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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   
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ΣΕΛΙΔΕΣ 18-19 PATTY HAJDU               
(ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ):

«Στην ατζέντα  
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ  
τα Πιστοποιητικά 

Εμβολιασμού»
T. Tam: «Δεν είναι ακόμα ώρα  

να φύγουν τα μέτρα…»

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ζοφερή «εικόνα»  
από τις παρενέργειες  
των εμβολίων

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΠΙΣΩ  
στις προκλήσεις των Τούρκων;
Ελάχιστες οι προσδοκίες από το  
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ):
«Ανοίγουμε (στις 14 Μαΐου)  
και σας περιμένουμε!»

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ

Συνεχείς 
παραβιάσεις 
από τους… 
Βορειομακεδόνες
Σιγή… ιχθύος  
από την Ελλάδα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό πόκερ» 
από Κίνα και ΗΠΑ
Αντεπίθεση του Μπάιντεν  

στην κινεζική επέλαση
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Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε στη δη-
μοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν στους εμβολιασμούς (Pfizer και 
AstraZeneca) που έγιναν στους πολίτες 
της χώρας, το διάστημα από τις 9 Δεκεμ-
βρίου 2020 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2021 
και τα στοιχεία αυτά είναι εντυπωσιακά, 
σε ότι αφορά την έκταση και το εύρος των 
παρενεργειών. 
Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προ-

κύψει 460 θάνατοι και 243.612 βλάβες 
στην υγεία διάφορων τύπων. 

Συγκεκριμένα, το Σύστημα Αναφο-
ράς της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βα-
σιλείου για τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
των «εμβολίων» COVID, που εποπτεύεται 
από τη «Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων 
και Προϊόντων Υγειονομικής Περίθαλ-
ψης», έδωσε στις 4 Μαρτίου 2021 την τε-
λευταία Έκθεσή του.
Η έκθεση καλύπτει δεδομένα που συλλέ-

χθηκαν από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 
21 Φεβρουαρίου 2021, για τα δύο εμβό-
λια COVID που χρησιμοποιούνται επί του 

παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 
Pfizer και την AstraZeneca και αναφέρουν 
συνολικά 460 θανάτους και 243.612 πα-
ρενέργειες. 
Οι παραπάνω είναι οι περιπτώσεις που 

τα θύματα είναι επιβεβαιωμένο ότι σίγου-
ρα προέρχονται από τους εμβολιασμούς. 
Υπάρχουν χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που 
ερευνώνται ή που δεν είναι 100% βέβαιο 
ότι προέρχονται από τους εμβολιασμούς.

Αντίθετα με τους χιλιάδες θανάτους 
που «χρεώνονται» στον Covid-19, ακόμα 
και αν οι ασθενείς πάσχουν από καρκίνο, 
στις περιπτώσεις που διερευνώνται από 
τα εμβόλια, οι θάνατοι από παρενέργειες 
πρέπει να είναι 100% επιβεβαιωμένοι.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 ΕΜΒΟΛΙΟΥ mRNA της Pfizer-BioNTech: 

212 θάνατοι και 85.179 βλάβες
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΤΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» mRNA  

της Pfizer-BioNTech:
26.394 Γενικές διαταραχές –  

συμπεριλαμβανομένων 111 θανάτων
16.107 Διαταραχές του νευρικού  
συστήματος – συμπεριλαμβανομένων  
14 θανάτων
11.565 Διαταραχές μυών και ιστών
9.360 Γαστρεντερικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 11 θανάτων
6.042 Δερματολογικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
3.575 Αναπνευστικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 12 θανάτων
2.033 Αιματολογικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
1.863 Λοιμώξεις –  
συμπεριλαμβανομένων 33 θανάτων
1.242 Οφθαλμολογικές διαταραχές
1.235 Ψυχιατρικές διαταραχές
1.032 Καρδιακές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 25 θανάτων
992 Αγγειακές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
965 Ερευνώμενες διαταραχές
713 Ακουστικές διαταραχές
525 Μεταβολικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
466 Διαταραχές του ανοσοποιητικού  
συστήματος
393 Τραυματισμοί –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
338 Αναπαραγωγικές διαταραχές  
& προβλήματα του μαστού
187 Διαταραχές των νεφρών  
και των ουροφόρων οδών
45 Χειρουργικές και ιατρικές  
παρεμβάσεις
29 Διαταραχές της εγκυμοσύνης –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
20 Νεοπλάσματα
17 Ηπατικές διαταραχές
16 Κοινωνικές συνθήκες
10 Ενδοκρινικές διαταραχές
3 Συγγενείς διαταραχές

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ της AstraZeneca/Oxford: 

244 θάνατοι και 157.637 άλλες  
παρενέργειες (έχουν εμβολιαστεί 

27% περισσότεροι)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ της AstraZeneca/Oxford:

56.377 Γενικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 146 θανάτων
34.656 Διαταραχές του νευρικού  
συστήματος – συμπεριλαμβανομένων  
14 θανάτων
19.241 Διαταραχές μυών και ιστών
17.597 Γαστρεντερικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων
7.872 Διαταραχές του δέρματος –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
4.059 Αναπνευστικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων
3.016 Λοιμώξεις –  
συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων
2.773 Ψυχιατρικές διαταραχές
2.057 Μεταβολικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων
1.878 Έρευνες
1.613 Διαταραχές των ματιών

1.516 Καρδιακές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένων 30 θανάτων
1.274 Αγγειακές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
891 Ακουστικές διαταραχές
799 Αιματολογικές διαταραχές
668 Τραυματισμοί –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
453 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων 
οδών – συμπεριλαμβανομένου  
1 θανάτου
410 Διαταραχές του ανοσοποιητικού  
συστήματος
229 Αναπαραγωγικές διαταραχές  
& προβλήματα του μαστού
117 Χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες 
– συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
39 Κοινωνικές συνθήκες
24 Ενδοκρινικές διαταραχές
22 Ηπατικές διαταραχές
19 Διαταραχές της εγκυμοσύνη
13 Νεοπλάσματα –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
13 Συγγενείς διαταραχές

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ: 

4 θάνατοι και 796 τραυματισμοί
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ:

289 Γενικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
177 Διαταραχές του νευρικού  
συστήματος
79 Γαστρεντερικές διαταραχές
77 Μυϊκές και ιστολογικές διαταραχές
38 Δερματολογικές διαταραχές
26 Μεταβολικές διαταραχές
22 Ψυχιατρικές διαταραχές
18 Αναπνευστικές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
11 Οφθαλμολογικές διαταραχές
10 Λοιμώξεις –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
11 Ερευνώμενες διαταραχές
9 Ακουστικές διαταραχές
7 Νεφρικές και ουρολογικές διαταραχές
7 Αγγειακές διαταραχές
5 Διάφορες βλάβες –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
4 Αιματολογικές διαταραχές
2 Καρδιακές διαταραχές –  
συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου
1 Ηπατικές διαταραχές
1 Διαταραχές του ανοσοποιητικού  
συστήματος
1 Αναπαραγωγικές & προβλήματα  
του μαστού
1 Κοινωνικές συνθήκες

© Pro News

Εδώ η πρωτότυπη πηγή: 
https://www.gov.uk/government/
publications/coronavirus-covid-19-

vaccine-adverse-reactions/coronavirus-
vaccine-summary-of-yellow-card-

reporting

Communications - Promotions - Marketing
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Customized 
Full Color
Masks
Branded with your 
logo and colours
Face coverings are now required  
to be worn in public.
Take advantage of this  
opportunity to show off your  
brand while keeping your team and 
everyone around them protected.

$747
as low as

/pc
250 pcs.

✔  One-Size Fits All
✔  Comfortable Fit
✔  Reusable/ 
 Washable
✔  High Thread Count  
 Micro Woven Fabric
✔  Made In North America
✔  Water Soluble Non-Toxic Ink
✔  Two Piece - Double Ply Design
✔  100% Breathable Polyester Fabric

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Εκατοντάδες θάνατοι  
& χιλιάδες παρενέργειες
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Ένας χρόνος πανδημίας συμπληρώθη-
κε στις 11 Μαρτίου και η υπουργός 

Υγείας του Καναδά, Patty Hajdu, μίλησε 
την Κυριακή 7/3 στο δίκτυο CBC, για θέ-
ματα που απασχολούν τους Καναδούς, 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση αλλά και για τους 
εμβολιασμούς.
Αρχικά, η υπουργός αναφέρθηκε σε ένα 

θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους Κανα-
δούς αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Έχει 
να κάνει με τα Πιστοποιητικά Εμβολια-
σμού, με την κα Hajdu να σημειώνει ότι 
η απαίτηση «διαβατηρίου εμβολιασμού» 
για να ταξιδέψει κάποιος διεθνώς είναι 
«ένα πολύ ζωντανό ζήτημα» όπως χαρα-
κτηριστικά είπε, καθώς όλο και περισσό-
τεροι Καναδοί σχεδιάζουν τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές και οι χώρες σταδιακά 
εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των 
συνοριακών περιορισμών. 
«Είναι κάτι που συζητείται σε όλο τον 

κόσμο. Είμαι μέλος των υπουργών Υγείας 
της G7. Συναντιόμαστε κάθε δύο εβδομά-
δες και αυτό το θέμα είναι στην ατζέντα 
μας», δήλωσε η υπουργός Υγείας του Κα-
ναδά.
Το ίδιο θέμα –όπως είπε η υπουργός 

Υγείας– συζητάει με διεθνείς εταίρους 
του Καναδά και ο υπουργός Μεταφορών, 
Ομάρ Αλγκάμπρα (Omar Alghabra). 

Συζητείται επίσης, ορισμένες δικαιοδοσί-
ες μεταξύ των χωρών να χρησιμοποιήσουν 
ως απόδειξη για να ταξιδέψει κάποιος, 
την ανοσοποίηση κατά της Covid-19. 

Να σημειωθεί πάντως, ότι ήδη από τον 

προηγούμενο μήνα ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας αποφάνθηκε, ότι οι εθνικές 
αρχές των χωρών δεν πρέπει να απαιτούν 
τέτοια πιστοποιητικά για ταξίδια, εφόσον 
ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσο καλά εί-
ναι τα εμβόλια και αν πράγματι ελαχιστο-
ποιούν τη μετάδοση του ιού, κάτι που και 
η Hajdu παραδέχτηκε.

Επίσης, η ιδέα των Πιστοποιητικών έχει 
επικριθεί και για ανησυχίες σχετικά με 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την 
ισότητα. «Η πρόθεση είναι να επιτευχθεί 
συντονισμός. Μπορείτε να φανταστείτε τη 
σύγχυση στα διεθνή ταξίδια, εάν απαιτού-
νται διαφορετικές πιστοποιήσεις», υπο-
γράμμισε η υπουργός Υγείας του Καναδά.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ…  
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η παροχή απόδειξης ασυλίας είναι ένα 
από τα πολλά ζητήματα που εξετάζονται, 
καθώς οι χώρες στρέφονται στη χαρτο-
γράφηση των επόμενων βημάτων της 
αντίδρασης τους στην πανδημία.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη, η επικεφαλής 
δημόσιας υγείας του Καναδά, Δρ Theresa 
Tam, δήλωσε την Κυριακή 7/3 ότι είναι 
όλο και πιο αισιόδοξη για το μέλλον της 
παγκόσμιας κρίσης υγείας – ωστόσο προ-
ειδοποιεί ότι κάποια μέτρα ενδέχεται να 
παραμείνουν για τους προσεχείς μήνες.
«Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε θετι-

κοί από αυτή την πιο αισιόδοξη προοπτική, 
επειδή είναι ένα αρκετά σημαντικό πράγ-
μα που έχουμε πλέον τα εμβόλια», δήλω-
σε η Δρ Theresa Tam στο CBC.

«Ωστόσο, παρά την αίσθηση αισιοδοξί-
ας που υπάρχει, παραμένει η ανάγκη να… 
κρατηθούμε ακόμα για λίγο καιρό με τα 
ήδη υπάρχοντα μέτρα, μέχρι να εμβολια-
στεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, 
ώστε να χαμηλώσει η κρίση αυτής της 
πανδημίας», σημείωσε η κα Tam.
Ως γνωστόν, ο Καναδάς έχει πλέον 

εγκρίνει τέσσερα εμβόλια COVID-19. Τα 
εμβόλια Pfizer-BioNTech, Moderna και 
AstraZeneca-Oxford είναι ενέσεις δύο 
δόσεων, ενώ το πρόσφατα εγκεκριμένο 
εμβόλιο Johnson & Johnson απαιτεί μόνο 
μία δόση.

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΔΕ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

Όταν ρωτήθηκε, για πόσο καιρό ακόμα 
θα πρέπει οι Καναδοί να φοράνε μάσκες 
και να κρατάνε τις απαιτούμενες απο-

στάσεις / αποστασιοποίηση, εν μέσω της 
ανάπτυξης εμβολίων της χώρας, η Ταμ 
είπε ότι τέτοιες οδηγίες δε θα… εξαφανι-
στούν από τη μία στιγμή στην άλλη.
«Αυτοί οι ιοί έρχονται με… αόρατους τρό-

πους και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αυτά 
τα μέτρα», δήλωσε ο Ταμ, προσθέτοντας 
ότι, ενώ τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι 
αποτελεσματικά στην εξάλειψη των πιο 
σοβαρών αποτελεσμάτων του COVID-19, 
εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που 
μπορεί να μην προστατεύονται πλήρως.
«Έχοντας αυτό κατά νου, πιστεύω ότι 

αυτές οι συνήθειες θα συνεχιστούν για 
αρκετό καιρό. Ωστόσο, θέλουμε να στα-
ματήσουμε κάποια περιοριστικά μέτρα το 
συντομότερο δυνατόν».

© CBC [Raisa Patel]
Επιμέλεια: Αντώνης Μπότσικας

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
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Η πρώτη γυναίκα υπαρχηγός 
στον Καναδά!

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν 
Τρουντό, χαιρέτισε το διορισμό της 

Φράνσις Άλεν (φωτ.), τον πρώτο διορι-
σμό γυναίκας στη θέση του υπαρχηγού 
του γενικού επιτελείου Άμυνας, καθώς 
οι δύο τελευταίοι επικεφαλής των ενό-
πλων δυνάμεων αποτελούν αντικείμε-
νο έρευνας σε σχέση με κατηγορίες για 
«ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά». 
«Χαίρομαι πολύ που βλέπω μια ισχυρή 
γυναίκα να διορίζεται στη θέση του υπαρ-
χηγού του γενικού επιτελείου για πρώτη 
φορά στην ιστορία του Καναδά», δήλωσε 
ο Τρουντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου.

«Η παρουσία μιας πρώτης γυναίκας σε 
αυτή τη θέση θα είναι σημαντική για τη 
συνέχιση του αγώνα μας για την εξάλει-
ψη των διακρίσεων και του εκφοβισμού 

στις ένοπλες δυνάμεις μας», πρόσθεσε. 
Ο Τρουντό δήλωσε, ότι η ανώτερη ιεραρ-
χία του στρατού πρέπει «να σημειώσει 
πρόοδο για να θέσει τέλος στα θέματα της 
παρενόχλησης και των διακρίσεων στις 
τάξεις της και να επιτρέψει στους καταγ-
γέλλοντες να ακούγονται καλύτερα».
Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του «δεν 

προχώρησαν αρκετά και δε σημείωσαν 
πρόοδο αρκετά γρήγορα», παραδέχτηκε. 
Υποσχέθηκε να προχωρήσει «πιο γρήγορα 
και πιο μακριά» για να διασφαλίσει «ότι 
όλοι όσοι υπηρετούν τη χώρα τους να μπο-
ρούν να εργάζονται με κάθε ασφάλεια». 
Ο διορισμός της αντιστράτηγου Φράνσις 
Άλεν στη θέση του υπαρχηγού του γενι-
κού επιτελείου ανακοινώθηκε την Τρίτη 
9/3, μετά τις κατηγορίες για «ανάρμοστη 
σεξουαλική συμπεριφορά» σε βάρος του 
πρώην αρχηγού του γενικού επιτελείου, 
στρατηγού Τζόναθαν Βανς, μετά την απο-
στρατεία του στις αρχές της χρονιάς.

© ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
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«Συζητάμε με άλλες χώρες για τα 
Πιστοποιητικά Εμβολιασμού» Theresa Tam:  

«Μάσκες και αποστάσεις  
δε θα φύγουν σύντομα»
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ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ
Θερινή ή χειμερινή ώρα;

Την Κυριακή 14 Μαρτίου, 2021 θα γυρίσουμε τους δείκτες των 
ρολογιών μας μία ώρα μπροστά.

Στο Κεμπέκ και το Οντάριο ίσως είναι η τελευταία αλλαγή της 
ώρας. Επίσημη πρόταση έγινε ήδη στην εθνοσυνέλευση του Οντά-
ριο από τον Συντηρητικό βουλευτή Jeremy Roberts. Το Κεμπέκ κα-
θυστερεί την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου λόγω της παν-
δημίας. 

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας έχει προγραμματιστεί για τις 28 
Μαρτίου.
Σύμφωνα πάντως με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η 

αλλαγή της ώρας πρέπει να σταματήσει τις τελευταίες Κυριακές 
του Μαρτίου και του Οκτωβρίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα μία σταθερή ώρα. 

Για την ιστορία, η πρώτη αναφορά που υπάρχει για χρησιμοποίη-
ση της θερινής ώρας ήταν από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο. 

Σοβαρή πρόταση έγινε από τον Βρετανό οικοδόμο Γουίλιαμ Γου-
ίλετ το 1907, ο οποίος πάντως δεν κατάφερε να πείσει την Βρετα-
νική κυβέρνηση. Τελικά, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε από την 
γερμανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου το 1916, όμως καταργήθηκε αμέσως λόγω της δυσαρέσκειας 
του κόσμου. 

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκι-
μαστικά το 1932, όμως σύντομα εγκαταλείφθηκε για πρακτικούς 
λόγους. Μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 
1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας 
από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας, με έναρξη το 1975. ‘Εκτοτε, η αλλαγή της ώρας γίνεται 
σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Λευκορωσία σταμάτησε την εναλλαγή ώρας μετά το 2011. 
Τέτοιο μέτρο είχε αποφασίσει και η Ουκρανία αλλά η απόφαση 

ακυρώθηκε την ίδια χρονιά.
Η Ρωσία, με διάταγμα του προέδρου Ντιμίτρι Μεντβέντεφ ακο-

λουθούσε τις ίδιες ημερομηνίες αλλαγής με αυτές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 2011 μέχρι το 2014 , οπότε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ 
Πούτιν αποφάσισε τη χρήση μόνιμης χειμερινής ώρας  λόγω έντο-
νων διαμαρτυριών.

Η Τουρκία ακολουθoύσε τις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ωστόσο τον Σεπτέμβριο 2016 αποφασίστηκε η μόνιμη χρήση της 
θερινής ώρας όλο τον χρόνο.
Οι υποστηρικτές της θερινής ώρας γενικά υποστηρίζουν ότι εξοι-

κονομεί ενέργεια, προωθεί την υπαίθρια δραστηριότητα τα καλο-
καιρινά βράδια και είναι επομένως  ευεργετική για τη σωματική 
και ψυχολογική υγεία, μειώνει τα τροχαία ατυχήματα, το έγκλημα 
και λειτουργεί θετικά για τις επιχειρήσεις.
Οι διαφωνούντες υποστηρίζουν ότι η πραγματική εξοικονόμηση 

ενέργειας δεν είναι ξεκάθαρη, ότι η θερινή ώρα αυξάνει τους κιν-
δύνους για την υγεία, όπως είναι ο κίνδυνος για καρδιακή προσβο-
λή, ότι μπορεί να διαταράξει τις πρωινές δραστηριότητες και ότι 
η αλλαγή των ρολογιών δύο φορές το χρόνο προκαλεί οικονομική 
και κοινωνική αναστάτωση και ακυρώνει τυχόν οφέλη. 

Πολλά υπολογιστικά συστήματα, εξ άλλου, έχουν τη δυνατότητα 
αυτόματης αλλαγής, αλλά η αλλαγή σε θερινή ώρα πρέπει να γίνε-
ται με το χέρι σε όλα τα μηχανικά ρολόγια. 

Για όποιες εισηγήσεις, υπάρχει η σχετική υπηρεσία του Κεμπέκ 
(514) 644-4545. 

Υπάρχει φως στο τούνελ;
Πολλά μπορούν να ειπωθούν και πολλά θα ειπω-

θούν γι αυτό που όλοι ανεξαιρέτως περάσαμε 
από τις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα που ανακηρύχθηκε 
η πανδημία. Λες και είχε ανακηρυχθεί ο Τρίτος Παγκό-
σμιος Πόλεμος. Επίσης, όλοι ξέρουμε κάποιο γνωστό 
μας, φίλο ή ακόμα συγγενή, που ήταν θύμα αυτής της 
πανδημίας. Προσωπικά, πέρσι τον Απρίλιο, έχασα τη 
μητέρα μου.

Ανέφερα πριν, ότι ζήσαμε κάτι παρόμοιο σαν Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Αν συγκρίνουμε τα γεγονότα, μπορούμε 
να πούμε -αυτό που έχει επαναλάβει ο γιατρός Γιώργος 
Τσούκας- «είμαστε σε πόλεμο μ’ έναν αόρατο εχθρό». 

Η ανακήρυξη ενός πολέμου παγκόσμιας εμβέλειας και 
διαστάσεων, γίνεται σταδιακά, έως ότου μια μέρα όλα 
τα κράτη συμμετέχουν. Το ίδιο και με την πανδημία. 

Άρχισε σταδιακά και κάλυψε όλα τα κράτη. Σ’ ένα 
παγκόσμιο πόλεμο υπάρχουν θύματα, τραυματίες και 
υλικές ζημιές. Η πανδημία σκότωσε, αρρώστησε αν-
θρώπους και είχε τρομακτικές υλικές ζημιές από τις 
συρρικνώσεις της οικονομίας γενικά των κρατών, ή 
ακόμα από τα χρέη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που 
δημιούργησαν οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν 
τον «αόρατο εχθρό».

Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν και οι επωφελούμενοι από 
τις καταστάσεις. Αν πιστέψουμε ότι η παραγωγή του 
κάθε εμβολίου κοστίζει από 15 ως 50 σεντς, αποδεικνύ-
εται ότι οι φαρμακευτικές κάνουν αισχροκέρδεια στην 
πώληση των εμβολίων τους. Σας υπενθυμίζω, ότι οι τι-
μές των εμβολίων κυμαίνονται από 7 έως 37 δολάρια το 
ένα, ανάλογα ποιος το παράγει.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Αν μάθαμε κάτι όλη αυτή τη χρονιά της πανδημίας, εί-

ναι ότι τα συστήματα υγείας των κρατών έχουν πάρα 
πολλά τρωτά σημεία, παρόλα τα δισεκατομμύρια που 
ξοδεύουν. Ως παράδειγμα, και σύμφωνα με επίσημη 
διεθνή έκθεση, στη δημόσια υγεία η Αμερική ξοδεύει 
11.071$ ανά κεφαλή, ο Καναδάς 5.418$ και η Ελλάδα 
2.383$.

Σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Καναδά, αποδεί-
χθηκε ότι τα δημόσια γηροκομεία, καθώς και ορισμένα 
ιδιωτικά, δεν προστατεύουν τους ηλικιωμένους όσο θα 
έπρεπε. Ας μην ξεχνάμε ότι 70% των θυμάτων διέμεναν 
στα γηροκομεία ή νοσοκομεία χροναίων παθήσεων.

Μάθαμε επίσης, ότι όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις ήταν 
«μαθητευόμενες» στο τι μέτρα να επιβάλουν. 

Αν και δεν ήταν πανδημία, η επιδημία του SARS, έπρε-
πε να ωθούσε τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για 
κάθε ενδεχόμενο άλλης επιδημίας και να έστρωναν 
σχέδιο, με αποφάσεις που θα έφερναν θετικά αποτε-
λέσματα. Μια παροιμία λέει «πριν πεινάσεις μαγειρεύ-
εις».

Οι τακτικές αλλαγές των κυβερνητικών μέτρων, δη-
μιούργησε ένα κλίμα μη εμπιστοσύνης στους πολίτες, 
δίδοντας την ευκαιρία να επηρεαστούν από αμέτρητες 
-αληθινές ή μη- υποθέσεις γι αυτή την πανδημία, που 
διοχετεύονται μέσω των διαφόρων κοινωνικών δικτύ-
ων.

Την ίδια στιγμή, αποδείχτηκε ότι τα «όργανα τάξης» 
είναι όπως πάντα εγχειρίδια των κυβερνήσεων να επι-
βάλουν τη δική τους πολιτική, καταπατώντας σε πολλές 
περιπτώσεις κεκτημένα ανθρώπινα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται με διεθνείς συμφωνίες.

Όσο για την παροικία μας, αποδείχτηκε ότι οι οργα-
νισμοί που δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν 
είχαν ποτέ προετοιμαστεί, για να ανταπεξέλθουν στις 
ανάγκες που δημιούργησε η κατάσταση της πανδημίας, 
προπαντός στους ηλικιωμένους μας.

Αν συγκρίνω και πάλι με άλλες εθνικότητες, η δικιά 
μας και πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Κοινότητα Μεί-
ζονος Μόντρεαλ, δεν είχε τη δυνατότητα να παράσχει 
βοήθεια στα περισσότερα άτομα που είχαν ανάγκη. 

Ποτέ στην Ιστορία της κοινότητας, οι κοινωνικές υπη-
ρεσίες είχαν τον ανάλογο προϋπολογισμό, προσωπικό 
και δομή, για να μπορέσουν να προσφέρουν αναγκαίες 
υπηρεσίες σε μια μερίδα συμπάροικων, που με την πά-
ροδο του χρόνου ο αριθμός όλο και αυξάνεται. 

Η δημιουργία εδώ σχεδόν και 40 χρόνια του Οργανι-
σμού Τρίτης Ηλικίας «Η ΦΙΛΙΑ» αποδεικνύει ακριβώς 
αυτό. 

Ο προϋπολογισμός των κοινωνικών υπηρεσιών έπρε-
πε να ήταν τουλάχιστον το 10% του όλου προϋπολογι-
σμού της κοινότητας, για να προσφέρει τις ανάλογες 
υπηρεσίες στους ηλικιωμένους μας που αυτοί «έκτι-
σαν» την παροικία μας. 

Θέλω να ελπίζω, όπως όλοι σας, ότι κάποτε θα επα-
νέρθουμε στην κανονικότητα. Το πότε όμως κανείς δεν 
το ξέρει.

Προς απάντηση ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου

Η δημοσιογραφία δεν είναι «γλείψιμο» ή «ξεσκόνι-
σμα». Η πρώτη ευθύνη των δημοσιογράφων είναι 

να βρουν την αλήθεια, βασισμένη σε στοιχεία, και όχι 
στα όσα δηλώνουν και προβάλουν οι οποιεσδήποτε κυ-
βερνήσεις ή διοικήσεις οργανισμών.

Σε περίπτωση που αυτές οι κυβερνήσεις και οι διοική-
σεις αποτρέπουν με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με 
«διπλωματικό» τους δημοσιογράφους το να ασκήσουν 
τα καθήκοντα τους, τότε βρισκόμαστε σε δικτατορία και 
λογοκρισία της κοινής γνώμης.

Ερχόμενος λοιπόν στην κοινοτική διοίκηση, παρόλο 
το «διπλωματικό» άνοιγμα προς τα μέσα ενημέρωσης, 
διαπιστώνεται ότι σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει, όσον 
αφορά τις σχέσεις ενημερωτικών μέσων και διοικού-
ντων. Αυτό πηγάζει από τα σχόλια που έχουν ειπωθεί 
στα δύο τελευταία διοικητικά συμβούλια, από δύο μη 
ονομαζόμενους συμβούλους, που θέλουν… αμέτι μου-
χαμέτι, τα μέσα ενημέρωσης της παροικίας να αρκού-
νται και να περνούν την κοινοτική γραμμή της διοίκη-
σης! Τους υπενθυμίζω επίσης, ότι ο εθελοντισμός δεν 
ακυρώνει την κριτική προς τα πρόσωπα του διοικητικού 
συμβουλίου και στην κοινοτική διοίκηση.

Η δε επίθεση προς συναδέλφους ενημερωτικών μέ-
σων είναι τελείως άδικη και μη εποικοδομητική για 

το σύνολο της παροικίας. Το ίδιο έργο ομοιότυπης 
συμπεριφοράς κατά των παροικιακών ενημερωτικών 
μέσων το έχουμε ξαναδεί, όταν κοινοτικές διοικήσεις 
αντιμάχησαν -εκτός από εμένα- κατά των Γιάννη Δα-
πέρη, Γιώργου Παπαδάκη, Κώστα Πετρογιάννη, Ρένας 
Παπαθανάκου, Δημήτρη Παπαδόπουλου και τελευ-
ταίως κατά του Μιχάλη Τελίδη. Τα όπλα που συνήθως 
χρησιμοποιούνται είναι και οικονομικού περιεχομένου, 
με το να μειώσουν τις διαφημίσεις στα αντιμαχόμενα 
ενημερωτικά μέσα μελών και φίλων της διοίκησης που 
έχουν επιχειρήσεις.

Φυσικά, πάντα υπήρχαν τα «νομοταγή» ενημερωτι-
κά μέσα που περνούσαν την κοινοτική πολιτική, όπως 
προερχόταν από τη διοίκηση, με αντάλλαγμα πολλών 
χιλιάδων «δηναρίων». Αυτό λέγεται «συστημική δημο-
σιογραφία». Δηλαδή, πλήρη υποστήριξη στα όσα λέει 
το σύστημα εξουσίας, στην προκειμένη περίπτωση, το 
κοινοτικό διοικητικό σύστημα. Και μια που ανέφερα 
τον αείμνηστο Γιάννη Δαπέρη υπενθυμίζω το ρητό του: 
«Όποιος αρνιέται κριτική δημιουργεί υποψίες…».

Τέλος, υπενθυμίζω στους κοινοτικούς διοικούντες, ότι 
τα διοικητικά συμβούλια έρχονται και απέρχονται αλλά 
οι διοικούντες των ενημερωτικών μέσων της παροικίας 
παραμένουν επί δεκαετίες… 
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Authentic and Delicious Greek Food
For Take Out and Delivery From mouthwatering appetizers, 

refreshing salads and  
authentic gyro, the entire  
Greektown menu is available  
for delivery or pickup via the  
Online Ordering on our website

Greektown Grill
4637 Chemin du Souvenir, Laval 
greektowngrill.ca

        450-688-6340
NEW LUNCH MENU!

 Greektown Poutine

Open 7 days a week
from 11am to 10pm

Έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ Ερ-
ντογάν και Ράμα, η διδασκαλία των 

τουρκικών στην αλβανική δημόσια εκπαί-
δευση θα διαρκέσει για πέντε χρόνια, με 
το δικαίωμα αναθεώρησης της συμφωνί-
ας για τρία επιπλέον έτη. 

Όπως όλα δείχνουν, η Αλβανία φαίνεται 
πως δε στρέφεται πια προς τον εξευρω-
παϊσμό της, ενώ ο εκτουρκισμός της ξε-
κίνησε από τη διπλωματία, προχώρησε 
στην υγεία, τα τελωνεία, την αστυνομία 
και τώρα βαίνει πρόσω ολοταχώς για την 
εκπαίδευση. 

Εκτός αυτού, η Αλβανία θα χορηγεί υπο-
τροφίες προς τους υποψήφιους φοιτητές, 
ούτως ώστε να σπουδάζουν στην Τουρκία.

Η τουρκο – αλβανική εκπαιδευτική συμ-
φωνία υπεγράφη από την Υπουργό Παι-
δείας Εβις Κούσι και τον Τούρκο ομόλογό 
της Ζιγιά Σελτσούκ, κατά την επίσκεψη 
του στο Μπαμπλόκ της Άγκυρας στις 6 Ια-
νουαρίου του 2021. 

Ο Εντι Ράμα έχει θεσπίσει νόμο, κατά τον 
οποίο η τουρκική γλώσσα πρέπει να είναι 
η επίσημη ξένη γλώσσα στην Αλβανία, να 
χρησιμοποιείται σε ονόματα, ιδρύματα 
και δημόσιες υπηρεσίες.

Στις υπόλοιπες παραμέτρους της συμ-
φωνίας, η τουρκική γλώσσα, ο πολιτισμός, 
οι παραδόσεις και η ιστορία θα γίνουν 
μέρος των προ – πανεπιστημιακών προ-
γραμμάτων σπουδών σε ολόκληρο το εκ-
παιδευτικό σύστημα της Αλβανίας. 
Αυτό σημαίνει πως και τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών της 9ετούς υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης στην Αλβανία θα 
έχουν ενταγμένα τα τουρκικά και όλες τις 
αναφορές σχετικά με τον πολιτισμό ΚΑΙ 
των Τούρκων, ενώ το μάθημα θα διατίθε-
ται ως επιλεγόμενο για τις παναλβανικές 
εξετάσεις του Λυκείου. 

Στα ίδια πλαίσια κινείται επίσης και η 
τουρκο – αλβανική Επιτροπή, συντάσσο-

ντας και σχεδιάζοντας τα τουρκικά προ-
γράμματα διδασκαλίας για την πρωτο-
βάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Όσον αφορά τις νέες εγκαταστάσεις, η 
συμφωνία Ερντογάν – Ράμα παρέχει την 
άδεια για ίδρυση ιδιωτικών καθώς και 
δημόσιων τουρκο – αλβανικών σχολείων, 

με ομάδες Αλβανών παιδαγωγών να πη-
γαίνουν στην Τουρκία για τη σχετική τους 
επιμόρφωση.

© himara.gr, olympia.gr

Οι Ελβετοί είπαν όχι σε μπούρκα και νικάμπ 

Οι Ελβετοί πολίτες ψήφισαν την Κυ-
ριακή 7 Μαρτίου 2021, υπέρ της 

απαγόρευσης των καλυμμάτων προσώ-
που σε δημόσιους χώρους και, σύμφωνα 
με τα επίσημα αποτελέσματα, περίπου το 
51,21% υποστήριξε την πρόταση. 

Ως εκ τούτου, το μέτρο θα υποχρεώσει 
τους ανθρώπους να αφήσουν τα πρόσω-
πά τους ακάλυπτα σε δημόσιους χώρους, 
με εξαίρεση όσον αφορά στις μάσκες 
ως προστατευτικό μέτρο για τη νόσο 
COVID-19.  Αν και στην ψηφοφορία δεν 
ξεχωρίστηκαν συγκεκριμένα τα μουσουλ-

μανικά καλύμματα προσώπου, πλέον 
απαγορεύονται τόσο η μπούρκα όσο και 
το νικάμπ, παρότι αυτό δεν ισχύει για τους 
θρησκευτικούς χώρους λατρείας, σύμφω-
να με σχετικό δημοσίευμα της γερμανό-
φωνης Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της 
Ελβετίας (SRF).  
Πέρα από την Ελβετία, η Γαλλία απαγό-

ρευσε τα καλύμματα προσώπου ήδη από 
το 2011 και, έκτοτε, η Δανία, η Αυστρία, η 
Ολλανδία και η Βουλγαρία έχουν, επίσης, 

επιβάλει πλήρεις ή μερικές απαγορεύσεις 
σε τέτοια είδη ενδυμάτων σε δημόσιους 
χώρους. 
Η Ελβετία είναι γνωστή για την αρχή της 

άμεσης Δημοκρατίας, μιας και επιτρέπε-
ται στους πολίτες να ψηφίζουν για νέους 
νόμους ή να τροποποιούν παλιούς. 

Οι Μουσουλμάνοι αποτελούν περίπου 
το 5,2% του πληθυσμού της Ελβετίας και 
προέρχονται κυρίως από τη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, την Τουρκία και το Κόσοβο.

Στην αλβανική εκπαίδευση  
η ένταξη της τουρκικής γλώσσας!
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Me Georgia Fintikakis  • Me Georgia Makrigiannis
N O TA I R E S   -  N O TA R I E S

• Wills
• Sales / Refinancing
• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
• Incorporations
• Estates
• Protection mandates
• Power of attorney 

• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
 - NOTAIRES - NOTARIES - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461

4000 St-Jean Boulevard, Suite 3400, DDO, Qc, H9G 1X1
gfintikakis@notarius.net • gmakrigiannis@notarius.net 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Κάναμε πίσω. Γιατί;
Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου είχαμε το πάνω χέρι, λόγω της παραβατικής 
συμπεριφοράς της Τουρκίας | Στη συνέχεια, με ατυχείς τοποθετήσεις για τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις και με την έναρξη των διερευνητικών, εισπράξαμε τη 
χλεύη του Ερντογάν και τα ειρωνικά χαμόγελα των Ευρωπαίων

Την ημέρα που στην Ελλάδα θα εορτά-
ζεται η επέτειος των 200 ετών από την 

Επανάσταση κατά του Οθωμανικού ζυγού, 
στην οδό Rue de la Loi των Βρυξελλών, και 
συγκεκριμένα στο κτίριο «Europa» που 
είναι η κύρια έδρα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, θα ξεκινά η διήμερη σύνο-
δος των Ευρωπαίων ηγετών. Οι συμπτώ-
σεις αρκετές. Οι προσδοκίες; Ελάχιστες…

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ είναι, ότι ανήμερα 
της 25ης Μαρτίου στην ατζέντα που θα 
επικυρώσει κατ’ αρχάς η σύνοδος θα είναι 
και η αξιολόγηση –για ακόμη μία φορά– 
της τουρκικής συμπεριφοράς στην ανατο-
λική Μεσόγειο. 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ είναι, ότι ενόψει 

αυτής της συνόδου και εν αναμονή της 
συνέχισης των διερευνητικών, η Άγκυρα 
επικαλέστηκε το «δικό» της 1821, κάνο-
ντας λόγο για… γενοκτονία των Τούρκων 
στο Μοριά κατά τη διάρκεια της μάχης της 
Τριπολιτσάς!!!

ΤΡΙΤΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ (σ.σ. επαναλαμβανό-
μενη, άρα παύει να είναι σύμπτωση), η 
αδιάλειπτα προκλητικές δραστηριότητες 
της Τουρκίας και στο πεδίο των δηλώσεων 
αλλά και στο στρατιωτικό – διπλωματικό 
πεδίο, οι οποίες όπως καταγράφονται στη 
συνέχεια του ρεπορτάζ γεμίζουν σελίδες 
ολόκληρες. Όλα αυτά, δε, συμβαίνουν σε 
μία περίοδο όπου:
α) Αναμένεται η απάντηση των διπλωμα-

τών του Ταγίπ Ερντογάν για το πότε θα ευ-
αρεστηθούν να πουν «ναι» στη συνέχιση 
των διερευνητικών με τον 62ο γύρο των 
επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να 
βρίσκεται για την ώρα στον αέρα.
 β) Ανακοινώθηκε επίσημα ότι το τριή-

μερο 27-29 Απριλίου θα πραγματοποιη-
θεί στη Γενεύη άτυπη 5μερής συνάντηση 
για το Κυπριακό, με σκοπό τη διερεύνηση 
ύπαρξης ή μη κοινού εδάφους για μία δι-
αρκή λύση στο Κυπριακό.

Οι παραπάνω δύο διερευνητικές διαδι-
κασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι 

ακόμη μία «σύμπτωση» για το πώς αντι-
λαμβάνεται η Τουρκία τις διεθνείς σχέσεις 
και το δίκαιο που τις διέπει, τόσο στο Αι-
γαίο όσο και στην ανατολική Μεσόγειο. 
Είναι όμως και το σημείο όπου γίνεται 

ακόμη προφανέστερο, γιατί οι προσδοκί-
ες για τα αποτελέσματα αυτών των διαδι-
κασιών είναι στα Τάρταρα.

Όπως και στο Κυπριακό, έτσι και στα 
αμιγώς ελληνοτουρκικά η Άγκυρα βάζει 
στο τραπέζι το μάξιμουμ των παράλογων 
«θέλω» της, χτίζοντας τη στρατηγική της 
βάσει του «δόγματος» Χότζα. 
Δηλαδή, παραγεμίζει μέχρι ασφυξίας το… 

καμαράκι των απαιτήσεών της, ώστε να 
έχει το περιθώριο να αδειάσει στο ελάχι-
στο και να εμφανιστεί διαλλακτική σε φί-
λους και συμμάχους, αναγκάζοντας με τη 
σειρά της την Ελλάδα να καταπατήσει μέ-
ρος των δικών της «κόκκινων» γραμμών.
Αν μάλιστα δεν αποδώσει το «κόλπο», 

θα κατηγορεί την Ελλάδα για αδιαλλαξία 
και θα ξανά-ξεκινήσει το γαϊτανάκι των 
εκβιασμών με τη «διπλωματία των κανο-
νιοφόρων».

Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΧΑΒΑΣ  
ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Υπό αυτό το πρίσμα, οι απορίες που 

γεννιούνται δεν αφορούν το λόγο που η 
τουρκική αλεπού τριγυρνάει στο παζάρι, 
αλλά το τι ακριβώς προσδοκούν τα «θύ-
ματά» της από αυτό το παζάρεμα, μη έχο-
ντας μάλιστα στιβαρές συμμαχικές πλά-
τες να στηριχτούν. 

Θα πρέπει να το έχει αντιληφθεί αυτό 
πρώτος ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσω-
πος και νυν αναπληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών, Στέλιος Πέτσας, που τον περσι-
νό Αύγουστο διατράνωνε τη βεβαιότητά 
του ότι «οι κυρώσεις (κατά της Τουρκίας) 
θα δαγκώνουν».

Κυρίως θα πρέπει να το έχει καταλάβει 
η ελληνική διπλωματία και ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που 

κάθε φορά που αναμένει τις κυρώσεις, 
αυτές δεν εμφανίζονται στο… ραντεβού, 
με αποτέλεσμα να αναγκάζεται σε άκομ-
ψες αναδιπλώσεις σαν κι αυτή που έκανε 
μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του 
Δεκεμβρίου, δηλώνοντας ότι «για την Ελ-
λάδα οι κυρώσεις αυτές καθ’ αυτές δεν 
είναι αυτοσκοπός, η απειλή όμως των κυ-
ρώσεων είναι το καλύτερο εργαλείο που 
έχουμε στη διάθεσή μας για να ασκήσου-
με πίεση στην Τουρκία, ακριβώς για να αλ-
λάξει συμπεριφορά».
Δυστυχώς, για τα γαλανόλευκα εθνικά 

συμφέροντα, αυτό το εργαλείο που περι-
έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 14 
Δεκεμβρίου 2020 δεν έχει την παραμικρή 
αποτελεσματικότητα. 

Η Τουρκία συνεχίζει απτόητη την επίδει-
ξη ισχύος πριν από κάθε σύνοδο, το ίδιο 
κάνει και μετά από αυτές. 
Δε χρειάζεται υπενθύμιση ότι οι διερευ-

νητικές είναι εν ισχύ, η επόμενη ευρωσύ-
νοδος απέχει λίγες εβδομάδες, και όμως 
η Άγκυρα την Κυριακή 21 Φεβρουαρί-
ου έβγαλε για έρευνες στο κεντρικό Αι-
γαίο το υδρογραφικό «Τσεσμέ» και έκτοτε 
το αποσύρει και το επαναφέρει κατά το 
δοκούν, διαμαρτυρόμενη μάλιστα για πα-
ρενοχλήσεις από ελληνικά μαχητικά.
Επιπρόσθετα, ήδη από τις 25 Φεβρου-

αρίου και μέχρι τις 7 Μαρτίου το Αιγαίο 
και η Μεσόγειος έγιναν θέατρο διεξαγω-
γής της τουρκικής στρατιωτικής άσκησης 
«Γαλάζια Πατρίδα 2021», στην οποία συμ-
μετείχαν 87 πλοία, 20 ελικόπτερα, 20 αε-
ροσκάφη και drones.
Την ώρα, λοιπόν, που το πιστόλι είναι 

οπλισμένο πάνω στο τραπέζι, η Αθήνα 
καταδικάζει φραστικά τις τουρκικές προ-
κλήσεις –και μάλιστα ανεπιτυχώς, αφού 
το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε ως «αχρεί-
αστη»(!!!) την «εισβολή» του Τσεσμέ και 
όχι «προκλητική»…– ως άλλη… Πηνελόπη 

► ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  7
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το έβλεπε να έρχεται ο Σαμαράς
Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι με τις διερευνητικές οι Τούρκοι, εκτός του 
ότι θα απαλλαγούν από τον κίνδυνο των κυρώσεων, θα έβαζαν κι άλλα θέματα στην 
ατζέντα τους, με κυριότερο τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κατη-

γορηθεί κάποιος ότι κομίζει γλαύκας 
εις Αθήνας, λέγοντας πως όσα εξελίσσο-

νται στα ελληνοτουρκικά είχαν προβλε-
φθεί μέχρι κεραίας από τον πρώην πρω-
θυπουργό Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα 

όχι μία φορά. Η πιο πρόσφατη ήταν στις 
24 Ιανουαρίου στη συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην «Καθημερινή». 
Εκεί ο Μεσσήνιος πολιτικός εξηγούσε, 

το γιατί οι διερευνητικές ακυρώνουν 
κάθε συζήτηση για κυρώσεις κατά της 
Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα επεσήμα-
νε τον κίνδυνο να συρθεί η Ελλάδα στη 
Χάγη υπογράφοντας συνυποσχετικό με 
την Τουρκία και αποδεχόμενη ουσιαστι-
κά την επίλυση των διαφορών μας «όχι 
όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, αλλά 
όπως θέλει η Τουρκία».
«Mε πειρατές δεν κάνεις διάλογο», 

είχε πει χαρακτηριστικά o Αντ. Σαμαράς.
Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του πρώ-

ην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου 
της Ν.Δ. στα «ΝΕΑ», τον Ιούνιο του 2020, 
όπου μία ημέρα μετά από την τηλεφωνι-
κή επικοινωνία που είχε τότε ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αντώ-
νης Σαμαράς πρωτοέκανε λόγο για «πει-
ρατές», επιχειρηματολογώντας ότι δεν 
μπορεί η Ελλάδα να κάνει διάλογο με 
μία χώρα που «κοντεύει να “γκριζάρει” 
το μισό Αιγαίο».

