρχουν ευθύνες!» -Σ. Λυγερός: «Και όμως, υπάρχουν ευθύνες!» 
-23 χρόνια φωτιές στην Ελλάδα: Από το δασοκτόνο νόμο Σημίτη -23 χρόνια φωτιές στην Ελλάδα: Από το δασοκτόνο νόμο Σημίτη 
στις καταστροφές του 2021 στις καταστροφές του 2021 
-Οι απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής-Οι απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής  

ΚΕΜΠΕΚ | ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΚΕΜΠΕΚ | ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  

Τι θα ισχύει  Τι θα ισχύει  
για τους Κεμπεκιότες  για τους Κεμπεκιότες  
από την 1από την 1ηη Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗ  
«ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ο εμβολιασμός  «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ο εμβολιασμός  
και ΟΧΙ υποχρεωτικός»και ΟΧΙ υποχρεωτικός»

Τι γιορτάζουμε  Τι γιορτάζουμε  
το Πάσχα του Καλοκαιριούτο Πάσχα του Καλοκαιριού

ΚΕΜΠΕΚΚΕΜΠΕΚ  

Με μάσκες η επιστροφή  Με μάσκες η επιστροφή  
των μαθητών στα σχολείατων μαθητών στα σχολεία  

Στον Καναδά η ModernaΣτον Καναδά η Moderna
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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
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Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα
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Κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες μειώθη-
κε τον Ιούλιο ο δείκτης ανεργίας στον 

Καναδά – ήτοι στο 7,5% – σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα Ιούνιο, ισοφαρίζοντας 
παράλληλα το χαμηλότερο ποσοστό του 
Μαρτίου για το 2021. Το αποτέλεσμα της 
2ης συνεχόμενης μηνιαίας μείωσης του 
ποσοστού ανεργίας στον Καναδά, ήταν να 
αυξηθεί η απασχόληση κατά 94.000 θέ-
σεις εργασίας (+0,5%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 35.000 σε 
υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων, ενώ 
ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη στην πληρο-
φόρηση, τον πολιτισμό και την αναψυχή 
και στο λιανικό εμπόριο.

Μετά τις απώλειες το Μάιο και τον Ιού-
νιο, ο αριθμός των ατόμων που εργάστη-
καν σε βιομηχανίες παραγωγής αγαθών 
δεν άλλαξε ιδιαίτερα τον Ιούλιο. Ο αριθ-
μός των ατόμων που εργάστηκαν στη με-
ταποιητική βιομηχανία στο Οντάριο αυξή-
θηκε κατά 26.000, γεγονός που διέγραψε 
πλήρως τις απώλειες απασχόλησης που 
καταγράφηκαν την άνοιξη.

Μεταξύ των εργαζομένων που δούλευαν 
τουλάχιστον τις μισές συνηθισμένες ώρες 
τους, το ποσοστό εργασίας από το σπίτι 
μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, 
στο 25,8% τον Ιούλιο, επιστρέφοντας στα 
χαμηλότερα επίπεδα πανδημίας που εί-
χαν καταγραφεί το φθινόπωρο του 2020. 
Για περίπου τους μισούς από αυτούς που 
εργάζονταν από το σπίτι (51,6% ) αυτό συ-
νεχίζει να αντιπροσωπεύει μια προσωρι-
νή προσαρμογή στην πανδημία. Ο κλάδος 
της πληροφόρησης, του πολιτισμού και 
της αναψυχής, γνώρισε μία από τις μεγα-
λύτερες αλλαγές στον τόπο εργασίας τον 
Ιούλιο, με το ποσοστό όσων εργάστηκαν 
από το σπίτι να μειώνεται κατά 9 ποσοστι-
αίες μονάδες, στο 38,6%.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Η απασχόληση μεταξύ των νέων ηλικί-

ας 15 έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 62.000 
(+2,5%) τον Ιούλιο, με τα κέρδη να κατανέ-
μονται μεταξύ των νέων ανδρών (+36.000 
/ +2,8%) και των νέων γυναικών (+26.000 
/ +2,2%). Όλα τα κέρδη για τους νέους 
αφορούσαν μερική απασχόληση (+63.000 
/ +5,1%).

Η απασχόληση εξάλλου αυξήθηκε κατά 
30.000 (+0,5%) για γυναίκες ηλικίας 25 
έως 54 ετών τον Ιούλιο, με κέρδη πλήρους 
απασχόλησης (+73.000 / +1,5%), επιδό-
σεις που αντιστάθμησαν τις απώλειες με-
ρικής απασχόλησης (-44.000 / -4,2%).  
Η απασχόληση των ηλικιωμένων ήταν 

124.000 (-1%) κάτω από τα επίπεδα πριν 
τον COVID τον Ιούλιο, με παρόμοια ελλείμ-
ματα για τους άνδρες (-71.000 / -1,1%) και 
τις γυναίκες (-53.000 / -0,9%).
Το ποσοστό απασχόλησης για μητέρες 

βασικής ηλικίας, των οποίων το μικρότερο 
παιδί ήταν κάτω των 18 ετών (74,7%) ήταν 
1,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από 
τον Ιούλιο του 2019, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το ποσοστό για τις γυναίκες αυτής της 
ηλικιακής ομάδας χωρίς παιδιά κάτω των 
18 ετών (79,7%) άλλαξε ελάχιστα σε σχέση 
με δύο χρόνια νωρίτερα (δεν προσαρμό-
στηκε εποχικά). 

Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης ήταν 
πιο κοντά στο επίπεδο πριν τον COVID για 
τους πατέρες ηλικίας (91,4% / μείωση 0,9 
ποσοστιαίες μονάδες) από ό,τι για τους 
μη πατέρες (82,3% / μείωση 1,6 ποσοστι-
αίες μονάδες).

Επίσης, η απασχόληση των γυναικών 
ηλικίας 55 ετών και άνω μειώθηκε κατά 
20.000 (-1,1%) τον Ιούλιο, κατ’ ουσίαν, 

αφανίζοντας τα κέρδη του Ιουνίου και 
αφήνοντας γι’ αυτήν την ομάδα 55.000 
θέσεις εργασίας (-20,9%) κάτω από το επί-
πεδο του Φλεβάρη 2020. Αντιστρόφως, η 
απασχόληση μεταξύ ανδρών σε αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα διατηρήθηκε σταθερή 
τον Ιούλιο και έχει αλλάξει ελάχιστα από 
τότε που επέστρεψε στο επίπεδο πριν τον 
COVID το Μάρτιο του 2021. 
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020, 

το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο αντι-
κατοπτρίζει τόσο την απασχόληση όσο 
και το μέγεθος του πληθυσμού, μειώθηκε 
κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες για τους 
άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω τον Ιούλιο 
και κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
ΣΕ ΚΕΜΠΕΚ – ΟΝΤΑΡΙΟ
Η απασχόληση αυξήθηκε σε τέσσερις 

επαρχίες τον Ιούλιο, με το Οντάριο, τη 
Μανιτόμπα, τη Νέα Σκωτία και το νησί 
του Πρίγκιπα Εδουάρδου να βλέπουν κέρ-
δη. Το Saskatchewan ήταν η μόνη επαρχία 
όπου η απασχόληση μειώθηκε. Για δεύτε-
ρο συνεχόμενο μήνα, η Βρετανική Κολομ-
βία ήταν η μόνη επαρχία με απασχόληση 
πάνω από το επίπεδο πριν από την πανδη-
μία. Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2020, 
το χάσμα της απασχόλησης ήταν μεγαλύ-
τερο στο Saskatchewan (-3,6%), στο Prince 
Edward Island (-3,5%), στο New Brunswick 
(-2,5%) και τη Νέα Γη και Λαμπραντόρ 
(-2,2% ).
Μετά την πτώση τον Απρίλιο και το Μάιο 

και την αύξηση τον Ιούνιο, η απασχόληση 
στο ΟΝΤΑΡΙΟ αυξήθηκε κατά 72.000 θέ-
σεις εργασίας (+1%) τον Ιούλιο, συμπερι-
λαμβανομένης της αύξησης κατά 49.000 
(+1,5%) στη μητροπολιτική περιοχή του 
Τορόντο. Ενώ η μεταποίηση οδήγησε την 
αύξηση της απασχόλησης στην επαρχία, 
οι υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων και 
το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σημείω-
σαν επίσης κέρδη, καθώς το σχέδιο επα-
ναλειτουργίας της επαρχίας επέτρεψε 
στα εστιατόρια να ξαναρχίσουν να λει-
τουργούν εσωτερικά και τα καταστήματα 
λιανικής να καταργήσουν τα όρια χωρητι-
κότητας. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο Οντά-
ριο, στο 8%.
Στο ΚΕΜΠΕΚ, το ποσοστό ανεργίας μει-

ώθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 
6,1% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των επαρχιών μαζί με τη Μανιτό-
μπα. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλη-
σης αυξήθηκαν κατά 16.100 άτομα, ενώ 
αυτοί της μερικής απασχόλησης μειώθη-
καν κατά 8.600 άτομα. Συνολικά δηλαδή, 
οι άνεργοι στο Κεμπέκ τον Ιούλιο μειώθη-
καν κατά περίπου 7.500 άτομα. 

Στη ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ, η απασχόληση αυξή-
θηκε κατά 7.400 (+1,1%) τον Ιούλιο και 
το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες στο 6,1%. Τα κέρδη 
ήταν κυρίως στις υπηρεσίες διαμονής και 
τροφίμων, καθώς και στην πληροφόρηση, 
τον πολιτισμό και την αναψυχή.

Η απασχόληση στη ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ αυξήθη-
κε κατά 3.700 (+0,8%) τον Ιούλιο και το πο-

σοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,6 ποσο-
στιαίες μονάδες στο 8,4%. Όλα τα κέρδη 
ήταν στην εργασία πλήρους απασχόλησης 
και αφορούσαν κυρίως την υγειονομική 
περίθαλψη και την κοινωνική βοήθεια.
Το νησί του ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ σημεί-

ωσε αύξηση της απασχόλησης κατά 1.100 
(+1,4%) τον Ιούλιο, μετά 
από πτώση παρόμοιου με-
γέθους τον προηγούμενο 
μήνα. Το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε κατά 2,9 
ποσοστιαίες μονάδες στο 
9,6%.
Στο SASKATCHEWAN, η 

απασχόληση μειώθηκε 
(-4.500 / -0,8%) για δεύτε-
ρο συνεχή μήνα, ενώ το πο-
σοστό ανεργίας αυξήθηκε 
κατά 0,3 ποσοστιαίες μο-
νάδες, στο 7%. Οι μειώσεις 
στο εμπόριο χονδρικής και 
λιανικής αντιπροσώπευαν 

σχεδόν το ήμισυ (45,5%) της σωρευτικής 
μείωσης της απασχόλησης δύο μηνών.
Αναλυτικά, στον πίνακα που ακολουθεί, 

τα ποσοστά ανεργίας στις 10 επαρχίες 
του Καναδά:

© 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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Νέα μείωση της ανεργίας στον Καναδά τον Ιούλιο στο 7,5%Νέα μείωση της ανεργίας στον Καναδά τον Ιούλιο στο 7,5%  
►Σε Κεμπέκ & Μανιτόμπα το χαμηλότερο ποσοστό (6,1%)►Σε Κεμπέκ & Μανιτόμπα το χαμηλότερο ποσοστό (6,1%)  
►Στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (12,7%) ►Στο Newfoundland & Labrador το υψηλότερο (12,7%) 

ΕΠΑΡΧΙΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ 
   2021  2021
●NEWFOUNDLAND 
   & LABRADOR  13%  12,7%
●PRINCE EDWARD 
   ISLAND  12,5%  9,6%
●NOVA SCOTIA  9%  8,4%
●NEW BRUNSWICK 9,3%  9,3%
●QUEBEC  6,3%  6,1%
●ONTARIO  8,4%  8%
●MANITOBA  7,6%  6,1%
●SASKATCHEWAN 6,7%  7%
●ALBERTA  9,3%  8,5%
●BRITISH COLUMBIA 6,6%  6,6%
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Εσείς τι λέτε;Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδητου Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

Entire Contents Copyright 2021

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

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

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

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

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

Υπεύθυνος σύνταξης / Managing editor:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

antonis@newsfirst.ca

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Costas Hovris • Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos 

peter@newsfirst.ca

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

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

Μακέτα / Layout: Media Trek

Διανομή / Distribution: Media Trek • Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

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

National Representatives:

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

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

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

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

Tel: 30 6977 56 96 72

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

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

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
Ένα διαχρονικό φαινόμενο
Το φαινόμενο άρχισε να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Μέ-

χρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, επτά γυναικο-
κτονίες έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα μέσα σε επτά μήνες… 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο απόλυτης βίας, που όντως αντικα-
τοπτρίζει την κοινωνία μας και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα 
κοινωνικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα.
Ανθρωποκτονίες από πρόθεση, οι οποίες ξεκινούν από την κλι-

μακούμενη κακοποιητική συμπεριφορά με λεκτικές παρενοχλή-
σεις, συναισθηματική, ψυχική και σωματική κακοποίηση και φτά-
νουν ως το φόνο, την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας.

Ο όρος γυναικοκτονία, σύμφωνα με εμπεριστατωμένη αναφορά 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, χρησιμοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά από τον Joh Corry το 1801, ενώ στη νεότερη εποχή από 
την Diana Russell το 1976. Ήταν όμως το 2001 όπου η Russell ανα-
διατύπωσε την έννοια του όρου αναφερόμενη στη δολοφονία 
γυναικών με μοναδικό αίτιο το ίδιο τους το φύλο. Σήμερα αφορά 
δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, οι 
οποίες διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές τόσο από ιδιώτες όσο 
και από δημόσιους φορείς. 
Το φαινόμενο έχει γίνει εντονότερο στον αιώνα μας. Το Μεξικό 

έχει το μεγαλύτερο αριθμό γυναικοκτονιών παγκοσμίως με 470 
δολοφονίες το 2020. Την ίδια χρονιά στην Τουρκία δολοφονήθη-
καν 430 γυναίκες.
Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία με τον ακριβή αριθμό κα-

ταγράφηκαν το 2017 όταν 87.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν πα-
γκοσμίως, το 58% αυτών από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας. 
Στην Ασία και στην Αφρική σημειώθηκαν οι περισσότερες γυναι-
κοκτονίες. Στον Καναδά, όπως αναφέρει η Canadian Femicide 
Observatory for Justice and Accountability του Πανεπιστημίου 
Guelph, πέρυσι καταγράφηκαν 160 βίαιες δολοφονίες γυναικών 
από συγγενικά πρόσωπα, που σημαίνει μία δολοφονία κάθε 2,5 
μέρες. Πιστεύεται ότι η ραγδαία αύξηση των περιστατικών είναι 
επίπτωση της πανδημίας. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία όσον 
αφορά το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να παραμένει σκοτεινός ο 
αριθμός γυναικοκτονιών και αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός 
ότι δεν καταγγέλλονται τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών, 
περιλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς υπάρχει 
συγκάλυψη του συντρόφου από το ίδιο το θύμα, ενώ πολλές φο-
ρές εάν καταγγελθούν οι φόνοι δεν καταγράφονται ως γυναικο-
κτονίες. Έγκυρα δημοσιεύματα ωστόσο αναφέρουν, ότι το ζήτη-
μα των δολοφονιών γυναικών δεν αφορά ζητήματα φεμινισμού 
αλλά πρόκειται για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα 
με τα οποία άντρες και γυναίκες πρέπει να είναι ίσοι προς αυτά. 
Αφορά συνεπώς την ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας 
και την ανισότητα των φύλων. 
Το νόμισμα πάντως έχει δύο όψεις. Δεν είναι λίγες οι υποθέσεις 

γυναικών που σκότωσαν τους συζύγους ή συντρόφους τους με 
βάρβαρο τρόπο. Πυροβολισμοί, τεμαχισμοί ακόμη και καύση θυ-
μάτων, προκειμένου να μην αφήσουν κανένα στοιχείο. 
Το θέμα όμως των ανδροκτονιών θα το ψάξουμε εκτενέστερα 

και θα επανέλθουμε. 
Γυναικοκτονίες – ανδροκτονίες, οι περιπτώσεις πολλές και κάθε 

μία διαφορετική. Πάθος, ζήλεια, πόνος και φόβος είναι τα συναι-
σθήματα που νιώθουν οι δράστες, πριν κάνουν πράξη τις απειλές 
και τις σκέψεις τους… 

Η Ιερότητα της  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

H Ελληνική γλώσσα, αποτελεί το μείζον Ιερό 
εκ Θεού αγαθό, όπου συμπεριλαμβάνει το 

σύμπαν του παγκόσμιου πολιτισμού, τόσο από 
εννοιολογική, πραγματολογική αλλά και από αι-
σθητική άποψη.

Συνιστά, κατά το μάλλον ή ήττον τον ομφάλιο 
λώρο με τη διαχρονικά ζώσα Ελληνο-Ορθόδοξη 
παράδοσή μας, καθότι διά αυτής, αφεύκτως ανα-
βιώνουν οι ιστορικές μνήμες των προγόνων μας 
και τοιουτοτρόπως διατηρείται άσβεστη η αληθής 
φλόγα της ταυτότητας του θαυμαστού Γένους των 
Ελλήνων.

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς*
[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ]

Η ιερά αυτή παρακαταθήκη 
σήμερον, κακοποιείται βάναυ-
σα εκ του Ελλαδικού Κράτους, 
τη στιγμή την οποία, σοβεί χρο-
νιώς, αλλά ιδαίτατα μεταπολι-

τευτικά, η πλήρης διάσταση Ελληνικού έθνους με 
το Ελλαδικό Κράτος, εις το στόχαστρο του οποίου, 
ετέθη όλως περιέργως και το μεγαλείο της Ελληνι-
κής γλώσσης κατά τρόπο αισχρό και χυδαίο.

Η διαχρονική ελληνική γλώσσα, ως συστατικό και 
δομικό στοιχείο του πολιτισμού μας και εν γένει 
της Ελληνικής μας ταυτότητας σήμερον, αποκλει-
στικά εκ του δοτού Ελλαδικού Κράτους, δεν τιμά-
ται αναλόγως, όπως κατ’ αντιστοιχία συμβαίνει εκ 
της παγκόσμιας κοινότητας.
Το παράδοξο καθίσταται ακριβές τούτο, η ελληνι-

κή γλώσσα, η κοινή ελληνική η οποία εγκολπώνει 
και εγκιβωτίζει συμμετρικά την αργόσυρτη δια-
χρονία του Ελληνικού θησαυρού, σήμερον κατα-
φρονείται εκ της κοιτίδας της, ήτοι την πηγή εκ της 
οποίας προήλθε, και έχει μετασχηματιστεί απλώς 
εις ένα κώδικα επιδερμικής επικοινωνίας, άνευ 
ουδεμίας ουσιαστικής σημασίας.

Η υπεραπλούστευσή της και η ταύτισή της με συ-
γκεκριμένη πολιτική ιδεολογία συνιστά την αφε-
τηρία του ενταφιασμού του μοναδικού πλούτου 
της.

Η θεραπεία των πάντων καθίσταται η αρχαία 
ελληνική γλώσσα καθώς και η καθαρεύουσα, η 
οποία διατηρεί τη μνήμη με το μεγαλείο των προ-
γόνων μας, συνιστά ανυπερθέτως το ελιξήριο για 
την ορθή σκέψη, διά την ιεράρχηση των συναι-
σθημάτων, διά τη σύλληψη επιστημονικού τρό-
που σκέψης και εν γένει διά την ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς μας.
Η σημερινή γλωσσική ένδεια, συνιστά ένα πλήγ-

μα διά τον Ελληνισμό, διότι σήμερα, ουδείς εκ των 
Ελλήνων δύναται να αναγνώσει αρχαία Ελληνικά 
κείμενα, παρά μόνον ένα είναι εξειδικευμένος, ή 
να διαβάσει ακόμη και εις την καθαρεύουσα ένα 
βιβλίο, ένα ποίημα, μια συμβολαιογραφική πρά-
ξη.
Το πνεύμα του ελληνισμού αντανακλάται εις την 

ψυχή του η οποία είναι η αρχαία ελληνική γλώσ-
σα, την οποία εν Ελλάδι την έπληξαν λυσσωδώς, 
αλλοτριώνοντας γενιές Ελλήνων κατά τον αίσχι-
στο τρόπο.

Ως εκ τούτου λοιπόν, ημείς αλλά και εγώ προ-
σωπικά, εκ του βήματος τούτου όπου μου κάνει 
την τιμή, η εν λόγω εφημερίδα, μέσω του έγκριτου 
δημοσιογράφου Αντώνη Μπότσικα, δύναμαι, εις 
το μέτρο του δυνατού να διατηρώ, κατ’ ελάχιστον 
μία γλυκιά ανάμνηση, με το ένδοξο παρελθόν του 
μεγαλείου του πολιτισμού μας, από πάσης από-
ψεως, με αποτέλεσμα, μολονότι πρόκειται διά μία 
ειδησεογραφική εφημερίδα, δεν παύει να διαχέ-
εται διά του γραπτού λόγου της είδησης ή επί της 
αναλύσεως ενός καίριου κοινωνικού ή πολιτικού 
ζητήματος, ο σεβασμός προς την ιερότητα της 
γλώσσας μας.
Κατά συνέπεια λοιπόν, ο σεβασμός και η τιμή 

προς τη γλώσσα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
να εμβαθύνουμε λυσιτελώς εις οιοδήποτε ζήτημα 
περί της επικαιρότητας, διά του οποίου καταγινό-
μαστε, άρα λοιπόν, το όραμά μας, παντί τρόπω, 
εισέτι και διά του εν λόγου διακεκριμένου εντύ-
που είναι η αναβάθμιση της γλώσσας εις το πα-
γκόσμιο βάθρο το οποίο της προσήκει, εις πάσα 
έκφανση της καθημερινότητάς μας, δηλαδή τόσο 
εις τις επίσημες συναλλαγές μας όσο και εις την 
καθημερινότητά μας.

Εάν διαρκώς ομιλούμε ορθά Ελληνικά, τότε και 
μόνον τότε θα διατηρήσουμε το γλωσσικό μας 
επίπεδο υψηλό και θα εθιστούμε προς τον ορθό 
τρόπο σκέψης αίροντας όποια κατεστημένη αβελ-
τηρία, αγκύλωση ή διανοητική οκνηρία ότι, απαι-
τείται κατ’ ανάγκη, ειδική μελέτη και εμβριθής 
σπουδή, το μείζον δε είναι η αγάπη για την Ελλη-
νική γλώσσα, και η καλή αρχή μπορεί να γίνει ανά 
πάσα ώρα και στιγμή, εν είδει παιγνίου επί καθη-
ρημένης βάσεως, ακόμη και εις τις απλώς ενδο-
οικογενειακές μας επαφές.

Ως εκ τούτου λοιπόν, να ευχηθώ συν Θεώ καλή 
δημοσιογραφική χρονιά, μετά το πέρας της θερι-
νής ανάπαυλας με ελληνική ειδησεογραφία, πολι-
τικές αναλύσεις, και με αναγορευμένο αυτοσκοπό 
την ίδια τη γλώσσα ως ιερό μέσο μεταλαμπάδευ-
σης γεγονότων, προς την ομογένεια του Καναδά.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγό-
ρος Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 

και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελμα-
τικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο με-
ταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, 
Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το 
δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή 
Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινω-
νιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). 
Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυ-

ση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και 
εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ 
εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, 
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρά-
γραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).
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ΕΛΛΑΔΑ|ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Κ. Μητσοτάκης: «Αναδασωτέα 
κάθε έκταση που κάηκε»
Ο Σταύρος Μπένος επικεφαλής για  
την ανασυγκρότηση της Εύβοιας 

Με μία αναφορά στην απώλεια του 
εθελοντή πυροσβέστη, Βασίλη Φι-

λώρα, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης την εισαγωγική τοποθέ-
τησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου την Τρίτη 10/8.

Ήδη από την επόμενη ημέρα (Τετάρτη 
11/8) κάθε έκταση που κάηκε κηρύσσεται 
αναδασωτέα, με βάση ΠΝΠ (Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου) είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, επισημαίνοντας ότι το πρώτο ζη-
τούμενο τώρα είναι οι λύσεις και γι αυτό 
έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταγραφές των 
ζημιών.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως τα μέ-

τρα που θα εγκριθούν σήμερα κινούνται 
σε τρεις άξονες:
-Α. Άμεσες αποζημιώσεις για κάθε πυρό-
πληκτο και αναστολή υποχρεώσεων
-Β. Έργο αποκατάσταση
-Γ. Μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

της παραγωγικής ανασυγκρότησης ιδιαί-
τερα για τη Βόρεια Εύβοια

Αναλυτικά, αναφέρθηκε στα μέτρα που 
αποφασίζονται, προσδιορίζοντάς τα ως 
εξής:
- Στεγαστική συνδρομή έως 150.000 

ευρώ άμεση προκαταβολή 20.000, 
12.000 ή 5.000 ευρώ ανάλογα με το βαθ-
μό των ζημιών από τις 20 Αυγούστου με 
μία αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr
- Αποζημίωση με το 70% των απωλειών, 

το 20% θα δίνεται ως προκαταβολή
- Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ, αναστολή 

ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρε-
ώσεων
- Ενίσχυση ενοικίου
- Επίσης, ενίσχυση 4.000 ευρώ για τους 

αγρότες που έχουν πληγεί οι καλλιέρ-
γειές τους
- Ειδικά για τις σκληρά πληγείσες περιο-
χές της Β. Εύβοιας τα μέτρα θα ισχύσουν 
για όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα 
από το αν υπέστησαν ζημιές στις πληγεί-
σες περιοχές.

Στην ΠΝΠ υιοθετούνται μια σειρά από 
καινοτομίες, είπε επίσης ο έλληνας πρω-
θυπουργός, αναφέροντας μεταξύ αυτών 
ότι κάθε περιοχή που έχει καεί κηρύσσε-
ται αναδασωτέα.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική εισή-
γησή του επεσήμανε, ότι βασικό μέλημα 
είναι να γίνει συμμέτοχη η κοινωνία των 
πολιτών.

Ήδη σε προηγούμενο υπουργικό συμ-
βούλιο έχει εγκριθεί το πρόγραμμα ανα-
συγκρότησης της Πολιτικής Προστασίας, 
ύψους 1,7 δις ευρώ, θέλησε επίσης να 
θυμίσει ο πρωθυπουργός.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν πολλή και 
εντατική δουλειά, είπε κλείνοντας ο πρω-
θυπουργός. Τόνισε ότι οφείλουμε ειδικά 

για την Εύβοια να σχεδιάσουμε ένα νέο 
ξεκίνημα, γι αυτό συγκροτείται ειδική Επι-
τροπή που θα σχεδιάσει όχι την επόμενη 
αλλά τη μεθεπόμενη μέρα, όπως χαρα-
κτηριστικά είπε, με επικεφαλής τον Σταύ-
ρο Μπένο (στη φωτ. αριστερά με τον Κ. 
Μητσοτάκη). 

Έναν άνθρωπο που ανέλαβε μεταξύ άλ-
λων την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας 
μετά τον καταστροφικό σεισμό κι έχει το 
όραμα αλλά και τις γνώσεις να ηγηθεί αυ-
τής της προσπάθειας.

