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Η παρούσα
έκδοση 

και 
κάθε επόμενη 

είναι αφιερωμένη 
στη μνήμη του 
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Σκλάβου
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Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου στο Τορόντο
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Το Greek International Film Festival of Toronto – GIFFT που συνδιοργανώνουν 
το Ελληνικό Ραδιόφωνο Agape, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού και το Itoc Me-
dia Corpοration,  είναι μια βιτρίνα και γιορτή του ελληνικού κινηματογράφου, που 
περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του ταινίες μεγάλου μήκους, ταινίες μικρού μήκους και 
ντοκιμαντέρ Ελλήνων σκηνοθετών προσφέροντας μια συναρπαστική πλατφόρμα 
στους σκηνοθέτες, συγγραφείς, παραγωγούς και ηθοποιούς της ελληνικής 
κινηματογραφικής παραγωγής για να αναδείξουν την εξαιρετική τους τέχνη. Η ταινία 
θα προβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους τόσο στη μεγάλη οθόνη κινηματογραφικής 
αίθουσας όσο και διαδικτυακά.

26ο ετήσιο 
Golf Classic του HHFELECTIONS

“Από το κάστρο στην 
καρδιά του Πλαταμώνα...”

Προορισμό 
τον πανέμορφο 
Πλαταμώνα, στον  
Ανατολικό Όλυμπο 
είχε το φετινό 
καλοκαίρι 
η “Εβδομάδα”.

Σύντομο οδοιπορικό 
στις σελίδες 36-39

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-21

Μία υπέροχη μέρα απόλαυσαν οι παίκτες στο 
26ο ετήσιο Golf Classic τoυ HHF, την Τετάρτη 15 
Σεπτεμβρίου στο Carrying Place Golf & Country 
Club. Η μεγάλη συμμετοχή και η γενναιοδωρία των 
χορηγών εξασφάλισαν την οικονομική επιτυχία της 
διοργάνωσης για άλλη μία χρονιά και κατά συνέπεια 
τη συνέχιση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε όλο τον Καναδά που έχει προγραμματίσει 
για τον επόμενο χρόνο ο ΟργανισμόςΕλληνικής 
Κληρονομιάς.

Απασχολημένη με τις κρίσιμες εκλογές 
της 26ης Σεπτεμβρίου στη Γερμανία η 
Ευρώπη δεν φαίνεται να έδωσε τη δέουσα 
σημασία στην εκλογική αναμέτρηση, στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που μπορεί 
να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
σχέσεις της με τον Καναδά.

Η μάχη σήμερα (20/9) στον Καναδά 
εξελίχθηκε σε πολύ πιο αμφίρροπη, απ’ ό,τι 
περίμενε ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό, και δεν αποκλείεται να μην 

καταφέρει να επανεκλεγεί μετά από έξι 
χρόνια στο αξίωμά του.

Ο Καναδός ηγέτης, επικεφαλής 
κυβέρνησης μειοψηφίας, προκήρυξε 
πρόωρες κάλπες στα μέσα Αυγούστου μετά 
από κάποιες ευνοϊκές σφυγμομετρήσεις, 
που έδειχναν ότι ίσως θα μπορούσε να 
ανακτήσει την πλειοψηφία στη βουλή της 
χώρας. Ωστόσο, το στοίχημα τού γύρισε 
πολύ γρήγορα μπούμερανγκ καθώς 
πολλοί Καναδοί άρχισαν να στρέφονται 
στον σχετικά άγνωστο αντίπαλό του, 
τον συντηρητικό Έριν Ο’ Τουλ. Έτσι, οι 
Φιλελεύθεροι και οι Συντηρητικοί δίνουν 
σήμερα μια μάχη στήθος με στήθος, 
καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τους 
έδιναν από περίπου 30%, αν και λόγω 
του εκλογικού συστήματος του Καναδά, 
οι περισσότερες προβλέπουν μια νέα 

Μεγάλο το διακύβευμα των εκλογών για την Ευρώπη 
Τι θα σημάνει τυχόν 

ήττα του Trudeau 

ΣΕΛΙΔΑ 6
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

Το 21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο διεξήχθη στις 24 
Αυγούστου, 2021 στο Richmond Hill Golf Club με μεγάλη επιτυχία.  Η φετινή διοργάνωση 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη τριών ένθερμων υποστηρικτών της Ελληνικής Κοινότητας 
Τορόντο, τους κυρίους Ανδρέα Αποστολόπουλο, Γεώργιο Καραμήτσο και Αναστάσιο 
Μιχαλόπουλο. 

Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή 
της σε όλους εκείνους που στήριξαν το 21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ, εν μέσω πανδημίας, 
με τις γενναιόδωρες χορηγίες τους.

Οι συμμετέχοντες, ομολογουμένως, ευχαριστήθηκαν παιχνίδι γκολφ και διαφορετικά 
γευστικά εδέσματα! Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, χάρη στη συνεχιζόμενη 
υποστήριξη και γενναιοδωρία τόσο των παικτών, όσο και των χορηγών μας, αυτή η 
διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες δολαρίων για την κοινότητά μας. 

Φέτος, με την πολύτιμη συνεισφορά πενήντα και πλέον χορηγών, συγκεντρώσαμε 
$102,250, ποσό το οποίο καθιστά το Τουρνουά Γκολφ τη μεγαλύτερη ημερήσια ερανική 
εκδήλωση της κοινότητάς μας! 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κύριους χορηγούς της εκδήλωσης Triple Properties, Tribo 
Studios, Durham Live, Four Corner Estates, Οικογένεια Νικόλαου Καραμήτσου, Chair-
man’s Brands και Sketchley Cleaners.

Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες στην επιτροπή Τουρνουά Γκολφ, η οποία αποτελείται 
από τις κυρίες Ελένη Μπαρμπαλιά, Μπέτυ Σκουτάκη και τους κυρίους Νίκο Καραμήτσο, 
Νίκο Δημητρόπουλο, για την αφοσίωσή τους στο να διεξαχθεί αυτή η επιτυχής εκδήλωση. 

Ευχαριστούμε θερμάς τις κυρίες της Πρόνοιας και την αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών 
μας, οι οποίοι εργάσθηκαν ακούραστα, ώστε να διασφαλισθεί μια ασφαλής και καλώς 
οργανωμένη εκδήλωση. 

Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21ο Ετήσιο 
Τουρνουά Γκολφ της ΕΚΤ
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κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Τριντό. Ωστόσο, δεν 
αποκλείεται στη θέση να βρεθεί ο αντίπαλός του, που έχει 
πολύ διαφορετική ατζέντα από εκείνη του Τριντό. Και τυχόν 
αλλαγή εξουσίας στον Καναδά θα προκαλέσει, σύμφωνα με 
αναλυτές, αναταράξεις στις μέχρι τώρα σταθερές σχέσεις 
της Ευρώπης με την κυβέρνηση Τριντό, στο πρόσωπο του 
οποίου η ΕΕ είχε βρει έναν προβλέψιμο εταίρο σε θέματα 
που αφορούν από την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μέχρι την άμυνα, την τεχνολογία και την 
μετανάστευση.

Τέσσερα χρόνια μετά το κλείσιμο της μεγάλης εμπορικής 
συμφωνίας της ΕΕ με τον Καναδά, ορισμένες χώρες, όπως 
η Γερμανία και η Ολλανδία, δεν έχουν ακόμη ανάψει το 
πράσινο φως για τη CETA (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement), αφήνοντας μετέωρες υπηρεσίες 
και αγαθά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά τις 
νομικές αμφισβητήσεις του deal από κάποιες ευρωπαϊκές 
οργανώσεις προστασίας δικαιωμάτων καταναλωτών.

Για τον 48χρονο συντηρητικό Ο’ Τουλ η Ευρώπη 
δεν υπάγεται στις άμεσες εμπορικές προτεραιότητες 
του Καναδά, ενώ επιδιώκει σύσφιξη των σχέσεων με τη 
Βρετανία, χώρες της Κοινοπολιτίεες και τις ΗΠΑ. Έχει 
δεσμευτεί να προωθήσει μια νέα εμπορική συμφωνία με 
την Αυστραλία, τη Νέα Ηλανδία και τη Βρετανία (CAN-
ZUK), που υποστηρίζουν και πολλοί θιασώτες του Brex-
it, αλλά και μια εμπορική συμφωνία και ένα deal για 
επενδύσεις με την Ινδία. Παράλληλα, ο συντηρητικός 
υποψήφιος πρωθυπουργός του Καναδά έχει ταχθεί υπέρ 
της διεύρυνσης της εμπορικής συμφωνίας CPTPP για τη 
δημιουργία νέων εμπορικών δεσμών μεταξύ της χώρας και 
αρκετών κρατών στην Κεντρική και Νότια Αμερική και την 
Ασία.

Αλλαγή των στόχων 
για την κλιματική αλλαγή

Ο Ο’ Τουλ έχει υπαινιχθεί ακόμη ότι θα κάνει μια στροφή 
σχεδόν 180 μοιρών όσον αφορά την πολιτική του Τριντό 
για την κλιματική αλλαγή. Ο Καναδάς, ως ένας από τους 
μεγαλύτερους κατά κεφαλής ρυπαντές του πλανήτη, άρχισε 
επί των ημερών του Τριντό να εφαρμόζει φιλικές προς 
το κλίμα πολιτικές για να περιορίσει το αποτύπωμα της 
πανίσχυρης βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 
της χώρας, ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι αποβλέπει 
να μειώσει κατά 40% με 45% τις εκπομπές ρύπων σε 
σχέση με τα επίπεδα του 2005 μέχρι το 2030, από 30% 
που προέβλεπε η προηγούμενη δέσμευση της χώρας στη 
Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα του 2015.

Ο Ο’Τουλ θα επιστρέψει σε εκείνη τη δέσμευση 
(30%), θέλοντας να στηρίξει την πετρελαϊκή βιομηχανία 

Τι θα σημάνει τυχόν 
ήττα του Trudeau 

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΕΛΙΔΑ 23
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είναι μια χαρά παραθερίζει στην 
πατρίδα του την ΄Αρτα.