Στη συνέντευξή του ο πρώην πρωθυ-
πουργός είχε επισημάνει ότι με τις διε-
ρευνητικές οι Τούρκοι, εκτός του ότι θα 
απαλλαγούν από τον κίνδυνο των κυρώ-
σεων –που με τη δυσμενή οικονομική 
τους κατάσταση θα τους οδηγούσαν στα 

βράχια–, θα έβαζαν κι άλλα θέματα στην 
ατζέντα τους, με κυριότερο τη μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης.
Όσα είπε στη συνέντευξή του, επαλη-

θεύτηκαν πλήρως από τις εξελίξεις των 
τελευταίων 45 ημερών. 

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να δυσα-
ρέστησε την κυβέρνηση, με την ανοιχτή 
αντίθεσή του στην εξωτερική πολιτική 
της, αλλά για μια ακόμη φορά οι πολί-
τες διαπίστωσαν ότι βλέπει μπροστά 
και προτείνει λύσεις, προσπαθώντας να 
αφυπνίσει την κυβέρνηση από μια πολι-
τική που δεν οδηγεί πουθενά.

© Η ΑΠΟΨΗ

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

περιμένει την Άγκυρα να απαντήσει επί 
των ελληνικών προτάσεων, για τις πιθα-
νές ημερομηνίες συνέχισης των διερευ-
νητικών, με τον Τσαβούσογλου να έχει 
μια «ανεξήγητη» φαγούρα στα μπατζάκια 
του…

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν.Δ.  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑ ΜΜΕ
Το ότι το «σύστημα» που παίζει η Ελλάδα 

στα εθνικά θέματα δεν τραβάει, έχει αρχί-
σει να προκαλεί μουρμούρες στο εσωτε-
ρικό της κυβέρνησης. 
Μπορεί αυτές να μην είναι για την ώρα 

μεγαλόφωνες, ούτε να έχουν την ευθύ-
τητα και το ειδικό βάρος των απόψεων 
του πρώην πρωθυπουργού και πρώην 
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη 
Σαμαρά, που είπε έγκαιρα, ξεκάθαρα και 
δημοσίως, ότι οι Τούρκοι προσέρχονται 
προσχηματικά στις διερευνητικές επαφές 
και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει διά-
λογο με πειρατές.
Είναι όμως υπαρκτές αυτές οι μουρμού-

ρες και εδράζονται γύρω από την απαξί-
ωση που δείχνει εσχάτως το Μαξίμου, σε 
όσους διαφωνούν με την κατευναστική 
πολιτική κατά της Άγκυρας, τσουβαλιάζο-
ντάς τους ως «ακραίους». 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει 
η «Α», δεν είναι λίγα τα «γαλάζια» στελέχη 
που… στράβωσαν ακούγοντας τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη να δηλώνει στο πρόσφα-
το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων ότι «ένα 
μέρος μίας χώρας που έχει αυτοπεποίθη-
ση είναι να μπορεί να μιλάει και να υπε-
ρασπίζεται τα δίκαιά της και ενίοτε και 
στο εσωτερικό της χώρας να αντιπαλεύει 
φωνές, οι οποίες είναι τόσο ακραίες που 
να οδηγούν νομοτελειακά σε καταστάσεις, 
τις οποίες δε θέλουμε ή δε θεωρούμε 
προς όφελος των εθνικών συμφερόντων… 
Να μην παθιαζόμαστε από συναισθηματι-
κές αντιδράσεις που, ειδικά, στα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής, κατά κανόνα δεν 
οδηγούν σε καλό. Σίγουρα δε μας οδήγη-
σαν σε καλό τις φορές που επικράτησαν, 
κάνοντας μία σύντομη ανασκόπηση της 
ιστορίας μας τα τελευταία 200 χρόνια».
«Δεν ξέρω αν δεν ήθελε, δε γνώριζε ή δεν 

πρόλαβε να εξηγήσει ο πρωθυπουργός, 
ποιες ήταν εκείνες οι φορές που παθια-
στήκαμε από συναισθηματικές αντιδρά-
σεις και κάναμε κακό στα εθνικά μας θέ-
ματα. Ξέρω όμως ότι την τελευταία φορά 
που κυβερνούσαν οι υπερασπιστές του 
δόγματος “νυν υπέρ πάντων ο διάλογος” 
φύγαμε από το τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων με το… φέσι των Πρεσπών», σχο-
λίασε στην «Α» απόστρατο της πολιτικής, 
αλλά μπαρουτοκαπνισμένο στα εθνικά 
θέματα, στέλεχος της παράταξης. 
Ας σημειωθεί δε, ότι και τα φίλια στη 

Νέα Δημοκρατία έντυπα και ηλεκτρονικά 
ΜΜΕ δεν είναι πλέον «σιωπηλά» ως προς 
την κατευναστική αντιμετώπιση των τουρ-
κικών προκλήσεων. 

Και η αλήθεια είναι πως όλο και πληθαί-
νουν τέτοια δημοσιεύματα.

Κατ’ αρχάς, σχεδόν όλος ο φιλοκυ-
βερνητικός Τύπος (βλ. «Πρώτο Θέμα», 
«Real News», «Βραδυνή» κ.ά.) φιλοξενεί 

τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ που προ-
ειδοποιούν για τον τορπιλισμό των διε-
ρευνητικών επαφών εκ μέρους της Τουρ-
κίας, για τον κίνδυνο ενός θερμού επει-
σοδίου, αλλά και τις πιέσεις που ασκεί το 
ΝΑΤΟ επ’ ωφελεία των θέσεων της Άγκυ-
ρας.
Ακόμη πιο ηχηρό είναι το καμπανάκι 

που χτυπούν αρθρογράφοι και αναλυτές. 
Παράδειγμα ο Σάββας Καλεντερίδης, που 
έγραψε πρόσφατα στην εφημερίδα «ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ» (21/2/2021) για την ευρω-
παϊκή «επινόηση» των διερευνητικών 
ώστε καταστούν ανενεργές οι κυρώσεις 
στην Τουρκία, αλλά και για την Ελλά-
δα «που ακυρώνει τον εαυτό της». 

Μέχρι και ο αδικοχαμένος Σήφης Βαλυ-
ράκης σε ένα από τα τελευταία άρθρα του 
(εφημερίδα «AXIA NEWS», 23-24/1/2021) 
εξηγούσε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική 
κυβέρνηση «εξακολουθεί να εθελοτυφλεί 
για τη σαφή φιλοτουρκική εξωτερική πο-
λιτική της Γερμανίας».
Ακόμα και πριν αρχίσουν οι διερευνητι-

κές το 2021, προϋπήρχαν οι αντιρρήσεις 
για τη μελλοντική αυτή «εξυπηρέτηση» 
της Τουρκίας και των φιλικών προς τον Ερ-
ντογάν ευρωπαϊκών κρατών.

Χαρακτηριστικότερες όλων, όμως, είναι 
οι δημοσιογραφικές παρεμβάσεις των 
«ΝΕΩΝ» και του Γιάννη Πρετεντέρη. 

Από τη στήλη του «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ», ο 
γνωστός δημοσιογράφος συχνά – πυκνά 
στηλιτεύει τις επιλογές της ελληνικής δι-
πλωματίας. 
Παράδειγμα το άρθρο του με τίτλο «Ερ-

ντογανοποίηση» (31 Αυγούστου 2020), 
στο οποίο κάνει λόγο για «“ερντογανο-
ποίηση” της Ελλάδας», δηλαδή τη «μετα-
τροπή της σε κράτος περιορισμένης ή τυ-
πικής προσωπικότητας, το οποίο θα τελεί 
υπό την πατρωνία της Άγκυρας» διά της 
μεθόδου του «διαρκούς εκβιασμού και 
εκφοβισμού».

Είχε προηγηθεί άλλο άρθρο του ιδίου 
στις 17 Ιουλίου, όπου υπό τον τίτλο «Βε-
ρολίνο» αναρωτιόταν μεταξύ άλλων: 
«Όταν ο Ερντογάν κάνει επίδειξη τσα-

μπουκά και σε φτύνει την Παρασκευή με-
τατρέποντας την Αγία Σοφία σε τζαμί, για 
ποιον λόγο να τρέξεις τη Δευτέρα να συζη-
τήσετε σα να μη συνέβη τίποτα;».

Δεδομένου ότι κανείς από τους παραπά-
νω δεν είναι ακραιφνής ΣΥΡΙΖΑίος που θέ-
λει να εκδικηθεί την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθεί ο πρω-
θυπουργός –κι εμείς μαζί του– ποιο είναι 
τελικά αυτό που δεν ξέρουμε για τα ελ-
ληνοτουρκικά και αναγκάζει την ελληνική 
διπλωματία να επιμένει εμμονικά σε αυτό 
που περιγράφει εύγλωττα χρόνια τώρα 
ο καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και 
Γεωπολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ιωάννης Μάζης: ότι η Ελλάδα 
αυταπατάται όταν πιστεύει ότι αποφεύγει 
τον τουρκικό επεκτατισμό «θωπεύοντας 
τον τίγρη κατά τη φορά του πέλους».

Πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του βου-
λευτή Καιρίδη, με μεγάλη εμπειρία στα 
διεθνή θέματα, που με σχόλιό του για 
τα τεκταινόμενα είπε ότι «η Τουρκία μάς 
φτύνει…».

© Η ΑΠΟΨΗ
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Μας ακούτε στο 1610 ΑΜ

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ.

1610

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Μαρτίου 
κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση, 

η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και της Ελληνικός 
Χρυσός. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Περιβάλλοντος αναμένε-
ται να κυρωθεί και να αποκτήσει ισχύ νό-
μου, η συμφωνία που υπεγράφη πριν από 
ακριβώς ένα μήνα μεταξύ των δύο μερών, 
παρουσία μάλιστα των πρέσβεων του Κα-
ναδά και της Αμερικής. Προφανώς, η χρή-
ση στα επίσημα κείμενα του χαρακτηρι-
σμού «Ελληνική Δημοκρατία» γίνεται κατ’ 
ευφημισμών, αφού μια πρώτη ανάγνωση 
της τροποποιημένης σύμβασης παραπέ-
μπει ευθέως σε χώρα μπανανιά.

Ρεπορτάζ: Ντίνα Ιωακειμίδου
© δημοκρατία

Ενδεχομένως να μην έχει υπάρξει περισ-
σότερο ληστρική, εξευτελιστική, αποικιο-
κρατική σύμβαση, με την οποία το Ελλη-
νικό Δημόσιο απεμπολεί κάθε δικαίωμα 
και δυνατότητα οφέλους. Δεν είναι τυχαίο, 
εξάλλου, το γεγονός, ότι τηρήθηκε απόλυ-
τη μυστικότητα κατά τη διαπραγμάτευση 
της νέας σύμβασης και του νέου επενδυ-
τικού σχεδίου από το Νοέμβριο του 2019 
έως και την κατάθεσή της την Παρασκευή 
5/3. 
Η Ελληνικός Χρυσός απαίτησε την τρο-

ποποίηση της σύμβασης, καθώς επικαλέ-
στηκε αδυναμία υλοποίησης της μονάδας 
μεταλλουργίας, αυτής δηλαδή που θα 
παρήγε καθαρά πολύτιμα μέταλλα και ση-
μαντικά φορολογικά έσοδα για το κράτος.
Το Φεβρουάριο του 2020 το Συμβούλιο 

της Επικρατείας, επιβεβαίωσε με από-
φασή του την παραβίαση εκ μέρους της 
εταιρίας της σύμβασης, παρέχοντας στο 
Δημόσιο τη δυνατότητα διεκδίκησης απο-
ζημιώσεων. Αντ’ αυτού, το Ελληνικό Δη-
μόσιο παραχωρεί γη και ύδωρ στην πολυ-
εθνική, την οποία καθιστά κράτος εν κρα-
τεί, δίχως κανένα οικονομικό όφελος και 
κανένα αντιστάθμισμα, για την τεράστια 
περιβαλλοντική καταστροφή που συντε-
λείται και έχει συντελεστεί στην περιοχή.
Τα Μεταλλεία, λοιπόν, της Κασσάνδρας 

παραχωρούνται για 25 έτη, με δυνατότη-
τα παράτασης για άλλα τόσα. Η Ελληνικός 
Χρυσός έχει απόλυτη προτεραιότητα ένα-
ντι οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας. 

Νερά, πηγάδια, εγκαταστάσεις, υπηρεσί-
ες κοινής ωφέλειας τίθενται στη διάθεση 
της εταιρίας. Παρέχεται το δικαίωμα να 
προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα της πα-
ραγωγής αλλά και το επίπεδο του εργατι-
κού δυναμικού που απασχολεί, ανάλογα 
με τα συμφέροντά της.
Η περίφημη μονάδα μεταλλουργίας θα 

γίνει, εφόσον εμπορικά διαπιστωθεί ότι 
συμφέρει την εταιρία. Η Ελληνικός Χρυ-
σός έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει 
χρηματοδότες με τη διασφάλιση, όπως 
προκύπτει, του Ελληνικού Δημοσίου! 
Το σύνολο των κερδών της εταιρίας λο-

γίζονται ως κεφάλαια εξωτερικού και τυγ-
χάνουν προστασίας. Θεσπίζεται ειδικό κα-
θεστώς δανειοδοτήσεων για την εταιρία 
και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται με 
εξοντωτικές ρήτρες, αναγνωρίζοντας ευ-
θύνη λόγω παρέλευσης της έκδοσης αδει-
ών. Σε ό,τι αφορά τους τομείς της υγείας, 
της ασφάλειας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ορίζεται ανεξάρτητος ελε-
γκτής με υπόδειξη της εταιρίας. 
Θεσπίζονται εξοντωτικές αποζημιώσεις 

που υποχρεούται να καταβάλλει το Δη-
μόσιο στις περιπτώσεις οποιασδήποτε 
καθυστέρησης, παρεμπόδισης και παρέμ-
βασης στο έργο της εταιρίας, σε οποιαδή-
ποτε τροποποίηση της σύμβασης ή στην 
περίπτωση της καθυστέρησης αρχαιολο-
γικών ερευνών στην περιοχή.
Και το πλέον εκπληκτικό; Ακόμη και σε 

περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με 
υπαιτιότητα της εταιρίας, δηλαδή στη μη 
τήρηση των συμβατικών όρων (των ανύ-
παρκτων) εκ μέρους της Ελληνικός Χρυ-
σός, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται 
να την αποζημιώσει. Ναι, ακόμη και στην 
περίπτωση που η εταιρία πτωχεύσει, θα 
κληθεί ο Έλληνας φορολογούμενος να την 
αποζημιώσει… Φυσικά, η εταιρία διατη-
ρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μετα-
βιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων της 
σε άλλο πρόσωπο. Όταν δηλαδή θα ολο-
κληρώσει το πλιάτσικο… 

Και ποιο είναι το αντιστάθμισμα που 
πανηγυρικά διατυπώνεται; Η αύξηση των 
μεταλλευτικών τελών από το 2% που εί-
ναι σήμερα στο 2,2%. Αυτή είναι η περι-
βόητη αύξηση του 10% των μεταλλευτι-
κών τελών, δηλαδή ποσά της τάξεως των 
2.500.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτό, όταν 
σε χώρες της Αφρικής τα τέλη προσδιορί-

ζονται στο 20% με 30%. Εν ολίγοις; Ούτε 
στη Μποτσουάνα τέτοια ντροπή… Τέλος, 
οι όποιες διαφορές μεταξύ των δύο με-
ρών θα επιλύονται από τα Διεθνή Διαιτη-
τικά Δικαστήρια.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ; 
ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
Όπως ορίζεται στο άρθρο 12, «η εταιρία 

έχει προτεραιότητα κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη 
σύμβαση… έναντι οποιασδήποτε άδειας, 
παραχώρησης ή άλλης δραστηριότητας 
οποιασδήποτε φύσης ή τρίτου η οποία 
εκδίδεται ή χορηγείται στην περιοχή… συ-
μπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πα-
ραχώρησης ξυλείας, της δραστηριότητας 
αναδάσωσης, της φύτευσης ή της έρευ-
νας για εξεύρεση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου… χαλικιού, άμμου και μετάλλων ή 
οποιουδήποτε μεταλλεύματος οποιουδή-
ποτε είδους». 
Μάλιστα, «η εταιρία θα προσαρμόζει τα 

χρονοδιαγράμματα παραγωγής, το ρυθ-
μό λειτουργίας και το επίπεδο εργατικού 
δυναμικού, όπως είναι απαραίτητο και 
πρόσφορο, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας».

Η εταιρία «θα αντλεί και θα χρησιμοποι-
εί νερό από υδατορρεύματα, πηγάδια και 
κοιλότητες, θα τοποθετεί αγωγούς ύδατος, 
θα κατασκευάζει αγωγούς ύδατος και λί-
μνες και φράγματα, και θα εκτρέπει και 
θα χρησιμοποιεί όσο νερό χρειάζεται για 
το έργο… θα προβαίνει σε υλοτομία και θα 
χρησιμοποιεί ξυλεία και πέτρα λατομείου, 
άμμο και χαλίκι και άλλα δομικά υλικά, για 
χρήση στην κατασκευή και λειτουργία του 
έργου δωρεάν…» και, φυσικά, έχει το δι-
καίωμα παραγωγής, πώλησης, διάθεσης 
στην αγορά ή και της εξαγωγής μεταλλευ-
μάτων, συμπεριλαμβανομένων των συ-
μπυκνωμάτων εντός Ελλάδος και διεθνώς.
Το Δημόσιο επίσης παρέχει στην εται-

ρία «πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση 
στη μεταλλευτική περιοχή» καθώς και των 
δικαιωμάτων «απόκτησης, εισαγωγής, κα-
τασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας 
εργοστασίου, εξοπλισμού, σιδηροδρόμων, 
δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, λιμένων, 
προβλητών, κυματοθραυστών, αγωγών, 
γεννητριών ενέργειας και υποδομών δια-
βίβασης, κτιρίων ή δομών…».

Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής των με-

ταλλευτικών δραστηριοτήτων από οποια-
δήποτε Αρχή συνιστά ρητά «Γεγονός Ευ-
θύνης του Δημοσίου» που αποζημιώνεται 
αδρά, όπως θα δούμε ακολούθως.
Το Δημόσιο διασφαλίζει παράλληλα την 

πρόσβαση της εταιρίας σε όλες τις υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας και δημόσιες 
υποδομές… συμπεριλαμβανομένης της 
αξιόπιστης (sic) παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, ύδρευσης, της διάθεσης λυμάτων 
και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Και το εργοστάσιο μεταλλουργίας; 
Το εργοστάσιο επεξεργασίας των συμπυ-

κνωμάτων χρυσού που θα απέφερε έσο-
δα στο Ελληνικό Δημόσιο; 
«Η εταιρία οφείλει να υποβάλει στο Δη-

μόσιο μετά την παρέλευση δώδεκα μη-
νών… και πριν την παρέλευση 24 μηνών, 
γραπτή πρόταση για τη λειτουργία εργο-
στασίου μεταλλουργίας». Αποσαφηνίζε-
ται πάντως πως «η εταιρία θα καταβάλει 
εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη 
βελτιστοποίηση της ανάκτησης των με-
ταλλευμάτων και για την παραγωγή και 
την εμπορία μεταλλευμάτων… και για τις 
απαιτούμενες εγκαταστάσεις στα μεταλ-
λεία». 

Με δυο λόγια, η εταιρία θα πράξει ό,τι 
τη βολεύει και όπως τη βολεύει εμπορικά.

Ως προς τη χρηματοδότηση της εταιρίας 
προβλέπεται: Η εταιρία έχει το δικαίωμα 
να χρησιμοποιήσει τη σύμβαση ως μέσο 
εξασφάλισης για οποιαδήποτε χρηματο-
δότηση σύμφωνα με το άρθρο 18-2, ενώ 
με το άρθρο 18-3 το Δημόσιο αποδέχεται 
ότι «θα συνεργάζεται με υφιστάμενους ή 
μελλοντικούς χρηματοδότες της εταιρίας 
και θα συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλ-
λόμενο μέρος στις σχετικές συμβάσεις με 
αντικείμενο την παροχή εξασφάλισης για 
τη χρηματοδότηση της εταιρείας».

Επίσης, παρέχεται διά της σύμβασης 
προστασία κεφαλαίων εξωτερικού. Έτσι, 
«το σύνολο των κερδών της εταιρίας θα 
λογίζονται κεφάλαια εξωτερικού και θα 
τυγχάνουν προστασίας και ειδικότερα τη 
χωρίς επιβαρύνσεις διάθεση κερδών…», 
όπως και «το δικαίωμα της μεταβίβασης, 
πώλησης και κατοχής οποιουδήποτε ξένου 
ή εθνικού νομίσματος και να ανοίγει, να 
διατηρεί και να κινεί χωρίς περιορισμούς 
τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς σε 
ξένο ή εθνικό νόμισμα εκτός της ελληνικής 
επικράτειας».

 Ληστρική σύμβαση με την 
Ελληνικός Χρυσός

Το ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί γη και ύδωρ στην 
πολυεθνική, εταιρία την οποία καθιστά κράτος εν 

κράτει στα Μεταλλεία της Κασσάνδρας
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3650 BOULEVARD DES SOURCES
DOLLARD-DES-ORMEAUX
(514) 683-6555
chevroletwestisland.ca

9455 BOULEVARD LACORDAIRE
SAINT-LÉONARD
(514) 327-3540
hamelchevrolet.ca

Purchase price of $36,695. Lease: 104 biweekly payments of $178 for 48 months. Down payment of $1,730 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $60) extra. On 
approved credit. $0.16 per excess kilometer after 20,000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time o�er available to eligible retail customers and applicable to new 2021 GMC 
Terrain SLE Elevation AWD (TXB26/3SA) models. 

Purchase price of $30,950. Lease: 78 biweekly payments of $150 for 36 months. Down payment of $1,700 or equivalent trade-in required. RDPRM registration related fee (up to $60) extra. On 
approved credit. $0.16 per excess kilometer after 20,000 km per year. Dealer may sell or lease for less. Limited-time o�er available to eligible retail customers and applicable to new 2021 Buick 
Encore GX Preferred ST AWD (4TV06/1SB) models.

* To qualify for the Costco Member Pricing, you must be a Canadian resident holding a valid driver’s license, have been a Costco member since March 1, 2021, or earlier and must: (1) Register with 
Costco to receive your non-transferable Authorization Number; (2) Present the Authorization Number to a participating dealer; (3) Retail purchase, �nance or lease an eligible new or 
demonstrator in-stock 2021 models, delivered from March 2, 2021, to April 30, 2021. In addition, to receive a $500 Costco Shop Card by mail, submit a redemption form to Costco within thirty 
(30) days of vehicle delivery and complete a Costco member satisfaction survey.

My style, my drive, my DILAWRI dealership chevroletwestisland.ca

READY, SET, SUV!

