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Centre de Collision

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

Professional Auto Body Repair & Painting

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

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

FREE ESTIMATES!

HUMANIA CENTRE

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

 
FREE EVALUATION OF YOUR  

HOME WITH NO OBLIGATION!

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

evaluation with no obligation.

Suggested presentation. barbiesgrill.com   

ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ  

Ομοσπονδιακές  Ομοσπονδιακές  
εκλογές με φόντο τον  εκλογές με φόντο τον  

«υποχρεωτικό «υποχρεωτικό εμβολιασμό»!εμβολιασμό»! 
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δίνει ο Συντηρητικός Erin O’ Toole δίνει ο Συντηρητικός Erin O’ Toole 

-Μπρος-πίσω από τους Φιλελεύθερους  -Μπρος-πίσω από τους Φιλελεύθερους  
για την «υποχρέωση» εμβολίου  για την «υποχρέωση» εμβολίου  

του Ομοσπονδιακού προσωπικού του Ομοσπονδιακού προσωπικού 
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να αδικεί την Ελλάδανα αδικεί την Ελλάδα
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Οικολογική Οικολογική 
καταστροφή με καταστροφή με 
πάνω από 1,2 εκ. πάνω από 1,2 εκ. 
στρέμματα στάχτη!στρέμματα στάχτη!
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Οι ηγέτες των κομμάτων για  
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Ποιος θα το φανταζόταν, ότι το  πρώτο 
θέμα στο οποίο θα αναφέρονταν οι 

ηγέτες των πολιτικών κομμάτων του Κα-
ναδά, στην αρχή της προεκλογικής τους 
εκστρατείας, θα ήταν ο «υποχρεωτικός 
εμβολιασμός»! Σαν ακροβάτες πάνω σε 
τεντωμένο σκοινί, οι πολιτικοί ηγέτες των 
κομμάτων ήταν πολύ προσεκτικοί στα λό-
για τους.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ JUSTIN TRUDEAU
Αρχικά, ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός 

Justin Trudeau δήλωσε ότι ο πλήρης εμ-
βολιασμός θα είναι υποχρεωτικός και θα 
εφαρμοστεί ως το φθινόπωρο, σε όλους 
τους υπάλληλους και αξιωματούχους της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς και 
σε όσους εργάζονται σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις που διέπονται από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση, όπως τράπεζες, 
αεροπορικές εταιρείες, ραδιοτηλεοπτικοί 
φορείς και εταιρείες τηλεπικοινωνιών. 
Αυτό θα ισχύει επίσης για ταξιδιώτες πτή-
σεων, τρένων και κρουαζιερόπλοιων.

Ακούγοντας σκληρή κριτική στο θέμα 
αυτό, την επόμενη ημέρα ο πρωθυπουρ-
γός «νέρωσε» τις σκληρές δηλώσεις του, 
προσθέτοντας ότι με τη συνεργασία των 
εργατικών συνδικάτων του δημόσιου το-
μέα, θα βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, 
όπως τακτικά τεστ για τους υπαλλήλους 
που δε θέλουν να εμβολιαστούν. Επίσης, 
τόνισε ότι δεν είπε πως πρέπει να απολυ-
θούν. Πράγμα που αντιτίθεται στις προη-
γούμενες δηλώσεις που έκαναν τις ίδιες 
μέρες οι υπουργοί Leblanc και Alghabra 
(βλέπε σελίδα 17).
Υπενθυμίζουμε, ότι η καναδική κυβέρνη-

ση διαθέτει 300.000 υπαλλήλους και συ-
νολικά όλοι οι υπάλληλοι που διέπονται 
από την ομοσπονδιακή νομοθεσία είναι 
περίπου 910.000.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων, αν οι υπο-

ψήφιοι του κόμματος είναι εμβολιασμέ-
νοι, σε ανακοίνωση το φιλελεύθερο κόμ-
μα αναφέρει ότι βρίσκεται σε διαδικασία 
επαλήθευσης του εμβολιασμού των υπο-
ψηφίων και ότι όλοι οι υποψήφιοι – εκτός 

αν έχουν έγκυρο ιατρικό λόγο – πρέπει 
να έχουν εμβολιαστεί πλήρως.
«Αναμένουμε από όλους τους υποψη-

φίους που εκπροσωπούν το Κόμμα των 
Φιλελευθέρων να τηρούν αυστηρά τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια 
υγεία και αυτό συνεπάγεται πλήρη εμβο-
λιασμό. Ελέγχουμε την κατάσταση ανοσο-
ποίησης των υποψηφίων μας σε όλη τη 
χώρα. Προς ενημέρωσή σας, η διαδικασία 
επαλήθευσης πραγματοποιείται γραπτώς 
με κάθε υποψήφιο που έχει επενδυθεί, 
καθώς και με τους πιθανούς υποψηφίους 
που βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρει η 
ανακοίνωση του κόμματος.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ  
ΗΓΕΤΗ, ERIN O’TOOLE
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole είναι 

αντίθετος στον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
και κατηγόρησε τον Trudeau ότι χρησι-
μοποίησε το ζήτημα αυτό ως πολιτική 
«σφήνα» για να διχάσει τους Καναδούς. 
Πιστεύει δε, ότι μια εναλλακτική λύση θα 
είναι τα τεστ για τους μη εμβολιασμένους. 
Το σχέδιό του είναι να απαιτήσει από τους 
ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους 
που δεν είναι εμβολιασμένοι να περά-
σουν ένα καθημερινό γρήγορο τεστ. Προ-
τείνει επίσης, να απαιτηθεί από τους μη 
εμβολιασμένους Καναδούς επιβάτες να 
παρουσιάσουν είτε ένα «πρόσφατο αρνη-
τικό τεστ» είτε να περάσουν ένα γρήγορο 
τεστ για να μπορέσουν να επιβιβαστούν 
σε λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο ή πλοίο.

Ο O’Toole ενθαρρύνει τους Καναδούς να 
κάνουν το εμβόλιο, αλλά οποιαδήποτε κι 
αν είναι η προσπάθεια να επιβληθεί ο εμ-
βολιασμός, αυτή θα είναι διχαστική.
«Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό, 

όχι διχασμένοι και οι Συντηρητικοί δε θα 
εμπλακούν σε αυτήν την προσπάθεια δι-
χασμού μεταξύ των Καναδών», δήλωσε.
Σε αντίθεση όμως με τους άλλους ηγέ-

τες των ομοσπονδιακών κόμματων, ο Erin 
O’Toole αρνήθηκε επανειλημμένα να πει 
αν όλα τα «στρατεύματά» του και οι υπο-
ψήφιοι είναι εμβολιασμένοι.
«Όλοι οι υποψήφιοί μας θα εργαστούν 

πολύ σκληρά στον τομέα και θα ακολου-
θήσουν τους κανόνες υγείας. Όπως είπα, 
τα εμβόλια είναι πολύ σημαντικά, ένα 
βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση 
του COVID-19. Για την ομάδα μας, θα ερ-
γαστούμε σκληρότερα για να συμμορφω-
θούμε με όλα τα μέτρα υγείας από ακτή 
σε ακτή», απάντησε ο συντηρητικός ηγέ-
της σε συγκεκριμένη ερώτηση.

Ο Erin Toole πιστεύει στην αποτελεσμα-
τικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων 
COVID-19, αλλά επίσης πιστεύει ότι ο εμ-
βολιασμός παραμένει προσωπική επιλο-
γή που πρέπει να τηρείται.
«Είμαι απογοητευμένος από την προσέγ-

γιση του κ. Trudeau, στο μέσο του τέταρ-
του κύματος, να προκηρύξει εκλογές και 
να διχάσει τους ανθρώπους στο ζήτημα 
της υγείας τους. Πρέπει να εκπαιδεύσου-
με και όχι να επιβάλλουμε και υπάρχουν 
[άλλα] απαραίτητα εργαλεία για την κα-
ταπολέμηση του τέταρτου κύματος», υπο-
στήριξε. «Όπως για παράδειγμα, μάσκες, 
προσυμπτωματικός έλεγχος και γρήγορες 
δοκιμές, για να διατηρούνται όλοι ασφα-
λείς». 

Γενικά, διευκρινίζει τη θέση του κόμμα-
τός του ως εξής: «Οι Καναδοί [μπορούν] 

να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Πρέ-
πει να εκπαιδεύσουμε και όχι να πιέσου-
με».
Όσον αφορά το «Διαβατήριο εμβολια-

σμού», ο ηγέτης των Συντηρητικών πα-
ρέμεινε επίσης αδιάφορος σχετικά με την 
ακριβή θέση του, σχετικά με τη θέσπιση 
διαβατηρίου εμβολιασμού, που θα πα-
ρείχε ορισμένα προνόμια στους πλήρως 
εμβολιασμένους καταναλωτές. 

Η ιδέα, που υιοθετήθηκε ιδίως από τον 
πρωθυπουργό του Κεμπέκ, Φρανσουά 
Λεγκώ, αναμένεται να εφαρμοστεί στην 
επαρχία το Σεπτέμβριο.
«Θα δουλεύω πάντα σε στενή συνεργα-

σία με τις επαρχίες για την υγεία και την 
ευημερία των Καναδών και των Κεμπε-
κιωτών. Πρέπει να συνεργαστούμε. Θα 
σέβομαι πάντα τις αποφάσεις στο Κεμπέκ, 
όπως το διαβατήριο εμβολιασμού και τα 
άλλα εργαλεία [που επιλέχθηκαν από τις 
επαρχιακές κυβερνήσεις] από ακτή σε 
ακτή, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε», 
υποσχέθηκε ο επίδοξος πρωθυπουργός. 

Μάλιστα, ως «συνεργασία» παρουσία-
σε ένα λεγόμενο «συμβόλαιο» υπόσχε-
σης πρός όλους του Κεμπεκιώτες. 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ  
ΤΟΥ NDP, JAGMEET SINGH

Όπως ο Trudeau, έτσι και ο Singh τάσ-
σεται υπέρ της απαίτησης εμβολίων για 
ομοσπονδιακούς εργαζόμενους. Αλλά 
επέκρινε τον Trudeau για έλλειψη λεπτο-
μερειών στο σχέδιό του και είπε ότι οι 
υποσχέσεις δεν έχουν χρονοδιαγράμματα 
ή συνέπειες για εκείνους που αρνούνται 
να κάνουν τις λήψεις τους.

Ο Singh ζήτησε επίσης να ισχύουν εγχώ-
ρια διαβατήρια εμβολίων και υποχρεωτι-
κοί κανόνες εμβολίου έως την Ημέρα της 
Εργασίας, ήτοι την 6 Σεπτεμβρίου.
«Οι καναδικές οικογένειες θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στα διαβατήρια εμβο-
λίων όσο το δυνατόν ευκολότερα. Και θα 
πρέπει να μπορούν να τα χρησιμοποιούν 
εδώ στη χώρα τους – όχι μόνο όταν ταξι-
δεύουν διεθνώς», είπε σε δήλωσή του.
«Η πραγματική ηγεσία – και όχι λόγια – 

θα σήμαινε να υπογράψουν περισσότερες 
επαρχίες ένα διαβατήριο εμβολίου και να 
διασφαλίσουν ότι το διαβατήριο θα είναι 
διαθέσιμο μέχρι την Ημέρα της Εργασίας».

Περιέγραψε το στόχο ως «επιθετικό, 
αλλά εφικτό» και είπε ότι η θέσπιση σα-
φών προτύπων είναι ένας τρόπος δια-
σφάλισης ότι «η υγεία και η ασφάλεια 
των Καναδών πρέπει να έρχονται πρώτα».

Ο Singh δήλωσε επίσης ότι για εκείνους 
που αρνούνται να εμβολιαστούν, οι συλ-
λογικές συμβάσεις διαπραγμάτευσης με 
τα ομοσπονδιακά συνδικάτα περιλαμβά-
νουν μια διαδικασία προοδευτικής πει-
θαρχίας – μέχρι και τον τερματισμό εργα-
σίας.
«Η πειθαρχία πρέπει πάντα να είναι η 

έσχατη λύση, αλλά μπορεί να είναι απα-
ραίτητη σε σπάνιες περιπτώσεις για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των Καναδών», τόνισε.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΩΝ, ANNAMIE PAUL
Η Annamie Paul ζύγισε πολύ προσεκτικά 

το ερώτημα της απαίτησης εμβολίων όταν 
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ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στις 16 
Αυγούστου και είπε ότι ενώ ενθαρρύνει 
τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, ανη-
συχεί για την πρόταση υποχρεωτικού εμ-
βολιασμού. 
Όσον αφορά τον εμβολιασμό των ομο-

σπονδιακών εργαζόμενων δεν απάντησε 
ξεκάθαρα, εξηγώντας αντίθετα ότι δεν 
υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες λεπτομέ-
ρειες μέχρι στιγμής.

«Με ενδιαφέρει να μάθω τις λεπτομέρει-
ες του κυβερνητικού σχεδίου», είπε.

Η  Paul πρόσθεσε ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι που έχουν νόμιμους λόγους να μην 
εμβολιαστούν, καθώς και εκείνοι που δι-
στάζουν ή προέρχονται από εθνικότητες 
που έχουν αρνητικές εμπειρίες με το σύ-
στημα υγειονομικής περίθαλψης. 
«Ποιο είναι το σχέδιο για την εκπαίδευση 

αυτών των ανθρώπων; Ποιο είναι το σχέ-
διο για να μετριάσει τις ανησυχίες τους;».
«Έχουμε εξηγήσει σε εκείνους που, για 

οποιονδήποτε λόγο δε θέλουν να εμβο-
λιαστούν, αλλά σίγουρα σε όσους έχουν 
θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς ή άλλους 
λόγους, τι λογικές διευκολύνσεις θα κά-
νουμε για αυτούς;».

Πάντως, όπως και οι άλλοι πολιτικοί ηγέ-
τες, είναι πλήρως εμβολισμένη και ενθαρ-
ρύνει όλους να κάνουν το εμβόλιο.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ BLOC 
QUÉBÉCOIS, YVES-FRANÇOIS BLANCHET
Όσον αφορά τον ηγέτη του Bloc 

Québécois, Yves-François Blanchet, πι-
στεύει ότι οι κυρώσεις δε θα ήταν εφαρ-
μόσιμες και μάλλον θα ήταν αντίθετες με 
το νόμο. «Δε μπορείτε κύριοι, να επιβάλ-
λετε πίεση μετά από μη συμμόρφωση, με 
μια οδηγία που δεν έχετε δικαίωμα να 
επιβάλλετε», είπε. Υπενθύμισε ότι, στο 
πλαίσιο που μας αφορά, η ομοσπονδια-
κή κυβέρνηση είναι εργοδότης και ότι οι 

οδηγίες για τη δημόσια υγεία είναι ευθύ-
νη των επαρχιών.
Σύμφωνα με τον ηγέτη του Μπλοκ, οι 

Φιλελεύθεροι παρέβλεψαν την επαρχια-
κή δικαιοδοσία, δε συμβουλεύτηκαν τους 
εταίρους τους, οι οποίοι, από την πλευρά 
τους, πιστεύουν ότι αυτή η πολιτική δεν 
ισχύει, αλλά εντούτοις εφάρμοσαν τις 
εξωφρενικές οδηγίες τους.
Το Bloc Québécois διαβεβαίωσε ότι δεν 

προσελκύει υποψηφίους που αντιτίθε-
νται στο εμβόλιο. Όλοι οι 75 υποψήφιοι 
έχουν εμβολιαστεί επαρκώς. 
Υπενθυμίζουμε, ότι ο αρχηγός του Bloc 

Québécois, Yves-François Blanchet και ο 
συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole, προ-
σβλήθηκαν και οι δύο από τον COVID-19 
το Σεπτέμβριο του 2020.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ PEOPLE’S PARTY  
OF CANADA, MAXIME BERNIER 
Σε αντίθεση απ’ όλους τους άλλους πο-

λιτικούς ηγέτες του κόμματος People’s 
Party of Canada που πήρε 1,6% στις εκλο-
γές του 2019, ο Maxime Bernier παίρνει 
όρκο για την καταπολέμηση των αποκλει-
σμών λόγω του COVID-19.
Τους τελευταίους μήνες, πραγματοποί-

ησε περιοδεία στον Καναδά στο πλαί-
σιο της προεκλογικής περιοδείας «Mad 
Max Summer 2021» για να εκφράσει την 
αντίθεσή του στα κλειδωμένα μέτρα που 
επέβαλε η κυβέρνηση και τα διαβατήρια 
εμβολίων.

Τον Ιούνιο στη Manitoba, η RCMP τον 
συνέλαβε και τον κατηγόρησε βάσει του 
νόμου περί δημόσιας υγείας για δήθεν 
συγκέντρωση σε υπαίθριο δημόσιο χώρο, 
καθώς κα άρνησης καραντίνας. 

Η δικαστική του υπόθεση αναβλήθηκε 
για τα τέλη Αυγούστου. «Δεν είμαι κατά 
της μάσκας. Δεν είμαι κατά των εμβολίων. 
Είπα δημόσια ότι πιστεύουμε στην ελευ-
θερία. Πιστεύουμε στην ελευθερία επι-
λογής, κάθε Καναδός πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφασίσει αν θέλει το εμβόλιο 
ή όχι», τόνισε.

Όσον αφορά τη δική του επιλογή, ο 
Μπερνιέ είπε ότι δεν έχει λάβει εμβόλιο 
COVID-19, ο μόνος σημαντικός πολιτικός 
ηγέτης που δεν το έκανε, και δεν έχει κα-
μία πρόθεση να το κάνει, επειδή πιστεύει 
ότι ο κίνδυνος του ιού για την υγεία του 
είναι χαμηλός. «Είμαι 58 ετών και οι πι-
θανότητές μου να πεθάνω εάν έχω COVID 
είναι μόνο 0,05%. Τα στατιστικά και τα 
δεδομένα λοιπόν είναι με το μέρος μου. 
Είναι λοιπόν προσωπική απόφαση», είπε.
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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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20212021

Ο Erin O’Toole τα «δίνει όλα»  
στο Κεμπέκ 
Περισσότερη δύναμη και αρμοδιότητες

Ακολουθώντας το παράδειγμα 
του προκατόχου του συντηρητι-

κού ηγέτη και πρωθυπουργού Brian 
Mulroney, ο Erin O’Toole – όπως και ο 
Mulroney – διάλεξε να παίξει στο έπα-
κρο την εθνικιστική κάρτα, για να κατα-
κτήσει την ψήφο των Κεμπεκιωτών. Η 
κάρτα αυτή ήταν και ο μπαλαντέρ που 
έφερε στην εξουσία τον Mulroney στις 
4 Σεπτεμβρίου 1984.

Την Τετάρτη 18 Αυγούστου, ο O›Toole 
παρουσίασε μια σειρά από εξουσίες 
και αρμοδιότητες που θα δώσει στο 
Κεμπέκ, εφόσον εκλεγεί πρωθυπουρ-
γός.
Αν σχηματίσει την επόμενη κυβέρνη-

ση, ο ηγέτης των Συντηρητικών ανα-
λαμβάνει να τηρήσει το «συμβόλαιο» 
που θέλει να υπογράψει με τους Κε-
μπεκιώτες και θα υλοποιήσει κατά τις 
πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησής 
του. Ένα συμβόλαιο… μουσική στα 
αυτιά του πρωθυπουργού του Κεμπέκ, 
Φρανσουά Λεγκώ!

Αυτή η σύμβαση, θα είναι βασισμέ-
νη σε ένα μοντέλο αποκεντρωμένου 
ομοσπονδιακού κράτους, «ομοσπον-
διακός συνεταιρισμός», και προβλέπει 
μεταβιβάσεις εξουσιών στο Κεμπέκ, 
με βάση τα αιτήματα που διατυπώθη-
καν από τις διάφορες κυβερνήσεις της 
επαρχίας του Κεμπέκ.

Η ομιλία του Erin O›Toole, θύμιζε 
αυτή του συντηρητικού προκατόχου 
του Stephen Harper, στην πόλη του 
Κεμπέκ το 2006, όπου δεσμεύτηκε η 

καναδική Βουλή να αναγνωρίσει επί-
σημα το έθνος του Κεμπέκ.

Μόνο που ο O’Toole θέλει να προχω-
ρήσει παραπέρα, δίδοντας σχεδόν τα 
πάντα, συνταγματικές διαπραγματεύ-
σεις.

Εάν γίνει πρωθυπουργός, αναλαμβά-
νει να παραχωρήσει το μεταναστευτι-
κό στο Κεμπέκ, το οποίο αυτό θα απο-
φασίζει ποιος μεταναστεύει.

Αν ήταν τα πράγματα έτσι, τότε το ‘50 
και το ‘60, το πολύ να μπορούσαν να 
μεταναστεύσουν στο Κεμπέκ 200 με 
500 Έλληνες… μια και θα επιβάλλεται 
η γνώση της γαλλικής!

Μια κυβέρνηση Συντηρητικών, θα 
επιβάλει το γλωσσικό νόμο 101 σε 
όλους τους υπαλλήλους υπό ομοσπον-
διακό έλεγχο που εργάζονται στο Κε-
μπέκ.
«Σε αντίθεση με τον Justin Trudeau, 

μια συντηρητική κυβέρνηση δε θα 
αμφισβητήσει ποτέ το δικαίωμα του 
Κεμπέκ να ψηφίζει τους δικούς του νό-
μους για την προστασία της γλώσσας ή 
του πολιτισμού του», τόνισε.

Παραχωρεί επίσης το αίτημα του Κε-
μπέκ μιας ενιαίας δήλωσης φόρου ει-
σοδήματος, την οποία θα διαχειρίζεται 
το Κεμπέκ.
Το εν λόγω συμβόλαιο θα σταλεί σε 

όλους του Κεμπεκιώτες ταχυδρομικώς.
Σημειώνουμε ότι, στην πιο πρόσφατη 

δημοσκόπηση του Léger, οι Συντηρητι-
κοί έχουν ένα πενιχρό 15% στο Κεμπέκ, 
πολύ πίσω από το 37% των Φιλελευθέ-
ρων και το 30% του Μπλοκ.
Τέλος, άγνωστο είναι τι αντίκτυπο θα 

έχει το «συμβολαιο» στους ψηφοφό-
ρους του υπόλοιπου Καναδά.

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Οι γυναίκες απέναντι  
στη φρίκη…

Δυσοίωνο φαίνεται το μέλλον για τα κορίτσια και τις γυναίκες 
στο Αφγανιστάν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους 

Ταλιμπάν.
Απόγνωση και κραυγή αγωνίας για εκατομμύρια ψυχές που βλέ-

πουν τις ζωές τους να επιστρέφουν σε ένα καθεστώς κακομετα-
χείρισης και περιφρόνησης. Όσα με κόπο και αγώνες κατέκτησαν, 
βλέπουν τώρα να χάνονται και να επιστρέφουν στον Μεσαίωνα 
και τον σκοταδισμό. Όχι πως ήταν όλα ρόδινα για τις γυναίκες 
με το προηγούμενο καθεστώς, όμως στο εξής θα είναι χειρότερα. 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι με τους Ταλιμπάν στην αφγανική δια-

κυβέρνηση η χώρα πηγαίνει δεκαετίες πίσω, ειδικά για τις γυναί-
κες. Οι απάνθρωποι κανόνες, όπως  αναμενόταν, άρχισαν ήδη να 
επιβάλλονται.
Την περίοδο που οι Ταλιμπάν είχαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, 

από το 1996 έως το 2001, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, τα νεαρά κορίτσια δεν επιτρέπονταν να 
πάνε σχολείο, ενώ το πέπλο προσώπου ήταν υποχρεωτικό.  
Οι γυναίκες έπρεπε να είναι καλυμμένες με ενδύματα από την 

κορυφή ως τα νύχια. Δεν τους επιτρεπόταν να εργαστούν, παρά 
μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βασική ενασχόλησή 
τους με τις οικιακές εργασίες. Είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο 
σύστημα Υγείας. Απαγορευόταν να συμμετέχουν στις εκλογές.

Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, χωρίς να συνοδεύ-
ονται από άνδρα- μέλος της οικογενείας τους. Απαγορευόταν να 
οδηγούν και έμπαιναν σε ειδικά λεωφορεία. 
Τα παράθυρα των σπιτιών τους έπρεπε να είναι βαμμένα, προ-

κειμένου να μην μπορεί κανένας περαστικός απ’ έξω να δει στο 
εσωτερικό τους.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της 

Ανατολής. 
Οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την προσω-

πική τους άποψη και υφίστανται τον έλεγχο του συζύγου τους, ο 
οποίος είναι διαχειριστής της περιουσίας τους και υπεύθυνος για 
την ανατροφή των παιδιών της οικογένειας. 

Η μουσουλμάνα γυναίκα εξαρτάται από τη θρησκεία και οφείλει 
να υπακούει τον Ισλαμικό νόμο ο οποίος ρυθμίζει τα ζητήματα 
της ζωής των πιστών. 

Είναι χρέος των γυναικών να υποκύπτουν στις όποιες επιθυμίες 
των αντρών τους. Ο πατέρας-κηδεμόνας επιλέγει τον σύζυγο της 
κόρης του. Ο άντρας στις  μουσουλμανικές χώρες δικαιούται να 
παντρευτεί περισσότερες από μία συζύγους. 
Εάν η γυναίκα τολμήσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου διώχνε-

ται από το σπίτι του συζύγου, αφού πρωτίστως ξυλοκοπηθεί.
Οι Μουσουλμάνοι δίνουν τεράστια σημασία στο θέμα της αγνό-

τητας και της παρθενίας των γυναικών, οι οποίες οφείλουν να 
είναι αγνές και να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις   πριν το γάμο. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο πατέρας δολοφονεί την 
κόρη του για να … σωθεί η τιμή της οικογένειας. 

Η βία εναντίον των γυναικών και η καταπίεσή τους, σε όλο της 
το μεγαλείο... 

Βέβαια, στις ανεπτυγμένες χώρες όλα αυτά ακούγονται ακα-
τανόητα. Η γυναίκες της δύσης, έχουν σήμερα πλήρη ελευθε-
ρία, απολαμβάνουν ίσα νομικά και πολιτικά δικαιώματα με τους 
άντρες, ίση αμοιβή και συχνά κατέχουν καλύτερες θέσεις εργασί-
ας σταδιοδρομίας...

Πολιτισμική αποικιοκρατία 
Ο διωγμός της ζώσης Ορθοδόξου παραδό-

σεως ως δομικής σταθεράς της Ελληνι-
κής συνταγματικής εννόμου τάξεως αλλά και 
εν γένει του πυρήνα του Ελληνισμού, τελείται 
υπό διωγμόν, όπως κατ’ αντιστοιχία και σύ-
μπας ο Ελληνισμός.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς* 
© ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η γενεσιουργός 
αιτία καθίσταται 
η ίδια η «θεσμι-
κή» ανθελληνική 
ελίτ, η οποία έχει 
αφενός καταλά-
βει το Ελληνικό 
Κράτος, υποσκά-
πτοντας κεκαλυμ-
μένα τα θεμέλια 
του έθνους και εξ 
ετέρου αναλόγως 
η ηγεσία της επι-
σήμου Ελλαδικής 
Εκκλησίας.

Ορούμε επί τη πράξει τοσαύτα παράδοξα 
και ακατάληπτα γεγονότα να συμβαίνουν, εις 
βάρος της ζώσης παράδοσης μας αλλά και εις 
βάρος του αφελληνισμού και ουδείς αντιδρά 
ή εθελοτυφλεί ή το αντιπαρέρχεται ως να μη 
συμβαίνει εν τη πατρίδι μας.
Αφενός η κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας 

από στίφη επήλυδων, οι οποίοι επιδοτούμε-
νοι από τις αδήλου προελεύσεως μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (οι οποίες ειρήσθω εν 
παρόδω ουδόλως συνεισέφεραν εθελοντικά 
εις την κατάσβεση των πυρκαγιών), απεργά-
ζονται εν ευθέτω χρόνο την κατάληψη της Ελ-
λάδας, εις επίρρωση της διαπίστωσης αυτής 
καθίσταται η απερίφραστη δήλωση της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας περί της επιλύσεως 
του δημογραφικού με τους αλλοδαπούς και 
συν τοις άλλοις η «σκοτεινή» εξαίρεσή τους 
ως προς τον εμβολιασμό.
Εξ ετέρου η επίσημη Εκκλησία συναινεί 

προς την απαγόρευση των λιτανειών των Ιε-
ρών εικόνων των Αγίων μας αλλά και άρτι 
προσφάτως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ 
αύθις και εν ταυτώ, εις την Χίο επέτρεψαν 
δίχως ουδεμία επέμβαση τη «λιτανεία» μίας 
κούκλας, η οποία αναπαρίστανε μία πρόσφυ-
γα, ως σύμβολο της μαζικής μετανάστευσης 
αλλά και της επανένωσης των οικογενειών 
των μουσουλμάνων, άνευ τηρήσεως ουδενός 
υγειονομικού μέτρου, προς πρόληψη διάδο-
σης του ιού.
Επομένως, υφίστανται δύο μέτρα και δύο 

σταθμά, ο Ελληνισμός εν τα όρια του Ελλα-
δικού Κράτους, εκριζώνεται εκ βάθρων και 
άρδην, ενώ το ίδιο το Κράτος προφανώς μετά 
της ηθικής αυτουργίας ορισμένων επώνυμων 
υπερεθνικών διευθυντηρίων, τα οποία απερ-
γάζονται την κατάληψη της Ελλάδας, διά της 

πολιτισμικής αποικιοκρατίας, ποδηγετούν 
τις εγχώριες εύλαλες πολιτικές μαριονέτες, 
διά των πράξεων και παραλείψεών τους, να 
προλειαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή τα 
γεγονότα.
Πρόκειται για έναν εγχώριο «δούρειο ίππο», 

ήτοι το ίδιο το παρασιτικό, δοτό και πολυσχι-
δώς ανθελληνικό κράτος, το οποίο διά της 
φαινόμενης «δημοκρατικής» αντιπροσωπεί-
ας, επιδιώκει καθοιονδήποτε τρόπο, αφενός 
να διχοστατήσει το λαό διά την διασποράς 
της ιδεολογικοποίησής του και εξ ετέρου να 
τον ωθήσει παντοιοτρόπως προς το να μισεί 
τον πολιτισμό του, την ιστορία και τη γλώσσα 
του.
Σήμερον βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστά-

σεις, να διώκεται όποιος είναι Έλληνας και πι-
στεύει στο Θεό, δηλαδή αναστέλλεται το δι-
καίωμα του Θρησκεύειν με το πρόσχημα της 
επιβληθείσης πανδημίας, ενώ εν τη Ελλάδι, 
το αντίστοιχο δικαίωμα των αλλοδαπών εν-
δημεί αναλλοίωτο δίχως ουδεμία επέμβαση 
αλλά και άνευ ουδενός συσχετισμού αυτού 
με την περιλάλητη πανδημία.
Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο συμ-

βαίνει και με την Ελλαδική Εκκλησία, η οποία 
στρέφεται κατά του ιδίου φιλοΧρίστου ποι-
μνίου του ως προβατόσχημος λυκοποιμήν, 
καθότι συντάσσεται αναφανδόν με το σκοτει-
νό εσμό πλέγματος συμφερόντων δρώσα, έτι 
άπαξ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, 
κατά το πλείστον ως Υπουργείο, παράρτημα 
της καχεξίας του δοτού Κράτους της Πολιτεί-
ας και όχι ως πνευματικός Θεσμός άρρηκτα 
συνυφασμένος με τα Ιερά και Όσια τούτου 
του καθημαγμένου τόπου.