-Πολύ ησυχία έπεσε βρε μικρέ!
-Τέλος πάντων Σκλάβε, θα τα πούμε 

άλλη φορά. Μέχρι τότε όμως θέλω να 
ξέρεις ότι μας λείπεις πολύ.

-Άστα αυτά τώρα μικρέ.Τράβα για 
ύπνο τώρα,γιατί αύριο έχεις εφημερίδα.

Και η Γεωργία πέρασε καλά απ’ότι 
είδα στην Ελλάδα και επέστρεψε με 
γεμάτες μπαταρίες. Το χρειαζόταν εδώ 
που τα λέμε, γιατί δουλεύει αρκετά όλο 
τον χρόνο.

-Έτσι είναι Σκλάβε.
-Μικρέ ξέχασα να σου πω. Ο φίλος 

σου ο Sissakis από το Barcode cafe,έχει 
ανέβει σε άλλο επίπεδο.Σκέφτηκε 
που λες έξυπνα. Αντί να βάλει Uber, 
επένδυσε σε ένα skooter με σκοπό να 
βάλει την φίρμα του μαγαζιού την Εύα, 
υπεύθυνη για το delivery. 

-Τι εννοείς Σκλάβε γιατί δεν σε 
καταλαβαίνω;

-Περίμενε ένα λεπτό μικρέ και σου 
στέλνω την φωτογραφία.

-Ε τι να πω τώρα εγώ Σκλάβε! 
Βλέποντας την φωτογραφία 
καταλαβαίνω πόσο μπροστά βλέπει 
ο φίλος μου ο Sissakis. Καφέ deliv-
ery από το αστέρι του μαγαζιού και οι 

θαυμαστές  κάνουν ουρά.
Έτσι μου έρχεται να το κάνω και 

εγώ....
-Έχεις παλαβώσει μικρέ; Και για να 

έχουμε καλό ερώτημα ποιον θα βάλεις; 
Τον Άρη που έχεις για σερβιτόρο ή τον 
Νικολάκη που άμα φυσήξει τον έχει 
πάρει ο αέρας;

-Όχι βέβαια Σκλάβε, έλεγα να το 
κάνω εγώ ο ίδιος.

-Μικρέ σοβαρέψου, γιατί βλέπω να 
σε κυνηγάει η πόντια και δεν γλιτώνεις. 
Και για να έχουμε καλό ερώτημα που 
θα βρεις skooter να αντέξει το βάρος 
σου.

-Σαν νάχεις δίκιο Σκλάβε. Τέλος 
πάντων σε αφήνω,θα τα πούμε την 
άλλη φορά.

-Έγινε μικρέ θα σε περιμένω.

ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε πόσο καιρό έχουμε να τα 
πούμε εφόλης της ύλης; Eπιτέλους θα  
ξεκινήσουμε και πάλι τις εβδομαδιαίες 
συναντήσεις μας που τόσο πολύ μου 
έλειψαν.

-Εννοείται μικρέ. Άλλωστε και μένα 
μου έχουν λείψει. Θέλω να σου πω ότι 
σου τα έχω μαζεμένα.

-Ακόμη δεν ήρθα Σκλάβε και με 
πήρες από τα μούτρα. Τι έκανα πάλι ο 
έρημος;

- Ηρέμησε μικρέ και μην προτρέχεις.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω 
μαζέψει πολύ υλικό.

-Ε πες το έτσι Σκλάβε. Βλέπεις τόσα 
χρόνια με είχες συνηθίσει, να μου λες 
ότι μου τα έχεις μαζεμένα. Από που να 
πρώτοξεκινήσουμε όμως δεν ξέρω.

-Πες μου πρώτα τα νέα σου μικρέ και 
βλέπουμε. 

-Τι να σου πω, δεν έχει αλλάξει κάτι 
δραματικά. Δουλειά, σπίτι και πάλι 
δουλειά, τίποτα το ιδιαίτερο.

- Κόψε το δούλεμα μικρέ και αυτά 
που ξέρεις. Σου έχω πει επανειλημμένα 
ότι τα βλέπω όλα, δεν μου ξεφεύγει 
τίποτα. Για του λόγου το αληθές το 
προηγούμενο Σάββατο, ούτε σπίτι 
ήσουν ούτε και στην δουλειά φυσικά.

-Εντάξει Σκλάβε, βγήκα και εγώ μια 
φορά μετά από καιρό με λίγους καλούς 
φίλους,να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.

-Το ξέρω μικρέ σας είδα στο MOLON 
LAVE. Παρεμπιπτόντως ωραίο μαγαζί 
και όμορφο περιβάλλον.

-Πραγματικά όμως Σκλάβε δεν σου 
ξεφεύγει τίποτα, δεν έχω λόγια!

-Περάσατε καλά απ’ότι κατάλαβα 
μικρέ και αυτό από μόνο του είναι 
αρκετό.

-Έτσι όπως τα λες είναι Σκλάβε. 
Εκτός του ότι είναι ένα πολύ ωραίο 
μαγαζί όπως είπες, έχει επίσης και πολύ 
καλό φαγητό.Αυτό όμως που θέλω να 
πω είναι ότι δεν έχει καμία σχέση το 
συγκεκριμένο μαγαζί με κάποια άλλα 
της πόλης μας, τα οποία βέβαια είναι 
συγκεκριμένα. Δεν προσπαθεί να σε 
γδάρει, ούτε και σε βλέπει σαν δολάριο 
όταν σου φέρνει τον λογαριασμό.Με 
λίγα λόγια σέβονται τον πελάτη  και 
αυτό είναι το σημαντικότερο.

- Αφού τα ξέρεις αυτά μικρέ, δεν 
είσαι χθεσινός. Η μεγαλύτερη τιμωρία 
για τέτοιου είδους μαγαζιά είναι να μην 
ξαναδούν το δολάριο σου.

- Αυτό εννοείται Σκλάβε.Πες μου 
όμως πώς περνάς τώρα που έχεις τον 
μεγάλο σου αδελφό εκεί πάνω;

-Τι να σου πω μικρέ...Είχαμε 
μπερδέματα με το που ανέβηκε εδώ 
πάνω.Τον είχανε καταχωρημένο στην 
λίστα προ 20ετιας και όταν τον είδανε 
στην πύλη σάστισαν όλοι.

-Τι εννοείς Σκλάβε;
-Φαίνεται μικρέ ότι είχε ανέβει εδώ 

πάνω πριν από 20 χρόνια. Προφανώς 
κάποιος από την πύλη τότε έκανε 
λάθος μπερδεύοντας τα ονόματα.

-Γι’αυτό λες Σκλάβε να ήταν εδώ 

κάτω μέχρι τα 103 του χρόνια;
-Τι να σου πω μικρέ,δεν γνωρίζω.

Φυσικά τα τελευταία 10 χρόνια δεν 
γίνονται τέτοια λάθη,διότι έχουν βάλει 
το Inter Heaven Net.Οπως και να έχει, 
εμείς εδώ πάνω περνάμε τέλεια.

Το καινούργιο δεν σου το είπα.Ο 
φίλος σου ο Μιχαλόπουλος προσπαθεί 
να ψήσει τον Μεγάλο, μήπως και τον 
αφήσει να κάνει εδώ πάνω Franchise.

-Θέλεις να με τρελάνεις Σκλάβε;
-Άστα μικρέ τι να σου λέω. Θέλει να 

ανοίξει αλυσίδα μαγαζιών με φτερά. 
Θα μπαίνεις μέσα λέει και θα σου 
φτιάχνουν τα φτερά ολοκαίνουργια.
Εδώ που τα λέμε μόνο ο Μιχαλόπουλος 
θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και 
είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει. Δαιμόνιο 
μυαλό λέμε.

-Πες μου ότι θα έχει και drive thru 
Σκλάβε;

-Όχι μικρέ τι χαζά μου λες.Θα έχει 
όμως fly thru.

-Εντάξει Σκλάβε είστε σε άλλο 
επίπεδο εκεί πάνω, έχετε ξεφύγει με 
λίγα λόγια.

-Εμείς μικρέ είμαστε μια χαρά εδώ, 
εσείς εκεί κάτω δεν ξέρω πως θα την 
παλέψετε!

-Τέλος πάντων Σκλάβε.Πες μου τι 
άλλο έχεις δει από κει ψηλά;

-Με όλα αυτά που γίνονται εκεί κάτω 
μικρέ,ο Μεγάλος δεν μας ανοίγει τα 
σύννεφα τακτικά, για να μην ξεχάσουμε 
και αυτά που ξέρουμε.Ειδικά τώρα με 
τις εκλογές εκεί κάτω, έχω μεγάλη 
περιέργεια να δω τι θα γίνει.

-Τι να γίνει Σκλάβε, έχουμε μπλέξει 
με άχρηστους. Ο ένας χειρότερος από 
τον άλλον.

- Μην αγχώνεσαι μικρέ,ότι είναι να 
γίνει θα γίνει.Θέλω να πεις στον φίλο 
σου τον κοτσιδάκια να μην φοβάται 
να κάνει το εμβόλιο. Αν ήξερε πόσο 
ωραία περνάμε εμείς εδώ πάνω, δεν 
θα φοβόταν απολύτως τίποα.

- Άστον αυτόν Σκλάβε γιατί θα μας 
τρελάνει στο τέλος.

- Γι’αυτό μικρέ ας είναι καλά εκεί κάτω 
που είναι. Καλύτερα να τρελαίνει εσάς 
παρά εμάς εδώ πάνω.

- Ωραίοι είσαστε Σκλάβε! Έχετε πάρει 
όλους τους καλούς και μας αφήσατε 
εδώ κάτω όλους τους παλαβούς. Δεν 
μπορώ να πω υπάρχουν και αρκετοί 
λογικοί. Πάλι καλά εδώ που τα λέμε.