Ευπρόσδεκτες είναι οι προτάσεις της 
αντιπολίτευσης, είπε κλείνοντας την εισή-
γησή του ο πρωθυπουργός.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε λοιπόν 

τον Σταύρο Μπένο ως επικεφαλής της 
επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Εύ-
βοιας. Ο Σταύρος Μπένος (30 Δεκεμβρίου 
1947) είναι Έλληνας τοπογράφος – μη-
χανικός και πολιτικός. Υπήρξε Δήμαρχος 
Καλαμάτας (1979-1990), Βουλευτής του 
Νομού Μεσσηνίας (1990-2004) και στη Β’ 
Αθήνας (2004-2007), Υφυπουργός Πολιτι-
σμού κατά την τελευταία Κυβέρνηση Αν-
δρέα Παπανδρέου και Υπουργός Πολιτι-
σμού, Υπουργός Αιγαίου και Υφυπουργός 
Δημόσιας Διοίκησης επί πρωθυπουργίας 
Κώστα Σημίτη. 

Η ίδρυση με δική του πρωτοβουλία των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αποτέλεσαν κορυφαία καινοτομία στον 
τομέα της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλά-
δας.

O Σταύρος Μπένος γεννήθηκε στην Κα-
λαμάτα το 1947 και σπούδασε στο Τμήμα 
Αγρονόμων Τοπογράφων της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του ΑΠΘ.  Το 1978 εξελέγη δή-
μαρχος Καλαμάτας και επανεξελέγη άλλες 
δύο φορές στις εκλογές του 1982 και 1986. 
Έγινε γνωστός για το θεαματικό έργο που 
επιτέλεσε ως δήμαρχος της Καλαμάτας 
από το 1978 έως το 1990, περίοδο στην 
οποία κατάφερε να ανοικοδομήσει την 
πόλη αλλά και να αλλάξει το χαρακτήρα 
της μετά τους καταστροφικούς σεισμούς 
του 1986. Η θητεία του συνδέθηκε με 
τους καταστρεπτικούς σεισμούς της Καλα-
μάτας (1986) και την πολεοδομική ανασυ-
γκρότησή της.
Η πολύχρονη προσπάθεια πολεοδομικής 

ανασυγκρότησης της Καλαμάτας βραβεύ-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων 
(για την πρότυπη και ανθρωποκεντρική 
πολεοδομική ανάταξη της Καλαμάτας) και 
από την EuropaNostra (για τη Διάσωση και 
ανάδειξη των μνημείων της πόλης). 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ, PRONEWS.GR
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Τους κύριους άξονες της στρατηγικής 
της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο 

άμεσης ενίσχυσης των πυρόπληκτων 
και της αποκατάστασης των πληγεισών 
περιοχών, αλλά και αυτοκριτική, 
εμπεριείχε η δήλωση του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, νωρίτερα αυτή την 
εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης 
ανακοίνωσε τη διοχέτευση ενός 
πόσου, ύψους 500 εκατομμύριων 
ευρώ, ως πακέτο άμεσης στήριξης, ενώ 
προανήγγειλε στοχευμένο πρόγραμμα 
αποκατάστασης και ανάπτυξης, ειδικά για 
την Εύβοια. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός 
ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες «για 
τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν», όπως 
είπε χαρακτηριστικά και διαβεβαίωσε 
πως «οι αστοχίες θα εντοπιστούν και οι 
ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και 
σε όποιον πρέπει».

Αναλυτικά η δήλωση του έλληνα 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
αναφέρει τα εξής:
«Οι τελευταίες ημέρες ήταν από τις πιο 

δύσκολες για την πατρίδα μας εδώ και 
δεκαετίες. Δώσαμε, και ακόμη δίνουμε, 
τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις. Αλλά 
αντιμετωπίζουμε μία φυσική καταστροφή 
πρωτόγνωρων διαστάσεων: σε λίγες 
μέρες ξέσπασαν 586 πυρκαγιές σε όλες τις 
γωνιές της Ελλάδας. Mε φωτιές οι οποίες, 
λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα αλλά 
και της πολύμηνης ξηρασίας, σβήνουν πια 
πολύ δύσκολα.
Πολλές χώρες μάς συνδράμουν ήδη 

με μέσα και προσωπικό. Τις ευχαριστώ 
για την αλληλεγγύη τους. Κυρίως, όμως, 
ευγνωμονώ όλες και όλους που δίνουν 
τον αγώνα στο πεδίο. Παλεύουν με ένα 
φυσικό φαινόμενο που, συχνά, ξεπερνά 
τις δυνάμεις τους. Και όμως, δεν το 
βάζουν κάτω. 
Στα μαυρισμένα τους πρόσωπα 

βλέπουμε την Ελλάδα που αντιστέκεται 
και επιμένει. Ενώ το κύμα συμπαράστασης 
και αλληλοβοήθειας που απλώνεται σε 
όλη την επικράτεια, δηλώνει την απόφαση 

αυτού του λαού να ξαναχτίσει γρήγορα 
ό,τι γκρεμίστηκε.
Το ότι σώθηκαν άνθρωποι, με 

πλήρη σχέδια εκκένωσης, οφείλεται 
στον επαγγελματισμό της Πολιτικής 
Προστασίας, στη δράση της Αστυνομίας 
και του Λιμενικού. Δεν ήταν αυτονόητο, 
ούτε δεδομένο. Το ίδιο ισχύει και για 
την προστασία πολλών οικισμών, που 
τελικά δεν κάηκαν, χάρη στην αυτοθυσία 
πυροσβεστών και εθελοντών, και φυσικά 
των πιλότων μας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Μέσα σε λίγα 24ωρα σε 
141 περιοχές έγιναν 62 οργανωμένες 
απομακρύνσεις κατοίκων.

Η έκταση της καταστροφής, ειδικά 
στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει 
την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ 
ζητώ συγνώμη για τις όποιες αδυναμίες 
υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των 
συμπολιτών μας που είδαν τα σπίτια ή τις 
περιουσίες τους να καίγονται. 
Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν 

όπως-όπως από τον τόπο τους. Ακόμα 
και την οργισμένη απορία εκείνων που 
αναζητούσαν, για παράδειγμα, εναέρια 
βοήθεια, χωρίς να γνωρίζουν αν τα 
πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούσαν 
αλλού ή αν οι συνθήκες ήταν 
απαγορευτικές.
Οι αντιδράσεις μας, ωστόσο, δεν πρέπει 

να είναι τυφλές. Οι τυχόν αστοχίες 
θα εντοπιστούν. Και οι ευθύνες θα 
αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον 
πρέπει. Το πρώτο ζητούμενο, αυτήν την 
ώρα, είναι οι λύσεις. Ακριβώς όπως και 
πρώτο ζητούμενο ήταν και παραμένει η 
προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό 
και ο απολογισμός αυτής της εμπειρίας 
οφείλει να μην περιλαμβάνει μόνο το τι 
χάθηκε, αλλά και το τι σώθηκε, μέσα σε 
μία τέτοια φυσική λαίλαπα που δεν έχει 
προηγούμενο.
Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση 

χτυπά, πλέον, την πόρτα ολόκληρου του 
πλανήτη, με φωτιές που διαρκούν επί 
εβδομάδες. Αυτό είναι αιτιολογία, όχι, 
όμως, δικαιολογία ούτε και άλλοθι. 

Και θα το πω καθαρά: μπορεί να κάναμε 
ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά 
σε πολλές περιπτώσεις αυτό δε φάνηκε 
αρκετό στην άνιση μάχη με τη φύση. Το 
ίδιο ξεκάθαρα, όμως, θα πω και ότι θα 
βρεθούμε δίπλα σε όσους έπληξε η 
πυρκαγιά. Όπως το κάναμε και άλλοτε, 
μετά τις πλημμύρες του «Ιανού» στη 
Θεσσαλία ή του μεγάλου σεισμού της 
Σάμου.

Έχουμε χρέος να σφίξουμε τα δόντια 
και να προχωρήσουμε. Και άλλες φορές 
η χώρα έζησε καταστροφές αλλά έμεινε 
όρθια. Το ίδιο θα συμβεί και σ’ αυτήν 
την περιπέτεια, μετατρέποντας τη θλίψη 
μας σε δύναμη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν 
στα μέτωπα της κατάσβεσης, καθώς 
ο πόλεμος με τη φωτιά εξακολουθεί. 
Και, ταυτόχρονα, θα ξεκινήσουμε να 
επουλώνουμε τις πληγές μας: όσοι έχασαν 
σπίτια και περιουσίες θα αποζημιωθούν, 
οι καμένες εκτάσεις θα αναδασωθούν 
και θα δρομολογηθούν αμέσως τα 
απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα.

Ήδη έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο 
Ανάκαμψης σημαντικούς πόρους για 
αναδασώσεις, κατά προτεραιότητα 
στην Εύβοια και την Αττική. Ενώ 
σήμερα ενέκρινα και συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ 
ειδικά για τις περιοχές αυτές. Και αν 
χρειαστεί θα υπάρξουν και πρόσθετες 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Το στοίχημά 
μας είναι να γίνουν πρότυπα μιας νέας 
αρχής, μιας δυναμικής επανεκκίνησης, 
στην οποία είμαι σίγουρος ότι ιδρύματα, 
επιχειρήσεις και, πάνω απ’ όλους, η ίδια η 
κοινωνία των πολιτών θα ανταποκριθούν.
Εκεί θα φυτέψουμε όχι μόνο πολλά, 

αλλά και τα σωστά δέντρα, αξιοποιώντας 
την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία. Ώστε, και 
με τη βοήθεια της φύσης, τα δάση μας να 
ξαναγεννηθούν και η ζωή και η οικονομία 
να επιστρέψουν στους τόπους που 
πλήγωσαν οι φλόγες.
Οι ζημιές άρχισαν ήδη να καταγράφονται. 

Η γραφειοκρατία θα σαρωθεί. Και οι 
πρώτες αποζημιώσεις θα καταβάλλονται 

αμέσως, με απλή αίτηση κάθε 
ενδιαφερομένου, την οποία θα υποβάλει 
σε μία και μόνη ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Το πρόγραμμα της Πολιτικής 

Προστασίας του μέλλοντος, ύψους 1,8 
δισεκατομμυρίων ευρώ, ξεκινά επίσης με 
την πρόληψη σε κεντρικό ρόλο. 
Το όλο Σχέδιο Ανασυγκρότησης 

τίθεται υπό την εποπτεία του Γραφείου 
Πρωθυπουργού. Για την Εύβοια, 
μάλιστα, δεσμεύομαι ότι θα υπάρξει 
στοχευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης 
και ανάπτυξης του νησιού. Αύριο, 
στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα γίνουν 
συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Και τις 
επόμενες μέρες θα απαντήσω προσωπικά 
σε κάθε ερώτημα. Εύχομαι η επόμενη 
ημέρα να ανατείλει με διακομματική 
συναίνεση, γιατί αν το καθήκον του 
σήμερα ανήκει στην κυβέρνηση, η ευθύνη 
του αύριο ανήκει σε όλους μας.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια 
προσωπική αναφορά. Ως Πρωθυπουργός 
επί 25 μήνες διαχειρίστηκα πολλές 
κρίσεις: από την ασύμμετρη επίθεση στον 
Έβρο μέχρι την επέλαση του κορωνοϊού. 
Και από τις αλλεπάλληλες εθνικές 

προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
μέχρι το μεγάλο στοίχημα του 
εμβολιασμού. Όλες είχαν πολύπλευρες 
συνέπειες στην οικονομία και στην 
κοινωνία. Και όλες έμοιαζαν στην αρχή 
ανυπέρβλητες. Αλλά όλες τις ξεπεράσαμε 
με πείσμα και ενότητα. Αυτό θα γίνει και 
τώρα, με τολμηρές αποφάσεις που θα 
αλλάξουν πολλά.

Είμαι βέβαιος ότι και τούτη η δοκιμασία 
θα γίνει ευκαιρία που θα μας διδάξει και 
θα μας κάνει καλύτερους. Γιατί η πρόκληση 
της κλιματικής κρίσης αφορά όχι μόνο 
τη δική μας, αλλά κυρίως την επόμενη 
γενιά. Προσωπικά, θα συνεχίσω να κάνω 
αυτό που εξαρχής επέλεξα: να μιλώ στη 
γλώσσα της αλήθειας, να αναλαμβάνω τις 
ευθύνες μου, να αποκρούω διχασμούς και 
να ενώνω τους Έλληνες. Και να εργάζομαι 
σκληρά για την πατρίδα που μας αξίζει».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας μετα-
τρέπεται σε στάχτη και αποκαΐδια 

για πολλοστή φορά. Τα ίδια και τα ίδια: 
Στο δημόσιο λόγο, στις ελλείψεις σε επί-
πεδο πρόληψης, στην αμέλεια των Δήμων, 
στους ασυνείδητους και απρόσεχτους πο-
λίτες, στην απόδοση των ευθυνών, στην 
απουσία της κρατικής ετοιμότητας για 
γρήγορη και έγκαιρη κατάσβεση… 

Ευγενία Σαρηγιαννίδη*
© slpress.gr

Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που 
γράφαμε τα παραπάνω με αφορμή τις 
φωτιές του 2007, τότε που είχε καεί η 
μισή Πελοπόννησος. Από τότε έχουν με-
σολαβήσει πολλές ετήσιες πυρκαγιές και 
η τραγική εμπειρία στο Μάτι που θρηνή-
σαμε και ανθρώπους.
Φαίνεται, όμως, να ισχύουν πάλι πάνω 

κάτω τα ίδια. Η κασέτα στα ΜΜΕ ξαναπαί-
ζει το ίδιο δραματικό σενάριο. Πραγματι-
κά είναι να απορεί κανείς με την έλλει-
ψη φαντασίας του τηλεοπτικού κόσμου, 
όπως και με τη «μνήμη κουνουπιού» της 
μερίδας του τηλεοπτικού κοινού, που 
κάθε φορά μοιάζει να ξαφνιάζεται με τα 
όσα συμβαίνουν: Δημοσιογράφοι – σε-
ναριογράφοι, στα πλαίσια της «ενημέ-
ρωσης των πολιτών» προκηρύσσουν τους 
εγκληματίες και αποδίδουν ευθύνες, όχι 
μόνο για την έναρξη, αλλά (κυρίως) για 
την επέκταση της φωτιάς: Παλαιότερα οι 
καταπατητές, οι γνωστοί οικοπεδοφάγοι. 
Ανέκαθεν, οι πυρομανείς εμπρηστές.

Βεβαίως, ακούμε και το επικρατέστερο 
σενάριο: η ΔΕΗ με τους πυλώνες της, οι 
καιρικές συνθήκες, ο Θεός που «είχε τα 
νεύρα του» και η «σχιζοφρενής αλεπού» 
με τον πυρσό! Οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι, που συντονισμένα καίνε χόρτα σε 
διάφορα σημεία της Ελλάδας, οργανωμέ-
να και μαζικά και βεβαίως, ο εγκληματίας 
καπνιστής με την εμπρηστική του γόπα! 
Και όσον αφορά την επέκταση: ανικανό-
τητα των υπηρεσιών (δασικής και πυρο-
σβεστικής), αδιαφορία, καθυστέρηση, 
έλλειψη συντονισμένης οργάνωσης και 
δασικών δρόμων, εγκαταλελειμμένα και 
αφρόντιστα δάση κ.α.
Τις συνέπειες οφείλει να τις τονίσει η 

κοινωνία των πολιτών με τις «οικολογικές 
της ευαισθησίες» και όλα τα «πολιτικώς 
ορθά» στερεότυπα και επιχειρήματα για 
την καταπάτηση και εγκατάλειψη του δα-
σικού πλούτου. Και βεβαίως πολλά από 
αυτά εν μέρει τουλάχιστον ισχύουν, αλλά 
ως γνωστόν οι μισές αλήθειες είναι χειρό-
τερες από τα ψεύδη. Το όλο σόου, ενορ-
χηστρωμένο από τα ΜΜΕ, προβάλλεται 
στην ελληνική κοινωνία, χωρίς κανείς να 
απορεί αν εκείνη θα θέσει εύλογα ερωτή-
ματα για το εν λόγω ολοκαύτωμα.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ
Αυτές είναι οι αιτίες στις οποίες οφεί-

λονται αποκλειστικά οι πυρκαγιές, που 
«εντελώς τυχαία» την ίδια μέρα άναψαν 
σε ολόκληρη τη χώρα; Περίεργο που κα-
νείς από τους δημοσιογράφους – σενα-
ριογράφους δεν έθεσε υπό αμφισβήτηση 
την τόση «τυχαιότητα»; Γιατί δεν αναφέ-
ρεται, παρά από ελάχιστες εξαιρέσεις, 
πως το περί «αναδασωτέων εκτάσεων» 
επιχείρημα είναι μια ακόμα κοροϊδία τού, 

ήδη πολλαπλώς εξαπατημένου, ελληνικού 
λαού; Όσο για το σενάριο των «ατυχημά-
των», που πρωτοστατεί και σήμερα, είναι 
απλώς αστείο!

Ξαφνικά την ίδια στιγμή, σε όλους τους 
πυλώνες της ΔΕΗ συνέβη ατύχημα; Μή-
πως το σύμπαν «συνωμοτεί» εναντίον 
μας, ή μήπως νομίζουν ότι διαβάζουμε 
πολύ Paulo Coelho; Τι επιδιώκουν αυτά τα 
αιτιοκρατικά σενάρια, αν όχι την  αποβλά-
κωση των πολιτών – τηλεθεατών; Όσον 
αφορά τις ενδεχόμενες πολιτικές και 
στρατιωτικές διαστάσεις των εμπρησμών, 
ουδείς τις αναφέρει στα πιθανά αίτια.

Επιπρόσθετα, γιατί άραγε η ύπαρξη 
εμπρηστικών μηχανισμών αναφέρεται 
παρεμπιπτόντως, ή ακόμα χειρότερα ως 
τμήμα της «ψεκασμένης» επιχειρηματο-
λογίας όλων αυτών που «βλέπουν παντού 
εχθρούς»; Να υποθέσουμε πως τους διέ-
φυγε τέτοια σημαντική παράμετρος ή ότι 
ηθελημένα αποσιωπάται; Τι φοβούνται; 
Μήπως πουν τις λέξεις «πληρωμένοι πρά-
κτορες» και τους «βάλει πιπέρι στο στό-
μα» το κανάλι στο οποίο εργάζονται;
Μα βέβαια που να αρθρώσεις κακές λέ-

ξεις, όπως «μυστικές υπηρεσίες και άλ-
λες σκοτεινές δυνάμεις»; Κινδυνεύεις να 
σε πουν συνωμοσιολόγο και να βρεις τον 
μπελά σου. Άσε που με αποκαλύψεις τέ-
τοιου είδους, μπορεί να ξυπνήσεις πατρι-
ωτισμούς, υπό τη μορφή «εθνικισμών» ή 
και «ρατσισμών» και να σηκώσουν κεφάλι 
οι Έλληνες, που τόσο και τόσοι κοπίασαν 
να τους επαναμετατρέψουν σε ραγιάδες!

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ!
Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα 

είναι και οι ανεμογεννήτριες, με τις οποί-
ες θέλουν να γεμίσουν τη χώρα. Η δυνα-
τότητα εγκατάστασης ανεμογεννητριών 
στις καμένες εκτάσεις είχε ήδη αποφασι-
στεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας 
(απόφαση 2499/2012) με εισήγηση της 
νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία 
ήταν εισηγήτρια και άλλων σχετικών με τις 
ανεμογεννήτριες αποφάσεων.

Ενδεικτικό γεγονός που θεωρούμε αξιο-
σημείωτο να αναφερθεί είναι ότι «ακρι-
βώς 40 ημέρες πριν από τις καταστρο-
φικές πυρκαγιές στην Εύβοια, η Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εξέδωσε την 
υπ’ αριθμόν 504/2021 απόφαση, με την 
οποία χορηγούσε άδεια παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτριες) στο 
Μαντούδι της Εύβοιας. Η απόφαση 
504/2021 εκδόθηκε στις 24 Ιουνίου 2021. 
Η εταιρεία που λάμβανε το «πράσινο» 
φως για την εγκατάσταση αιολικού πάρ-
κου στη θέση «ΠΥΞΑΡΙΑ ΠΡΙΟΝΑΣ» είναι 
η «Αιολική Μαρμαρίου Ευβοίας Μ.Α.Ε.», 
μέλος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρ-

χος της περιοχής στο eviathema.gr «η 
απόφαση αυτή έγινε χωρίς προηγούμενη 
προειδοποίηση και την πληροφορήθηκαν 
από τη diavgeia». Είναι δυνατόν να αφή-
σουμε υπόνοιες, λοιπόν, πως υποπτευό-
μαστε εγκληματική ενέργεια; Είναι δυνα-
τόν να επιτρέψουμε να καταταχθούμε στις 
φολκλόρ «γκρίζες ζώνες» της συνωμοσιο-
λογίας; Να στοχοποιήσουμε μετανάστες; 
Εμπρηστές που εξυπηρετούν συμφέροντα 
μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών;
Να θέσουμε, λοιπόν, το ερώτημα «ποιος 

ωφελείται από τη φονική καταστροφή της 

πυρκαγιάς» για να αναζητήσουμε κίνητρα 
που θα καταδείξουν τον υπεύθυνο; Τόσος 
φόβος πια, μν βγούμε από την εξατομι-
κευμένη σφαίρα (ατομικών και μικροπο-
λιτικών συμφερόντων) και περάσουμε 
σε εκείνη της πολιτικής; Τόσο επιλεκτική 
σεναριογραφία και τόσος στρουθοκαμη-
λισμός;

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗΣ
Βεβαίως, τα Μέσα Μαζικής «Ψυχαγω-

γίας και Αποβλάκωσης» φρόντισαν να 
ασχοληθούν με ζητήματα «μείζονος» ση-
μασίας: με το αν φορούσαν μάσκα όσοι 
επέβαιναν σε πλωτά μέσα διάσωσης, με 
το αν οι πυροσβέστες που θα ερχόντου-
σαν ως βοήθεια από το εξωτερικό θα 
έπρεπε να είναι εμβολιασμένοι, όπως 
ακούσαμε και από πνευμονολόγους της 
χώρας της φαιδράς πορτοκαλέας να λένε 
σε «ανεξάρτητα» και «αντικειμενικά» 
Μέσα, όπως το κανάλι ΣΚΑΪ!
Κλείνοντας, με μια ρεαλιστική –και 

όχι απαισιόδοξη– ματιά στο μέλλον, θα 
λέγαμε σε όλους αυτούς με τις οικολο-
γικές ανησυχίες, των οποίων δεν αμφι-
σβητούμε τις καλές προθέσεις, ότι όσο 
εθελοτυφλούμε για τα αληθινά αίτια και 
κατασκευάζουμε σενάρια αποπροσανα-
τολισμού του Έλληνα, τόσο δυσκολότερο 

θα είναι να τον κινητοποιήσουμε να δια-
φυλάξει τον εθνικό του πλούτο.

Επιπλέον, τόσο περισσότερο θα «θερα-
πεύουμε» (αν αυτό είναι δυνατόν, αφού 
συνήθως οι αναδασώσεις παρουσιάζουν 
μικρή ή καθόλου επιτυχία, πλέον μάλι-
στα θα παρεμποδίζονται και νομικά με 
το Νόμο Χατζηδάκη 4685/2020, με ψευ-
δεπίγραφο τίτλο «εκσυγχρονισμός της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας»), παρά θα 
προλαμβάνουμε από καταστροφή και θα 
διαφυλάττουμε τη χλωρίδα και την πανί-
δα του τόπου μας. Είναι καιρός λοιπόν να 
σταματήσουν τα ταχύρρυθμα σεμινάρια 
αποχαύνωσης που παρέχουν τα ΜΜΕ με 
αντίτιμο τους εθνικούς δρυμούς, τα δάση, 
τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών. 
Τη χώρα την κάψαμε, με όλες τις συνδη-
λώσεις και τα πολλαπλά νοήματα της λέ-
ξης αυτής…

*Η Ευγενία Σαρηγιαννίδη εργάζεται ως 
Ψυχολόγος και είναι Συντονίστρια του 
Δικτύου «psy-counsellors». Είναι κάτο-
χος πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχι-
ακού με αντικείμενο την Ψυχολογία και 
το Διαδίκτυο. Είναι υποψήφια διδάκτωρ. 
Ήταν υποψήφια Ευρωβουλευτής το 2014 
και Υποψήφια Βουλευτής Επικρατείας 
στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 
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Μπορεί ο πρωθυπουργός να κρύβε-
ται πίσω από την Κλιματική Αλλα-

γή, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη 
ευθυνών για την καταστροφική εξέλιξη 
των πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Ηλεία 
και αλλού. 

Προφανώς, δεν είναι υπεύθυνη ούτε 
για τον καύσωνα, ούτε για την εκδήλωση 
των πυρκαγιών. Η ευθύνη της, όπως κάθε 
κυβέρνησης σε τέτοιες περιπτώσεις, αφο-
ρά λάθος χειρισμούς και εγκληματικές 
παραλείψεις, αναφορικά με την έγκαιρη 
προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού 
για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων 
θερινών πυρκαγιών. Μιλάμε, λοιπόν, ότι 
στην πυρόσβεση διαπράττεται διά παρα-
λείψεως διαρκές έγκλημα.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Είναι κοινός τόπος, ότι η Ελλάδα δε δι-
αθέτει οργανωμένο και αποτελεσματικό 
κράτος. Η σημερινή κυβέρνηση δεν ευθύ-
νεται για τη βαριά αυτή κληρονομιά. Ευ-
θύνεται, όμως, για όσα δεν έκανε τα δύο 
χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, αν 
και πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ελα-
φρυντικό ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με την 
πανδημία. Με τις επιλογές και τις παρα-
λείψεις της, πάντως, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη δεν έκανε τίποτα περισσότερο από 
το να παραμείνει η Ελλάδα ανοχύρωτη 
πολιτεία στον τομέα της πυρασφάλειας.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι πυρκαγιές 

ήταν πολλές και ως εκ τούτου ήταν δύσκο-
λη η αντιμετώπισή τους. Ακόμα και ένας 
οργανωμένος και με επαρκή μέσα κρατι-
κός μηχανισμός δε θα μπορούσε να απο-
τρέψει κάποιες από τις καταστροφές. Από 
το σημείο αυτό, όμως, μέχρι ουσιαστικά 
να αφήνονται ολόκληρες περιαστικές πε-
ριοχές στο έλεος της πυρκαγιάς, υπάρχει 
μεγάλη απόσταση.
Προκειμένου να προστατέψει τους πολί-

τες, αλλά και για να μην εισπράξει η ίδια 
πολιτικό κόστος από ενδεχόμενους θανά-
τους, η κυβέρνηση έθεσε –και το διαλαλεί– 
ως πρώτη προτεραιότητά της να μη χαθεί 
ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό διέταζε 
την εκκένωση ολόκληρων οικισμών, πριν 
ακόμα αυτοί απειληθούν άμεσα από τη 

φωτιά. Είναι προφανές πως οι εκατόμβες 
στις πυρκαγιές το 2007 και πριν λίγα χρό-
νια στο Μάτι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο – 
κι όχι άδικα – στην επιλογή αυτή.

Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ  
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
Η τακτική αυτή, ωστόσο, έχει ένα επι-

χειρησιακό μειονέκτημα. Εκκενώνοντας 
έναν οικισμό που δεν απειλείται άμεσα, 
ουσιαστικά διευκολύνεις την εξάπλωση 
της πυρκαγιάς. Η με λελογισμένο τρόπο 
κινητοποίηση των κατοίκων, που αγωνί-
ζονται να προστατέψουν τις περιουσίες 
τους, μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση, 
επειδή θα βρεθεί κάποιος να σβήσει μία 
καύτρα που μετέφερε ο άνεμος πριν αυτή 
προκαλέσει ανάφλεξη, ή τουλάχιστον 
πριν δημιουργήσει νέα ανεξέλεγκτη εστία.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από 

άσπρο-μαύρο υπάρχει και το φάσμα των 
γκρι. Προφανώς πρέπει να γίνεται εκκένω-
ση, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Όχι, όμως, 
να αφήνονται ανοχύρωτοι ολόκληροι 
οικισμοί, που θα μπορούσαν να προστα-
τευθούν. Επειδή πρόκειται για ευαίσθητη 
ισορροπία και συχνά δύσκολη απόφαση, 
το τι πρέπει να γίνει κάθε φορά σε κάθε 
περιοχή πρέπει να αποφασίζεται όχι στο 
Μαξίμου, ούτε από τους Χρυσοχοΐδη και 
Χαρδαλιά. Πρέπει να αποφασίζεται από 
τους επιτόπου διοικητές των πυροσβεστι-
κών δυνάμεων που έχουν καθαρή εικόνα 
της κατάστασης. Αυτό, βεβαίως, απαιτεί 
αξιωματικούς που θα έχουν εκπαιδευθεί 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και ευ-
θύνη, κι όχι από ευθυνόφοβους που κρύ-
βονται πίσω από άνωθεν διαταγές.
Είναι κοινός τόπος ότι στην αντιμετώπι-

ση μίας πυρκαγιάς κρίσιμος παράγοντας 
είναι ο χρόνος. Όταν οι δυνάμεις πυρό-
σβεσης έχουν άμεσα την πληροφορία ότι 
εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο τάδε σημείο, 
έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να 
παρέμβουν και να τη σβήσουν πριν αυτή 
αποκτήσει διαστάσεις και εξαπλωθεί. Εάν 
πριν λίγες δεκαετίες αυτό ήταν δύσκολο 
και απαιτούσε περιπολίες αεροσκαφών 
και ελικοπτέρων, σήμερα είναι πανεύ-
κολο. Κοστίζει σχετικά λίγο η προμήθεια 
drones ικανών να πραγματοποιούν πολύ-
ωρες περιπολίες, μεταδίδοντας ζωντανή 

εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυ-
ροσβεστικής, το οποίο θα μπορεί να ενη-
μερώσει άμεσα τους επί τόπου διοικητές.

ΣΤΡΑΤΟΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Ένα τρίτο ζήτημα είναι ο ρόλος του στρα-
τού στην πυρόσβεση. Σε μία χώρα, όπως 
η Ελλάδα, που οι καλοκαιρινές πυρκα-
γιές είναι ενδημικό φαινόμενο κι από ό,τι 
φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα εκδηλώ-
νονται συχνότερα και εντονότερα, είναι 
ακατανόητο να αφήνουμε τις ένοπλες δυ-
νάμεις εκτός του δυναμικού πυρόσβεσης. 
Δεν αρκούν να επιστρατεύονται και μάλι-
στα με καθυστέρηση κάποια στρατιωτικά 
γκρέιντερ.
Πρέπει όλοι οι νεοσύλλεκτοι, παραλλή-

λως με την όποια στρατιωτική εκπαίδευ-
σή τους, να εκπαιδεύονται και στην πυ-
ρόσβεση και στην πρόληψη. Στη διάρκεια 
δε της θητείας τους να πραγματοποιούν 
κοινές ασκήσεις με την Πυροσβεστική υπό 
την ηγεσία αξιωματικών της. Αν συνέβαινε 
αυτό, χωρίς οικονομικό κόστος οι πεζοπό-
ρες δυνάμεις πυρόσβεσης θα πολλαπλα-
σιάζονταν και ποσοτικά και ποιοτικά, με 
ευεργετικά αποτελέσματα στο επιχειρησι-
ακό επίπεδο.

Εάν, μάλιστα, υπήρχε πρόβλεψη για τα-
κτική υποχρεωτική εκπαίδευση από την 
τοπική Πυροσβεστική των ικανών πολιτών 
σε κάθε δήμο και κοινότητα, οι προληπτι-
κές εργασίες θα ήταν πολύ αποτελεσματι-
κότερες και επιπλέον το δυναμικό πυρό-
σβεσης θα ενισχυόταν περαιτέρω. Είναι 
ποιοτικά διαφορετικό οι πυροσβέστες να 
καθοδηγούν εκπαιδευμένους πολίτες, με 
τους οποίους έχουν συνασκηθεί, από το 
να επικουρούνται από ανεκπαίδευτους 
ευκαιριακούς εθελοντές.

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Την Πέ-

μπτη (5-8-2021) το βράδυ, το κρίσιμο ζή-
τημα ήταν εάν η φωτιά θα υπερπηδούσε 
την εθνική οδό και θα περνούσε προς τη 
δεξιά πλευρά (ανεβαίνοντας προς τη Λα-
μία). Όπως είναι γνωστό, η φωτιά πέρασε, 
παρότι το πλάτος της εθνικής οδού είναι 
δεκάδες μέτρα. Αναρωτιέμαι: εάν είχαν 
παραταχθεί κατά μήκος της δεξιάς πλευ-

ράς της εθνικής οδού στρατιώτες και εθε-
λοντές πολίτες, θα είχε καταφέρει η φω-
τιά να περάσει;
Το πιθανότερο είναι πως όχι. Οι καύτρες 

που μετέφερε ο άνεμος μόλις έπεφταν 
στο έδαφος και προκαλούσαν ανάφλεξη, 
οι όποιες μικρές εστίες δημιουργούνταν 
θα ήταν εύκολο να σβηστούν πριν προ-
σλάβουν διαστάσεις. Δεν είμαι ειδικός και 
ως εκ τούτου έθεσα τις παραπάνω σκέ-
ψεις που μου υπαγόρευσε η κοινή λογική 
στην κρίση εμπειρογνώμονα. Κούνησε το 
κεφάλι, σχολιάζοντας πως όλα αυτά τα 
αυτονόητα παραμένουν ζητούμενα εδώ 
και δεκαετίες.

Όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση διέθε-
σε περίπου το ένα δέκατο από όσα χρή-
ματα είχαν ζητήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για την προετοιμασία εν όψει του καλο-
καιριού. Και μόνο αυτό το γεγονός δεί-
χνει κάτι και συνιστά βαριά ευθύνη. Είναι, 
ωστόσο, γελοίο και ντροπή, μία τέτοια 
τραγωδία να μεταφράζεται σε μικροπολι-
τικό καυγά. Η ΝΔ να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ 
για το Μάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη 
ΝΔ για τα τωρινά, λες και οι ανθρώπινες 
και υλικές απώλειες έχουν κομματικό πρό-
σημο.

Οι τωρινές καταστροφικές πυρκαγιές, 
όπως και όλες οι προηγούμενες, μαζί με 
τις όποιες πολιτικές ευθύνες, αποδεικνύ-
ουν και τη χρεοκοπία ενός ολόκληρου μο-
ντέλου κοινωνικής ανάπτυξης, που στη-
ρίχθηκε στον άκρατο ατομισμό, στον αρ-
πακολατζιδισμό, στην αρπαχτή, στην κάθε 
είδους αυθαιρεσία, στη μετατροπή των 
νόμων σε λάστιχο και στην αποθέωση του 
life style. Ένα μοντέλο που επέτρεψε την 
άνθηση του πολιτικάντικου σαλτιμπαγκι-
σμού και την υποκατάσταση της πολιτικής 
από τα επικοινωνιακά τρικ.

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

ΚΙ ΟΜΏΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ!ΚΙ ΟΜΏΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ!

Το διά παραλείψεως  Το διά παραλείψεως  
διαρκές έγκλημαδιαρκές έγκλημα
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* PURCHASE PRICE OF $18,258. LEASE: 104 BIWEEKLY PAYMENTS OF $98 FOR 48 MONTHS. DOWN PAYMENT OF $1,650 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 CHEVROLET SPARK 1LT CVT (1DS48/1SD) 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 CHEVROLET.CA. ELIGIBLE STUDENTS OR RECENT GRADUATES RECEIVE A STUDENT BONUS CREDIT OF $750 (TAX INCLUSIVE) TO USE TOWARDS THE PURCHASE OR LEASE OF A 2021 CHEVROLET 

SPARK 1LT CVT (1DS48/1SD) VEHICLE DELIVERED BETWEEN JANUARY 5, 2021 – JANUARY 4, 2022. VEHICLE MUST BE REGISTERED SOLELY IN NAME OF APPLICANT (BUT CONTRACTS MAY BE CO-SIGNED) FOR A MINIMUM 

OF SIX MONTHS AND 12,000 KILOMETRES. LIMIT OF ONE VEHICLE PURCHASE, FINANCE OR LEASE PER ELIGIBLE INDIVIDUAL IN HIS/HER LIFETIME; OFFER NOT AVAILABLE TO RECIPIENTS OF ANY PREVIOUS GM STUDENT/

GRADUATE OFFER. LIMITED TIME OFFER, WHICH REPLACES CERTAIN PRIOR GM OFFERS AND MAY NOT BE COMBINED WITH CERTAIN CURRENT GM OFFERS. VOID WHERE PROHIBITED BY LAW. GENERAL MOTORS OF 

CANADA COMPANY MAY MODIFY, EXTEND OR TERMINATE THIS OFFER IN WHOLE OR IN PART AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. FOR FULL PROGRAM DETAILS, INCLUDING PARTICIPANT AND VEHICLE ELIGIBILITY, 

PLEASE VISIT YOUR LOCAL DEALER OR CALL 1-800-GM-DRIVE. FOR GRADUATES, THE 4-YEAR ELIGIBILITY PERIOD WILL BE MEASURED FROM THE DATE SHOWN ON THE GRADUATE’S DIPLOMA. PART-TIME STUDENT: 

WORKING TOWARDS A DEGREE OR DIPLOMA FOR A PROGRAM CONSISTING OF THE EQUIVALENT OF TWO YEARS OR 16 MONTHS OF STUDY. NOTE: A STUDENT IS ELIGIBLE ONLY ONCE IN HIS/HER LIFETIME.

$49
*

LEASE THE 2021 SPARK 1LT AUTOMATIC FOR THE EQUIVALENT OF

/ WEEK

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

FOR 48 MONTHS

PURCHASE PRICE OF $18,258

STUDENTS GET
A BONUS OF

$750
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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

Η πραγματικότητα είναι πάντα εκείνη 
που καθορίζει τις αξιολογικές 

κρίσεις. Ο θετικός, συγκριτικός και 
υπερθετικός 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 μεγαλύτερο 
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 
ζούσαμε τον πρώτο καιρό του τέλους 
της μονοπολικής στιγμής και άλλοι 
πόλοι ισχύος της διεθνούς πολιτικής 
αναδεικνύονταν) λίγοι και φανατικοί 
υποστηρικτές 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 κατάρα 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 Λισαβόνας ήταν ουσιαστικά 
ένα υποκατάστατο ώστε να συνεχιστεί 
χωρίς αμηχανία το αφήγημα της 
αδιάκοπης πορείας του «ευρωπαϊκού 
οράματος» προς το πέμπτο και τελευταίο 
στάδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης (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 
ισχυρής οικονομικά χώρας της ΕΖ και 
της Ε.Ε., εφάρμοσε μια συνταγή η οποία 

έμελλε να γίνει το σήμα κατατεθέν της 
για κάθε κρίση που αντιμετώπισε μετά η 
Ε.Ε. Αυτή η συνταγή μπορεί περιληπτικά 
να χαρακτηριστεί ως «πολεμάμε το 
σύμπτωμα και όχι την ασθένεια». Κατά 
τραγική ειρωνεία, η Καγκελάριος Μέρκελ 
από τη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη 
της Γερμανίας, αγόραζε πολιτικό χρόνο. Τα 
πολλά και αποτροπιαστικά 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 Ομπάμα της έδωσε 
το «κλειδί» του δυτικού κόσμου όταν τον 
διαδέχθηκε ο Τραμπ, αφήνει πίσω της 
μια Ε.Ε. λιγότερο ενωμένη, με ελάχιστες 
ενδείξεις σύγκλισης και πολιτικές που 
θυμίζουν έντονα την εμπορική ορολογία 
«κατέστρεψε το γείτονά σου». 
Τέλος, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η 

Καγκελάριος Μέρκελ βάφτισε την έλλειψη 
ιδεών ως «ουδετερότητα» αφήνοντας 
πίσω της μια Ε.Ε. που έχει τις χαμηλότερες 
δυνατές σχέσεις με τις ΗΠΑ, μια παρανοϊκή 
συνύπαρξη με τη Ρωσία (κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας αλλά ειδικές 
ενεργειακές σχέσεις Βερολίνου – Μόσχας) 
και μια άνευ προηγουμένου πρόοδο στις 
εμπορικές σχέσεις Ε.Ε. – Κίνας και κυρίως, 
Βερολίνου – Πεκίνου. Η Καγκελάριος 
Μέρκελ, στην πραγματικότητα 
«υπέγραφε» περιορισμούς 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 

ευελιξία. Αυτή δεν είναι η πρώτη αρετή της 
Μέρκελ και της γερμανικής κυβέρνησης. 
Ο τέως αντι-Καγκελάριος Γκάμπριελ, είχε 
προφητεύσει πως η εικόνα μιας Γερμανίας 
που κουνάει το δάχτυλο στις ευρωπαϊκές 
χώρες δε θα έχει καλά αποτελέσματα. 
Είχε δίκιο. Η Γαλλία δεν κατάφερε τελικά 
να γίνει η χώρα που θα ακολουθεί τη 
Γερμανία, 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 λειτούργησαν συνδυαστικά, ώστε 
ο πρόεδρος Μακρόν να αντιληφθεί ότι 

η κρίση της Ε.Ε. είναι βαθιά γεωπολιτική 
και ότι η Γαλλία έχει πολύ διαφορετικά 
συμφέροντα από τη Γερμανία. Η 
Μεσόγειος αποτελεί 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 αδιάλλακτη 
γερμανική πολιτική έφερε ακραίες 
φωνές στην ιταλική κυβέρνηση. Πολλές 
χώρες της Ε.Ε. για διαφορετικούς λόγους, 
ενίσχυσαν φωνές που μέχρι το 2008 δε 
θα ήταν λαοφιλείς. Σήμερα, μπορεί η 
Γαλλία με την Ιταλία να μην έχουν τελείως 
ευθυγραμμισμένα κοινά οράματα, 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 Λονδίνο όταν βλέπει απόκλιση με το 
Βερολίνο. Όταν οι Γάλλοι βλέπουν πως 
οι Άγγλοι επιθυμούν να «αναβιώσουν» 
το αυτοκρατορικό 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 κληροδοτεί 
η Μέρκελ, φέρνει σίγουρα αβεβαιότητα. 
Η ανοικοδόμηση της ειδικής σχέσης ΗΠΑ 
– Γαλλίας και ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου, 
επίσης θα φέρει πονοκέφαλο στο Βερολίνο, 
το οποίο βλέπει πως δε διαταράσσονται 
οι ευνοϊκές γι’ αυτό ισορροπίες. Εάν 
μάλιστα οι Πράσινοι καταφέρουν να 
εκλέξουν Καγκελάριο, τότε οι Αμερικανοί 
θα έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια 
τους, καθώς η ατζέντα των Πράσινων 
έχει ιδιαίτερη αναφορά σε «αυταρχικά 
καθεστώτα» (με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

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 έκανε 
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 
προκειμένου 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 κληροδότημα 
μια τεράστια αποθήκη προβλημάτων και 
εκκρεμοτήτων. Για χώρες όπως είναι η 
Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Γαλλία, 
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 
συνδυαστεί και με μια κυβέρνηση, της 
οποίας θα ηγούνται οι Πράσινοι, τότε θα 
μπορεί και η Ελλάδα να ξανασυστηθεί 
με τους Γερμανούς και να βάλουμε από 
κοινού το πολυπόθητο τέλος, σε μια 
διαρκώς επιδεινούμενη σχέση 12 ετών.  
Η εποχή Μέρκελ ήταν πολύ αρνητική για 
τις ελληνογερμανικές σχέσεις σε κάθε 
επίπεδο (δημοσιονομικό, προσφυγο-
μεταναστευτικό, 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 Αυστρία). 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 
στρατηγικός αναλυτής, Ph.D. Cand.  

και Research Fellow στο Hellenic 
American Leadership Council (HALC)

Οι συσχετισμοί ισχύος εντός  Οι συσχετισμοί ισχύος εντός  
της Ε.Ε. μετά την εποχή Μέρκελτης Ε.Ε. μετά την εποχή Μέρκελ  



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  13 Αυγουστου, 2021 / August 13, 2021 •  11

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 31, 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

ΜΜπορεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η σταθερή γυμναστική να φαντάζει ακατόρθωτη, πορεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η σταθερή γυμναστική να φαντάζει ακατόρθωτη, 
η υγιεινή διατροφή όμως είναι πιο εύκολη από ποτέ, με τις υψηλές θερμοκρασίες να η υγιεινή διατροφή όμως είναι πιο εύκολη από ποτέ, με τις υψηλές θερμοκρασίες να 

μειώνουν αισθητά την όρεξή σας για οτιδήποτε λιπαρό. Ακολουθούν πέντε απλοί τρόποι μειώνουν αισθητά την όρεξή σας για οτιδήποτε λιπαρό. Ακολουθούν πέντε απλοί τρόποι 
να τρώτε υγιεινά αυτό το καλοκαίρι: να τρώτε υγιεινά αυτό το καλοκαίρι: 
1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ. 1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ. TTα καλοκαιρινά φρούτα, α καλοκαιρινά φρούτα, 
ζουμερά και πεντανόστιμα, είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών, φυτικών ινών και ζουμερά και πεντανόστιμα, είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών, φυτικών ινών και 
νερού, που τόσο το έχετε ανάγκη μέσα στη ζέστη. Eκτός όμως από το να τα νερού, που τόσο το έχετε ανάγκη μέσα στη ζέστη. Eκτός όμως από το να τα 
απολαμβάνετε σκέτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε με πολλές τροφές, απολαμβάνετε σκέτα, μπορείτε να τα συνδυάσετε με πολλές τροφές, 
συνθέτοντας πιάτα υψηλής θρεπτικής αξίας και λίγων θερμίδων. συνθέτοντας πιάτα υψηλής θρεπτικής αξίας και λίγων θερμίδων. 
Aυτό το καλοκαίρι λοιπόν δοκιμάστε και πειραματιστείτε Aυτό το καλοκαίρι λοιπόν δοκιμάστε και πειραματιστείτε 

με συνδυασμούς φρούτων και άλλων τροφών, απολαύστε με συνδυασμούς φρούτων και άλλων τροφών, απολαύστε 
τη γεύση τους και κερδίστε σε βιταμίνες και θρεπτικά τη γεύση τους και κερδίστε σε βιταμίνες και θρεπτικά 
συστατικά. Επιλέξτε, λοιπόν, ροδάκινα και φράουλες με συστατικά. Επιλέξτε, λοιπόν, ροδάκινα και φράουλες με 
γιαούρτι, καρπούζι ή πεπόνι με φέτα, και σταφύλι ή γιαούρτι, καρπούζι ή πεπόνι με φέτα, και σταφύλι ή 
σύκα, ως προσθήκη στη σαλάτα σας. σύκα, ως προσθήκη στη σαλάτα σας. 
2. ΕΠΊΛΕΞΤΕ ΑΠΑΧΗ ΠΡΩΤΕΐΝΗ.2. ΕΠΊΛΕΞΤΕ ΑΠΑΧΗ ΠΡΩΤΕΐΝΗ. Με τη ζέστη  Με τη ζέστη 
που επικρατεί, πιθανότατα δεν έχετε την ίδια όρεξη που επικρατεί, πιθανότατα δεν έχετε την ίδια όρεξη 
για λιπαρά κρέατα που είχατε το χειμώνα. Προτιμήστε, για λιπαρά κρέατα που είχατε το χειμώνα. Προτιμήστε, 
λοιπόν, τη γαλοπούλα, το στήθος κοτόπουλου, αλλά και λοιπόν, τη γαλοπούλα, το στήθος κοτόπουλου, αλλά και 
τα ψητά ψάρια και θαλασσινά που είναι εξαιρετικά, για ένα τα ψητά ψάρια και θαλασσινά που είναι εξαιρετικά, για ένα 
ολιγοθερμιδικό καλοκαιρινό γεύμα. Έτσι, όχι μόνο θα γλιτώσετε τις ολιγοθερμιδικό καλοκαιρινό γεύμα. Έτσι, όχι μόνο θα γλιτώσετε τις 
περιττές θερμίδες, αλλά και το αίσθημα δυσφορίας μετά το γεύμα σας. περιττές θερμίδες, αλλά και το αίσθημα δυσφορίας μετά το γεύμα σας. 
3. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΊΣ ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΛΊΧΟΥΔΊΕΣ. 3. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΊΣ ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΛΊΧΟΥΔΊΕΣ. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο 
καυτός καλοκαιρινός ήλιος σάς δημιουργούν την επιθυμία για κάτι δροσερό καυτός καλοκαιρινός ήλιος σάς δημιουργούν την επιθυμία για κάτι δροσερό 
και τονωτικό. Για να ανακουφιστείτε από τη ζέστη και παράλληλα να και τονωτικό. Για να ανακουφιστείτε από τη ζέστη και παράλληλα να 
ικανοποιήσετε την επιθυμία σας για κάτι γλυκό, προτιμήστε ένα σορμπέ ικανοποιήσετε την επιθυμία σας για κάτι γλυκό, προτιμήστε ένα σορμπέ 
παγωτό αντί για παρφέ, προκειμένου να προσλάβετε λιγότερες θερμίδες, παγωτό αντί για παρφέ, προκειμένου να προσλάβετε λιγότερες θερμίδες, 
αλλά την ίδια απόλαυση. Επίσης, αντί να παραγγείλετε ένα φρέντο αλλά την ίδια απόλαυση. Επίσης, αντί να παραγγείλετε ένα φρέντο 
καπουτσίνο, επιλέξτε ένα φρέντο εσπρέσο, γλιτώνοντας τις θερμίδες που καπουτσίνο, επιλέξτε ένα φρέντο εσπρέσο, γλιτώνοντας τις θερμίδες που 
έχει η κρέμα. έχει η κρέμα. 
4. ΕΝΥΔΑΤΩΘΕΊΤΕ.4. ΕΝΥΔΑΤΩΘΕΊΤΕ.  Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο για την εύρυθμη Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο για την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανισμού σας και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λειτουργία του οργανισμού σας και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
δεν πρέπει να αμελείτε σε καμία περίπτωση την επαρκή κατανάλωση δεν πρέπει να αμελείτε σε καμία περίπτωση την επαρκή κατανάλωση 
νερού, αφού η αφυδάτωση είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Για να νερού, αφού η αφυδάτωση είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού σας, προμηθευτείτε ένα εξασφαλίσετε τη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού σας, προμηθευτείτε ένα 
επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι και έχετε το μονίμως γεμάτο, ώστε να πίνετε επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι και έχετε το μονίμως γεμάτο, ώστε να πίνετε 
συνεχώς από αυτό. Για να χαρίσετε έξτρα γεύση στο νερό σας, μπορείτε να ρίξετε συνεχώς από αυτό. Για να χαρίσετε έξτρα γεύση στο νερό σας, μπορείτε να ρίξετε 
μέσα λεμόνι, φέτες αγγουριού, δυόσμο ή φράουλες. μέσα λεμόνι, φέτες αγγουριού, δυόσμο ή φράουλες. 
5. ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ.5. ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ. Πηγαίνοντας στην παραλία χωρίς να  Πηγαίνοντας στην παραλία χωρίς να 
έχετε προετοιμάσει τα σνακ σας, είναι απολύτως σίγουρο ότι θα καταλήξετε με ένα παγωτό ή έχετε προετοιμάσει τα σνακ σας, είναι απολύτως σίγουρο ότι θα καταλήξετε με ένα παγωτό ή 
ένα κλαμπ σάντουιτς στο χέρι. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, προετοιμάστε ένα ψυγειάκι με πάγο, ένα κλαμπ σάντουιτς στο χέρι. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, προετοιμάστε ένα ψυγειάκι με πάγο, 
νερό, σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης και γαλοπούλα, φρέσκα φρούτα και γιαούρτι. Έτσι, θα νιώθετε νερό, σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης και γαλοπούλα, φρέσκα φρούτα και γιαούρτι. Έτσι, θα νιώθετε 
πιο ανάλαφροι στην παραλία και δε θα μπείτε στον πειρασμό να χαλάσετε την υγιεινή διατροφή σας.      πιο ανάλαφροι στην παραλία και δε θα μπείτε στον πειρασμό να χαλάσετε την υγιεινή διατροφή σας.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                © VITA.GR© VITA.GR

Πέντε τρόποι  Πέντε τρόποι  
να τρώτε υγιεινά  να τρώτε υγιεινά  
αυτό το καλοκαίρι αυτό το καλοκαίρι 

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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supermarchepa.com

supermarchésupermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 16 août au dimanche 22 août 2021 · from monday august 16th to sunday august 22nd 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

de 8h à 23h tous les jours · from 8 to 11pm every day

CRÈME GLACÉECRÈME GLACÉE
HÄAGEN-DAZSHÄAGEN-DAZS

Ice CreamIce Cream
3x88g ou3x88g ou

414 à 500ml414 à 500ml

FROMAGE AU FROMAGE AU 
LAIT DE BREBIS LAIT DE BREBIS 

KEFALOGRAVIERA KEFALOGRAVIERA 
CheeseCheese

19.82/kg19.82/kg
GRÈCE

MERLAN FRAISMERLAN FRAIS
Fresh WhitingFresh Whiting

5.93/kg Nettoyé · Cleaned
8.13/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE BIFTECK D’ENTRECÔTE 
FRAIS DÉSOSSÉFRAIS DÉSOSSÉ

Fresh Boneless Rib SteakFresh Boneless Rib Steak
30.84/kg30.84/kg

CANADA AA

ROULEAUX AUX ÉPINARDS ROULEAUX AUX ÉPINARDS 
ET FROMAGE OU FROMAGE ET FROMAGE OU FROMAGE 

FAMIGLIAFAMIGLIA
Mini RollsMini Rolls

450g450g

JUS DE TOMATES HEINZJUS DE TOMATES HEINZ
Tomato JuiceTomato Juice

540ml540ml

YOGOURTS CLASSIQUE LIBERTÉ 0 à 2.9%YOGOURTS CLASSIQUE LIBERTÉ 0 à 2.9%
YogurtsYogurts
650g*650g*

*Biologiques exclus*Biologiques exclus

FROMAGE CHEDDAR FORTFROMAGE CHEDDAR FORT
CheeseCheese
11.00/kg11.00/kg

JARRETS DE VEAU FRAISJARRETS DE VEAU FRAIS
Fresh Veal ShanksFresh Veal Shanks
11.00/kg11.00/kg

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

CONCOMBRES LIBANAISCONCOMBRES LIBANAIS
Lebanese CucumbersLebanese Cucumbers

PqtPqt

TOMATES DES CHAMPSTOMATES DES CHAMPS
Field TomatoesField Tomatoes

1.74/kg1.74/kg

FRAISESFRAISES
StrawberriesStrawberries
1L1L

NECTARINESNECTARINES
2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Συλλογή με 60.000 πολύχρωμες  
κονσέρβες από όλο τον κόσμο

ΠΟΛΎΧΡΩΜΕΣ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ συσ-
σωρευμένες γύρω από τη Βελγίδα 

συλλέκτη Ιβέτ Νταρντέν (φωτ.) κάποτε 
περιείχαν προϊόντα όπως σοκολάτες, κα-
φέδες και ρύζι αλλά και καπνό, ταλκ και 
βερνίκι παπουτσιών και προέρχονταν 
από την Ινδία.
Η 83χρονη Ιβέτ Νταρντέν, έχει συγκε-

ντρώσει σχεδόν 60.000 vintage κουτάκια 
από όλο τον κόσμο εδώ και 30 χρόνια 
που άρχισε τη συλλογή της.
Η συλλογή, η οποία τώρα καταλαμβάνει 

χώρο ίσο με τέσσερα σπίτια, άρχισε με 
ένα κουτί σοκολάτας της Χρυσής Ακτής, 
που απεικονίζει μια ζωγραφιά ενός ξαν-
θού κοριτσιού με ένα μπλε καπέλο, είπε 
η Νταρντέν στο Reuters, καθώς στέκεται 
ανάμεσα στα προσεκτικά τοποθετημένα 
κουτιά από κασσίτερο στο μεσαιωνικό 
νερόμυλο που έχει ως συνέχεια της κα-
τοικίας της. Αργότερα, οι κονσέρβες ήρ-
θαν σε εκείνη, είπε.