Εν κατακλείδι και εν συμπεράσματι, αιτού-
μεθα εμμανώς και διακαώς να επέλθει απε-
λευθέρωση του υπόδουλου ελληνικού οικου-
μενικού έθνους αλλά και εν ταυτώ Ελλαδικού 
από τη δουλεία του επιβαλλόμενου έξωθεν 
δοτού ανθελληνικού Κράτους.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε 
Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι 
Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε 
το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο 
Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο 
«Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, 
Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο 
μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών 
στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία 
του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής 
στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το 
Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής 
οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος 
Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 
του Ν.3898/2010 (Α’ 211).
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ΚΕΜΠΕΚ 
Το τέταρτο κύμα «σκάει» πάνω  
σε νέους και μη-εμβολιασμένους

Στις πόλεις Trois-Rivières, Laval και 
Montreal, η έναρξη του τέταρτου κύ-

ματος που παρατηρείται στο Κεμπέκ συ-
γκεντρώνεται προς το παρόν σε μερικές 
ομάδες του πληθυσμού.

Η ισχυρή ανοδική πορεία των κρουσμά-
των συνεχίζεται στο Κεμπέκ και αποκτά 
ένταση. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομά-
δας, η τάση αυξάνεται κατά 74%. 
Το Κεμπέκ έχει σήμερα ένα ημερήσιο 

ποσοστό εξάπλωσης 22 νέων κρουσμά-
των ανά εκατομμύριο κατοίκους και έτσι 
στατιστικά έχει επιστρέψει στην κίτρινη 
ζώνη. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση έχει 
διατηρήσει τα μέτρα για την πράσινη 
ζώνη προς το παρόν.
Οι ιολόγοι, ωστόσο, υποστηρίζουν, ότι 

εάν το τέταρτο κύμα χτυπήσει δυνατά το 
Κεμπέκ, μπορεί να είναι βραχύβιο ή λι-
γότερο σημαντικό. 
Με την παραλλαγή Delta, υπάρχουν 

πάντα άγνωστα, αλλά αν κοιτάξουμε για 
παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
άνοδος ήταν ιλιγγιώδης, αλλά υποχώρη-
σε αρκετά γρήγορα. Κάποιοι ειδικοί εκεί 
το συσχέτισαν γρήγορα με το εμβόλιο, 
υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει τη στα-
θερή απόδοση των εμβολίων έναντι των 
παραλλαγών.
 

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Νέα κρούσματα και νέες νοσηλείες 

συνεχίζουν να συγκεντρώνονται μεταξύ 
των μη εμβολιασμένων, αποκαλύπτουν 
νέα δεδομένα από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Τον Ιούλιο, τα δύο τρίτα των περιπτώσε-

ων που εντοπίστηκαν και περισσότερα 
από τα τρία τέταρτα των νέων νοσηλειών 
αφορούσαν άτομα που δεν είχαν λάβει 
ακόμη το εμβόλιο. 

Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν τώρα μόνο 
το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Κε-
μπέκ. Αντίθετα, μόνο το 10% των νέων 
περιπτώσεων και το 12% των νέων νοση-
λειών αφορούσαν άτομα πλήρως εμβο-
λιασμένα, τα οποία ωστόσο αντιπροσω-
πεύουν περισσότερο από το ήμισυ του 
πληθυσμού της επαρχίας.
Τα στοιχεία από τη Δημόσια Υγεία δεί-

χνουν επίσης, ότι η απότομη αύξηση 
συγκεντρώνεται στους νέους ενήλικες. 
Τα μισά από τα νέα κρούσματα που συ-
νέβησαν την περασμένη εβδομάδα είναι 
μεταξύ εκείνων ηλικίας 20 έως 39 ετών. 
Ωστόσο, η τάση αρχίζει σιγά – σιγά να 

επεκτείνεται και σε άλλες ηλικιακές ομά-
δες. Συγκεκριμένα, τα κρούσματα διπλα-
σιάστηκαν την τελευταία εβδομάδα με-
ταξύ των ατόμων κάτω των 20 ετών. 

Ουσιαστικά, θα πρόκειται για μία παν-
δημία μη εμβολιασμένων και νεολαίας.

 
ΤΟ TROIS-RIVIERES  
ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΕΝΤΟΝΑ 
ΤοTrois-Rivières συνεχίζει να πλήττεται 

σκληρά από την έναρξη του τέταρτου 
κύματος. Υπάρχει ποσοστό 85 ενεργών 
κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους. 
Το Laval παρουσιάζει επίσης υψηλή 

εξάπλωση, με 40 ενεργά κρούσματα ανά 
100.000 κατοίκους. Τέλος, το Μόντρεαλ 
παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση, με 26 
ενεργά κρούσματα ανά 100.000 κατοί-
κους.

Στο Trois-Rivières, μια σειρά μέτρων 
έχουν ήδη ληφθεί αυτή την εβδομάδα 
ενόψει της αύξησης των κρουσμάτων. 
Από την Πέμπτη 19/8, πραγματοποιεί-

ται μια επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, 
σε μπαρ και καταστήματα, για να ενημε-
ρωθεί ο κόσμος για τη σημασία των μέ-
τρων υγείας. 

Μια κινητή κλινική εμβολιασμού εγκα-
ταστάθηκε επίσης στη rue des Forges 
από Τετάρτη 18/8 έως Σάββατο 21/8, 
ενώ το CIUSSS δήλωσε ότι «αναζητά χώ-
ρους» για να δημιουργήσει μια προσω-
ρινή κλινική ελέγχου στην ίδια αρτηρία.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ
Παρόλο που τα κρούσματα αυξάνονται 

κατακόρυφα, το Κεμπέκ εξακολουθεί να 
παρατηρεί μια ηρεμία στους θανάτους. 
Τα στατιστικά στοιχεία ωστόσο ενδέχε-

ται να καθυστερήσουν ημέρες. 
Παραμένει ότι ο Ιούλιος ήταν πολύ λι-

γότερο θανατηφόρος φέτος, με 12 θανά-
τους, έναντι 87 το 2020.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Μέχρι σήμερα, 6,3 εκατομμύρια Κε-

μπεκιώτες έχουν λάβει τουλάχιστον μία 
δόση, ή το 73,1% του πληθυσμού. 

Από τον αριθμό, τα 5,1 εκατομμύρια 
έλαβαν δύο, ή το 59,1% του συνόλου των 
Κεμπεκιωτών.

Ωστόσο, η κάλυψη ανοσοποίησης αυ-
ξάνεται στο 69,7% εάν ληφθούν υπόψη 
μόνο τα άτομα που είναι επιλέξιμα για 
ανοσοποίηση. Ο στόχος του Κεμπέκ ήταν 
αρχικά να φτάσει το 75% μέχρι το τέλος 
του καλοκαιριού, αλλά η Οτάβα προτεί-
νει τώρα την υπέρβαση του ορίου του 
80% σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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Ανίκανοι. Μόνο αυτή η λέξη μπορεί 
να χαρακτηρίσει την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη, που με το «επιτελικό κράτος», 
τους προγραμματισμούς, τα σχέδια και τις 
συσκέψεις δεν κάνει τίποτα άλλο από το 
να παρακολουθεί την καταστροφή της 
Ελλάδας από τις πυρκαγιές.

Νίκος Ιγγλέσης*
© Pronews.gr

Ανίκανοι, γιατί η φωτιά στη Βαρυμπόμπη 
ξεκίνησε και επί τέσσερις μέρες έκαιγε 
πυκνό δάσος σε συνθήκες καύσωνα μεν, 
αλλά, με σχεδόν ανύπαρκτους άνεμους. 
Η πυρκαγιά αυτή έπρεπε να έχει σβηστεί 
από τις πρώτες ώρες, πριν επεκταθεί και 
προκαλέσει την καταστροφή μεγάλου 
μέρους της Βορειοανατολικής Αττικής. 
Καμιά σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με την 
τραγική πυρκαγιά στο Μάτι (Ιούνιος 2018) 
οπότε φυσούσαν άνεμοι 8 μποφόρ.

Ανίκανοι, γιατί οι ίδιες συνθήκες άπνοιας 
επικρατούσαν και στις πυρκαγιές στη 
Β. Εύβοια, στην Ηλεία, στη Μεσσηνία 
και άλλες περιοχές. Άφησαν τις φωτιές 
να θεριέψουν, χωρίς επαρκή δράση των 
εναέριων μέσων πυρόσβεσης και μετά 
αυτές έγιναν ανεξέλεγκτες. Την πέμπτη 
μέρα όταν αυξήθηκε, σε μέτρια επίπεδα 
(5-6 μποφόρ) η ένταση των ανέμων, η 
ολοκληρωτική καταστροφή κατέστη 
αναπόφευκτη. Απλώς, ήταν αδύνατον να 
σβηστούν πια τα τεράστια μέτωπα.

Η Ελλάδα, μια χώρα με ζεστά-ξηρά 
καλοκαίρια και ισχυρούς ανέμους 
(μελτέμια), χρειάζεται να αποκτήσει 
ένα μεγάλο αριθμό εναέριων μέσων 
πυρόσβεσης. Τα υπάρχοντα σήμερα 
είναι γερασμένα και ανεπαρκή για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Τυπικά εφέτος το καλοκαίρι για τη 
δασοπυρόσβεση είναι διαθέσιμα:
-Συνολικά 18 ελικοφόρα Canadair. 

Από αυτά τα 11 (CL-215) αγοράστηκαν 
τμηματικά από το 1974 μέχρι το 1997. 
-Άλλα 7 (CL-415) αγοράστηκαν την 
περίοδο 2000-2004. Τα CL-215 μπορούν 
να κάνουν ρίψη 5 τόνους νερού και τα CL-
415 ρίψη 6,1 τόνους.
-Ένα ρωσικό (νοικιασμένο) 

αεριωθούμενο Beriev Be-200 που ρίχνει 
12 τόνους νερού.

-Έξι αμερικανικά (νοικιασμένα) 
ελικοφόρα Air-Tractors που ρίχνουν 
3 τόνους νερού, αποκαλούνται μίνι- 
Καναντέρ.
-Δέκα (νοικιασμένα) ελικόπτερα βαρέος 

τύπου Erickson S-64E που μπορούν να 
ρίχνουν 9 τόνους νερού και 12 μεσαίου 
τύπου.
-Τα μέσα αυτά επικουρούνται, σε 
περίπτωση ανάγκης, από 19 Πετζετέλ, 
πρόκειται για παλαιά αεροσκάφη 
αεροψεκασμών και από τα Chinook, με 
κρεμασμένο από κάτω έναν κάδο, μόνο 
που τα στρατιωτικά αυτά ελικόπτερα 
είναι για τις ανάγκες των ειδικών 
δυνάμεων και δεν πρέπει να αναλώνουν 
τις ώρες πτήσεων που διαθέτουν.
Ορισμένοι, ανάμεσα στους οποίους και ο 

Κ. Μητσοτάκης, θεωρούν αυτά τα εναέρια 
μέσα δασοπυρόσβεσης επαρκή, όμως, 
δεν είναι όπως αποδείχτηκε στην πράξη. 
Επίσης, δεν είναι όλα διαθέσιμα κάθε 
στιγμή, λόγω βλαβών και συντηρήσεων. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 
την τρίτη μέρα της φωτιάς που ξεκίνησε 
από τη Βαρυμπόμπη ζητούσε, μέσω 
των καναλιών, από τους αρμόδιους την 
άμεση επέμβαση εναέριων μέσων για να 
περιοριστεί η επέκτασή της. Δεν έφτασαν 
την κρίσιμη ώρα. Δήμαρχοι και κάτοικοι 
στη Β. Εύβοια δήλωσαν ότι τις πρώτες 
μέρες δεν είδαν καν εναέρια μέσα. Κάτι 
ανάλογο έγινε και στην Ηλεία. Αλλά και 
όπου υπήρξε επέμβαση αυτή έγινε με 
λίγα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν σε 
αραιά χρονικά διαστήματα. Έτσι η φωτιά 
απλώς επιβραδυνόταν για λίγο, αλλά δεν 
έσβηνε.

 
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγάλο στόλο 
αεροσκαφών πυρόσβεσης, αν θέλουμε 
να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική, 
οικονομική και οικολογική καταστροφή 
της πατρίδας μας. Αν θέλουμε να μην 
καίγονται περιουσίες, να μην κλείνει 
η εθνική οδός, να μη σταματούν τα 
δρομολόγια του σιδηρόδρομου, να μην 
πνίγεται η Αθήνα από κάπνα και να μην 
εκκενώνονται περιοχές από θαλάσσης.

Επειδή το εργοστάσιο των Canadair 
έχει κλείσει, πρέπει να στραφούμε 
προς το ρωσικό Beriev, αγοράζοντας 

τμηματικά τουλάχιστον 30 αεροσκάφη. 
Εναλλακτικά, υπάρχει το ιαπωνικό US-2 
της εταιρείας Shin Maywa που μπορεί να 
ρίχνει 15 τόνους νερού. Επίσης, πρέπει να 
αγοραστούν τουλάχιστον 20 αμερικανικά 
ελικόπτερα Erickson. 
Τέλος, πρέπει να αγοράσουμε 

τουλάχιστον 3 αεροσκάφη Ιλιούσιν-76. 
Το Ιλιούσιν δεν είναι αμφίβιο όπως όλα 
τ’ άλλα, εφοδιάζεται σε αεροδρόμιο, 
μπορεί όμως να επιχειρεί κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και ανεξάρτητα από 
την ένταση των ανέμων. Το θηριώδες 
αυτό αεροσκάφος ρίχνει 40 τόνους 
νερού (όσο 7 Canadair μαζί) και μπορεί 
να επιχειρεί από ύψος μόνο 50 μέτρων, 
σβήνοντας ένα μέτωπο πυρκαγιάς 
μήκους 500 και πλάτους 100 μέτρων σε 
μία μόνο έξοδο.
Όλα αυτά τα εναέρια μέσα πρέπει να 

συντονίζονται από ένα δίκτυο-κεντρικό 
πληροφοριακό σύστημα που θα εντοπίζει, 
στο δυνατό μικρότερο χρόνο, την 
πυρκαγιά και θα την προσβάλλει μ’ ένα 
σαρωτικό «βομβαρδισμό», με συνεχείς 
ρίψεις ακόμα και ανά λεπτό. Είναι βέβαιο 
ότι μ’ ένα τέτοιο εναέριο δυναμικό και μια 
τέτοια τακτική καμιά πυρκαγιά, σε δάσος ή 
καλλιέργειες, δε θα διαρκούσε πάνω από 
μία ή δύο ώρες. Αν υπάρχουν ταυτόχρονες 
φωτιές θα πρέπει η σημαντικότερη να 
αντιμετωπίζεται πρώτη από το σύνολο 
των μέσων που απαιτούνται και στη 
συνέχεια αυτά να κατευθύνονται, όλα 
μαζί, στο δεύτερο και μετά στον τρίτο 
στόχο κ.ο.κ. Όχι ημίμετρα, περιορίσαμε τη 
φωτιά, αλλά, δεν τη σβήσαμε, για να πάμε 
να περιορίσουμε μια άλλη και στο μεταξύ 
η πρώτη έχει αναζωπυρωθεί.
Ακούω ήδη τις κραυγές των πολυπληθών 

ευρωφετιχιστών. Αυτά δε γίνονται. Πού 
θα βρούμε τα λεφτά να αγοράσουμε όλα 
αυτά τα αεροσκάφη και ελικόπτερα; Τι 
ασύμφορη επένδυση είναι αυτή που 8 
μήνες το χρόνο θα είναι ανενεργή και θα 
χρησιμοποιείται μόνο για 4 μήνες; Και οι 
πιλότοι θα κάθονται επί 8 μήνες και θα 
τους πληρώνουμε; 
Τα λεφτά (2-3 δις) μπορούν να βρεθούν 

από τα ταμειακά διαθέσιμα (πάνω 
από 30 δις) ή από την έκδοση ενός 
κρατικού ομολόγου 3 δις. Εξ’ άλλου δε 
θα δοθούν όλα μαζί αλλά τμηματικά με 

τις παραλαβές. Τι φοβούνται; Μήπως 
αυξηθεί το δημόσιο χρέος, που ήδη 
υπερβαίνει τα 380 δις; Υπολογίζουν το 
πολλαπλάσιο κόστος από τις καταστροφές 
ή επιλέγουν το ολοκαύτωμα της Ελλάδας 
για να γλιτώσουν 2-3 δις, που θέλουν να 
τα δώσουν αλλού;

Από τα δάνεια των 30,5 δις του Ταμείου 
Ανάκαμψης το 37% (πάνω από 11 δις) 
θα δοθούν για τη λεγόμενη «πράσινη 
μετάβαση», για να κλείσουν, δηλαδή, 
τα λιγνιτικά εργοστάσια της ΔΕΗ και να 
αντικατασταθούν από φωτοβολταϊκά 
και ανεμογεννήτριες – ελπίζουμε όχι 
στις καμένες εκτάσεις, αλλά πολύ 
αμφιβάλουμε. 

Παράλληλα, πρέπει να σταματήσει 
η επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων – ποδηλάτων και των 
σταθμών φόρτισής τους. Η άνοδος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη (κλιματική 
αλλαγή) δεν είναι το αποτέλεσμα των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
από ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας του 
Ήλιου. Γι’ αυτό άνοδος και πτώση (εποχή 
παγετώνων) στη θερμοκρασία της Γης 
λαμβάνουν χώρα εδώ και εκατομμύρια 
χρόνια, όταν δεν υπήρχε ανθρώπινος 
πολιτισμός.
Αλήθεια, οι οπαδοί της θεωρίας της 

«ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής» 
σκέφτονται πόσα εκατομμύρια 
τόνοι διοξειδίου του άνθρακα 
απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μόνο 
από τις πρόσφατες πυρκαγιές; Μήπως 
σε μια εβδομάδα απελευθερώθηκε 
περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
απ’ όσο απελευθερώνουν για χρόνια 
τα θερμικά εργοστάσια της ΔΕΗ και όλα 
τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα; Επίσης, σκέφτονται ότι τα καμένα 
δάση δε θα δεσμεύουν πια το διοξείδιο 
του άνθρακα; 

Ας σκεφτούν πού πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα και πού πρέπει να πάνε 
τα χρήματα. Αν βέβαια οι Βρυξέλες, 
το Βερολίνο και τ’ άλλα κέντρα της 
παγκοσμιοποίησης, τούς αφήνουν να 
σκεφτούν…
*Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, 
μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων 
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). 

Στης Ελλάδας την ολόμαυρη ράχη Στης Ελλάδας την ολόμαυρη ράχη 
περπατώντας η φλόγα μονάχη…περπατώντας η φλόγα μονάχη…
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Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τον 
αριθμό των εκτάσεων που αποτέφρω-

σε η πύρινη λαίλαπα τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες στην Ελλάδα. 

Του Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου
© dimokratianews.gr

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπα-
ϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις 
Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), από τις 29 Ιου-
λίου έως τις 12 Αυγούστου κάηκαν στην 
Ελλάδα 1.008.740 στρέμματα!
Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο 

αριθμό μετά τις φονικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου του 2007, που είχαν στοι-
χίσει τη ζωή σε 77 ανθρώπους και είχαν 
κάνει στάχτη περισσότερα από 2.500.000 
στρέμματα δάσους, ελαιώνων και πευκώ-
νων.

Ενδεικτικό της ανυπολόγιστης καταστρο-
φής που έχει συντελεστεί, είναι ότι την 
ίδια περίοδο από το 2008 έως το 2020 
καίγονταν κατά μέσο όρο περίπου 27.500 
στρέμματα. 

Συνολικά, από την αρχή του έτους μέ-
χρι και τις 12 Αυγούστου, είχαν καεί στην 
Ελλάδα σχεδόν 1.143.000 στρέμματα, εκ 
των οποίων πάνω από το 90% τις δύο τε-
λευταίες εβδομάδες, έναντι 96.000 κατά 
μέσο όρο για την περίοδο από το 2008 
έως το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης 
για τις Δασικές Πυρκαγιές.
Προφανώς η περιοχή που έχει πληγεί 

βαρύτερα είναι αυτή της Εύβοιας, όπου 
βρίσκονται περίπου οι μισές από τις κα-
μένες εκτάσεις. 
Για την ακρίβεια, η καμένη έκταση στη 

βόρεια Εύβοια ανέρχεται σε 465.820 
στρέμματα, από τα οποία η δασική βλά-
στηση είναι 192.700 στρέμματα, σύμφω-
να με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ο υπολογισμός έγινε έπειτα από επεξερ-
γασία τεσσάρων δορυφορικών εικόνων 
υψηλής ανάλυσης του ευρωπαϊκού δορυ-
φόρου Sentinel-2 (λήψη εικόνων στις 11 
Αυγούστου) από την επιχειρησιακή μονά-
δα BEYOND του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ, του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το Αστεροσκοπείο δίνει και μια εκτίμηση 

για τις χρήσεις της καμένης έκτασης στην 
περιοχή της Εύβοιας που έχει πληγεί από 
την πυρκαγιά. 

Όπως αναφέρει, οι εκτάσεις που είχαν 
καεί μέχρι και την Τετάρτη 11/8 αφορούν:

• δασική βλάστηση, 192.700 στρέμματα 
• θαμνώδεις εκτάσεις, 99.600 στρέμματα 
• γεωργικές περιοχές, 90.650 στρέμματα 
• χορτολιβαδικές εκτάσεις,  
77.720 στρέμματα 
• τεχνητές ζώνες, 4.350 στρέμματα 
• και εκτάσεις με αραιή βλάστηση,  
800 στρέμματα.

«ΛΑΘΟΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ»

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την 
επικέντρωση των προσπαθειών στη συλ-
λήβδην εκκένωση οικισμών, χωρίς τοπικά 
κριτήρια, αποτελεί λανθασμένη επιλογή, 
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. 
Παράλληλα, η εκτός ισορροπίας εμμο-

νή στην εκ του αέρος καταστολή, έχει ως 
αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της κατα-
στροφής.
Το ινστιτούτο, με την πολυετή ερευνητι-

κή γνώση και πρακτική εμπειρία σε δα-
σικά θέματα, χαρακτηρίζει ως βασικό και 
τραγικό λάθος την απόφαση μεταφοράς 
της δασοπυρόσβεσης στην Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία πριν από 23 χρόνια (το 1998, 
από την κυβέρνηση Σημίτη), που είχε ως 
αποτέλεσμα τραγικές αντιπυρικές περιό-
δους με πρωτοφανείς καταστροφές (1998, 
2000, 2007, 2009, 2018) και απώλειες αν-
θρώπινων ζωών.

Εξηγεί ότι ο μόνιμος αντιπυρικός σχεδια-
σμός μιας μεσογειακής χώρας όπως είναι 
η Ελλάδα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του τρία σκέλη: την πρόληψη, την κατα-
στολή και την αποκατάσταση. 

Ειδικά, όσον αφορά τη δασοπυρόσβεση 
(καταστολή) δεν έχουν γίνει σοβαρά βή-
ματα οργάνωσης και επιτελικού σχεδια-
σμού για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, μετά το μεγάλο λάθος του 
1998. 

Παρά τη μεγάλη ενίσχυση σε μέσα και 
προσωπικό, μια σειρά από αδυναμίες που 
προέρχονται από τον τρόπο δομής και λει-
τουργίας, και που δε βελτιώνονται με την 
πάροδο του χρόνου, όπως θα ήταν αναμε-
νόμενο ύστερα από 23 χρόνια, μειώνουν 
σε μεγάλο βαθμό τόσο την αποτελεσμα-
τικότητα όσο και την αποδοτικότητα του 
μηχανισμού. 
Σύμφωνα με το ινστιτούτο, η πεισματι-

κή εμμονή σε λανθασμένες προσεγγίσεις, 
καθώς απορρίπτεται οποιαδήποτε κριτική 
είτε εκ των έσω του μηχανισμού είτε από 
τρίτους, οφειλόμενη κατά πολλούς σε 
σκοπιμότητες, εμποδίζει τη γρήγορη διόρ-
θωση των σφαλμάτων.
Στο σκέλος της πρόληψης εμπλέκονται, 

όπως σημειώνει, κυρίως οι Δασικές Υπη-
ρεσίες ή ό,τι έχει απομείνει από αυτές, κα-
θώς έχουν αποδεκατιστεί σε προσωπικό. 

Παρά τις υποσχέσεις, εδώ και μια δεκα-
ετία δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη δασι-
κών υπαλλήλων, πλην εποχικού προσωπι-
κού την περίοδο 2017-2018.
Οι περισσότερες δασωμένες εκτάσεις 

είναι εκτός διαχείρισης επί αρκετές δεκα-
ετίες. 

Χαρακτηρίζει λυπηρό, η άλλοτε ακμαία 
Δασική Υπηρεσία, που στο παρελθόν 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρό-
τηση της ρημαγμένης υπαίθρου και της 
προστασίας της δημόσιας περιουσίας, να 
εγκαταλείπεται στο βωμό μιας στρεβλής 
ανάπτυξης. 

Όσον αφορά την αποκατάσταση, το πρώ-
το μέλημα πρέπει να είναι «να γίνουν όλες 
οι απαραίτητες μελέτες και δράσεις στα-
θεροποίησης των ευδιάβρωτων εδαφών, 
ώστε να μην έχουμε απώλεια εδάφους. 

Το αν στη συνέχεια θα πρέπει να προ-
βούμε σε αναδάσωση θα εξαρτηθεί από 
την εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης. Η 
επιλογή των ειδών προς φύτευση δεν μπο-
ρεί να αφεθεί σε αφελείς αντιλήψεις που 

αγνοούν τα βασικά δεδομένα της δασικής 
οικολογίας. Χωρίς οργανωμένα φυτώρια, 
με ανύπαρκτο προσωπικό και υποδομές, 
δεν είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση για 
αναδασώσεις, έστω και εθελοντικές».

Andreas

Michalopoulos
and associates

30
with
over YEARS

EXPERIENCE

- Real Estate Management
- Taxation Representation
- Wills & Estate Planning
- Pension Services
- International Consultant
- Government Liaison

514 904-1242
www.andion.co 

For all your needs in Greece

Ελλάδα: 1.008.740 στρέμματα δάσους 
έγιναν στάχτη μέσα σε 15 μέρες!

ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΑΙ ΒΙΛΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΣΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.200.000
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Γιατί καίγονται κάθε χρόνο τα δάση της 
Ελλάδας; Και, κυρίως, γιατί η Πολιτεία 

εμφανίζεται ανήμπορη να προστατέψει 
αποτελεσματικά το φυσικό πλούτο της 
χώρας, καθώς και τις περιουσίες των κα-
τοίκων; Η απάντηση είναι πολύπλοκη και 
σίγουρα δε βασίζεται σε εύκολες εικασίες 
και ερμηνείες, περί συνεχόμενων εμπρη-
σμών ή «ανικανότητας» των πυροσβεστι-
κών μηχανισμών, οι άνδρες και οι γυναί-
κες των οποίων, κατά γενική ομολογία, 
ασκούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση, 
όταν οι συνθήκες το απαιτούν.
Το zougla.gr μίλησε με ειδικούς και ανα-

ζήτησε απαντήσεις. Κοινό αίτημα, η μετα-
φορά αυτού του τεράστιου θερινού προ-
βλήματος στη σωστή θέση των κρατικών 
προτεραιοτήτων και η διαχείριση του με 
βάση την επιστημονική γνώση, την εμπει-
ρία, και την αποτελεσματικότητα, και όχι 
την επανάληψη των διαπιστωμένα κατα-
στροφικών συνταγών, που μόνο επιτεί-
νουν το πρόβλημα. 

Ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, είναι δα-
σολόγος – ερευνητής, ειδικευμένος στις 
δασικές πυρκαγιές με σχετικές μελέτες 
και προϋπηρεσία σε χώρες του εξωτερι-
κού. «Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να 
εξαλειφθούν οι πυρκαγιές, τα δάση μας 
είναι προσαρμοσμένα να καίγονται», ξε-
καθαρίζει. Όμως, «ακολουθούμε λάθος 
πολιτικές συνολικά σε επίπεδο κράτους 
και πολιτών και δε φροντίζουμε για την 
πρόληψη και τη διαχείριση των πυρ-
καγιών. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 
παραγόντων είναι η αιτία για τα φαινό-
μενα που παρατηρούμε», επισημαίνει. 
«Απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική δια-
χείρισης του προβλήματος. Οι καταστρο-
φικές πυρκαγιές δεν ήταν πρόβλημα στο 
παρελθόν, αλλά εμφανίστηκε τα τελευ-
ταία 30 έτη. Άρα, κάτι κάνουμε εμείς λά-
θος. 
Δε θα ζήσουμε ποτέ «συμφιλιωμένοι» με 

το πρόβλημα, δεδομένων των αποφάσεων 
που έχουμε πάρει ως κοινωνία απέναντί 
του», προειδοποιεί, επισημαίνοντας ότι 
«καμία κυβέρνηση δε λαμβάνει μια σφαι-
ρική και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη 
φύση του προβλήματος, ώστε να προβεί 
και στις αναγκαίες λύσεις. Τελευταία στιγ-
μή προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα».  
Τι πρέπει να γίνει; «Η πρόληψη είναι ο 
βασικότερος παράγοντας. Θα πρέπει να 
υπάρξει ενημέρωση προς τους πολίτες για 
το τι πρέπει να κάνουν τόσο πριν όσο και 
κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Θα πρέ-
πει, για παράδειγμα, και ο κάθε πολίτης 
να προσπαθήσει να προετοιμάσει την κα-
τοικία του, καθαρίζοντας τους χώρους»... 

Ο Γαβριήλ Ξανθόπουλος δεν «πείθε-
ται» από τα επιχειρήματα περί συνεχών 
εμπρησμών. «Στη Ζάκυνθο φαίνεται ότι 
υπάρχει στόχευση και σχέδιο εμπρησμών, 
ή απλά πυρομανία. Το να λέμε όμως ότι 
ισχύει σε όλη τη χώρα, είναι βλακώδες. 
Είναι απίστευτο το επιχείρημα περί σχε-
δίου εμπρησμών. Από τη στιγμή που 

περιμένουμε πυρκαγιές και η βαθμίδα 
επικινδυνότητας είναι στο 4, και πολίτες 
ανάβουν ψησταριές, είναι λογικό να συμ-
βαίνουν πυρκαγιές», σημειώνει, καταλή-
γοντας: «Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη 
στιγμή τη χειρότερη κατάσταση. Οι έντο-
νες βροχοπτώσεις της 15ης Ιουλίου μας 
έχουν βοηθήσει πολύ, αν δε συνέβαινε 
τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα».  

«ΟΙ ΔΟΛΙΟΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ, Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ»
Τους δόλιους εμπρησμούς, ως βα-

σικό αίτιο του προβλήματος, απορ-
ρίπτει και ο Ανδριανός Γκουρμπά-
τσης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία 
της Πυροσβεστικής, με ειδική εκπαί-
δευση στη διερεύνηση των εμπρησμών.  
«Με εύκολο τρόπο δαιμονοποιείται ο 
εμπρησμός ως αιτία πυρκαγιάς. Όμως, η 
μία στις τέσσερις οφείλεται σε δόλια ενέρ-
γεια και οι τρεις σε αμέλεια. Αυτό μπορεί 
να το πει μόνο ο αρμόδιος ανακριτής. Από 
τις 17 περιπτώσεις δραστών που έχουν 
συλληφθεί φέτος κι έχουν παραπεμφεί 
στη δικαιοσύνη, μόνο οι 4 αφορούν σε 
δόλια ενέργεια. Οι άλλες σε αμελή συμπε-
ριφορά. Χωρίς στοιχεία, δε γίνεται να μι-
λάμε για τέτοια πράγματα», ξεκαθαρίζει. 

«ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ»

Ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, πρό-
εδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
ΠΑΚΟΕ, επισημαίνει με τη σειρά του το 
πρόβλημα της απουσίας προληπτικών 
ενεργειών, με το χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα της πρόσφατης φωτιάς που 
κατέκαψε τον Κάλαμο: «Θα έπρεπε να 
προβλέπεται η διάνοιξη δρόμων και οι 
καθορισμένες ζώνες πυρόσβεσης, με 
χάρτες, ώστε να μπορούν να προσεγγί-
ζουν τα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και 
να διαφεύγει ο πληθυσμός. Και αυτά να 
είχαν γίνει από πριν, όχι να τρέχουν όλοι 
πανικόβλητοι την ώρα της φωτιάς. Λεί-
πει εντελώς η ενημέρωση, οι Αρχές απλά 
έλεγαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν, και 
οι πολίτες κινούνταν προς τη θάλασσα». 
Ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης θίγει ακό-
μη ένα ζήτημα, που δεν ακούγεται σχε-
δόν ποτέ: «Τα αιωρούμενα σωματίδια 
που προκύπτουν από πυρκαγιές τέτοιου 
μεγέθους είναι καρκινογόνα, κι αποτε-
λούν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία. Θα 

έπρεπε να ακούγεται αυτό από τους 
υπεύθυνους, όμως κανείς δεν ενη-
μερώνει τον κόσμο για τις προφυλά-
ξεις που πρέπει να πάρει», καταλήγει. 

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΦΥΣΙΚΑ,  

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Στον Κάλαμο, η περιορισμένη υδροδό-

τηση και η έλλειψη βυτιοφόρων -σε σχέ-
ση με τις τεράστιες ανάγκες- δυστυχώς 
ήταν βασικοί παράγοντες για την απώλεια 
περιουσιών. Όπως και η καθυστέρηση 
ενεργοποίησης των πυροσβεστικών μέ-
σων, καθώς όπως καταγγέλουν κάτοικοι, 
τόσο οι εναέριες ρίψεις όσο και οι επί-
γειες ενέργειες άργησαν χαρακτηριστικά.  
Χαρακτηριστικό, θλιβερό παράδειγμα, 
κατέγραψε ο φακός του zougla.gr σε ζω-
ντανή του σύνδεση, στην οδό Αγίων Απο-
στόλων, ακριβώς δίπλα από τις εγκατα-
στάσεις του κλιμακίου της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Καλάμου. Ένα σπίτι έχει «αρ-
πάξει», με τη φλόγα όμως να έχει περιο-
ριστεί για τα πρώτα λεπτά στα κεραμίδια 
και στους εξωτερικούς χώρους. Ένα πυ-
ροσβεστικό όχημα καταφθάνει, με τους 
πυροσβέστες να αρχίζουν την κατάσβεση. 
Ξαφνικά, το πυροσβεστικό όχημα – προ-
φανώς λόγω έλλειψης ύδατος – αποχω-
ρεί από το σημείο. Μετά από περίπου 
15 λεπτά καταφθάνει ένα νέο πυροσβε-
στικό όχημα, όμως ήδη είναι πολύ αργά: 
σε αυτό το διάστημα, η φλόγα έχει πε-
ράσει μέσα στο σπίτι, και στους δύο 
ορόφους, και η καταστροφή πλέον για 
την οικία είναι σχεδόν ολοκληρωτική... 
Μια κατοικία η οποία θα μπορούσε 
να είχε σωθεί, με ζημιές στους εξω-
τερικούς χώρους, έγινε στάχτη, ακρι-
βώς διότι τα κρίσιμα λεπτά, το πρώ-
το πυροσβεστικό ξέμεινε από νερό... 

ΤΙ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ZOUGLA.GR

Οι ελλείψεις στην πρόληψη και στη συ-
νολική διαχείριση του φαινομένου, δεν 
αναιρεί τις τεράστιες ευθύνες και στη 
λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος. Αξιωματικοί τονίζουν στο zougla.gr 
ότι η σημερινή κατάσταση όχι μόνο ήταν 
αναμενόμενη, αλλά και είχε προβλεφθεί 
κατά γράμμα. Όπως αναφέρουν, αξιωμα-
τικοί που την περσινή χρονιά έδωσαν τον 

καλύτερο τους εαυτό όχι μόνο δεν προή-
χθησαν, αλλά πολλοί εξ αυτών αποστρα-
τεύτηκαν, αν και διακρίνονταν για την 
τεράστια εμπειρία τους, όπως και την επι-
χειρησιακή και διοικητική τους ικανότητα. 
Παράλληλα, η μετακίνηση 350 πυροσβε-

στών στα περιφερειακά αεροδρόμια που 
πέρασαν στα χέρια της Fraport, με τη μη 
αναπλήρωση των κενών θέσεων, αποδυ-
νάμωσαν πανελλαδικά πολλές υπηρεσί-
ες, με αποτελέσμα να μην μπορούν να 
επανδρωθούν πολλά δασικά περιπολικά. 
Εντύπωση προκαλεί στο κοινό αίσθημα το 
πως στην περίσταση ενός τεράστιου και 
καταστροφικού μετώπου, όπως αυτό της 
Ανατολικής Αττικής, οι ελλείψεις σε ενα-
έρια υποστήριξη ήταν τεράστιες, με ένα 
μικρό μόνο αριθμό αεροπλάνων και ελι-
κοπτέρων να πετούν πάνω από τις φλόγες. 
«Η απουσία των 7 ελικοπτέρων μεσαίου 
τύπου με τη μη διενέργεια κατάλληλου 
διαγωνισμού, επέφεραν την αποδυνά-
μωση του δασοπυροσβεστικού μηχανι-
σμού και του μηχανισμού αεροπυρόσβε-
σης, με συνέπειες καταστροφικές για το 
δασικό πλούτο της χώρας και για τις πε-
ριουσίες των συνανθρώπων μας, όπως 
στις προηγούμενες πυρκαγιές, έτσι και 
σήμερα στον Κάλαμο», τονίζουν αξιω-
ματικοί της Πυροσβεστικής στο zougla.gr.  
Παράλληλα, «η μικρή διαθεσιμότητα σε 
αεροσκάφη Canadair λόγω της μη συντή-
ρησης και της μη πρόνοιας της προμήθειας 
ανταλλακτικών για την επισκευή των αε-
ροσκαφών αυτών, που είναι σε καθεστώς 
«αποθήκευσης», έχουν ως αποτέλεσμα 
την πολύ μικρή πανελλαδικά διαθεσιμό-
τητα σε μέσα εθνικού στόλου και τις λί-
γες ώρες πτήσης πάνω από τις πυρκαγιές, 
με ότι αυτό συνεπάγεται», καταλήγουν... 

ΚΟΙΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

«Οι πυρκαγιές είναι ένα αναμενόμενο 
φαινόμενο κάθε καλοκαίρι στη Μεσόγειο, 
αλλά συνήθως δεν έχουν τόσο σοβαρές 
επιπτώσεις. Οι μεγάλες αυτές πυρκαγιές 
μάς υποχρεώνουν να ξανασκεφτούμε τον 
τρόπο προστασίας των δασών, των οικο-
συσυστημάτων αλλά και των ανθρώπων, 
σε μια στιγμή που έχει αλλάξει δραματικά 
το κλίμα της περιοχής και η εξάπλωση του 
πληθυσμού», εκτιμούν από την πλευρά 
τους οι καθηγητές Λουκ Κέλι του πανε-
πιστημίου της Μελβούρνης, Έντουαρντ 
Πλέινα Μπαχ, επικεφαλής του Κέντρου 
Προστασίας των Δασών της Καταλονί-
ας και Μαρκ Φοντ Μπέρνετ του Κέντρου 
Δασικών Επιστημών της Βαρκελώνης. 
«Σήμερα, ακόμη και αν αυτές οι περιοχές 
έχουν μακρά ιστορία πυρκαγιών, αντιμε-
τωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τη φω-
τιά σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση 
και τον αυξανόμενο αριθμό των κατοίκων 
που ζουν κοντά σε δασικές περιοχές» ση-
μειώνουν σε κοινό τους άρθρο.

Γιατί καίγεται  Γιατί καίγεται  
Η ΕΛΛΑΔΑΗ ΕΛΛΑΔΑ    
κάθε καλοκαίρικάθε καλοκαίρι

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης | © zougla.gr Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης | © zougla.gr 
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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



10  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  20 Αυγουστου, 2021 / August 20, 2021

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 Λιθουανία είναι μια μικρή χώρα 
της Βαλτικής, με πληθυσμό 2,8 εκατ. 

κατοίκους, ενώ τα δύο άλλα κράτη της 
Βαλτικής, η Λετονία και η Εσθονία, έχουν 
1,9 εκατ. και 1,3 εκατ. κατοίκους αντί-
στοιχα.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© Pontosnews.gr

Οι τρεις αυτές χώρες, μετά το Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, ενσωματώθηκαν στη 
Σοβιετική Ένωση, ενώ μετά τη διάλυσή 
της το 1991, αποκτούν ξανά την πλήρη 
ανεξαρτησία τους. Το 2004 εντάσσονται 
στο NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν δει κανείς το χάρτη, θα διαπιστώσει 
ότι η Ρωσία, μετά τη διάλυση της Σοβιε-
τικής Ένωσης, έχασε μεγάλο μέρος των 
ακτών που της έδιναν πρόσβαση στη Βαλ-
τική Θάλασσα. Της έμειναν μόνο οι ακτές 
του κόλπου της Αγίας Πετρούπολης και η 
περιορισμένη ακτή του θύλακα του Καλί-
νινγκραντ, στην Πολωνία.

Άρα, μπορούμε να εκτιμήσουμε με 
ασφάλεια, ότι τα τρία κράτη της Βαλτι-
κής έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία 
για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στο βαθμό που τα 
κράτη αυτά λειτουργούν και ως ένα είδος 
αναχώματος στις τάσεις της Ρωσίας να 
ανοιχτεί διά των θαλασσών στο παγκό-
σμιο σκηνικό.
Τα δύο από τα τρία κράτη της Βαλτικής, η 

Λιθουανία και η Λετονία, συνορεύουν με 
τη Λευκορωσία.
Τους τελευταίους μήνες, από το έδαφος 

της Λευκορωσίας άρχισαν να εισέρχονται 
στη Λιθουανία και τη Λετονία παράνομοι 
μετανάστες.
Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό και 

στις πρωτεύουσες των χωρών αυτών αλλά 
και στις Βρυξέλλες. Στις 12 Ιουλίου, ο Λι-
θουανός υπουργός Εξωτερικών, Γκαμπρι-
έλιους Λαντσμπέργκις, ζήτησε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει την επιβολή 

πέμπτης δέσμης κυρώσεων κατά της Λευ-
κορωσίας, διότι η κυβέρνηση του Μινσκ 
διοχετεύει παράνομα μετανάστες που 
φθάνουν αεροπορικά στο λευκορωσικό 
έδαφος και εκείθεν εισέρχονται στη Λι-
θουανία και άρα στο έδαφος της Ένωσης.

Επίσης, ο Λαντσμπέργκις προσερχόμενος 
στη Σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών 
Εξωτερικών στις Βρυξέλλες είπε: «Όταν οι 
πρόσφυγες χρησιμοποιούνται ως πολιτικό 
όπλο… θα μιλήσω με τους ομολόγους μου, 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώ-
σει κοινή στρατηγική».
Το ίδιο διάστημα έγινε γνωστό, ότι η Λι-

θουανία ξεκίνησε την κατασκευή φράκτη 
μήκους 550 χιλιομέτρων στα σύνορά της 
με τη Λευκορωσία, για να αποτρέψει την 
είσοδο στο λιθουανικό έδαφος εκατοντά-
δων μεταναστών, που προέρχονται κυρί-
ως από το Ιράκ.

Στις αρχές Αυγούστου, η συνοριοφυλα-
κή της Λιθουανίας άρχισε να απωθεί τους 
παράτυπους μετανάστες που επιχειρού-
σαν να περάσουν στη χώρα μέσω της Λευ-
κορωσίας. Μάλιστα, το Βίλνιους χαρακτή-
ρισε το γεγονός της εισόδου ορισμένων 
εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών, 
πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση.
Οι λιθουανικές Αρχές, μάλιστα, παρουσί-

ασαν το θέμα ως μια επιχείρηση της Λευ-
κορωσίας, σε αντίποινα για τις κυρώσεις 
που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο Μινσκ.

Όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις, αυ-
τές ξεκίνησαν επίσημα, μετά από σχετι-
κή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, 
Άγκνε Μπιλοτάιτε, με βάση την οποία 
επιτρέπεται στους συνοριοφύλακες να 
ασκούν βία για να επαναπροωθήσουν 
τους μετανάστες σε συνοριακές διαβά-
σεις ή σε διπλωματικές αποστολές, όπου 
μπορούν να ζητήσουν άσυλο νόμιμα.
Μάλιστα για το θέμα αυτό, ο επικεφαλής 

της Συνοριοφυλακής της Λιθουανίας, Ρου-
στάμας Λιουμπαγιέβας, δήλωσε: 

«Σε όποιον επιχειρήσει να περάσει πα-
ράνομα στο λιθουανικό έδαφος θα του 
αρνηθούμε την είσοδο και θα τον οδηγή-
σουμε στο κοντινότερο διεθνές μεθορια-
κό φυλάκιο ελέγχου. Αποτρεπτικά μέτρα 
είναι δυνατόν να ληφθούν εναντίον όσων 
δε συμμορφώνονται».

Μάλιστα, ο επικεφαλής της Συνοριοφυ-
λακής της Λιθουανίας είπε στους δημοσι-
ογράφους, προσθέτοντας, ότι την πρώτη 
ημέρα εφαρμογής της διαταγής στάλθη-
καν πίσω στη Λευκορωσία 180 άτομα.

Για να έχουμε εικόνα των μεγεθών, ανα-
φέρουμε ότι στη Λιθουανία των 2,8 εκα-
τομμυρίων κατοίκων, το 2021 μπήκαν πα-
ράνομα 4.000 μετανάστες, ενώ το 2020 
είχαν μπει μόνο 81!

Όσον αφορά την κ. Ίλβα Γιόχανσον, που 
έχει κατηγορήσει την Ελλάδα επανειλημ-
μένα για επαναπροωθήσεις, όχι μόνο δεν 
είχε να πει τίποτα για τη Λιθουανία, αλλά 
φρόντισε να γνωστοποιήσει διά του εκ-
προσώπου της Επιτροπής Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ κ. Γ. Ανταλμπέρ την 
άποψή της, ότι «είναι καλή ιδέα η κατα-
σκευή φράχτη στα σύνορα Λιθουανίας 
– Λευκορωσίας», ενώ δεν παρέλειψε να 
επιρρίψει ευθύνες στον Λουκασένκο, για-
τί εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό!

Ενδιαφέρον για το θέμα έδειξε και ο εκ-
πρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής της ΕΕ, Πίτερ Στάνο, ο οποίος είπε, ότι 
έπειτα από συνομιλία του Ύπατου Εκπρο-
σώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, με τον Ιρα-
κινό ομόλογό του, το Ιράκ διαβεβαίωσε 
ότι θα αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις 
μεταξύ Βαγδάτης και Μινσκ. Σημειώνε-
ται ότι οι περισσότεροι μετανάστες που 
βρίσκονται στα σύνορα Λευκορωσίας – 
Λιθουανίας, είναι Ιρακινοί, που μεταβαί-
νουν αεροπορικώς στο Μινσκ χωρίς βίζα 
και εκείθεν στη Λιθουανία.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ΕΕ δείχνει 

εξαιρετική ευαισθησία στο θέμα της ει-
σόδου μερικών εκατοντάδων παράτυπων 

μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως 
είπε η κυρία Γιόχανσον, και για το λόγο 
αυτό συγκαλείται έκτακτο Συμβούλιο 
Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, στις 18 Αυ-
γούστου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα 
την εργαλειοποίηση των μεταναστών από 
το καθεστώς της Λευκορωσίας, κατά της 
Λιθουανίας. 

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέ-
ρος και εκπρόσωποι της Frontex, της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EASO) και 
της Europol.

Και ακριβώς εδώ έρχεται και αναρωτιέ-
ται κανείς:
-Γιατί η ΕΕ δεν έδειξε και δε δείχνει την 

ίδια ευαισθησία για την Ελλάδα;
-Γιατί δεν πιέζεται η Τουρκία, που στέλνει 

οργανωμένα κατά εκατοντάδες χιλιάδες 
και εκατομμύρια τους μετανάστες στην 
Ελλάδα, της οποίας το έδαφος είναι επί-
σης ευρωπαϊκό;

Επίσης, ευλόγως αναρωτιέται κανείς:
-Η ΕΕ θα επιβάλει κυρώσεις στον Λου-

κασένκο, για μερικές εκατοντάδες μετα-
νάστες που έστειλε στη Λιθουανία και 
τη Λετονία και δεν επιβάλει κυρώσεις 
στον Ερντογάν, που αποδεδειγμένα με αε-
ροσκάφη της ΤΗΥ φέρνει μετανάστες από 
τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής στην 
Κωνσταντινούπολη και εκείθεν, οργανω-
μένα και με τη συμμετοχή κρατικών υπη-
ρεσιών, τους στέλνει στην Ελλάδα;
Κάτι δεν κάνει καλά η ελληνική κυβέρ-

νηση στο θέμα και επιτρέπει στην ΕΕ να 
τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά στο ίδιο 
θέμα.
«Κάτι σάπιο συμβαίνει στο βασίλειο της 

Δανιμαρκίας» κύριοι εκεί στις Βρυξέλλες.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 
1960) είναι Έλληνας αξιωματικός εν απο-
στρατεία, πρώην πράκτορας της ΕΥΠ και 
μετέπειτα συγγραφέας και γεωστρατηγι-
κός αναλυτής

Δύο μέτρα  Δύο μέτρα  
και δύο σταθμά  και δύο σταθμά  

της ΕΕ στο της ΕΕ στο 
ΜεταναστευτικόΜεταναστευτικό



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  20 Αυγουστου, 2021 / August 20, 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
Τι συμβαίνει στο σώμα μας  Τι συμβαίνει στο σώμα μας  
όταν πίνουμε καθημερινά καφέόταν πίνουμε καθημερινά καφέ
ΟΟ  καφές όχι μόνο κρατά πολλούς από εμάς μακριά από την παράνοια, αλλά περιέχει επίσης πολλά οφέλη για καφές όχι μόνο κρατά πολλούς από εμάς μακριά από την παράνοια, αλλά περιέχει επίσης πολλά οφέλη για 

την υγεία μας, τόσα, που μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί δε βάζουμε τον καφέ στην καθημερινότητά μας, την υγεία μας, τόσα, που μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί δε βάζουμε τον καφέ στην καθημερινότητά μας, 
αν και κάποιοι από εμάς το κάνουν ήδη. Φυσικά, είναι πιο νόστιμος με λίγες κουταλιές ζάχαρης και κρέμας, αλλά αν και κάποιοι από εμάς το κάνουν ήδη. Φυσικά, είναι πιο νόστιμος με λίγες κουταλιές ζάχαρης και κρέμας, αλλά 
δυστυχώς τα οφέλη βρίσκονται στο μαύρο, σκέτο, αγνό καφέ.δυστυχώς τα οφέλη βρίσκονται στο μαύρο, σκέτο, αγνό καφέ.

Πριν σας πούμε τι συμβαίνει, όταν πίνετε καφέ κάθε πρωί που ξυπνάτε, είναι σωστό να αναφέρουμε ότι αν Πριν σας πούμε τι συμβαίνει, όταν πίνετε καφέ κάθε πρωί που ξυπνάτε, είναι σωστό να αναφέρουμε ότι αν 
αγοράζετε καφέ, προτιμήστε το βιολογικό, αν έχετε αυτή την επιλογή. Επιπλέον, προτιμήστε τον απλό καφέ, αγοράζετε καφέ, προτιμήστε το βιολογικό, αν έχετε αυτή την επιλογή. Επιπλέον, προτιμήστε τον απλό καφέ, 
χωρίς επιπλέον γεύσεις, καθώς αυτό θα μειώσει την επίδραση των θετικών του στοιχείων στον οργανισμό σας.χωρίς επιπλέον γεύσεις, καθώς αυτό θα μειώσει την επίδραση των θετικών του στοιχείων στον οργανισμό σας.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΦΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΤΕ ΚΑΦΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1. Ενισχύεται ο μεταβολισμός σας: 1. Ενισχύεται ο μεταβολισμός σας: Πρόκειται μάλλον για το νούμερο ένα λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο Πρόκειται μάλλον για το νούμερο ένα λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο 

από μια κούπα καφέ, αφού έχουμε ξυπνήσει και νιώθουμε λίγο ζαβλακωμένοι και απροετοίμαστοι για την ημέρα από μια κούπα καφέ, αφού έχουμε ξυπνήσει και νιώθουμε λίγο ζαβλακωμένοι και απροετοίμαστοι για την ημέρα 
μας. Αν και η ενέργεια που μας δίνει δε διαρκεί πολύ, είναι εξασφαλισμένο ότι θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε μας. Αν και η ενέργεια που μας δίνει δε διαρκεί πολύ, είναι εξασφαλισμένο ότι θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε 
σωστά τη μέρα μας. Επιπλέον, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να ξαναγεμίσουμε την κούπα μας!σωστά τη μέρα μας. Επιπλέον, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να ξαναγεμίσουμε την κούπα μας!  Οι έρευνες έχουν Οι έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι ο καφές βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού σας μετά τη γυμναστική! Συγκεκριμένα, έρευνα αποδείξει ότι ο καφές βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού σας μετά τη γυμναστική! Συγκεκριμένα, έρευνα 
δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied PhysiologyJournal of Applied Physiology ανακάλυψε ότι οι αθλητές αντοχής  ανακάλυψε ότι οι αθλητές αντοχής 
που έπιναν μια κούπα καφέ μετά από προπόνηση, επέδειξαν μια αύξηση κατά 66% στο μυϊκό γλυκογόνο, το που έπιναν μια κούπα καφέ μετά από προπόνηση, επέδειξαν μια αύξηση κατά 66% στο μυϊκό γλυκογόνο, το 
οποίο βοηθά το σώμα να αντικαταστήσει την ενέργεια που έχασε από τη γυμναστική.οποίο βοηθά το σώμα να αντικαταστήσει την ενέργεια που έχασε από τη γυμναστική.

2. Ο καφές βελτιώνει την εγκεφαλική υγεία: 2. Ο καφές βελτιώνει την εγκεφαλική υγεία: Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν βρει, ότι η κατανάλωση 3-5 Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν βρει, ότι η κατανάλωση 3-5 
φλιτζανιών την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Alzheimer και της άνοιας μέχρι και φλιτζανιών την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Alzheimer και της άνοιας μέχρι και 
65% στους άντρες και γυναίκες μέσης ηλικίας. Άλλες έρευνες έχουν βρει, ότι ένα φλιτζάνι καφέ μειώνει τον 65% στους άντρες και γυναίκες μέσης ηλικίας. Άλλες έρευνες έχουν βρει, ότι ένα φλιτζάνι καφέ μειώνει τον 
κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Πάρκινσον κατά 32-60%.κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Πάρκινσον κατά 32-60%.  Επιπροσθέτως, η κατανάλωση καφέ μπορεί να καταστείλει Επιπροσθέτως, η κατανάλωση καφέ μπορεί να καταστείλει 
ένα είδος νουκλεοτιδίου στον εγκέφαλο, γνωστό ως αδενοσίνη. Η αδενοσίνη μειώνει την πυροδότηση των ένα είδος νουκλεοτιδίου στον εγκέφαλο, γνωστό ως αδενοσίνη. Η αδενοσίνη μειώνει την πυροδότηση των 
νευρώνων και την απελευθέρωση σημαντικών νευροδιαβιβαστών όπως της ντοπαμίνης, της σεροτονίνης και της νευρώνων και την απελευθέρωση σημαντικών νευροδιαβιβαστών όπως της ντοπαμίνης, της σεροτονίνης και της 
νορεπινεφρίνης στον εγκέφαλο. Επειδή η καφεΐνη μπλοκάρει την αδενοσίνη, γι’ αυτό και αυξάνονται οι χημικές νορεπινεφρίνης στον εγκέφαλο. Επειδή η καφεΐνη μπλοκάρει την αδενοσίνη, γι’ αυτό και αυξάνονται οι χημικές 
ουσίες που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Τέλος, άλλες έρευνες έχουν βρει, ότι ο καφές αυξάνει τη γνωστική ουσίες που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Τέλος, άλλες έρευνες έχουν βρει, ότι ο καφές αυξάνει τη γνωστική 
λειτουργία, βελτιώνει τη διάθεση, το χρόνο απόκρισης, τη μνήμη και την εγρήγορση.λειτουργία, βελτιώνει τη διάθεση, το χρόνο απόκρισης, τη μνήμη και την εγρήγορση.