-Το σημαντικότερο μικρέ είναι να 
περνάτε καλά.Όλα τα υπόλοιπα είναι 
ασήμαντα.

-Έχεις δίκιο Σκλάβε.
-Με την κοινότητα τι γίνεται μικρέ;
-Να σου πω την αλήθεια δεν έχω 

ακούσει τίποτα απολύτως.Πιστεύω ότι 
μπαίνουν κάποια πράγματα σε σειρά 
και θα έχουμε σύντομα κάποια νέα από 
τις εξελίξεις που τρέχουν. Ελπίζω μέχρι 
την επόμενη εβδομάδα να έχω κάποια 
νέα να σου πω.

-Ο Μητροπολίτης δεν ακούγεται 
τώρα τελευταία μικρέ! Τι γίνεται;

-Θα μάθω και γι’αυτό Σκλάβε μην 
αγχώνεσαι. Απ’όσο γνωρίζω όμως 
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Για κάθε επισκευή 
του αυτοκινήτου σας 

επισκεφθείτε μας
Δευτέρα – Παρασκευή: 

8:00 π.μ. – 6:00 μ.μ
Σάββατο: 

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

GEorGE VErroS

Tel: 416-693-1212    Tel: 416-305-0888
402 Main Street, Toronto, Onario M4C 4X8 

(Νorth of Main Subway)

Η κυρία Στέλλα
Καταμεσής του πεζοδρομίου που προχωρούσα, ένα χέρι απλώθηκε ξαφνικά προς 

το μέρος μου. «Κοπελιά!» άκουσα μια φωνή αδύναμη και στρέφοντας αντίκρισα μια 
γριούλα. Κοντή, κάτισχνη, κακοντυμένη, μ’ ένα τρεμάμενο χέρι απλωμένο προς το 
μέρος μου. «Μπάμπω,» τις λέγαμε κάποιες σαν ελόγου της στο χωριό, κι αυτή ήταν 
από χωριό, φαινόταν από χιλιόμετρα. «Έτσι εξηγείται που με πέρασε για κοπέλα, 
αφού κοπέλα έχω πάψει να είμαι εδώ και κάποιες δεκαετίες,» σκέφτηκα σταματώντας. 
«Τι θα θέλατε;» ρώτησα. «Να με πας σπίτι μου,» απάντησε ενώ γραπωνόταν απ’ 
το χέρι μου. Ένιωσα την ανάγκη της να στηριχτεί κάπου, αφού έτρεμε ολόκληρη, κι 
όμως, αστραπιαία, σκέφτηκα τη μάσκα που δεν φορούσε, τα χέρια μας που ήρθαν 
σε επαφή… Η απειλή του κορωνοϊού ήταν βλέπεις πανταχού παρούσα... Πρόσεξα 
όμως και τα μάτια της τα δακρυσμένα... «Δεν βαριέσαι» σκέφτηκα, «θα απολυμανθώ 
προσεχτικότερα όταν γυρίσω σπίτι.» 

«Που μένετε;» ζήτησα να μάθω, ενώ αναρωτιόμουν αν ήταν απλά ανήμπορη 
ή κάτι άλλο της είχε συμβεί. «Να εδώ παραπάνω, θα σου δείξω,» απάντησε  και 
ξεκίνησε με βήμα βασανιστικά αργό κι ασταθές. Τότε μόνο παρατήρησα πως αντί 
για παπούτσια φορούσε παντόφλες κι έδειχνε ιδιαίτερα εξαντλημένη κι ανήσυχη. Της 
έπιασα κουβέντα για να την ηρεμήσω. Όλες οι απαντήσεις της συνοδευόντουσαν 
από ένα σιγανό κλάμα. Ντράπηκα να ρωτήσω το λόγο. Κάποια στιγμή σταμάτησε 
και με ενοχικό ύφος μου εκμυστηρεύτηκε, «το έσκασα απ’ το σπίτι μου!» «Γιατί κυρία 
Στέλλα;» «Γιατί θέλω να φεύγω! Αλλά είμαι άρρωστη και μετά ξεχνάω, δεν μπορώ να 
γυρίσω, και όταν ξαναθυμάμαι στεναχωριέμαι που τους σκάω όλους.» Είχε, βλέπεις, 
άντρα και γιο παντρεμένο με δυο παιδιά, όπως με είχε στο μεταξύ ενημερώσει. 
«Το περισσότερο που σκάω είναι για το γιο μου που μας έχει φορτωθεί σπίτι του,» 
συμπλήρωσε. «Να μην σκάτε κυρία Στέλλα, ο γιος σας καταλαβαίνει,» σχολίασα κι 

Η Νούλη Τσαγκαράκη γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε 
στην Αττική, σπούδασε στην Αγγλία, έζησε στην Πάτρα και 
τελικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Λάτρης της ζωής και των 
ταξιδιών, των προκλήσεων και των εξερευνήσεων, συνεχίζει, 
με  τις συλλογές των διηγημάτων της, την ενασχόλησή 
της με τα κοινωνικά θέματα, προσπαθώντας να φωτίσει τα 
προβλήματα που απορρέουν από την μετατόπιση αξιών που 
έχει σημειωθεί και τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους 
συνανθρώπους μας.

Ο,ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΗΛΗ φΕΡΕΙ 
 ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑφΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑφΕωΣΝΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΛογoτεχνικΑ 
ευχήθηκα να καταλάβαινε όντως και να μην την μάλωνε ή της φώναζε.

Τα μάτια μου όμως είχαν ήδη νοτιστεί, γιατί στη μνήμη μου είχε ζωντανέψει η δική 
μου μανούλα στα πρώιμα στάδια του αλτσχάιμερ, τότε που μέχρι να το πάρουμε 
απόφαση μας την έφερναν πίσω οι γείτονες. «Θέλω να σου πω ένα μυστικό,» 
μου είχε πει μια μέρα κλαίγοντας. «Πήγα μια βόλτα και ξαφνικά δεν θυμόμουν να 
γυρίσω.» «Και τότε πως γύρισες; Αφού εγώ εδώ σε βρήκα,» απάντησα για να την 
ενθαρρύνω. «Μ’ έφερε η...,» ανέφερε το όνομα μιας γειτόνισσας, «μόλις είδα το 
σπίτι τότε τα θυμήθηκα όλα. Τι μου συνέβη παιδί μου;» 

Έκλαιγε και με κοιτούσε με μάτια ορθάνοιχτα περιμένοντας τι θα πω... Έτσι με 
κοιτούσαν και τα παιδιά μου σε ανάλογες, δύσκολες καταστάσεις, όσο ήταν μικρά. 
Με μάτια ορθάνοιχτα! Η μαμά μου, η πολυαγαπημένη μου μαμά, γύριζε πίσω στις 
μέρες της ξεγνοιασιάς. Ίσως να ‘χε σηκώσει μεγαλύτερο φορτίο απ’ όσο άντεχαν οι 
ώμοι της κι είχε ανάγκη να επιστρέψει πίσω, στην αμεριμνησία της παιδικής ηλικίας. 
Την πήρα αγκαλιά και την παρηγόρησα, όπως θα έκανα μ’ ένα τρομοκρατημένο 
παιδί. «Μην φοβάσαι μαμά, δεν είναι τίποτα σοβαρό, σε όλους μπορεί να συμβεί. Αν 
σου ξανατύχει κάθισε εκεί που βρίσκεσαι και περίμενε, εγώ θα έρθω να σε πάρω! 
Όπου κι αν είσαι, να ξέρεις πως εγώ θα σε βρω και θα σε γυρίσω πίσω, στο σπίτι 
μας!»

Στρίβοντας στο στενό που έμενε είδαμε δυο άντρες που μιλούσαν έντονα μεταξύ 
τους. «Ο γιός μου είναι,» είπε η κυρία Στέλλα ταραγμένη. «Α, τι ωραία! Τώρα που 
θα σας δει θα ηρεμήσει!» είπα για να την ησυχάσω. Μόλις μας αντιλήφθηκε, ήρθε 
προς το μέρος μας ξαφνιασμένος, σίγουρα θ’ αναρωτιόταν από που την ψάρεψα. 
Πέταξε ένα «ευχαριστώ» μέσα απ’ τα δόντια, την πήρε κι έφυγαν. «Για την ιστορία, 
η μητέρα σας με οδήγησε μέχρι εδώ,» φώναξα μπας κι ελαφρύνω την κατάσταση, 
αλλά εκείνος ούτε που γύρισε. Δεν τον κατηγορώ, όποιος έχει βιώσει ανάλογες 
καταστάσεις γνωρίζει πόσο επώδυνες είναι και πόσο δύσκολα διαχειρίσιμα τα 
συναισθήματα που προκαλούν. «Στο καλό κυρία Στέλλα!» συμπλήρωσα, αλλά ούτε 
εκείνη γύρισε, με το κεφάλι σκυφτό ακολουθούσε το γιο της. 