«Δεν έχω πάει πουθενά. Δεν ταξίδευα. 
Οι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύ-
ουν ότι έχω ταξιδέψει πολύ. Απλά έγινε 
γρήγορα γνωστό ότι μάζευα κουτιά. Με-
ρικές φορές, αμέσως μετά την αναχώ-
ρηση του συζύγου μου για το γραφείο, 
εμφανιζόταν κάποιος για να μου προ-
σφέρει κάτι», είπε η Νταρντέν, η οποία 
ζει στο Γκραντ Χαλέτ στην επαρχία της 
Λιέγης του Βελγίου.
Ένας από τους μεγαλύτερους θησαυ-

ρούς της Νταρντέν είναι ένα κουτί με 
περίτεχνα σχέδια από το 1868 που δεί-
χνει ένα έμβλημα με δύο άλογα στην 
κορυφή, κατασκευασμένο για να χωράει 
μπισκότα φτιαγμένα από τους Huntley & 
Palmers of Reading στην Αγγλία.
Θεωρείται ότι είναι το πρώτο κουτί με 

λιθογραφία, σύμφωνα με την Νταρντέν, 
τη συλλογή της οποίας μπορεί κάποιος 
να δει απο κοντά έχοντας κλείσει ραντε-
βού.

© Η ΝΑΎΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Έπιασε ψάρι με ανθρώπινα δόντια!

Η θάλασσα είναι γεμάτη μυστήρια 
και παράξενα όντα, που συχνά σο-

κάρουν με τη συμπεριφορά τους ή την 
εμφάνισή τους. 
Μία τέτεοια περίπτωση είναι και 

ένα ψάρι που έπιασαν στις ΗΠΑ και έχει 
ανθρώπινα δόντια.

Μια φωτογραφία του ψαριού ανέβη-
κε στο Facebook από την προβλήτα της 
Jennette, έναν προορισμό για ψαράδες 
στο Nag’s Head της Βόρειας Καρολίνας.
Έχει καταχωρηθεί ως ψάρι με κεφάλι 

προβάτου, το οποίο έχει αρκετές σειρές 
γομφίων για τη συντριβή του θηράμα-

τος. Το ψάρι φαίνεται να έχει πάρει το 
όνομά του λόγω του στόματος του που 
μοιάζει με στόμα προβάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ψάρι 

έπιασε ο Νέιθαν Μάρτιν, ένας από τους 
θαμώνες της προβλήτας. 
Ο κ. Μάρτιν είπε ότι ήλπιζε πως είχε 

πιάσει ένα τέτοιο ψάρι, όταν ήρθε πρό-
σωπο με πρόσωπο με ένα «στόμα γε-
μάτο δόντια», δηλώνοντας ότι έχει και 
καλή γεύση.

© Η ΝΑΎΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
(ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ BBC)

Ένα πλωτό βιολί γίνεται  
μουσική σκηνή στη Βενετία

Ένα σκάφος σε σχήμα γιγάντιου βιο-
λιού, κατασκευασμένο με στόχο να 

αποτίσει φόρο τιμής σε ανθρώπους που 
έχουν πεθάνει από την Covidi-19, έκανε 
ένα δοκιμαστικό ταξίδι στη Βενετία, υπό 
τον ήχο ενός τσέλου στο κατάστρωμα. 
Το «Βιολί του Νώε» δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας από 
τον καλλιτέχνη Livio De Marchi σε συ-
νεργασία με την Κοινοπραξία Ανάπτυ-
ξης της Βενετίας. Ο καλλιτέχνης, γνω-
στός ως Μάστορας της Βενετίας, έχει 

δημιουργήσει πολλά πλωτά γλυπτά, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ξύλινης 
Ferrari.
Μία τσελίστρια με βραδινό φόρεμα 

έπαιζε πάνω στο πλωτό βιολί κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής. Το σκάφος, που 
έχει μήκος 12 μέτρα, θα μεταφέρει τε-
λικά ένα μουσικό σύνολο που θα παί-
ζει, καθώς εκείνο θα πλέει στο μεγάλο 
κανάλι της λιμνοθάλασσας.

© Η ΝΑΎΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
(με πληροφορίες από Reuters)

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  13 Αυγουστου, 2021 / August 13, 2021 •  15

Είναι πλέον επίσημο: από την 1η  Σε-
πτεμβρίου, οι Κεμπεκιώτες θα πρέπει 

να αποδείξουν ότι είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι, για να πάνε σε εστιατόρια, μπαρ, 
γυμναστήρια, και να συμμετάσχουν στα 
διάφορα φεστιβάλ.
«Δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των 

κρουσμάτων, της αύξησης της παραλλα-
γής Δέλτα, της επερχόμενης πτώσης με 
την επιστροφή στην εργασία και την επι-
στροφή στο σχολείο, υπάρχουν όλες οι 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του δια-
βατηρίου εμβολιασμού», δήλωσε την Τρί-
τη 10 Αυγούστου ο υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κρίστιαν Ντου-
μπέ (φωτ.).

Η απόδειξη του εμβολιασμού θα απαι-
τηθεί ήδη από τον επόμενο μήνα για να 
παρευρεθούν σε ορισμένους «μη απαραί-
τητους» δημόσιους χώρους, όπως μπαρ, 
εστιατόρια, γυμναστήρια ή φεστιβάλ και 
«εσωτερικούς χώρους υψηλής δραστηρι-
ότητας».
Το μέτρο αυτό έχει ως στόχο να επιτρέ-

ψει στους διπλά εμβολιασμένους του Κε-
μπέκ να έχουν «μια σχεδόν φυσιολογική 
ζωή», όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 
Φρανσουά Λεγκώ την προηγούμενη εβδο-
μάδα.
Όμως τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 

αλλάξουν, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση 
από ένα τέταρτο κύμα μόλυνσης.
Τις τελευταίες ημέρες, ο αριθμός των 

κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία. 
Από την Τρίτη, υπήρξαν 234 νέα κρού-

σματα και 11 νέες νοσηλείες, εκ των οποί-
ων οι τέσσερις στην εντατική. 

Άλλα 365 κρούσματα είχαμε την Τετάρ-
τη 11/8. Στον αντίποδα, εδώ και πολλές 
εβδομάδες, έχουν μειωθεί (ευτυχώς) θε-
αματικά οι θάνατοι (συνήθως από 0 έως 
5 ημερησίως).

ΚΩΔΙΚΟΣ QR ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
Σε μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά θα 

διατεθεί το διαβατήριο του εμβολίου, 
εξήγησε ο υπουργός Υγείας. Οι πολίτες 
που δεν έχουν τηλέφωνο θα μπορούν επί-

σης να παρουσιάσουν το διαβατήριό τους 
σε έντυπη μορφή. Οι χρήστες θα πρέπει 
επίσης να επιδείξουν τον κωδικό QR τους 
σε μέρη που απαιτούν το διαβατήριο και 
θα απαιτείται επίσης απόδειξη ταυτότη-
τας με φωτογραφία.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
Οι προσεχείς εβδομάδες θα χρησιμεύ-

σουν ως δοκιμασία για την εφαρμογή 
του νέου μέτρου. Από αυτή την εβδομά-
δα, το εστιατόριο La Cage – Brasserie στην 
πόλη Lebourgneuf του Québec συμμε-
τέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για να δει 
πώς λειτουργούν όλα. Στο πιλοτικό πρό-
γραμμα συμμετέχει και το γυμναστήριο 
Éconofitness Vimont, που βρίσκεται στο 
Laval.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ  
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Ενώ οι πελάτες θα χρειαστούν δύο δό-

σεις εμβολίου για να επωφεληθούν από 
ορισμένες δραστηριότητες, οι εργαζόμε-
νοι δε θα έχουν αυτή την υποχρέωση.
«Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες στον 

Εργατικό Κώδικα, όπου η εργασία είναι δι-
καίωμα», ανέφερε ο Ντουμπέ.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εμ-
βολιαστούν, εάν θέλουν επίσης να επω-
φεληθούν από τις δραστηριότητες που θα 
περιοριστούν στους εμβολιασμένους.
Με αυτή την ανακοίνωση, η κυβέρνηση 

ελπίζει να είναι σε θέση να ενθαρρύνει 
τους Κεμπεκιώτες να εμβολιαστούν.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε επί-
σης, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη 
400.000 δεύτερων δόσεων για την επίτευ-
ξη του στόχου που είχε θέσει το Κεμπέκ, 
δηλαδή το 75% των ανθρώπων που εμβο-
λιάστηκαν για κάθε ηλικιακή ομάδα.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ  
ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από την 1η Σεπτεμβρίου, όλοι οι πολίτες 
άνω των 12 ετών θα πρέπει να προσκομί-
σουν ψηφιακές αποδείξεις ότι έχουν λά-
βει τις δύο δόσεις εμβολίου τους, προκει-
μένου να πάνε σε εστιατόριο, μπαρ, γυ-
μναστήριο, φεστιβάλ, κλπ. Τα αποδεικτι-
κά στοιχεία μπορούν να αποθηκεύονται 

στα κινητά τηκλέφωνα ή να εκτυπώνονται 
σε χαρτί.

Οι στοχευμένες επιχειρήσεις θα είναι 
υπεύθυνες για την επαλήθευση του κω-
δικού QR κάθε πελάτη χρησιμοποιώντας 
έναν ψηφιακό αναγνώστη κώδικα.

Επίσης, οι Κεμπεκιώτες θα πρέπει να 
επιδείξουν ένα έγγραφο ταυτότητας με 
φωτογραφία (άδεια οδήγησης, κάρτα 
ασφάλισης υγείας ή διαβατήριο) για να 
αποδείξουν την ταυτότητά τους και να 
αποδείξουν ότι το ψηφιακό διαβατήριο 
ανήκει σε αυτούς.

ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  
ή ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ
Τα εμπορικά κέντρα και οι έμποροι λια-

νικής πώλησης στο Κεμπέκ δε θα επηρε-
αστούν, τουλάχιστον προς το παρόν, από 
τη χρήση του διαβατηρίου εμβολιασμού. 
Μια απόφαση που χαιρετίστηκε από αρ-
κετούς παράγοντες του κλάδου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η θέση της κυβέρνησης 
ενδέχεται να επανεξεταστεί τις προσεχείς 
εβδομάδες, ανάλογα με την κλίμακα του 
τέταρτου κύματος. 

Ωστόσο, αρκετά ερωτήματα παραμέ-
νουν αναπάντητα, όπως για παράδειγμα, 
αν θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν δι-
αβατήριο εμβολιασμού κατά τη διάρκεια 

γεύματος σε χώρους τροφίμων σε εμπο-
ρικά κέντρα…

Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΕΛΤΑ  
ΠΙΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ  
Η παραλλαγή Δέλτα είναι «πιο μεταδοτι-

κή και πιο επικίνδυνη», οπότε πρέπει να 
εμβολιαστούν περισσότεροι άνθρωποι, 
δήλωσε ο υπουργός Υγείας και Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, Κρίστιαν Ντουμπέ. 

Εν τω μεταξύ, το Κεμπέκ θα διατηρήσει 
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την 
υγεία μετά τις 31 Αυγούστου λόγω της πα-
ραλλαγής.
Σύμφωνα με τον Δρ Gaston De Serres, 

γιατρό – επιδημιολόγο, για να επιτευχθεί 
ανοσία της αγέλης με την παραλλαγή Δέλ-
τα, ο νέος μαγικός αριθμός εμβολιασμού 
ολόκληρου του πληθυσμού είναι το 82%.
«Για να επιτύχουμε αυτό το ποσοστό 

ανοσίας, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότε-
ρους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, 
επειδή τα εμβόλια δεν είναι 100% απο-
τελεσματικά. Εάν το 85% του πληθυσμού 
έχει λάβει δύο δόσεις και η αποτελεσματι-
κότητα είναι 90%, θα έχουμε ανοσία στον 
πληθυσμό του 76,5%», ανέφερε. «Εάν 
αυτό το οροπέδιο δεν επιτευχθεί, θα πρέ-
πει να διατηρηθούν μέτρα όπως η χρήση 
μάσκας», τόνισε.

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!

Residential and  
commercial asphalt  

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΚΕΜΠΕΚ|ΠΑΝΔΗΜΙΑΚΕΜΠΕΚ|ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Διαβατήριο εμβολιασμού  Διαβατήριο εμβολιασμού  
και στο Κεμπέκκαι στο Κεμπέκ  
Τα μέτρα που θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου Τα μέτρα που θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 
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Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Ο Πλατύς Γιαλός, όμορφη παραλία στον ομώνυμο 
όρμο των Λειψών (πηγή: Μάνος Μύτικας)

Λειψοί: Ένας τόπος για ήσυχες  Λειψοί: Ένας τόπος για ήσυχες  
διακοπές και πεζοπορίαδιακοπές και πεζοπορία 
Τμήμα του μεγάλου νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων,  Τμήμα του μεγάλου νησιωτικού συμπλέγματος των Δωδεκανήσων,  
οι Λειψοί είναι μια συστάδα νησίδων στη θαλάσσια περιοχή που  οι Λειψοί είναι μια συστάδα νησίδων στη θαλάσσια περιοχή που  
βρίσκεται βορειοδυτικά της Λέρου και ανατολικά της Πάτμουβρίσκεται βορειοδυτικά της Λέρου και ανατολικά της Πάτμου

ΧΧαμηλοί θαμνώδεις λόφοι αμηλοί θαμνώδεις λόφοι 
(ψηλότερη κορυφή, η Σκάφη, με (ψηλότερη κορυφή, η Σκάφη, με 

υψόμετρο 277 μέτρα) που καταλήγουν υψόμετρο 277 μέτρα) που καταλήγουν 
σε δαντελωτές ακτές, εκτάσεις με ελιές, σε δαντελωτές ακτές, εκτάσεις με ελιές, 
χωράφια με κηπευτικά και αμπέλια, χωράφια με κηπευτικά και αμπέλια, 
συνθέτουν σε γενικές γραμμές την συνθέτουν σε γενικές γραμμές την 
εικόνα του κυριότερου και μόνου εικόνα του κυριότερου και μόνου 
κατοικημένου νησιού των Λειψών.κατοικημένου νησιού των Λειψών.
Το μεγαλύτερο νησί των Λειψών Το μεγαλύτερο νησί των Λειψών 

προσφέρεται για ήσυχες διακοπές προσφέρεται για ήσυχες διακοπές 
και πεζοπορικές διαδρομές, καθώς η και πεζοπορικές διαδρομές, καθώς η 
έκτασή του είναι περιορισμένη (αγγίζει έκτασή του είναι περιορισμένη (αγγίζει 
τα 16 μόλις τετραγωνικά χιλιόμετρα) και τα 16 μόλις τετραγωνικά χιλιόμετρα) και 
οι αποστάσεις μικρές. οι αποστάσεις μικρές. 
Οι Λειψοί, που κατοικήθηκαν Οι Λειψοί, που κατοικήθηκαν 

από τους Προϊστορικούς Χρόνους, από τους Προϊστορικούς Χρόνους, 
παραχωρήθηκαν τον 11ο αιώνα μαζί παραχωρήθηκαν τον 11ο αιώνα μαζί 
με την Πάτμο στον όσιο Xριστόδουλο με την Πάτμο στον όσιο Xριστόδουλο 
(ιδρυτή της μονής του Αγίου Ιωάννη του (ιδρυτή της μονής του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου στο νησί της Αποκάλυψης), με Θεολόγου στο νησί της Αποκάλυψης), με 
χρυσόβουλο (επίσημο αυτοκρατορικό χρυσόβουλο (επίσημο αυτοκρατορικό 
διάταγμα) που εξέδωσε ο αυτοκράτορας διάταγμα) που εξέδωσε ο αυτοκράτορας 
Aλέξιος A’ Kομνηνός. Aλέξιος A’ Kομνηνός. 
Το νησί παρέμεινε στην κυριότητα της Το νησί παρέμεινε στην κυριότητα της 

μονής της Πάτμου έως το 1522.μονής της Πάτμου έως το 1522.
O σύγχρονος οικισμός των Λειψών με O σύγχρονος οικισμός των Λειψών με 

το ασφαλές φυσικό λιμάνι ιδρύθηκε, το ασφαλές φυσικό λιμάνι ιδρύθηκε, 
σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, 
το 1669 από έναν Kρητικό ονόματι Λιο το 1669 από έναν Kρητικό ονόματι Λιο 
(Hλία), την εποχή κατά την οποία πολλοί (Hλία), την εποχή κατά την οποία πολλοί 
Kρητικοί έφυγαν από την πατρίδα τους Kρητικοί έφυγαν από την πατρίδα τους 
και εγκαταστάθηκαν στα Δωδεκάνησα και εγκαταστάθηκαν στα Δωδεκάνησα 
και σε άλλα νησιά.και σε άλλα νησιά.
Τα σπίτια απλώνονται κατά μήκος της Τα σπίτια απλώνονται κατά μήκος της 

παραλίας και σε ύψωμα, όπου δεσπόζει παραλίας και σε ύψωμα, όπου δεσπόζει 
η εκκλησία του Αγίου Iωάννη του η εκκλησία του Αγίου Iωάννη του 
Θεολόγου, με τον γαλάζιο τρούλο και τα Θεολόγου, με τον γαλάζιο τρούλο και τα 
δύο καμπαναριά.δύο καμπαναριά.

Στα σημαντικότερα θρησκευτικά Στα σημαντικότερα θρησκευτικά 
μνημεία των Λειψών συγκαταλέγονται μνημεία των Λειψών συγκαταλέγονται 
η εκκλησία της Παναγιάς του η εκκλησία της Παναγιάς του 
Χάρου (οφείλει την ονομασία της στο Χάρου (οφείλει την ονομασία της στο 
γεγονός ότι η Παναγία, αντί του Θείου γεγονός ότι η Παναγία, αντί του Θείου 
Βρέφους, κρατά τον Εσταυρωμένο), Βρέφους, κρατά τον Εσταυρωμένο), 
στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, 
η εκκλησία της Κάτω Παναγίας και η η εκκλησία της Κάτω Παναγίας και η 
εκκλησία της Πάνω Παναγίας (Κοίμηση εκκλησία της Πάνω Παναγίας (Κοίμηση 
της Θεοτόκου), δυτικά του οικισμού.της Θεοτόκου), δυτικά του οικισμού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 

επίσης, τα λείψανα ακρόπολης στο επίσης, τα λείψανα ακρόπολης στο 
ύψωμα του Κάστρου και τα θεμέλια ύψωμα του Κάστρου και τα θεμέλια 
αρχαίου ναού στη θέση «Κουσέλι». αρχαίου ναού στη θέση «Κουσέλι». 
Για κολύμπι προσφέρονται οι παραλίες Για κολύμπι προσφέρονται οι παραλίες 
Λιεντού, Kάμπος, Έλενα, Kατσαδιά, Λιεντού, Kάμπος, Έλενα, Kατσαδιά, 
Παπαντριά (Παπανδριά), Xοχλακούρα, Παπαντριά (Παπανδριά), Xοχλακούρα, 
Πλατύς Γιαλός και Mονοδέντρι. Πλατύς Γιαλός και Mονοδέντρι. 
Με εκδρομικό σκάφος είναι Με εκδρομικό σκάφος είναι 

προσπελάσιμη η παραλία στο προσπελάσιμη η παραλία στο 
Μακρονήσι, στα ανοιχτά του λιμανιού Μακρονήσι, στα ανοιχτά του λιμανιού 
των Λειψών.των Λειψών.
Οι πλέον σημαντικές τοπικές Οι πλέον σημαντικές τοπικές 

εκδηλώσεις είναι το μεγάλο πανηγύρι εκδηλώσεις είναι το μεγάλο πανηγύρι 
που τελείται στα Εννιάμερα της που τελείται στα Εννιάμερα της 
Παναγίας (23 Αυγούστου), στην Παναγιά Παναγίας (23 Αυγούστου), στην Παναγιά 
του Χάρου, και η γιορτή κρασιού που του Χάρου, και η γιορτή κρασιού που 
πραγματοποιείται τον Αύγουστο (οι πραγματοποιείται τον Αύγουστο (οι 
Λειψοί έχουν μακρά παράδοση στην Λειψοί έχουν μακρά παράδοση στην 
οινοποιία).οινοποιία).
Από τις νησίδες και τις βραχονησίδες Από τις νησίδες και τις βραχονησίδες 

που περιβάλλουν το μεγαλύτερο που περιβάλλουν το μεγαλύτερο 
νησί των Λειψών, ξεχωρίζουν το νησί των Λειψών, ξεχωρίζουν το 
Μακρονήσι και το Φράγκο ή Φράγκος Μακρονήσι και το Φράγκο ή Φράγκος 
(στα νοτιοδυτικά), τα Ρεφούλια (στα (στα νοτιοδυτικά), τα Ρεφούλια (στα 
βορειοδυτικά), τα Ασπρονήσια (στα βορειοδυτικά), τα Ασπρονήσια (στα 
ανατολικά) και τα Καλαπόδια (στα ανατολικά) και τα Καλαπόδια (στα 
νοτιοανατολικά).νοτιοανατολικά).

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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Complexe funéraire • Funeral Complex
Στέφανος Σβουρένος

55 Gince St-Laurent • 514.228.1888 (Day & Night)
www.complexeaeterna.com

Ἐν τῇ γεννήσει 
τήν παρθενίαν 

ἐφύλαξας,
ἐν τῇ κοιµήσει 

τόν κόσµον  
οὐ κατέλιπες, 

Θεοτόκε.
Μετέστης 

πρός τήν ζωήν, 
Μήτηρ 

ὑπάρχουσα 
τῆς ζωῆς, 
 καί ταῖς 

πρεσβείαις
 ταῖς σαῖς 

λυτρουµένη
ἐκ θανάτου τάς 

ψυχάς ἡµῶν

Ευχόμαστε σε όλη την παροικία Χρόνια Πολλά
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τε-
λευταίων ημερών στην Ελλάδα, 

έφεραν στο προσκήνιο τα τεράστια κενά 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των 
επιμέρους συντελεστών του συστήματος 
πυροπροστασίας. Ένα σχεδιασμό που έχει 
αποκόψει τις δασικές υπηρεσίες τόσο από 
την πρόληψη όσο και από την καταστολή 
των δασικών πυρκαγιών!

Βασίλης Παπακωνσταντόπουλος
© δημοκρατία (dimokratianews.gr)

Οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, δη-
λαδή, που γνωρίζουν τις περιοχές, έχουν 
τους χάρτες καύσιμης ύλης και γνωρί-
ζουν τη σύνθεση της βλάστησης και των 
δυνάμεων που μπορούν να κινητοποιη-
θούν, δεν έχουν λόγο στο σχεδιασμό της 
Πολιτείας. Το… έγκλημα άρχισε το 1998, 
όταν η κυβέρνηση Σημίτη διαχώρισε το 
αντικείμενο της πρόληψης από την κα-
ταστολή των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, 
με το νόμο 2612/1998 αφαιρέθηκε η 
αρμοδιότητα κατάσβεσης των δασικών 
πυρκαγιών από τη Δασική Υπηρεσία και 
ανατέθηκε στην Πυροσβεστική. Όπως έχει 
τονίσει επανειλημμένως ο Νίκος Μπόκα-
ρης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Πανελλή-
νιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. και μέλος 
της διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ, ουσιαστικά οι 

δασικές υπηρεσίες περιορίστηκαν στην 
έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων! Μάλι-
στα, η επιλογή αυτή έγινε για καθαρά δη-
μοσιονομικούς λόγους από την παράλλη-
λη λειτουργία δύο υπηρεσιών για την κα-
ταστολή (Πυροσβεστικό Σώμα και Δασική 
Υπηρεσία), με φόντο την ένταξη στην ΟΝΕ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο νόμος ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με 

ό,τι προέβλεπε το ομόφωνο πόρισμα της 
διακομματικής επιτροπής της Βουλής το 
1992. Το λάθος, μάλιστα, έγινε αμέσως 
ορατό στις πυρκαγιές της πρώτης αντι-
πυρικής περιόδου, με 929.010 στρέμμα-
τα καμένων δασικών εκτάσεων και πέντε 
νεκρούς πυροσβέστες, που κλήθηκαν να 
σηκώσουν στην πλάτη τους όλο το βάρος 
των ελλείψεων σε μέσα και προσωπικό.

Σύμφωνα με τον Οικολογικό Σύνδεσμο 
Λακωνίας, η πάροδος του χρόνου δικαί-
ωσε όλους όσοι είχαν αντιρρήσεις σε αυ-
τήν την καθοριστική αλλαγή, αφού απο-
δείχθηκε στην πράξη ότι ο διαχωρισμός 
πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών 
ήταν ένα ολέθριο λάθος, το οποίο, δυ-
στυχώς, συνεχίζεται έως τις μέρες μας. Κι 
αυτό γιατί ήταν ένα μοντέλο που -σύμφω-
να με τις καταγγελίες των αρμόδιων δασι-
κών επιστημόνων- δεν υπάρχει πουθενά 
αλλού στον κόσμο.

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ»  
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ: ΤΟ ΛΑΘΟΣ  

ΤΟΥ 1998 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ
Την εφαρμογή του πορίσματος της Μό-

νιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλο-
ντος της Βουλής, με το οποίο συγκλίνει 
και το πόρισμα Γκολντάμερ, ζητά η Πανελ-
λήνια Ένωση Δασολόγων Δ.Υ., τονίζοντας 
πως είναι απαραίτητο να ληφθεί «κε-
ντρική πολιτική απόφαση» για την ανα-
διοργάνωση, το ζωντάνεμα των δασικών 
υπηρεσιών και την επανασύνδεσή τους με 
το φυσικό τους αντικείμενο, στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνονται ιδίως οι δασικές πυρ-
καγιές, και να εξασφαλιστούν η επαρκής 
χρηματοδότηση και η στελέχωσή τους.
«Η κοινωνία μας έχει πληρώσει πολύ 

ακριβά τη λανθασμένη απόφαση της κυ-
βέρνησης του έτους 1998, η οποία διαχώ-
ρισε το αντικείμενο της πρόληψης από την 
καταστολή των πυρκαγιών. Το λάθος δεν 
πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό πρέπει να αλ-
λάξει και είναι ευθύνη της κυβέρνησης να 
το πράξει» αναφέρουν οι δασολόγοι. 