3. Σας κάνει να νιώθετε όμορφα!: 3. Σας κάνει να νιώθετε όμορφα!: Μια πρωτοποριακή έρευνα που έλαβε χώρα στη σχολή Δημόσιας Μια πρωτοποριακή έρευνα που έλαβε χώρα στη σχολή Δημόσιας 
Υγείας του Harvard απέδειξε ότι οι ενήλικοι άντρες και γυναίκες που έπιναν δύο με τέσσερα φλιτζάνια Υγείας του Harvard απέδειξε ότι οι ενήλικοι άντρες και γυναίκες που έπιναν δύο με τέσσερα φλιτζάνια 
καφέ την ημέρα είχαν 50% μικρότερο κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας, σε σύγκριση με εκείνους καφέ την ημέρα είχαν 50% μικρότερο κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας, σε σύγκριση με εκείνους 
που έπιναν ντεκαφεϊνέ ή καθόλου καφέ. Επιπλέον, ο καφές περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά και που έπιναν ντεκαφεϊνέ ή καθόλου καφέ. Επιπλέον, ο καφές περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά και 
ωφέλιμα θρεπτικά στοιχεία, όπως βιταμίνες Β1, Β2, Β3 και Β5, αλλά και μαγνήσιο και κάλιο. Όλα ωφέλιμα θρεπτικά στοιχεία, όπως βιταμίνες Β1, Β2, Β3 και Β5, αλλά και μαγνήσιο και κάλιο. Όλα 
τα θρεπτικά στοιχεία και η άνεση που νιώθετε μετά από λίγα φλιτζάνια καφέ θα σας κάνουν να τα θρεπτικά στοιχεία και η άνεση που νιώθετε μετά από λίγα φλιτζάνια καφέ θα σας κάνουν να 
νιώθετε γενικότερα πιο ευτυχισμένοι!νιώθετε γενικότερα πιο ευτυχισμένοι!

4. Έχετε μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης δερματικού καρκίνου: 4. Έχετε μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης δερματικού καρκίνου: Έρευνα που δημοσιεύτηκε Έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στο στο Journal of the National Cancer Institute Journal of the National Cancer Institute βρήκε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες, βρήκε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες, 
που κατανάλωσαν τέσσερα ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα, είχαν 20% λιγότερες που κατανάλωσαν τέσσερα ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα, είχαν 20% λιγότερες 
πιθανότητες ανάπτυξης κακοήθους μελανώματος, τη βαρύτερη μορφή δερματικού καρκίνου πιθανότητες ανάπτυξης κακοήθους μελανώματος, τη βαρύτερη μορφή δερματικού καρκίνου 
στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές πιστεύουν, ότι ο καφές βοηθά στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές πιστεύουν, ότι ο καφές βοηθά στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
δερματικού καρκίνου, εξαιτίας των πολλών αντιοξειδωτικών και φυτοχημικών στοιχείων.δερματικού καρκίνου, εξαιτίας των πολλών αντιοξειδωτικών και φυτοχημικών στοιχείων.

5. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικού καρκίνου: 5. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικού καρκίνου: Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
είναι ο έκτος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στον κόσμο και η τρίτη αιτία θανάτου είναι ο έκτος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στον κόσμο και η τρίτη αιτία θανάτου 
λόγω καρκίνου. Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι υπεύθυνο για το 90% της λόγω καρκίνου. Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι υπεύθυνο για το 90% της 
ανάπτυξης παθήσεων στο ήπαρ. Απλά και μόνο ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα ανάπτυξης παθήσεων στο ήπαρ. Απλά και μόνο ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα 
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξής του κατά 20%, τα δύο φλιτζάνια κατά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξής του κατά 20%, τα δύο φλιτζάνια κατά 
35% και τέσσερα ή περισσότερα κατά 50% (οι ειδικοί προτείνουν όχι παραπάνω 35% και τέσσερα ή περισσότερα κατά 50% (οι ειδικοί προτείνουν όχι παραπάνω 
από 400 mg καφέ την ημέρα – δηλαδή τέσσερα το πολύ φλιτζάνια).από 400 mg καφέ την ημέρα – δηλαδή τέσσερα το πολύ φλιτζάνια).

6. Ο καφές βοηθά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2: 6. Ο καφές βοηθά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2: 
Σύμφωνα με μια έρευνα από το Harvard, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν Σύμφωνα με μια έρευνα από το Harvard, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν 
ένα παραπάνω φλιτζάνι καφέ την ημέρα απ’ όσο έπιναν συνήθως, στο ένα παραπάνω φλιτζάνι καφέ την ημέρα απ’ όσο έπιναν συνήθως, στο 
πέρας τεσσάρων χρόνων είχαν 11% λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης πέρας τεσσάρων χρόνων είχαν 11% λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης 
διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με εκείνους που συνέχιζαν να πίνουν τη διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με εκείνους που συνέχιζαν να πίνουν τη 
συνηθισμένη τους ποσότητα καφέ. Επίσης, η ίδια έρευνα ανακάλυψε συνηθισμένη τους ποσότητα καφέ. Επίσης, η ίδια έρευνα ανακάλυψε 
ότι εκείνοι που μείωναν την κατανάλωση καφέ πάνω από ένα φλιτζάνι ότι εκείνοι που μείωναν την κατανάλωση καφέ πάνω από ένα φλιτζάνι 
ημερησίως, αύξαναν το ρίσκο κατά 17%.ημερησίως, αύξαναν το ρίσκο κατά 17%.

Τώρα που είστε εφοδιασμένοι/ες με όλη τη γνώση για τα οφέλη του Τώρα που είστε εφοδιασμένοι/ες με όλη τη γνώση για τα οφέλη του 
καφέ, ελπίζουμε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε αυτό το νόστιμο… καφέ, ελπίζουμε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε αυτό το νόστιμο… 
φαρμακευτικό ρόφημα!φαρμακευτικό ρόφημα!

© Εναλλακτική Δράση (enallaktikidrasi.com)© Εναλλακτική Δράση (enallaktikidrasi.com)

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 23 août au dimanche 29 août 2021 · from monday august 23rd to sunday august 29th 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

AMARANTEAMARANTE
Amaranth (Vlita)Amaranth (Vlita)
bottebotte

YOGOURTS ASTROYOGOURTS ASTRO
YogurtsYogurts

12x100g 12x100g 

OLIVES KALAMATA JUMBO OROSOLIVES KALAMATA JUMBO OROS
2L2L

CAFÉ GREC PAPAGALOSCAFÉ GREC PAPAGALOS
Greek CoffeeGreek Coffee

454g454g

PAIN BLANC OU BLÉ ENTIER GADOUAPAIN BLANC OU BLÉ ENTIER GADOUA
White or Whole Wheat Bread White or Whole Wheat Bread 

675g 675g 

DE RABAIS · OFF

DORADES MÉDITERRANÉENNESDORADES MÉDITERRANÉENNES
FRAÎCHES NETTOYÉESFRAÎCHES NETTOYÉES

Fresh Cleaned Mediterranean PorgiesFresh Cleaned Mediterranean Porgies
17.61/kg17.61/kg

YOGOURT GLACÉS CHAPMAN’SYOGOURT GLACÉS CHAPMAN’S
Frozen YogurtFrozen Yogurt

2L2L

FROMAGE ROMANOFROMAGE ROMANO
CheeseCheese

17.61/kg17.61/kg
ITALIE

TOMATES EN DÉS LA SAN MARZANOTOMATES EN DÉS LA SAN MARZANO
Diced TomatoesDiced Tomatoes
398ml398ml

CREVETTES CRUES CREVETTES CRUES 
DÉVEINÉES DÉVEINÉES 
OCEAN MARKETOCEAN MARKET
Raw Deveined Raw Deveined 
ShrimpsShrimps
41/50 - 340g41/50 - 340g

POITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉEPOITRINE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉE
Fresh Boneless Chicken BreastFresh Boneless Chicken Breast
9.90/kg9.90/kg

CHOU-FLEURCHOU-FLEUR
CauliflowerCauliflower

ÉPIS DE MAÏSÉPIS DE MAÏS
CorncobsCorncobs

FIGUES NOIRES GRECQUESFIGUES NOIRES GRECQUES
Greek Black FigsGreek Black Figs
boîte/boxboîte/box GRÈCE
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ο δρόμος που μπορείς να διασχίσεις  
χωρίς όμως να σταματήσεις καθόλου

Ένας από τους πιο παράξενους 
δρόμους στον κόσμο βρίσκεται 

στην Εσθονία. Μπορεί το μεγαλύτερο 
μέρος του να ανήκει στη χώρα της 

Βαλτικής, αλλά σε μια μικρή έκταση 
περνάει έδαφος υπό ρωσική κατοχή. 
Δεν μπορείτε να τον διασχίζετε με τα 

πόδια και αν περάσετε με αυτοκίνητο 

και σταματήσετε, το πιθανότερο είναι 
πως θα σας συλλάβουν.
Βρίσκεται στο χωριό Ποποβίτσα και το 

όνομά του είναι Saatse Boot. 
Η ιστορία του με αυτή την παράξενη 

ιδιαιτερότητα ξεκίνησε το μακρινό 1944, 
όταν ο Στάλιν κατάφερε να πάρει τη 
χώρα από τους Γερμανούς ναζί και να 

χαράξει ξανά τα σύνορα. 
Ένας Ρώσος αγρότης όμως επέλεξε 

να διατηρήσει το αγρόκτημά του σε 
ρωσικό έδαφος, ενώ η γη που τον 
περίκλειε θα ήταν εσθονική. Αλλά αφού 
η Εσθονία ανήκε από εκεί και πέρα στη 
Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά είχαν λίγη 
σημασία τότε.
Όλοι μπορούσαν να περάσουν το 

δρόμο ελέυθερα. Όμως η Εσθονία έγινε 
ανεξάρτητο κράτος το 1991, μετά την 
πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. 
Το συγκεκριμένο κομμάτι γης έγινε 

σύνορο μεταξύ των δύο κρατών, με το 
Κρεμλίνο να επιτρέπει στους Εσθονούς 
να περνούν από το σημείο (όχι πεζοί) 
αλλά χωρίς να σταματούν. 
Άλλωστε, Εσθονοι και Ρώσοι 

συνοριοφύλακες παρακολουθούν 
συνεχώς το δρόμο, που παρόλο που 
είναι πλέον τουριστικό αξιοθέατο, δεν 
υπάρχει στους ηλεκτρονικούς χάρτες, 
και επιβάλλουν βαριά πρόστιμα σε 
όποιον παραβλέψει τον κανόνα της μη 
στάθμευσης στο δρόμο.

© e-radio.gr

Σταθμός τρένου έγινε εστιατόριο με στιλ  
που θυμίζει εποχή μεσοπολέμου
Έναν πρώην χώρος φύλαξης 

αποσκευών ταξιδιωτών με τρένο 
στο Μάντισον των ΗΠΑ, μετέτρεψε 
το -με έδρα το Μπρούκλιν- στούντιο 
Home Studios, σε χώρους εστίασης, που 
φέρνουν στον νου «τη χρυσή εποχή των 
ταξιδιών με τρένο».
Πίσω από έναν παλιό σιδηροδρομικό 

σταθμό στην πρωτεύουσα της Πολιτείας 
του Ουισκόνσιν, το The Harvey 
Restaurant είναι ένα -με εμβαδόν 
σχεδόν 465 μέτρων- εστιατόριο, που 
γνέφει στην κουλτούρα των κλαμπ-
εστιατορίων της Μεσοδυτικής Πολιτείας 
τις δεκαετίες του 1930 και 1940.
Και στους δύο ορόφους του πρώην 

κτηρίου φύλαξης αποσκευών, 
σερβίρεται αμερικανική κουζίνα, ενώ 
κάθε ένας από αυτούς έχει το δικό 
του μπαρ. Επιπλέον, χώροι για γεύμα 
υπάρχουν σε ένα περικλεισμένο με 
γυαλί τμήμα μιας από τις κλειστές 
πλατφόρμες του σταθμού και σε ένα 
βαγόνι συρμού της δεκαετίας του 1960, 
που είναι αραγμένο στις ράγες.

Πολλά από τα αρχικά χαρακτηριστικά 
του κτηρίου έχουν διατηρηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκών 
της οροφής, των παραθύρων και των 
συρόμενων θυρών του σταθμού.
«Ο βασικός στόχος του Home Studios 

ως προς το The Harvey House ήταν η 
δημιουργία ενός ζεστού και δελεαστικού 
εστιατορίου, που παντρεύει την οικεία 
άνεση ενός κλαμπ του Ουισκόνσιν όπου 
μπορούσε κανείς να γευματίσει, με 
μια μοναδική εμπειρία μετακίνησης, 
που φέρνει στο νου τη χρυσή εποχή 
των ταξιδιών 
με τρένο» 
είπαν από το 
στούντιο.
Το Home 

Studios 
ιδρύθηκε το 
2009 από 
τον πρώην 
επιμελητή 
εκδόσεων Oliver 
Haslegrave.

© naftemporiki.gr

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS
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Οι υδρογονάνθρακες μπορούν να 
στηρίξουν οικονομικά και τις ΑΠΕ
Όπως είναι γνωστό, έχει ιδρυθεί στην 

Ελλάδα «Ταμείο Αλληλεγγύης Γενε-
ών» που σκοπό έχει να συγκεντρώσει –με 
βάση το νορβηγικό πρότυπο– τα έσοδα 
από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων (κυρίως φυσικό αέριο) 
προς όφελος των ασφαλιστικών ταμείων 
συντάξεων των επερχόμενων γενεών. 

Δυστυχώς, το ταμείο αυτό, ως συνήθως, 
ιδρύθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, πριν 
καν ανακαλυφθεί το πρώτο νέο ελληνικό 
κοίτασμα υδρογονανθράκων!

Ηλίας Κονοφάγος* 
© slpress.gr 

Στη Νορβηγία, το Ταμείο Υδρογοναν-
θράκων δημιουργήθηκε 20 χρόνια μετά 
την ανακάλυψη του πρώτου κοιτάσματος 
πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, που 
ήταν το γιγαντιαίο κοίτασμα «Εκοφίσκ». 
Στη συνέχεια, επί 20 χρόνια, τα έσοδα 
από τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
επαναχρησιμοποιήθηκαν για επενδύ-
σεις στην ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων, 
μέσω της κρατικής νορβηγικής εταιρείας 
Statoil, έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουν 
περαιτέρω τα έσοδα του κράτους. Μετά 
τη λήξη της πρώτης 20ετίας εκμεταλλεύ-
σεων, ιδρύθηκε και καθιερώθηκε το νορ-
βηγικό μοντέλο του ταμείου αλληλεγγύης 
γενεών.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η περιπέτεια 
ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογοναν-
θράκων, μέσω ερευνητικών επενδύσεων 
πετρελαϊκών εταιρειών, άρχισε με μεγάλη 
καθυστέρηση και με εξίσου μεγάλα εμπό-
δια. Και ενώ φαινόταν πως η Ελλάδα θα 
ακολουθούσε την Κύπρο, την Αίγυπτο και 
το Ισραήλ, θέτοντας ως προτεραιότητα 
την ανάδειξη, το συντομότερο δυνατόν, 
του ορυκτού πλούτου, η σημερινή κυβέρ-
νηση ανέκρουσε πρύμνα. Υπενθυμίζουμε 
και τις επιλογές του υπουργείου Ενέργει-
ας και τη δήλωση Δένδια.

Κι αυτό, παρότι τα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θεω-
ρούνται μεγάλης σημασίας για να εξα-
σφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού της 
Ευρώπης τις επόμενες δεκαετίες. 
Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν (πιθανό-

τητες 50%) ότι τα αναμενόμενα καθαρά 
κρατικά έσοδα θα μπορούσαν σε ορίζο-
ντα 40ετίας να φθάσουν στο επίπεδο των 
250 δισ. ευρώ. 

Κι αυτό, όταν η ΕΕ –ως εκ τούτου και η 
Ελλάδα– έχει θέσει ως κύριο ενεργειακό 
στόχο την καθιέρωση το έτος 2050 ενός 
μείγματος παραγωγής ενέργειας, που θα 

εξασφαλίζει μηδενικές εκπομπές αερίων 
διοξειδίου του άνθρακα.

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Το πρώτο ερώτημα που τίθεται, για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου, είναι 
από που θα αντλήσει η Ελλάδα τους ανα-
γκαίους πόρους για την πραγματοποίηση 
των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών 
(αναβάθμιση ΑΠΕ στις μεταφορές, ανα-
βάθμιση κατοικιών και κτιρίων, αναβάθ-
μιση ενεργειακού μείγματος μέσω και της 
αντικατάστασης των μονάδων στερεών 
καυσίμων λιγνίτη με φυσικό αέριο κ.λπ.) 
ώστε να επιτευχθεί ο πολυπόθητος στό-
χος ύπαρξης μηδενικών εκπομπών άν-
θρακα.
Το δεύτερο ερώτημα είναι, εάν ο στόχος 

αυτός είναι πράγματι πραγματοποιήσιμος, 
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε 
ελληνικό. Οι περισσότεροι ανά τον κόσμο 
αναλυτές συμφωνούν, ότι η στήριξη της 
μεταβλητότητας παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) 
είτε από ενεργειακές πηγές φυσικού αε-
ρίου, είτε από άλλες μορφές παραγωγής 
καθαρής ενέργειας (π.χ. Πυρηνικής Ενέρ-
γειας όπως στη Γαλλία) διαφαίνεται απα-
ραίτητη για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό 
βέβαια, έχοντας ως δεδομένο ότι μια 
μαζική μεσοπρόθεσμα αποθήκευση ενέρ-
γειας από ΑΠΕ (π.χ. μέσω μπαταριών) δεν 
είναι -τουλάχιστον προς το παρόν- πραγ-
ματοποιήσιμη.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι 

η ανάγκη χρηματοδότησης της αναβάθ-
μισης των ΑΠΕ στην ΕΕ έχει οδηγήσει 
ορισμένες χώρες σε πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, όπως αυτή της εξέγερσης των 
«Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία, η οποία 

ως γνωστόν προκλήθηκε από την επιβολή 
«Φορολογίας Άνθρακα» στη βενζίνη, στο 
πετρέλαιο κίνησης, στο φυσικό αέριο κ.λπ. 
Η εξέγερση αυτή δημιούργησε σοβαρά 
προβλήματα στη γαλλική οικονομία επί 
αρκετούς μήνες, παρότι η πρόθεση της 
γαλλικής κυβέρνησης είχε αποκλειστικό 
στόχο την εξασφάλιση των απαραίτητων 
πόρων, για μία συντομότερη μετάβαση 
σε καθαρότερο ενεργειακό μείγμα μέσω 
των ΑΠΕ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα, που μα-

στίζεται ακόμη από την οικονομική λιτό-
τητα, την υψηλή φορολογία των επιχει-
ρήσεων και το συγκριτικά υψηλό κόστος 
ενέργειας, η εξασφάλιση πόρων μέσω πε-
ραιτέρω φορολογίας για τη βελτίωση του 

εσωτερικού ενεργειακού μείγματος κατα-
νάλωσης, είναι οικονομικά και κοινωνικά 
δυσβάσταχτο, αν όχι ανέφικτο.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε 
ότι στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα η δυνα-
τότητα ενός ιστορικού συμβιβασμού, με-
ταξύ των οικολογικών οργανώσεων που 
τάσσονται δυναμικά εναντίον των ελλη-
νικών εξορύξεων υδρογονανθράκων και 
των αντίστοιχων κρατικών φορέων, που 
προωθούν τις επενδύσεις ανάδειξης του 
ελληνικού ορυκτού πλούτου μέσω πετρε-
λαϊκών εταιρειών.
Αυτός ο συμβιβασμός νομίζουμε ότι θα 

μπορούσε να επιτευχθεί, εάν ένα μεγάλο 
μέρος από τα σημαντικότατα αναμενόμε-
να κρατικά έσοδα που θα προκύψουν από 
την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων (ιδιαίτερα κοιτασμάτων 
καθαρού οικολογικά βιογενούς φυσικού 
αερίου) διοχετευθούν στην επέκταση της 
χρήσης των ΑΠΕ σε εθνικό επίπεδο.

*O Δρ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος είναι Χημι-
κός Μηχανικός και μέλος της Επιτροπής 
Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι 
εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης 
Υδρογονανθράκων της Εταιρίας Flow 
Energy S.A. Διετέλεσε Γενικός Διευθυ-
ντής Έρευνας & Παραγωγής Κοιτασμά-
των Υδρογονανθράκων της Ελληνικά Πε-
τρέλαια Α.Ε. Είναι Eisenhower Fellow των 
ΗΠΑ στον τομέα της Οικονομίας Έρευνας 
& Παραγωγής Υδρογονανθράκων και 
ειδικότερα του Ενεργειακού Τομέα. Έχει 
διεθνή παρουσία με πλέον των 200 επι-
στημονικών ανακοινώσεων.

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  
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Serving 
the 
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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
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ΠΑΤΡΊΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ 
προσωπικοτήτων της 

αρχαιότητας (μεταξύ άλλων, 
του Αλκαίου, του Αρίονος, 
της Σαπφούς, του Πιττακού 
του Μυτιληναίου, του 
Θεόφραστου και του Ελλάνικου), 
η Λέσβος κατοικήθηκε από τους 
Παλαιολιθικούς Χρόνους, γνώρισε 
δε περιόδους ακμής, ευημερίας 
και οικονομικής άνθησης, αλλά και 
καταστροφές, καθώς δοκιμάστηκε 
από ξενικές επιδρομές.
Η πολυκύμαντη αυτή διαδρομή 

της Λέσβου στο διάβα του 
χρόνου, αποτυπώνεται ανάγλυφα 
στο κάστρο (φρούριο) της 
Μυτιλήνης, που είναι χτισμένο σε 
ένα μικρό λόφο της γοητευτικής 
πρωτεύουσας, του τρίτου σε 
μέγεθος ελληνικού νησιού.
Στο εσωτερικό του κάστρου, 

που υπήρξε ένα από τα 
ισχυρότερα της Ανατολικής 
Μεσογείου, έχουν αποκαλυφθεί 
κτίσματα της Αρχαϊκής και της 
Κλασικής Περιόδου, κατάλοιπα 
Μεσαιωνικών Χρόνων και κτίσματα 

της Οθωμανικής Περιόδου.
Ο αρχικός (βυζαντινός) πυρήνας 

του κάστρου πιστεύεται ότι 
χτίστηκε πάνω στην αρχαία 
ακρόπολη.
Οι πρώτες σημαντικές επεμβάσεις 

έγιναν το 1373 από το γενουάτη 
άρχοντα Φραγκίσκο Γατελούζο.
Ακολούθησαν και άλλες 

επεμβάσεις και προσθήκες, με 
κυριότερη την τουρκική, του έτους 
1677.
Από μορφολογικής απόψεως, το 

κάστρο της Μυτιλήνης χωρίζεται 

στην Ακρόπολη (Επάνω Κάστρο), 
τον Κυρίως Περίβολο (Μεσαίο 
Κάστρο) και τον Κατώτερο 
Περίβολο (Κάτω Κάστρο).
Πέραν του κάστρου, τη μακρά 

ιστορική διαδρομή της Μυτιλήνης 
και την αίγλη του παρελθόντος 
φανερώνουν οι αρχαιολογικοί 
χώροι, τα αξιόλογα οικοδομήματα 
των Μεσαιωνικών Χρόνων και 
της Οθωμανικής Περιόδου, 
οι επιβλητικές εκκλησίες, τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά και τα 
σπουδαία μουσεία.

Κάστρο Μυτιλήνης: Η αίγλη του παρελθόντος
Η πολυκύμαντη διαδρομή της Λέσβου στο διάβα του χρόνου αποτυπώνεται 
ανάγλυφα στο κάστρο (φρούριο) της Μυτιλήνης, που είναι χτισμένο σε ένα μικρό 
λόφο της γοητευτικής πρωτεύουσας, του τρίτου σε μέγεθος ελληνικού νησιού

Το κάστρο της Μυτιλήνης (πηγή: Γιάννης Τούντας) Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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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!

ΚΑΝΑΔΑΣ

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί  
για τους ομοσπονδιακούς  
δημόσιους υπάλληλους
Αλλιώς κινδυνεύουν με απόλυση

Ο υπουργός μεταφορών Ομάρ Αλ-
γκάμπρα ανακοίνωσε, ότι η ομο-

σπονδιακή κυβέρνηση θα απαιτήσει σύ-
ντομα να εμβολιαστούν όλοι οι δημόσιοι 
υπάλληλοι – μια εντολή που είπε ότι θα 
εφαρμοστεί επίσης από τις εταιρείες 
του στέμματος και άλλες ομοσπονδιακά 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις τις επόμενες 
εβδομάδες.

Ενώ το ποσοστό εμβολιασμού του 
Καναδά είναι από τα υψηλότερα στον 
κόσμο – το 81 % όλων των επιλέξιμων 
Καναδών είχαν τουλάχιστον μία δόση – 
ο Alghabra είπε ότι η χώρα «πρέπει να 
καταφέρει περισσότερα. Πρέπει να προ-
σεγγίσουμε όσο περισσότερους Κανα-
δούς μπορούμε», είπε.

Μετά από μεγάλα ποσοστά Καναδών 
που εμβολιάζονταν τον Απρίλιο και το 
Μάιο, ο αριθμός των νέων πρώτων δό-
σεων που χορηγούνται καθημερινά έχει 
μείνει πολύ κάτω από 100.000 από τα 
μέσα Ιουνίου.
Υπάρχουν ακόμη περισσότεροι από 5,7 

εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 12 ετών 
που έχουν επιλέξει να εγκαταλείψουν 
ένα πλάνο εντελώς ή να περιμένουν για 
αργότερα. Ο αριθμός των μη εμβολια-
σμένων Καναδών είναι περίπου ισοδύ-
ναμος με όλους όσοι ζουν στις μητρο-
πολιτικές περιοχές Βανκούβερ, Κάλγκαρι 
και Έντμοντον μαζί.
Από τον επόμενο μήνα, το εμβόλιο θα 

καταστεί υποχρεωτικό για τους ομο-
σπονδιακούς υπαλλήλους και εκείνους 
που εργάζονται σε ορισμένους ομο-
σπονδιακά ρυθμιζόμενους κλάδους (αε-
ροπορικές εταιρείες και σιδηρόδρομοι, 
μεταξύ άλλων) σε μια προσπάθεια να 
μεγαλώσουν τα ποσοστά εμβολιασμού.
Η κυβέρνηση λέει πως «αναμένει» ότι 

άλλοι εργοδότες σε ομοσπονδιακά ρυθ-
μιζόμενους τομείς – όπως οι τραπεζικοί, 
ραδιοτηλεοπτικοί και τηλεπικοινωνιακοί 
– θα απαιτήσουν εμβολιασμό για τους 
υπαλλήλους τους. 
«Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με αυ-

τούς τους εργοδότες για να εξασφαλίσει 
αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε η κυβέρ-
νηση σε δελτίο Τύπου που ανακοίνωσε 
τη νέα εντολή.
Υπάρχουν περισσότεροι από 300.000 

ομοσπονδιακοί δημόσιοι υπάλληλοι και 
δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που 
εργάζονται σε βιομηχανίες, που εμπί-
πτουν στον ομοσπονδιακό κώδικα εργα-
σίας. Ο Αλγκάμπρα είπε ότι η κυβέρνηση 
θα συνεργαστεί ταχέως με τα συνδικάτα 

δημόσιων υπηρεσιών και τους εργοδό-
τες για να επιτύχει την εντολή «μέχρι το 
τέλος Οκτωβρίου» το αργότερο.

Η Συμμαχία Δημόσιων Υπηρεσιών του 
Καναδά – η οποία εκπροσωπεί περισσό-
τερους από 215.000 εργαζόμενους, κυ-
ρίως σε ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενους 
τομείς – χαιρέτισε την ανακοίνωση και 
είπε ότι θα βοηθήσει στη διατήρηση της 
ασφάλειας των εργαζομένων και του κοι-
νού.
«Το PSAC υποστηρίζει μέτρα για την αύ-

ξηση των ποσοστών εμβολιασμού, συ-
μπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
εμβολιασμού για τους ομοσπονδιακούς 
υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας για 
την προστασία των μελών μας, των συ-
ναδέλφων τους και των κοινοτήτων μας», 
δήλωσε ο πρόεδρος του PSAC Chris 
Aylward σε δήλωση.

Πρόσθεσε ότι κάθε πληροφορία που 
συλλέγεται ως μέρος της επικείμενης 
εντολής εμβολίου πρέπει να σέβεται το 
«νόμιμο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής» 
των εργαζομένων.

Αυτό δεν είναι σύσταση. Ο υπουργός 
Διακυβερνητικών Υποθέσεων Dominic 
Leblanc είπε ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και ορισμένοι υπάλληλοι σε ομο-
σπονδιακά ρυθμιζόμενους τομείς, πρέ-
πει να συμμορφωθούν με την εντολή 
εμβολίου ή να κινδυνεύσουν να χάσουν 
τη δουλειά τους.