OR
LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $89/WEEK

FOR 48 MONTHS

$36,695PURCHASE
PRICE OF

2021 GMC TERRAIN
SLE Elevation AWD

OR
LEASE IT FOR THE EQUIVALENT OF $79/WEEK

FOR 36 MONTHS

$30,950PURCHASE
PRICE OF

2021 BUICK ENCORE GX
Preferred Sport Touring AWD

Eligible Costco members get Costco member pricing*
+ a $500 Costco Cash Card. Offer valid until march 31st, 2021.
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Αλλαγή αστικού τοπίου
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Παναγιώτης Λιάκος, σε πρό-
σφατο δημοσίευμα στην 

εφημερίδα «δημοκρατία» (βλέπε 
δίπλα), παρουσίασε μια χαρακτη-
ριστική εικόνα της αθηναϊκής κα-
θημερινότητας που αντανακλά την 
αληθινή ψυχή της πόλης. Εκατο-
ντάδες χιλιάδες Αθηναίοι όχι μόνο 
έχουν εξοικειωθεί και αποδεχτεί 
την πραγματικότητα, αλλά μάλλον 
αισθάνονται και ικανοποιημένοι, 
που το πάλαι ποτέ κλεινόν άστυ 
έχει μετατραπεί σε Ισλαμαμπάντ, 
αν κρίνουμε από τις πολιτικές επι-
λογές τους στις δημοτικές εκλογές. 

Αλκιβιάδης Κ. Κεφαλάς *
© Newsbreak.gr 

Σχεδόν όλοι οι χώροι πρασίνου 
του κέντρου των Αθηνών καθώς 
και οι ελεύθεροι και αύλειοι χώ-
ροι των δημόσιων κτιρίων, όπως 
ο χώρος του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Αθηνών ή οι πλατείες πέ-
ριξ των δικαστηρίων της πρώην 
Σχολής Ευέλπιδων, καταλαμβά-
νονται τις απογευματινές ώρες 
από εκατοντάδες Πακιστανούς 
μετανάστες, οι οποίοι μετατρέ-
πουν τους πάλαι ποτέ χώρους 
κοινωνικής συναναστροφής των 
Αθηναίων σε γήπεδα κρίκετ. 
Ουσιαστικά στην πρωτεύουσα 
της χώρας, ο αστικός χώρος του 
κέντρου της πόλης έχει μετασχη-
ματιστεί, αφού ο δημόσιος χώρος 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ανθρώπων 
με διαφορετική κουλτούρα, ήθη 
και έθιμα από αυτά των πρώην 
Ελλήνων κατοίκων της πόλεως. Αν 
προς στιγμήν προσπεράσουμε το 
γεγονός, ότι οι δημοτικές Αρχές 
και η κυβέρνηση της Ν.Δ. δε φαί-
νεται να ανησυχούν και πολύ για 
τη μετάδοση του κορωνοϊού από 
τη μετατροπή των δημόσιων χώ-
ρων σε γήπεδο, η μεγάλη εικόνα 
της πόλεως των Αθηνών εστιάζε-
ται στην πολιτισμική άλωση της 
ψυχής και της λειτουργίας της 
«πόλης», η παρακμή της οποίας 
αντικατοπτρίζει με τον πλέον πα-
ραστατικό τρόπο την παρακμή του 
Ελληνισμού. Μέχρι πρόσφατα, η 
λειτουργικότητα και η οικονομική 
ζωή των ευρωπαϊκών πόλεων και 
κατ’ επέκταση και των ελληνικών, 
διατηρούσαν την ελληνορωμα-
ϊκή παράδοση που απαιτούσε η 
πόλη να πάλλεται γύρω από την 

«αγορά», τη «βιβλιοθή-
κη» και το «θέατρο». 
Το αστικό τρίπτυχο 
ουσιαστικά οριοθε-
τούσε μια εξισορ-
ροπημένη εικό-
να αρμονίας στο 
δυτικό οικιστικό 
ιστό, όπου το αρ-
χαιοελληνικό αστικό 
τοπίο επέβαλε την 
ψυχική ηρεμία μέσω 
του κάλλους, της αρμονίας 
και της συμμετρίας. Έτσι παρά τις 
μεγάλες καταστροφές που επέφε-
ραν οι πόλεμοι στην Ευρώπη, το 
μεταπολεμικό ευρωπαϊκό αστι-
κό τοπίο σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, πλην Ελλάδας, αντέγραψε 
το παρελθόν του με τις ακριβείς 
αναστηλώσεις που προέκυψαν 
από ιδιοφυείς, καλλιεργημένους 
και ευαίσθητους ανθρώπους. Η 
Ελλάδα δυστυχώς αποτέλεσε και 
σε αυτό το σημείο μια ευρωπαϊ-
κή παραφωνία, μια δυστοπία, μια 
κατάσταση παραφροσύνης.

Η χώρα μας είχε την ατυχία να της 
επιβληθεί η βαλκανική αισθητική 
ενός «εθνάρχη», ο οποίος μέσω 
της αντιπαροχής από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1950 άρχισε να κα-
ταστρέφει τον πολιτισμό, την πα-
τίνα, την ιστορία και τη χρονική 
συνέχεια των ελληνικών πόλεων 
και κυρίως, ως ένας επανεμφα-
νιζόμενος Γότθος, να αφανίζει σε 
μαζική κλίμακα τις χιλιάδες των 
νεοκλασικών κτιρίων της Αθήνας. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, 
ότι η νεοελληνική πρακτική της 
πολιτισμικής καταστροφής καλύ-
φθηκε και υποστηρίχθηκε από το 
σύνολο του πολιτικού φάσματος, 
από την άκρα Αριστερά μέχρι την 
άκρα Δεξιά.
Το αριστερό μεταπολεμικό αφή-

γημα ακολούθησε τα βήματα των 
Στάλιν και Τσαουσέσκου, πιστεύ-
οντας ότι θα έχτιζε την αταξική 
κοινωνία, μέσω της αποδόμησης 
των αστικών συμβόλων και της 
κατεδάφισης της αρχιτεκτονικής 
του αστικού τοπίου. Η δικτατο-
ρία του Μεταξά τον Αύγουστο 
του 1940 κατεδάφισε τα πλέον 
εμβληματικά κτίρια του αστικού 
παρελθόντος των Αθηνών, μεταξύ 
των οποίων και το δημοτικό θέα-
τρο στην πλατεία Κοτζιά, έργο του 
Τσίλλερ. 

Η «εθνοπατριωτική» 
χούντα των συνταγ-

ματαρχών, από τη 
μία διοργάνωνε 
τις αρχαιοελλη-
νικές γιορτές – 
κιτς στο δημόσιο 
χώρο, διανθίζο-

ντάς τες με σπα-
θιά, ασπίδες, χλα-

μύδες και περικε-
φαλαίες, και από την 

άλλη δεν άφησε πέτρα 
επί πέτρας στα νεοκλασικά κτί-

ρια των Αθηνών και στα ελληνικά 
εμβληματικά μνημεία, που επισή-
μαιναν με την παρουσία τους την 
ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού 
στο χώρο και το χρόνο.

Επίσης η ρηχή, αμόρφωτη και 
αφελληνισμένη, μιμητική και πα-
ρασιτική μεγαλοαστική τάξη, που 
σε άλλες χώρες μετά τον πόλεμο 
αποτέλεσε πολιτισμικό ανάχωμα 
στη βαρβαρότητα, διέγνωσε μόνο 
τις οικονομικές ευκαιρίες της αντι-
παροχής, μέσα από το αίμα της 
ιστορικής και πολιτισμικής εκα-
τόμβης που επέβαλε ο «εθνάρ-
χης».
Συγκρινόμενη με τις άλλες ευρω-

παϊκές πόλεις, η σημερινή πόλη – 
χαβούζα των Αθηνών είναι το απο-
τέλεσμα της πολιτικής διαχείρισης 
της χώρας από τις απαίδευτες και 
αντεθνικές παρασιτικές ελίτ, που 
μετά τον πόλεμο επικράτησαν, άν-
θησαν και ευδοκίμησαν στη χώρα. 
Δυστυχώς, τα Μνημόνια, η οικο-
νομική καταστροφή, η πολιτική 
χυδαιότητα, η παρακμή και βρόμα 
που αναδύουν η ελληνική κοινω-
νία και η πολιτική, οφείλονται 
κυρίως στον εθισμό της ασχήμιας 
που επέβαλαν το πολιτικό σύστη-
μα και οι ελίτ στην αρχιτεκτονική 
του αστικού τοπίου. 

Η κοινωνία δεν αντέδρασε στα 
Μνημόνια και στη συνεπαγόμενη 
πολιτική και κοινωνική παρακμή, 
επειδή δεν αντιδρά στην πολιτικά 
επιβαλλόμενη και κατευθυνόμε-
νη αστική παρακμή και ασχήμια, 
και συνεπώς ο Ελληνισμός είναι 
καταδικασμένος να υποχωρήσει 
πολιτισμικά ακόμα και εντός του 
φυσικού χώρου του.
*Διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπι-
στημίου του Manchester, UK, δ/
ντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύ-
ματος Ερευνών

Ο Ελληνισμός σβήνει 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ

Οι παππούδες στις πλατείες 
και οι πιστοί στις εκκλησίες 

διασπείρουν κορωνοϊό | Όχι οι έποικοι 
που παίζουν κρίκετ στην Αθήνα…

Ο Γιάννης Παγώνης εί-
ναι ακρίτας. Ζει στις 

εσχατιές του Ελληνισμού· 
στο κέντρο της Αθήνας. Πριν 
από μερικές ημέρες απαθα-
νάτισε το στιγμιότυπο στη 
φωτογραφία. Ομάδες Πακι-
στανών παίζουν κρίκετ και 
ποδόσφαιρο μπροστά από 
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση αναπνοής από το 
Πολυτεχνείο και την πλατεία 
Ομονοίας. Και να ήταν μόνο 
αυτό…

Παναγιώτης Λιάκος
© Newsbreak.gr

Όποιος αναλάβει το ρίσκο 
να περπατήσει στην περιο-
χή, είτε πρόκειται για πρω-
ινή ώρα είτε μετά τη δύση 
του ηλίου, θα διαπιστώσει 
ότι οι Έλληνες εκεί αποτε-
λούν ισχνή μειονότητα και η 
εγκληματικότητα είναι ο νό-
μος, ενώ ο κανονικός νόμος 
αποτελεί εξαίρεση. Στους κα-
τοίκους εκείνου του σημείου 
του κέντρου, πλειοψηφούν 
εισαγόμενοι Άραβες, Πακι-
στανοί, Αφγανοί, Ιρακινοί, 
Σουδανοί, Σομαλοί και άλλες 
φυλές και εθνότητες. Το ελ-
ληνικό στοιχείο στην καρδιά 
της πρωτεύουσας βρίσκεται 
σε αποδρομή. 

Πανηγυρίζουμε και καμα-
ρώνουμε, επειδή πέρυσι ο 
Έβρος άντεξε στην απόπειρα 
παραβίασης των συνόρων 
από τις ορδές που έστελνε 

ο Ερντογάν, ενώ η πρωτεύ-
ουσα της Ελλάδας έχει προ 
πολλού παραδοθεί σε αλ-
λογενείς και αλλόθρησκους 
πληθυσμούς. Θα το έλεγε κά-
ποιος και ειρωνικό. Για τους 
εποίκους υπάρχουν και επι-
δόματα και δωρεάν στέγαση 
και εξασφάλιση δικαιωμάτων 
και δωρεάν ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και νομική 
κάλυψη και οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να φανταστεί και 
να ζητήσει κάποιος, που ζει 
στις εσχατιές του κόσμου και 
αποφασίζει να έρθει στην Ελ-
λάδα.
Μπροστά από τα όσια και 

τα ιερά μας, εν μέσω παν-
δημίας, γίνονται ματς ποδο-
σφαίρου και κρίκετ από ανέ-
μελους πρόσφυγες, μετανά-
στες και λαθρομετανάστες, 
ενώ την ίδια στιγμή οι Έλλη-
νες υποχρεώνονται να ζουν 
κλειδαμπαρωμένοι στα σπί-
τια τους, να στέλνουν SMS 
ακόμα και όταν πρόκειται 
να βγάλουν τα σκουπίδια ή 
να αγοράσουν φάρμακα, και 
χλευάζονται, καθυβρίζονται 
και συκοφαντούνται από την 
ανθελληνική εξουσία, που 
τους απαγορεύει ακόμα και 
να ανοίξουν τα μαγαζιά τους 
και να βγάλουν εισόδημα για 
να ζήσουν τους εαυτούς τους 
και τις οικογένειές τους.
Λίγη υπομονή ακόμα μας 

ζητούν να κάνουμε· μέχρι 
να σβήσει ολότελα ο Ελληνι-
σμός στην κοιτίδα του.
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Lease the 2020 A-Class demo
with winter tires + premium package 

Up to 45 months
$ 2,000 down
MSRP at $ 44,576

Starting from only

$399/month

Great Demo Event 

Legal: some conditions may apply. Offers are subject to change without notice and cannot be combined with other offers. 
See your Mercedes-Benz West Island dealer or details or call Customer Service at (514) 620-5900. This offer expires the 31st of March 2021.

Stock Number: 200802

Lease the 2020 C-Class demo
with winter tires

Up to 45 months
$ 2,000 down
MSRP at $ 54,675

Starting from only

$499/month
Stock Number: 200407

Your last chance to purchase a 2020 model
Until March 31st

Mercedes-Benz-Westisland.ca     (514) 620-5900     4525 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

My style, my drive, my DILAWRI dealership
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Υγεία και Διατροφή

Όταν θέλετε να αδυνατίσετε, στόχος 
σας είναι να μεγιστοποιήσετε την 

απώλεια λίπους και να ελαχιστοποιήσετε 
την απώλεια μυϊκής μάζας. Προκειμένου 
να χάσετε κιλά, πρέπει να καίτε περισσό-
τερες θερμίδες από όσες καταναλώνετε. 
Η γυμναστική μπορεί να σας βοηθήσει σε 
αυτό, καίγοντας κάποιες παραπάνω θερ-
μίδες.
Ωστόσο, η γυμναστική από μόνη της, δεν 

είναι αρκετή για αποτελεσματικό αδυνά-
τισμα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή 
η άσκηση προκαλεί πείνα σε κάποιους 
ανθρώπους, κάνοντάς τους να τρώνε πε-
ρισσότερες θερμίδες από όσες έκαψαν 
κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η άσκηση αποδεδειγμένα έχει σημα-
ντικά οφέλη στην υγεία σας. Μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διάφο-
ρων ασθενειών, όπως οι καρδιοπάθειες, 
ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η οστεο-
πόρωση, ενώ επίσης είναι ευεργετική για 
την ψυχική σας υγεία, καθώς βοηθάει 
στη διαχείριση του στρες και στην εκτό-
νωση. Επίσης, όταν χάνετε βάρος, στόχος 
σας είναι να μεγιστοποιήσετε την απώ-
λεια λίπους και παράλληλα να ελαχιστο-
ποιήσετε την απώλεια μυϊκής μάζας.
Σε αυτό ακριβώς βοηθάει η γυμναστική: 

συμπεριλαμβάνοντας ένα πρόγραμμα 
σωματικής άσκησης συνδυαστικά με τη 
δίαιτά σας, μπορείτε να μειώσετε την πο-

σότητα μυϊκής μάζας που χάνετε. Άλλω-
στε, αυτό είναι θετικό για το αδυνάτισμά 
σας, αφού οι μύες είναι μεταβολικά πιο 
ενεργοί από το λίπος.
Επιπλέον, η γυμναστική βελτιώνει τη 

στάση του σώματός σας, τη γενικότερη 
υγεία του και το μεταβολισμό σας, όχι 
απλώς τα κιλά σας.
Ακόμη και αν δε βλέπετε απώλεια κιλών 

στη ζυγαριά σας, μπορεί να δείτε τα ρού-
χα σας να σας εφαρμόζουν διαφορετικά, 
αφού ναι μεν χάνετε λίπος, αλλά αυξάνε-
τε παράλληλα τους μυς σας.
Ένας δημοφιλής τύπος άσκησης για 

αδυνάτισμα, είναι η αερόβια. Κάνοντας 
σε συχνή βάση αερόβια άσκηση, μπορεί-

τε να αυξήσετε τον αριθμό θερμίδων που 
καίτε και να χάσετε σωματικό λίπος.
Τα βάρη από την άλλη, βοηθούν στη δι-

ατήρηση και το «χτίσιμο» μυών, με απο-
τέλεσμα να αποτρέπουν το μεταβολισμό 
σας να μειωθεί όταν χάνετε λίπος.
Όσον αφορά στο αν η σωματική άσκηση 

οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη θερμί-
δων, οι έρευνες έχουν δείξει ότι επηρεά-
ζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η 

άσκηση δε βοηθάει από μόνη της στο 
αδυνάτισμα, έχει σημαντικά οφέλη για 
τον οργανισμό σας.

ΕΛΙΑΝΝΑ ΚΩΦΟΥ
© imommy.gr

Λατρεύουμε τον καφέ. Και τι να μη 
λατρέψουμε σε αυτόν; Μας ξυπνά 

το πρωί, έχει ονειρική γεύση και πολλά 
οφέλη στην υγεία μας. 
Αλλά όσο κι αν αγαπάμε ένα ζεστό φλι-

τζάνι φρέσκου καφέ αμέσως μόλις ση-
κωθούμε από το κρεβάτι, φαίνεται πως 
αυτή δεν είναι η καλύτερη ώρα για να 
εκμεταλλευτούμε όλα όσα έχει να μας 
προσφέρει. 
Για την ακρίβεια, οι επιστήμονες έχουν 

βρει ότι υπάρχει ιδανικότερη ώρα για να 
καταναλώσουμε καφέ και να αδράξουμε 
όλα τα οφέλη του.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕ;
Αποδεικνύεται ότι η καλύτερη ώρα για 

να πίνετε καφέ δεν είναι τελικά αμέσως 
μόλις ξυπνήσετε, αλλά μία ώρα μετά. Κι 
αυτό, διότι την ώρα που ξυπνάτε, η πα-
ραγωγή κορτιζόλης βρίσκεται στα ύψη, 
σύμφωνα με ερευνητές που δημοσίευ-
σαν μία μικρή, αλλά άκρως ενδιαφέρου-
σα κλινική μελέτη.
Τείνουμε να θεωρούμε την κορτιζόλη ως 

την «ορμόνη του στρες» επειδή εκκρίνε-
ται σε υψηλότερες ποσότητες όταν νιώ-
θουμε πίεση ή ένταση, από περιστάσεις 
που αντιλαμβανόμαστε ως απαιτητικές 
(και μειώνεται όταν καταναλώνουμε νό-
στιμη σοκολάτα). 
Αλλά η κορτιζόλη προσδιορίζεται και ως 

η «ορμόνη της εγρήγορσης», επειδή ο 
λόγος που το σώμα μας παράγει περισ-
σότερη κορτιζόλη είναι επειδή αυξάνει 

τα επίπεδα εγρήγορσης (που στηρίζει την 
απόκριση «μάχης – φυγής» όταν ερχόμα-
στε αντιμέτωποι με στρεσογόνες κατα-
στάσεις).

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΩΡΑ;
Η κατανάλωση καφεΐνης, όσο ο οργανι-

σμός μας βρίσκεται ήδη στην αιχμή πα-
ραγωγής κορτιζόλης, δίνει το σήμα στον 
οργανισμό να παράγει λιγότερη κορτιζό-
λη, σύμφωνα με τους χρονο-φαρμακολό-
γους, που μελετούν τον τρόπο που οι ου-
σίες (όπως η καφεΐνη) αλληλοεπιδρούν 
με τους φυσικούς βιολογικούς ρυθμούς 
μας.
Και αυτό δεν υποβαθμίζει μόνο την επί-

δραση της καφεΐνης, αλλά επίσης λει-

τουργεί ενάντια στο φαινόμενο της εγρή-
γορσης που προσφέρει η κορτιζόλη. 
Και κάτι ακόμα χειρότερο, υπάρχει με-

γάλη πιθανότητα να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη ανοχής στον καφέ.
Για να εκμεταλλευτείτε λοιπόν πλήρως 

τον πρωινό σας καφέ, δοκιμάστε να πε-
ριμένετε μία ώρα αφού ξυπνήσετε. 
Και όταν αρχίζετε να αναζητάτε και το 

δεύτερο φλιτζάνι καφέ, δοκιμάστε να το 
κάνετε και πάλι όταν η κορτιζόλη δε βρί-
σκεται στην αιχμή παραγωγής της – τυπι-
κά στη 1:00 το μεσημέρι και ανάμεσα στις 
5:50 μ.μ. – 6:30 μ.μ..

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/19223520

Πρέπει να γυμνάζεστε για  
να καταφέρετε να αδυνατίσετε; 

Ποια είναι η καλύτερη ώρα  
της ημέρας για να πίνουμε  
τον καφέ μας;

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.
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de 8h à 19h30 tous les jours · from 8 to 7:30pm every day

supermarchepa.com

supermarché

épicerie en ligne
online grocery ordering

livraison à domicile
home delivery

du lundi 15 mars au dimanche 21 mars 2021 · from monday march 15th to sunday march 21st 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

BETTERAVES 
BIOLOGIQUES
Organic Beets
botte

BIO

FROMAGE FETA AFFINÉE EN FÛT DE 
CHÊNE LAVIOGAL

Barrel Aged Feta
400gGRÈCE

DORADE ROSE FRAÎCHE NETTOYÉE
Fresh Cleaned Pink Snapper

22.02/kg
GRÈCE

MINI FILLO ROLLS ( 
FROMAGE, ÉPINARDS  

OU POIVRONS ROUGES) 
KRINOS

454g

MAÏS À GRAINS ENTIERS SUPER SUCRÉ OU DEUX 
COULEURS GARDEN PATCH
Super Sweet or Peaches & Cream Corn
341ml

YOGOURTS
DANONE

Yogurts
16x100g

PÂTES ALIMENTAIRES PRIMO
Pasta

700 à 900g

HUILE DE TOURNESOL ILIOS
Sunflower Oil

3L

FROMAGE PARMESAN REGGIANO
Cheese
24.23/kg

ITALIE

PALETTE DE BOEUF 
FRAIS DÉSOSSÉE

Fresh Boneless Beef 
Blade Roast

11.00/kg

CANADA AA POULET DE GRAIN FRAIS
Fresh Grain-Fed Chicken
4.39/kg

FRAISES
Strawberries

CONCOMBRES 
ANGLAIS

English 
Cucumbers

MINI POIVRONS DOUX
Mini Sweet Peppers

1lb
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Μπαχάμες: Μυστήριο με μπάλα τιτανίου  
από το Διάστημα που βρέθηκε σε παραλία
Το σενάριο που εξετάζουν οι τοπικές αρχές, είναι το μυστηριώδες  
αντικείμενο να... έπεσε από ρωσικό διαστημόπλοιο

Το μυστήριο της προέλευσης μίας... διαστημικής 
μπάλας προσπαθούν να λύσουν οι αρχές στις Μπα-

χάμες. Η Manon Clarke, μια γυναίκα από τη Βρετανία 
που έκανε πρόσφατα τη... βόλτα της σε παραλία, διέ-
κρινε ένα περίεργο αντικείμενο στην άμμο. Όταν πλη-
σίασε, διαπίστωσε με έκπληξη ότι βρισκόταν μπροστά 
σε μία... παράξενη μεταλλική κατασκευή. Αμέσως ειδο-
ποίησε τις αρχές κι έτσι ξεκίνησε η έρευνα.
Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές στις Μπα-

χάμες είναι, η μπάλα τιτανίου να αποτελούσε μέρος 
ρωσικού διαστημικού σκάφους.
«Αποφασίσαμε να πάμε για περπάτημα σε μία διαφο-

ρετική τοποθεσία αυτή τη φόρα και εκεί παρατήρησα 
αυτό το ασημένιο, στρογγυλό και λαμπερό πράγμα να 
βρίσκεται πάνω στην άμμο», είπε. «Μπορέσαμε να δι-
ακρίνουμε ένα ρωσικό κείμενο στο πλάι. Έτσι, ξεκινή-
σαμε να σκάβουμε για να δούμε τι ήταν, κάτι που ήταν 
κάπως ριψοκίνδυνο, δεδομένου ότι δεν είχαμε ιδέα τι 
ήταν», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «The Independent», οι 
πρώτες εκτιμήσεις για το τι ακριβώς θα μπορούσε να 
ήταν αυτό το μυστηριώδες αντικείμενο, αφορούσαν 
σε εξάρτημα ενός δορυφόρου ή διαστημικού σκάφους 
που χρησίμευε ως δεξαμενή υδραζίνης, ως δεξαμενή 
δηλαδή του βασικού καυσίμου των πυραύλων.
Πάνω στη μπάλα διακρίνεται μία ρωσική επιγραφή με 

βασικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Συγκεκριμένα, αναγράφεται το εύρος θερμοκρασίας 

λειτουργίας που κυμαίνεται μεταξύ -170 και -196 Κελ-
σίου, η χωρητικότητα, που υπολογίζεται γύρω στα 43 
λίτρα, καθώς και το μέγιστο βάρος στα 41 κιλά. 
Υποθέσεις θέλουν τη μπάλα τιτανίου να έχει κατα-

σκευαστεί το 2018.
Πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί πώς κατέληξε στις 

Μπαχάμες. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί 
ακόμη στις σχετικές αναφορές.