Σημειώνουν, πως αν ψάξει κάποιος λίγο 
βαθύτερα τις αιτίες των δυσκολιών απο-
τελεσματικής διαχείρισης περιστατικών 
πυρκαγιών που πήραν διαστάσεις, θα 
καταλήξει να εντοπίσει τις αδυναμίες του 
υπάρχοντος επιχειρησιακού δόγματος 
του Πυροσβεστικού Σώματος και του τρό-

που οργάνωσης και λειτουργίας του, που 
εξαρτάται «υπερβολικά» από την εναέρια 
πυρόσβεση και υποφέρει από κακό συ-
ντονισμό (πόρισμα επιτροπής Γκολντά-
μερ), δεδομένα που, υπό την τρέχουσα 
συγκυρία και τις καταστροφές που γίνο-
νται εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, κα-
θιστούν απαραίτητη την ανάγκη αλλαγών 
στο σύστημα δασοπυρόσβεσης.

Ενιαίο φορέα δασοπροστασίας, για την 
καλύτερη οργάνωση, το συντονισμό και 
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που 
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
ο εφιάλτης για ολόκληρη τη χώρα, πρό-
τεινε σε πρόσφατη επιστολή του ο πρώην 
πρόεδρος των Πυροσβεστών Ρόδου και 
Δωδεκανήσου, Χρήστος Τσάκωνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το τμήμα 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχε-
διασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
λέγοντας πως η διαχείριση – πρόληψη – 
καταστολή – αποκατάσταση των δασικών 
πυρκαγιών και των επιπτώσεών τους, εί-
ναι μία ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγ-
γιση αντιμετώπισης του φαινομένου. 
Ζητά, επίσης, ενίσχυση της αποδεκατι-

σμένης Δασικής Υπηρεσίας σε πόρους και 
προσωπικό, ώστε να προωθηθεί εκ νέου 
η ουσιαστική διαχείριση των δασών της 
χώρας.

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

23 χρόνια η Ελλάδα 
καίγεται από το 

δασοκτόνο νόμο Σημίτη

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

$2,000/MONTHLY

MLS: 16511476

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

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

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

CALL ME FOR  
MORE INFO.

COMMERCIAL LISTING!
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Οι απρόβλεπτες συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής: 
Ξεχασμένες ασθένειες 

ζωντανεύουν

Ξέρατε τη σημασία του οικογενεια-
κού σας ιστορικού για την εξέλιξη 

της υγείας σας, ίσως όμως δεν είχατε 
σκεφτεί ότι μπορεί να διαδραματίσει 
κάποιο ρόλο και η ιστορία… της αν-
θρωπότητας. Το λιώσιμο των πάγων, 
ωστόσο, ίσως σημαίνει ότι θα βρεθού-
με αντιμέτωποι με προβλήματα υγείας 
που απασχόλησαν πληθυσμούς που 
περπατούσαν στη γη πολλές χιλιάδες 
χρόνια πριν.

ΑΘΕΑΤΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Αρχαίες ασθένειες, βακτήρια που κα-

ταβροχθίζουν την ανθρώπινη σάρκα, 
καθιζήσεις ολόκληρων πόλεων: Δεν 
πρόκειται για την υπόθεση κάποιας ται-
νίας τρόμου, αλλά για φαινόμενα που 
ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στον 
πλανήτη μας και αναμένεται να εντα-
θούν. 
Αιτία των αποκαλυπτικών γεγονότων 

η κλιματική αλλαγή, που εκτός από 
την αύξηση της στάθμης των ωκεανών 
φαίνεται πως δε θα αφήσει ανεπηρέ-
αστη και καμία πτυχή της ζωής στη γη. 
Μάλιστα, οι συνέπειες της ανόδου της 
θερμοκρασίας του πλανήτη πολλές φο-
ρές είναι τόσο απρόσμενες, που δε θα 
μπορούσαμε καν να τις φανταστούμε.

ΜΙΚΡΟΒΙΑ – «ΖΟΜΠΙ»
Το «μόνιμα παγωμένο έδαφος» 

(permafrost), δηλαδή το έδαφος που 
παραμένει πάντα καλυμμένο από 
πάγους, δεν είναι απλώς κρύο. Είναι 
επίσης σκοτεινό, έχει μηδενικό οξυ-
γόνο και ουδέτερο pH – τις ιδανικές 
συνθήκες για να διατηρηθεί ζωντανός 
οποιοσδήποτε οργανισμός δεν απαιτεί 
μεταβολική δραστηριότητα. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα μικρόβια, οι σπόροι και τα 
σπόρια των βακτηρίων που βρίσκονται 
θαμμένα στα βάθη του δεν έχουν πε-
θάνει, αλλά βρίσκονται σε… καταστολή.
Το 2012, ερευνητές της Ρωσικής Ακα-

δημίας Επιστημών κατάφεραν να καλ-
λιεργήσουν 36 Silene stenophylla, ένα 
είδος λευκού λουλουδιού της τούντρας, 

από καρπούς ηλικίας… 30.000 ετών, 
που είχαν βρεθεί στην Βορειοανατολι-
κή Ρωσία, 38 μέτρα κάτω από την επι-
φάνεια των πάγων, σε αρχαίες φωλιές 
σκίουρων. Τα λουλούδια αναπτύχθη-
καν κανονικά και μάλιστα έδωσαν καρ-
πούς, 300 αιώνες μετά την ταφή τους! 
Αργότερα, η επιστημονική ομάδα 

«ανέστησε» και αρχαίους μικρο-οργα-
νισμούς, οι οποίοι αναμένεται να μας 
βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε μεγα-
λύτερο βάθος την πορεία της εξέλιξης 
των ειδών.

Δυστυχώς, όμως, η «ανάνηψη» των 
μικροβίων δε συμβαίνει μόνο μέσα στα 
επιστημονικά εργαστήρια. Ο αρκτικός 
κύκλος αποτελεί παγωμένο τάφο για 
περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο 
ταράνδους, οι οποίοι προσβλήθηκαν 
από το βακτήριο του άνθρακα στις αρ-
χές του προηγούμενου αιώνα. Η ασυ-
νήθιστη ζέστη στην περιοχή, έχει σαν 
αποτέλεσμα τα σπόρια του άνθρακα να 
απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού και να επανενεργο-
ποιούνται. Κατά τη διάρκεια του 2016, 
72 εκτροφείς ταράνδων χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν, εξαιτίας αυτού ακριβώς 
του φαινομένου.

Στα νεκροταφεία της Βορείου Αμερι-
κής και της Ρωσίας που βρίσκονται σε 
ζώνες μόνιμα παγωμένου εδάφους, τα 
μικρόβια της ευλογιάς, της πανούκλας 
και παλαιότερων τύπων της γρίπης, 
απειλούν να ξυπνήσουν. Ωστόσο, οι 
επιστήμονες δεν ανησυχούν τόσο για 
τις συγκεκριμένες ασθένειες, οι οποί-
ες αν και έχουν εκλείψει είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμες από τους γιατρούς: Ο 
πραγματικός κίνδυνος, λένε, βρίσκεται 
στα προϊστορικά μικρόβια, απέναντι 
στα οποία έχουμε περιορισμένες γνώ-
σεις και ανύπαρκτες άμυνες. Τα τελευ-
ταία δεν αποκλείεται να έρθουν ξαφ-
νικά στην επιφάνεια, όχι μόνο εξαιτίας 
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και λόγω 
των εξορύξεων και της εκβιομηχάνισης 
στον αρκτικό κύκλο.

© in.gr

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Improve your English or French

DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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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

«Οι εμβολιασμένοι μπορεί να αρ-
ρωστήσουν βαριά, μπορεί να 

χρειαστούν ΜΕΘ και μπορεί να πεθά-
νουν». Αυτό λέει ο πρόεδρος της Εται-
ρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων της Ελ-
λάδας, Απόστολος Καμπαρούδης (φωτ. 
δεξιά), σε συνέντευξη του στον ιστότοπο 
zougla.gr του δημοσιογράφου Μάκη Τρια-
νταφυλλόπουλου, για τον κορωνοϊό και τα 
εμβόλια. Ο κ. Καμπαρούδης σημειώνει ότι 
είναι πολλά αυτά που δε γνωρίζουμε για 
τα εμβόλια και εκτιμά ότι η λάθος εφαρ-
μογή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμα και 
σε αύξηση του αριθμού των μεταλλάξεων.

ΓΙΑΤΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ  
ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΝΟΣΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ;

Ανοσία είναι ειδικός μηχανισμός άμυνας 
των κυττάρων και των ιστών, γενικά του 
ανθρώπινου οργανισμού, έναντι ξένων 
ουσιών ή παθογόνων, όπως μικρόβια, ιοί 
και παράσιτα, με στόχο να τις απενεργο-
ποιήσει ή να τις καταστρέψει. Διακρίνεται 
σε:
- Φυσική, που δεν απαιτεί προηγούμενη 

έκθεση στον παθογόνο μικροοργανισμό,
- Επίκτητη, που αναπτύσσεται μετά από 

νόσο ή εμβολιασμό και ενεργοποιεί συ-
γκεκριμένα τα κύτταρα μνήμης,
- Μόνιμη, που διαρκεί εφ’ όρου ζωής, και
- Παροδική, που έχει συγκεκριμένο χρονι-

κό διάστημα.

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ  
ΑΝΟΣΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ;

Τα εμβόλια δημιουργούν επίκτητη ανο-
σία, αφού έχουν αδρανοποιημένους ιούς 
ή τμήματα ιών, προκειμένου να ενεργο-
ποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Επίσης, αυτή η επίκτητη ανοσία μπορεί να 
είναι μόνιμη ή παροδική. Αυτό εξαρτάται 
και από το είδος ανοσίας που προκαλεί 
η ίδια η νόσος. Για παράδειγμα, οι ανα-
πνευστικοί ιοί στους οποίους υπάγονται 
και οι ιοί του κοινού κρυολογήματος, της 
γρίπης και οι κορωνοϊοί, ή δεν προκαλούν 
ανοσία ή προκαλούν παροδική ανοσία. 

Τα αντίστοιχα εμβόλια θα προκαλέσουν 
επίσης παροδική ανοσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ  

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19;
Καμία φαρμακευτική ουσία είναι ελεύ-

θερη ανεπιθύμητων ενεργειών, επιπλο-
κών, νοσηρότητας και θανάτων. Πάντα, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μια φαρ-
μακευτική ουσία, εκτιμάται από τη μια το 
θεραπευτικό όφελος και από την άλλη το 
σύνολο παρενεργειών, νοσηρότητας και 
θανάτων. Όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί 
μια σειρά μελετών, από την πειραματική 
μέχρι την τελική κλινική μελέτη και μια 
χρονική διάρκεια 3-5 ετών, προκειμένου 
να εκτιμηθούν στο σύνολο οι ωφέλειες 
και οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΜΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID – 19 
ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΑ  

ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΟ.  
ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ  

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΑ;
Για τα εν λόγω εμβόλια πολλά είναι τα 

ερωτηματικά.

- Δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό προκαλούν 
ανοσία. Το αναφερόμενο από τις εταιρεί-
ες 90-95%, αν είναι αληθινό, είναι για τις 
πρώτες ημέρες μετά τον πλήρη εμβολια-
σμό.
- Δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί η ανοσία, αν 

είναι μόνιμη δηλαδή ή παροδική. Απ’ ότι 
φαίνεται, και ομολογούν όλοι, είναι παρο-
δική.
- Δε γνωρίζουμε τα ποσοστά ανεπιθύμη-

των ενεργειών, επιπλοκών και θανάτων 
και πολύ περισσότερο δε γνωρίζουμε τί-
ποτε για τις απώτερες επιπλοκές και ανε-
πιθύμητες ενέργειες. Ουσιαστικά, η τελι-
κή φάση κλινικής μελέτης των εμβολίων 
γίνεται τώρα, σε πραγματικά δεδομένα, 
με το μαζικό εμβολιασμό. 
Μετά την παρέλευση δύο τριών ετών, 

και εφόσον καταγράφονται και παρέχο-
νται τα αληθή στοιχεία, θα είναι η πλέον 
αξιόπιστη μελέτη, γιατί θα στηρίζεται σε 
δεδομένα τεράστιου αριθμού συμμετεχό-
ντων.
- Δε γνωρίζουμε την επίδρασή τους στο 

ρυθμό εμφάνισης των μεταλλάξεων και 
στη λοιμογόνο δύναμη των μεταλλαγμέ-
νων στελεχών.  

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΕΙΤΕ;
Η λάθος εφαρμογή ενός εμβολίου μπο-

ρεί, με την πίεση που ασκεί στον ιό, να 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των με-
ταλλάξεων.

ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ  
ΣΤΟΝ COVID – 19;

Πιθανότατα ναι, μιας και ο αριθμός των 
μεταλλάξεων είναι ήδη μεγάλος. Ακόμη 
αυτή τη στιγμή δε γνωρίζουμε σε τι πο-
σοστό τα υπάρχοντα εμβόλια αντιμετω-
πίζουν τις μεταλλάξεις. Αναφέρουν ένα 
ποσοστό γύρω στο 30% το οποίο όμως 
πιέζεται προς τα κάτω.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΙΟ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩ-
ΜΑΤΙΚΟΣ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΣΗΣΕΙ ΒΑΡΙΑ; 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΜΕΘ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΕΘΑΝΕΙ; ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΙΟ;
Η καμπάνια που γίνεται προκειμένου να 

προωθηθεί ο εμβολιασμός είναι τελείως 
λάθος. Δίνει την εντύπωση ότι ο εμβολια-
σμένος είναι ελεύθερος και άτρωτος, ενώ 
ο μη εμβολιασμένος είναι ένα μίασμα της 
κοινωνίας και μάλιστα πολύ επικίνδυνο. 
Αυτό το βλέπουμε ήδη στην αντίδραση 
και πίεση των εμβολιασμένων προς τους 
ανεμβολίαστους που συχνά γεννά αισθή-
ματα μίσους. Η απάντηση στο σύνολο των 
ερωτημάτων σας είναι «βεβαίως ναι». Ο 
εμβολιασμένος σαφώς και μπορεί να μο-
λυνθεί από τον ιό και να τον μεταδώσει 
και όταν είναι ασυμπτωματικός, με τον 
αέρα ελευθερίας που τον διακρίνει, μπο-
ρεί να είναι πιο επικίνδυνος από έναν μη 
εμβολιασμένο, που παίρνει τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις. Μπορεί να νοσήσει ελα-
φρά. Μπορεί να νοσήσει βαριά. Μπορεί 
να χρειασθεί διασωλήνωση και θεραπευ-
τική υποστήριξη σε ΜΕΘ. Μπορεί και να 
πεθάνει.
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ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ 
ΛΟΙΜΏΞΕΏΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΛΟΙΜΏΞΕΏΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ 

««Ο εμβολιασμός πρέπει  Ο εμβολιασμός πρέπει  
να είναι προαιρετικός  να είναι προαιρετικός  
και όχι υποχρεωτικόςκαι όχι υποχρεωτικός»»
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FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Αυτό που τονίζεται και ισχύει για τα εμ-
βόλια, είναι η προσπάθεια μείωσης στο 
ελάχιστο του αριθμού αυτών που θα νο-
σήσουν και θα απαιτήσουν νοσηλεία και 
αυτών που θα πεθάνουν.

Για τα εμβόλια έναντι του κορωνοϊού 
δε γνωρίζουμε πόσο ακριβώς μειώνουν 
αυτά τα μπορεί. Σήμερα υπάρχουν εν-
δείξεις, όμως μόνο ενδείξεις ακόμη, ότι 
όντως μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά 
όλων των παραπάνω «μπορεί». Μένει 
στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτές 
οι ενδείξεις, μέσα από την αντικειμενική 
ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων, 
να γίνουν αποδείξεις. Να επισημάνω λοι-
πόν, σε όσους σήμερα βάζουν την επιστή-
μη υπηρέτη της πολιτικής σκοπιμότητας 
και με βάση τον κανόνα που ισχύει στην 
ιατρική «Ιατρική βασισμένη σε αποδεί-
ξεις», όσο τα συμπεράσματά μας βασίζο-
νται σε ενδείξεις, καλό είναι να είμαστε 
πολύ προσεκτικοί. Το ότι αυτή τη στιγμή 
το 5-7% των νοσηλευομένων είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι, καθώς και το 2% των 
νοσηλευομένων σε ΜΕΘ, πρέπει να μας 
ανησυχεί.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΩ. 

ΠΟΣΟ ΜΑΣ  ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ  
ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ; 

ΣΕ ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ 

ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ;
Με τις σημερινές ενδείξεις, οι οποίες σί-

γουρα μπορεί να αλλάξουν, φαίνεται ότι 
όσο αυξάνεται το χρονικό διάστημα από 
την ημερομηνία πλήρους εμβολιασμού, 
τόσο ελαττώνεται το ποσοστό αυτών που 
προστατεύονται από τη νόσο. Στην αρχή 
μιλούσαν για κάλυψη 85%, σήμερα μιλά-
νε για κάλυψη μόλις 50% . Αυτός είναι και 
ο λόγος της έντονης πλέον συζήτησης για 
τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης, μόνο 
που κατά την άποψή μου, η δόση αυτή 

πρέπει να είναι με τροποποιημένο εμβό-
λιο, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις 
μέχρι τώρα μεταλλάξεις ή τις μεταλλάξεις 
που επικρατούν. Όσο για το δεύτερο σκέ-
λος της ερώτησής σας, σας επαναλαμβά-
νω, ελπίζοντας ότι δεν είμαι κουραστικός. 
Σήμερα το 5-7% των νοσηλευομένων είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι όπως και το 2% 
αυτών που βρίσκονται σε ΜΕΘ, ποσοστά 
αρκετά υψηλά.

ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΠΟΙΑ  
ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ;

Ο ιός ήρθε για να μείνει. Η ανοσία αγέ-
λης που όλοι ευαγγελίζονται είναι δύσκο-
λο να γίνει και θα αργήσει πολύ να γίνει, 
λόγω της αυξημένης συχνότητας εμφάνι-
σης μεταλλάξεων. Ευχή λοιπόν είναι να 
συγκατοικήσουμε με έναν ιό πολύ λιγότε-
ρο απειλητικό για τη ζωή μας, όπως δηλα-
δή συμβαίνει και με τον ιό της γρίπης. Δη-
λαδή, όπως αναφέρει και ο Dr M. Merson 
Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας στα Πανε-
πιστήμια Duke και Νέας Υόρκης, «μπορεί 
ο κορωνοϊός να γίνει ενδημικός αλλά όχι 
με απειλητικό για τη ζωή τρόπο. Το πιο πι-
θανό είναι να μοιάζει στο μέλλον με κοινό 
κρυολόγημα».

 
ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ;

Κατά την εκτίμησή μου ΟΧΙ. Στην παρού-
σα φάση πρέπει να στραφεί σε συγκεκρι-
μένες ομάδες πληθυσμού που θεωρού-
νται ευπαθείς και ως εκ τούτου πιο ευά-
λωτες σε βαριά νόσο. 
Η λογική της κ. Παπαευαγγέλου, ότι πα-

ροδικά καρδιολογικά προβλήματα από το 
εμβόλιο στις νεαρές ηλικίες θα παρουσι-
άσουν σε μικρό ποσοστό κυρίως αγόρια 
16-19 ετών και αυτά δε θα αφήσουν κα-
τάλοιπα, δε στηρίζεται σε κανένα επιστη-
μονικό δεδομένο. Κανείς μας δεν ξέρει αν 
αυτό το περαστικό καρδιολογικό συμβάν 
αφήσει ένα βαθμό ευαισθησίας στα μετέ-
πειτα χρόνια.

ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ, ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, ΕΡΩΤΗΣΗ.  
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ;
Δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Ένας 

φιλοσοφημένος καθηγητής μου έλεγε «τί-
ποτε απόλυτο στην Ιατρική πλην της βλα-
κείας». 

Ως εκ τούτου, το να είμαστε απόλυτοι 
στην Ιατρική, ειδικά για γιατρούς που 
έχουν μακρόχρονη εμπειρία και έχουν δει 
τα μάτια τους εξαιρέσεις και εξαιρέσεις, 
είναι τουλάχιστον ηλιθιότητα. Γι’ αυτό και 
σας είπα ότι δεν υπάρχει απόλυτη απά-
ντηση. Με τα σημερινά δεδομένα που 
είναι:
- Η απαίτηση των ίδιων των εταιρειών για 

αποφυγή πάσης ευθύνης
- Η σύμβαση που έχει υπογράψει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, που με παρέμβαση των 
φαρμακευτικών εταιρειών, μιλά για πιλο-
τική εφαρμογή του εμβολιασμού, μη υπο-
χρεωτικού και με ενυπόγραφη συγκατά-
θεση του υποβαλλόμενου σε εμβολιασμό
- Ο εν εξελίξει εμβολιασμός να αποτελεί 

ουσιαστικά την τελική κλινική φάση μελέ-
της των χαρακτηριστικών των εμβολίων
- Η μη παγίωση των ποσοστών ανοσολο-

γικής κάλυψης, ανεπιθύμητων ενεργειών,  
επιπλοκών, νόσου και θανάτων

Ο εμβολιασμός πρέπει να είναι προαι-
ρετικός και όχι υποχρεωτικός.
Φυσικά, εδώ μπορεί κάποιος να στηρίξει 

την υποχρεωτικότητα στη συνταγματική 
διάταξη που μιλά για την προστασία του 
συνόλου της κοινωνίας. 

Όμως υπάρχει και η άλλη συνταγματική 
διάταξη που μιλά για αυτοδιάθεση του 
ατόμου και σεβασμό της προσωπικότητας, 
ειδικά σε περιπτώσεις ασθένειας. Μη συ-
ζητήσουμε για τους κανονισμούς προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων που έχουν 
καταπατηθεί όλοι.

Γενικά, υπάρχουν πολλά λάθη στη διαχεί-
ριση αυτής της πανδημίας και υπάρχουν 
λάθη και στη διαχείριση των εμβολίων και 

των προγραμμάτων εμβολιασμού, ειδικά 
όταν συνυπάρχουν και εναλλακτικές προ-
ληπτικές και θεραπευτικές δυνατότητες. 
Ένα άλλο θέμα που επιτείνει το μέγεθος 
των λαθών, είναι και οι ημερομηνίες λήξε-
ως των εμβολίων που είναι ο Οκτώβριος 
του 2021. Θυμηθείτε την ιστορία με τα 
15.000.000 δόσεις εμβολίου έναντι της 
γρίπης, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί το 
2009.

Εν τέλει, τον 21ο αιώνα, δεν μπορείς 
να προσπαθείς να επιβάλεις κάτι με το 
αποφασίζομεν και διατάσσομεν, ειδικά 
όταν υπάρχουν τόσα αμφιλεγόμενα στοι-
χεία. Πρέπει με νηφαλιότητα και υπομονή 
να καθίσεις να εξηγήσεις τις ωφέλειες  και 
να αναφέρεις τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Δεν μπορείς να δημιουργείς κοινωνικές 
ομάδες αντίπαλες, με απόλυτα ρατσιστι-
κά κριτήρια, που μπορεί να καταλήξουν 
σε ταραχές, συγκρούσεις και ακόμη, ακό-
μη απώλειες ζωής. 
Όλοι όσοι αυτή τη στιγμή αρνούνται τον 

εμβολιασμό δεν είναι ψεκασμένοι ή αρνη-
τές των εμβολίων.

Η μεγάλη μάζα αυτών που αρνούνται τον 
εμβολιασμό απαρτίζεται από: Αυτούς που 
δε δέχονται τη φασιστική επιβολή των μέ-
τρων και αυτούς που έχουν δικαιολογημέ-
νο σκεπτικισμό για το πραγματικό όφελος 
αυτών των συγκεκριμένων εμβολίων. 

Αυτές οι δύο ομάδες πληθυσμού πολύ 
εύκολα μπορεί να μεταπηδήσουν στην 
ομάδα των εμβολιασμένων με αλλαγή της 
συμπεριφοράς. Επίσης, αυτούς – και είναι 
πολύ λίγοι – που γενικά δε δέχονται τους 
εμβολιασμούς.

Ειδικά γι’ αυτόν τον εμβολιασμό και τους 
Έλληνες οι έχοντες την εξουσία δε θυμού-
νται την τακτική του Καποδίστρια που 
έβαλε φρουρούς να φυλάνε τις πατάτες…

Έστω και αυτή τη στιγμή ας σκεφτούμε 
πιο λογικά και όχι θυμικά και ας θυμηθού-
με τη λαϊκή θυμοσοφία «Το γινάτι βγάζει 
μάτι» προκειμένου να έχουμε το καλύτε-
ρο δυνατό αποτέλεσμα.