Πέρα από την υποχρεωτική απαίτηση 
εμβολιασμού για τους ομοσπονδιακούς 
υπαλλήλους, είπε ο Alghabra, μια παρό-
μοια εντολή θα επεκταθεί σε «ορισμέ-
νους ταξιδιώτες». Ξεκινώντας σύντομα, 
όλοι οι εμπορικοί αεροπορικοί ταξιδιώ-
τες και επιβάτες σε δια-επαρχιακά τρέ-
να και μεγάλα θαλάσσια σκάφη με δι-
ανυκτέρευση (όπως κρουαζιερόπλοια) 
θα πρέπει να εμβολιαστούν, είπε ο 
Alghabra. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία 
για ένα τέταρτο κύμα COVID-19 καθώς 
τα κρούσματα αρχίζουν να ανεβαίνουν 
ξανά σε μεγάλο μέρος του Καναδά, με 
την αύξηση να προέρχεται συντριπτι-
κά από μη εμβολιασμένους στις δυτι-
κές επαρχίες. Με το τέταρτο κύμα νέων 
λοιμώξεων να πλησιάζει τον Καναδά τις 
επόμενες εβδομάδες, οι ειδικοί λένε ότι 
η ενίσχυση της κάλυψης των εμβολίων 
θα προστατεύσει το σύστημα υγειονο-
μικής περίθαλψης της χώρας, από το 
να κατακλυστεί ξανά από ασθενείς με 
COVID-19. Υπήρξαν μια σειρά «σημαντι-
κών» περιπτώσεων μεταξύ των πλήρως 
εμβολιασμένων, αλλά τα πρώτα δεδομέ-
να υποδηλώνουν ότι εκείνα με δύο δό-
σεις εμβολίου COVID-19 είναι πολύ λιγό-
τερο πιθανό να χρειαστούν νοσηλεία ή 
να πεθάνουν από τον ιό.

Οι υποστηρικτές των υποχρεωτικών 
εμβολιασμών υποστηρίζουν, ότι είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυ-
χθεί ανοσία αγέλης, να προστατευθεί 
η συλλογική υγεία των Καναδών και να 
απαλλαγεί η χώρα από μια πολύ σοβαρή 
ασθένεια. 

Σχεδόν καθολική κάλυψη εμβολίων έχει 
εξαλείψει άλλες ασθένειες, όπως η πο-
λιομυελίτιδα και ο τέτανος. Οι επικριτές, 
εν τω μεταξύ, λένε ότι η απαίτηση εμβο-
λίων είναι μια βαριά προσέγγιση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε διάκριση ενα-
ντίον των μη εμβολιασμένων.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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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

Ο Τζο Μπάιντεν θα προτιμούσε να 
είχε μια προεδρία ανάλογη με αυτή 

του Ρούζβελτ, του Τρούμαν ή του Λίντον 
Τζόνσον. Δηλαδή, μια προεδρία που να 
έμενε στη συλλογική μνήμη, ως συνώνυμη 
με τη μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και συνοχή. 

Παναγιώτης Σωτήρης
© in.gr

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, η 
προεδρία του θυμίζει από ορισμένες 
πλευρές αυτή του Τζέραλντ Φορντ, καθώς 
διαχειρίζεται ουσιαστικά μια ταπεινωτική 
ήττα των ΗΠΑ. Μια ήττα που οι όροι της 
δε διαμορφώθηκαν επί των ημερών του 
στο Λευκό Οίκο, αλλά τα προηγούμενα 
χρόνια, όμως αυτός χρεώνεται ουσιαστικά 
την τελική έκβαση. 

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το 
Αφγανιστάν ήταν μια ειλημμένη 
απόφαση, ήδη από την προεδρία του 
Ντόναλντ Τραμπ. Είχε γίνει σαφές, ότι δεν 
υπήρχε κάποιο περιθώριο η αμερικανική 
στρατιωτική παρουσία να τροποποιήσει 
ριζικά το συσχετισμό δύναμης και 
αναγκαστικά έπρεπε να δρομολογηθεί 
μια πολιτική λύση, που να περιλαμβάνει 
και αυτούς εναντίον των οποίων έγινε 
ουσιαστικά ο πόλεμος: τους Ταλιμπάν.

Αυτό οδήγησε στις διαπραγματεύσεις 
των ΗΠΑ με τους Ταλιμπάν και στην 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, την 
οποία αποφάσισε να ολοκληρώσει ο Τζο 
Μπάιντεν με την ανακοίνωσή του για 
αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν 
μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, ακριβώς 
είκοσι χρόνια μετά την επίθεση στους 
Δίδυμους Πύργους, ανακοίνωση που 
μάλιστα εμπεριείχε και μια καθυστέρηση 
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ  
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Ο αμερικανικός σχεδιασμός στηριζόταν 

στο ότι η κυβέρνηση του Αφγανιστάν 
και οι 300.000 των ενόπλων δυνάμεων, 

εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων από τις 
ΗΠΑ, μπορούσε να αντέξει, τουλάχιστον 
σε κρίσιμες περιοχές όπως η Καμπούλ, 
ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ο 
σχεδιασμός που είχε επικυρωθεί στις 
διαπραγματεύσεις στη Ντόχα, στις οποίες 
συμμετείχαν και οι Ταλιμπάν, για μια 
ομαλή πολιτική  μετάβαση στη χώρα.

Όμως, αυτό που παράβλεπε αυτός 
ο σχεδιασμός, ήταν το πόσο γρήγορα 
θα κατέρρεε αυτό που αποτελούσε 
μέχρι τώρα τον «κρατικό μηχανισμό» 
στο Αφγανιστάν, ενόψει της οριστικής 
αποχώρησης των αμερικανών και των 
άλλων δυτικών.

Οι Ταλιμπάν εδώ και μήνες είχαν 
αρχίσει μια πολύπλευρη προσπάθεια 
για την επιστροφή στην εξουσία. Αυτό 
περιλάμβανε την ανακατάληψη περιοχών 
βήμα – βήμα και μια πολύ συστηματική 
προσπάθεια να περάσουν το μήνυμα «μη 
μας πολεμήσετε και δε θα σας πειράξουμε», 
παράλληλα με διπλωματικές κινήσεις, 
ώστε να κατοχυρωθούν ως συνομιλητές 
της διεθνούς κοινότητας.
Την ίδια στιγμή αποδεικνυόταν, ότι η 

κυβέρνηση στην Καμπούλ δεν είχε τη 
δυνατότητα να διεξάγει πραγματικά 
πόλεμο με τους Ταλιμπάν, ακόμη και 
στο βαθμό που θα απαιτείτο για να 
τους υποχρεώσει να μοιραστούν την 

εξουσία. Οι διοικητές των στρατιωτικών 
μονάδων, όπως και οι επαρχιακοί 
κρατικοί αξιωματούχοι, προτιμούσαν να 
κάνουν συμφωνίες με τους Ταλιμπάν για 
να εξασφαλίσουν την ασφαλή αποχώρησή 
τους, παρά να διεξάγουν μεγάλης κλίμακας 
αντίσταση, που άλλωστε φάνταζε μάταιη.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το 
γεγονός, ότι οι ΗΠΑ επέλεξαν [με 
δρομολογημένη την αποχώρησή των 
δυνάμεών τους], να μην προχωρήσουν 
σε αεροπορικές επιθέσεις, το βασικό 
μέσο με το οποίο θα μπορούσαν να 
καθυστερήσουν την προέλαση των 
Ταλιμπάν, παρότι είχαν διαμηνύσει ότι 

ακόμη και εάν αποχωρήσουν οι δυνάμεις 
τους θα διατηρούσαν την επιλογή 
των αεροπορικών επιθέσεων ανοιχτή. 
Πιθανώς σε αυτό να μέτρησε το γεγονός, 
ότι ακόμη και αεροπορικές επιθέσεις 
(που κυρίως είναι αποτελεσματικές 
στο να καταστρέφουν υποδομές) δε 
θα μπορούσαν να ανατρέψουν τον 
πραγματικό συσχετισμό δύναμης που 
αποτυπώθηκε στην πτώση της Καμπούλ.

Οι ίδιοι οι Ταλιμπάν, που είχαν ήδη 
από καιρό αναγνωριστεί ως μέρος της 
πολιτικής διαδικασίας, μπορούσαν να 
επενδύσουν όλον αυτό τον καιρό στη 
γείωση που ποτέ δεν έχασαν στο Νότο 
της χώρας και στο μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού που είναι Παστούν και στο 
γεγονός ότι η κυβέρνηση στην Καμπούλ 
φάνταζε ως ανδρείκελο των δυνάμεων 
κατοχής, ενώ την ίδια ώρα φάνηκαν 
αρκετά ευέλικτοι στον τρόπο με τον 
οποίο προσπάθησαν να καθησυχάσουν 
γειτονικές χώρες αλλά και τη Ρωσία και 
την Κίνα, ότι δεν πρόκειται να κάνουν 
το Αφγανιστάν ορμητήριο για ένοπλες 
ισλαμικές οργανώσεις. Παράλληλα, με 
κάθε περιοχή που κέρδιζαν αλλά και με 
κάθε μονάδα των κυβερνητικών δυνάμεων 
με την οποία έρχονταν σε συμφωνία, 
μπορούσαν να αποκτούν ολοένα και 
περισσότερο και καλύτερο εξοπλισμό. 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ
Όλα αυτά οδήγησαν στις εικόνες που 

είδαμε στις 15 Αυγούστου. Οι Ταλιμπάν 
να φτάνουν στην Καμπούλ, συναντώντας 
ολοένα και μικρότερη αντίσταση, ο 
Αφγανός πρόεδρος να εγκαταλείπει 
τη χώρα και οι ΗΠΑ να πρέπει να 
διαχειριστούν ένα πολύ πιο σύντομο 
χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, με την 
αμερικανική σημαία να υποστέλλεται από 
την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ και 
ελικόπτερα να κάνουν την εκκένωση, σε 
μια εικόνα που έμοιαζε με επανάληψη 
αυτής της 30ης Απριλίου του 1975, όταν 
οι τελευταίοι διπλωμάτες και λοιπό 
προσωπικό εγκατέλειπαν την πρεσβεία 
των ΗΠΑ στη Σαϊγκόν με ένα ελικόπτερο 
που τους παραλάμβανε από την ταράτσα. 
Και αυτό, παρότι ο Τζο Μπάιντεν 

είχε επιμείνει λίγες εβδομάδες πριν 
ότι: «Δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια 
περίσταση όπου θα δείτε ανθρώπους 
να απομακρύνονται από την οροφή μιας 
πρεσβείας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν».
Ο συμβολισμός της αποτυχίας των ΗΠΑ 

είναι τεράστιος, εάν αναλογιστούμε ότι 
ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, 
η πιο μακρόχρονη πολεμική εμπλοκή 
στην ιστορία της χώρας, ξεκίνησε την 
επαύριον της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, 
υποτίθεται ότι είχε οδηγήσει στην ήττα 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  19

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  
Η ήττα των ΗΠΑ,  Η ήττα των ΗΠΑ,  
η επιστροφή  η επιστροφή  
των Ταλιμπάν  των Ταλιμπάν  
και οι υπολογισμοί  και οι υπολογισμοί  
Ρωσίας και ΚίναςΡωσίας και Κίνας
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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

των Ταλιμπάν και είχε προβληθεί ως το 
κατεξοχήν παράδειγμα της ικανότητας 
των ΗΠΑ να κάνουν μια σχεδόν 
«αυτοκρατορική» προβολή ισχύος στον 
πλανήτη, ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι 
λιγότερο από δύο χρόνια προχώρησαν και 
στην εισβολή στο Ιράκ.
Τώρα οι ΗΠΑ αποχωρούν, αυτοί 

που υποτίθεται ότι ήταν οι κατεξοχήν 
αντίπαλοί τους επιστρέφουν στην 
εξουσία και όλα αυτά ύστερα από έναν 
εικοσαετή πόλεμο με τεράστιο κόστος, 
έναν πόλεμο που στοίχησε πάνω από 
ένα τρισεκατομμύριο δολάρια συνολικά 
στις ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα 
πολλές χιλιάδες νεκρούς αμάχους στο 
Αφγανιστάν, 64 χιλιάδες Αφγανούς 
στρατιωτικούς και αστυνομικούς, πάνω 
από 2.300 αμερικανούς στρατιώτες (και 
συνολικά πάνω από 3.500 νεκρούς στο 
συνασπισμό των δυνάμεων γύρω από 
τις ΗΠΑ). Και μάλιστα, δεν είναι η μόνη 
τέτοια συμβολική (και πραγματική) ήττα 
των ΗΠΑ. 

Ας μην ξεχνάμε, ότι έχει δρομολογηθεί 
και η αποχώρηση από το Ιράκ, όπου 
και εκεί οι ΗΠΑ όχι μόνο απέτυχαν να 
μπορέσουν φέρουν την ομαλότητα και 
την ευημερία αλλά και είδαν το Ιράν να 
αποκτά σημαντικό ρόλο. Άλλωστε, ακόμη 
και στη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν 
διαπιστώσει ότι η Τεχεράνη, έχοντας 
αντέξει αλλεπάλληλα κύματα κυρώσεων, 
όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί 
τους επιπλέον όρους που θέτουν οι ΗΠΑ 
αλλά είναι έτοιμη να κλιμακώσει και άλλο 
το ποσοστό εμπλουτισμού που κάνει.

Και βέβαια, δεν είναι απλώς μια 
συμβολική ήττα. Για τις ΗΠΑ, το να 
μπορούν να έχουν μια φιλοαμερικανική 
κυβέρνηση στο Αφγανιστάν αλλά και το να 
μπορούν να έχουν μια παρουσία στη χώρα, 
ήταν κομμάτι ενός συνολικού σχεδιασμού, 
για να μπορούν όχι μόνο να επιτηρούν 
την εμφάνιση τυχόν ένοπλων ισλαμικών 
οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένης 

της ίδιας της Αλ Κάιντα), αλλά και για να 
διατηρήσουν παρουσία σε μια από τις 
πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη. 
Όπως υπογράμμισε και ο Βρετανός 
δημοσιογράφος Gideon Rachman στους 
Financial Times: το Αφγανιστάν είναι 
πλέον μέρος του «μετα-αμερικανικού 
κόσμου». Η νίκη των Ταλιμπάν στέλνει 
ένα σαφές μήνυμα, ότι οι ΗΠΑ δεν 
είναι ανίκητες και ότι είναι εφικτό σε 
ένοπλα κινήματα, όπως οι Ταλιμπάν, να 
μπορέσουν να καταλάβουν τελικά την 
εξουσία, ακόμη και εάν απέναντί τους 
έχουν την αμερικανική πολεμική μηχανή. 
Με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά 

ένοπλα κινήματα που διεκδικούν την 
εξουσία, είναι σαφές ότι οι Ταλιμπάν 
κατορθώνουν να θέσουν ένα κρίσιμο 
παράδειγμα ενός νικηφόρου «Ισλαμικού 
Εμιράτου» και να αποτελέσουν σημείο 
αναφοράς. 
Την ίδια στιγμή, τόσο στη 

διαπραγμάτευση στη Ντόχα, όσο και 
στις κινήσεις που έγιναν στο ίδιο το 
Αφγανιστάν, απέδειξαν ότι διαθέτουν 
μια ιδιαιτέρως ικανή ηγετική ομάδα, που 
απέχει αρκετά από τα στερεότυπα των 
βίαιων πολέμαρχων που η βιομηχανία 
του Χόλιγουντ έχει αναπαράγει.

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ ΣΤΑΘΜΙΖΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Οι Ταλιμπάν αντιμετωπίστηκαν πάντα με 
επιφύλαξη (ενίοτε και εχθρότητα) και από 
τη Ρωσία (που άλλωστε ακόμη επισήμως 
τους θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση) και 
από την Κίνα. Οι Ρώσοι ποτέ δεν ξέχασαν 
τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και τη δράση 
των ένοπλων ισλαμικών ομάδων, με 
την υποστήριξη τότε των ΗΠΑ (παρότι 
συγκριτικά η αποχώρηση των Σοβιετικών 
δυνάμεων δεν οδήγησε σε άμεση 
κατάρρευση), ενώ πάντοτε ανησυχούν 
για τη δράση τέτοιων ομάδων, είτε 
στο ευρύτερο έδαφος της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας (π.χ. στην Τσετσενία), είτε 
στις κεντροασιατικές χώρες της πρώην 
ΕΣΣΔ που η Ρωσία πάντοτε θεωρούσε 
ότι ανήκουν σε μια περιοχή για την 
οποία φέρει ευθύνη. Αντίστοιχα, η Κίνα, 
που έχει πάντα ανοιχτό το ζήτημα με 
τους Ουιγούρους, επίσης δε θα ήθελε 
να υπάρχει ένα ορμητήριο για ένοπλες 
ισλαμιστικές οργανώσεις. Αυτό, όμως, 
δεν απέτρεψε έναν ορισμένο ρεαλισμό 
στην αντιμετώπιση της νέας κατάστασης. 
Αυτό αποτυπώθηκε στις συνομιλίες 
που είχαν και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι με 
τους Ταλιμπάν,  που σήμαινε και την 

αναγνώρισή τους ως εκ των επισήμων 
συνομιλητών. Από τη μεριά τους 
οι Ταλιμπάν έχουν δώσει διάφορες 
διαβεβαιώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, 
ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ως 
ορμητήριο τρομοκρατικών οργανώσεων 
και ότι είναι διατεθειμένοι να έχουν καλές 
σχέσεις και με τις γειτονικές χώρες και με 
τη Ρωσία και την Κίνα. Ας μην ξεχνάμε, ότι 
πάντα στο τραπέζι υπάρχει και η κινεζική 
στρατηγική «μία ζώνη – ένας δρόμος», 
που εκτός όλων των άλλων υπόσχεται και 
σημαντικές επενδύσεις σε έργα υποδομής 
και δη στις μεγάλες μεταφορικές 
διασυνδέσεις. 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
Όλα αυτά σηματοδοτούν ένα ιδιότυπο 

τέλος εποχής. Μια ολόκληρη στρατηγική 
και «αφήγηση» των ΗΠΑ για την ικανότητά 
τους να έχουν σχεδόν «αυτοκρατορική» 
παρουσία και ισχύ σε πολύ μεγάλο μέρος 
του πλανήτη, να μπορούν να συντρίβουν 
όποιον τις αμφισβητεί και να μπορούν να 
«ανοικοδομούν» κράτη και κυβερνήσεις, 
έδειξε τα όριά της και την πραγματική 
αποτυχία της. Οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν 
ούτε την «κοινωνία των πολιτών» του 
Αφγανιστάν να ενδυναμώσουν, ούτε 
θεσμούς διακυβέρνησης να εγκαθιδρύσουν 
ικανούς να αντέξουν, ούτε καν τις ένοπλες 
δυνάμεις να καταστήσουν αρκούντως 
αξιόμαχες, παρά τα τεράστια ποσά που 
ξόδεψαν σε εκπαίδευση και εξοπλισμό. Και 
βέβαια, πολύ νωρίς φάνηκε ότι δεν είχαν 
τη δυνατότητα να κάνουν την τεράστια 
μεταφορά πόρων που θα διαμόρφωνε 
όρους μιας άλλης οικονομικής ανάπτυξης.
Και σε αυτό το φόντο, η όξυνση αυτού 
που συνηθίσαμε να περιγράφουμε ως ο 
«νέος Ψυχρός Πόλεμος», σε μεγάλο βαθμό 
με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, φαντάζει 
πολύ περισσότερο ως η προσπάθεια να 
διαχειριστούν μια βαθύτερη στρατηγική 
αμηχανία απέναντι σε έναν κόσμο πιο 
σύνθετο, αντιφατικό, συγκρουσιακό και 
ικανό για ιστορικές εκπλήξεις, από όσο 
αφήνει να εννοηθεί η επιμονή σε ένα 
αφήγημα αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας.

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

Η εκκένωση της πρεσβείας 
των ΗΠΑ στη Σαϊγκόν στις 

30 Απριλίου 1975

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από το 
Αφγανιστάν με όρους ταπεινωτικής ήττας 

| Η επόμενη μέρα φέρνει τους Ταλιμπάν 
στην εξουσία και τη Ρωσία και την Κίνα να 

αναζητούν διαύλους επικοινωνίας μαζί τους
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ
Με αυτή την ονομασία είναι 

περισσότερο γνωστό το Γερμανο-
Σοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης, 
που υπογράφτηκε στη Μόσχα στις 23 
Αυγούστου 1939, ανάμεσα στον Υπουργό 
Εξωτερικών του Γ’ Ράιχ, Γιόακιμ  φον 
Ρίμπεντροπ και το σοβιετικό ομόλογό 
του, Βιάτσεσλαβ  Μολότοφ. Παρέμεινε 
σε ισχύ έως τις 22 Ιουνίου 1941, όταν η 
Γερμανία το παραβίασε, εισβάλλοντας 
στη Σοβιετική Ένωση, στο πλαίσιο 
της Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. 
Η πρόσκαιρη αυτή σύγκλιση 

της Σοβιετικής Ένωσης με έναν 
ορκισμένο ιδεολογικό της εχθρό, 
την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, 
επικρίθηκε με δριμύτητα στη Δύση, ήταν 
όμως προϊόν ρεαλιστικής αντιμετώπισης 
από τον Στάλιν, που υπάκουε σε 
γεωπολιτικούς λόγους.
Στις αρχές του 1939 ο Χίτλερ ήταν 

ήδη αποφασισμένος να εισβάλει στην 
Πολωνία και να την κατακτήσει. Η 
Πολωνία, από την πλευρά της, είχε 
εξασφαλίσει εγγυήσεις από τη Γαλλία 
και τη Μεγάλη Βρετανία ότι θα την 
υποστήριζαν στρατιωτικά, αν δεχόταν 
επίθεση από τη Γερμανία. Παρ’ όλα 
αυτά, ο Χίτλερ δε μετέβαλε το σκοπό 
του: έπρεπε πρώτα να απαλλαγεί από το 
ενδεχόμενο αντίδρασης της Σοβιετικής 
Ένωσης σε μία εισβολή στο έδαφος του 
δυτικού της γείτονα.
Ο Στάλιν, από την πλευρά του, πίστευε 

ότι η χλιαρή αντιμετώπιση από τη 
Γαλλία και την Αγγλία της κατάληψης 
της Τσεχοσλοβακίας από τη χιτλερική 
Γερμανία, επιβεβαίωνε τους φόβους του 
ότι οι καπιταλιστικές δημοκρατίες έχουν 
αφήσει ελεύθερο το πεδίο στη Γερμανία 
προς τα ανατολικά, ενδεχομένως και 
για αντισοβιετικούς σκοπούς. Γι’ αυτό 
αποφάσισε να υιοθετήσει μία ρεαλιστική 

στάση και να εγκαταλείψει την πάγια 
θέση του έναντι των φασιστικών 
καθεστώτων της Ευρώπης.
Έτσι, ξεκίνησαν μυστικές 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη 
Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση τον 
Απρίλιο του 1939, που οδήγησαν στην 

υπογραφή του Γερμανο-Σοβιετικού 
Συμφώνου στις 23 Αυγούστου στη 
Μόσχα. Το σύμφωνο, που υπεγράφη 
από τους υπουργούς των Εξωτερικών 
των δύο χωρών, Μολότοφ  και  φον 
Ρίμπεντροπ, απείχε πολύ από την 
έννοια μιας ιδεολογικής συμμαχίας και 
απλά ανταποκρινόταν στα γεωπολιτικά 
συμφέροντα των δύο χωρών. Ο 
Χίτλερ, εξασφαλίζοντας την ειρήνη στα 
ανατολικά, μπορούσε ανενόχλητος 
να προωθήσει τα σχέδιά του και να 
προχωρήσει σε επίθεση πρώτα κατά της 
Πολωνίας και μετά κατά της Γαλλίας και 
της Νορβηγίας. Και ο Στάλιν, από τη δική 
του πλευρά, θα μπορούσε να ησυχάσει 
από την προοπτική μιας άμεσης 
επίθεσης εκ μέρους της Γερμανίας και 
να επικεντρώσει την προσοχή του στην 
κατάκτηση μιας ευρείας λωρίδας, που 
θα εξασφάλιζε τα δυτικά σύνορα της 
Σοβιετικής Ένωσης.
Αυτό έγινε κατορθωτό μ’ ένα 

συμπληρωματικό μυστικό πρωτόκολλο 
στο σύμφωνο Ρίμπεντροπ – Μολότοφ, 
με το οποίο οι δύο συμβαλλόμενες 
χώρες προχώρησαν στο μοίρασμα 

της βορειοανατολικής Ευρώπης σε 
«σφαίρες συμφερόντων»: τη Γερμανική, 
(που περιλάμβανε την Πολωνία μέχρι 
τον ποταμό Βιστούλα και τη Λιθουανία) 
και τη  Σοβιετική (Φινλανδία, Εσθονία, 
Λετονία και την περιοχή της Βεσαραβίας). 
Με τη συναίνεση της χιτλερικής 

Γερμανίας, η Σοβιετική Ένωση πέτυχε 
την κατάργηση των εδαφικών συνόρων 
της, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και 
επικυρωθεί εις βάρος της με τους όρους 
της ειρήνης του Μπρεστ – Λιτόφσκ 
μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας στις 3 
Μαρτίου 1918.
Σε εφαρμογή του Συμφώνου Ρίμπεντροπ 

– Μολότοφ, ο Χίτλερ επιτέθηκε στην 
Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, 
ανοίγοντας την αυλαία του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, και ο Στάλιν με 
τη σειρά του λίγες ημέρες αργότερα, 
στις 17 Σεπτεμβρίου. Η λυκοφιλία 
μεταξύ των δύο ιδεολογικών εχθρών θα 
κρατήσει έως τις 22 Ιουνίου 1941, οπότε 
η εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία θα 
επιτεθεί στην κομμουνιστική Σοβιετική 
Ένωση, στο πλαίσιο της Επιχείρησης 
Μπαρμπαρόσα.|   © Sansimera.gr

Ο Βιάτσεσλαβ Μολότοφ υπογράφει το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης
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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

Αφγανική οικονομία: Από ποιούς εξαρτάται,  
ποιοι θέλουν να την εκμεταλλευθούν
Η μαύρη αγορά   

Ευάλωτη και υπερβολικά εξαρτημένη. 
Αυτούς τους χαρακτηρισμούς χρησι-

μοποιούσε η Παγκόσμια Τράπεζα για την 
αφγανική οικονομία, μήνες πριν οι Ταλι-
μπάν αρχίσουν να καταλαμβάνουν τη μία 
πόλη μετά την άλλη, για να φτάσουν να 
πάρουν και τον έλεγχο της εξουσίας. 

ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Καθώς οι φονταμενταλιστές ετοιμάζο-
νται να γυρίσουν το χρόνο 20 χρόνια πίσω 
και την κοινωνία σε πρακτικές μεσαίωνα, 
οι προοπτικές της αφγανικής οικονομίας 
είναι ακόμη πιο ζοφερές. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν δυνάμεις στη διεθνή σκηνή που 
βλέπουν σε αυτήν μοναδικές ευκαιρίες 
και δε θα έχουν κανέναν ενδοιασμό να 
συνεργαστούν με τους Ταλιμπάν. 

Ας δούμε όμως πρώτα, από ποιους εξαρ-
τάται η αφγανική οικονομία. Η σύντομη 
απάντηση είναι από τη διεθνή βοήθεια. 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η βο-
ήθεια από ξένα κράτη καλύπτει το 22% 
του ΑΕΠ. Το ποσοστό είναι υψηλότατο, αν 
και έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 
2009, όταν και ήταν στο 49%. Οι ΗΠΑ είναι 
ο μεγαλύτερος με διαφορά χρηματοδότης 
της χώρας. 

Από το 2002 οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 88 
δισ. δολάρια για ενίσχυση της ασφάλειας 
της χώρας, 36 δισ. δολάρια σε προγράμ-
ματα στήριξης πολιτών και περίπου 3,9 
δισ. δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια.
Το Δεκέμβριο του 2020 περίπου 70 χώρες 

που συμμετείχαν σε διεθνή διάσκεψη για 
το Αφγανιστάν δεσμεύθηκαν να προσφέ-
ρουν βοήθεια ύψους 12 δισ. δολαρίων σε 
ορίζοντα τετραετίας (έως και το 2024). 
Την περίοδο 2016-2020 σε παρόμοια δι-
άσκεψη, η χώρα των 38 εκατομμυρίων 
πολιτών είχε εξασφαλίσει δωρεές 15 δισ. 
δολαρίων. Κανείς δε γνωρίζει εάν τελικά 

τα κεφάλαια των 12 δισ. θα φτάσουν στο 
Αφγανιστάν, αφού αυτό θα εξαρτηθεί εν 
πολλοίς από τις κινήσεις των Ταλιμπάν. 
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο 
Μάας, ξεκαθάρισε: Δε θα δώσουμε ούτε 
ένα σεντ, εάν οι Ταλιμπάν επιιβάλουν τη 
Σαρία. Και αυτό ακριβώς έχουν δηλώσει 
ότι σκοπεύουν να κάνουν.

Αν τελικά η βοήθεια χορηγηθεί, τη με-
ρίδα του λέοντος θα καλύψουν και πάλι 
οι ΗΠΑ. Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές 
χώρες, η Γερμανία δεσμεύθηκε στα τέλη 
του 2020 για στήριξη 430 εκατ. ευρώ έως 
το 2024, η Βρετανία για 227 εκατ. δολά-
ρια (191 εκατ. ευρώ), η Νορβηγία για 650 
εκατ. κορόνες (72 εκατ. δολ. ή 60,6 εκατ. 
ευρώ). Οι ΗΠΑ επρόκειτο να δώσουν μόνο 
μέσα στο 2021 περί τα 600 εκατ. δολάρια. 