© e-daily.gr

Απίστευτο! Σκύλος πήγε σε αστυνομικό 
τμήμα να αναφέρει ότι… χάθηκε!

Ο Chico είναι ένας σκύλος ενός 
έτους, μείγμα Husky και German 

Shepherd. Ο «μπαμπάς του», Edward 
Alvarado, ήλπιζε ότι ο Chico θα μπορού-
σε να είναι ένας σκύλος – φύλακας. 
Αντίθετα όμως από τις… προσδοκίες 

τού Alvarado, ο Chico είναι πολύ φιλικός 
με όλους και το μόνο που θέλει, είναι να 
παίζει με όλους και να τους δείχνει την 
αγάπη του! Όπως πολλά νεαρά κουτά-
βια, η περιέργειά του συχνά ξεφεύγει, 
ειδικά όταν βαριέται. 

Ένα βράδυ, ο Τσίκο αποφάσισε ακόμη 
και να κάνει μια… βόλτα μόνος του χωρίς 
την άδεια του μπαμπά του! 
Πρόσφατα, περίπου στις 3 π.μ. ένα 

βράδυ, ο Τσίκο περπατούσε στους δρό-
μους της Οδησσού, μια πόλη στο Τέξας 
των ΗΠΑ, και μπήκε στο... Αστυνομικό 
Τμήμα, το οποίο ήταν περίπου ένα μίλι 
από το σπίτι του. 
Φαινόταν να έχει κάτι σημαντικό να πει 

στους αστυνομικούς, οι οποίοι πάντως 
δε μιλούσαν τη γλώσσα των… σκύλων!

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι αστυνομικοί ξαφνιάστηκαν όταν εί-
δαν ένα σκυλί στο σταθμό. Ο Τσίκο απλά 
περπάτησε άνετα και έβαλε τα πόδια 
του στον πάγκο (φωτ.). Δεν έδειξε σημά-
δια άγχους ή φόβου. Απλώς έψαχνε για 
διασκέδαση και παιχνίδια!
Ευτυχώς, ο χρόνος παιχνιδιού είναι 

ακριβώς… αυτός που πήρε ο Chico! Οι 
αστυνομικοί πέρασαν πολύ χρόνο να τον 
χαϊδεύουν και να παίζουν μαζί του, ενώ 
προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμ-
βαίνει. Όταν κατάλαβαν ότι μάλλον… 
είχε χαθεί, προσπάθησαν να βρουν πε-
ρισσότερα στοιχεία. 
Ο Τσίκο φορούσε ένα κολάρο, αλλά 

φαινόταν ότι οι ετικέτες του είχαν σπά-
σει πρόσφατα. Έτσι, ήξεραν ότι θα έπρε-
πε να τον ελέγξουν για ένα μικροτσίπ 
στη συνέχεια. Επικοινώνησαν με τον 
έλεγχο ζώων για να σαρώσουν τον Chico 
για ένα τσιπ. 
Δημοσίευσαν φωτογραφίες από την 

παράξενη είσοδο του Τσίκο στα κοινω-
νικά τους μέσα, ελπίζοντας ότι η οικο-
γένειά του θα τους δει και θα έρθει γι 
αυτόν. Κάποια στιγμή βρήκαν… άκρη και 

φυσικά τη διεύθυνση και τον επέστρε-
ψαν σπίτι του, χωρίς ο Alvarado να πά-
ρει… χαμπάρι τι είχε συμβεί!

Η ΥΠΟΘΕΣΗ… ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ
Όταν το Alvarado ξύπνησε, ο Chico ήταν 

στο σπίτι, σα να μην είχε συμβεί τίπο-
τα. Ωστόσο, ο ανιψιός του Alvarado τού 
έδειξε τις online φωτογραφίες της περι-
πέτειας του Chico αργά το βράδυ. 
Ο Αλβαράδο δε μπορούσε να πιστέψει 

τα μάτια του! Ο σκύλος στις φωτογρα-
φίες ήταν σαφώς ο Chico, χωρίς επί της 
ουσίας να έχει χαθεί, διότι τον έβλεπε 
μπροστά του! 
Ο Alvarado επικοινώνησε με τους αστυ-

νομικούς για να τους ενημερώσει ότι ο 
σκύλος του ήταν πλέον στο σπίτι και να 
τους ευχαριστήσει. Οι αστυνομικοί πρό-
σθεσαν ότι ο Τσίκο είναι ευπρόσδεκτος 
στο σταθμό ανά πάσα στιγμή. Από τώρα 
και στο εξής, ο Alvarado θα παρακολου-
θεί στενότερα το… ύπουλο κουτάβι του. 
Ωστόσο, είναι τόσο περήφανος που ο 

σκύλος του ξέρει πού να πάει σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Το σίγουρο 
είναι, ότι οι περισσότεροι σκύλοι δε θα 
έκαναν το ίδιο… 

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 

            	 	 					

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35
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HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER
EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

685 AV. BEAUMONT  #5 $349,000
MLS: 28732459

PARC-EXTENSION, 
MONTRÉAL  
(VILLERAY/SAINT-
MICHEL/PARC-EXTEN-
SION), MONTRÉAL
Beautiful and bright open 
concept unit situated in 
the heart of everything.  
Offering 2 bedrooms 1 
bath with shower, laundry 
area, large windows, 2 
balconies, close to all  
shopping and University de 
Montreal. Varnished floors 
and freshly painted. A Must 
See!! Impeccable unit. 
 

CALL ME FOR  
MORE INFO.

«Με το σύνθημα «All you want is 
Greece», η Ελλάδα ευελπιστεί 

από τις 14 Μαΐου να μπορεί και πάλι να 
υποδεχθεί τουρίστες», τόνισε την Τρίτη 
9 Μαρτίου 2021, ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας ότι οι 
επισκέπτες θα είναι ευπρόσδεκτοι, «εφό-
σον πριν από το ταξίδι τους έχουν εμβο-
λιαστεί, έχουν υποβληθεί σε τεστ που εί-
ναι αρνητικό ή διαθέτουν αντισώματα». 
«Δε θα εμποδίσουμε κανέναν να ταξιδέ-

ψει στην Ελλάδα», διευκρίνισε ο υπουρ-
γός και τόνισε ότι βασική προτεραιότητα 
της κυβέρνησης αποτελεί η προσφορά 
μιας «μοναδικής ταξιδιωτικής απόλαυσης 

– με ασφάλεια».
«Φιλοδοξία μας είναι να διασφαλίσουμε 

ότι η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή, προκειμέ-
νου να επιτρέψει σε όλους όσοι θέλουν 
να την επισκεφθούν να το κάνουν και να 
τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον ευχά-
ριστο και ταυτόχρονα ασφαλές», δήλωσε 
ο κ. Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια διαδι-
κτυακής συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο 
της φετινής -ψηφιακής- Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού του Βερολίνου (ΙΤΒ), η οποία 
ξεκίνησε την Τρίτη 9/3.
Ο κ. Θεοχάρης σημείωσε κατ΄ επανάλη-

ψη ότι και για τους επισκέπτες θα ισχύει 
ό,τι και για τους πολίτες της χώρας και ότι 

δε θα γίνει απολύτως καμία διάκριση σε 
βάρος των μη εμβολιασμένων, ενώ ανέ-
φερε ότι βάση για τη φετινή περίοδο θα 
αποτελέσει το Πρωτόκολλο του 2020, με 
την προσθήκη της νέας γνώσης και εμπει-
ρίας. 
Βασική διαφορά για τη φετινή περίοδο, 

υπογράμμισε, αποτελούν τα «γρήγορα» 
τεστ και βεβαίως η ύπαρξη εμβολίων κατά 
του κορωνοϊού. 
Τόνισε μάλιστα, ότι μετά την ολοκλήρω-

ση της ανοσοποίησης των πιο ευάλωτων, 
θα δοθεί προτεραιότητα στους εργαζόμε-
νους του τουριστικού κλάδου και εκτίμη-
σε ότι η διαδικασία θα αρχίσει πιθανότα-
τα το Μάιο. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα 
υποβάλλονται τακτικά σε τεστ. 
Οι τουρίστες από την άλλη πλευρά θα 

υποβάλλονται σε δειγματοληπτικά τεστ 
και τα έξοδα ενδεχόμενης νοσηλείας για 
κορωνοϊό θα καλύπτονται και φέτος από 
το κράτος.
«Ευελπιστούμε να ανοίξουμε έως τις 

14 Μαΐου. Έως τότε θα αίρουμε σταδια-
κά τους περιορισμούς, όπως θα το επι-
τρέπουν τα θέματα υγείας», δήλωσε ο 
υπουργός Τουρισμού, διευκρινίζοντας 
ότι οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και 
πρόσθεσε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να δο-
κιμάσει τα πρωτόκολλά της από τις αρχές 

Απριλίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει 
αρκετά τον εμβολιασμό του πληθυσμού, 
όπως π.χ. το Ισραήλ. «Είμαστε κάτι περισ-
σότερο από αισιόδοξοι. Είμαστε έτοιμοι!», 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις, σχετικά με τη 

διάρκεια της φετινής τουριστικής περιό-
δου, ο υπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται 
επιμήκυνση προς το φθινόπωρο και το 
χειμώνα στους κλασικούς καλοκαιρινούς 
προορισμούς, αλλά και σε προορισμούς 
ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος και 
επισήμανε ότι ήδη αυξάνεται η ζήτηση 
όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, όπως π.χ. 
στη Βρετανία.

Σε ό,τι αφορά την υποδοχή επισκεπτών 
από χώρες εκτός Ε.Ε. ο κ. Θεοχάρης τόνι-
σε ότι ο στόχος είναι να μπορεί να έρθει 
όποιος επιθυμεί, με την τήρηση βεβαίως 
των προϋποθέσεων. 

Εξήγησε δε, ότι θα διασφαλιστεί ότι θα 
έχουν πρόσβαση και όσοι εμβολιάζονται 
με εμβόλια που δεν έχουν εγκριθεί από 
την Ε.Ε., όπως αυτά της Κίνας ή της Ρω-
σίας.

Ο κ. Θεοχάρης εκτίμησε ακόμη ότι το 
καλοκαίρι θα επιτραπεί και η παρακολού-
θηση παραστάσεων και συναυλιών, υπό 
όρους, ενώ, σχετικά με εκδηλώσεις όπως 

οι γάμοι, εξέφρασε την ελπίδα ότι όσο 
προχωρούν οι εμβολιασμοί θα αρθούν 
πολλοί από τους περιορισμούς που ισχύ-
ουν τώρα, τονίζοντας ωστόσο ότι κάποιοι 
περιορισμοί είναι βέβαιο ότι θα παραμεί-
νουν και φέτος εν ισχύ.

Ερωτώμενος σχετικά, ο υπουργός διαβε-
βαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές θα συνεχί-
σουν να παρακολουθούν στενά την εξέλι-
ξη της υγειονομικής κατάστασης, προκει-
μένου να λάβουν μέτρα εφόσον χρειαστεί 
και υπενθύμισε ότι πλέον υπάρχουν επι-
πλέον εργαλεία, όπως τα «γρήγορα» τεστ, 
αλλά και μεγαλύτερη εμπειρία σε ό,τι 
αφορά τους κινδύνους.

Κληθείς να διακινδυνεύσει μια εκτίμηση 
σε ό,τι αφορά τις φετινές τιμές των του-
ριστικών προϊόντων, ο Χάρης Θεοχάρης 
σημείωσε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να 
υπάρξουν αυξήσεις, καθώς η προσφορά 
θα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. 
Αναφερόμενος όμως στην κατάσταση 

που επικρατεί στον κλάδο στην Ελλάδα, 
εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς, όπως 
είπε, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης 
βοήθησαν τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν 
και, από την άλλη πλευρά, όσοι θέλησαν 
να αποεπενδύσουν, βρίσκουν μεγάλο εν-
διαφέρον επενδυτών.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χάρης Θεοχάρης: «Η Ελλάδα ανοίγει 
τις πύλες της στον τουρισμό» 

Με σύνθημα «All you want is Greece»  
η Ελλάδα ανοίγει τις τουριστικές  

πύλες της μέχρι τις 14 Μαΐου
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Χωριό της Περιφερειακής Ενότη-
τας Καρδίτσας, χτισμένο κοντά 

στις όχθες της λίμνης Νικόλαου Πλα-
στήρα (Ταυρωπού), σε κατάφυτη πε-
ριοχή (υψόμετρο 900 μέτρα), η Πε-
ζούλα υπήρξε ο τόπος καταγωγής του 
πολιούχου της Καρδίτσας, του μαρτυ-
ρήσαντος Αγίου Σεραφείμ, Αρχιεπι-
σκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου (η 
κάρα του φυλάσσεται στην περίφη-
μη μονή Κορώνης).
Ιδιαίτερο χρώμα στον οικισμό δί-

νουν η ρεματιά με τα πλατάνια (πο-
ταμός Μέγας), εκατέρωθεν της οποί-
ας απλώνονται τα σπίτια, ο γραφικός 
νερόμυλος και οι βρύσες. Η πρώτη 
γραπτή αναφορά στον οικισμό της 
Πεζούλας ανάγεται στα τέλη του 16ου 
αιώνα. 
Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο στην 

περιοχή της Πεζούλας είναι η εκκλη-
σία του Αγίου Παντελεήμωνος, τρίκο-
χος καμαροσκέπαστος ναός, μέσα σε 
ένα ξέφωτο πυκνού δάσους, με θέα 
στη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα. 
Στη θέση του ναού υπήρχε από το 

16ο αιώνα μοναστήρι. 
 Κύρια απασχόληση των μονίμων κα-

τοίκων της Πεζούλας είναι η γεωργία 
και η κτηνοτροφία. Βεβαίως, η τουρι-
στική αξιοποίηση της λίμνης Νικολά-
ου Πλαστήρα έδωσε μεγάλη αναπτυ-
ξιακή ώθηση στην περιοχή της Πεζού-
λας, όπου βρίσκονται και τα Καλύβια 
Πεζούλας. 
Ο οικισμός αυτός οφείλει την ονο-

μασία του στα καλύβια που υπήρχαν 
άλλοτε εδώ, την εποχή κατά την οποία 
οι κάτοικοι της Πεζούλας, πριν από 
τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης, 
εργάζονταν στα χωράφια του οροπε-
δίου της Νεβρόπολης (του Μεγάλου 
Κάμπου). 
Στις πρόχειρες αυτές κατασκευές, 

που ήταν φτιαγμένες από καλάμια και 
λάσπη, αποθηκεύονταν τα αγροτικά 
προϊόντα και τα εργαλεία των κατοί-
κων της Πεζούλας. 
Η περιοχή της Πεζούλας (και ευρύτε-

ρα της λίμνης Πλαστήρα) προσφέρε-
ται για ποικίλες δραστηριότητες εναλ-
λακτικού τουρισμού: 
πεζοπορικές διαδρομές, ιππασία, 

κάνοε-καγιάκ, ορεινή ποδηλασία, κο-
λύμβηση-διάπλου της λίμνης.

*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνο-
νται στο παρόν άρθρο προέρχονται στο 
σύνολό τους από το διαδικτυακό τόπο 
του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (plastiras-
ota.gr)

Πεζούλα Καρδίτσας: Το μαγευτικό περιβάλλον  
της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα
Η περιοχή της Πεζούλας (και ευρύτερα της λίμνης Πλαστήρα)  
προσφέρεται για ποικίλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού

Άποψη της Πεζούλας (πηγή: plastiras-ota.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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Η διακοσαετία της Επανάστασης του 1821                    
για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας,

είναι η τέλεια ευκαιρία για τους Καναδούς          
Ελληνικής καταγωγής, να γιορτάσουν και 

να τιμήσουν την Ιστορία της. 
Είναι επίσης μια υπέροχη ευκαιρία, 

για να αναπολήσουμε τη δικιά μας ιστορία                     
ως  Ελληνοκαναδοί, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην ευρύτερη            
Καναδική κοινωνία και χώρα.

Προκειμένου να γιορτάσουμε αυτή τη μοναδική επέτειο, 
οι συμπρόεδροι της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Καναδά-Ελλάδας 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου,                          

βουλευτής του Saint-Laurent                                           
και η Julie Dabrusin,                                          

βουλευτής για το Τορόντο-Danforth,                          
καθώς και τα μέλη της ομάδας φιλίας,

σας προσκαλούν θερμά στην εικονική γιορτή               
του τρέχοντος έτους.

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021
1:30 μ.μ. Ανατολική θερινή ώρα (EDT)

Εγγραφείτε στέλνοντας ένα email στο
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

ή καλέστε μας στο
514 335 6655

Στις πόσες… παραβιάσεις ακυρώνεται  
η «Συμφωνία» των Πρεσπών;

Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει / καταργήσει τη 
Συμφωνία με αναφορά του άρθρου 19 της Συμφωνίας 

και του άρθρου 60 της Σύμβασης της Βιέννης

Η πρόσφατη είδηση, ότι η ναυαρχί-
δα της προπαγάνδας των Σκοπίων, 

η αποκαλούμενη «Μακεδονική Ακαδη-
μία Επιστημών» συνεχίζει και όπως και 
πολλά άλλα κρατικά και μη ιδρύματα, 
θεσμοί, ενώσεις κ.λπ. να χρησιμοποιούν 
τον όρο «Μακεδονία» και «Μακεδονι-
κό», προκάλεσε και μία πολύ ενδιαφέ-
ρουσα παραδοχή.

Θεοφάνης Μαλκίδης*
© Newsbreak.gr

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης των Σκοπίων, «κανέ-
να απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει με 
τη χρήση των όρων από εταιρείες και 
ενώσεις που δε σχετίζονται με το κρά-
τος»…

Ο Ζάεφ παρενέβη λέγοντας ότι τηρού-
νται όσα προβλέπει το Σύνταγμα αλλά 
και η Συμφωνία των Πρεσπών ότι «το 
κράτος, οι επίσημοι θεσμοί και όλοι οι 
δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να εφαρμό-
σουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να 
σεβαστούν το Σύνταγμα της Δημοκρα-
τίας της “Βόρειας Μακεδονίας”», αλλά 
«νομικά πρόσωπα, πολιτικές ενώσεις 
που δε χρηματοδοτούνται από το κρά-
τος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με 
ασφάλεια τον όρο “Μακεδονία”»!

Η χρήση όμως του όρου Μακεδονία συ-
νεχίζει να υφίσταται από τα Σκόπια, πα-
ρόλες τις υπεκφυγές και τις αστείες και 
αστήρικτες διπλωματικά και πολιτικά 
δικαιολογίες και προς επίρρωση – ενδει-
κτικά και μόνο – αναφέρουμε τα εξής: 

Η Εθνική Πινακοθήκη, το Εθνικό Θέ-
ατρο αναφέρουν ότι είναι θεσμοί που 
αφορούν τη «Μακεδονία», όπως και το 
Μουσείο «Μακεδονικού Αγώνα», μία 
ακόμη ναυαρχίδα της προπαγάνδας των 
Σκοπίων. 
Σε ιστοσελίδες δημοσίων και κρατικών 

οργανισμών εξακολουθεί να αναφέρεται 
η χώρα με τον όρο «Μακεδονία» ή «Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας», όπως και οι 
ονομασίες μνημείων.

Στην ιστοσελίδα για την τουριστική 
προβολή της χώρας, συνεχίζεται η χρήση 
του όρου «Μακεδονία» ή «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», ενώ χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι ο Μαραθώνιος της Αχρί-
δας είναι η μεγαλύτερη αθλητική διορ-
γάνωση στη «Μακεδονία». Η ιστοσελίδα 
«Macedonia Timeless» παραμένει ενερ-
γή κι επικαιροποιείται: «η Δοϊράνη είναι 
μια ιστορική πόλη στη νοτιοανατολική 
πλευρά της «Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας» «η “Μακεδονία” είναι μια μικρή 
χώρα στη Βαλκανική Χερσόνησο» κ.ά.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Με-

ταφορών και Επικοινωνιών εμφανίζεται 
στην αρχική σελίδα χάρτης της χώρας με 

την ένδειξη «Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας», όπως και στην κρατική επιχείρηση 
«Македонијапат», η οποία είναι αρμό-
δια για τη συντήρηση και την προστασία 
των οδικών δικτύων.

H «JCΠ Скопје» η οποία αποτελεί Δη-
μόσια Εταιρία Μεταφορών, σε έγγραφο 
σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων, 
αναφέρεται ότι αυτοί πρέπει να είναι 
πολίτες της «Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας» , ενώ στην επιλογή «city tour» 
εμφανίζεται φυλλάδιο με αξιοθέατα της 
πρωτεύουσας, όπως η Αψίδα «Μακεδο-
νία», η Γέφυρα Γκότσε Ντέλτσεφ «αφι-
ερωμένη στο μεγαλύτερο εθνικό ήρωα 
της «Μακεδονίας»», το Μουσείο «Μα-
κεδονικού» Επαναστατικού Αγώνα κ.λπ., 
ενώ το ίδιο συνεχίζει να πράττει και 
ο κρατικός οργανισμός για την Προώθη-
ση του Τουρισμού.

Στην κρατική «Μακεδονική Ραδιοτηλε-
όραση», στη συντριπτική των περιπτώ-
σεων η χώρα αποκαλείται «Μακεδονία», 
η ετικέτα που εμφανίζεται στις ειδήσεις 
που αφορούν στη χώρα είναι «Μακεδο-
νία» ενώ καθημερινά προβάλλεται εκ-
πομπή που αποκαλείται «Η Μακεδονία 
το πρωί».