© zougla.gr
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-Νοσούν και μεταδίδουν  -Νοσούν και μεταδίδουν  
και οι εμβολιασμένοι και οι εμβολιασμένοι 
-Η τελευταία φάση της κλινικής -Η τελευταία φάση της κλινικής 
μελέτης γίνεται με το μαζικό μελέτης γίνεται με το μαζικό 
εμβολιασμό εμβολιασμό 
-Ο ιός στο μέλλον θα γίνει -Ο ιός στο μέλλον θα γίνει 
ενδημικός και θα μοιάζει  ενδημικός και θα μοιάζει  
με… κρυολόγημαμε… κρυολόγημα
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Διεθνής διαμαρτυρία μοτοσικλετιστών 
για τη συνεχιζόμενη κατοχή της 

Βόρειας Κύπρου από την Τουρκία βάφτηκε 
στο αίμα, όταν έποικοι και αστυνομικοί 
του ψευδοκράτους ξυλοκόπησαν μέχρι 
θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισαάκ. 
Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες 

απογευματινές ώρες της 11ης 
Αυγούστου 1996, εντός της «Πράσινης 
Γραμμής» στην περιοχή της Δερύνειας, 
νότια της Αμμόχωστου.
Στις 2 Αυγούστου 1996, περίπου 200 

μοτοσυκλετιστές από 12 ευρωπαϊκές 
χώρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Μοτοσικλετιστών και οργάνωσαν 
μοτοπορεία από το Βερολίνο (τελευταία 
διηρημένη πόλη της Ευρώπης, 
εξαιρουμένης της Λευκωσίας) ως την 
κατεχόμενη Κερύνεια, με αφορμή την 22η 
επέτειο από την τουρκική εισβολή στη 
μεγαλόνησο. Στις 10 Αυγούστου έφτασαν 
στην Κύπρο κι ενώθηκαν με τους 
ντόπιους συναδέλφους τους. Κατόπιν, 
όμως, διεθνών και εσωτερικών 
πιέσεων, η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Μοτοσικλετιστών ακύρωσε το σκέλος 
της διαμαρτυρίας εντός της Κύπρου και 
διοργάνωσε την κεντρική της εκδήλωση 
στο Μακάριο Στάδιο το πρωί της 

Κυριακής 11 Αυγούστου. Μία ομάδα 
μοτοσικλετιστών διαφώνησε με την 
απόφαση και αποφάσισε να συνεχίσει 
τη μοτοπορεία προς τα κατεχόμενα. Ένας 
από αυτούς ήταν και ο 24χρονος Τάσος 
Ισαάκ. Από ένα αφύλακτο στρατιωτικό 
φυλάκιο εισήλθαν στη νεκρή ζώνη του 
ΟΗΕ, τη λεγόμενη «Πράσινη Γραμμή», 
καθώς η Κυπριακή Αστυνομία απέτυχε 
να τους αναχαιτίσει. Την ίδια ώρα, 
στη λεγόμενη «γραμμή Αττίλα», είχαν 
συγκεντρωθεί τουλάχιστον 1.000 
Τουρκοκύπριοι, ανάμεσά τους και πολλοί 
οπαδοί των «Γκρίζων Λύκων», που είχαν 
καταφθάσει από την Τουρκία. Από τη 
στιγμή που οι Ελληνοκύπριοι διαδηλωτές 
βρέθηκαν μέσα στη νεκρή ζώνη, η 
κατάσταση άρχισε να εκτραχύνεται. 
Στις 4 το απόγευμα, μία ομάδα 
Τουρκοκυπρίων εισήλθε με τη σειρά 
της στη νεκρή ζώνη και κραδαίνοντας 
ρόπαλα και σιδερολοστούς επιτέθηκαν 
στους ελληνοκύπριους διαδηλωτές. 
Ο Τάσος Ισαάκ, στην προσπάθειά του 
να βοηθήσει ένα καταδιωκόμενο φίλο 
του, εγκλωβίστηκε και ξυλοκοπήθηκε 
μέχρι θανάτου από πολίτες και 
αστυνομικούς τους ψευδοκράτους. 
Δύο Ιρλανδοί αστυνομικοί, μέλη της 
διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης του 

ΟΗΕ (UNFICYP), δεν κατάφεραν να 
τον αποσπάσουν από τα χέρια των 
μαινόμενων Τουρκοκυπρίων.
Ο Τάσος Ισαάκ άφησε την τελευταία του 

πνοή 95 μέτρα από την ελληνοκυπριακή 
πλευρά και 32 από την τουρκοκυπριακή, 
σύμφωνα με την έκθεση του OHE. Από 
τη γενικευμένη συμπλοκή στη νεκρή 
ζώνη τραυματίστηκαν συνολικά 54 
Ελληνοκύπριοι, 17 Τουρκοκύπριοι και 12 
μέλη της ειρηνευτικής δύναμης.
Η κηδεία του Τάσου Ισαάκ έγινε με 

πάνδημο τρόπο στις 14 Αυγούστου. 
Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, που 
ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Μετά 
την κηδεία, ο οργισμένος εξάδελφός του 
Σολωμός Σολωμού, 26 ετών, προσπάθησε 
να αφαιρέσει τουρκική σημαία από 
φυλάκιο της «Πράσινης Γραμμής», για 
να πέσει νεκρός από πυρά που προήλθαν 
από τα Κατεχόμενα.
Στις 22 Νοεμβρίου 1996, η Κυπριακή 

Αστυνομία εξέδωσε διεθνές ένταλμα 
σύλληψης για τη δολοφονία του Τάσου 
Ισαάκ εναντίων των:
-Χασίμ Γιλμάζ, εποίκου και πρώην 

στελέχους της ΜΙΤ (τουρκική ΚΥΠ)
-Νεϊφέλ Μουσταφά Εργκούν, εποίκου 

από την Τουρκία και αστυνομικού του 
ψευδοκράτους

-Πολάτ Φικρέτ Κορελί, Τουρκοκύπριου 
από την Αμμόχωστο
-Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν, Τούρκου 

εποίκου και επικεφαλής των «Γκρίζων 
Λύκων» στα Κατεχόμενα
-Ερχάν Αρικλί, Τούρκου εποίκου από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο Αρικλί 
συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2012 στο 
Κιργιστάν, αλλά αφέθηκε ελεύθερος 
κατόπιν πιέσεων του Τουρκίας.
Στις 28 Απριλίου 1997, ο υπουργός 

Εξωτερικών της Ελλάδας, Θεόδωρος 
Πάγκαλος, βάπτισε στο Παραλίμνι, μέσα 
σε συγκινητική ατμόσφαιρα, την κόρη 
του Τάσου Ισαάκ, στην οποία δόθηκε το 
όνομα Αναστασία. 
Η Χάρις Αλεξίου της αφιέρωσε το 

«Τραγούδι του Χελιδονιού», που έγραψε 
ειδικά γι’ αυτήν.
Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη 
δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, βάσει του 
άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την προάσπιση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών. Επίσης, επιδίκασε χρηματική 
αποζημίωση στην οικογένεια του Τάσου 
Ισαάκ.

© ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στις αρχές Ιουλίου του 1716, κατά τη διάρκεια του 
έβδομου και τελευταίου Ενετοτουρκικού Πολέμου 

(1714-1718), οι Οθωμανοί Τούρκοι πολιόρκησαν από 
θαλάσσης την Κέρκυρα, που βρισκόταν εκείνα τα χρόνια 
υπό ενετική (βενετσιάνικη) κατοχή. 
Κατάφεραν να αποβιβάσουν δυνάμεις στο νησί και να 

κυριεύσουν τα οχυρά του Μαντουκιού, της Γαρίτσας και 
τα Φρούρια Αβράμη και Σωτήρος.
Οι σφοδρές επιθέσεις των Τούρκων για την κατάληψη 

της Κέρκυρας κράτησαν για έναν ολόκληρο μήνα. 
Οι ντόπιοι, Ενετοί και Έλληνες, υπό την αρχηγία του 
Γερμανού κόμη Γιόχαν Ματίας φον ντερ Σούλενμπουργκ 

(1661-1747), αντέταξαν σθεναρή και αποτελεσματική 
άμυνα, αποκρούοντας τις τουρκικές επιθέσεις. Στις 8 
Αυγούστου, οι Τούρκοι πραγματοποίησαν γενική έφοδο, 
αλλά αποκρούστηκαν από τους πολιορκημένους με 
καλά οργανωμένη αντεπίθεση.
Την επομένη, 9 Αυγούστου, σφοδρή θύελλα προκάλεσε 

μεγάλες καταστροφές στα τουρκικά πλοία. Τη νύχτα 
της 10ης Αυγούστου, οι Τούρκοι αποφάσισαν να 
εγκαταλείψουν το εγχείρημα κατάληψης της Κέρκυρας 
και την επομένη, 11 Αυγούστου, άρχισαν να αποχωρούν 
από το νησί. Ο κερκυραϊκός λαός, που όλο το διάστημα 
της πολιορκίας τελούσε συνεχείς παρακλήσεις και 

προσευχές, απέδωσε τη σωτηρία της Κέρκυρας στην 
επέμβαση του προστάτη του νησιού, Αγίου Σπυρίδωνα. 
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο άγιος με 
τη μορφή καλόγερου βγήκε από τον ομώνυμο ναό και 
κρατώντας αναμμένο πυρσό προκάλεσε πανικό στους 
Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι το έβαλαν στα πόδια.
Σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, κάθε χρόνο στις 

11 Αυγούστου, τελείται μεγάλη λιτανεία των λειψάνων 
του Αγίου Σπυρίδωνα, συνοδεία των Φιλαρμονικών του 
νησιού, την οποία παρακολουθούν πλήθος Κερκυραίων 
και επισκεπτών του νησιού.

© ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η Πολιορκία της Κέρκυρας από τους Η Πολιορκία της Κέρκυρας από τους 
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Η γιορτή Της Παναγίας,  της Μητέρας όλων μας, 
ας γεμίσει πίστη  και ελπίδα, δύναμη και κουράγιο 

στις ψυχές όλων  για να ανταπεξέλθουμε 
στις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουμε.

Τι ακριβώς γιορτάζουμε το Δεκαπενταύγουστο;
Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανικής εκκλησίας
Ο δεκαπενταύγουστος θεωρείται μια 

από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χρι-
στιανικής εκκλησίας αλλά και η μεγαλύ-
τερη Θεομητορική γιορτή του ορθοδόξου 
εορτολογίου. Με το Νέο Ημερολόγιο εορ-
τάζεται κάθε χρόνο τον δεκαπενταύγου-
στο ενώ με το παλιό κάθε 28 Αυγούστου.

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
Ο δεκαπενταύγουστος είναι αφιερωμέ-

νος στην Παναγία, όπου προς τιμήν της, 
τηρείται αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 
Αυγούστου, κατά την οποία οι πιστοί νη-
στεύουν και από λάδι, γι’ αυτό και πολλοί 
χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη γιορτή 
ως το «Πάσχα του καλοκαιριού». Αξίζει να 
αναφερθεί ότι λόγω της συγκεκριμένης 
γιορτής, στο διάστημα αυτό δεν πραγμα-
τοποιούνται γάμοι. Τι ακριβώς όμως γιορ-
τάζουμε και γιατί θεωρείται μια από τις 
πιο μεγάλες και σημαντικές γιορτές του 
Χριστιανισμού;

ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ;

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Θε-
οτόκος έμαθε από το Θεό για τον επικεί-
μενο θάνατό της, ανέβηκε σ’ έναν ορεινό 
όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της 
Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, για να 
προσευχηθεί και να προετοιμαστεί, δίνο-
ντας τα υπάρχοντά της σε δύο γειτόνισσές 
της χήρες. Από εκείνο το σημείο ειδοποί-
ησε τους Αποστόλους να είναι έτοιμοι για 
το γεγονός. Όμως επειδή κατά την ημέρα 
της κοίμησης (του θανάτου Της) δηλαδή, 
ορισμένοι Απόστολοι δε βρίσκονταν στα 
Ιεροσόλυμα, λέγεται ότι μια νεφέλη τους 

έφερε κοντά Της.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι για την Κοί-

μηση της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πλη-
ροφορίες από την Καινή Διαθήκη. Για την 
ίδια μαθαίνουμε μέσα από τις διηγήσεις 
σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, 
όπως των Αγίου Ιωάννου του Θεολό-
γου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτη κ.ά., κα-
θώς και από τα σχετικά τροπάρια της εκ-
κλησιαστικής υμνολογίας.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο 
σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο 

διέμενε και η Παναγία. Αφού της έκλεισαν 
τα μάτια, μετέφεραν το νεκροκρέβατό της 
στον κήπο της Γεθσημανής, όπου και την 
έθαψαν. Κατά τη μεταφορά του λειψά-
νου της, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθη-
καν να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, 
αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυ-
τούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει, όμως 
λέγεται ότι μια αόρατη ρομφαία του έκο-
ψε τα χέρια.

Πάντως, μεταξύ της Ορθόδοξης και της 
Καθολικής Εκκλησίας, υπάρχει δογματική 

διαφορά σχετικά με την Κοίμηση της Θε-
οτόκου. 

Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο δόγ-
μα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτό-
κου, αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κά-
νει λόγο πρώτα για Κοίμηση της Θεοτόκου, 
δηλαδή πραγματικό θάνατο (χωρισμό ψυ-
χής και σώματος) και στη συνέχεια για με-
τάσταση της Θεοτόκου, δηλαδή ανάσταση 
(ένωση ψυχής και σώματος) και ανάληψή 
της κοντά στον Υιόν της.

© lifo.gr
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Πότε θα βαφτίσουν τη Lilibet Diana  
ο Harry & η Meghan; 
Ο  δούκας  και  η  δούκισσα  του 

Sussex  έχουν  μεγάλα  σχέδια 
για τη βάφτιση της κόρης τους Lilibet 
Diana. 
Σύμφωνα  με  δημοσιεύματα, 
ο  πρίγκιπας  Harry  και  η  Meghan 
Markle  ελπίζουν  να  βαφτίσουν  την 
κόρη  τους  στο  Windsor,  παρουσία 
της  βασιλικής  οικογένειας  και  της 
βασίλισσας. 
Οι φήμες για τα σχέδια του πρίγκι-
πα  έγιναν  γνωστές  μετά  την  επα-
νένωση του με τον αδερφό του για 
πρώτη  φορά  μετά  την  κηδεία  του 
πρίγκιπα  Φίλιππου,  στα  αποκαλυ-
πτήρια  του  αγάλματος  της  πριγκί-
πισσας Νταϊάνα.

ΠΟΎ ΘΑ ΒΑΦΤΙΣΤΕΙ  
Η LILIBET DIANA;
Σύμφωνα  με  τη  DailyMail,  μια 
πηγή  αποκάλυψε  ότι  ο  πρίγκιπας 
Harry,  δούκας  του  Sussex,  είπε  σε 
«πολλούς ανθρώπους» για τις προ-
θέσεις  του  να  βαφτιστεί  η  Lilibet 
στο  Windsor.  Το  πρωτότοκο  παιδί 
του πρίγκιπα Harry και της Meghan 
Markle, ο Archie βαφτίστηκε επίσης 
στο Windsor, με τη βασίλισσα να δί-
νει το παρών. 
Η πηγή αποκάλυψε επίσης, ότι  το 
βασιλικό  ζευγάρι  ήταν  «χαρούμενο 
να  περιμένει»  μέχρι  να  το  επιτρέ-
ψουν οι περιστάσεις. 

Εάν  η  Lilibet  βαφτιστεί  πράγματι 
στην Αγγλία, θα είναι η πρώτη φορά 
που  η  Meghan  Markle  επιστρέφει 
στη χώρα, από τότε που παραιτήθη-
κε από τα ανώτερα βασιλικά καθή-
κοντα. 
Η Markle δεν μπόρεσε  να πετάξει 
στην Αγγλία τη στιγμή του θανάτου 
του πρίγκιπα Φιλίππου, καθώς ήταν 
έγκυος στην κόρη της και  της  ζητή-
θηκε να μην ταξιδεύει διεθνώς. 
Η δούκισσα του Sussex δεν μπόρε-
σε επίσης να παρευρεθεί στα απο-
καλυπτήρια του αγάλματος της Ντα-
ϊάνα, επειδή είχε μόλις γεννήσει.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ;
Σε περίπτωση που η βάπτιση πραγ-
ματοποιηθεί στην Αγγλία, πιθανότα-
τα θα είναι ιδιωτική υπόθεση, όπως 
ακριβώς και για το πρώτο παιδί του 
Harry  και  της  Meghan,  τον  Archie. 
Η  βάπτιση  του  Archie  πραγματο-
ποιήθηκε  επίσης  στο  Κάστρο  του 
Windsor  και  διεξήχθη  από  τον  Αρ-
χιεπίσκοπο  του  Canterbury,  Justin 
Welby. 
Ο  επίσημος  χειριστής  του  δούκα 
και  της  δούκισσας  του  Sussex  στο 
Instagram  μοιράστηκε  επίσης  μια 
ανάρτηση,  δίνοντας μερικές  λεπτο-
μέρειες  σχετικά  με  την  τελετή  μαζί 
με  τις  ευχαριστίες  του  βασιλικού 

ζεύγους  στο  κοινό  για  την  υποστή-
ριξή τους.
Εάν  η  βάφτιση  της  Lilibet  Diana 
πραγματοποιηθεί  στο  κάστρο  του 
Windsor,  είναι  ασφαλές  να  υπο-
θέσουμε  ότι  θα  τιμηθεί  με  το  ίδιο 
χειροποίητο  αντίγραφο  του  βαπτι-
στικού  φορέματος  που  φορούσαν 
γενιές  της  βασιλικής  οικογένειας 
από το 1800. 
Stay tuned λοιπόν, καθώς όσο περ-
νούν οι μέρες  τόσο θα κυκλοφορεί 
και κάτι νέο για τη βάφτιση της μι-
κρής Lilibet Diana. 
Μην  ξεχνάμε  άλλωστε,  πως  αυτή 
θα είναι και η πρώτη φορά που θα 
δείξουν την κόρη τους επίσημα στο 
κοινό.

© queen.gr

Είκοσι χρόνια γάμου για τον Πιρς  
και την Κίλι Σέι Σμιθ Μπρόσναν

Ο Πιρς Μπρόσναν και η Κίλι Σέι Σμιθ συμπλήρωσαν 20 χρόνια έγγα-
μου βίου και ο διάσημος ηθοποιός γιόρτασε  την επέτειο με μία 

ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη του 
προς τη σύζυγό του.
«Χρόνια πολλά αγαπημένη μου Κίλι, η αγάπη μου μεγαλώνει για σένα, 
για πάντα μαζί...», έγραψε.
Ο Πιρς και η Κίλι έκαναν το γάμο τους στην Ιρλανδία τον Αύγουστο του 
2001 και έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Ντίλαν, 24 ετών και τον Πάρις, 
20 ετών.
Ο Πιρς ανά διαστήματα αναφέρεται στο γάμο του και στην αγάπη του 
για τη γυναίκα του. Το 2016, είχε δηλώσει στην Independent: «Λατρεύω 
τη  ζωντάνια της,  το πάθος της. Έχει αυτή τη δύναμη χωρίς την οποία 
δε θα μπορούσα να ζήσω. Όταν η Κίλι με κοιτάζει, γίνομαι αδύναμος».
Την  επόμενη  χρονιά, μιλώντας στο People,  είπε πως  το ότι  περνάνε 
μαζί ποιοτικό χρόνο είναι ένα βασικό συστατικό ενός πετυχημένου γά-
μου.
«Η  γυναίκα μου  και  εγώ κάναμε  ένα σύντομο  ταξίδι μέχρι  τη  Σάντα 
Μπάρμπαρα - πήγαμε για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο και να κοιτά-
ξουμε σπίτια και να πιούμε υπέροχο κρασί», είπε τότε. «Δεν ακούγαμε 
καμία μουσική, αλλά απλώς ακούγαμε  τους ήχους  της φωνής ο  ένας 
του άλλου».

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Λίνα ποζάρει με τα… 
απολύτως απαραίτητα και 

«ρίχνει» το instagram

Με το στόμα ανοιχτό και  τα μάτια… γουρλωμένα 
αφήνει πολύ συχνά τους θαυμαστές της η Λίνα 

Πέρεζ. Το εξωτικό μοντέλο του instagram έχει καταφέρει 
να την ακολουθούν πάνω από 7 εκατομμύρια followers, 
οι οποίοι αυξάνονται ραγδαία κάθε ημέρα που περνά. 
Και όχι άδικα. Όλοι θέλουν να δουν και να απολαύσουν 
τις αισθησιακές και προκλητικές πόζες της Λίνα Πέρεζ, 
η οποία πραγματικά αποτελεί  ένα θέαμα που δεν  το 
συναντάς συχνά. Είναι ένα θηλυκό που δεν το συναντάς 
συχνά. Μια κοπέλα που σε ξαφνιάζει απόλυτα. Παρά 
το  ότι  η  εξωτερική  της  εμφάνιση  παραπέμπει  σε 
Κολομβία ή Βραζιλία, η Λίνα γεννήθηκε το 1992 (είναι 
28 ετών) στη Φλόριντα. Αλλά σίγουρα τα γονίδια της 
είναι από τη Λατινική Αμερική.
Η μελαχρινή καλλονή στα 18 της ξεκίνησε μια καριέρα 
ως  μοντέλο,  αλλά  απογοητεύτηκε  γρήγορα  και  τα 
παράτησε. Τέσσερα χρόνια αργότερα είδε τη δυναμική 
του  Instagram και αποφάσισε να κάνει  καριέρα μέσα 
από αυτό, αναρτώντας σέξι φωτογραφίες που αφήνουν 
πολύ  λίγα  στη…  φαντασία.  Η  Λίνα  όπως  βλέπετε 
διαθέτει  απίστευτες  καμπύλες  και  δηλώνει  πως  στην 
ουσία  ζει  μέσα  σε  ένα…  μπικίνι,  εφόσον  πλέον  είναι 
μοντέλο για μαγιό.| © Pagenews.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  13 Αυγουστου, 2021 / August 13, 2021 •  25

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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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!

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Πειράματα ελπίδας!
Ένα αντικαρκινικό, ένα σκεύασμα κατά της 
ελονοσίας και ένα κατά των αυτοάνοσων, 
δοκιμάζονται στη μάχη εναντίον του Covid

Έπειτα από πολύμηνη αδράνεια, η μεγαλύτερη διεθνής κλινική μελέτη στον κόσμο, 
υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η Solidarity, η 

οποία δοκιμάζει υποσχόμενες θεραπείες κατά του Covid-19, αρχίζει πάλι με τη δοκι-
μή τριών άλλων φαρμάκων για νοσηλευόμενους ασθενείς.
Και τα τρία φάρμακα έχουν αναπτυχθεί για άλλες παθήσεις, αλλά τώρα θα δοκιμα-

στούν κατά του κορωνοϊού. Πρόκειται για το αντικαρκινικό imatinib, το αντιελονο-
σιακό artesunate και το μονοκλωνικό αντίσωμα infliximab κατά των αυτοάνοσων 
παθήσεων. Τα τρία φάρμακα έχουν ήδη σταλεί στη Φινλανδία, όπου θα αρχίσει η 
νέα φάση της μελέτης, ενώ θα ακολουθήσουν περισσότερες από 40 χώρες.

Όταν η αρχική μελέτη Solidarity άρχισε πέρυσι το Μάρτιο[…], στόχος ήταν να δο-
κιμαστούν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες κάποια φάρμακα. Έως το τέλος του 2020 
είχε βγάλει συμπεράσματα για τέσσερα φάρμακα ή συνδυασμούς τους (lopinavir/
ritonavir, υδροξυχλωροκίνη, ιντερφερόνη-βήτα και ρεμδεσιβίρη), κρίνοντας ότι δεν 
έχουν ουσιαστικό όφελος κατά του νέου κορωνοϊού. Πέρα από τα εμβόλια, μέχρι σή-
μερα μόνο δύο φάρμακα έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη θνητότητα στους ασθενείς 
με σοβαρό Covid-19: η δεξαμεθαζόνη, ένα φθηνό στεροειδές και το μονοκλωνικό 
αντίσωμα tocilizumab. Και οι δύο αυτές θεραπείες «φρενάρουν» την αυτοκατα-
στροφική υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στη λοίμωξη 
που προκαλεί ο SARS-CoV-2. 
Τα τρία νέα υπό δοκιμή φάρμακα, τα οποία επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή 

ειδικών, στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα μάλλον, παρά τον ίδιο τον ιό. 
Το imatinib χορηγείται από το στόμα για τη θεραπεία μερικών λευχαιμιών και άλ-

λων καρκίνων, αλλά επίσης μπορεί να προστατεύσει το επιθήλιο των κυψελίδων των 
πνευμόνων.
Το infliximab είναι ένα αντίσωμα που χορηγείται μόνο μία φορά ενέσιμα και μπλο-

κάρει ένα μηχανισμό του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ έως τώρα έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε αυτοάνοσες παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η φλεγμονώ-
δης νόσος του εντέρου. 
Τέλος, το artesunate, ένα παράγωγο της αρτεμισινίνης, που είναι πολύ αποτελε-

σματικό κατά των παρασίτων της ελονοσίας, έδειξε, επίσης, στοιχεία αντί-ιϊκής δρα-
στηριότητας κατά του νέου κορωνοϊού σε εργαστηριακές, όχι όμως και σε κλινικές 
μελέτες.

© Newsbreak.gr

ΕΡΕΥΝΑ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΙΔΙΟ ΙΪΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Η αποκαθήλωση των 
υποχρεωτικών εμβολιασμών
Πηγές μετάδοσης του ιού και οι εμβολιασμένοι

Έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων αποκαθηλώνει τους υποχρεωτικούς εμβολια-
σμούς, καθώς υποστηρίζει πως εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι μεταδίδουν 

κανονικά τον κορωνοϊό.
Όπως αναφέρεται στην ιατρική ιστοσελίδα «medRxiv», η οποία δημοσιεύει έρευ-

νες από μεγάλα πανεπιστήμια, «Εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα άτομα έχουν 
παρόμοια ιϊκά φορτία σε κοινότητες με υψηλό επιπολασμό της παραλλαγής δέλτα 
SARS-CoV-2»!
Η έρευνα, αν και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, καθώς απαιτούνται παρόμοιες για να 

αξιολογηθεί, αποκαλύπτει ουσιαστικά πως με τη μετάλλαξη Δέλτα οι εμβολιασμένοι 
κουβαλούν το ίδιο ιϊκό φορτίο με τους ανεμβολίαστους! 
Άρα, προς τι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και οι απειλές, πως πο-

λίτες θα χάσουν τις δουλειές τους επειδή δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν;
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Η παραλλαγή SARS-CoV-2 B.1.617.2 (δέλτα) 

σχετίζεται με υψηλότερα ιϊκά φορτία και αυξημένη μεταδοτικότητα σε σχέση με 
άλλες παραλλαγές, καθώς και μερική διαφυγή από πολυκλωνικά και μονοκλωνικά 
αντισώματα. Η εμφάνιση της παραλλαγής δέλτα έχει συσχετιστεί με την αύξηση 
του αριθμού των περιπτώσεων και τα ποσοστά θετικών τεστ, ενδεικτικά της ταχεί-
ας εξάπλωσης».

Σε έρευνες που έγιναν διαπιστώθηκε ότι: «Τα αποτελέσματά μας, ενώ ήταν προκα-
ταρκτικά, υποδηλώνουν ότι εάν τα εμβολιασμένα άτομα μολυνθούν με την παραλ-
λαγή δέλτα, μπορεί να είναι πηγές μετάδοσης του SARS-CoV-2 σε άλλους. (…) Δε 
βρίσκουμε καμία διαφορά στα ιϊκά φορτία όταν συγκρίνουμε τα μη εμβολιασμένα 
άτομα με άτομα που κόλλησαν τον ιό παρά τον εμβολιασμό».

© Pro News
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Η αμερικανική φαρμακευτική εται-
ρεία Moderna, η οποία είναι 

γνωστή για την ανάπτυξη ενός από 
τα δύο εμβόλια τύπου MRA κατά του 
COVID-19, ανακοίνωσε ότι θα εγκατα-
στήσει ένα εργοστάσιο παρασκευής 
εμβολίων και ένα υπερσύγχρονο ερευ-
νητικό κέντρο. 

ΜΙΑ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»
«Μετά από σαράντα χρόνια παρακ-

μής» στον τομέα της βιοτεχνολογίας, 
η άφιξη της Moderna θα δώσει στον 
Καναδά την ευκαιρία να γίνει και πάλι 
παγκόσμιος ηγέτης σε αυτόν τον το-
μέα, δήλωσε την Τρίτη 10 Αυγούστου ο 
François-Philippe Champagne, Υπουρ-
γός Καινοτομίας, Επιστημών και Οικο-
νομικής Ανάπτυξης.
Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ 

Οτάβας και Moderna ολοκληρώθη-
κε «τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε 
ο Champagne σε συνέντευξη Τύπου 
που έγινε στο κέντρο του Μόντρεαλ. 
Η ακριβής τοποθεσία του μελλοντικού 
εργοστασίου δεν έχει ακόμη προσδι-
οριστεί αλλά η κατασκευή του κτιρίου 
πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2024. Συ-
ζητήσεις αναμένονται να γίνουν μεταξύ 
της Moderna και των διαφόρων επαρ-
χιών τους προσεχείς μήνες.
Η συνολική αξία των επενδύσεων που 

θα πραγματοποιήσει η Moderna δεν 
είναι ακόμα γνωστή αλλά ανέρχεται 

σε «αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια». Τα δε κυβερνητικά κίνητρα 
δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-

λος της Moderna κ. Stéphane Bancel, 
πιστεύει ότι η «συνεργασία» μεταξύ 
των δύο μερών θα προσφέρει «την και-
νοτομία και την υπόσχεση της τεχνολο-
γικής πλατφόρμας ΜRA».
Αρχικά από τη Γαλλία, ο Bancel τό-

νισε ότι η ανακοίνωση ήταν «συναι-
σθηματική» γι αυτόν, ειδικά από τη 
στιγμή που είναι το πρώτο εργοστάσιο 
της Moderna που βρίσκεται εκτός των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Έτσι, ο Καναδάς θα αποτελέσει «κέ-
ντρο αριστείας για την τεχνολογία ΜRA 
και τα φάρμακα επόμενης γενιάς», 
έναν «παγκόσμιο κόμβο» στον τομέα 
που θα επιτρέψει στη χώρα να αναπτύ-
ξει αποτελεσματικά εμβόλια κατά νέων 
ιών μέσα σε λίγους μήνες.
Ο Bancel εκτιμά ότι θα δημιουργη-

θούν μεταξύ 200 και 300 νέες θέσεις 
εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα, ως 
αποτέλεσμα των επενδύσεων στο ερ-
γοστάσιο. Σύμφωνα με τον υπουργό 
Champagne, η παραγωγική ικανότητα 
εμβολίου του μελλοντικού εργοστασί-
ου θα ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομ-
μύρια δόσεις ετησίως.
Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει 

800 εκατομμύρια και 1 δισεκατομμύ-
ριο δόσεις εμβολίων COVID-19 παγκο-
σμίως μέχρι το τέλος του έτους και 
μέχρι το 2022, μεταξύ 2 και 3 δισεκα-
τομμυρίων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ
Οι Συντηρητικοί έσπευσαν να αντι-

δράσουν στην ανακοίνωση: 
«Ο Justin Trudeau δεν έχει τηρήσει 

καμία από τις υποσχέσεις του όσον 
αφορά την εθνική παραγωγή εμβολί-
ων», δήλωσε ο Axel Rioux από το γρα-
φείο του αρχηγού του Συντηρητικού 
Κόμματος του Καναδά Erin O’Toole. 
«Δεν υπάρχει λόγος οι Καναδοί να πι-
στεύουν ότι αυτή η εγκατάσταση θα 
κατασκευαστεί υπό την κυβέρνηση του 
Trudeau. Δεν μπορούμε να αντέξουμε 
άλλες αποτυχίες από την πλευρά του 
Justin Trudeau».