Η ΜΑΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Παγκόσμια Τράπεζα περιγράφει τον 

ιδιωτικό τομέα του Αφγανιστάν ως «εξαι-
ρετικά περιορισμένο». Το βάρος της απα-
σχόλησης σηκώνει ο αγροτικός τομέας, με 
το 60% των νοικοκυριών να εξασφαλίζει 
κάποιου είδους εισόδημα από αγροτικές 
εργασίες. Ωστόσο, βασική πηγή εργασίας 
και εισοδήματος, για ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό νοικοκυριών, είναι το πάσης φύ-
σεως παρεμπόριο. Όσο για τους Ταλιμπάν, 
αυτοί στηρίζονταν οικονομικά στο εμπό-
ριο ναρκωτικών. 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΜΠΙΖΝΕΣ
Την ώρα που η Δύση παρακολουθεί με 

αμηχανία, αγωνία και φρίκη, κάποιες δυ-
νάμεις έχουν σπεύσει να δηλώσουν πρό-

θυμες για συνεργασία. Η Κίνα ήταν μία 
από τις πρώτες. Και αυτό δεν είναι καθό-
λου τυχαίο. Όπως έχει γράψει το Money 
Review ο λόγος δεν είναι άλλος από τις 
σπάνιες γαίες αξίας τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων που κρύβονται στο έδαφος του 
Αφγανιστάν. Η αξία τους υπολογίζεται 
έως και 3 τρισ. δολάρια. 

Η Τουρκία φαίνεται επίσης έτοιμη να συ-
νεργαστεί με τους Ταλιμπάν. Ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Τσαβού-
σογλου, δήλωσε ότι έχει ανοίξει δίαυλος 
επικοινωνίας και τα πρώτα μήνυματα από 
τους ισλαμιστές είναι «θετικά». Εντύπωση 
έχει προκαλέσει εξάλλου το γεγονός ότι, 
εν μέσω απόλυτου πανικού στο αεροδρό-
μιο της Καμπούλ και ενώ στρατιωτικά και 
επιβατικά αεροσκάφη αναζητούσαν τρό-
πο διαφυγής από την αφγανική πρωτεύ-
ουσα, η Turkish Airlines πραγματοποιούσε 
τη Δευτέρα 16/8 κανονικά το δρομολόγιο 
Κωνσταντινούπουλη – Καμπούλ. 

H Ρωσία είναι επίσης βέβαιο ότι θα θε-
λήσει να ενισχύσει πολιτικούς και οικονο-
μικούς δεσμούς, σε μία περίοδο κατά την 
οποία οι σχέσεις της με τη Δύση είναι σε 
βαρομετρικό χαμηλό. Αν και το Κρεμλίνο 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζει επισήμως 
τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνω-
ση, ο Ρώσος πρέσβης στην Καμπούλ μάς 
έδωσε μία σαφή εικόνα για το πού θα κι-
νηθούν τα πράγματα, λέγοντας ότι η αφ-
γανική πρωτεύουσα υπό τον έλεγχο των 
Ταλιμπάν έμοιαζε τη Δευτέρα 16/8 «πιο 
ασφαλής» από ό,τι υπό προηγούμενες δι-
οικήσεις. 
Τη μεγάλη ευκαιρία δε θα χάσουν βε-

βαίως ούτε μικρότερες δυνάμεις όπως 
το Πακιστάν, το οποίο κατηγορείται εδώ 
και χρόνια για οικονομική στήριξη των 
Ταλιμπάν. Ο πρωθυπουργός της χώρας, 
Ιμράν Καν, έσπευσε να χαιρετίσει τη νίκη 
των Ταλιμπάν, τονίζοντας ότι «έσπασαν 
τις αλυσίδες της ψυχικής σκλαβιάς στο 
Αφγανιστάν».
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Η μακροβιότερη μονάρχης της 
Βρετανίας διατηρεί τον τίτλο της 

για περίπου 70 χρόνια, ενώ καθ’ όλη 
τη διάρκεια της βασιλείας της έχει 
ασχοληθεί με αμέτρητα παγκόσμια 
γεγονότα, καθώς και στιγμές που 
έχουν καθορίσει την καριέρα της, 
επιβεβαιώνοντας, πραγματικά, το εύρος 
της ηγεσίας της.
Ωστόσο, εκτός από το γεγονός ότι 

η βασίλισσα Ελισάβετ συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες, 
αυτό δε σημαίνει ότι παύει να είναι 
γυναίκα. Και μάλιστα μια γυναίκα 
ενημερωμένη για τη μόδα και τις τάσεις 
της κάθε εποχής.

ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΧΑ  
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Με την κατοχή του θρόνου για σχεδόν 

επτά δεκαετίες, η αίσθηση της μόδας 
της Ελισάβετ έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα 
χρόνια. 
Τα ρούχα της αντικατοπτρίζουν τις 

τάσεις της μόδας των αντίστοιχων 
δεκαετιών, ακολουθώντας ωστόσο 
αυστηρά τους κανονισμούς που 
περιλαμβάνει το βασιλικό πρωτόκολλο. 
Σύμφωνα με το thelist.com «Η 

βασίλισσα επιτρέπει στα ρούχα 
της να αντανακλούν τη μόδα αλλά 
όχι να την καθοδηγούν» ανέφερε η 
Caroline de Guitaut, αναπληρωματική 

επιθεωρήτρια των έργων τέχνης της 
Βασίλισσας, προσθέτοντας ότι «φοράει 
φωτεινά χρώματα, συχνά με ένα 
συμπληρωματικό καπέλο, αλλά σπάνια 
επιλέγει ρούχα με μοτίβο». 
Και, σύμφωνα με μία από τις 

προσωπικές της στυλίστριες, την Angela 
Kelly, «η Βασίλισσα λατρεύει τα ρούχα 
και είναι πραγματικός ειδικός στα 
υφάσματα».
Οπότε, με τόσες δεκαετίες μόδας 

στη ντουλάπα της, δημιουργείται το 
ερώτημα, «πού πηγαίνουν όλα αυτά τα 
ρούχα;». 
Καθώς μεγάλωνε, λοιπόν, η βασίλισσα 

Ελισάβετ, επέλεγε ρούχα με έντονα 
χρώματα που θα ταίριαζε με υπερβολικά 
καπέλα και δραματικά παλτά.
Όμως, παρά το σαφές όραμα της 

αίσθησης του στιλ, η βασίλισσα πολύ 
σπάνια φορούσε τα ίδια ρούχα. 
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με 

το Insider, σε αντίθεση με την Κέιτ 
Μίντλετον η οποία έκανε «μόδα» στην 
ουσία την επαναχρησιμοποίηση των 
ίδιων ρούχων, η Ελισάβετ δεν ήθελε το 

κοινό της να τη βλέπει να ανακυκλώνει 
τα ρούχα της. 
«Μετά τη δεύτερη ή τρίτη δημόσια 

εμφάνισή της με κάποιο ρούχο, αυτό είτε 
θα μετατραπεί σε ένα νέο σχέδιο είτε 
θα υποβιβαστεί για χρήση σε ιδιωτικές 
διακοπές ή συναντήσεις», έγραψε 
η δημοσιογράφος μόδας Ελίζαμπεθ 
Χολμς.
Πού καταλήγουν, λοιπόν, όλα αυτά τα 

ρούχα που φορούσε κατά το παρελθόν η 
βασίλισσα Ελισάβετ; 
Ο συγγραφέας Brian Hoey απάντησε 

σε αυτήν την ερώτηση στο βιβλίο του 
το 2011 «Not in Front of the Corgis». 
Σύμφωνα με τον Hoey, λοιπόν, «όταν 
τελικά ένα ρούχο την “κουράσει” θα το 
παραδώσει σε μία από τις στυλίστριές 
της, είτε για να το φορέσει η ίδια, είτε 
για να το πουλήσει». 
Ο μόνος κανόνας, ωστόσο, είναι ότι δεν 

μπορεί να υπάρχει καμία απόδειξη ότι 
το ρούχο ανήκε κάποτε στην Ελισάβετ! 
Κάτι που ισχύει και για όλα τα ρούχα των 
μελών της βασιλικής οικογένειας.

© Newsbeast.gr

Antje Utgaard: Η 26χρονη ξανθιά 
καλλονή που έχει τρελάνει  
το Instagram!
Πολλοί είναι αυτοί που την 

έχουν αποκαλέσει «βασίλισσα 
του Instagram», κάτι που φαίνεται 
πως ανταποκρίνεται αρκετά στην 
πραγματικότητα, αν λάβουμε υπόψιν 
τις σέξι φωτογραφίες που ανεβάζει στο 
λογαριασμό της.
Ο λόγος για την Antje Utgaard, την 

26χρονη ξανθιά καλλονή που κατάγεται 
από μια μικρή πόλη του Ουισκόνσιν των 
Η.Π.Α., η οποία δηλώνει μοντέλο και 
ηθοποιός. Έγινε γνωστή ως «η επόμενη 
Kate Upton του Playboy» λόγω του 

μεγάλου στήθους της και από τότε έκανε 
τα πρώτα της βήματα για να εισέλθει στη 
βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Μετακόμισε 
στο Λος Άντζελες για να συνεχίσει τη 
σταδιοδρομία της και εμφανίστηκε στις 
ταινίες Sable (2017), Mob Town (2019) και 
This Is Miami (2020).
Η ίδια έχει δηλώσει «Δε φανταζόμουν 

ποτέ πως το στήθος μου, που ήταν ένα 
μεγάλο πρόβλημα στο χορό, θα γινόταν το 
πλεονέκτημα για την καριέρα μου». Όμως, 
οι άντρες θαυμαστές της, ήταν σίγουροι γι 
αυτό…

Τι γίνονται τα παλιά ρούχα 
της βασίλισσας Ελισάβετ

Ποιος μπορεί να τα φορέσει ή  
να τα αγοράσει μετά από την ίδια

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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!

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

ΟΙ ΔΥΟ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ ΑΛΕΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ 
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΑ 400ΤΟ ΕΚΠΑ ΣΤΑ 400 
κορυφαία ΑΕΙ παγκοσμίως
Μεταξύ των 1.000 καλύτερων ιδρυμάτων είναι και  
το ΑΠΘ, το Παν. Κρήτης και το Παν. Θεσσαλίας

Στα τετρακόσια κορυφαία 
πανεπιστήμια στον κόσμο βρίσκεται 

για άλλη μία χρονιά το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ενώ συνολικά τέσσερα ελληνικά 
πανεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 
1.000 καλύτερων του κόσμου, σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Ακαδημαϊκή 
Αξιολόγηση Πανεπιστημίων (ARWU), 
γνωστή και ως «Κατάταξη της 
Σαγκάης» και η οποία θεωρείται 
μία από τις τρεις σημαντικότερες 
παγκοσμίως.
Με βάση τα αποτελέσματα της 

κατάταξης, κορυφαίο ελληνικό 
πανεπιστήμιο αναδεικνύεται άλλη 
μία χρονιά το ΕΚΠΑ (θέσεις 301-400) 
και ακολουθούν το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 
θέσεις 501-600, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης στις θέσεις 601-700 και 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις θέσεις 
801-900. 
Αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία 

για τα ελληνικά πανεπιστήμια, να 
συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη 
της Σαγκάης, με δεδομένο ότι το 
30% της συνολικής βαθμολογίας της 
συγκεκριμένης αξιολόγησης προκύπτει 
από αποφοίτους και καθηγητές που 
έχουν κερδίσει βραβείο Νομπέλ ή και 
Field Metal στο πεδίο των μαθηματικών 
(χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλα 
σημαντικά βραβεία), κριτήριο στο οποίο 
δεν έχουν επιδόσεις τα πανεπιστήμια 
στη χώρα μας.

Η θετική εκτίμηση για τη θέση 
των ελληνικών πανεπιστημίων και 

ειδικότερα του ΕΚΠΑ στη συγκεκριμένη 
κατάταξη, ενισχύεται από τα εξής 
δεδομένα: σύμφωνα με τον δρα Isidro 
Aguillo, o οποίος είναι επικεφαλής 
της ερευνητικής ομάδας της 
Webometrics, δραστηριοποιούνται 
παγκοσμίως 31.097 εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Οι περισσότερες 
κατατάξεις συγκεντρώνουν και 
επεξεργάζονται στοιχεία γι αυτό τον 
αριθμό πανεπιστημίων. Με βάση 
προκαθορισμένα κριτήρια υπολογίζουν 
δείκτες και τη συνολική βαθμολογία 
κάθε ιδρύματος. Εν συνεχεία θα 
επιλέξουν τα 500 ή τα 1.000 πρώτα 
και θα δημιουργήσουν τον πίνακα 
της κατάταξης. Με βάση τα ανωτέρω 
αδιαμφισβήτητα δεδομένα, το ΕΚΠΑ 
βρίσκεται περίπου στο 1,3% των 
καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, 
το ΑΠΘ στο 1,9%, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης στο 2,25% και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στο 2,9%.

Στην κατάταξη του 2021 
συμπεριλαμβάνονται πανεπιστήμια 
από 63 χώρες.
Τα πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ 

κυριαρχούν, με 8 από αυτά μεταξύ 
των κορυφαίων 10. Πρώτο βρίσκεται 
το Χάρβαρντ και ακολουθούν το 
Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο του 
Κέμπριτζ, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), το Μπέρκλεϊ 
της Καλιφόρνιας, το Πρίνστον, το 
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το 
Κολούμπια, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
της Καλιφόρνιας και το Πανεπιστήμιο 
του Σικάγου.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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• SINGING and PIANO  
 LESSONS  
• PRO RECORDINGS and  
 VIDEOCLIPS for  
 SOCIAL MEDIA  
• ONLINE CONCERTS  
 and PRESENTATIONSSTUDIOS

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

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

in collboration with:

Πρόσφατα, ο Φιλανθρωπικός Οργα-
νισμός Ελληνίδων Κυριών (HLBS) 

ανέδειξε το καινούργιο του διοικητικό 
συμβούλιο. Με την ευκαιρία ΤΑ ΝΕΑ καλύ-
πτουν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
νέου ΔΣ σε μία αποκλειστική συνέντευξη 
με την καινούργια πρόεδρο Belle Grivakis 
(φωτ. αριστερά).

Σύμφωνα με την κυρία Γριβάκη οι στόχοι 
του καινούργιου συμβουλίου είναι:  
-Η συνέχεια των ιστορικών έργων των 
προκατόχων τους.
-Ο εντοπισμός περισσότερων ατόμων που 

έχουν ανάγκη μέσα στην ευρύτερη περιο-
χή του Μόντρεαλ, ώστε να μπορέσουν να 
επεκτείνουν την προσέγγισή τους και να 
παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη, όπως 
αναφέρεται στο καταστατικό τους, σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
-Η προώθηση της ενημέρωσης των υπη-
ρεσιών του οργανισμού στην κοινότητα.
-Η συνεργασία με άλλους ελληνικούς 

οργανισμούς για να διασφαλίσουν ότι η 
κοινότητα γνωρίζει τις υπηρεσίες που πα-
ρέχουν.
-Η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας 

για την προώθηση των στόχων τους.
-Η ευαισθητοποίηση της επόμενης γενιάς 

των ηγετών του HLBS. 
-Η αύξηση των μελών. 
-Η δημιουργία επιτροπής για τη νεολαία. 

ΤΑ ΝΕΑ: Ποια είναι η συμμετοχή σας στο 
HLSB και πώς αισθάνεστε τώρα που εί-
στε πρόεδρός του;

B. Grivakis: Είναι μεγάλη τιμή για μένα. 
Το να είσαι πρόεδρος είναι μια θέση ευ-
θύνης απέναντι στην κοινότητά μας και 
στους ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους 
εθελοντές και τα μέλη. Θέλω να δείξουμε 
δικαιοσύνη και ηγεσία στη δημιουργία 
ενός ισχυρού και ενοποιημένου ΔΣ που θα 
είναι ανοιχτό σε εποικοδομητικές αλλαγές 
και καινοτόμες ιδέες. Παράλληλα, επιδιώ-
κω να συνεργαστώ στενά με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε πνεύμα αλλη-
λεγγύης και να προσεγγίσω ηγέτες στον 
επιχειρηματικό τομέα για προβολή και 
οικονομική υποστήριξη.

ΤΑ ΝΕΑ: Ποιες είναι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας τώρα 
λόγω του covid;

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  25

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ HLBS

Ο Φιλανθρωπικός Ο Φιλανθρωπικός 
Οργανισμός  Οργανισμός  
Ελληνίδων Κυριών Ελληνίδων Κυριών 
ανανεώνεταιανανεώνεται
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ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

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

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Μη χάσετε την Κυριακή 22 Αυγούστου
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΗΛΙΑ

(ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ) 

Καλημέρα 
Πατρίδα

B. Grivakis: Μας λείπει η προσωπική 
επαφή, ενώ ήταν μειωμένες οι ευκαιρίες 
για συγκέντρωση χρημάτων από το Ilios 
Gala, το Christmas Family Luncheon και 
το Membership Tea/Lunch. Ωστόσο, ξανα-
βρήκαμε τον εαυτό μας στη δημιουργία 
ενός νέου εράνου. 

Ένα «Legacy Cookbook» προς τιμήν των 
100 χρόνων από την αναγνώριση των υπο-
στηρικτών μας και μέλη, στο παρελθόν και 
το παρόν. Ως αποτέλεσμα, 7 Gala Patrons 
ενίσχυσαν τον οργανισμό δωρίζοντας τις 
δεσμευμένες $5.000 τους από το ακυρω-
μένο Gala. Υπήρξαν επίσης σημαντικές 
συνεισφορές σε δωρεές εντός της κοινό-
τητάς μας από όλες τις περιοχές του Μό-
ντρεαλ. 

Επίσης, το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πολύ 
λόγω του Covid, ενώ η κοινωνική αποστα-
σιοποίηση και ο φόβος της εξάπλωσης του 
ιού μας ανάγκασαν να ελαχιστοποιήσου-
με τις δραστηριότητες που μας φέρνουν 
σε άμεση επαφή με τον κοινό στόχο μας.

ΤΑ ΝΕΑ: Καθώς η οικονομική κατάσταση 
των Ελλήνων των επόμενων γενεών βελ-
τιώνεται, πού βλέπετε το HLBS να βοηθά-
ει περισσότερο;

B. Grivakis: Ελπίζω η πρόβλεψή σας να 
πραγματοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αισθά-
νομαι ότι η φτώχεια θα εξακολουθήσει να 
υπάρχει. Δε χρειάζονται βοήθεια μόνο οι 
άνθρωποι της κρατικής πρόνοιας – βοη-
θάμε πολλές οικογένειες που εργάζονται 
αλλά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
προσπαθώντας να θρέψουν τις οικογέ-
νειές τους και να τα βγάλουν πέρα. 

Συνεργαζόμαστε στενά με άλλους ορ-
γανισμούς στο Μόντρεαλ, όπως η Ασπί-
δα της Αθηνάς, η HCGM Social Services, 
η Φιλία και οι διάφορες Φιλόπτωχοι στο 
Μόντρεαλ.
Η ζωή μπορεί να φέρει απρόσμενες 

προκλήσεις σε οποιονδήποτε ανά πάσα 
στιγμή, οπότε από την άποψη της άμεσης 
έκτακτης οικονομικής βοήθειας, οι Έλλη-
νες μπορούν να βασίζονται στη βοήθειά 
μας εάν τη χρειάζονται και να πληρούν τα 
κριτήριά μας για βοήθεια. 
Τούτου λεχθέντος, βλέπουμε το HLBS να 

κλίνει περισσότερο προς τον τομέα της εκ-
παίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, 
με την ελπίδα ότι μπορούμε να ενδυνα-
μώσουμε όσους ζητούν τη βοήθειά μας 
να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι και να 
σταθούν στα πόδια τους όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα.

ΤΑ ΝΕΑ: Θεωρείτε ακόμα τον οργανισμό 
εξίσου απαραίτητο σε σχέση με το πα-
ρελθόν;

B. Grivakis: Ενώ οι κοινωνικο-οικονομι-
κές συνθήκες στον ελληνικό πληθυσμό 
του Μείζονος Μόντρεαλ έχουν αλλάξει 
πολύ από το 1922, δεν είναι κάθε Έλληνας 
σε ευνοϊκή θέση ακόμη και σήμερα. 

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αρρω-
σταίνουν ή να χάνουν τη δουλειά τους, να 
μεταναστεύουν από την Ελλάδα με την 

ελπίδα μιας καλύτερης ζωής ή να βρε-
θούν ως μονοί γονείς που παλεύουν να τα 
βγάλουν πέρα, για να δώσω μόνο μερικά 
παραδείγματα. Υπάρχει πάντα ένα μέρος 
του πληθυσμού που δυσκολεύεται να κα-
λύψει τις θεμελιώδεις ανάγκες του και της 
οικογένειάς του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι 
που βοηθάμε.

ΤΑ ΝΕΑ: Πώς τα πήγε φέτος το πρόγραμ-
μα ILIOS; Είχατε πολλά αιτήματα χρημα-
τοδότησης για παιδιά σε κατασκηνώσεις;

B. Grivakis: Το Ilios Event θα πραγματο-
ποιηθεί στο Estiatorio Milos το βράδυ της 
Κυριακής, 24 Οκτωβρίου 2021 και υπάρ-
χει μεγάλος ενθουσιασμός, καθώς όλοι 
ανυπομονούν να συναναστραφούν με 
ασφαλή τρόπο. 
Το 2019 στείλαμε 44 παιδιά σε διάφο-

ρες κατασκηνώσεις με κόστος 44.975$. 
Το 2020 οι αριθμοί μειώθηκαν λόγω του 
Covid-19 και τα παιδιά που στείλαμε  
σε ημερήσιες κατασκηνώσεις κόστισαν 
11.145$. 

Μέχρι τώρα το 2021, 23 παιδιά πάνε σε 
κατασκηνώσεις, όμως τα τελικά στοιχεία 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

ΤΑ ΝΕΑ: Πού φιλοδοξείτε να δείτε το 
HLBS στο τέλος της θητείας σας;
B. Grivakis: Προσδοκώ ο οργανισμός να 

έχει γερά θεμέλια ανάπτυξης για την προ-
ώθηση των φιλανθρωπικών σκοπών του 
θέτοντας νέους στόχους και σχέδια που 
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά 
μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια περισσότερο 
από ποτέ λόγω όλων των παρακάτω κα-
ταπληκτικών προγραμμάτων μας. Σας τα 
αναφέρω προς ενημέρωση των αναγνω-
στών σας:

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Φαγητό, ρούχα, οικιακές ανάγκες, έπι-

πλα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ταφές, 
βοήθεια στους ανθρώπους στην εύρεση 
εργασίας και πολλά άλλα.

Διοργανώνουμε δύο γιορτές για όσους 
βοηθάμε – το Πάσχα έχουμε λαμπάδες 
και σοκολατάκια για τα παιδιά και τα Χρι-
στούγεννα, ο Άγιος Βασίλης περνάει και 
φέρνει δώρα και καλούδια για όλα τα παι-
διά. 

Όλοι απολαμβάνουν ένα υπέροχο γεύμα, 
ένα απόγευμα διασκέδασης, μουσικής, 
γιορτών και φυσικά κουπόνια τροφίμων 
και ρούχων, για να τους βοηθήσουν να 
αγοράσουν κάτι ξεχωριστό καθώς και να 
μπορούν να σερβίρουν στην οικογένειά 
τους ένα υπέροχο εορταστικό γεύμα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
-Το πρόγραμμα υποτροφιών (4 Υποτρο-

φίες των $2000 έχουν το καθένα σε τέσ-
σερις τομείς – τέχνες, αθλητισμός, ακα-
δημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικά 
προγράμματα).
-Βοήθεια στην Εκπαίδευση (Σχολικές 

στολές, ζεστά γεύματα, σχολικά είδη, 
φροντιστήρια, επίβλεψη μεσημεριανού 
γεύματος, υποστήριξη εξωσχολικών δρα-
στηριοτήτων, γυαλιά και πολλά άλλα).
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FC Montreal: Επιστροφή στις θέσεις των πλέι-οφ
Στις θέσεις που οδη-

γούν στα πλέι-οφ, 
αναρριχήθηκε η ομάδα 
του Μόντρεαλ, μετά 
τους δύο τελευταίους 
αγώνες της στο πρωτά-

θλημα MLS.
Οι παίκτες του Γάλλου τεχνικού Γουίλ-

φριντ Νάνσι, έβαλαν στο... σακούλι τους 
4 πόντους (νίκη 2-1 με Red Bulls & ισο-
παλία 0-0 με Cincinnati) και βρίσκονται 
πλέον στην 7η θέση της Ανατολικής Πε-
ριφέρειας.
Ειδικότερα, στο νικηφόρο παιχνίδι με 

την ομάδα της Νέας Υόρκης στο Saputo 
Stadium, το φινάλε ήταν ακατάλληλο 
για... καρδιακούς!
Αν και οι γηπεδούχοι άξιζαν μίας πιο 

άνετης νίκης, εφόσον είχαν εξαιρετική 
απόδοση στη μεγαλύτερη διάρκεια του 
αγώνα, εντούτοις οι φιλοξενούμενοι, κό-
ντρα στη ροή του αγώνα, προηγήθηκαν 
στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρό-
νου με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο 
Klimala (45’+5’).
Στο δεύτερο μισό του αγώνα οι γηπε-

δούχοι πίεσαν ασφυκτικά για την ισο-
φάριση, την οποία κατάφεραν στο 71΄ 
με ωραία κεφαλιά του Ibrahim μετά από 
σέντρα του Mihailovic.
Η απόλυτη ανατροπή για το Μόντρεαλ 

ήρθε στις καθυστερήσεις, με τους γηπε-

δούχους να κερδίζουν πέναλτι, το οποίο 
πάντως εκτέλεσαν... τρεις φορές! 
Τις δύο πρώτες ο γκολκίπερ των φιλοξε-

νούμενων Κάρλος απέκρουσε τα πέναλτι 
των Γιόνσεν και Τόγιε (ο διαιτητής όμως 
έκρινε ότι... κουνήθηκε περισσότερο από 
ότι επιτρέπεται), για να τα καταφέρει την 
3η φορά ο Βανιάμα και να δώσει τους 
τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα 
του...
Να σημειωθεί, ότι την Τετάρτη 25/8 θα 

γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στους All Stars 
του MLS και τους All Stars του Μεξικανι-
κού πρωταθλήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
San Jose-Vancouver 0-0 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Minnesota-LA Galaxy 0-1 
Montreal-NY Red Bulls 2-1 
NY City-Inter Miami 2-0 
Toronto-New England 1-2 
FC Dallas-Kansas City 0-2 
Houston-Colorado 1-3 
Real Salt Lake-Austin FC 1-0  
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Atlanta Utd-Los Angeles FC 1-0 
Chicago-Columbus 1-0 
Nashville SC-DC United 5-2 
Portland-Seattle 2-6   
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
LA Galaxy-Colorado 1-2 

San Jose-Minnesota 1-1
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Atlanta Utd-Toronto 1-0 
New England-DC United 3-2 
FC Cincinnati-Montreal 0-0
Inter Miami-Chicago 3-2
Philadelphia-NY City 1-0
NY Red Bulls-Columbus 1-0
FC Dallas-Seattle 0-1
Nashville SC-Orlando 1-1 
Kansas City-Portland 1-1
Austin FC-Vancouver 1-2
Real Salt Lake-Houston 2-1  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
LA Galaxy-San Jose 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
Minnesota-Kansas City 
Columbus-Seattle 
DC United-Atlanta 
Miami-Toronto 
New England-Cincinnati 
NY Red Bulls-NY City 
Orlando-Chicago 
Philadelphia-Montreal (8:00PM) 
Houston-Dallas 
Austin-Portland 
Colorado-Salt Lake 
Vancouver-Los Angeles FC 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
MLS Al-Stars - LIGA MX All-Stars (9:30PM)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
WESTERN CONFERENCE 

(σε 20 αγώνες)
1] SEATTLE (20) 39 [33-16] 
2] KANSAS CITY (20) 38 [36-21] 
3] LA GALAXY (20) 35 [31-30] 
4] COLORADO RAPIDS (18) 34 [27-18] 
5] REAL SALT LAKE (19) 27 [29-21] 
6] MINNESOTA (19) 27 [22-23]  
7] PORTLAND (19) 24 [26-36] 
8] LOS ANGELES FC (19) 23 [24-26] 
9] SAN JOSE (20) 23 [22-28] 
10] FC DALLAS (20) 21 [23-28] 
11] VANCOUVER (19) 20 [21-29] 
12] HOUSTON (20) 18 [21-30] 
13] AUSTIN (19) 16 [14-23] 

EASTERN CONFERENCE
(σε 21 αγώνες)

1] NEW ENGLAND (21) 46 [40-25] 
2] NASHVILLE SC (20) 32 [32-20] 
3] NEW YORK CITY (19) 31 [34-19] 
4] PHILADELPHIA (20) 31 [26-19] 
5] ORLANDO (19) 31 [29-24] 
6] DC UNITED (20) 27 [31-29] 
7] MONTREAL (20) 27 [26-25] 
8] COLUMBUS (20) 24 [21-25] 
9] ATLANTA (20) 24 [23-25] 
10] NY RED BULLS (19) 22 [23-24] 
11] CHICAGO (20) 20 [23-32] 
12] MIAMI (18) 19 [18-30] 
13] CINCINNATI (18) 17 [18-30] 
14] TORONTO (20) 15 [24-41]

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Ελπίδα για έναρξη του 
πρωταθλήματος στις 28 Αυγούστου
Αλλαγή κλίματος… αχνοφαίνεται στη Super League και πλέον η προοπτική 
έναρξης του φετινού πρωταθλήματος το Σάββατο 28 Αυγούστου είναι υπαρκτή

Ούτε την Πέμπτη 19/8, όπως αναμενό-
ταν, υπογράφηκε η προκήρυξη για 

το πρωτάθλημα της σεζόν 2021/2022, κα-
θώς με ψήφους 7-7 διαπιστώθηκαν για 
ακόμα μία φορά οι αντίθετες απόψεις 
που υπάρχουν στη Λίγκα, τόσο για τα τη-
λεοπτικά συμβόλαια των ομάδων που 
δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα με κάποιον 
τηλεοπτικό πάροχο, όσο και για το θέμα 
της υποχρεωτικής κεντρικής διαχείρισης. 
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε 
στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Άρης Ασβε-
στάς, προέκυψαν νεότερα από τη Γε-
νική Συνέλευση της Πέμπτης 19/8, 
αφού διαπιστώθηκε αλλαγή κλίματος 
στις συζητήσεις και πλέον η προοπτι-
κή έναρξης της νέας σεζόν από το Σάβ-
βατο 28 Αυγούστου είναι υπαρκτή. 
Συγκεκριμένα, μέχρι τη Δευτέρα είναι 
πολύ πιθανό να βρεθεί λύση με την τηλε-
οπτική στέγη των ομάδων που δε δεσμεύ-
ονται με συμβόλαιο (Αστέρας Τρίπολης, 
Βόλος, Λαμία, Παναιτωλικός, Απόλλων 
Σμύρνης, Ιωνικός) και σύμφωνα με πλη-
ροφορίες δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 
όλες θα καταλήξουν στην COSMOTE TV, 
που μέχρι σήμερα παρουσιαζόταν ως το 
φαβορί. Συμβόλαιο δεν έχει ακόμα ούτε 
ο ΠΑΟΚ, που δεν έχει λάβει την οικονο-
μική προσφορά που θα περίμεναν οι δι-
οικούντες και αναμένουν κάτι καλύτερο.
Επιπλέον, το δεύτερο φλέγον ζήτημα 

που αφορά στην είσοδο της υποχρεωτι-
κής κεντρικής διαχείρισης στο καταστα-

τικό της Λίγκας, οι περισσότερες από τις 
επτά ομάδες (όπως η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ) 
που έχουν συμβόλαιο, εξέφρασαν για 
ακόμα μία φορά ότι είναι υπέρ αυτού 
του πλάνου, αλλά από το 2023, αφού 
αυτή τη στιγμή έχουν σε ισχύ συμβόλαια 
που δεν μπορούν να τα σπάσουν. Ωστό-
σο, υπάρχουν και ΠΑΕ που έχουν εκφρά-

σει σοβαρές αμφιβολίες ως προς αυτή 
την προοπτική (Ολυμπιακός και Άρης). 
Πλέον, αναμένεται με ενδιαφέρον η επό-
μενη Γενική Συνέλευση της Super League, 
από την οποία θα φανεί αν πράγματι 
υπάρχουν πιθανότητες για σέντρα στις 
28 Αυγούστου.