Στον τομέα των κρατικών αθλητικών 
ενώσεων, η χρήση του όρου «Μακεδο-
νία» είναι αποκλειστική και μοναδική: 
«Αθλητική Ομοσπονδία και Ομοσπονδίες 
Βόλεϊ, Ποδηλασίας, Ποδοσφαίρου, Κα-
γιάκ της Μακεδονίας, Καράτε, Χάντμπολ, 
Σκι της Μακεδονίας, Τριάθλου, Τζούντο 
κλπ. Ο κρατικός οργανισμός Νεολαίας 
και Άθλησης στο λογότυπό του χρησιμο-
ποιεί τη φράση «με τη Μακεδονία – για 
τη Μακεδονία», ενώ επιπλέον οι επιχει-
ρηματικές ενώσεις και εκατοντάδες προ-
ϊόντα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το 
όνομα «Μακεδονία».

Η παραπάνω ενδεικτική καταγραφή 
των παραβιάσεων της Συμφωνίας, πέ-
ραν της αυτονόητης ανάδειξης, αφο-
ρά αυτούς που υπέγραψαν και αυτούς 
που σέβονται τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, Συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι 
δεν ακυρώνεται.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι η Ελ-
ληνική Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να 
ακυρώσει / καταργήσει τη Συμφωνία με 
αναφορά του άρθρου 19 της Συμφωνίας 
και του άρθρου 60 της Σύμβασης της Βι-
έννης, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει η 
δυνατότητα λήξεως ή αναστολής εφαρ-
μογής μιας συνθήκης σε περίπτωση ου-
σιώδους παραβιάσεως των όρων της…

Η ερώτηση λοιπόν είναι, στις πόσες 
περιπτώσεις παραβίασης ακυρώνεται η 
«Συμφωνία» για τη Μακεδονία;

*Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου | 
Μόνιμος κάτοικος Έβρου
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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

Σκληρό παιχνίδι κυριαρχίας από την Κίνα
Από τη μία επιδιώκει τη γιγάντωσή της,  

από την άλλη ζητάει συνεργασία με τις ΗΠΑ
Αναζητώντας εμφανώς μια νέα ισορ-

ροπία στη σχέση της με την Ουάσι-
γκτον χωρίς, όμως, να εγκαταλείψει τις 
φιλοδοξίες της να ανταγωνιστεί την υπερ-
δύναμη, η Κίνα κινείται παράλληλα προς 
δύο κατευθύνσεις: 

Αφενός, δεσμεύει άνευ προηγουμένου 
πόρους σε έρευνα και ανάπτυξη στις 
υψηλές τεχνολογίες, και ειδικότερα σε 
κλάδους όπως οι μικροεπεξεργαστές, με 
στόχο να απεξαρτήσει την κινεζική βιο-
μηχανία από τις εισαγωγές αμερικανικού 
τεχνολογικού υλικού. 

Αφετέρου, τείνει κλάδο ελαίας στην 
υπερδύναμη και, προκειμένου να διαλύ-

σει το ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιέρ-
γησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητεί συνεργασία 
ανάμεσα στις κινεζικές και τις αμερικανι-
κές βιομηχανίες και εκφράζει την ελπίδα 
πως θα βρεθεί κοινό έδαφος στα συμφέ-
ροντα των δύο χωρών.
Η εικόνα προκύπτει ανάγλυφη από τα 

όσα εξήγγειλε η κινεζική ηγεσία στο ετή-
σιο συνέδριο του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέ-
σου, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιά-
στηκε η στρατηγική με την οποία θα επιδι-
ώξει ο ασιατικός οικονομικός γίγαντας την 
περαιτέρω άνοδό του στη διεθνή σκηνή 
μέσα στην επόμενη πενταετία. 
Παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχεδια-

σμό του Πεκίνου, ο Κινέζος πρωθυπουρ-
γός, Λι Κετσιάνγκ (φωτ. αριστερά), κα-
τέστησε σαφές ότι η δεύτερη οικονομία 
στον κόσμο ανταγωνίζεται ευθέως την 
πρώτη, αλλά και επιδιώκει την απεξάρτη-
σή της από αυτήν. 

Όπως τόνισε, στόχος της Κίνας είναι να 
σημειώσει «μείζονα πρόοδο στις σημαντι-
κότερες τεχνολογίες», όπως οι ημιαγωγοί, 
τα λειτουργικά συστήματα, οι επεξεργα-
στές και το «νέφος» στο Ίντερνετ, στους 
κλάδους δηλαδή στους οποίους έχει 
σαφή υπεροχή η αμερικανική βιομηχανία.
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Ετοιμάζει αντεπίθεση στην κινεζική επέλαση ο Τζο Μπάιντεν

Προτού ακόμη αναλάβει καθήκοντα ο Τζο Μπάιντεν 
(φωτ. πάνω), πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές 

προεξοφλούσαν πως η στάση του προς την Κίνα δε θα 
χαρακτηρίζεται μεν από την απροκάλυπτη και «χαοτική» 
επιθετικότητα του προκατόχου του, αλλά θα κινηθεί επί 
της ουσίας στις ίδιες προδιαγεγραμμένες κατευθύνσεις. 

Ίσως η σημαντικότερη παράμετρος που αναμένεται 
να τη διαφοροποιήσει από τη στάση της κυβέρνησης 
Τραμπ είναι η πρόθεση του Τζο Μπάιντεν να συσπει-
ρώσει τις δυνάμεις του με τους συμμάχους των ΗΠΑ σε 
ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Κίνας. Ήταν, ως εκ τούτου, 
αναμενόμενη η δυσφορία που διέρρευσε από το Λευ-

κό Οίκο, όταν στην εκπνοή του περασμένου έτους η Ε.Ε. 
υπέγραψε συμφωνία με την Κίνα για τις αμοιβαίες επεν-
δύσεις. Ανεξάρτητα, όμως, από το ποιος μπορεί ή θέλει 
να συνταχθεί με την Ουάσιγκτον, με στόχο την ανάσχεση 
της κινεζικής επέλασης, η κυβέρνηση Μπάιντεν δε δεί-
χνει διάθεση για ήπια στάση προς το Πεκίνο. 
Τόσο η νέα υπουργός Εμπορίου, Τζίνα Ραϊμόντο, όσο 

και η νέα υπουργός Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν, δεν 
έχουν αφήσει περιθώρια για αμφιβολία. Όπως μάλιστα 
τόνισαν στο Bloomberg πολιτικοί και οικονομικοί ανα-
λυτές, οι δύο κυρίες που θα χαράξουν οικονομική και 
εμπορική πολιτική δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν 
ακόμη και όρους που μπορούσαν εύκολα να θυμίσουν 
την τεχνοτροπία της προηγούμενης κυβέρνησης. 

Η κ. Ραϊμόντο έχει μιλήσει για πρακτικές της Κίνας που 
«πλήττουν τους Αμερικανούς εργαζόμενους και εμποδί-
ζουν τις αμερικανικές βιομηχανίες να ανταγωνιστούν». 
Και η κ. Γέλεν έχει εκφράσει την πρόθεση της υπερδύ-

ναμης «να χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιό της» για 
να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, όπως 
«το ντάμπινγκ στα προϊόντα, η επιβολή περιορισμών σε 
εμπορικές συναλλαγές και οι παράνομες κρατικές ενι-
σχύσεις σε επιχειρήσεις».

Ομοίως, το σκληρό αλλά ευέλικτο και διπλωματικό 
πρόσωπο της Ουάσιγκτον θα δείξει στην Κίνα η νέα εκ-
πρόσωπος Εμπορίου, η Κάθριν Τάι, παιδί Κινέζων μετα-
ναστών, που δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου πως από 
την εμπειρία της ως συμβούλου προκατόχου της, γνω-
ρίζει την ανάγκη να καταστεί η ασιατική δύναμη υπόλο-

γη για τις αθέμιτες πρακτικές της στο εμπόριο, αλλά και 
πόσο αναγκαία είναι μια επιδέξια πολιτική από πλευράς 
των ΗΠΑ. 

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν έκρυ-
ψε την ανησυχία του για την επέλαση της Κίνας, ούτε 
την αποφασιστικότητά του να την ανακόψει. Μετά την 
πρώτη συνομιλία που είχε, από την ανάληψη των καθη-
κόντων του, με τον Κινέζο ομόλογό του, ο κ. Μπάιντεν 
προειδοποίησε σε διακομματική επιτροπή του Κογκρέ-
σου, ότι η Κίνα αποτελεί το «σοβαρότερο ανταγωνιστή» 
της Αμερικής. 

Σε αντίθεση με τα μειλίχια σχόλια του Κινέζου προέ-
δρου, ο οποίος πρότεινε συνεργασία για κοινό όφελος, 
ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές πως δε 
βλέπει περιθώρια για συμπόρευση με το Πεκίνο. 

Έχει ερμηνεύσει ως άμεση απειλή για την υπερδύναμη 
τις εκτεταμένες επενδύσεις του Πεκίνου σε μεταφορές, 
περιβάλλον, τεχνολογία κ.λπ. και έχει προειδοποιήσει 
πως «πρέπει να σπεύσουμε, γιατί αν δεν κινηθούμε, θα 
φάνε το φαγητό μας».

ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΟΙ ΗΠΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 
ΜΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
«Ο κόσμος στρέφεται προς Ανατολάς και ταχύτατα». 

Με τη φράση αυτή, η Φρανσουάζ Χουάνγκ, οικονομο-
λόγος ειδικευμένη σε θέματα Ασίας – Ειρηνικού στην 
Euler Hermes, κατέγραφε στα μέσα Ιανουαρίου τα επι-
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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 τη Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα 
από 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα

Σκληρό παιχνίδι κυριαρχίας από την Κίνα
Από τη μία επιδιώκει τη γιγάντωσή της,  

από την άλλη ζητάει συνεργασία με τις ΗΠΑ

Το Πεκίνο πρόκειται να αυξήσει κατά 7% 
τα κονδύλια για την έρευνα και την ανά-
πτυξη στους επίμαχους κλάδους, αλλά και 
για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτι-
κή, τη βιοτεχνολογία, ακόμη και για την 
τεχνολογία του Διαστήματος, την εξερεύ-
νηση των δύο πόλων του πλανήτη και του 
βάθους των θαλασσών. 
Όπως σημείωσε ο Κινέζος πρωθυπουρ-

γός, εκ των πραγμάτων οι δαπάνες στους 
στρατηγικούς τομείς «θα αντιπροσωπεύ-
ουν σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό του κι-
νεζικού ΑΕΠ τα επόμενα πέντε χρόνια» σε 

σύγκριση με αυτό που αντιπροσώπευαν 
την περασμένη πενταετία.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, είναι 
σαφής η προσπάθεια του Πεκίνου να δι-
ασφαλίσει αυτάρκεια της κινεζικής οικο-
νομίας σε καίριους τομείς, όπως εκείνος 
των μικροεπεξεργαστών, όχι μόνο για να 
απεξαρτηθεί από τις αμερικανικές βιομη-
χανίες, αλλά και για να θωρακισθεί έναντι 
απρόβλεπτων ρηγμάτων στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η έλλειψη μι-
κροεπεξεργαστών που προκάλεσε η παν-
δημία, πλήττοντας τις βιομηχανίες πολ-
λών κλάδων ανά τον κόσμο. 
Στο μεταξύ, το Πεκίνο συνοδεύει τις 

εκτεταμένες δαπάνες για την έρευνα στην 
υψηλή τεχνολογία με έναν εξαιρετικά φι-
λόδοξο στόχο που ανακοίνωσε ο Κινέζος 
πρωθυπουργός, να καλύψει το 56% της 
αχανούς χώρας με τα ταχύτατα δίκτυα πέ-
μπτης γενιάς, τα 5G. 
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν εγκαταλεί-

πει την προσπάθεια να διατηρήσει λεπτές 
ισορροπίες και να μην αντιμετωπίσει την 
εχθρότητα της Αμερικής του Μπάιντεν: 
επιχειρεί μια νέα προσέγγιση με την 
υπερδύναμη, καθώς ζητάει συνεργασία 
διά στόματος του Κινέζου πρωθυπουργού. 

Παράλληλα με τους στρατηγικούς στό-
χους της Κίνας, ο κ. Λι υπογράμμισε πως 

η χώρα του επιζητεί τη συνεργασία με τις 
ΗΠΑ και υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει τις 
επιχειρηματικές σχέσεις και την επίτευξη 
κοινώς επωφελών στόχων χωρίς, όμως, να 
δώσει λεπτομέρειες. 

Ήταν, άλλωστε, εμφανής η προσπάθεια 
του Κινέζου πρωθυπουργού να αλλάξει το 
κλίμα της αντιπαράθεσης που επικράτησε 
ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομί-
ες του κόσμου στη διάρκεια της θητείας 
Τραμπ. Το αντανακλούσαν οι προσεκτικές 
διατυπώσεις του Κινέζου πρωθυπουργού 
για συνεργασία «με ισοτιμία και αμοιβαίο 
σεβασμό».

© REUTERS, BLOOMBERG
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Ετοιμάζει αντεπίθεση στην κινεζική επέλαση ο Τζο Μπάιντεν
τεύγματα με τα οποία απειλεί η Κίνα να εκθρονίσει τις 
ΗΠΑ από τη θέση της παγκόσμιας υπερδύναμης. Η δια-
πίστωσή της, την οποία πολλοί θεωρούν καθυστερημέ-
νη κατά δύο δεκαετίες, ήταν απότοκος των όσων στοι-
χείων έβλεπαν εκείνες τις ημέρες το φως της δημοσιό-
τητας: ότι η Κίνα άφησε πίσω της το σοκ της πανδημίας 
πολύ ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο και σημείωσε 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης το περασμένο έτος και ότι η 
ικανότητα της Κίνας να αναπτύσσεται και υπό τις χείρι-
στες συνθήκες, όταν ο υπόλοιπος κόσμος βυθίζεται στην 
ύφεση, συνεπάγεται πως το ΑΕΠ της θα υπερβεί εκείνο 
των ΗΠΑ μέσα στη δεκαετία, δηλαδή αρκετά χρόνια νω-
ρίτερα από όσα είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, η Κίνα 
υπερέβη ήδη τις ΗΠΑ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύ-
σεις που προσείλκυσαν οι δύο χώρες το περασμένο έτος. 

Και βέβαια, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ (φωτ. δε-
ξιά), από τη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι της δεύτερης 
οικονομίας στον κόσμο, δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία 
του να αναδείξει την Κίνα σε παγκόσμια υπερδύναμη.

Όπως αναφέρει η Τζιλ Ντάισις, αναλύτρια του CNN για 
θέματα Ασίας, δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κανείς την 
οικονομική ισχύ της Κίνας. Τα ισχυρότερα διεθνή funds, 
όπως τα Fidelity και Invesco, έχουν δεσμεύσει εκατο-
ντάδες εκατ. δολάρια στην κινεζική εφαρμογή TikTok, 
ενώ αμερικανικές εταιρείες όπως οι Costco, Tesla και 
Starbucks έχουν εκτεταμένες επενδύσεις στην ασιατική 
δύναμη. 

Και στη διάρκεια του 2020 η Κίνα δανείστηκε για πρώ-
τη φορά με αρνητικά επιτόκια, προσελκύοντας τους 
μεγαλύτερους επενδυτές από όλο τον κόσμο, από την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Όλα κατατείνουν στη δυσοίωνη πρόβλεψη του Νταν 

Μπλούμενταλ, διευθυντή ασιατικών μελετών στο 
American Enterprise Institute, ότι «προϊόντος του χρό-
νου οι  επιχειρήσεις άλλων χωρών θα μείνουν χωρίς 
επενδύσεις γιατί θα τις έχουν απορροφήσει όλες οι κι-
νεζικές και θα τις έχει εξαφανίσει η κινεζική πανοπλία 
των αθέμιτων πρακτικών κατά του ανταγωνισμού».

Σύμφωνα, όμως, με τον Ρίαν Χας, που κατέχει έδρα 
Εξωτερικής Πολιτικής στο Brookings Institution και έχει 
υπηρετήσει στην αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο από 
το 2008 έως το 2012, οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη 
δύναμη στη σχέση ΗΠΑ – Κίνας και έχουν βάσιμους λό-
γους να πιστεύουν ότι μπορεί να παραμείνουν έτσι. 
Σε άρθρο του στο Foreign Affairs τονίζει πως όσα εμπό-

δια και αν αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, είναι σημαντικά με-
γαλύτερα αυτά που αντιμετωπίζει η Κίνα.
Καταγράφοντας, άλλωστε, τα επιτεύγματα της Κίνας, η 

υπερδύναμη ανασυντάσσει τις δυνάμεις της. Πρώτα απ’ 
όλα έχει ήδη δρομολογήσει την αύξηση της παραγωγής 
σπάνιων γαιών, των πρώτων υλών που είναι αναγκαίες 
σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. 

Στις σπάνιες γαίες έχει εδώ και πάνω από 30 έτη σχε-
δόν παγκόσμιο μονοπώλιο η Κίνα, εξαιτίας, όμως, σφαλ-
μάτων των ΗΠΑ, που είχαν δεσπόζουσα θέση στην πα-
γκόσμια αγορά σπάνιων γαιών τη δεκαετία του 1980 και 

άφησαν σταδιακά την Κίνα να τις εκτοπίσει. Και τα ση-
μαντικότερα μυαλά της Αμερικής συστρατεύονται στο 
πλευρό της αμερικανικής κυβέρνησης. 
Προ ημερών, παρουσίασε τις προτάσεις της για επεν-

δύσεις ύψους 32 δισ. δολαρίων σε τεχνολογίες όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη διακομματική επιτροπή του Κο-
γκρέσου, στην οποία συμμετέχουν υψηλόβαθμα στε-
λέχη των ισχυρότερων αμερικανικών βιομηχανιών, των 
Oracle, Amazon, Microsoft και Google.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Οι πρώτες κάλπες στην Αθήνα για 
την ανάδειξη των τοπικών αρχό-

ντων στήθηκαν από τις 15 έως τις 20 Μαρ-
τίου του 1835. Τότε η πόλη αριθμούσε 
λίγα σπίτια – τα περισσότερα κατεστραμ-
μένα – σε έκταση 90 εκταρίων γύρω από 
την Ακρόπολη και ο πληθυσμός της δεν 
ξεπερνούσε τους 14.000 κατοίκους.
Ο δήμαρχος δεν εκλεγόταν απευθείας 

από το λαό. Οι ψηφοφόροι εξέλεγαν το 
δημοτικό συμβούλιο, το οποίο πρότεινε 
τρεις υποψήφιους δημάρχους. Η τελική 
επιλογή γινόταν από την κυβέρνηση.
Πρώτος δήμαρχος Αθηναίων εκλέχτηκε 

ο Ανάργυρος Πετράκης (φωτ.). Αντίπα-
λός του ήταν ο Δημήτριος Καλλιφρονάς. 

Στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο βλέπου-
με ιστορικά ονόματα, όπως του Μακρυ-
γιάννη, του Γεννάδιου, του Σκουζέ, του 
Γέροντα, του Μπενιζέλου και του Παλαι-
ολόγου. 
Η οικογένεια του Πετράκη καταγόταν 

από τη Δημητσάνα της Πελοποννήσου 
και ήρθε στην Αθήνα το 17ο αιώνα. 
Πρώτος της οικογένειας αναφέρεται ο 

κληρικός Πέτρος Πετράκης, ο οποίος ανέ-
λαβε το χτίσιμο της ομώνυμης Μονής.
Η πρώτη δημοτική αρχή κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα 
της Αθήνας, άλλα «ξεπερασμένα» στην 
εποχή μας και άλλα διαχρονικά… Πρώτο 
μέλημα, η εκκαθάριση του εδάφους από 

τα ερείπια – συσσωρευμένα από τις δύο 
πολιορκίες της Ακρόπολης – ο φωτισμός 
και η ύδρευση. Ο φωτισμός της πόλης 
εξασφαλιζόταν από περίπου 80 λαδοφά-
ναρα του Δήμου, από τα οποία όταν είχε 
φεγγάρι άναβαν για λόγους οικονομίας 
μόνο τα 30 στις κεντρικότερες τοποθεσί-
ες και πάντα υπήρχε ο κίνδυνος να σβή-
σουν όταν φυσούσε δυνατός άνεμος.
Τα πρώτα έργα που αναγγέλθηκαν ήταν 

η ανέγερση Δημοτικού Νοσοκομείου, η 
σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και Δη-
μοτικών Σχολείων, ενώ ετέθη και ο θε-
μέλιος λίθος των τότε Ανακτόρων. Τότε 
έγινε και η πρώτη απογραφή του πληθυ-
σμού της Αθήνας.

Την εποχή εκείνη λειτούργησε και το 
πρώτο ξενοδοχείο. 
Το ζεύγος Καζάλη αγόρασε ένα σπίτι, 

από κάποιο Τούρκο που έφυγε από την 
Αθήνα και άνοιξε ξενοδοχείο κοντά στην 
οδό Ερμού. 
Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρ-

ξη της ιστορίας του τουρισμού στην πρω-
τεύουσα.
Η Αθήνα του 1835 διέθετε πολεοδομική 

επιτροπή, αποτελούμενη από επιφανείς 
αρχαιολόγους, όπως τον Κλεάνθη, τον 
Ρος και τον Σουρμελή, που, ωστόσο, άλλα 
εισηγούντο και άλλα γίνονταν…

© SanSimera.gr

Το απόγευμα της 15ης Μαρτίου 1968 
η ομάδα του 25χρονου υπολοχαγού 

Γουίλιαμ Κάλεϊ διατάσσεται να εκκαθα-
ρίσει το χωριό Μι Λάι (Μάι Λάι όπως το 
γνωρίζουμε στην Ελλάδα) από τους κομ-
μουνιστές αντάρτες Βιετκόνγκ που το κα-
τείχαν. 
Η πληροφορία αποδεικνύεται εσφαλ-

μένη. Στο χωριό αυτό του Νοτίου Βιετ-
νάμ βρίσκονται μόνο γυναικόπαιδα και 
ανήμποροι ηλικιωμένοι. Την επομένη το 
πρωί (16 Μαρτίου) οι στρατιώτες του Κά-
λεϊ, με προϋπηρεσία μόλις τριών μηνών 
στο αφιλόξενο Βιετνάμ, κατασφάζουν 
με πρωτοφανή αγριότητα τους αμάχους. 