Ο κ. Rioux πρόσθεσε ότι «το Σχέδιο 
Ανάκαμψης του Καναδά είναι το λε-
πτομερές σχέδιο του Erin O’Toole να 
δράσει για το μέλλον, ενώ συνεργάζε-
ται με φαρμακευτικές εταιρείες για την 
αύξηση της παραγωγής βασικών φαρ-
μάκων και δραστικών φαρμακευτικών 
συστατικών στον Καναδά».

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ο Καναδάς έχει παράσχει 1,2 δισεκα-

τομμύρια δολάρια από την αρχή της 
πανδημίας, για να ανοικοδομήσει την 
παραγωγική ικανότητα εμβολίων της 
χώρας και να μειώσει την εξάρτησή 
του από τις εισαγωγές ξένων φαρμα-
κευτικών προϊόντων. Από την αρχή 
της πανδημίας, όπως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Κα-
ναδά, έχουν αγοραστεί 44 εκατομμύ-
ρια δόσεις εμβολίου COVID-19 από τη 
Moderna.

• 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:

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ MODERNA  

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Η προστασία που παρέχει το εμβόλιο 
COVID-19 της Moderna παραμένει ισχυ-

ρή για τουλάχιστον έξι μήνες και οι αναμνη-
στικές δόσεις που δοκιμάζονται επί του πα-
ρόντος έναντι παραλλαγών, δείχνουν «ισχυ-
ρά» αποτελέσματα, δήλωσε την περασμένη 
εβδομάδα η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνο-
λογίας.
Σύμφωνα με κλινικές δοκιμές που διεξήχθη-

σαν σε χιλιάδες ανθρώπους, η αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου είναι 93% έξι μήνες 
μετά την ένεση της δεύτερης δόσης, ανέφερε 
η Moderna σε δήλωση που δημοσιεύθηκε με 
την ευκαιρία των αποτελεσμάτων του δεύτε-
ρου τριμήνου.
«Είμαστε ικανοποιημένοι που το εμβόλιο 

covid-19 μας δείχνει μια διαρκή αποτελεσμα-
τικότητα 93% σε διάστημα έξι μηνών, αλλά 
αναγνωρίζουμε ότι η παραλλαγή Delta είναι 
μια σημαντική νέα απειλή, οπότε πρέπει να 
παραμείνουμε σε εγρήγορση», ανέφερε ο 
επικεφαλής της Moderna Στεφάν Μπάνσελ 
στη δήλωση.

Η εταιρεία δοκιμάζει διάφορες εκδόσεις 
του εμβολίου για να αυξήσει την ανοσολο-
γική προστασία από παραλλαγές: μια τρίτη 
δόση του αρχικού εμβολίου, μια νέα φόρ-
μουλα που βασίζεται στην παραλλαγή Beta 
(που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια 
Αφρική) και μια δόση που περιέχει εξίσου το 
αρχικό εμβόλιο και το νέο τύπο.

Η MODERNA ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΗ MODERNA ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η Moderna έρχεται στον ΚαναδάΗ Moderna έρχεται στον Καναδά  

Εγκατάσταση εργοστασίου το 2024  Εγκατάσταση εργοστασίου το 2024  
για παραγωγή διάφορων εμβολίωνγια παραγωγή διάφορων εμβολίων
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ΚΕΜΠΕΚ|ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Επιστροφή στα θρανία με 
μάσκες… στους διαδρόμους
Το διαβατήριο εμβολιασμού θα απαιτείται στο 
γυμνάσιο για εξωσχολικές δραστηριότητες 

Η μάσκα δε θα εξαφανιστεί εντελώς 
από τα σχολεία. Στην αρχή του σχο-

λικού έτους, οι μαθητές του δημοτικού 
και του γυμνασίου θα πρέπει να φορούν 
κάλυμμα-μάσκα προσώπου σε κοινόχρη-
στους χώρους και σχολικά λεωφορεία, 
αλλά θα μπορούν να το αφαιρέσουν 
στην τάξη.  

Η αρχή του σχολικού έτους 2021 δε θα 
είναι εντελώς «φυσιολογική» στο Κε-
μπέκ, όπως ήλπιζε ο υπουργός Παιδείας 
Jean-François Roberge (φωτ.) τον περα-
σμένο Ιούνιο. Αντιμέτωπη με την αύξηση 
των κρουσμάτων COVID-19 και την απει-
λή της παραλλαγής Δέλτα, η κυβέρνηση 
Legault επανεξετάζει το σχέδιό της.
Στην αρχή του σχολικού έτους, η ιατρι-

κή μάσκα θα απαιτείται στους κοινόχρη-
στους χώρους των σχολείων του Κεμπέκ, 
αλλά όχι στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Ενώ όλα τα παιδιά του δημοτικού σχο-
λείου θα έχουν πρόσβαση σε εξωσχολι-
κές δραστηριότητες, οι έφηβοι της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει 
να έχουν ένα διαβατήριο εμβολιασμού 
στις τσέπες τους για να συμμετάσχουν 
σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου 
μετάδοσης.
Η κυβέρνηση Legault επιβεβαίωσε την 

Τετάρτη 11 Αυγούστου, την επιστροφή 
στην τάξη χωρίς να υπάρχουν αποστά-
σεις και χωρίς «bubbles» για το Σεπτέμ-
βριο.
Αλλά η παραλλαγή Δέλτα αναγκάζει τις 

αρχές της δημόσιας υγείας να αναθεω-
ρήσουν το σχέδιό τους και να επιβάλουν 
τη χρήση μάσκας στους σχολικούς δι-
αδρόμους και στα σχολικά λεωφορεία. 
Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να βγά-
λουν την μάσκα μόλις καθίσουν στην 
τάξη τους.

Ωστόσο, η επιδημιολογική κατάσταση 
ενδέχεται να αλλάξει τους υγειονομι-
κούς κανόνες στην πορεία, προειδοποιεί 
η κυβέρνηση. 
«Σε μια δεδομένη περιοχή ή σε περί-

πτωση επιδημίας σε ίδρυμα, θα μπορού-
σαν να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετα 
μέτρα, όπως η χρήση μάσκας παρέμ-
βασης υπό άλλες συνθήκες (π.χ. στην 
τάξη)», αναφέρει η κυβέρνηση.

ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Η έναρξη του σχολικού έτους 2021 ση-

ματοδοτεί την επιστροφή των εξωσχολι-
κών δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, οι 
οποίοι δεν είναι ακόμη επιλέξιμοι για 
εμβολιασμό κατά του ιού – καθώς κα-
νένα εμβόλιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί 
για παιδιά κάτω των 12 ετών – θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν χωρίς διάκριση. 
«Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα 
απαιτείται απόδειξη εμβολιασμού για 
να συμμετάσχουν σε ορισμένες εξωσχο-
λικές δραστηριότητες που θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου». Οι ακριβείς λεπτο-
μέρειες των καλυπτόμενων δραστηριο-
τήτων θα καθοριστούν στο μέλλον σχε-
τικά με το διαβατήριο εμβολιασμού. Οι 
νέοι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως θα 
μπορούν να απολαμβάνουν ένα άλλο 
πλεονέκτημα. Δε θα «αφαιρούνται συ-
στηματικά» όταν εκτίθενται σε άτομα με 
θετικό κρούσμα του ιού.  Σημειώνουμε 
ότι ο εμβολιασμός των ατόμων ηλικίας 
12 έως 17 ετών, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ως τώρα, μέχρι και το 77% των εφήβων 
εμβολιάζονται πλήρως ή βρίσκονται στη 
διαδικασία εμβολιασμού. 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ CO2
Ο υπουργός Παιδείας κ. Roberge υπο-

σχέθηκε ότι όλες οι τάξεις στο Κεμπέκ θα 
είναι εξοπλισμένες με ένα ειδικό μηχά-
νημα CO2, που θα ανιχνεύει και θα πα-
ρακολουθεί την ποιότητα του αέρα και, 
ως εκ τούτου, τον περιορισμό των κινδύ-
νων μετάδοσης του COVID-19.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εγκατά-
σταση των συσκευών θα ξεκινήσει το Σε-
πτέμβριο του 2021, δίνοντας προτεραι-
ότητα στα σχολεία με φυσικό αερισμό 
και σε εκείνα για τα οποία συγκεντρώ-
νεται το CO2, εφόσον υψηλά επίπεδα 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών το χειμώνα του 2021. «Στόχος 
του υπουργείου είναι οι ανιχνευτές να 
εγκατασταθούν στην πλειονότητα των 
τάξεων [...] μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
του 2021», ανέφερε η εκπρόσωπος του 
υπουργείου Παιδείας.

«ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ»
Η αντιπολίτευση στο Κεμπέκ, θεωρεί 

ότι αυτή είναι πολύ μεγάλη καθυστέρη-
ση, η οποία ίσως να συμβάλει σε πιθανή 
αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία.
«Είναι πολύ αργά!», δήλωσε η Φι-

λελεύθερη βουλευτής Marwah Rizqy. 
«Κάθε φορά που θα κλείνει μια τάξη, 
μοναδικός υπεύθυνος θα είναι  ο Jean-
François Roberge για τα λάθη που έκανε 
στο παρελθόν ως υπουργός», τόνισε η 
κα Rizqy.

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

Μη χάσετε την Κυριακή 15 Αυγούστου
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΏΝ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ

(ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

Καλημέρα 
Πατρίδα

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
WESTERN CONFERENCE 

(σε 18 αγώνες)
1] SPORTING KANSAS CITY (18) 34 [33-20] 
2] SEATTLE SOUNDERS (18) 33 [26-14] 
3] LA GALAXY (18) 32 [29-28] 
4] COLORADO RAPIDS (16) 28 [22-16] 
5] MINNESOTA UNITED (17) 26 [21-21] 
6] PORTLAND TIMBERS (17) 23 [23-29]  
7] LOS ANGELES FC (18) 23 [24-25] 
8] REAL SALT LAKE (17) 21 [26-20] 
9] FC DALLAS (18) 21 [23-25] 
10] SAN JOSE (18) 21 [21-27] 
11] HOUSTON (18) 18 [19-25] 
12] AUSTIN FC (17) 16 [13-20] 
13] VANCOUVER (17) 16 [19-28] 

EASTERN CONFERENCE
(σε 19 αγώνες)

1] NEW ENGLAND (19) 40 [35-22] 
2] ORLANDO CITY (18) 30 [28-23] 
3] NEW YORK CITY (17) 28 [32-18] 
4] PHILADELPHIA UNION (19) 28 [25-19] 
5] NASHVILLE SC (18) 28 [26-17] 
6] DC UNITED (18) 27 [27-21] 
7] COLUMBUS CREW (18) 24 [21-23] 
8] MONTREAL (18) 23 [24-24] 
9] NY RED BULLS (17) 19 [21-22] 
10] ATLANTA UTD (18) 18 [21-25] 
11] CHICAGO FIRE (18) 17 [20-29] 
12] INTER MIAMI (16) 16 [15-26] 
13] FC CINCINNATI (17) 16 [18-30] 
14] TORONTO FC (18) 15 [23-28]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
San Jose-Vancouver 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Minnesota-LA Galaxy 
Montreal-NY Red Bulls (8PM) 
NY City-Inter Miami 
Toronto-New England 
FC Dallas-Kansas City 
Houston-Colorado 
Real Salt Lake-Austin FC  
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Atlanta Utd-Los Angeles FC 
Chicago-Columbus 
Nashville SC-DC United 
Portland-Seattle  
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
LA Galaxy-Colorado 
San Jose-Minnesota, 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Atlanta Utd-Toronto 
New England-DC United 
FC Cincinnati-Montreal (7.30PM) 
Inter Miami-Chicago
Philadelphia-NY City
NY Red Bulls-Columbus
FC Dallas-Seattle
Nashville SC-Orlando 
Kansas City-Portland
Austin FC-Vancouver 
Real Salt Lake-Houston   

CF Montreal: Ζητείται επειγόντως νίκη για τα πλέϊ-οφ
Τη νίκη, αν είναι δυ-

νατόν και στα δύο 
επόμενα παιχνίδια, 
χρειάζεται η ομάδα του 
Μόντρεαλ, στο πλαίσιο 
του Ανατολικού Ομίλου 

του MLS που αγωνίζεται, αν θέλει να 
έχει πιθανότητες πρόκρισης στα πλέ-
ϊ-οφ του ποδοσφαιρικού πρωταθλή-
ματος της Βορείου Αμερικής.
Οι Μοντρεαλίτες αγωνίζονται με 

ομάδες που είναι στα «μέτρα τους», 
αρχικά το Σάββατο 14/8 με τους 
Red Bulls της Νέας Υόρκης και στη 

συνέχεια την Τετάρτη 18/8 με το 
Cincinnati που είναι στην προ-τε-
λευταία θέση μαζί με το Miami. 
Η ομάδα του Μόντρεαλ, μετά από τις 
τρεις συνεχόμενες νίκες στις αρχές Ιου-
λίου, στη συνέχεια «μετράει» ένα σερί 
5 αγώνων χωρίς νίκη (4 ήττες και 1 ισο-
παλία), με συνέπεια να βρίσκεται πλέ-
ον στην 8η θέση που την αφήνει εκτός 
πλέϊ-οφ.
Για την ιστορία, οι παίκτες του Γουίλ-

φριντ Νάνσι, στο τελευταίο τους παι-
χνίδι στην έδρα του DC United, γνώρι-
σαν την 7η ήττα τους στο πρωτάθλημα 

με 2-1, παρά το γεγονός ότι προηγήθη-
καν στο 16΄ της αναμέτρησης με ένα 
εκπληκτικό τέρμα του Γκιγιάρ, ο οποί-
ος από πολύ πλάγια δεξιά και εκτός πε-
ριοχής, στην προσπάθειά του να κάνει 
σέντρα, έστειλε τη μπάλα στο απέναντι 
«Γ» της αντίπαλης εστίας!
Οι γηπεδούχοι όμως λίγο πριν το τέ-

λος του ημιχρόνου (40΄) ισοφάρισαν 
με κεφαλιά του Ναχάρ ύστερα από 
εκτέλεση φάουλ από δεξιά, για να πά-
ρουν τη νίκη με το τέρμα του Ολά Κα-
μαρά στο 56΄ με ωραίο γωνιακό σουτ 
εκτός περιοχής.
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ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-2 (4-1 πέν.)

Πικρός αποκλεισμός
Επόμενος αντίπαλος η Σλόβαν Μπρατισλάβας  
για τους ομίλους του Europa league 

Μετά από συγκλονιστική «μάχη», 
σε ένα ματς που τα είχε... όλα, 

ο Ολυμπιακός συμβιβάστηκε με τον 
αποκλεισμό από τη Λουντογκόρετς στο 
Champions League και πλέον θα συνεχί-
σουν στα πλέι-οφ του Europa League, με 
αντίπαλο τη Σλόβαν Μπρατισλάβας από 
τη Σλοβακία. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί 
στις 19 Αυγούστου στο «Γεώργιος Καραϊ-
σκάκης», ενώ η ρεβάνς θα γίνει μία εβδο-
μάδα αργότερα στη Μπρατισλάβα.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το 1-1 στο «Γ. 

Καραϊσκάκης», έμειναν στο 2-2 με τη 
βουλγαρική ομάδα σε κανονική διάρκεια 
και παράταση και αποκλείστηκαν στη δι-
αδικασία των πέναλτι χάνοντας με 4-1, 
στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα του 
προκριματικού γύρου του Champions 
League. Από το 87ο λεπτό, ο Ολυμπια-
κός έπαιζε με παίκτη λιγότερο, καθώς 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο 
Μπα. Η «ερυθρόλευκη» άμυνα πλήγω-
σε τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς στη 
«Huvepharma Arena» του Ράζγκραντ.
Αν και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν 

να πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 
1-0 ύστερα από ωραίο τέρμα του Εμβιλά 
στο 31΄ μετά από σέντρα του Μασού-

ρα, εντούτοις στο πρώτο δεκάλεπτο της 
επανάληψης το παιχνίδι γύρισε… ανά-
ποδα για την ελληνική ομάδα, εξαιτίας 
του αυτογκόλ του Σεμέδο (49΄) αλλά και 
του πέναλτι που υπέπεσε στο 56΄ ο Αν-
δρούτσος ανατρέποντας τον Ντεσπότοβ, 
με τον Κύπριο Σωτηρίου να σκοράρει για 
το 2-1. Οι παίκτες του Μαρτίνς εκτός από 
το «κυνήγι» του σκορ, είχαν να αντιμε-
τωπίσουν και την καταρρακτώδη βροχή 
που έπεφτε εκείνο το διάστημα. Παρόλα 
αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν ψηλά 
για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για 
την ισοφάριση, αφού έπαιζαν με την πλά-
τη στον τοίχο. Και τα κατάφεραν, όταν ο 
Γκονσάλβες χτύπησε με το πόδι του τον 
Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο κεφάλι για να 
κερδίσει το πέναλτι η ομάδα του Πειραιά, 
στο 63ο λεπτό. Ο Μαροκινός επιθετικός 
ήταν εύστοχος, για το 2-2. Μελανό ση-
μείο (και καθοριστικό της αναμέτρησης) 
ήταν η αποβολή του Μπα λίγο πριν το 
τέλος του 90λεπτου με 2η κίτρινη κάρτα. 
Στην παράταση τίποτα δεν άλλαξε για 
να πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, με τους 
παίκτες του Μαρτίνς να αστοχούν σε δύο 
από αυτά και να μένουν εκτός συνέχειας 
του Τσάμπιονς Λιγκ.  

ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
Σωτηρίου 1-0
Βαλμπουενά άστοχο
Σαντάνα 2-0
Χασάν απόκρουση
Βερντόν 3-0
Λαλά 3-1
Σισίνιο 4-1

 
Διαιτητής: Όρελ Γκρίνφιλντ (Ισραήλ) 
Κίτρινες: Μπάντζι, Γκονσάλβες, Βερντόν 
– Μπα, Ρέαμπτζιουκ 
Αποβολές: Μπα (δεύτερη κίτρινη)
Οι συνθέσεις:

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (Βάλντας Νταμπράου-
σκας): Κάχλινα, Ικοκό (106΄ Σισίνιο),  
Πλαστούν, Βερντόν, Νεντιάλκοβ,  
Μπάντζι (88΄ Σαντάνα), Ζοσουέ Σα (94΄ 
Ντορίν Ροτάριου), Γκονσάλβες, Ντεσπό-
ντοβ, Σωτηρίου, Κάουλι (106΄ Γιάνκοφ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς):  
Τζολάκης, Ανδρούτσος (119΄ Λαλά), 
Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά 
(91΄ Κούντε), Μπουχαλάκης (54΄ Παπα-
σταθόπουλος), Καμαρά, Βρουσάι (65΄ 
Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (106΄ Χασάν), 
Μασούρας (88΄ Σισέ)

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΕΛΟΝΑΚΗ (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

EUROPA CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ – Μποέμιανς 2-0: Ο Μπίσεσβαρ τον οδήγησε  
στα playoffs του Conference League

Ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του, νίκησε 
τη Μποέμιανς με 2-0, με τον Μπί-

σεσβαρ με γκολ και ασίστ να οδηγεί την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης στα playoffs 
του νεοσύστατου Europa Conference 
League όπου θα βρεί μπροστά του μια εκ 

των Ριέκα ή Χιμπέρνιαν. Πρωταγωνιστής 
για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου 
ήταν ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος 
επέστρεψε στην ενδεκάδα και ήταν αυ-
τός από τον οποίο άρχιζε κάθε καλό για 
την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Οι γηπεδούχοι ήταν εμφανώς ανώτεροι 

από τους αντιπάλους τους. Πέτυχαν δύο 
γκολ, είχαν δοκάρι, ζήτησαν ένα γκολ που 
δεν έδειξε ο διαιτήτης (η μπάλα στο σουτ 
του Ελ Καντουρί βρήκε το οριζόντιο δοκά-
ρι και «έσκασε» μέσα από τη γραμμή…) 
και είχαν σωρεία χαμένων ευκαριών για 
να φτάσουν σε ευρύτερο σκορ και σε 
νίκη με μεγαλύτερη άνεση. Από την άλλη 
η Μποέμιανς δεν κλείστηκε ούτε στην 
Τούμπα, έπαιξε ποδόσφαιρο και είχε και 
αυτή τις ευκαιρίες της για να πετύχει ένα 
γκολ και να αλλάξει τη ροή της αναμέτρη-
σης, με αποκορύφωμα τη φάση του 94΄ 

ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ... ΠΑΛΙΟΥΣ
Ο Ρουμάνος παρέταξε έναν ΠΑΟΚ από 

τα... παλιά, καθώς στηρίχθηκε στους Βα-
ρέλα, Βιεϊρίνια, Ελ Καντουρί και τον Ντιέ-
γκο Μπίσεσβαρ, που όπως αναφέραμε 
ήδη ήταν και ο ηγέτης της ομάδας της 
Θεσσαλονίκης στο ματς με τους Ιρλαν-
δούς.
Από εκεί και πέρα αναφορικά με την 

ενδεκάδα, ο Λουτσέσκου έκανε δύο αλ-
λαγές σε σχέση με το πρώτο ματς, καθώς 
στο αρχικό σχήμα έπαιξαν οι Κούρτιτς, 
Μπίσεσβαρ αντί των Εσίτι και Καγκάβα.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γρήγορο γκολ που 

έψαχνε στο ματς μόλις στο 4’ της ανα-
μέτρησης. Σε κόρνερ από τα αριστερά 
οι φιλοξενούμενοι δεν έδιωξαν σωστά 
με τη μπάλα να φτάνει στον Μπίσε-
σβαρ. Αυτός έκανε μια γλυκιά σέντρα 
προς το ύψος του πέναλτι με τον Σβαμπ 
να έρχεται από πίσω και με κεφαλιά να 
στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. 
Στο 28΄ ο εξαιρετικός Ελ Καντου-
ρί με κάθετη πάσα έβγαλε τετ α τετ 
τον Μπίσεσβαρ με τον γκολκίπερ 

Τάλμποτ, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ 
να πλασάρει ψύχραιμα για το 2-0. 
Στο 34΄ αν υπήρχε… VAR το σκορ πιθανό-
τατα θα ήταν 3-0, εφόσον στον «κεραυ-
νό» του Ελ Καντουρί, όπως φάνηκε στο 
ριπλέϊ του OPEN TV, η μπάλα βρήκε στο 
οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια πέρα-
σε τη γραμμή του τέρματος…  
Στο 94΄ πάντως ο Γουόρντ έχασε μονα-

δική ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην 
παράταση, εφόσον σε κενή εστία έστειλε 
με στραβοκλωτσιά τη μπάλα… παράλλη-
λα στο τέρμα του Πασχαλάκη!
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Ροντρίγκο Σοά-

ρες (85’ Τέιλορ), Βαρέλα, Μιχαηλίδης,  
Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Κούρτιτς (73’ Εσίτι),  
Α. Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (85’ Μουργκ), 
Ελ Καντουρί, Ολιβέιρα (73’ Σβιντέρσκι)
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ: Τάλμποτ, Λαιόνς 

(86’ Φίλι), Κόρνβαλ, Φίνερτι, Μπρε-
σλίν, Ντενόι, Μπάκλεϊ, Κόουτ, Τίρνεϊ  
(78’ Λέβινγκστον), Μπαρτ, Κέλι

© sport24

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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CANADIAN HELLENIC CONGRESS 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ         

CONGRÈS HELLÉNIQUE CANADIEN 
1220, rue de Beauharnois, Suite 109, Montréal (QC) H4N 1J5 

chc@chcongress.ca – www.chcongress.ca 

 

_____________________________________________________________________________________         
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents, 
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and 
Hellenism in general.  The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or 
organizations across Canada. 

 

For immediate release 
 

RAVAGING WILDFIRES IN BRITISH COLUMBIA AND GREECE: 
THE CHC URGES CANADIANS OF HELLENIC DESCENT TO ASSIST  

 
Montreal, August 7, 2021---- The CHC extends its sincerest thoughts and prayers to all people 
affected by the ravaging wildfires locally, in British Columbia, and in our homeland, Greece. 
 
We urge all Canadians of Hellenic descent to assist our fellow Canadians in British Columbia 
through the Canadian Red Cross' British Columbia Fires Appeal at 
https://donate.redcross.ca/page/85877/donate/1 and our fellow brethren in Greece through 
the Hellenic Initiative Canada’s Emergency Response to the Greek Wildfires at   
https://donate-can.keela.co/the-hellenic-initiative-canada-donate-to-thi-s-greece-wildfire-
relief-
fund?fbclid=IwAR0RLUb_MQgzJEbBlof89UX7wDZ9lImcjg6yCoOuk4yX3QQiL2Je45KEaLw 
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       ******* 
Για άμεση δημοσίευση 

 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 
ΤΟ ΕΚΚ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΔΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
 
Μοντρεάλ, 7 Αυγούστου 2021---- Το CHC εκφράζει τις ειλικρινείς του σκέψεις και προσευχές σε 
όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τοπικό επίπεδο, στη 
Βρετανική Κολομβία αλλά και στους Έλληνες αδελφούς μας στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. 
 
Προτρέπουμε όλους τους Καναδούς Ελληνικής καταγωγής, να βοηθήσουν τους συναδέλφους μας 
Καναδούς στη Βρετανική Κολομβία, μέσω του Καναδικού Ερυθρού Σταυρού «British Columbia 
Fires Appeal» στη διεύθυνση https://donate.redcross.ca/page/85877/donate/1 
 
Αλλά και τους αδελφούς μας στην Ελλάδα, μέσω της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδικής 
Έκτακτης Αντίδρασης στις Ελληνικές Πυρκαγιές» (Hellenic Initiative Canada’s Emergency 
Response to the Greek Wildfires) στη διεύθυνση https://donate-can.keela.co/the-hellenic-
initiative-canada-donate-to-thi-s-greece-wildfire-relief-
fund?fbclid=IwAR0RLUb_MQgzJEbBlof89UX7wDZ9lImcjg6yCoOuk4yX3QQiL2Je45KEaLw 
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The Hellenic  
Initiative Canada

Τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα αντιμετω-
πίζει μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο. 