Ο φίλος του, λες κι ένιωσε την ανάγκη να τον δικαιολογήσει, με πλησίασε. «Δεν 
ξέρει πια τι να κάνει» δήλωσε μειλίχια, «σκέφτεται μήπως τη βάλει σε κάνα ίδρυμα.» 
Τινάχτηκα! «Όχι, να μην τη βάλει! Θα πεθάνει αν τη βάλει!» Με κοίταξε ερωτηματικά. 
«Είχα κι εγώ τη μητέρα μου στην ίδια κατάσταση, ξέρω,» του έλυσα την απορία. 
«Εμείς την κρατήσαμε σπίτι. Δεν ήταν εύκολο! Για την ακρίβεια ήταν από δύσκολο 
έως τραγικό, αλλά σε αντίθεση με κάποιους γνωστούς μας που έβαλαν τους δικούς 
τους σε ιδρύματα και πέθαναν όλοι νωρίς, η δικιά μας έζησε!» «Και τι νόημα είχε; 
Σταδιακά μεταμορφώθηκε σε φυτό, έτσι δεν είναι;» ρώτησε. «Ναι, έτσι είναι, αλλά 
ξέρετε…, μας δόθηκε η ευκαιρία να τη νοιαστούμε εμείς, ολοκληρωτικά! Μέχρι τότε 
έδινε κι έδινε..., στέγνωσε. Ήταν η σειρά μας ν’ ανταποδώσουμε τη φροντίδα που 
μας παρείχε σ’ όλη της τη ζωή. Να της δείξουμε πως τίποτα από όσα έκανε για 
μας δεν πήγε χαμένο. Πως την αγαπούσαμε και τη νοιαζόμαστε τόσο, όσο μας 
αγάπησε και μας νοιάστηκε η ίδια!» Έμεινε ο άνθρωπος να με κοιτάζει βουβός, λες 
και προσπαθούσε να καταχωρήσει όσα είχε μόλις ακούσει. Χαιρέτησα κι έφυγα. 
Μόνο όταν απομακρύνθηκα διαπίστωσα πως έκλαιγα. Βουβά δάκρυα έτρεχαν 
ασταμάτητα, αυλακώνοντας τα μάγουλα μου. Κι η μάνα μου ολοζώντανη μπροστά 
μου. 

Και ξαφνικά δεν μου φάνηκε διόλου τυχαίο που η κυρία Στέλλα, από τόσο κόσμο 
που περνούσε στο δρόμο εμένα σταμάτησε. Σάμπως να την προστάτευσε η μάνα 
μου ένιωσα και την έστειλε σ’ έναν άνθρωπο που θα την ένιωθε. Φτάνοντας σπίτι 
άναψα το καντηλάκι και προσευχήθηκα. Ζήτησα από τη μανούλα μου να μην πάρει 
τα μάτια της από πάνω της και να μεσολαβήσει στο γιο της να την κρατήσει στο σπίτι 
μέχρι τέλους. 

Μήνες αργότερα, μπορεί να κόντευε και χρόνος, συνάντησα πάλι την κυρία 
Στέλλα να προχωρά στο δρόμο παρέα με το γιο της αυτή τη φορά. Κανείς τους δεν 
με αναγνώρισε. Εγώ όμως στάθηκα να τους χαζεύω καθώς περπατούσαν. Ο γιος 
πιο βαριά, εκείνη πιο σβέλτα, κι ένιωσα μια ευχαρίστηση να κατακλύζει το είναι μου. 
Σήκωσα το κεφάλι προς τον ουρανό και χαμογελώντας ψιθύρισα, «σ’ ευχαριστώ 
πολύ μαμά!»



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 19



εβδομάδα greek weekly news45 χρόνια 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  202120

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Αναφερόμενοι στην 
επιτυχία της διοργάνωσης 
έγραψαν οι υπεύθυνοι του 
HHF: 

Αγαπητοί παίκτες 
του γκολφ, χορηγοί, 
υποστηρικτές και φίλοι,

Με την ευκαιρία θα θέλαμε  
να εκφράσουμε τις ειλικρινείς 
ευχαριστίες μας σε όλους 
για τη συμμετοχή τους στο 
26ο ετήσιο Golf Classic 
του HHF που μπορέσαμε 
να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια και 
επιτυχία στο Carrying Place Golf & Country 
Club.

Με τη βοήθειά σας, καταφέραμε να 
συγκεντρώσουμε πάνω από $155.000 
σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 
$144.000 πέρυσι.

Eίναι πραγματικά απίστευτο επίτευγμα 
δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που 
επικρατούν, η συγκέντρωση χρημάτων 
και εκτιμούμε πραγματικά τη συνεχή 
υποστήριξή σας.

Τα καθαρά έσοδα που θα 
συγκεντρωθούν από αυτή την εκδήλωση 
θα διατεθούν για τα ελληνικά, εκπαιδευτικά 
και κοινοτικά πολιτιστικά προγράμματα που 
θα χρειαστούν την υποστήριξή μας καθώς 
πλησιάζουμε σε μια πιο φυσιολογική ζωή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες τους Manor 
ByPeterandPauls.com, The Carrying 
Place, κάθε έναν από τους εκπληκτικούς 
εθελοντές μας και τη φετινή Επιτροπή 
Γκολφ με τους Jim D Vlahos 
(Πρόεδρος), Steve Mirkopoulos, 
Chris Tambakis και George Keroglidis 
για όλες τις προσπάθειές τους να 
εξασφαλίσουν την επιτυχία αυτής της 
διοργάνωσης.

Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς, 
που μας στηρίξατε και δώσατε μια 
άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε την 
αποστολή μας στη διατήρηση και 
προώθηση του Ελληνισμού στον 
Καναδά για τις επόμενες γενιές.

Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές 
και ελπίζουμε να τους δούμε όλους 
το 2022 για μία ακόμα καλύτερη 
διοργάνωση. 

26ο ετήσιο Golf Classic του HHF
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10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

Συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ασφάλειες: 
Drug Benefit, Workers' 
Compensation Board, Blue Cross,  
Veterans, Assure  κ.ά.

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης
 
Δεν χρεώνουμε τα $2 στους 
συνταξιούχους

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
από 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ.
Σάββατα:απο 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

698 Danforth Ave, 
Toronto ON M4J 1L1
Tel: 416 463-1195 
Fax: 416 463-1196

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώσσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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Frankenfood: Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
Geekfest: Μια συγκέντρωση από geeks, ιδιαίτερα που είναι αφιερωμένη στις συζητήσεις 
για τεχνολογικά θέματα ή μια δραστηριότητα που είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους geeks.
Guyliner: Eyeliner που φοριούνται από άντρες.
Illiterati: Άτομα που δεν είναι καλά μορφωμένα ή καλά ενημερωμένα για ένα συγκεκριμένο 
αντικείμενο ή σφαίρα δραστηριότητας.
Infomania: Η ψυχαναγκαστική επιθυμία για έλεγχο ή συσσώρευση ειδήσεων και 
πληροφοριών, συνήθως μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή.
Jeggings: Πολύ στενό γυνακείο παντελόνι, κάτι μεταξύ τζιν και καλσόν.
La-la Land: Μια φανταστική κατάσταση ή κόσμος ονείρων. Έτσι συνηθίζεται να λέγεται 
επίσης, το Λος Άντζελες.
Locavore: Το άτομο του οποίου η διατροφή αποτελείται μόνο ή κυρίως από τοπικές 
καλλιέργειες ή παραγωγές τροφίμων.
Mini-Me: Ένα άτομο που μοιάζει πολύ με μια μικρότερη ή νεότερη έκδοση ενός άλλου.
Muffin Top: τα παχάκια που διακρίνονται όταν κάποιος φοράει στενά ρούχα
Noob: Ένα άτομο που είναι άπειρο σε μια συγκεκριμένη σφαίρα ή δραστηριότητα, ιδίως 
στον υπολογιστή ή στη χρήση του διαδικτύου.
Purple State: Πολιτεία των ΗΠΑ όπου τα Δημοκρατικά και Ρεπουμπλικανικά κόμματα 
έχουν παρόμοια επίπεδα υποστήριξης μεταξύ των ψηφοφόρων.
Sexting: Η αποστολή σεξουαλικών φωτογραφιών ή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου.
Textspeak: Γλώσσα που θεωρείται χαρακτηριστική των μηνυμάτων κειμένου, που 
αποτελείται από συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, αρχικά, emoticons.
Totes: Totally.
Twitterati: Συχνοί χρήστες του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
Unfriend: Αφαίρεση κάποιου από τη λίστα φίλων ή επαφών σε έναν ιστότοπο κοινωνικής 
δικτύωσης.
Upcycle: Επαναχρησιμοποίηση αντικείμενων ή υλικού με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δημιουργηθεί ένα προϊόν υψηλότερης ποιότητας ή αξίας από το πρωτότυπο.
Vlog: Ένας προσωπικός ιστότοπος ή ένας λογαριασμός κοινωνικών μέσων τακτικής 
δημοσίευσης σύντομων βίντεο.
Whovian: Θαυμαστής της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας 
Doctor Who.
Woot: Χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον ενθουσιασμό, τον ενθουσιασμό ή τον θρίαμβο 
ειδικά στην ηλεκτρονική επικοινωνία.
YouTuber: Ένα άτομο που ανεβάζει, παράγει ή εμφανίζεται σε βίντεο στον ιστότοπο 
κοινής χρήσης βίντεο YouTube.

Λέξεις: Όχι μόνο έχουμε και λέμε, 
αλλά κόβουμε και ράβουμε

 
Σύμφωνα με το Global Language Monitor, περίπου 5.400 καινούργιες αγγλικές λέξεις 
δημιουργούνται κάθε χρόνο και αυτές προστίθενται στο Oxford Dictionary Online που 
είναι μια αποθήκη με πάνω από 100.000 λέξεις. Παρά το μεγάλο αυτό “οπλοστάσιο”, 
συνεχίζουμε να προσθέτουμε, να κόβουμε, να ράβουμε και να συνδυάζουμε νέες λέξεις, 
οι οποίες κάποια στιγμή παίρνουν τόση δημοσιότητα που προστίθενται στα λεξικά. Πώς 
δημιουργούνται όμως αυτές οι λέξεις; Οι περισσότερες δημιουργούνται από την καθημερινή 
επαφή και επικοινωνία των ανθρώπων και άλλες από συγγραφείς, επιστήμονες, εφευρέτες, 
τεχνικούς και άλλους διαφόρων ειδικοτήτων. Οι γλωσσολόγοι εκτιμούν ότι δημιουργούνται 
πάνω από δεκατέσσερις νέες λέξεις κάθε μέρα. Ας δούμε παρακάτω μερικές λέξεις, άλλες 
πολύ διαδεδομένες και άλλες όχι, από αυτές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και 
τη σημασία τους.
 