© sport-fm.gr

Οι υποψήφιοι 
για τον καλύτερο 

παίκτη της χρονιάς
Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ενγκολό 
Καντέ και Ζορζίνιο είναι οι τρεις 
υποψήφιοι της UEFA για τον κο-
ρυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν 
2020-21

Ένας εκ των Κέβιν Ντε Μπρόινε, 
Ενγκολό Καντέ και Ζορζίνιο, θα 

λάβει το βραβείο της UEFA για τον κα-
λύτερο ποδοσφαιριστή της χρονιάς. 
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε 
τις τρεις υποψηφιότητες για τον κορυ-
φαίο παίκτη της σεζόν 2020-21 και αυ-
τές είναι ο Βέλγος άσος της Μάντσεστερ 
Σίτι, ο Γάλλος μέσος της Τσέλσι, όπως 
και ο Ιταλός χαφ των πρωταθλητών Ευ-
ρώπης.
Το όνομα του κορυφαίου θα γίνει γνω-

στό στις 26 Αυγούστου, στο περιθώριο 
της κλήρωσης για τους ομίλους του 
Champions League. 
Τη δεκάδα συμπληρώνουν…

4. Μέσι | 5. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 
6. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα 
7. Κιλιάν Εμπαπέ | 8. Ραχίμ Στέρλινγκ 
9. Κριστιάνο Ρονάλντο 
10. Έρλινγκ Χάαλαντ                © sport-fm.gr
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EUROPA CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ριέκα 1-1: Γλίτωσε το κάζο  
στο 94’ με αυτογκόλ του Γκάλεσιτς

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει 1-0 από τη 
Ριέκα στην Τούμπα και ισοφάρισε 

την αναμέτρηση στο 94’ με αυτογκόλ 
του Γκάλεσιτς. Άξιζε νωρίτερα την ισο-
φάριση η ομάδα του Λουτσέσκου που 
πρέπει να βελτιωθεί για να πάρει την 
πρόκριση.

Πέτρος Παπαμακάριος 
© sport24.gr

Στο 94’ της αναμέτρησης με τη Ριέκα 
σώθηκε η πατρίδα για τον ΠΑΟΚ, κα-
θώς το τελικό 1-1 απέδωσε μια μικρή 
δικαιοσύνη για την εικόνα της ομάδας 
του Λουτσέσκου στο δεύτερο 45λεπτο 
και φυσικά διατήρησε περισσότερες τις 
ελπίδες πρόκρισης της ομάδας της Θεσ-
σαλονίκης στο παιχνίδι της Κροατίας την 
Πέμπτη (26/8).
Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, 

εν συνεχεία πίεσε με σκοπό να πετύχει 
το γκολ της ισοφάρισης, είχε σωρεία χα-
μένων ευκαιριών, κόρνερ, έκλεισε τη Ριέ-
κα στην περιοχή του αλλά όχι κλασικές 
ευκαιρίες. Τελικά η ισοφάριση ήρθε στο 
τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με 
αυτογκόλ του Γκάλεσιτς μετά από κόρνερ 
από τα αριστέρα.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέ-

τρηση. Μάλιστα η εικόνα του ήταν καλύ-
τερη και από τα ματς με τη Μποέμιανς 
αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν 
μπορούσε να βρει τελικές και να απειλή-
σει την εστία της Ριέκα.
Αντίθετα ,οι φιλοξενούμενοι ήταν αυ-

τοί που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 
παιχνίδι όταν στο 17’ ο Τόμετσακ έκανε 
το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Βιεϊρί-
νια, άλλαξε πορεία, με τον Πασχαλάκη 
να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση 
και να διώχνει σε κόρνερ.

ΣΚΟΡΑΡΕ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  
ΦΑΣΗ Η ΡΙΕΚΑ
Ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Κούρτιτς αλλά 

το σουτ του μέσου των γηπεδούχων 
έφυγε εκτός εστίας στο 26’. Η Ριέκα κα-
τάφερε να ανοίξει το σκορ στο 33’ όταν 

ο Μπίσεσβαρ έχασε τη μπάλα στο χώρο 
του κέντρου, αυτή έφτασε στον Λεπινί-
τσα που έκανε το σουτ και νίκησε τον Πα-
σχαλάκη για να γράψει το 0-1.
Οι Κροάτες είχαν το μομέντουμ, με τον 

ΠΑΟΚ να βγαίνει ξανά στην επίθεση μετά 
το 39’ με εκφραστή τον Σβιντέρσκι. Αρχι-
κά στο 39’ ο Πολωνός έκανε το σουτ με 
τη μπάλα να φεύγει εκτός εστίας, ενώ 
στο 45’ ο Πολωνός πήρε την κεφαλιά 
αλλά την έστειλε στην αγκαλιά του Πρ-
σκάλο.

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο 

ΠΑΟΚ έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, αρκετά 
καλύτερο. Πίεσε από την αρχή, είχε τε-
λικές προς την εστία του γκολκίπερ της 
Ριέκα και έψαξε το γκολ. Η πρώτη απειλή 
ήρθε στο 51’ με τον Σβιντέρσκι να κατε-
βάζει ωραία τη μπάλα και να κάνει το 
σουτ με το αριστερό αλλά αυτή έφυγε 
πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Η επόμενη καλή στιγμή των γηπεδού-

χων ήρθε στο 58’ με τον Βιεϊρίνα να κά-
νει τη σέντρα από τα αριστερά και τον 
Ελ Καντουρί να επιχειρεί την κεφαλιά 
ψαράκι χωρίς όμως να βρίσκει τη μπάλα.
Έντεκα λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ έφτα-

σε κοντά στο 1-1 όταν σε γύρισμα του 
Σβαμπ με τον Πρσκάλο εκτός εστίας ο 
Γκάλοβιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή.
Στο 81’ ο Μουργκ εκτέλεσε το φάουλ 

από τα αριστερά με τον Σβιντέρσκι να 
πιάνει την κεφαλιά και να τη στέλνει 
εκτός εστίας. Στο 88’ και πάλι ο Πολωνός 
δεν μπόρεσε από κοντά με προβολή να 
στείλει τη μπάλα στα δίχτυα μετά το γύ-
ρισμα του Σβαμπ, ενώ στο 89’ ο Αυστρι-
ακός πήρε την κεφαλιά και ο Πρσκάλο 
έσωσε και πάλι την εστία του.

ΛΥΤΡΩΣΗ ΣΤΟ 94’
Η λύτρωση για την ομάδα της Θεσσα-

λονίκης ήρθε στο 94’. Σε κόρνερ από τα 
αριστερά ο Γκάλεσιτς προσπάθησε να 
διώξει τη μπάλα αλλά την έστειλε στα δί-
χτυα της ομάδας του για το 1-1 που ήταν 
και το τελικό σκορ. Ένα γκολ στο οποίο 
φέρει ευθύνη και ο Πρσκάλο που δεν 
αντέδρασε σωστά.

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Σοάρες (31’ Τέι-
λορ), Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κούρ-
τιτς (90’ Καγκάβα), Σβαμπ, Α. Ζίβκοβιτς 
(72’ Μουργκ), Μπίσεσβαρ (72’ Κούτσι-
ας), Ελ Καντουρί (90’ Εσίτι), Σβιντέρσκι.
ΡΙΕΚΑ: Πρσκάλο, Τόμετσακ (72’ Μπού-

σνια), Εσκοβάλ, Κρέσιτς, Γκάλοβιτς, Βού-
κτσεβιτς (76’ Γκάλεσιτς), Τσέριν (76’ Λί-
μπερ), Λεπινίτσα, Πάβιτσιτς, Ισά, Αμπέμ.

EUROPA LEAGUE
Ολυμπιακός – Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-0:  

«Γκάζωσε» και φεύγει  
για ομίλους ο Ολυμπιακός!
Τώρα μάλιστα, αυτός ήταν Ολυμπι-

ακός! Επιβλητική εμφάνιση από το 
20λεπτο και μετά για τους παίκτες του 
Πέδρο Μαρτίνς, με τον Μαντί Καμα-
ρά να ανοίγει το σκορ με γκολάρα το 37’ 
και τον MVP Σισέ να γράφει το 2-0 στο 
52’. Το αυτογκόλ του Μποζίκοφ στο 
67’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ, που 
στέλνει με το ενάμιση πόδι τους Πει-
ραιώτες στους ομίλους. Ντεμπούτο με 
εξαιρετικά δείγματα από τον Βάτσλικ, 
«πρώτη» και για Ονιεκούρου, με μονα-
δικό μελανό σημείο να είναι ο τραυμα-
τισμός του Σισέ στο δεύτερο ημίχρονο. 

ΤΟ ΜΑΤΣ
Ισορροπημένο ξεκίνημα στο παιχνίδι, 

με τη Σλόβαν να δείχνει εξ αρχής πως 
ήθελε να παίξει πίσω από την μπάλα και 
να χτυπήσει στην κόντρα – επίθεση με τη 
γρήγορη μεσοεπιθετική της γραμμή. Το 
πρώτο εικοσάλεπτο πέρασε χωρίς κάτι 
το αξιοσημείωτο, με τον Ολυμπιακό να 
φορτσάρει από εκεί και έπειτα, ανεβάζο-
ντας την πίεσή του και να απειλεί στο 23’ 
όταν Ελ Αραμπί και Σισέ δεν κατάφεραν 
να τελειώσουν τη φάση από τη μικρή 
περιοχή! Τρία λεπτά μετά, ο Σωκράτης 
πήδηξε ψηλότερα από όλους χωρίς να 
βρει εστία όμως, και στα… καπάκια ακο-
λούθησε ένα εκρηκτικό δίλεπτο από τους 
«ερυθρόλευκους».
Ο Μασούρας έδωσε έτοιμο γκολ στον 

Ελ Αραμπί, αλλά αυτός δε σκόραρε από 
θέση τετ-α-τετ σε μια φάση που σπανί-
ως αστοχεί ο Μαροκινός και δευτερόλε-
πτα μετά ο προωθημένος Σισέ έπιασε το 
βολέ, αλλά ο αντίπαλος πορτιέρε έδιωξε 
ενστικτωδώς. Οι Πειραιώτες είχαν κλεί-
σει στο μισό γήπεδο τη Σλόβαν, πίεζαν 
και έμοιαζε θέμα χρόνου να έρθει το 
γκολ, όπως και τελικά συνέβη. Ήταν το 
37ο λεπτό, όταν μετά από φάση διαρ-
κείας, ο Μαντί Καμαρά έπιασε φοβερό 
πλασέ και δεν άφησε κανένα περιθώριο 
αντίδρασης στον Σόβαν για το 1-0, το 
οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Με φούρια μπήκε και στο δεύτερο ημί-

χρονο ο Ολυμπιακός, έχοντας τα ηνία και 
προσπαθώντας να πιέσει για να βρει ένα 
δεύτερο τέρμα, ώστε να «καθαρίσει την 
μπουγάδα». Εμβιλά και Αγκιμπού Καμα-
ρά απείλησαν, αλλά ο Σισέ ήταν αυτός 
που έδωσε τη λύση στο 52ο λεπτό μετά 
από νέα φάση διαρκείας για να γρά-
ψει το 2-0. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρ-
τίνς είχαν κάνει τη δουλειά τους, ωστόσο 
έδειχναν να μην επαναπαύονται. Στο 62’ 
ο Βάτσλικ με φοβερό βολέ έβγαλε την 

ομάδα του στην κόντρα αλλά ο Μασού-
ρας νικήθηκε από τον Σόβαν, ο οποίος 
νίκησε τέσσερα λεπτά μετά ξανά τον Έλ-
ληνα εξτρέμ και ο Αγκιμπού Καμαρά που 
πήρε το ριμπάουντ δε βρήκε εστία.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχιζαν στο ίδιο 

τέμπο, ο κόσμος είχε μπει για τα καλά 
στην εξίσωση και τους έσπρωχνε στο 
τρίτο γκολ, το οποίο ήρθε στο 68ο λεπτό, 
με τον αρχηγό της Σλόβαν, Μποζίκοφ, να 
στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα 
της ομάδας του για το 3-0, στην προσπά-
θειά του να απομακρύνει.
Η έκταση του σκορ έδωσε την ευκαι-

ρία στον Μαρτίνς να δώσει ανάσες 
σε παίκτες του αλλά και την ευκαιρία 
στον Ονιεκούρου να ντεμπουτάρει, με 
το ρυθμό να πέφτει κατακόρυφα. Κά-
πως έτσι, το τελευταίο τέταρτο έμοια-
ζε διαδικαστικού χαρακτήρα, ο Ολυ-
μπιακός κράτησε εύκολα το υπέρ του 
προβάδισμα και η Σλόβαν έφτιαξε τη 
μοναδική της αξιοσημείωτη φάση στο 
85ο λεπτό αλλά το σουτ του Βάις δε 
βρήκε εστία, με το 3-0 να παραμένει ως 
το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. 

MVP: Ο Σισέ ήταν όλα τα λεφτά! Πα-
νταχού παρών σε κάθε προσπάθεια της 
Σλόβαν να επιτεθεί, σκόραρε το δεύτε-
ρο γκολ και είναι αυτός που πιέζει τον 
Μποζίκοφ υποχρεώνοντάς τον να πετύ-
χει αυτογκόλ για το 3-0. Μοναδικό μελα-
νό σημείο πως αποχώρησε τραυματίας. 
Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ: Ο Ιταλός, Μάρκο Γκίντα, 
δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήμα-
τα. Άφησε ορισμένες φορές το ματς να 
παιχτεί, παρά τις διαμαρτυρίες, και γενι-
κότερα πέρασε απαρατήρητος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, 
Σισέ (75’ Μάρκοβιτς), Παπασταθόπου-
λος, Λαλά, Μαντί Καμαρά (80’ Κούντε), 
Εμβιλά, Μασούρας (87’ Βρουσάι), Αγκι-
μπού Καμαρά (80’ Μπουχαλάκης), Βαλ-
μπουενά (74’ Ονιεκούρου), Ελ Αραμπί
ΣΛΟΒΑΝ: Τσόβαν, Κασία, ντε Καμπς, 

Βάις, Ιμπραχίμ (67’ Χέντι), Ζμραλ, Αμπέ-
να, Κανκάβα, Πάουσεκ (67’ Στρέλετς), 
Μπόζικοβ, Τσάβριτς

© sport-fm.gr
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σαββατιανά σχολεία - Εγγραφές

ΔεκαπενταύγουστοςΔεκαπενταύγουστος

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Κοίμηση της Θε-
οτόκου, μια από τις πιο σημαντικές γιορτές της Ορθο-

δοξίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον Μέγα Εσπερινό, το 
Σάββατο, 14 Αυγούστου, στον Ι. Ναό της Κοίμησης της Θε-
οτόκου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου 
κ.κ. Σωτηρίου, μετά του Αιδεσιμότατου π. Νικολάου Παπαγε-
ωργίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι πιστοί είχαν την 
ευκαιρία να ανάψουν κεριά και λαμπάδες για την οικογένεια 
και τους φίλους τους. Ακολούθησε η λιτανεία της Ιεράς Ει-
κόνας της Κοίμησης, με την περιφορά στους δρόμους γύρω 
από τον Ι. Ναό. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρακολούθησαν 
την λιτανεία και περιφορά της εικόνας της Κοίμησης της Θε-
οτόκου, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα κατά του COVID-19.

Ανήμερα της Παναγίας, Κυριακή, 15 Αυγούστου, ο ελληνι-
σμός του Μοντρεάλ έδωσε το παρών στην ειδική εκδήλωση 
της ΕΚΜΜ «Κουράγιο Ελλάδα», με σκοπό την υποστήριξη 
των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην πατρίδα. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ι. 
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αμέσως μετά την πρωινή 
Θεία Λειτουργία και μέχρι το βράδυ. Εκατοντάδες Έλληνες 

από το Μοντρεάλ, το Λαβάλ και τη Νότια Ακτή, αλλά και κάτοι-
κοι του Park Ex άλλων εθνικοτήτων προμηθεύτηκαν σε πα-
κέτο το γεύμα τους, ενώ πολλοί προτίμησαν να καθίσουν στα 
υπαίθρια τραπέζια και να απολαύσουν με το φαγητό τους, 
την ηλιόλουστη μέρα. 

Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά καταστροφι-
κές για τους κατοίκους στην Ελλάδα. Πρέπει να παραμείνου-
με δυνατοί για την πατρίδα και για όλες τις οικογένειες των 
πυροπαθών. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν σε 
αναγνωρισμένα και αξιόπιστα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα, που συνεισφέρουν σε όσους έχουν πληγεί από τις 
πυρκαγιές εκεί. Σύντομα θα ανακοινώσουμε το ποσό που θα 
αποσταλεί στην πατρίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
όσους στήριξαν αυτή την τόσο σημαντική προσπάθεια. 

Εάν δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση και θα 
θέλατε να κάνετε δωρεά για τους πυροπαθείς στην Ελλάδα, 
δεχόμαστε δωρεές στο διαδίκτυο στη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://hcgm.org/donate/couragegreece/ 

Αγαπητοί γονείς,

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 
2021-2022 θα ξεκινήσουν το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 και 11 Σε-
πτεμβρίου από τις 9:00 έως τις 13:00, σε όλα τα παραρτήμα-
τα τους, στα εξής σχολεία:
Σχολείο «Πλάτων-Όμηρος» (Προνηπιαγωγείο - Νηπια-
γωγείο - Δημοτικό):
• Μόντρεαλ (5757 Wilderton, Montreal H3S 2K8),
• Roxboro (κτίριο σχολείου Σωκράτης III, 11, 11e 

rue,Roxboro H8Y 1K6),
• Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 Grande-

Allée, St-Hubert J3Y 1A1).
Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 9:00 έως τις 
14:00

Σχολείο «Άγιος Νικόλαος» (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό):  
• Laval (κτίριο σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», 1565 

St.Martin O., Laval  H7S 1N1).
Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 9:00 έως τις 
14:00

Σχολείο «Αριστοτέλης» (Γυμνάσιο- Λύκειο):
• Μόντρεαλ (5757 Avenue Wilderton, Montreal  H3S 2K8)
• Laval (κτίριο σχολείου Σωκράτης V, 931 rue Emerson, 

Laval H7W 3Y5),

• Νότια Ακτή (κτίριο σχολείου Σωκράτης IV, 5220 Grande-
Allée, St-Hubert J3Y 1A1).

Το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 8:45 έως τις 
14:15

Σημείωση: Για τους γονείς που έχουν παιδιά Δημοτικού και 
Γυμνασίου/Λυκείου και επιθυμούν να τα εγγράψουν στα σχο-
λεία «Άγιος Νικόλαος» και «Αριστοτέλης» του Laval οι εγ-
γραφές θα πραγματοποιούνται και στα δύο σχολεία και για 
τα δύο σχολεία προς διευκόλυνσή τους. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τη-
λέφωνο (514) 738-2421 εσωτ. 115  και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου kkiryakidis@hcgm.org

Τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της ΕΚΜΜ 
(Σαββατιανά Σχολεία) σέβονται και τιμούν τις παραδόσεις, 
εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, συνδυάζουν 
την μάθηση με την ψυχαγωγία και είναι κοντά σε όλους τους 
μαθητές και μαθήτριες. Επίσης προετοιμάζουν τους μαθητές 
για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Υπουργείο Παιδείας 
της Ελλάδος). Στους μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου απονέμονται 
4 μονάδες (credits) κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας 
του Κεμπέκ. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να μάθουν 
περισσότερα για την Ελληνική Γλώσσα, τον Ελληνικό Πολιτι-
σμό και την θρησκεία μας. Ωθήστε τα να καλλιεργήσουν την 
ελληνική τους ταυτότητα και να αισθάνονται περήφανα για 
την ελληνική τους καταγωγή.

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗ 1967-2021
Αγγελία θανάτου

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση 
να σας ενημερώσουμε για τον θά-

νατο της πολυαγαπημένης μας Μαρίας 
Ρούσση, η οποία υπήρξε ένα από τα 
πιο ευγενή και αφοσιωμένα μέλη της 
Ελληνικής μας Κοινότητας. Τη Δευτέ-
ρα, 16 Αυγούστου, η Μαρία Ρούσση 
έχασε τη μάχη με τη ζωή, αφήνοντας 
την τελευταία της πνοή στο νοσοκο-
μείο όπου νοσηλεύονταν τους τελευ-
ταίους μήνες.

Αποχαιρετώντας αυτόν τον κόσμο, η 
Μαρία Ρούσση αφήνει πίσω της τον 
πολύτιμο γιο της Δημήτρη, ο οποίος 
αποτέλεσε για εκείνη το επίκεντρο της 
ύπαρξής της.

Από το 2013 έως σήμερα, η  Μαρία 
υπηρέτησε την Κοινότητά μας με θαυ-
μαστό ζήλο,  απέραντη αγάπη και αξι-
έπαινο επαγγελματισμό. Υπήρξε κατα-
λυτικός παράγοντας στη λειτουργία και 
οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης των 
σχολείων μας και μια ακούραστη αγω-
νίστρια για την πρόοδο, προώθηση και 
υστεροφημία τους.

Για όλους όσους είχαν τη τιμή και τη 
χαρά να τη γνωρίσουν και να συνερ-
γαστούν μαζί της, η Μαρία θα αποτελεί 
ένα παράδειγμα φιλίας, γενναιοδω-
ρίας, ειλικρίνειας και ανθρωπιάς. Η 
απώλειά της είναι απερίγραπτη και η 
απουσία της εκκωφαντική.

Εκφράζουμε με άπειρο σεβασμό και 
βαθιά θλίψη, τα ειλικρινή μας συλλυ-
πητήρια στον μονάκριβο γιο της, στους 
συγγενείς και στα λοιπά μέλη της οικο-
γένειά της. Αιωνία η μνήμη της!

Γενικές πληροφορίες:
Νεκροπομπείο: Δευτέρα, 23 Αυγού-
στου 2021, Ώρες επισκέψεων 5:00 μ.μ 
– 8:00 μ.μ.
 Æterna Funeral Complex, 55 Gince 
Street, Montreal, QC, H4N 1J7 
Ο ενταφιασμός θα λάβει χώρα στην 
Ελλάδα.

Η οικογένεια της αποθανούσας παρα-
καλεί, αντί για λουλούδια, η προσφορά 
εκάστου να κατατεθεί προς ενίσχυση 
https://bit.ly/3j0wIkL

Έφυγε η Μαρία μας...
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Αγαπητοί Φίλοι, 
Ο Ραδιομαραθώνιος της 29ης Μαΐου 2021 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εράνου 
της ΕΚΜΜ σε συνεργασία με τρεις τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και κατάφερε 
να συγκεντρώσει $280,000 έως τώρα. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους δωρητές οι οποίοι συνεισέφεραν με την 
προσπάθειά τους σε αυτήν μας την επιτυχία.
Οι προφορές σας έχουν ήδη πιάσει τόπο. Οι εργασίες ανακαίνισης ορισμένων εκ των 
σχολικών μας κτιρίων θα ολοκληρωθούν έως τέλος Αυγούστου. Η Επιτροπή μας, 
επίσης, στοχεύει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για να αυξήσει τις εγγραφές 
νέων μαθητών καθώς και να μειώσει τα ετήσια δίδακτρα που καταβάλουν οι μαθητές 
μας. Με την βοήθεια και την συνεισφορά σας ευελπιστούμε να βελτιώσουμε την 
ποιότητα των σχολείων μας.

 Η εκστρατεία μας Στηρίζω Τα Σχολεία Μας στοχεύει να συγκεντρώσει, έως το τέλος 
του τρέχοντος έτους, $600,000 τα οποία θα επενδυθούν σε παιδαγωγικό υλικό, σε 
πρωτοβουλίες με σκοπό την αύξηση των εγγραφών νέων μαθητών, σε οικονομική 
βοήθεια προς κάλυψη διδάκτρων των μαθητών που έχουν ανάγκη καθώς και σε 
ανακαινίσεις των σχολικών μας κτιρίων. 
 Αν έχετε κάνει ήδη την προσφορά σας, παρακαλούμε μην αμελήσετε να στείλετε την 
δωρεά σας. 
Υποστηρίξτε μας και κάντε την δωρεά σας: 
https://hcgm.org/donate/our-schools/ 

Μαζί, στηρίζουμε τα σχολεία μας

Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζουμε τα σχολεία μας»
Ο Ραδιομαραθώνιος που διοργανώσαμε πρόσφατα είχε τεράστια επιτυχία και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους!