Οι φωτιές που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη 
χώρα κάθε στιγμή που περνά, απειλούν όλο 
και περισσότερες περιοχές και ζωές. 
Οι πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, 

έχουν συσπειρωθεί ενάντια στην απειλή για 
να προλάβουν περαιτέρω ζημιές. 
Θέλουμε να σταθούμε δίπλα τους με κάθε 

δυνατό τρόπο. 
Το The Hellenic Initiative Canada συγκε-
ντρώνει χρήματα για να παρέχει ανθρωπι-
στική βοήθεια στα θύματα της τραγωδί-
ας. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα πάει 
απευθείας στα άτομα που χρήζουν στήριξης 
μέσα από τα προγράμματά μας, για να πα-
ρέχουν φαγητό και ιατρική φροντίδα. 

Μπορείτε να συνεισφέρετε εδώ: 
thehellenicinitiative.ca
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Toronto • Montreal • Vancouver

Μοναδικό και Μοναδικό και 
Λαχταριστό.Λαχταριστό.
Μόνο το ΑυθεντικόΜόνο το Αυθεντικό
Κυπριακό! Κυπριακό! 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, 5777 av. Wilderton, Montréal (Québec) H3S 2V7, Tél: 514-738-2421 Fax: 514-738-5466 web: hcgm.org
Έκδοση 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.
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Facebook.com/TheHCGM     YouTube.com/user/TheHCGM     Instagram: @thehcgm     hcgm.org     info@hcgm.org

Εκδήλωση συμπαράστασηςΕκδήλωση συμπαράστασης
για τους πυρόπληκτουςγια τους πυρόπληκτους

της πατρίδαςτης πατρίδας

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Για την Κοίμηση της Θεοτόκου

Αυτή την Κυριακή, 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε 
μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της Ορθοδο-

ξίας, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Φέτος, 
τιμούμε αυτήν την ημέρα, προσεγγίζοντας με αγάπη 
και συμπόνια εκείνους που έχασαν τόσα πολλά στις 
πρόσφατες πυρκαγιές της μητέρας πατρίδας.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΜΜ διοργανώνει την εκδή-
λωση «Κουράγιο Ελλάδα - Φεστιβάλ σουβλάκι για 
τους πυρόπληκτους της πατρίδας», αυτή την Κυρια-
κή, 15 Αυγούστου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 9 
το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου, 777 St-Roch. 

Όλα τα έσοδα, από αυτήν την εκδήλωση, θα διατε-
θούν σε αναγνωρισμένα και έγκυρα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα, που υποστηρίζουν όσους 
πλήγηκαν από τις πυρκαγιές. Μετά την εκδήλωση 
θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση με περισσότερες 
πληροφορίες, για το πώς θα διανεμηθούν τα χρήμα-
τα που θα συγκεντρωθούν.

Το μενού της εκδήλωσης περιλαμβάνει σουβλάκια 
(χοιρινό και κοτόπουλο), λουκάνικο, τζατζίκι, μπύρα, 
αναψυκτικά και νερό. Παρόλο που πρόκειται κυρί-
ως για εκδήλωση φαγητού σε πακέτο (takeout), θα 
έχουμε διαθέσιμα καθίσματα για όσους επιθυμούν 

να δειπνήσουν στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού. Η 
χρήση μάσκας και η κοινωνική αποστασιοποίηση εί-
ναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια και σε όλους 
τους χώρους της εκδήλωσης. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία, για την Κοίμηση της Θε-
οτόκου, παρακαλούμε κάντε μια στάση για φαγητό 
στο χώρο της εκδήλωσης και υποστηρίξτε τους συ-
μπατριώτες μας στην Ελλάδα που έχουν ανάγκη σε 
αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Με τον Μέγα Εσπερινό στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου (7700 De L’Épée), 
το Σάββατο, 14 Αυγούστου 2021, στις 6:00 μ.μ., χοροστατούντος του Αρ-

χιεπισκόπου κ.κ. Σωτηρίου, θα ξεκινήσουν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την 
Θεομητορική γιορτή του θανάτου, της ταφής, της ανάστασης και της μετάστασης 
της Υπεραγίας Θεοτόκου στους ουρανούς. Θα ακολουθήσει η λιτανεία, με την 
περιφορά της εικόνας της Κοίμησης της Θεοτόκου, στους γύρω δρόμους.

Λάβετε υπόψη ότι η χωρητικότητα στο εσωτερικό της «Παναγίτσας» είναι πολύ 
περιορισμένη. Θα επιτρέπεται στους πιστούς να εισέρχονται για να προσκυνή-
σουν την εικόνα της Κοίμησης της Θεοτόκου και να ανάψουν κεριά για την οικο-
γένεια και τους φίλους.

Όπως πάντα, ζητάμε από όλους να ακολουθούν όλες τις οδηγίες υγείας, συμπε-
ριλαμβανομένης της χρήσης μάσκας μέσα στον Ι. Ναό, τη διατήρηση της κοινωνι-
κής απόστασης και την τήρηση των μέτρων ελέγχου του πλήθους που έχει ορίσει 
η ομάδα εθελοντών μας.

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ****
Σύμφωνα με τους όρους των υγειονομικών αρχών για τη χορήγηση άδειας για 
τη λιτανεία, ανεξάρτητα από την κατάσταση του εμβολιασμού, σημειώστε ότι: (1) 
όσοι συμμετέχουν στην πομπή θα πρέπει να φορούν μάσκες σε όλη τη διάρκειά 
της λιτανείας και περιφοράς και (2) να διατηρείται κοινωνική απόσταση 1,5 μέ-
τρου μεταξύ εκείνων από διαφορετικά νοικοκυριά.

Θλίψη, αγανάκτηση και θυμός είναι τα συναισθήματα, που κατακλύζουν όλους 
μας, μπροστά σε αυτή την ανείπωτη καταστροφή. 

Κουράγιο Ελλάδα. Κουράγιο Έλληνες.
Έχουμε περάσει και χειρότερα κι έχουμε ξαναγεννηθεί από τις στάχτες μας. Κι αν 
αυτή τη φορά προστατεύθηκε η ανθρώπινη ζωή, ο πόνος για τις υλικές απώλειες 
είναι μεγάλος. Μέσα σε λίγες ώρες αμέτρητοι συμπατριώτες μας είδαν το βιός 
τους να γίνεται στάχτη με τους ίδιους ανήμπορους να αντιδράσουν. Τέτοια ήταν 
η μανία της φωτιάς. Μιας φωτιάς που δεν ήταν μία αλλά 586 φωτιές, όπως ανα-
φέρουν τα πιο επίσημα χείλη. Τι κι αν έσπευσαν σε βοήθεια τα γειτονικά -και μη- 
κράτη; Τι να πρωτοσώσει ο κρατικός μηχανισμός; Ανθρώπους; Περιουσίες; Ζώα;

Στο μυαλό όλων μας πλανάται μία ερώτηση: Γιατί; 
Όσο κι αν τη στιγμή αυτή όλοι έχουμε τις απόψεις μας για το τι φταίει, αυτό που 
προέχει είναι να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να δείξουμε αλληλεγγύη στους 
δοκιμαζόμενους αυτής της καταστροφής και να προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη 
μας στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους εκείνους που με αυτοθυσία 
έσωσαν ότι μπορούσαν, βάζοντας πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή.

Οι συμπατριώτες μας τώρα έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας. Θα έρθει η 
ώρα της ανάλυσης, του τι φταίει. Τώρα προέχει να δούμε πως μπορούμε να απα-
λύνουμε τον πόνο. Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ και το Ελληνοκανα-
δικό Κογκρέσο του Κεμπέκ στηρίζουν την ερανική πρωτοβουλία του The Hellenic 
Initiative Canada, και σας καλούν να συμμετέχετε, δίνοντας έτσι το μήνυμα της 
αλληλεγγύης στους απανταχού Έλληνες που δοκιμάζονται. Επισκεφτείτε τον πα-
ρακάτω σύνδεσμο στο ίντερνετ προκειμένου να υποβάλλετε την προσφορά σας: 
https://ca.thehellenicinitiative.org/thic-wildlfire-relief-campaign/

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
Ας βοηθήσουμε την πατρίδα
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

Λ Ε
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                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Αγαπητά μέλη,
Μετά από 18 μήνες κατά τους οποίους η ζωή μας άλλαξε λόγω του 
COVID-19 επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα. 
Υπήρξαν κάποιες  δυσκολίες για να βρεθεί κατάλληλος χώρος για μας, 
ώστε να συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα στο Λαβάλ και κάθε Πέμπτη 
στο Μοντρεάλ.  
Στο Μοντρεάλ αν και  έχουμε δικό μας χώρο δεν μας  επιτρέπουν 
από το Δήμο να ανοίξουμε ακόμα μια και το κτίριο είναι δικό τους. 
Περιμένουμε λοιπόν και ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα από την 
πολιτεία. 
Για το Λαβάλ τώρα:  Ανοίγουμε την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, 
2021 και θα βρισκόμαστε κάθε Δευτέρα μεσημέρι όπως  πάντα στο 
SCORES Restaurant Chomedey Blvd. και  St. Martin Blvd. όπου 
θα έχουμε τον καφέ μας και το γλυκό στην ξεχωριστή αίθουσα που 
διαθέτει το Restaurant.
Η πρώτη μας συνάντηση είναι πάντα μέρα εγγραφής μελών και η 
«ΦΙΛΙΑ» προσφέρει δωρεάν lunch.   
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όποιος έρθει θα πρέπει να έχει κάνει και τα δυο εμβόλια  
διότι πρέπει να κρατούμε όλες τις οδηγίες της Κυβέρνησης.   Φυσικά 
θα έχετε την μάσκα όταν μπείτε και θα την βγάλετε όταν καθίσετε.  
Όλα αυτά θα τα πούμε και προφορικά. 
Θα σας περιμένουμε όλους και μετά από τόσο καιρό πιστεύω ότι 
όλοι θα χαρούμε να ξανασυναντηθούμε και φυσικά είσαστε όλοι 
ευπρόσδεκτοι από όλες τις περιοχές άνδρες και γυναίκες.  

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΜΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΏΝ 
ΜΕ ΔΏΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
(WALKATHON) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΏΝ MEALS-ON-WHEELS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ MAGIC MISSION

Magic Mission, μια πνοή Ελπίδας για τα παιδιά της Πατρίδας, που άρχισε με 
μια ομάδα εθελοντών των 2012 σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μόντρεαλ και το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. 

Μια πορεία εννέα χρόνων μέσα σε ευνοϊκούς και σε δύσκολους καιρούς¸ μια 
πορεία που την αγκάλιασε ο κόσμος της Παροικίας των Ελλήνων του Μόντρεαλ, 
που από το υστέρημά τους και τη χαρά της συμμετοχής στο έργο μας, στήριξε με 
κάθε τρόπο με χρήματα και είδη.

Σταθερές αποστολές από το Μόντρεαλ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας δε 
σταμάτησαν μέχρι και σήμερα. Δύο και τρεις αποστολές το χρόνο σε πάνω από 
50 οργανισμούς και ιδρύματα της Πατρίδας, που βοηθούν παιδιά, οικογένειες 
και όσους έχουν ανάγκη. Τρόφιμα, καινούργιος ρουχισμός, παπούτσια, 
κλινοσκεπάσματα, είδη καθα ρισμού, παιδικές και βρεφικές τροφές, παιχνίδια, 
φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι άλλο μας ζητήθηκε, βρήκε το δρόμο τού 
παραλήπτη.

Οι εθελοντές του Magic Mission, πιστοί στο σκοπό μας, δε σταματήσαμε 
ούτε λεπτό για να καταφέρουμε την πραγματοποίηση του θεάρεστου στόχου 
μας. Χέρι-χέρι, με τους συμπατριώτες μας του Μόντρεαλ, με την αγάπη τους 
και την ανθρωπιά τους, με αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, το Magic Mission 
διαχειρίστηκε δωρεές που ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο καναδικά δολάρια. 

Το Magic Mission δέχτηκε δωρεές όχι μόνο χρηματικές αλλά δωρεές σε είδη 
με τρόφιμα μακράς διαρκείας σε μεγάλες ποσότητες και καινούργιο ρουχισμό 
(γιατί το Ελληνικό Τελωνείο μας επιστρέφει το μεταχειρισμένο ρουχισμό).

Το Magic Mission έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις και συνεστιάσεις με 
σκοπό την ενίσχυση της Επιτροπής, αλλά και την ευκαιρία να  γνωριστούν 
μεταξύ τους οι φίλοι και οι υποστηρικτές μας μέχρι που μας βρήκε η πανδημία.
 
Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε κι αυτήν τη σκληρή δοκιμασία, που έχει κάνει 
μεγάλη ζημιά στη ζωή όλων μας, για να μπορέσουμε σύντομα να βρεθούμε και 
πάλι σαν μια μεγάλη οικογένεια. 

Το Magic Mission είστε Εσείς που μας στηρίζετε! Εμείς, που εθελοντικά 
δουλεύουμε ακούραστα και αυτοί  που η αγάπη και η αλληλεγγύη τους δίνει 
στήριγμα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

Γίνετε κι εσείς αρωγοί σ’ αυτήν την υπέροχη «Μαγική Αποστολή» για να 
κάνουμε τη διαφορά, σε μια εποχή που οι ανάγκες έχουν πολλα πλα  σιαστεί. 

Ας κρατήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη φλόγα της αγάπης αναμμένη και ας μοιράσουμε 
το υστέρημά μας με αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. 

Μπορείτε να κάνετε τις προσφορές σας πληρωτέες στο Magic Mission και να 
τις ταχυδρομήσετε στο 5777 Wilderton Avenue, Montreal Que. H3$ 2V7. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε τηλεφωνώντας στο 514-569-1313.

Από τους Εθελοντές του Magic Mission

Comité de soutien aux Organismes
d’aide à l’enfance en Grèce

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνετε από την «ΦΙΛΙΑ» για 
15η φορά      η πορεία για την ενίσχυση των Meals-On-Wheels του 
προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, 
αρρώστων και όχι μόνο.
Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα 
συναντηθούμε στο Πάρκο  Saint-Norbert στο Λαβάλ που βρίσκεται 
στην Cartier μεταξύ 64 και 66 Avenue για να περπατήσουμε γύρω 
απ’αυτό και να βοηθήσουμε με τον έστω και μικρό οβολό μας να 
μαζευτούν ωρισμένα χρήματα για αυτό το τόσο αναγκαίο πρόγραμμα. 
Η εγγραφή είναι $10.00 και το περπάτημα θα αρχίσει στις 11:00 π.μ.
Θα είναι και οι διάφοροι εκλεγμένοι, θα έχετε δωρεάν lunch για 
την συμμετοχή σας και η Αργυρώ θα σας κάνει την καθιερωμένη 
Γυμναστική.
Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα που τόσοι 
ηλικιωμένοι το χρειάζονται.
Για τις δωρεές σας μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη εάν 
βέβαια σας χρειάζετε. 
Ελάτε και υποστηρίξετε την Τρίτη Ηλικία γιατί και αυτή έχει τις 
ανάγκες της.

« Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα’ ρθεις »
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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.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης

Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

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

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  13 Αυγουστου, 2021 / August 13, 2021 •  35

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

ΕΤΗΣΙΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΕΤΗΣΙΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal), 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΝΤΙΓΌΝΗΣ 
ΔΗΜΌΤΤΌΎΛΌΎ 

(από Γκοριτσιά Σπάρτης Λακωνίας)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal), 
τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΓΗΤΤΑΣ

(aπό Δερβιζιανά, Ιωαννίνων)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021
στην Ιερά Μονή Παναγίας Παρηγορήτισσας, 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 

ΘΌΔΩΡΗ «ΤΕΡΡΗ» 
ΚΌΎΚΌΎΛΑ

(από Μόντρεαλ, ετών 55)
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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...

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
Η ωραιότερη ευχή που Η ωραιότερη ευχή που 
πρέπειπρέπει
να συνοδεύει την κάθε να συνοδεύει την κάθε 
καλημέρακαλημέρα
είναι είναι :: ΜΕ  ΑΓΑΠΗ  ΜΕ  ΑΓΑΠΗ  !!! !!!

Γνωστοποίηση Γνωστοποίηση ::
Προεξάρχοντος του Προεξάρχοντος του 
Σεβασμιωτάτου μας Σεβασμιωτάτου μας 
ΑρχιεπισκόπουΑρχιεπισκόπου
κκ..κκ.. Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ,  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ, 
η Περιφορά της Εικόνας η Περιφορά της Εικόνας 
της Παναγιάς μας θα της Παναγιάς μας θα 
πραγματοποιηθεί, πραγματοποιηθεί, 

την Παραμονή της Μεγάλης την Παραμονή της Μεγάλης 
Γιορτής, το Σάββατο Γιορτής, το Σάββατο 
14 Αυγούστου, αμέσως 14 Αυγούστου, αμέσως 
μετά το Πανηγυρικό Εσπερινό μετά το Πανηγυρικό Εσπερινό 
στις 7στις 7::30 μ,μ30 μ,μ..

ΚΑΛΗ   ΠΑΝΑ ΓΙΆ  ΚΑΛΗ   ΠΑΝΑ ΓΙΆ  !!  !!  !!    
παπανικόλαςπαπανικόλας
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SCAN TO DONATE
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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 6 / 8 / 2 0 2 1  –  2 2 / 8 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
806

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 805

13 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Η πανσέληνος στον έβδομο 
οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, θέτει ως επίκεντρο τις στενό-
τερες σχέσεις σας και τις συνεργασίες 
σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την εστί-
αση στον εαυτό σας, αυτό μπορεί πραγ-
ματικά να σας βοηθήσει να ενισχύσετε 
συναισθηματικά το δεσμό σας. 

Μαγνητίζετε με τα λόγια και 
τις ιδέες σας, είστε ιδιοφυΐα! Με την 
πανσέληνο στον επικοινωνιακό και νο-
ητικό τρίτο οίκο σας, διασκεδάζετε και 
φλερτάρετε, εκφέρεται ελεύθερα και 
με άνεση τις μοναδικές και καινοτόμες 
ιδέες σας. Ίσως ακόμα αποβάλετε ή αμ-
φισβητήσετε κάποιες πεποιθήσεις σας 
για τη ζωή.

Μπορεί να δείτε επιτέλους μια 
βελτίωση στις συνθήκες της εργασίας σας 
και στην απόδοση του προσωπικού της 
επιχείρησής σας, χάρη στην πανσέληνο 
στο δέκατο οίκο σας, της καριέρας. Ίσως 
ακόμα ανανεώσετε το συμβόλαιο με ένα 
συνεργάτη σας ή απλά λαμβάνετε ανα-
γνώριση για την ολοκλήρωση της εργασί-
ας σας.

Οργανωθείτε, δώστε προτεραιό-
τητα στην εργασία σας και την καθημερινό-
τητά σας, είναι το μήνυμα της πανσελήνου 
στον έκτο οίκο σας, της εργασίας. Τώρα 
αγωνίζεστε για περισσότερη αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα στην εργασία σας, 
δεν μπορεί να υπάρξει καμία αποτυχία. Μό-
λις αισθανθείτε ότι όλα λειτουργούν ρολόι, 
θα επικεντρωθείτε και στον εαυτό σας.

Πώς είναι η κατάσταση των χρη-
μάτων σας; Η εργασία σας; Με την πανσέ-
ληνο να φωτίζει το δεύτερο οίκο σας, των 
χρημάτων, ίσως κάποιος σταθερός πελά-
της σας αποχωρήσει ή κάποιος άλλος θα 
μπορούσε να γίνει ξαφνικά καταπιεστικός, 
ανατρέποντας μια οικονομική συμφωνία. 
Ίσως νιώσετε οικονομική στενότητα και 
αποφασίσετε να αλλάξετε εργασία. 

Υιοθετήστε μία νέα φιλοσοφική 
προοπτική στη ζωή σας, κάντε μια μετα-
φυσική εξερεύνηση και απελευθερωθείτε 
από στενόμυαλες πεποιθήσεις. Αν υπο-
στηρίζατε με πάθος μια συγκεκριμένη 
ιδέα, η πανσέληνος στο φιλοσοφικό ένα-
το οίκο σας, σάς ζητά να είστε ανοιχτό-
μυαλοι σε όλους και όλα. Στόχος σας πρέ-
πει να είναι η ανωτερότητα και η ηθική.

Αυτός ο μήνας σας βρίσκει 
σε βαθιές σκέψεις και έντονες συγκινή-
σεις, καθώς η πανσέληνος στον ερωτικό 
πέμπτο οίκο σας, σάς σπρώχνει να πα-
λέψετε με τα θεόρατα κύματα των συ-
ναισθημάτων σας, ίσως κάποιος φίλος 
βρίσκεται στο μυαλό σας κι εσείς θέλετε 
να μάθετε αν μπορείτε να ελπίζετε στο 
μέλλον ή όχι.

Καλωσορίστε στην εποχή που 
είναι όλα για σας! Η πανσέληνος φωτίζει 
τον πρώτο οίκο σας, του εαυτού σας και 
της προσωπικής ταυτότητάς σας, προ-
βάλλοντας εσάς και τις πιο αγαπημένες 
σας επιθυμίες. Ήρθε η στιγμή που ό,τι 
έχετε ονειρευτεί γίνεται πραγματικότη-
τα, λαμβάνετε ανταμοιβές για τις μεγά-
λες και επίπονες προσπάθειές σας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα νομικά 
και φορολογικά έγγραφα έχουν κατατεθεί 
σωστά και ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς 
οικονομικές υποχρεώσεις. Με την παν-
σέληνο στον όγδοο οίκο σας, των κοινών 
οικονομικών πόρων, είναι μια καλή στιγμή 
για να μιλήσετε με έναν οικονομικό σύμ-
βουλο, για να βεβαιωθείτε ότι όλα στην 
επιχείρησή σας λειτουργούν σωστά.

Υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 
επαγγελματικής και της προσωπικής 
σας ζωής; Αυτό το βασικό ερώτημα σάς 
θέτει η πανσέληνος στον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειας, η 
οποία βάζει μπροστά τα συναισθήματά 
σας και σας κάνει περισσότερο ευαί-
σθητους από το συνηθισμένο.

Αυτή η πανσέληνος είναι ένας 
συνδυασμός του γενναιόδωρου και αι-
σιόδοξου Λέοντα με την απελευθερω-
τική ενέργεια του Υδροχόου, πράγμα το 
οποίο θα μπορούσε πραγματικά να σας 
βοηθήσει να δείτε τη μεγάλη εικόνα 
των πραγμάτων αν αγωνίζεστε να ξε-
φύγετε από τον πόνο του παρελθόντος. 
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Θα χαρείτε πολύ αυτό το διά-
στημα, καθώς η πανσέληνος φωτίζει το 
φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο σας. 
Αποπερατώνετε με επιτυχία μια ομαδι-
κή εργασία, η τεχνολογία είναι ο πιστός 
σύμμαχός σας στη δημιουργία μιας νέας 
φιλίας ή επιχείρησης. Μια πρωτοποριακή 
νέα συνεργασία θα μπορούσε να έρθει 
στο δρόμο σας και να τελειώσει μια άλλη.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1922: Έπειτα από προπαρασκευή πυροβολικού, 
τα τουρκικά στρατεύματα εξαπολύουν ευρείας 
κλίμακας αντεπίθεση στο μέτωπο της Μ. Ασίας 
εναντίον των ελληνικών θέσεων. Η τουρκική επί-
θεση επικεντρώνεται στο νότιο τομέα του μετώ-
που, δυτικά του Αφιόν Καραχισάρ. Η τουρκική 
αυτή ενέργεια θα οδηγήσει ύστερα από λίγες 
μέρες σε γενική υποχώρηση των ελληνικών δυνά-
μεων.
1961: Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχί-

ζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. 
Το «τοίχος του αίσχους», όπως ονομάστηκε, θα 
διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε 
θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερ-
μανιών.
1968: Ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανα-

τινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου 
Παπαδόπουλου αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται.
2004: Τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 
11.099 αθλητές παρελαύνουν στο Ολυμπιακό Στά-
διο, υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημαιοφόρος 
της ελληνικής ομάδας, ο Πύρρος Δήμας. «Μαγική 
η γιορτή», παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτε-
χνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Γέλιο εν… συντομία!
– Τελικά είσαι πολύ… 
μάπας στο κρεβάτι!  
Ο χειρότερος που είχα 
ποτέ… 
– Σιγά μωρή που έβγα-
λες και συμπέρασμα 
σε… 30 δευτερόλεπτα!

– Μωρό μου, είμαι 
έγκυος! Τί θα ήθελες 
να είναι; 
– Πρωταπριλιά…

– Πήγες στο γιατρό; 

– Ναι. 
– Και τί σου είπε; 
– «30 ευρώ παρακα-
λώ...». 
– Όχι βρε…  
Τι είχες εννοώ. 
– 20 ευρώ. 
– Ρε βλάκα, το πρόβλη-
μά σου ποιό ήταν; 
– Εεε, μου έλειπαν  
10 ευρώ…

Οι μανάδες έχουν την 
υπερδύναμη να ξεκι-

νούν το καθάρισμα, 
πάντα από το μέρος 
στο οποίο έχεις κρύψει 
τις τσόντες, όσες φο-
ρές κι αν το αλλάξεις…

Το δίλημμα ενός  
παντρεμένου: 
Να βγω έξω για να 
βλέπω αυτό που δεν 
μπορώ να πηδήξω, ή 
να μείνω μέσα για να 
πηδήξω αυτό που δεν 
μπορώ να βλέπω;

Μπαίνει ο γιος στο 
σπίτι έχοντας κάνει 
τρύπα στο αφτί. 
Τον παίρνει χαμπάρι ο 
πατέρας και του λέει: 
«Ξέρεις, από τα αρχαία 
χρόνια, σκουλαρίκια 
φορούσαν οι πούστη-
δες ή οι πειρατές. 
Πάω να κοιτάξω στο 
παράθυρο. Το καλό 
που σου θέλω, να δω 
το καράβι σου απ’ 
έξω…».

Serving the community for over 25 years...

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

For your entire dental needs call : 

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

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

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

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

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

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

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

 
Me Georgia Makrigiannis

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

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

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Jean-Coutu Pharmacy
Karaindros & Ait-Aoudia

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

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ
Manoir Gouin

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Chevrolet buick GMC West Island

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

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

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Hermes Overseas Traffic Inc. 

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ / ΒΑΦΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ

ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-AIR COND.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Spartan Security

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

DJ - ΜΟΥΣΙΚΗ

514-800-0666

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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

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

ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

www.lanvac.com

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

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

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

Εγγυημένη εργασία 
Ειδικευμένο προσωπικό 

Παραχώρηση  αυτοκινήτου 
Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση

• Ελαιοχρωματιστές με μεγάλη πείρα
• Αναλαμβάνουμε εσωτερικές 

και εξωτερικές εργασίες
• Άριστη εργασία • Λογικές τιμές

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

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

INSTALLATION • REPAIRS • MAINTENANCE 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: 514 973-1210

RESIDENTIAL                    COMMERCIAL

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

• SPICES  • SEASONINGS • SAUCES • SOUPS

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

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Εσωτερικές και εξωτερικές 
τσιμεντοδουλειές, σκάλες, μπαλκόνια, 

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

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

εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.rosehillfoods.com
514 745-1153
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LIMITED QUANTITIES

$50/mo. $20/mo. after bill credit (taxes extra) for 24 months1. Full price: $1,200.

BACK TO SCHOOL DEALS
on Galaxy S20 FE 5G

0% interest with Fido Payment Program 
on approved credit, on select plans

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

Decarie Square
6900 Decarie, Unit K001
514 739-6838

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

680, Jarry St East
Jarry Metro
514 490-0099

MONTREAL

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

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

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

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

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

SOUTH SHORE

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

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

NORTH SHORE

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

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

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

Visit mobifone.ca 
to see all current offers