Autotune: Συσκευή ή δυνατότητα για αυτόματο συντονισμό σε κάτι, ειδικά ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή που επιτρέπει τη διόρθωση μιας εκτός συντονισμού φωνητικής απόδοσης.
Big data: Εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν υπολογιστικά 
για να αποκαλυφθούν μοτίβα, τάσεις και συσχετισμοί, ειδικά σχετικά με την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και αλληλεπιδράσεις.
Binge-Watch: Παρακολούθηση πολλαπλών επεισοδίων (ενός τηλεοπτικού προγράμματος) 
διαδοχικά, συνήθως μέσω DVD ή ψηφιακής ροής.
Buzzworthy: Πιθανό να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού, είτε από 
την κάλυψη των ΜΜΕ είτε από στόμα σε στόμα.
Bling: Ακριβά, επιδεικτικά ρούχα και κοσμήματα.
Bromance: Μια στενή αλλά μη σεξουαλική σχέση μεταξύ δύο ανδρών.
Chillax: Ηρέμησε και χαλάρωσε.
Crunk: Πολύ ενθουσιασμένος ή γεμάτος ενέργεια.
DIY: Η δραστηριότητα της διακόσμησης, της κατασκευής και της επισκευής στο σπίτι μόνοι 
σας, αντί για την απασχόληση επαγγελματία.
D’oh: Το επιφώνημα χρησιμοποιείται για να σχολιάσει μια ανόητη ή ηλίθια ενέργεια, ειδικά 
του πρώην σας.
Droolworthy: Εξαιρετικά ελκυστικό ή επιθυμητό.

LEXI WRITERS
Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων στον 
προφορικό ή στο γραπτό λόγο μπορεί να γίνει κάτι πολύ συνηθισμένο ή ένα 
εκπληκτικό έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi Writers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε ένα αριστούργημα γιατί αγαπάμε τις λέξεις. 
Αναλαμβάνουμε κάθε τι που θέλετε να γράψετε, να πείτε, ή να μεταφράσετε. 
Εμπιστευθείτε μας, είτε πρόκειται για μια ομιλία σε μια σημαντική στιγμή της 
ζωής και της καριέρας σας, μια επαγγελματική επιστολή ή το βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο lexiwriters@gmail.com
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

του Καναδά, την οποία, όπως υποστήριξε, εγκατέλειψε 
η κυβέρνηση Τριντό για λόγους εντυπωισασμού της 
διεθνούς κοινότητας. Ενώ τόνισε ότι η δική του κυβέρνηση 
θα αναβιώσει πρότζεκτ αγωγών και θα προωθήσει 
την κατασκευή νέων ώστε «δημοκρατικές χώρες να 
χρησιμοποιούν καναδέζικους πόρους, όχι από τη Σαουδική 
Αραβία, τη Βενεζουέλα ή τη Ρωσία».

Οι Καναδοί συντηρητικοί επιδιώξουν 
ένταξη στην AUKUS

Χαρακτηρίζοντας τον Καναδά χώρα του Ειρηνικού, το 

εκλογικό πρόγραμμα του Ο’ Τούλ αναφέρει ότι είναι προς 
το συμφέρον της χώρας «να ενώσει τις δυνάμεις της με 
τους συμμάχους μας για τη διασφάλιση της ειρήνης στη 
ζώνη Ινδικού – Ειρηνικού». Ο Ο’ Τουλ έχει υιοθετήσει 
σκληρή γραμμή έναντι της Κίνας, καταγγέλοντας την 
«επιθετικότητά» της, κι υποσχόμενος να απαγορέψει τη 
χρήση εξοπλισμού από τη Huawei στις υποδομές του 
δικτύου 5G του Καναδά για την προστασία της «εθνικής 
ασφάλειας», σε αντίθεση με τον Τριντό, η στάση του 
οποίου ήταν πιο προσεκτική έναντι του Πεκίνου, όπως και 
εκείνη στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Ο’ Τουλ είπε ότι η κυβέρνησή 
του θα επιδιώξει την ένταξη στη σύμπραξη AUKUS με 
τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Αυστραλία, αλλά και στη 
συμμαχία Quad με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία 
και την Ινδία. «Ο Καναδάς χάνει ειδικό βάτρος υπό τον 
κ. Τριντό. Διχαζόμαστε περισσότερο στο εσωτερικό, 

χάνουμε σε ευημερία κι ο κόσμος είναι γεμάτος σοβαρές 
προκλήσεις», δήλωσε σε προεκλογική του συγκέντρωση.

Γρίφος το μετεκλογικό τοπίο
Ακόμη κι αν οι Φιλελεύθεροι του Τριντό εξασφαλίσουν 

ικανό αριθμό εδρών για το σχηματισμό κυβέρνησης 
μειοψηφίας, θα βρεθούν απέναντι σε μια διχασμένη, 
ασταθή Βουλή όταν θα ζητούν την υποστήριξη άλλων 
κομμάτων για την προώθηση της ατζέντας τους, όπως το 
κεντροαριστερό Νέο Δημοκρατικό Κόμμα, οι Πράσινοι και 
το αυτονομιστικό Bloc Québécois.

Ως εκ τούτου, δεν θα έχει την ευχέρεια κινήσεων που θα 
επιθυμούσε στις σχέσεις με την Ευρώπη, ενώ το αμφίβολο 
αυτό αποτέλεσμα θα εξακολουθεί να αποσταθεροποιεί 
την πολιτική σκηνή του Καναδά, χωρίς να αποκλείεται 
το ενδεχόμενο νέων εκλογών, πιθανώς ακόμη και την 
ερχόμενη άνοιξη.

iefimerida.gr

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 6

Τι θα σημάνει τυχόν 
ήττα του Trudeau
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Γιατί βλέπουμε όλο και 
περισσότερα κρούσματα COVID 
σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα;
Πολλοί ανησυχούν για τις breakthrough λοιμώξεις COVID-19 στο εξωτερικό, όπως 

στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες -δηλαδή λοιμώξεις σε πλήρως εμβολιασμένα 
άτομα. Μια breakthrough λοίμωξη είναι όταν κάποιος βρεθεί θετικός σε COVID μετά 
τον πλήρη εμβολιασμό του, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα.

Τα καλά νέα είναι ότι μέχρι σήμερα οι breakthrough μολύνσεις συνήθως οδηγούν 
σε ήπια συμπτώματα ή καθόλου, πράγμα που δείχνει ότι τα εμβόλια κάνουν αυτό 
που υποτίθεται, προστατεύοντάς μας από σοβαρές ασθένειες -τα εμβόλια δεν έχουν 
σχεδιαστεί για να μας προστατεύουν από το να μη μολυνθούμε καθόλου. 

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα εμβολιασμένα άτομα μπορεί να έχουν 
υψηλά επίπεδα ιού στη μύτη τους, τόσο υψηλά όσο τα μη εμβολιασμένα άτομα. 
Ωστόσο, εάν εμβολιαστείτε, θα εκκαθαρίσετε τον ιό πιο γρήγορα, μειώνοντας το 
χρονικό διάστημα που είστε μολυσματικοί και μπορείτε να μεταδώσετε τον ιό. Αυτό 
σχετίζεται ωστόσο με τα επίπεδα των αντισωμάτων σας.

Δύο μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο υποδηλώνουν ότι η ανοσία που έχουμε από 
τα εμβόλια COVID μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, μετά από περίπου τέσσερις 
έως έξι μήνες, κι αυτό διότι μειώνονται τα επίπεδα των αντισωμάτων. Ενώ η πιο 
μολυσματική παραλλαγή Δέλτα συνεχίζει να κυριαρχεί, η εξασθένηση της ανοσίας θα 
οδηγήσει αναγκαστικά σε περισσότερες breakthrough λοιμώξεις. 

Τα ισραηλινά δεδομένα δείχνουν ότι και εμβολιασμένα άτομα αρρωσταίνουν από 
COVID. Πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι η χορήγηση των εμβολίων στο Ισραήλ 
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και η πλειοψηφία του πληθυσμού εμβολιάστηκε 
στις αρχές του 2021. Οι περισσότεροι έχουν περάσει τώρα τους έξι μήνες από τον 
πλήρη εμβολιασμό τους. Αυτό τους έχει κάνει πιο ευάλωτους. Επίσης, η πλειοψηφία 
(87%) των νοσηλευόμενων περιπτώσεων είναι 60 ετών και άνω. Αυτό τονίζει κάτι που 
είναι ήδη γνωστό για την προσαρμοστική ανοσία, ότι η προστασία από τα εμβόλια 
μειώνεται με την ηλικία.

Στις ΗΠΑ καθώς η παραλλαγή Δέλτα αυξήθηκε αυτό το καλοκαίρι, πάνω από 100.000 
εμβολιασμένοι Καλιφορνέζοι χτυπήθηκαν με breakthrough κρούσματα COVID-19 τον 
Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο -και περισσότερα από 10.000 κρούσματα μόνο την 
τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Αναμένεται ότι οι ευάλωτες ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι θα είναι οι πρώτοι που θα 
κινδυνεύουν από ασθένεια καθώς εξασθενεί η ανοσία τους, όπως και οι άνθρωποι 
των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε κίνδυνο. Η διαχείριση αυτού του 
προβλήματος θα είναι μια συνεχής πρόκληση για όλες τις χώρες.

Αυτό που θα ήταν πολύ ανησυχητικό είναι εάν αρχίζαμε να βλέπουμε μια μεγάλη 
αύξηση των πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων να αρρωσταίνουν σοβαρά και να 
πεθαίνουν. Για την ώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με σοβαρή COVID 
δεν είναι στους εμβολιασμένους. 