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των θυμάτων 
κυμαίνεται από 350 ως 500.
Το περιστατικό μένει κρυφό από το Πε-

ντάγωνο για ένα χρόνο σχεδόν, έως ότου 
έλθει στο φως από τα δημοσιεύματα 
του διακεκριμένου δημοσιογράφου Σέι-
μουρ Χερς (γνωστού στις μέρες μας από 
την αποκάλυψη του κολαστηρίου Αμπού 
Γκράιμπ στο Ιράκ) και την επιμονή ενός 
επαναπατρισθέντος εφέδρου, που βομ-
βαρδίζει με επιστολές την αμερικανική 
κυβέρνηση. Διατάσσεται, τελικά, δικαστι-
κή έρευνα και πέντε στρατιώτες κάθονται 
στο εδώλιο του στρατοδικείου.
Η δίκη αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 1970 

και η απόφαση της 31ης Μαρτίου 1971 
ενοχοποιεί μόνο τον επικεφαλής της 
σφαγής, τον υπολοχαγό Κάλεϊ. 
Ο υπολοχαγός υποστήριξε ότι εκτελού-

σε διαταγές ανωτέρων του, γεγονός που 
αρνήθηκε ο διοικητής του, λοχαγός Έρ-
νεστ Μεντίνα, που κατέθεσε ως μάρτυ-
ρας. 
Καταδικάζεται σε ισόβιο κάθειρξη το 

1971, η οποία μετατρέπεται σε πρόσκαι-
ρη κάθειρξη 20 ετών και στη συνέχεια 
10 ετών, με απόφαση του Αναθεωρη-
τικού Στρατοδικείου στις 16 Φεβρουα-
ρίου 1973. Ο Κάλεϊ θα παραμείνει στη 
φυλακή (στην πραγματικότητα σε κατ’ οί-

κον περιορισμό στο διαμέρισμά του στο 
στρατόπεδο Φορτ Μπένιγκ της Τζόρτζια) 
μόλις τρεισήμισι χρόνια και στη συνέχεια 
θα λάβει χάρη από τον πρόεδρο Νίξον. 
Σήμερα, ο Ουίλιαμ Κάλεϊ -σε ηλικία 77 

ετών- ζει στο Κολάμπους της Τζόρτζια 
και είναι ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου. 
Σύμφωνα με τους οικείους του, πάσχει 
από αϋπνίες, εξαιτίας των τύψεων συ-
νειδήσεως. Η «Σφαγή του Μι Λάι» ήταν 
καταστροφική για την εικόνα των ΗΠΑ. 
Γιγάντωσε το αντιπολεμικό κίνημα στο 
εσωτερικό της χώρας και φούντωσε τον 
αντιαμερικανισμό στον υπόλοιπο κόσμο.
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Η Σφαγή του Μι Λάι
Μία από τις ντροπιαστικότερες σελίδες για τους 
Αμερικανούς στον πόλεμο του Βιετνάμ, ένα έγκλημα 
πολέμου, που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει κάποιο 
διεθνές δικαστήριο

Οι πρώτες εκλογές  
του Δήμου Αθηναίων

Πρώτος δήμαρχος ο Ανάργυρος Πετράκης

Τότε η πόλη αριθμούσε λίγα σπίτια  
– τα περισσότερα κατεστραμμένα –  
σε έκταση 90 εκταρίων γύρω από  

την Ακρόπολη και ο πληθυσμός της  
δεν ξεπερνούσε τους 14.000 κατοίκους
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Η προετοιμασία και οι μάχες του πρώτου έτους
Οι Έλληνες, αφού πλέον πείσθηκαν, μετά από τις επανειλημμένες επαναστάσεις, ότι οι ξένοι απέβλεπαν μόνο 
στα συμφέροντά τους και τους μεταχειρίζονταν σαν όργανα για τους σκοπούς τους, αποφάσισαν να επιδιώξουν 
την απελευθέρωσή τους με τις δικές τους δυνάμεις | Την ιδέα αυτή στους υπόδουλους Έλληνες ενίσχυσαν και οι 
αγώνες των Σουλιωτών κατά του τυράννου των Ιωαννίνων, Αλή Πασά

ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ Εταιρεία, η οποία µέ-
χρι τις παραµονές του αγώνα είχε 

πάρει τεράστιες διαστάσεις, αριθµούσε 
δε µεταξύ των µελών της ό,τι εκλεκτό είχε 
να επιδείξει το Έθνος, άρχισε ζωηρότατη 
δραστηριοποίηση του Ελληνισµού. 

Σπύρος Α. Γεραμάνης
[Συνταγματάρχης Πεζικού ΕΑ]

Επειδή, όµως, αν και είχε εξαπλωθεί 
παντού, η Εταιρεία ήταν ουσιαστικά ακέ-
φαλη, οι ιδρυτές της αναγκάσθηκαν ν’ 
αναθέσουν την αρχηγία της σε άνθρωπο 
ο οποίος ενέπνεε σεβασµό και εµπιστο-
σύνη. 
Το 1819, στάλθηκε στην Πετρούπολη ο 

Εµµανουήλ Ξάνθος, ένας από τους τρεις 
ιδρυτές της, για να προσφέρει την αρχη-
γία στον υπουργό Εξωτερικών του Τσά-
ρου της Ρωσίας, Ιωάννη Καποδίστρια. 
Η στιγµή, όµως, δεν ήταν κατάλληλη, 

επειδή στην Ισπανία είχε, πριν από λίγο, 
ξεσπάσει επανάσταση και οι διπλωµάτες 
της Ιερής Συµµαχίας ασχολούνταν µε τη 
λήψη µέτρων για την καταστολή του φι-
λελεύθερου κινήµατος, το οποίο ήταν 
απόρροια της Γαλλικής Επανάστασης του 
1789. Έτσι, ο Καποδίστριας δε δέχθηκε 
την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας. 
Τότε, ο Ξάνθος στράφηκε στον Αλέξαν-

δρο Υψηλάντη, ο οποίος καταγόταν από 
φαναριώτικη οικογένεια. Ο παππούς του 
είχε χρηµατίσει διερµηνέας της Πύλης και 
ηγεµόνας στη Βλαχία, ο δε πατέρας του 
είχε διοριστεί ηγεµόνας στη Μολδαβία, 
απ’ όπου αναγκάσθηκε να δραπετεύσει 
µαζί µε την οικογένειά του στη Ρωσία, 
επειδή ο σουλτάνος τον υποπτεύθηκε ότι 
εξυπηρετούσε τα ρωσικά συµφέροντα. 
Ο ίδιος είχε διαπρέψει στους πολέµους 

της Ρωσίας κατά του Ναπολέοντα, στη 
µάχη δε της Λειψίας είχε χάσει το δεξί 
του χέρι. Έφερε τον τίτλο του πρίγκιπα, το 
βαθµό του στρατηγού και ήταν υπασπι-
στής του Τσάρου. 
Οι µεγάλες υποσχέσεις του Ξάνθου και 

η φήµη της Φιλικής, έπεισαν τον Υψηλά-
ντη ότι το µόνο που χρειαζόταν ήταν µία 
ισχυρή και ενιαία διεύθυνση, γεγονός 
στο οποίο συµφώνησε και ο Καποδίστρι-
ας, τον οποίο συμβουλεύθηκε, πριν απο-
δεχθεί την αρχηγία. ∆εν είχε αντιληφθεί, 
δυστυχώς, την πραγματική κατάσταση, 

ότι, δηλαδή, δεν υπήρχε καµία σοβαρή 
προετοιµασία για τον αγώνα, εκτός από 
τον ακράτητο ενθουσιασµό και την ισχυ-
ρή πανελλήνια κίνηση. 

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Οι Έλληνες διέθεταν ασθενέστατες δυ-

νάµεις. Τον πυρήνα των δυνάµεων της 
ξηράς αποτελούσαν οι κλέφτες και οι 
αρµατολοί. Τα όπλα των πολεµιστών της 
επανάστασης ήταν ποικίλα, µε συνηθέ-
στερο αυτό µε τον πυριτόλιθο (τσακµα-
κόπετρα), το οποίο είχε κοντή κάννη. 
Η τακτική του στρατού διέφερε από 

αυτή των ευρωπαϊκών στρατευµάτων. 
Όταν πλησίαζε ο εχθρός, οι κλέφτες σκόρ-
πιζαν και καθένας αναζητούσε κρυψώνα 
ή θάµνο ή βράχο ή τόπο κατάλληλο για 
ενέδρα, απ’ όπου πυροβολούσε κατά 
των Τούρκων. Όπου έµεναν πολλοί, κατα-
σκεύαζαν οχυρώµατα σε σχήµα µισοφέγ-
γαρου, τα ταµπούρια, καλύπτονταν πίσω 
τους και εκτόξευαν αιφνιδιαστικά πυρά 
κατά του εχθρού. Κατά του πανίσχυρου 
εχθρικού στόλου, οι Έλληνες διέθεταν 
τα εµπορικά πλοία, τους πάρωνες, της 
Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, τα 
οποία ήταν εξοπλισµένα µε τηλεβόλα. 
Οι Έλληνες ναυτικοί, όµως, αφενός υπε-

ρείχαν ασύγκριτα έναντι των Τούρκων, 
αφετέρου αξιοποιούσαν τα πυρπολικά, 
τα οποία στα χέρια τους ήταν επικίνδυνα 
όπλα, αφού προκαλούσαν µεγάλες κατα-
στροφές και τροµοκρατούσαν τον εχθρι-
κό στόλο. 
Ο Υψηλάντης επέλεξε σαν ορµητήριό 

του για την επαναστατική δράση, τις ελ-
ληνικές επαρχίες της Τουρκίας στη Μολ-
δαβία. Εκεί, σκόπευε να ιδρύσει και να 
οργανώσει τον πρώτο τακτικό στρατό 
του. Μ’ αυτόν θα κατέβαινε στις ελληνι-
κές επαρχίες και, αφού ενωνόταν µε τους 
κατά τόπους Έλληνες οπλαρχηγούς, θα 
αύξανε τη δύναµη του και θα τις παρό-
τρυνε σε επανάσταση. 
Γύρω από τον Υψηλάντη σχηµατίστηκε 

η πρώτη στρατιωτική δύναµη, µε επικε-
φαλής τους Έλληνες Γεωργάκη Ολύµπιο, 
Ιωάννη Φαρµάκη και Σάββα Καµινάρη. 
Ο Υψηλάντης, εκτιµώντας τις στρατιωτι-

κές γνώσεις και τη δραστηριότητά των Γ. 
Ολύµπιου και Χρ. Περραιβού, ονόµασε, 
τον Ιούλιο του 1820, τον µεν πρώτο «αρχι-
στράτηγο του ∆ουναβικού στρατού», τον 

δε δεύτερο, τον Αύγουστο, «αρχιστρά-
τηγο του Ηπειρωτικού στρατεύµατος».  
Παράλληλα, υποσχέθηκε να συµπράξει 
και ο Ρουµάνος, Θεόδωρος Βλαδιµηρέ-
σκου. Στη δύναµη αυτή θα προσετίθετο 
και ο στρατός, ο οποίος θα σχηµατιζόταν 
στο Ιάσιο από τους Έλληνες της Μολδο-
βλαχίας. Αυτή η στρατιωτική δύναµη θα 
αποτελούσε το κύριο σώµα του Υψηλά-
ντη. 
Με την προσχώρηση του Βλαδιµηρέ-

σκου, η Φιλική Εταιρεία απέκτησε στέρε-
ες βάσεις, ώστε δεν απέµενε πλέον παρά 
η λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων για 
την οργάνωση του στρατού. 
Γι’ αυτό, κατά τα τέλη ∆εκεµβρίου 1820, 

ο Νικόλαος Υψηλάντης κατάρτισε το Γενι-
κό Στρατιωτικό Κανονισµό, ο οποίος προ-
έβλεπε οργανωτικά θέµατα, την ιεραρχία 
των αξιωµατικών, καθώς και θέµατα πει-
θαρχίας, και τον έστειλε σε όλες τις εφο-
ρίες. Στην προσπάθειά του αυτή τάχθηκε, 
ανεπιφύλακτα, συµπαραστάτης ο ηγεµό-
νας της Μολδοβλαχίας, Μιχαήλ Σούτσος, 
του οποίου η φρουρά απετέλεσε τον 
πυρήνα του στρατιωτικού σώµατος του 
Υψηλάντη. Επειδή, όµως, ο Υψηλάντης 
θεώρησε τη δύναµη αυτή ανεπαρκή, συ-
νέταξε την 24η Φεβρουαρίου 1821 προ-

κήρυξη, την οποία απέστειλε, µε τη βοή-
θεια του Σούτσου, σε όλες τις πόλεις της 
Μολδοβλαχίας, µε την οποία καλούσε 
όλους τους Έλληνες υπό τα όπλα. 
Την 29η Φεβρουαρίου, απέστειλε δεύ-

τερη, σε εντονότερο ύφος. Και οι δύο 
προκηρύξεις βρήκαν απήχηση στις καρ-
διές των Ελλήνων της Βλαχίας, της Μολ-
δαβίας, της Βουλγαρίας, Ρωσίας, Τραν-
συλβανίας και της Ρωσίας, ώστε άνδρες 
όλων των ηλικιών και των τάξεων έφτα-
ναν, κατά δεκάδες, στο Ιάσιο, για να κα-
ταταγούν στον ελληνικό στρατό. 
Την 26η Φεβρουαρίου 1821, έγινε ο 

αγιασµός της επαναστατικής σηµαίας και 
στη συνέχεια ο στρατός ορκίσθηκε, ενώ-
πιον του Γενικού Αρχηγού του, Αλέξαν-
δρου Υψηλάντη, για την ελευθερία της 
πατρίδας. 

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΙΣ  
ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, η Φιλική 

Εταιρεία είχε επεκτείνει την οργάνωσή 
της σε κάθε γωνιά της Ελληνικής 
Χερσονήσου. Οι µυστικοί πράκτορες δεν 
έπαυαν να εξάπτουν τον απελευθερωτικό 
πόθο και να καθοδηγούν τον αγώνα. 

Η συνέχεια στο επόμενο

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης  
(Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων)

Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

που διέθεσαν την ψυχή τους 
και τη ζωή τους για την Ελλάδα. 
ΖΗΤΩ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 
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GOSS!P
Η Μέγκαν κατηγορεί τη βασιλική  
οικογένεια για ρατσισμό

Η Μέγκαν, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, κατη-
γόρησε τη βασιλική οικογένεια της Βρετανί-

ας ότι είχε εκφράσει ανησυχία για το πόσο σκού-
ρο θα ήταν το χρώμα του δέρματος του γιου της 
και ότι την ώθησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, 
σε τηλεοπτική συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που 
παραχώρησε το ζεύγος, η οποία μπορεί να προ-
καλέσει τριγμούς στη μοναρχία.
Η 39χρονη Μέγκαν, η μητέρα της οποίας είναι 

μαύρη και ο πατέρας λευκός, δήλωσε ότι ήταν 

αφελής προτού παντρευτεί ένα μέλος της βασι-
λικής οικογένειας το 2018, αλλά κατέληξε να σκέ-
φτεται την αυτοκτονία και να βλάψει τον εαυτό 
της αφού ζήτησε βοήθεια, αλλά δεν έλαβε καμία.
Η Μέγκαν σημείωσε ότι είχαν αρνηθεί τον τίτλο 

του πρίγκιπα για το γιο της Άρτσι, ο οποίος εί-
ναι τώρα ενός έτους, επειδή υπήρχαν ανησυχίες 
εντός της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας 
«σχετικά με το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το 
δέρμα του όταν θα γεννιόταν».
«Αυτό μου μεταφέρθηκε από τον Χάρι, αυτές 

ήταν συζητήσεις που η οικογένεια είχε μαζί του», 
αναφέρει η Μέγκαν στη συνέντευξη που παρα-
χώρησε το ζεύγος στην Όπρα Γουίνφρι, η οποία 
μεταδόθηκε από το CBS αργά το βράδυ της Κυ-
ριακής 7 Μαρτίου 2021.
Η Μέγκαν αρνήθηκε να πει ποιος εξέφρασε τις 

ανησυχίες αυτές, όπως και ο Χάρι, ο οποίος δή-
λωσε ότι η οικογένειά του τους απέκοψε οικονο-
μικά και ότι ο πατέρας του, ο πρίγκιπας Κάρολος, 
ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου, τον απογοή-
τευσε και αρνείτο κάποια στιγμή να δεχθεί τις 
κλήσεις του.| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γουίλ Σμιθ δεν αποκλείει 
ενασχόληση με την πολιτική

Ο Αμερικανός ηθοποιός, πα-
ραγωγός, μουσικός και 

ράπερ, Γουίλ Σμιθ, δήλωσε ότι 
ακόμη εξετάζει το ενδεχόμενο να 
διεκδικήσει κάποιο πολιτικό αξί-
ωμα. Ο Γουίλ Σμιθ και στο παρελ-
θόν εξέφρασε την πρόθεσή του 
να εισέλθει στην πολιτική, λέγο-
ντας στο CBS Sunday Morning το 
2015, ότι αισθάνθηκε την υπο-
χρέωση να διεκδικήσει αξίωμα 
για να αντιταχθεί στην αμφιλεγό-
μενη εκστρατεία του πρώην προ-
έδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
το 2016 – αν και δεν υπήρξε τέ-
τοια κίνηση από μέρους του τε-
λικά.

Σε νέα συνέντευξή του στο 
podcast Pod Save America, ο Γου-
ίλ Σμιθ επανάφερε και πάλι την 
ιδέα της υποψηφιότητας – αλλά 
χωρίς να δώσει λεπτομέρειες εν-
δεχόμενου χρονοδιαγράμματος.
«Νομίζω ότι προς το παρόν θα 

αφήσω λίγο να καθαριστεί το 
προεδρικό γραφείο των ΗΠΑ και, 
στη συνέχεια, θα το σκεφτώ κά-
ποια στιγμή» είπε ο Σμιθ, αναφε-
ρόμενος στην πρόσφατη ανάλη-
ψη της αμερικανικής προεδρίας 
από τον Τζον Μπάιντεν.
«Φυσικά και έχω άποψη: Είμαι 

αισιόδοξος, ελπίζω, πιστεύω 
στην κατανόηση μεταξύ των αν-
θρώπων και πιστεύω στη δυνα-
τότητα της αρμονίας» συνέχισε. 
«Θα επιτελέσω το ρόλο μου, είτε 
παραμείνει καλλιτεχνικός είτε, σε 
κάποιο σημείο, τολμήσω να μπω 
στην πολιτική αρένα» ανέφερε.
Τον Αύγουστο του 2016 ο Σμιθ 

μίλησε για τις πολιτικές φιλοδο-
ξίες του κατά τη διάρκεια εμφά-
νισης στο «The Late Show» με 
τον Στίβεν Κόλμπερτ.|© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Adele: Χώρισε επίσημα  
από τον Simon Konecki

Η Adele και ο πρώην σύζυγος 
της Simon Konecki, ολοκλή-

ρωσαν το διαζύγιό τους, σχεδόν 
δύο χρόνια αφού ανακοίνωσαν 
την απόφασή τους να χωρίσουν.
Ένας δικαστής υπέγραψε το δι-

ακανονισμό την Πέμπτη 4 Μαρ-
τίου, που σημαίνει ότι η Adele, 
32 ετών, και ο Konecki, 46, είναι 
επίσημα διαζευγμένοι. Το ζευγά-
ρι επέλεξε να καθορίσει τα δικαι-

ώματα στην ιδιοκτησία τους και 
τα χρέη μέσω διαμεσολάβησης.
Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και 

ο Konecki ανακοίνωσαν ότι χώρι-
σαν τον Απρίλιο του 2019, αφού 
παντρεύτηκαν ιδιωτικά τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Μοιράζονται 
ένα παιδί, τον Angelo 8 ετών. Οι 
πρώτες καταθέσεις έδειξαν ότι 
τόσο η Adele όσο και ο Konecki 
ζητούσαν κοινή επιμέλεια και 
επισκέψεις του γιου τους.
Λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει 

γνωστές για το χωρισμό. Το ζευ-
γάρι υπέγραψε συμφωνία εμπι-
στευτικότητας το Μάρτιο του 
2020 σχετικά με την υπόθεση.
Ένας εκπρόσωπος της Adele 

είπε εκείνη την εποχή: «Είναι δε-
σμευμένοι να μεγαλώσουν μαζί 
το γιο τους».
Η Adele και ο Konecki έκαναν το 

ντεμπούτο τους ως ζευγάρι τον 
Ιανουάριο του 2012. Καλωσόρι-
σαν το πρώτο και μοναδικό τους 
παιδί μαζί, εννέα μήνες αργότε-
ρα, και παντρεύτηκαν το Μάιο 
του 2018.| © stylenews.gr Αδιαμφισβήτητα, η Sarah 

Harris αποτελεί ένα από 
τα πιο χυμώδη μοντέλα και 

μάλιστα κάθε της ανάρτηση 
προκαλεί αναστάτωση στα 

εκατομμύρια των χρηστών 
που την ακολουθούν. 

Η «καυτή» καλλονή, με 
κάθε ευκαιρία... δουλειάς, 
αποκαλύπτει το πλούσιο 

μπούστο της και το 
καλλίγραμμο σώμα 

της, είτε φορώντας 
τολμηρά εσώρου-
χα είτε προκλητι-

κά μαγιό. 
Τα like πέ-

φτουν... βροχή 
και η 27χρονη 

Νεοζηλανδή δεί-
χνει να το απο-

λαμβάνει.

Sarah Harris: 
Το «χυμώδες» 
μοντέλο που 
«τρελαίνει» 
τον ανδρικό 
πληθυσμό με τις 
καμπύλες του

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

Μεταφέρουμε βαλίτσες και μικρά κουτιά στην Ελλάδα,  
ανεξάρτητα από το βάρος και χωρίς πρόσθετο κόστος στην Ελλάδα. $125

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

το λάδι σας από το χωριό σας 
μέχρι Μόντρεαλ με αναχωρήσεις, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

Α-Έλα Μάγδα μου. Τι έγινε, σου βρήκε εισιτήρια 
ο Λάμπης;
Μ-Φυσικά Αλέκα μου.
Α-Ωραία. Πότε μας φεύγεις; 
Μ- Την άλλη εβδομάδα.
Α-Τόσο νωρίς;
Μ-Τι να κάνουμε χρυσή μου, φέτος τα εισιτήρια 
φεύγουν λες και είναι ζεστά ψωμιά του φούρνου. 
Α-Έχεις δίκιο σ’ αυτό. Πολλοί γνωστοί πάνε στην 
Ελλάδα. Άλλοι για διακοπές και άλλοι για να 
διεκπεραιώσουν κληρονομικά και άλλα.
Μ-Μόνο που αν δεν προσέξεις, υπάρχουν 
κάποιοι επιτήδειοι και επιτήδειες, που υποτίθεται 
γνωρίζουν τις διαδικασίες και όταν κάνουν λάθη, 
υψώνουν τα χεριά ψηλά, και τα βάρη μαζί με τα 
πρόστιμα και τις ταλαιπωρίες πέφτουν σε σένα. 
Εν τω μεταξύ όμως, έχουν πάρει την αμοιβή τους 
για τη δουλειά που… δεν έκαναν.
Α-Τι μου λες;
Μ-Και που είσαι ακόμα. Υπάρχει τέτοια 
ανευθυνότητα, που αν μπλεχτείς σε τέτοιες 
υποθέσεις τότε άστα να πάνε. 
Α-Έπρεπε οι κυβερνητικές αρχές τις Ελλάδας να 
ήταν πιο συνεργάσιμες με τις προξενικές αρχές 
εδώ.
Μ-Έχεις δίκιο, αν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θα 
αναγκαζόμασταν πολλοί από εμάς να πάμε στην 
Ελλάδα.
Α-Ναι αλλά με το να πηγαίνουμε στην πατρίδα 
έστω για διεκπεραιώσεις, τη βοηθούμε 
οικονομικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό;
Μ-Όχι να σου πω. Αλλά μάλλον δίκιο έχεις. 
Έστω και 15% απ’ αυτούς που θα πάνε στην 
Ελλάδα, δε θα πήγαιναν αν θα μπορούσαν να 
τακτοποιήσουν τις δουλειές τους από εδώ.  
A-Και δε μου λες, τώρα που θα φύγεις, τι θα κάνω 
εγώ χωρίς τα νέα σου;
Μ-Υπομονή όπως κι’ εγώ. Αλλά έχω κι ένα άλλο 
πρόβλημα για το ταξίδι.
Α-Ποιο;
Μ-Φοβάμαι.
Α-Τι φοβάσαι;
Μ-Το αεροπλάνο, τις βαλίτσες, το ταξίδι…
Α-Δε σε καταλαβαίνω.
Μ-Με τόσα που γίνονται, φοβάμαι Αλέκα μου.
Α-Ανοησίες. Το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές 
μέσο μεταφοράς. Το λένε κι οι στατιστικές.
Μ-Δε ξέρω τι λένε οι στατιστικές αλλά εγώ 
φοβάμαι και με τους τρομοκράτες.
Α-Ανοησίες. 
Μ-Δεν είναι καθόλου ανοησίες και υπερβολές. 
Δεν είδες τι έγινε στην Αμερική που μαχαιρώθηκε 
αστυνομικός;
Α-Το είδα, αλλά τι σχέση έχει αυτό που θα πας 
εσύ στην Ελλάδα;
Μ-Κι αν γινόταν κάτι στο δικό μας αεροδρόμιο; Αν 
κάποιος έκανε κάτι το τρομοκρατικό; Αν…
Α-Α, δε μπορώ να σ΄ ακούω «αν και αν». 
Λογικέψου χρυσή μου. Δε μπορείς να φοβάσαι 
τον ίσκιο σου, επειδή έγιναν ορισμένα γεγονότα. 
Τότε κάτσε σπίτι σου και μην το κουνάς ούτε για 
να πας για ψώνια.
Μ-Έτσι λες;
Α-Και το καλό που σου θέλω, μη μουρμουρίζεις 
τα ίδια στον Αγαμέμνονα και τον τρελάνεις τον 
άνθρωπο με τις σαχλαμάρες σου.
Μ-Καλά καλά, μη φωνάζεις. Σε ακούσαμε. Θα 
προσπαθήσω να ηρεμήσω.
Α-Το μόνο, θα πρέπει να πάρεις κάποιες 
προφυλάξεις.
Μ-Τώρα στα γεράματα; Σοβαρολογείς;
Α-Όχι αυτές που νομίζεις.