ADAMOPOULOS, Chris: $200
AFENTIKOGLOU, Flora: $200
AGAPINOS, Georgia: $100
AGIOMAVRITIS, Vasiliki: $50
ALEVRAS, Andreas: $500
ALEXAN, Mirette: $100
ALTER, Joe: $1,000
AMBELAKIOTIS, Voula: $700
AMBELAKIOTIS, Margarita: $ 50
ANAGNOSTOPOULOS, Dimitrios: $100
ANALYTIS, Geracimos: $5,000
ANASTASAKIS, Nick: $100
ANGELOPOULOS, Vasilios: $1,000
ANGELOPOULOS, Evangelos & Sotiria: 
$100
ANTONATOS & LEFTAKIS, Chris & 
Maria: $250
ANTONIADIS, Michel: $100
ANTYPAS, Sotiris: $500
APOKATANIDES, Kostas: $100
APOSTOLATOS, Avgi: $100
ARCOLAKIS, Nicolas: $700
ARFANIS, Ekaterini: $100
ARFANIS, Konstantina: $100
ARGIROPOULOU, Olga: $100
ARGYROPOULOS, Nikos: $200
ARNOPOULOS, Paris: $1,000
ARVANITI, Melpi: $100
ARVANITIS, Fotios: $100
ATHANASIOS, Economou: $100
ATHANASIOS, John: $100
ATHANASSIADIS, Emile: $200
AWADA, Jihad: $100
BAKOPANOS, Bill: $100
BAKOPANOS, Eleni: $200
BAKOPANOU, Dimitra: $100
BALTOUDAKIS, Maria: $50
BARLAS, Petros: $50
BAVAS VASTARDI, Maria: $50
BIROS, Maria: $100
BOKOLAS, Stelios: $50
BOLANAKIS, Jenny: $100
BORBOUDAKIS, Irene: $100
BORSELLINO, Joe: $5,000
BOTZAS, Nick: $100
BOURBOULIS, Apostolos: $35
BOUTOPOULOS, John: $100
BRANIOTIS, Evangelos: $100
CALICOVAS, S: $100
CARAGIANIS, Evanthia: $300
CHAIM, Joshua: $300
CHAMOUN, Fadi: $500
CHARISSAKIS, Helen: $50
CHASIDAKIS, Kostas: $50
CHILAKOS, Aris: $200
CHIONIS, Paraskevas: $50
CHIONIS, Petros: $50
CHIOTIS, Panagiotis: $100
CHOUBAVLIS, Aris: $200
CHOUBAVLIS, Christos: $200
CHRISANTHOPOULOS, Vasilios: $100
CHRISTIDIS, John: $150
CHRISTOPOULOS, Dionisios: $100
COCOROMYTIS, Antoine: $100
CONSTANTINIDIS, Basile: $100
CONTOGIORGIS, George: $100
COSTENIDIS, Christos & Helen: $25
CRILIS, Andreas: $1,000
DAHER, Pascal: $100
DAIMSIS, Stephanos: $100
DAIMSIS, Frazia: $100 
DANILIDES, Petros: $300
DARITSIS, Achileas: $100

DARITSIS, Paraskevi: $100
DASKALOPOULOS, Kostas: $500
DELIGIANNIS, Christos: $500
DEMOS, George: $100
DEMOS, Lambros: $1,000
DEOUDES, John: $500
DEROS, Mary: $200
DESTOUNIS, Gerasimos: $100
DIAMANTAKIS, Emmanuel: $200
DILES, Emmanuel: $150
DIMOPOULOS, Christos: $300
DIMOU, Angelo: $50
DIMOULIS, Noula: $50
EFTHIMIAKOPOULOS, Giannis: $500
EL KHOURY, Faycal: $1,000
EVANGELIA, Daniel: $100
EVANGELINELIS, Sophie: $150
FIORINO, Johnny: $100
FOKAS, Spyros: $50
FOKAS, Peter: $50
FOURNAROS, Georgios: $25
FRANGAKIS, Evan: $250
FRANGOULI, Justine: $200
FRANGOULIS, George: $50
FRANTZESKAKIS, Stylianos: $100
FRAZIOS, Panagiotis: $50
FRIDAS, John: $50
GAROUFALIS, Antonios: $100
GASPARONI, Robert: $30
GEORGADIS-DAHER, Aliki: $100
GEORGAS, Christos & Argyro: $100
GEORGIADIS, Nikos: $100
GEORGIOPOULOS, Christos: $50
DR. GEORGIOPOULOS, Miltiades: 
$100
GEORGIOU, Giorgos: $30
GEORGIOU, Helen: $250
GIANNOPOULOS, Helen: $100
GIANNOPOULOS, Panagiotis: $100
GIAPITZAKIS, Styliani: $150
GIOUZELIS, Demetrios: $100
GKIXANA, Akrivi: $100
GLENTZIS, Stasinos: $100
GOUMAS, Spiros: $50
GOUZOPOULOS, John: $100
GOVAS, George: $100
GUZMAS, George: $529
HALAMANDARIS, Charalambos: $50
HATZICONSTANTINOU, Georges 
Arnidessoultana: $300
HONDRONICOLAS, Ilias: $100
IAKOVOU, Evalia: $50
IATROPOULOS, Charalambos: $100
IORDANIDIS, George: $50
DR. ISSIGONIS, Kimon: $2,000
KABURIS, Steve Socrates: $200
KAKLAMANIS, Effie: $50
KAKLAMANOS, George: $200
KAKLAMANOS, Danae: $150
KAKLAMANOS, Neove: $100
KAKLAMANOS, Leiandros: $200
KALOGRIAS, Constantina: $500
KAKOGIANNAKIS, Greg: $200
KAKOS, Margarita: $250
KALAFATIDIS, Theano: $100
KALANTZIS, Gpse: $1,000
KALAPOTHAREA, Voula: $50
KALIOTZAKIS, Vicky: $50
KALOGERIS, Dimitrios: $50
KAMINOGIANNAKIS, Angelo: $50
KAPERONIS, Peter: $300
KARADIMOS, Christina: $200 
KARAGIANNIS, Maria: $50

KARAKATSOULIS, Konstantinos & 
Antonia: $60
KARAMANIS, Evangelia: $50
KARAMBELA, Ismini: $100
KARAMITSOS, Peter: $100
KARATZIOS, Argiros: $100
KARIDIS, George & Matina: $500
KARIOTAKIS, Sotiria: $50
KARKATSOULIS, Kostas: $50
KARTERIS, Maria: $200
KARTERIS, Marguerite: $100
KARTSOUNAKIS, Saki: $1,000
KASPY, Maurice: $200
KATOPODIS, Anestis: $20
KATSABANIS, Vasilios: $300
KATSIKARIS, Sotos : $60
KATSOUDAS, Peter : $2,000
KATZ, Ralph: $100
KAVALOU, Desponia: $50
KAZAMIAS, Ilias: $50
KAZANAS, Panagiota: $100
KELAKIOS, Emmanuel: $50
KIRILLIDIS, Lazaros: $250
KIRYAKIDIS, Kathy: $568
KOINIS, Demitrios: $100
KOINIS, Theodora: $500
KOKKORIS, Christos: $100
KOKKOTIS, Demetre: $100
KOLONIA, Maria: $50
KON, Christopher: $500
KONDEAS, Dimitrios: $50
KONDONIS, Spiros: $2,000
KONIDARIS, Xanthoula: $100
KONIDARIS, Spiridon: $100
KONIDIS, Iordanis: $50
KONSTANTOPOULOS, Maria: $40
KONSTANTOPOULOS, Konstantinos: 
$100
KORAN, Christine: $100
KORIDIS, George: $20
KOSMAS, Kolokythas: $100
KOSTOLIAS, Christos: $100
KOUFALIS, Kiki: $250
KOUFALIS, Paul: $250
KOUFALIS, George: $500
KOUFETZIAN, Antonis: $50
KOUFETZIAN, Dimitri: $100
KOUKOUTSIS, Dimitrios: $300
KOUNELIS, Lela: $200
KOUTLIS, Matina Stravroula: $100
KOUTLIS, Nicky: $50
KOUTRAKIS, Annie: $1,000
KOZIRIS, Dimitrios: $50
KRITIKOS, Angeliki: $50
KYDONIEFS, Despina: $1,000
KYRIKLAKIS, Maria: $50
LAKOUMENDAS, Lambros & Marina: 
$35
LALOS, Dimitris: $350
LAMBRINAKOS, Dimitrios: $100
LAPPOS, Denis: $30
LAZARIDIS, Zacharias: $100
LEBI, Robert: $180
LIAKAS, Sotirios: $300
DR. LIMNIATIS, Peter: $1,000
LOGOTHETIS, Jean: $30
LOULOUDAKIS, Patroula: $100
LOUPESSIS, George: $100
MAKRIDIS, Catherine: $100
MAKRIDIS, Matthew: $50
MALAKASSIOTIS, Dimitrios: $50
MANIADAKIS, Athina: $50
MANIKIS, Dimitri: $100

MANOUSOS, Vasiliki: $300
MARAGOS, Steve: $200
MARGETIS, Michael: $100
MARINIS, Spiros: $500
MARINOS, Dennis: $200
MARKATOD, Nathalie: $100
MARKATOS, Pagonis: $500
MAVRIGIANNAKIS & MOUKAS, Mike 
& Vickie: $1,000
MAVRIGIANNAKIS, Mike: $2,000
MAVROS, Constantin: $100
MAVROS, Nikolaos: $300
MAVROU-PAIDOUSSIS, Vrissis: $500
MAZIOTIS, Samy: $100
MAZIOTIS, Christos: $50
MERIANOS, Kostantinos: $100
METAXAS, Panagis: $50
MICHOPOULOS, Maria: $100
MILAS, Stamatis: $100
MILONAS, Phillipos: $20
MILONOPOULOS, Gus C: $150
MIOUSSE, Julie Nadia: $100
MITSAKIS, Nikolaos: $100
MONTICCIOLO, Enzo: $1,000
MONTZENIGIOS, Spiros: $40
MOSHONAS, Spiros: $100
MOUKAS, Nick: $200
MOUKAS, John: $5,000
MOUKAS, Maria: $500
MOURELATOS, Panayota: $50
MOUTZOURIS, Denise: $50
MOUZAKIOTIS, George: $200
NAHAL, Despina: $65
NANAS, Maria: $50
NEOFOTISTOS, Voula: $1,000
NICKAS, Savoula: $200
NICOLOPOULOS, Nicolas: $200
NIKITOPOULOS, Dimitrios: $150
NIKOLAKOPOULOS, Angela: $50
PAGONIS, Nick: $500
PAMEL, Peter: $1,000
PANAGOULAKIS, Athanase: $50
PANARITIS, Emmanuel: $100
PANAYIOTOPOPULOS, Haralampos: 
$50
PANET-RAYMOND, Louise: $250
PANOS, Nick: $500
PANTAZOPOULOS, Peter: $200
PANTAZOPOULOS, Peter Perikles: 
$150
PAPACHRISTOPOULOS, Christos: $250
PAPACHRISTOPOULOS, Ilias: $50
PAPADOPOULOS, Elli: $50
PAPAGEORGIOU, John: $100
PAPAGEORGIOU, Apostolos: $75
PAPAKOSTAS, Tasso: $100
PAPAKOSTAS, Tassos: $100
PAPAMARKAKIS, John: $200
PAPAMIHALOPOULOS, Pantelis: $100
PAPANDREOU, Demetre: $250
PAPATHANAKOS, Catherine: $2,000
PAPAVASILOU, Peter: $2,000
PAPAZOGLOU, Konstantinos: 200
PARASKEVAS, John: $100
PARASKEVOPOULOS, Penelopi: $100
PARTHENIOS, George: $25
PAVLAKOS, Dimitrios: $50
PAVLIDES, Menelaos: $100
PENTEFOUNTAS, Tom: $500
PERANTONAKIS, Alexandros: $100
PETRATOS, Ioannis: $50
PETROPOULOS, Catherine: $50
PHOTIADES, P: $200

PITSAKIS, Angela: $100
PITSIKOULIS, Ioannis: $2,000
PLESSAS, George: $100
PLIAKAS, Panagiotis: $100
POLIRAKIS, Panagiota: $100
POLITIS, George: $5,000
POLYZOS, Nicholas: $1,250
PONLAKIS, Vasilios: $100
POUMBOURAS, George: $100
POUMBOURAS, Helen: $75
PRASSAS, Peter: $100
PROESTOU, Gregory: $200
PROSCIUTTO, Johnny: $20
PSARAKIS, Angelos: $100
PYLARINOS, Caty: $150
RAPTIS, Spiros & George: $2,000
REINBLATT, Darren: $1,000
RETSINAS, Poseidon: $250
REVELAKIS, Aglaia: $300
RIGA, Eleni: $100
SACCIADIS, Sophia: $200
SADER, Anastasia: $300
SANOUDAKIS, Ioannis: $500
SIAMOUTAS, Dimitrios: $100
DR. SIDERIS, Christos: $1,000
SIGOUNIS, Jimmy: $1,000
SIGUNIS, Evangelos: $100
SIRROS, Christos: $1,000
SKAFIDAS, Gerry: $100
SOTIROPOULOS, Margarita: $100
SPANAKIS, Georgios: $500
SPANOS, Chrysoula: $100
SPANOS, Strtos & Georgia: $100
SPANOU, Tasia: $50
STATHOPOULOS, Aphroditi: $50
STATHOPOULOS, Afroditi: $100
STATHOPOULOS, Helen: $100
STAVARIS, Helen: $100
STAVRAKIS, Aristides: $100
STAVRAKIS, Panagiotis: $50
STAVRIANEAS, Ioannis: $100 
STEFANAKIS, Evangelos: $250
STEPHANOPOULOS, Sofia: $30
STERIOPOULOS, Kreon: $20
STRATOUDAKIS, Emmanuella: $250
STRATOUDAKIS, Steven: $100
TAMBAKIS, Paraskevi: $1,000
TAMPAS, Filio: $100
TELLIDES, Soula: $200
THEODOROU, Stamatia: $100
THOMAKOS, Dimitra: $100
THOMAKOS, Chrisafo: $30
THOMAKOS, Pitsa: $50
TILIGADIS, George: $500
TOURKOMANOLI, Eirini: $100
TROGADIS, Costas & Christina: $200
TROUGAKOS, Panagiota: $25
TROUPOS, Andreas: $50
TRUNK, Brigitte: $100
TSAKALIS, George: $300
TSALAMANDARIS, Helen: $1,000
TSALAMANDRIS, Helen: $100
TSAOUSIS, Tassia: $100
TSATAS, Nick: $35,000
TSATSALIDIS, Constantin: $100
TSILIAKOS, Epaminintas: $100
TSILIMIDOU CHIONI, Ekaterini: $100
TSINALIS, STAVROS: $200
TSINALIS, Ekaterini: $100
TSITOURAS, George: $5,000
TSOCANOS, Peter: $100
TSOKOS, Fotis: $30
TSONIS, George: $200

TSONIS, Peter: $150
TSOUBLEKA, Jeanna Marie: $200
TSOUKALA, Antonia: $50
DR. TSOUKAS ORESTIS, George: 
$5,000
TSOUKAS, Chariklea: $500
TSOUNIS, Charalabos: $25
TSOURAPIS, Spiros: $25
TYROS, Eleni: $1,500
TZANETAKOS, Evangelos: $50
TZIMAS, Panagiotis: $100
TZOTZIS, Anastasia: $100
TZOUANNIS, Stefanos: $200
VAHER, Melina: $100
VALAVANIS, Niki: $100
DR. VALAVANIS, E: $500
VAMIATAKIS, Tassos & Tina: $100
VASILOPOULOS, Stavros: $50
VASSILAS, Despina: $50
VASSILOPOULOS, Christine: $100
VASSILOPOULOS, Konstantinos: $200
VATHILAKIS, John: $50
VAVOUGIOS, Efthimia: $200
VENETSANOPOULOS, Georgia: $150
VEZONIARAKIS, Stelianos: $100
VLACHAKIS, Marie: $1,000
VLAHANDREA, Kaneli: $200
VLAHANDREAS, George: $150
VLAHOS, Paris: $50
VLAHOS HAIKALIS, Helen: $100
VLOGIANITOU, Catherine: $100
VOSNIADES, Mary: $100
VOURTHIS, Angie: $300
VOUTIEROS, Panagiotis: $200
VOYATZIS, Evangelos: $100
VRETTOS, George: $100
XANTHAKIS, Antonios: $50
XANTHIS, Constantinos: $50
XIPOLITAKIS, Catherine: $500
XIPOLITAKIS, Tassos: $300
ZABOUKOS, Theoni: $150
ZAROUHLIOTIS, Argyro: $50
ZERGIOTIS, George: $100
ZHU, Linda: $3,500
ZIAVRAS, Nicolas: $100
ZISSIS, Kostas: $500
ZOUMBOULAKIS, Joanne: $500
ZOUMBOULAKIS, John: $1,000
PAYLITHIS, Menelaos: $100 
AFFILIATED FINANCIAL SERVICES: 
$100
ASSOCIATION AGEES FLOGA: $500
ASSOCIATION AGES GRECO 
CANADIEN DE MONTREAL: $400
ASSOCIATION CRETAN: $100
ASSOCIATION DE CORINTHE A 
MONTREAL: $100
ASSOCIATION DES GRECS NATIFS 
D’ASSOCIATION ZANTE: $1,000  
ASSOCIATION EPIDAVROU 
LIMIRAS LACONIAS: $1,000
ASSOCIATION EPOQUE: $100
ASSOCIATION FILIA: $150
ASSOCIATION HELLENIC SCOUTING 
GROUP: $100
ASSOCIATION HELLENIQUE DES 
PERSONNES AGEES LACADIE: $100
ASSOCIATION KEFALINION: $100
ASSOCIATION LACONIAN 
BROTHERHOOD OF CANADA: $200
ASSOCIATION MANIATON, Christos: 
$200
ASSOCIATION PAN 

ARCADIAN BROTHERHOOD CANADA: 
$500
ASSOCIATION PAN NAXIAN OF 
MONTREAL: $300
ASSOCIATION SCOUTS: $100
ASSOCIATION SENIORS VERTERANS 
LAVAL: $500
ASSOCIATION SKOURA VARVISTA: 
$100
ASSOCIATION SYKIOTON: $1,000
ATHANS ENTERPRISES AND SERVICES 
ATHANASOPOULOS: $150
BELLROSE DEPANEUR: $100 
BISTRO CHARLAND: $20
CANADAWIDE DISTRIBUTEURS DE 
FRUITS: $1,000
CARROSSERIE LAZAROS INC.: $500
COMPANY 169360 CANADA INC.: 
$100
COMPLEX FUNERAIRE YVES LEGARE: 
$400
CONSTRUCTION LYON: $300
DECORATION MARBRE GRANIT 
MICHEL INC.: $10
DEMOS ROOFING COMPANY INC.: 
$50
DUROPAC: $500
FOUNDATION VASILIS TSIOLIS: $2,500
GARDERIE EDUCATIVE LE FUTURE DE 
L’ENFANT INC.: $100
GLOBAL IMPERIAL: $250
HELLENIC APPEAL FOUNDATION: 
$500
HOLY CROSS CHURCH: $1,000
IMEUBLES KRONOS INC.: $200
NEW MILANO FOODS: $200
NETTOYEUR EAU PRESSION: $100
PILAROS INTERNATIONAL TRADING 
MILTIADES ANTYPAS: $500
PHARMAKION DIMITRA 
ALEKTSOUTIS & WISSAM EL-CHAYEB: 
$300
PHILOPTOCHOS EVANGELISMOS: 
$1,000
PHILOPTOHOS AGIO NIKOLAOS: $500
PHYLLO PATISSERIE: $200
2967-1260 QUEBEC INC.: $100
RESTAURANT PATATERIE LABELLE 
PROVINCE: $500
RESTAURANT SCORES 
DRUMMONDVILLE: $500
TAXI CHAMPLAIN MONTREAL LTD: 
$150
TRAITEUR LT LUIGI & FABIO: $20 
TRIBUNE CANADIENNE GRECQUE 
BHMA: $1,000
VEGIFRUITS DISTRIBUTION: $1,000
ANONYMOUS: $50
ANONYMOUS: $50
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $75
ANONYMOUS: $149
ANONYMOUS: $100
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $1,000
ANONYMOUS: $2,000
ANONYMOUS: $300
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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
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *
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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 ΜΕΛΩΝ 
ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΥΜΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

15Η ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 
(WALKATHON) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΩΝ 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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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

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 τού 

ΘΟΔΩΡΗ «ΤΕΡΡΗ» 
ΚΟΥΚΟΥΛΑ

(από Μόντρεαλ, ετών 55)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΟΥΡΑΝΙΑΣ 
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Κάμπο-Αμαλιάδας, Ηλείας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΕΛΕΝΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Φοινίκι Μεσσηνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021
στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

(από Φάρσα Κεφαλληνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΕΛΕΝΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(από Αίγιο)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΟΥΡΑΝΤΩΝΗ
(από Βορδόνια, Σπάρτης Λακωνίας)
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Our family...caring for yours

55 rue Gince, Montreal  |  514 228-1888 | complexeaeterna.com

• Full support and help
• Largest viewing room in Quebec
• Personalized service tailored to your needs
• Reception Hall / Cafeteria
• Parking for 130 cars
• Available 24 hours - 7 days
• High quality services at a much lower cost

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΩΤΗ 

(από Κουλέντια, Μονεμβασίας Λακωνίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΓΛΟΥ 

(από Διδυμότειχο Εβρου)

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 τής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΓΗΤΤΑΣ

(από Δερβιζιανά Ιωαννίνων)

« Π Α Ν Α Γ Ι Τ Σ Α «

Χριστιανοί μας

Πρόθυμοι όπως πάντα και όλοι σας, 

σε κάθε μας προσκλητήριο, για συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις Πνευματικού  περιεχομένου

σας πληροφορούμε ότι, την επόμενη 
Κυριακή 

22 Αυγούστου ε.έ. στις 2:00 το απόγευμα 

θα πραγματοποιηθεί πηγαιμός, 
στο Μοναστήρι 

της ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ που γιορτάζει.

ΘΑ  ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕΙ  Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΑΔΑ & ΠΑΣΗΣ 
ΑΡΚΤΙΚΗΣ  

κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Στα τηλέφωνα  514 - 376 0189

                           514 - 337 9165

Κλείστε τις θέσεις που είναι περιορισμένες.

Αν χρειαστεί θα έχουμε και δεύτερο 
λεωφορείο μπροστά στη « ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ « μας

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΟΡΤΗ  !!!
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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

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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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  2 3 / 8 / 2 0 2 1  –  2 9 / 8 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
807

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 806

20 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

Σε όλες τις σχέσεις πρέπει να 
υπάρχει εξισορρόπηση του «δούναι και λα-
βείν». Εάν ξυπνήσετε και συνειδητοποιή-
σετε ότι μόνο δίνετε και δεν παίρνετε τίπο-
τα, δε θα νιώσετε καλά. Ίσως ο ένοχος για 
την ταλαιπωρία σας να είναι ότι είστε πολύ 
γενναιόδωροι και υπερβολικά αξιοπρεπείς 
για να διεκδικήσετε τις δικές σας ανάγκες. 

Φροντίστε να είναι τα πάντα σε 
ισορροπία, ιδιαίτερα την ανεξέλεγκτη έκ-
φραση των ιδεών σας και των απόψεων 
σας, για να μην πληγώσετε τους γύρω σας. 
Αν είχατε απόσταση με έναν αδελφό/ή 
συγγενή, ξεπερνάτε τα εμπόδια κάνοντας 
έναν ειλικρινή διάλογο. Το φεγγάρι σίγου-
ρα σάς λέει ότι χρειάζεστε να αφιερώσετε 
περισσότερο χρόνο στους φίλους σας. 

Δεδομένου ότι ο εγκέφαλός σας 
είναι ήδη σε υπερβολική κίνηση, χρησιμο-
ποιήστε τις ενορατικές σας ικανότητες για 
θετικούς σκοπούς. Αντί να είστε υπερβο-
λικά εγωπαθείς και κυριαρχικοί απέναντι 
στους συναδέλφους σας (ή το προσωπικό 
σας, πράγμα το οποίο είναι πιο πιθανό) 
εστιάστε στην κοινή εργασία που υπάρχει.

Είστε ικανοί στην επίλυση 
οποιωνδήποτε προβλημάτων και αρκετά 
παραγωγικοί, ξέρετε πως να χειριστείτε τα 
καθήκοντα που σας έχουν αναθέσει, να ορ-
γανώσετε την εργασία σας και να εργαστεί-
τε με σύστημα. Δεδομένου ότι ο έκτος οίκος 
κυβερνά τους βοηθούς, θα μπορούσατε να 
προσλάβετε ένα βοηθό ή έναν πάροχο υπη-
ρεσιών ή να απολύσετε κάποιον…

Εάν οι κοινωνικές συνθήκες σάς 
εμποδίζουν να ξοδέψετε για την καλοπέ-
ρασή σας ή αν έχετε άγχος γύρω από τα 
χρήματα, τους λογαριασμούς και την οικο-
νομική ασφάλεια, αυτή είναι η κατάλληλη 
στιγμή να αγωνιστείτε για να ανατρέψετε 
αυτό το καθεστώς. Μη σταματήσετε την 
καθημερινή σας εργασία κάτω από μία πα-
ρόρμηση εάν δεν είστε σίγουροι. 

Ενώ εσείς έχετε το δικαίωμα να 
αλλάξετε γνώμη (αν όχι το σύστημα των 
πεποιθήσεων σας) χωρίς προειδοποίηση, 
η φιλοσοφική και μεταφυσική σεληνια-
καή ενέργεια θα μπορούσε να σας κάνει 
να σκεφτείτε τις πεποιθήσεις σας. Να εί-
στε με πρόσωπα που διευρύνουν τις αντι-
λήψεις σας και καλλιεργούν τις αρχές σας.

Μήπως κάποιο φιλικό σας πρό-
σωπο υπονομεύει τη σχέση σας και υπο-
σκάπτει τα όνειρά σας; Μην τον αφήνετε 
να αναμιγνύεται στην ερωτική σας ζωή 
και εκπαιδεύστε τον πώς να σας συμπε-
ριφέρεται, διαφορετικά απομακρύνετε 
αυτό το πρόσωπο από τη ζωή σας. Τώρα 
γίνεστε πιο γενναιόδωροι και ρομαντικοί 
με τον αγαπημένο σας!

Τα εμπνευσμένα οράματά σας 
και τα μεγάλα ιδανικά σας παίρνουν 
σάρκα και οστά. Όλα έχουν να κάνουν με 
σας, μιλήστε και χρησιμοποιήστε τη δυ-
ναμική φωνή σας. Μπορεί να εκπλαγείτε 
με το πόσα άτομα μπορείτε να προσεγγί-
σετε, όταν τιμάτε τις μοναδικές και και-
νοτόμες ιδέες σας και είστε ο αυθεντικός 
εαυτός σας.

Η γνώμη ενός ειδικού έχει μεγά-
λη βαρύτητα. Εάν βρίσκεστε σε μια συνερ-
γασία, ενδέχεται να έρθετε αντιμέτωποι 
με ένα συνεργάτη σας. Πριν διαγράψετε 
αυτή τη συνεργασία, προσπαθήστε να κα-
ταλάβετε πώς μπορείτε να ευθυγραμμίσε-
τε τα συμφέροντά σας. Εάν το χειριστείτε 
με υπευθυνότητα, οποιαδήποτε διαφωνία 
θα μπορούσε να επιλυθεί εύκολα.

Τώρα λαχταράτε περισσότερο 
χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, 
μια βραδιά με Netflix στον καναπέ σας 
τη νιώθετε σαν την απόλυτη πολυτέλεια, 
μετά από όλη αυτή την έντονη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα. Ίσως ακόμα γί-
νετε περισσότερο ευσυγκίνητοι με τους 
οικείους σας ή αποφασίσετε να αλλάξετε 
κατοικία. 

Θα δείτε πνευματικά οφέλη αν 
παραδώσετε την ψυχή σας στο σύμπαν και 
ζητήσετε υποστήριξη, αντί να προσπαθή-
σετε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας. Αυτή η 
πνευματική πανσέληνος θα μπορούσε επί-
σης να φέρει στην επιφάνεια διαισθητικές 
εκλάμψεις, βαθιά από το υποσυνείδητό 
σας, ίσως μέσα από ένα ζωντανό όνειρο, 
ένα deja – vu ή μια διαισθητική αναλαμπή.

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

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

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

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

Η θαρραλέα αντιμετώπιση των 
προβλημάτων σε μια συνεργατική σχέση 
μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους και δυ-
νατότητες. Μπορεί επίσης να συναντήσε-
τε κάποιον που αποδέχεται όλους αυτούς 
τους μεγάλους στόχους σας και τις αξίες 
σας. Μην αποφεύγετε να εξερευνήσετε 
τις φιλίες σας και να κάνετε εκκαθάριση.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1897: Ο Αγγλος γιατρός, Ρόναλντ Ρος, ανακαλύπτει 
ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. 
Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και 
θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται 
ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

1954: Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η 
πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με 
αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας 
και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό 
συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 
πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.

1968: 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και 
τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας».

1993: Υπογράφεται η συμφωνία του Όσλο 
μεταξύ της PLO και του Ισραήλ. Αρχιτέκτονες 
της συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο μερών Γιτζάκ 
Ράμπιν και Γιάσερ Αραφάτ, υπό την αιγίδα του 
αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αποφασίζεται 
η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων 
από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να 
ελέγχουν τα του οίκου τους με τη δημιουργία της 
Παλαιστινιακής Αρχής.

Γέλιο εν… συντομία

Αυτό που μιλάς σε κάποιον 
και βγάζει τα γυαλιά 

ηλίου για να σε ακούσει, δεν 
το ‘χω καταλάβει ακόμα…

Όταν παντρευόσουν 
και έλεγες «μέχρι να 

μας χωρίσει ο θάνατος», 
μάλλον δεν περίμενες ότι σε 
λίγα χρόνια ο αυτός όρκος 
γίνεται στόχος ζωής…

Σε κάθε αστυνομικό έλεγχο 
όλο η ίδια ερώτηση: 

«Έχετε πιει;». Παράπονο 

το έχω… Μία φορά να με 
ρωτήσουν αν έχω φάει!

Τα 3 μεγάλα ψέμματα  
της ζωή μας: 

– Θα σ’ αγαπώ για πάντα… 
– Δε θα χωρίσουμε ποτέ… 
– Δεν έκλασα εγώ!

Πάνε να στρώσουν το 
νυφικό κρεβάτι οι 

ανύπαντρες. Πετάγεται η 
γιαγιά: «Οι παρθένες, οι 
παρθένες να το στρώσουν!». 
Τελικά έμεινε άστρωτο...

Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα

Ένας φλύαρος κουρέας, ρώτησε τον βασιλιά 
της Μακεδονίας, Αρχέλαο: «Πως θες να σε 

κουρέψω;» Ο Αρχέλαος απάντησε: «Σιωπηλός».

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν 
τον αγαπά, αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. 

Ο Αρίστιππος απάντησε: «Ούτε το κρασί ή το 
ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα 
θα ήταν κατάλληλη για γάμο. Ο φιλόσοφος του 

είπε: «Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς 
ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν άσχημη, θα 
είναι σα να σου επέβαλαν ποινή».

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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SAINT-MARTIN

X O

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA
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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



HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

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.

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

COMMERCIAL LISTING!