H πραγματική προστασία μειώνεται
Είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων αναμένεται να μειώνεται στις 

πραγματικές συνθήκες. Σύμφωνα με μια μελέτη, η πραγματική αποτελεσματικότητα 
είναι 72% μέχρι σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Ισραήλ και της Ευρώπης. Η μελέτη 
αυτή δημοσιεύθηκε πριν μια εβδομάδα και συγκεντρώνει στοιχεία προηγούμενων 
μηνών, συνεπώς η τρέχουσα προστασία είναι στην πραγματικότητα ακόμη χαμηλότερη. 
Άρα τα ποσοστά προστασίας είναι τώρα χαμηλότερα των αρχικών αναφερομένων 
στις κλινικές μελέτες. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για 
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου αποκάλυψαν ότι το Pfizer-BioNTech είχε 95% 
αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής λοίμωξης σε άτομα χωρίς 
προηγούμενη λοίμωξη. Αποτελεσματικότητα 94,1% αναφέρθηκε για τη Moderna, 
70,4% για την Oxford-AstraZeneca, 66,5% για την Johnson & Johnson, και 96,4% για 
τη Novavax -το τελευταίο εμβόλιο βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα πριν από την έγκρισή 
του.  Είναι λογικό ότι το πραγματικό ποσοστό προστασίας θα μειωθεί στο επόμενο 
διάστημα λόγω εξασθένισης της ανοσίας.

Επίσης, τα επί του παρόντος εγκεκριμένα εμβόλια διαμορφώθηκαν με βάση το 
αρχικό στέλεχος του ιού που απομονώθηκε στη Γουχάν και όχι την παραλλαγή Δέλτα, 
η οποία κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο αγώνας μεταξύ εμβολίου και 
ιού σημαίνει ότι το επίπεδο προστασίας από τη Δ είναι χαμηλότερο. Επειδή λοιπόν το 
επίπεδο αποτελεσματικότητας είναι πολύ υψηλό εξ αρχής, υπάρχει για την ώρα μόνο 
μια μικρή μείωση αποτελεσματικότητας αλλά οι επιπτώσεις της εξασθένησης με την 
πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές λοιμώξεις.

Η εξασθένηση της ανοσίας σημαίνει ότι θα χρειαστούν ενισχυτικές δόσεις για να 
συμπληρωθεί η προστασία, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς ο ιός 
συνεχίζει να καλπάζει. Τα εμβόλια mRNA, όπως αυτά του Pfizer και του Moderna, 
μπορούν να ενημερωθούν για να στοχεύσουν τις επικρατέστερες παραλλαγές. Έτσι, 
μια τρίτη ανοσοποίηση βασισμένη στο Δ θα ενισχύσει την υπάρχουσα ανοσία. Θα 
μπορούσαμε να δούμε διαφορετικές παραλλαγές να γίνονται ενδημικές σε διαφορετικές 
χώρες. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η παραλλαγή Mu, που σήμερα κυριαρχεί στην 
Κολομβία. 

Πηγή: The Conversation

ΥγειΑ
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Οι Έλληνες στο Τορόντο έχουν τώρα το δικό τους 
φεστιβάλ ταινιών. Το Ελληνικό Ραδιόφωνο Agape, 
της ITOC Media με  Χορηγό Παρουσίας, το  δρυμα 
Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF), δημιούργησαν το 
Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Τορόντο, γνωστό ως GIFFT.

“Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι με 
περισσότερους από 100.000 ελληνικής καταγωγής 
έλληνες, μόνο στο GTA, η πόλη δεν έχει το δικό της 
φεστιβάλ”, δήλωσε ο Stan Papulkas, διευθυντής του 
GIFFT. Ο Σ. Παπούλκας εργάζεται επί σειρά ετών 
με τα  πολυπολιτισμικά μέσα τόσο στο Τορόντο όσο 
και στον Δυτικό Καναδά. Η έλλειψη του ελληνικού 
κινηματογράφου σε μια τόσο μεγάλη αγορά τον 
προβλημάτιζε πάντα.

Μαζί με την ομάδα του στο Agape Greek Radio και 
με εθελοντές από την επιτροπή νέας γενιάς του HHF, 
ο κ Παπούλκας αποφάσισε να δημιουργήσει ένα 
φεστιβάλ για το Ελληνοκαναδικό κοινό. Πάνω από 
200 δείγματα ελήφθησαν από κινηματογραφιστές 
από Ελλάδα ή ελληνικής καταγωγής.

“Όσο οι ταινίες έχουν σχέση 
με κάτι ελληνικό, πληρούν τις 
προϋποθέσεις για το GIFFT”, 
δήλωσε ο Παπούλκας. «Είμαστε 
τόσο πολύ ενθουσιασμένοι από 
το γεγονός των τόσο πολλών 
υποβολών που λάβαμε από 
Καναδούς σκηνοθέτες ελληνικής 
καταγωγής που δημιουργήσαμε το 
«The Greek Canadian Carousel», 
παρουσιάζοντας έργα ελληνοκαναδών 
κινηματογραφιστών.

Το GIFFT είχε αρχικά προγραμματιστεί 
να ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά η 
πανδημία ανάγκασε τους διοργανωτές να αναβάλουν 
το φεστιβάλ. Ωστόσο συμφώνησαν ομόφωνα ότι η 
εναρκτήρια εκδήλωση δεν θα έπρεπε να γίνει μέσω 
διαδικτύου.

Το ραδιόφωνο Agape θα φιλοξενεί ένα ένα τα 
φιλμς και εκπροσώπους τους εώ θα είναι διαθέσιμα 
για προβολή στο διαδίκτυο. «Δεν αφορά μόνο  τους 
κατοίκους του Τορόντο», δήλωσε η παρουσιάστρια 
του Ελληνικού Ραδιοφώνου Agape Dora Konomi. 
«Φέρνουμε αυτές τις ταινίες στους Έλληνες σε όλο 
τον Καναδά».

Κάθε διαδικτυακή 
προβολή ταινίας θα 
γίνεται από το Ελληνικό 
Ραδιόφωνο Agape που 
εδρεύει σε διάφορες 
πόλεις του Καναδά. 
«Εκτός από το Τορόντο 
και το Μόντρεαλ, οι 
υπόλοιπες κοινότητες 
είναι πολύ μικρές για 
να διοργανώσουν 
αποτελεσματικά ένα 
φεστιβάλ ταινιών μόνες 
τους», δήλωσε η Ντόρα 
Παπουτσάκη, η οποία 
εδρεύει στο Βανκούβερ. 
Άλλες προσωπικότητες 
θα περιλαμβάνουν τους 
Dimitri Korolis και Mitch 
Honzias του Calgary, 
Nicole Papadopoulos του 
Edmonton, και τις Ιωάννα 
Κανταρτζή και Tess Spent-
zos από την Οτάβα. 
Άλλες προσωπικότητες 
του Τορόντο που θα δείτε 

Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου στο Τορόντο

στο GIFFT περιλαμβάνουν την Ε ιρήνη 
Αναργύρου, την Τίνα Αδαμόπουλο και 
τις τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς Annie και Ce-
lia Siriopoulos.

Οι διοργανωτές παρακολουθούν προσεκτικά και 
ακολουθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας COVID 
που έχει ορίσει η κυβέρνηση του Οντάριο για να 
διασφαλίσουν την ασφάλεια του κοινού. Το Can-
ada Square Movie Theater (Cineplex) στο Yonge 
& Eglinton έχει επιλεγεί ως ο επίσημος χώρος για 
την εκδήλωση. Οι διοργανωτές θα παρακολουθούν 
στενά πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στο θέατρο χωρίς 
να ξεπερνούν τις απαιτήσεις ασφαλείας », δήλωσε ο 
Παπούλκας. «Κάνουμε επίσης μερικές από τις ταινίες 
διαθέσιμες στο διαδίκτυο για όσους δεν αισθάνονται 
άνετα με μεγαλύτερες κοινωνικές συγκεντρώσεις. 
Εάν οι λοιμώξεις συνεχίσουν να αυξάνονται ή 
απαιτούνται περαιτέρω διακοπές λειτουργίας, θα 
μεταφέρουμε τα πάντα σε διαδικτυακές προβολές ».

«Υπάρχει ήδη πολύς ενθουσιασμός και οι 
άνθρωποι ανυπομονούν πραγματικά να δουν 
αυτές τις ταινίες σε θεατρικό περιβάλλον», δήλωσε 
ο Γιώργος Κερογλίδης, διευθύνων σύμβουλος του 
Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς. Το HHF είναι ένας 
εθνικός φιλανθρωπικός οργανισμός με αποστολή τη 
διαφύλαξη, προώθηση και προώθηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης, πολιτισμού και κληρονομιάς στον 
Καναδά. «Τι καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό 
από ένα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου», 
πρόσθεσε ο Κερογλίδης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
φεστιβάλ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gifft.ca

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Η ηρωίδα αεροσυνοδός της 
πτήσης 11 της American Air-
lines ειδοποίησε τις αρχές, οι 
οποίες εντόπισαν τους πέντε 
τρομοκράτες  – 25 αεροσυνοδοί 
δολοφονήθηκαν και χιλιάδες 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
την αποφράδα εκείνη ημέρα 
για την παγκόσμια ιστορία, που 
άλλαξε τον κόσμο

«Το πιλοτήριο δεν απαντά. Κάποιος μαχαιρώθηκε 
στην πρώτη θέση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι γίνεται 
αεροπειρατεία». Με αυτά τα λόγια η ηρωίδα 
αεροσυνοδός Μπέτι Ονγκ, προσπάθησε να 
ειδοποιήσει το κέντρο ελέγχου της American Airlines 
που βρίσκονταν στο έδαφος για την προσπάθεια 
κατάληψης του αεροσκάφους της πτήσης 11 της 
American Airlines.

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Σεπτεμβρίου 2001 και 
η ώρα ήταν 8:20 το πρωί (τοπική ώρα). Η Μπέτι 
Ονγκ μιλούσε χαμηλόφωνα από το πίσω μέρος 
του αεροσκάφους, διατηρώντας την ηρεμία και τον 
επαγγελματισμό της. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8:46 
το αεροσκάφος, ένα Boeing 767, θα έπεφτε στον 
βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 
Ήταν η αρχή της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο.

Το αεροπλάνο αναχώρησε από τη Βοστόνη με 
προορισμό το Λος Άντζελες, με 92 επιβαίνοντες. 
Ανάμεσά τους και πέντε αεροπειρατές. Η Μπέτι 
Ονγκ, 45 ετών, είχε ζητήσει να εργαστεί μια επιπλέον 
βάρδια στην πτήση 11. Στο Λος Άντζελες θα έβρισκε 
την αδερφή της Κάθι και θα πήγαιναν διακοπές στη 
Χαβάη. Ωστόσο, 14 λεπτά μετά τον απογείωση, 
το αεροσκάφος έκανε αναστροφή και άρχισε να 
κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη.

Τι συνέβη στο εσωτερικό της πτήσης 11
Η Μπέτι είναι ένας από τους λόγους που γνωρίζουμε 
περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβαιναν στο 
εσωτερικό του αεροπλάνου πριν καταλήξει στους 
Δίδυμους Πύργους. Οι τρομοκράτες τραυμάτισαν 
σοβαρά τους αεροσυνοδούς Κάρεν Μάρτιν και 
Μπόμπι Αρεστέγκουι, μαχαίρωσαν τον λαιμό 
του επιβάτη Ντάνιελ Λέγουιν, που καθόταν στην 
επιχειρηματική θέση και μπήκαν στο πιλοτήριο, όπου 
πιθανότατα σκότωσαν τους συγκυβερνήτες Τζον 
Ογκονόφσκι και Τόμας ΜακΓκίνες Τζούνιορ.

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι τρομοκράτες 
χρησιμοποίησαν αναισθητικό σπρέι, που έκτοτε 
απαγορεύεται σε πτήσεις και ότι οι επιβάτες είχαν 
στριμωχτεί στις θέσεις τους για να ξεφύγουν από τις 
τοξικές αναθυμιάσεις, ενώ το αεροπλάνο πετούσε 
προς τον ορίζοντα τιης Νέας Υόρκης.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν γρήγορα τους 
πέντε αεροπειρατές επειδή η Μπέτι και η συνοδός 
Μαντλίν Σουίνεϊ τους πληροφόρησαν για τον αριθμό 
των θέσεων που κάθονταν.

«Προσευχηθείτε για εμάς. Προσευχηθείτε για 
εμάς» ήταν τα τελευταία λόγια της Μπέτι Ονγκ. 
Λίγο αργότερα, έχασε και η ίδια τη ζωή της. Την 
11η Σεπτεμβρίου οι περισσότεροι από τους 25 
αεροσυνοδούς που δολοφονήθηκαν έδειξαν 
εξαιρετικό κουράγιο. Ωστόσο, η αυταπάρνηση της 
Μπέτι, με Αμερικανίδας από την Κίνα, δείχνει να 
ξεχωρίζει 20 χρόνια αργότερα, κι ενώ στις ΗΠΑ 
διαπράττονται εγκλήματα μίσους με στόχο τους 
Ασιάτες Αμερικανούς.

«Έδωσε τη ζωή της για τη χώρα της»
«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της για τη χώρα της 
την 11η Σεπτεμβρίου. Πονάει όταν σκέφτεσαι τι 
συμβαίνει σήμερα» δήλωσε στην Post η Κάθι Ονγκ-
Χερέρα, μία από τις δύο μεγαλύτερες αδελφές της 
Μπέτι. Η Μπέτι γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από 
μητέρα που μετανάστευσε από την Κίνα. Ήταν η 
μικρότερη από τα τέσσερα παιδιά.

Λεπτή με όμορφο πρόσωπο, η Μπέτι κάποτε είχε 
δεχθεί κρούση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Η 
έκφραση της μητέρας της στο άκουσμα της πρότασης 

την αποθάρρυνε. Σε ηλικία 22 ετών, μπήκε στην 
επιχείριση της οικογένειάς της. Η Κάθι θυμάται το 
θάρρος και την ψυχραιμία της αδελφής της από 
τότε. Μια μέρα που το μαγαζί ήταν κλειστό, κάποιοι 
τη σημάδευαν με όπλο στο κεφάλι. «Η μητέρα μου 
είπε ότι δεν πανικοβλήθηκε ποτέ. Το μόνο που είπε 
ήταν: “Μπαμπά, μας κλέβουν”», Οι ληστές γύρισαν 
τα χρήματα και έφυγαν.

Ωστόσο αγαπούσε τα ταξίδια. Από μικρή της άρεσε 
να βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο 
μόνο για να βλέπει τα αεροπλάνα. Ως αεροσυνοδός, 
κατάφερε να ταξιδέψει με τις αδελφές της σε μακρινά 
μέρη, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Χαβάη, ο Καναδάς 
και η Αγγλία.

Συνάδελφος της Μπέτι αναφέρει ότι η ηρωίδα 
αεροσυνοδός συχνά έκανε ταξίδια χωρίς στάση 
στο Σαν Φρανσίσκο, μόνο και μόνο για να δει την 
οικογένειά της. Όλοι θα έκαναν σχέδια για μετά το 
ταξίδι, η ίδια ωστόσο τους αποχαιρετούσε για να πάει 
στο σπίτι της.

«Πρέπει να είσαι υπερήφανη 
για την αδελφή σου»

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν το νέο της 
πρόσκρουσης του πρώτου αεροπλάνου στον βόρειο 
πύργο άρχισαν να διαδίδονται, οι συγγενείς της Μπέτι 
προσπάθησαν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν 
μαζί της. Στην αρχή, το προσωπικό της αεροπορικής 
τους καθησύχασε, λέγοντάς τους ότι δεν βρισκόταν 
στην πτήση 11.

Ωστόσο όταν η οικογένεια άκουσε για μια γενναία 
αεροσυνοδό που παρείχε πληροφορίες στις αρχές, 
κατάλαβε. «Είπα στον εαυτό μου: αυτή πρέπει να 
ήταν η Μπέτι» θυμάται η Κάθι. Δύο εβδομάδες 
αργότερα, στην τελετή μνήμης, έμαθαν περισσότερα 
για τις ηρωικές της πράξεις.

Μια γυναίκα προσέγγισε την Κάθι, συστήθηκε ως 
Νάιντια Γκονζάλες, εργαζόμενη στην American Air-
lines. «Σ’ εμένα μίλησε η αδελφή σου. Πρέπει να 
είσαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτήν. Μας έδωσε πολλές 
πληροφορίες πολύ ήρεμα» είπε στην Κάθι.

Τι άκουσαν οι συγγενείς από 
την ηχογραφημένη συζήτηση

Η οικογένεια της Μπέτι Ονγκ έμαθε ότι υπήρχε 
ηχογραφημένη συζήτηση της αεροσυνοδού με το 
κέντρο ελέγχου της American Airlines. Όταν ζήτησαν 
να το ακούσουν, διηγείται η Κάθι, η αεροπορική είπε 
ότι το FBI δεν θα το επέτρεπε. «Ήμουν θυμωμένη. 
Θέλαμε να ξέρουμε την αλήθεια για το τι συνέβη στην 
αδελφή μας», λέει. Τότε, η οικογένεια απευθύνθηκε 
στον γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, πρωτοβουλία 
που είχε αποτέλεσμα. «Την επόμενη ημέρα, μου 
τηλεφώνησαν από την American Airlines και με 
ρώτησαν “πότε και πού ήθελα να ακούσω την κασέτα 
της Μπέτι”».

Με απογοήτευση, η οικογένεια κατάλαβε από την 
ηχογράφηση ότι το κέντρο ελέγχου δεν κατάλαβε 
αμέσως τη σοβαρότητα της κλήσης της Μπέτι και 
συνέχισε να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις, χάνοντας 
πολύτιμο χρόνο. Ωστόσο οι συγγενείς χαίρονται 
που υπάρχει η συγκεκριμένη ηχογράφηση. «Είμαι 
ευγνώμων που μπορούμε να ξέρουμε τα τελευταία 
λεπτά της ζωής της Μπέτι» λέει η αδελφή της Γκλόρια.

Το 2004, η οικογένεια Ονγκ δημιούργησε ένα ίδρυμα 
προς τιμήν της, χρηματοδοτώντας καλοκαιρινά 
προγράμματα για παιδιά και κοινωνικά προγράμματα 
για ηλικιωμένους στο Betty Ann Ong Chinese Rec-
reation Center στο Σαν Φρανσίσκο. Η αδερφή της 
σημειώνει ότι στόχος τους είναι να διατηρήσουν 
ζωντανή την 
κληρονομιά της 
αδελφής τους και 
να δείξουν ποια 
ήταν. μιά της 
αδελφής τους και 
να δείξουν ποια 
ήταν.

1η Σεπτεμβρίου: Η ηρωίδα 
αεροσυνοδός Μπέτι Ονγκ που 

ειδοποίησε για τους αεροπειρατές
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Από το κάστρο στην

Προορισμό τον Πλαταμώνα, τον ξακουστό και 
πολυτραγουδισμένο, στους πρόποδες του Ολύμπου στο 
νομό Πιερίας,  είχε η «Εβδομάδα» το φετινό καλοκαίρι.

Πανέμορφος τόπος, γεμάτος ιστορία και δόξα. Η 
παράδοση θέλει να έχει πάρει το όνομά του είτε από τους 
πολλούς πλατάνους που βρίσκονται στην περιοχή είτε 
από τις πλατιές αμμουδιές που έχουν οι παραλίες του. 
Ενας από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για τον 
τουρισμό αλλά και δημοφιλής προορισμός για διακοπές, 
ο Πλαταμώνας είναι τo κατ’ εξοχήν καλοκαιρινό θέρετρο 
της Λάρισας.

Πάνω από τον Πλαταμώνα δεσπόζει το περίφημο 
ενετικό κάστρο που μαγνητίζει το βλέμμα του επισκέπτη 
μπαίνοντας για πρώτη φορά στην περιοχή. Την πρώτη 
δεκαετία του 20ου αιώνα πέρασε παράκτια σιδηροδρομική 
γραμμή  που ένωσε σιδηροδρομικά την Αθήνα με την 
Θεσσαλονίκη και κατ’ επέκταση την Ελλάδα με την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Χάρη σε αυτή ο Πλαταμώνας γνώρισε 
αλματώδη ανάπτυξη. Από το 2004 νέα σιδηροδρομική 
γραμμή υψηλών ταχυτήτων περνά τον Πλαταμώνα μέσα 
από μία σήραγγα τεσσάρων και πλέον χιλιομέτρων. Η 
παλαιά παράκτια σιδηροδρομική γραμμή που διέρχεται 
μέσα από απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς τοπία, 
κηρύχθηκε «ιστορικός τόπος» με Υπουργική Απόφαση.

Αύγουστος... καρδιά του καλοκαιριού.  Το θερμόμετρο 
δείχνει 43 βαθμούς. Αποζητώντας λίγη δροσιά και 
ξεκούραση φτάνουμε στο ξενοδοχείο «Τα κύματα» 
που είχαμε κλείσει από το Τορόντο. Μας καλωσορίζει 
χαμογελαστή η ιδιοκτήτριά του Μαρία Μπούρου. Εκ των 
υστέρων μαθαίνουμε ότι η ξενοδοχειακή αυτή επιχείρηση 
ανήκει και λειτουργεί με επιτυχία από την οικογένεια του 
Χάρη και της Μαρίας Μπούρου, με υπεύθυνο τον γιο τους 
Γιάννη. Εξαιρετικό ξενοδοχείο με δωμάτια και σουίτες μια 
ανάσα από το κύμα. Καθαρά και ευρύχωρα δωμάτια με 
θέα τον θερμαϊκό που σαν βγαίνεις στο μπαλκόνι έχεις την 
αίσθηση ότι παίρνεις αγκαλιά τη θάλασσα και δροσίζεσαι 

“Αφού με έσπειρε μια μοίρα αυτοκρατόρισσα, 
μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα 
μ’ άδεια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, 
από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα...”
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καρδιά του Πλαταμώνα...
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στα κρυστάλλινα νερά της.
Η μέρα ξεκινά με καφέ και πρωινό στο εστιατόριο 

του ξενοδοχείου δίπλα στο κύμα. Το μεσημέρι, μετά το 
απολαυστικό μας μπάνιο στην ιδιωτική παραλία  του 
ξενοδοχείου, επιλέγουμε και πάλι το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Ευγενικό και πρόσχαρο το προσωπικό. 
Εκλεκτό το φαγητό, με φρεσκότατα ψάρια και θαλασσινά 
και όχι μόνο. Η πανδαισία  γεύσεων σε συνδυασμό με 
το θαλασσινό τοπίο δίπλα μας απογειώνει όλες μας τις 
αισθήσεις...

Οι μέρες κυλούν με ημερήσιες εκδρομές στα 
καταπράσινα μέρη του Ανατολικού Ολύμπου: Νέοι Πόροι, 
Νέος Παντελεήμων, Παλαιός Παντελεήμων, Λιτόχωρο, 
Όλυμπος, Κοιλάδα Τεμπών, Δίον, Λεπτοκαρυά...

Δεν  μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις την ομορφιά των 
τοπίων.

“Κρεμασμένος” στις πλαγιές του Ολύμπου, ο 
πανέμορφος Παλαιός Παντελεήμονας σε μαγεύει με την 
πρώτη ματιά. Πέτρινα σπίτια με κόκκινες κεραμιδοσκεπές, 
λιθόκτιστα καλντερίμια, η πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, 
η αναπαλαιωμένη εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα που 
δεσπόζει στο κέντρο της, αποτελούν ένα κινηματογραφικό 
σκηνικό. Ο Παλαιός Παντελεήμονας, μας καλεί  να 
περπατήσουμε στα σοκάκια του και να αφουγκραστούμε 
τους ήχους της μαγικής συνύπαρξης του παλιού με το νέο. 
Του παραδοσιακού με το σύγχρονο. Της ιστορίας με την 
εξέλιξη. Ήχοι που “ντύνουν” τη διαχρονική φιλοξενία του, 
την οποία όσα χρόνια κι αν περάσουν, καμία αλλαγή δεν 
θα επηρεάσει.  Η φυσική του ομορφιά, η φιλοξενία των 
κατοίκων, τα μοσχομυρωδάτα φαγητά, τα υπέροχα σπιτικά 
γλυκά, κερδίζουν την καρδιά των επισκεπτών.

Λίγα χιλιόμετρα πιο εκεί το Δίον, η ιερά πόλη του 
βασιλείου των Μακεδόνων. Λέγεται ότι εκεί έκανε θυσία 
στον Δία ο Μ. Αλέξανδρος -πίστευε ότι ήταν γιος του- όταν 
ξεκίνησε την εκστρατεία του στα πέρατα της γης.

Στην ευρύτερη περιοχή, ανάμεσα στον Πλαταμώνα και 
την Λεπτοκαρυά και η Λειβύθρα, αρχαία ελληνική πόλη, 
γενέτειρα του Ορφέα κατά την παράδοση. Βρέθηκε σε 
πρόσφατες ανασκαφές μαζί με ευρήματα που φυλάσσονται 
σε μουσείο σε πάρκο στην Άνω παλιά Λεπτοκαρυά.

Τελευταίος προορισμός το ιστορικό κάστρο. 
Ανεβαίνοντας στα τείχη μπροστά μας υψώνεται ο 
Ολυμπος. Το Κάστρο πέρασε στα χέρια των Φράγκων το 
1204 και εξυπηρετούσε τον έλεγχο του περάσματος από 
τη Μακεδονία στη Θεσσαλία. Στη συνέχεια, το κατέλαβαν 
οι Βυζαντινοί, που έκαναν πολλές προσθήκες, ενώ τον 14ο 
αιώνα ακολούθησε η κατάληψη από τους Τούρκους. Το ότι 
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το Κάστρο δεν καταστράφηκε κατά την οθωμανική αυτοκρατορία 
φαίνεται να οφείλεται στη στρατηγική του θέση. Το 1770 καταλήφθηκε 
για μικρό χρονικό διάστημα από τους Έλληνες, ενώ βομβαρδίστηκε 
από τον πλοίαρχο Σταχτούρη το 1897 και εγκαταλείφθηκε από τους 
Τούρκους. Κατά το Β” Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί προκάλεσαν 
αρκετές ζημιές.

Ανασκαφή του 1995 εντόπισε ίχνη ελληνιστικού τείχους (4ος 
αιώνας) που επιβεβαιώνουν τις απόψεις ότι στη θέση αυτή υπήρχε η 
αρχαία πόλη Ηράκλειο, “πρώτη πόλις Μακεδονίας…” μετά τα Τέμπη 
σύμφωνα με πηγή του 360 πΧ. Σημαντικά ευρήματα αποτελούν ο 
βυζαντινός ναός του 10ου – 11ου αιώνα,οι οικίες 10ου αιώνα,ο ναός 
του 18ου αιώνα, το τμήμα ελληνιστικού τείχους και η πύλη στο τείχος 
του ακροπυργίου. Στο χώρο του κάστρου διατηρείται η εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής (η μόνη από τις 5 που υπήρχαν εκεί παλαιότερα) 
η οποία κατά τουρκοκρατία είχε μετατραπεί σε τζαμί.

Οι μέρες περνούν γρήγορα. Μια μέρα πριν την επιστροφή  οι 
δραστηριότητές μας περιορίζονται μέσα στον Πλαταμώνα. Στην 
κλασική βόλτα μας κατά μήκος της παραλίας η συνάντηση μας 
με τον γνωστό ομογενή από το Τορόντο Γιάννη Αντωνόπουλο 
μας εκπλήσσει ευχάριστα. Γέννημα θρέμμα του χωριού που μας 
γοήτευσε περισσότερο, του Παλαιού Παντελεήμονα, ο Γιάννης 
Αντωνόπουλος τα τελευταία 15 χρόνια επισκέπτεται με την γυναίκα 
του Παρασκευή κάθε καλοκαίρι τον Πλαταμώνα. Εδώ έχουν φίλους, 
αδέλφια, συγγενείς. Μένουν στο όμορφο ανακαινισμένο σπίτι τους 
κοντά στη θάλασσα για περίπου πέντε μήνες και επιστρέφουν στο 
Τορόντο με την εκπνοή του φθινοπώρου.

Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, με την καλοσύνη και την 
ευγένεια που τον διακρίνει, πρόσθεσε ακόμα περισσότερες 
ιστορικές γνώσεις σε αυτές που είχαμε ήδη αποκομίσει για 
τον ξακουστό Πλαταμώνα και το κάστρο του, αλλά και για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του τον Παλαιό Παντελεήμονα, όπου όπως  
με συγκίνηση είπε, εκεί βρίσκονται ακόμα τα χαλάσματα του 
πατρικού του. Γνωστός για την αβραμιαία φιλοξενία του, δεν 
είναι λίγες οι φορές που έχει φιλοξενήσει στον τόπο του φίλους 
και επίσημους από το Τορόντο αφήνοντας όλους να φύγουν 
με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ηταν πάλι το καλοκαίρι του 2018 
που φιλοξένησε στον Πλαταμώνα την οικογένεια Σκλάβου.

Το πρωί για την επιστροφή μας βρίσκει με ανάμικτα 
συναισθήματα. Το γεγονός ότι αποχαιρετάμε τον Πλαταμώνα 
με την περίσσια ομορφιά και χάρη, αφήνει την πικρή του 
γεύση. Και όπως όλα τα όμορφα κάποτε τελειώνουν, έτσι και 
το ταξίδι μας έχει φτάσει στο τέλος του. 

Οι εμπειρίες μας πολλές και μοναδικές. Πληρότητα ένιωσε 
η ψυχή...Τα μάτια γεμίσαν ομορφιά... Ένα καλοκαίρι με 
πανέμορφες αναμνήσεις για να θυμίζουν στην καρδιά ότι 
ΕΖΗΣΕ!

      ΓΚ
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