Μ-Α, είπα κι εγώ…
Α-Άλλες προφυλάξεις. Κι εδώ, και στο ταξίδι.
Μ-Για πες μου να τις μάθω.
Α-Φυσικά. Πρώτα απ΄ όλα, όλο τον καιρό που 
θα λείπεις, θα πρέπει κάποιος να παίρνει τα 
γράμματα από το γραμματοκιβώτιο για να μη 
φαίνεται ότι λείπεις.
Μ-Δίκιο έχεις!
Α-Ύστερα, για καλό και για κακό, σου συνιστώ να 
κλείσεις το γενικό διακόπτη του νερού.
Μ-Καλό κι αυτό, το σημειώνω. Και το ηλεκτρικό 
να κλείσω;
Α-Όχι. Για το ηλεκτρικό, σου συνιστώ να 
αγοράσεις μερικούς ηλεκτρονικούς διακόπτες 
από αυτούς που ανοίγουν και κλείνουν τα φώτα 
με προγραμματισμό. Με αυτό τον τρόπο έστω 
κι αν λείπεις, δείχνει το σπίτι ότι κατοικείτε και 
δε γίνεται εύκολη λεία για τους κλέφτες που 
καιροφυλακτούν.
Μ-Και το Αλάρμ από τα παιδιά του SPARTAN δε 
βοηθάει που έχω σπίτι;
Α-Βεβαίως και βοηθά, αλλά όταν κτυπήσει ο 
συναγερμός θα είναι αργά. Θα σου έχουν πάρει 
τα πράγματα. Αν όμως νομίζουν ότι το σπίτι 
κατοικείται, τότε δε θα προσπαθήσουν να σε 
κλέψουν.
Μ-Αλέκα, το έλεγα ότι έχω την πιο έξυπνη 
φιλενάδα. Τίποτε άλλο;
Α-Ναι. Πάρε τις πιστωτικές σου κάρτες και πες 
ότι θα πας Ελλάδα για να ξέρουν ότι θα κάνεις 
αγορές από το εξωτερικό. Το άλλο δε, αν οι 
κάρτες τραπέζης έχουν κώδικα με 5 αριθμούς, δε 
θα δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να τους 
αλλάξεις σε τέσσερα.
Μ-Άλλο;
Α-Το πιο σημαντικό, θα σου συνιστούσα να 
πάρεις και μια ασφάλεια υγείας. Μη τυχόν και 
σου χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Άνθρωποι 
είμαστε.
Μ-Δε θα χρειαστεί, διότι έχουμε ασφάλεια με την 
πιστωτική μας κάρτα.
Α-Το καλό που σου θέλω, πάρε και βεβαιώσου 
καλύτερα.
Μ-Οκ, αφού το λες. Τίποτε άλλο;
Α-Μην κρατάς τσάντα που θα μπορούν να την 
αρπάξουν οι τσαντάκηδες με τις μοτοσυκλέτες.
Μ-Καλά λες.
 Α-Και πότε με το καλό επιστρέφεις;
Μ-Αν όλα παν καλά, πιστεύω μέσα Αυγούστου. 
Να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Εσύ θα πας 
πουθενά;
Α-Λέει ο Μενέλαος να πάμε Καλιφόρνια.
Μ-Πολύ ωραία.
Α-Εγώ όμως θέλω θάλασσα, μπάνιο, αμμουδιά.
Μ-Άκου χρυσή μου, για θάλασσα, μπάνια και 
αμμουδιές με σίγουρο ήλιο, μία είναι η χώρα που 
ευλόγησε ο Θεός. Η Ελλ…
Α-…άδα μας. Πέστο ψέματα! 
Μ-Καμία άλλη χώρα δεν έχει όλα αυτά τα φυσικά 
χαρίσματα στον κόσμο.
Α-Ευτυχώς, διότι και καμία άλλη χώρα δεν έχει 
«πολιτικούς τζιμάνια» σαν τους δικούς μας.
Μ-Δε μου λες, γιατί δε λες του Μενέλαου να΄ 
ρθείτε μαζί μας κι εσείς στην Ελλάδα;
Α-Δύσκολο, έχει πολλές δουλειές γι΄ αυτό και 
θέλει να επισκεφτεί και την Καλιφόρνια. Πάντως 
φιλενάδα, σου εύχομαι καλό ταξίδι και να με 
θυμάσαι. Κάνε μου κάνα τηλέφωνο που και που.
Μ-Θα προσπαθήσω. Τα λέμε τον Αύγουστο. 
Καλό Καλοκαίρι σου εύχομαι.
Α-Να περάσεις το ωραιότερο. Μα τι λέω, στην 
Ελλάδα πας, σίγουρα θα περάσεις καλά!

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

NDG Bright corner unit  with huge windows 
allowing full natural light from dawn to dusk. 
Ideally situated between Monkland Village and 
Hampstead. 10 min walk from Monkland cafes 
& shops as well as Provigo & IGA, 10 min walk 
to Hampstead park. Steps from bus 51 and 66, 
15 min walk to Snowdon and Villa Maria metro, 
accessible family friendly neighborhood!

New Bordeaux for rent  Beautiful 2 bedroom 
condo for rent in an excellent location, large living 
room, 2 good size bedrooms, new counter tops 
and backsplash in kitchen, freshly painted, very 
clean and well maintained building. Includes 1 
indoor parking spot. Available immediately!!!

Pierrefonds Large 6 1/2 for rent  newer 
construction (2004) available immediately 
excellent location just steps from Pierrefonds 
Blvd renovated kitchen with granite countertops 
parquet floors master bedroom with ensuite 
bathroom and walk in closet 2 full baths and 1 
powder/laundry room in basement 2 car garage 
and 2 car exterior parking included

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Α-Καλημέρα Μάγδα μου.
Μ-Καλημέρα. Ακόμα δε σου πέρασε η 

στενοχώρια;
Α-Θα μου περάσει αλλά για την ώρα 

όπως κατάλαβες από τη φωνή μου… 
Μ-Ναι, είναι φως φανάρι, τα έχεις βά-

ψεις μαύρα!
Α-Μα έχω άδικο; Πες μου κι εσύ.
Μ-Δεν ξέρω αλλά δεν είναι μόνο ο δικός 

σου. Το ίδιο τροπάριο άκουσα και από το 
δικό μου, λες και είχαν συνεννοηθεί…

Α-Μα, δεν τους καταλαβαίνω. Το σχέδιο 
μας για τον ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΩΤΑ ήταν πολύ 
ελπιδοφόρο.

Μ-Ναι, συμφωνώ, αλλά…
Α-Τι αλλά; Άλλαξες κι εσύ γνώμη;
Μ-Δεν άλλαξα, αλλά τα επιχειρήματά 

τους έχουν κάποια βάση.
Α-Τα ξέρω: «Ποιος ο λόγος να ανοίξουμε 

πληγές», «Δεν είναι εποχή να μπούμε σε 
φασαρίες»…

Μ-Το άλλο: «Τώρα στα γεράματα θα 
ανοίξουμε επιχείρηση;».

Α-Ναι αυτό μου την έχει δώσει. Άκου γε-
ράματα. Εσύ νιώθεις γριά;

Μ-Το ξέρεις. Τύφλα να’ χουν τρεις εικο-
σάρες.

Α-Το ίδιο κι εγώ.
Μ-Εκτός απ’ αυτό για την ηλικία μας, 

νομίζω αν κάνουμε μια σωστή ανάλυση, 
πρέπει να αποδεχτούμε ότι το γραφείο 
συνοικεσίων – αν και είναι εξαιρετική 
ιδέα…

Α-Και αναγκαίο για την παροικία μας…
Μ-Σίγουρα, θα μας είχε κάνει τη ζωή… 

αφόρητη.
Α-Τι θες να πεις μ’ αυτό;
Μ-Απλούστατα. Φαντάζεσαι όλα αυτά 

τα άτομα που θα ερχόντουσαν και θα 
ακούγαμε τις ιστορίες της ζωής τους και 
τα προβλήματα τους.

Α-Και τι μ’ αυτό;
Μ-Το φαντάζεσαι πως θα αισθανόμα-

σταν, αν δεν καταφέρουμε να τους βρού-
με ταίρι; Δε θα νιώθαμε τύψεις; 
Α-Αν το θέτεις έτσι, σίγουρα δε θα νιώ-

θαμε καλά…
Μ-Τότε τα αγόρια μας είχαν δίκιο να μας 

σταματήσουν.
Α-Δε μας σταμάτησαν ακόμα…
Μ-Τι θέλεις να πεις;
Α-Μπορούμε να γίνουμε συνέταιροι 

έχοντας τον Αποστόλη και τη Δέσποινα να 
αναλάβουν το γραφείο.

Μ-Δε νομίζω…
Α-Γιατί δε νομίζεις;
Μ-Διότι με πήρε η Δέσποινα όλο χαρά 

και μου είπε ότι θα πάνε την ερχόμενη 
εβδομάδα στην Ελλάδα! 

Α-Τι πράγμα;
Μ-Αυτό που άκουσες. Το ζευγαράκι απο-

φάσισε να παντρευτεί στη Σαντορίνη. Κι 
ύστερα μου λες να αναλάβουν αυτοί το 
γραφείο, όταν έχουν είδη καταστρώσει 
άλλα σχέδια.

Α-Με άλλα λόγια…
Μ-Με άλλα λόγια, λογαριάσαμε χωρίς 

τους… ξενοδόχους.
Α-Πάντως δεν μπορείς να πεις, ήταν μια 

πολύ καλή ιδέα.
Μ-Συμφωνώ. Αλλά άλλο η ιδέα και άλλο 

η… υλοποίηση της.
Α-Εύχομαι όμως κάποτε να ανοίξει ένα 

γραφείο συνοικεσίων.
Μ-Μόνο ένα;
Α-Γιατί πόσα θα ανοίξουν;
Μ-Αν πάρουμε ως παράδειγμα τι έγινε 

με το άνοιγμα των εστιατορίων, τότε κάθε 
γειτονιά θα έχει το… δικό της γραφείο συ-
νοικεσίων.

Α-Μπα, δεν το νομίζω.
Μ-Γιατί;
Α-Διότι άλλο εστιατόριο όπου τρως όπο-

τε θέλεις και άλλο ένα γραφείο για να 

βρεις ένα ταίρι που θα ζεις μαζί του συ-
νεχώς… 

Μ-Έως ότου το βαρεθείς. 
Α-Ακριβώς.
Μ-Τώρα που είπες εστιατόριο, πήραμε 

το αυτοκίνητο για να πάμε να βρούμε 
εκτός Μόντρεαλ ένα εστιατόριο για να 
φάμε.

Α-Λοιπόν; Και πήγατε;
Μ-Πήγαμε. Αφού περιμέναμε μια ώρα 

έξω, όταν μπήκαμε μέσα, η κοπέλα που 
σε πήγαινε στο τραπέζι σου μας ρώτησε 
από που ερχόμαστε.

Α-Κι εσύ τι είπες;
Μ-Ο προκομένος μου της απάντησε ότι… 

από κάπου εκεί κοντά.
Α-Καλά της απάντησε. Τι καλό φάγατε;
Μ-Τίποτα.
Α-Τι… τίποτα; Τώρα δε μου είπες ότι 

απάντησε ο Αγαμέμνων σου στην κοπέλα;
Μ-Ναι αλλά μετά αναγκαστήκαμε και 

φύγαμε.
Α-Γιατί; Δεν είχε τραπέζι ελεύθερο;
Μ-Είχε. Αλλά η κοπέλα ήθελε να δει 

άδεια οδήγησης ή άλλο χαρτί που θα είχε 
τη διεύθυνση μας.

Α-Τι πράγμα;
Μ-Αυτό που άκουσες. Ναι μεν άνοιξαν 

τα εστιατόρια εκτός Μόντρεαλ και περι-
χώρων, αλλά είναι υποχρεωμένα να κρα-
τούν κατάλογο προέλευσης των πελατών 
τους.

Α-Άλλο και τούτο.
Μ-Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είχαμε 

αυτό που ζητούσε και φύγαμε σαν… κυ-
νηγημένοι.

Α-Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα γιατί 
δεν αφήνουν να ανοίξουν τα εστιατόρια, 
εφόσον έχουν πάρει και αγοράσει όλα τα 
προστατευτικά μέτρα.

Μ-Ούτε κι εγώ. 
Α-Δε μου λες τώρα, είδες τη συνέντευξη 

που έδωσε η Μαρκλ;
Μ-Φυσικά.
Α-Ποια είναι η γνώμη σου;
Μ-Ότι κι αν δεν την έβλεπα δε θα έχανα 

και τίποτα.
Α-Τι θέλεις να πεις μ’ αυτό;
Μ-Όλοι γνωρίζαμε ότι δεν τα πήγαινε 

καθόλου καλά με το παλάτι και τη βασί-
λισσα.
Α-Πραγματικά, καθόλου!
Μ-Τώρα να θέλει να συγκριθεί με την 

Νταϊάνα το βρήκα πολύ «φθηνό» εκ μέ-
ρους της.
Α-Μην ξεχνάς ότι αν ζούσε θα ήταν η πε-

θερά της.
Μ-Που δε νομίζω να ήταν.
Α-Γιατί;
Μ-Διότι η Νταϊάνα θα καταλάβαινε τι… 

κουμάσι είναι η λεγάμενη.
Α-Κουμάσι;
Μ-Και λίγα λέω. Άρχισε να μου συγκινεί-

τε, μπορεί και να έβαλε και κολλύριο που 
βάζουν οι ηθοποιοί μια και προέρχεται 
απ’ αυτό το χώρο και μας αποκάλυψε ότι 
η ψυχολογική της κατάσταση την οδήγη-
σε σε τάση αυτοκτονίας.

Α-Ναι, το βρήκα κι εγώ παράξενο. Να εί-
σαι μητέρα, να έχεις και του πουλιού το 
γάλα και να θέλεις να αυτοκτονήσεις; 

Μ-Ακριβώς. Θα δεις, και να μου το θυ-
μηθείς, το πολύ σε δέκα χρόνια θα χωρί-
σει τον Χάρη και θα βρει άλλο κορόιδο και 
σίγουρα με πολλά εκατομμύρια, μια και η 
μαντάμ αναπολεί να έχει ομάδα προστα-
σίας.

Α-Μπορεί να έχεις και δίκιο. Εμείς όμως 
τι θα κάνουμε, που δε θα ανοίξουμε γρα-
φείο;

Μ-Κάτι θα σκεφτούμε… Σ’ αφήνω τώρα 
και τα λέμε, διότι πρέπει να ετοιμάσω φα-
γητό για την αυτού εξοχότητα Αγαμέμνων.
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πως όταν κάποια στιγ-
μή εξαλειφθεί η πανδημία της οξείας αναπνευστι-

κής νόσου 2019-nCoV, ευρύτερα γνωστής ως κορωνοϊού, 
ο κόσμος γύρω μας δε θα είναι ο ίδιος. Το στέλεχος της 
γρίπης θα έχει μολύνει εκτός από τα δεκάδες εκατομμύ-
ρια ανθρώπους και το σύνολο σχεδόν της αγοράς εργασί-
ας, με τις επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο να μην μπο-
ρούν ακόμη να προσδιοριστούν με ακρίβεια.
Από το 2017, δηλαδή δύο χρόνια πριν εμφανιστεί η 

Covid19 στην Κίνα, ο φιλόσοφος Ρίτσαρντ Ντέιβιντ 
Πρεχτ και ο καθηγητής υπολογιστών Μάνφρεντ Μπρόι 
παρουσίασαν ένα σενάριο, βάσει του οποίου περίπου οι 
μισές θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να εξαφανιστούν 
στο δυτικό κόσμο μέχρι το έτος 2030. Παρόμοια ποσοστά 
έδιναν και οι οικονομολόγοι της Οξφόρδης Μπένεκτικτ 
Φρέι και Μάικλ Όσμπορν για την Αμερική. Προφανώς 
μετά τον κορωνοϊό οι νέες μελέτες τους θα είναι πολύ 
δυσμενέστερες.

Επί της ουσίας, σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους 
θα ακολουθηθεί από τούδε και στο εξής ένα υβριδικό μο-
ντέλο εργασίας που θα συνδυάζει την εξ αποστάσεως ερ-
γασία με τη διά ζώσης. Τις περισσότερες πιθανότητες να 
μη βρεθούν στο ταμείο ανεργίας, θα έχουν όσοι απαρ-
τίζουν το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό υψηλής 
κατάρτισης και μόρφωσης, όπως επισημαίνουν οι γνωρί-
ζοντες. Στη μετα-κορωνοϊού εποχή τα επαγγέλματα που  
θα βρίσκονται σε ζήτηση είναι τα εξής:

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ
Καταρχάς να διευκρινίσουμε, ότι η βιοστατιστική (γνω-

στή και ως βιομετρία) είναι η εφαρμογή των στατιστικών 
μεθόδων στη βιολογία και συνηθέστερα στην ιατρική. 
Επειδή οι ερευνητικές υποθέσεις και σενάρια στις επι-
στήμες της βιολογίας και της ιατρικής είναι ποικίλες, η 
βιοστατιστική συμπεριλαμβάνει γενικότερα κάθε ποσο-
τική, και όχι μόνο στατιστική, προσέγγιση που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, δήθεν για να απαντήσει σε ερευνητικά 
ερωτήματα ή να ελέγξει την ορθότητα επιστημονικών 
θεωριών, υποθέσεων και σεναρίων. Ο Σχεδιασμός και η 
ανάλυση των κλινικών δοκιμών είναι ίσως η περισσότερο 
γνωστή εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων στην ιατρι-
κή. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς, για ποιο λόγο θα είναι 
όλο και πιο απαραίτητοι οι βιοστατιστικοί στο μέλλον. Οι 
συγκεκριμένοι επιστήμονες μπορούν να απασχοληθούν 
είτε σε ιδιωτικές φαρμακευτικές και γενικότερα ιατρικές 
εταιρείες, είτε σε σχετικούς κρατικούς φορείς.

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
Όπως όλα δείχνουν, η τηλεκπαίδευση ήρθε για να μεί-

νει και όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες μαθητών και 
φοιτητών την περίοδο της πανδημίας. Στα πανεπιστήμια 
για παράδειγμα, παρακολουθούν πλέον τις διαλέξεις μα-
κράν περισσότεροι φοιτητές σε σχέση με τα αμφιθέατρα, 
αφού οι νέοι μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα 
από το κινητό τους όπου κι αν βρίσκονται, γλυτώνοντας 

και το χρόνο να πάνε και να έρθουν στο πανεπιστήμιο. 
Οπότε, τα στελέχη που θα καταρτιστούν στις νέες αυτές 
μαθησιακές διαδικασίες θα έχουν προφανώς μεγαλύτε-
ρη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την οικονομι-
κή επίπτωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας – πόσο 
πιο επίκαιρο. Οι αναλογιστές παρέχουν έγκυρες εκτιμή-
σεις για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα ασφάλειας, με 
έμφαση στην πολυπλοκότητά τους, τα μαθηματικά τους, 
και τους μηχανισμούς τους. Αξιολογούν μαθηματικά την 
πιθανότητα των γεγονότων και ποσοτικοποιούν τις ενδε-
χόμενες εκβάσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
οικονομικές απώλειες που συνδέονται με αβέβαια ανε-
πιθύμητα γεγονότα. Δεδομένου ότι πολλά γεγονότα δεν 
μπορούν να αποφευχθούν (όπως π.χ. ο θάνατος), είναι 
χρήσιμο να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 
οικονομικών επιπτώσεών τους, όταν αυτά συμβαίνουν. 
Το επάγγελμα του αναλογιστή κατατάσσεται σταθερά ως 
ένα από τα πιο επιθυμητά σε πάρα πολλές μελέτες.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Unmanned Aircraft 
Vehicle – UAV) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
τα τελευταία χρόνια για διάφορες δραστηριότητες, από 
την κατόπτευση χώρων και την εικονοληψία, μέχρι την 
πρόγνωση του καιρού. Μάλιστα, άπαντες ομονοούν ότι 
η συγκεκριμένη τεχνολογία θα αξιοποιηθεί όσο περνά-
νε τα χρόνια σε ακόμη περισσότερους τομείς, οπότε θα 
υπάρχει ζήτηση για εξειδικευμένους χειριστές drones. 
Ειδικότερα, μελετάται μεταξύ άλλων η μελλοντική χρή-
ση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για ειρηνικούς σκο-
πούς, όπως είναι η μεταφορά φαρμάκων, βιολογικών 
υλικών για ιατρικές εξετάσεις και τροφίμων, από και 
προς δύσβατες περιοχές, αξιοποιώντας τις μελέτες και 
την τεχνολογία η οποία τείνει να καθιερωθεί υπό τον όρο 
MatterNet αναφερόμενη στην εφαρμογή αυτόματου 
τρόπου μετακίνησης υλικών.

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –  
ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ  
Έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της υγιεινής και της κα-

ταλληλότητας τροφίμων, ποτών, και χώρων σε εστιατό-
ρια, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, καταστή-
ματα και άλλους επαγγελματικούς χώρους. 
Ειδικότερα, ασκεί υγειονομικό έλεγχο σε σχολεία, νοσο-

κομεία, εργασιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις 

Αυτή την Κυριακή 14 Μαρτίου "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" B' ΜΕΡΟΣ
Με τη δημοσιογράφο - συγγραφέα Ιουστίνη Φραγκούλη

Συμμετέχουν: 
Μαίρη Ντέρος, Δημοτική Σύμβουλος Park-Extension
Αγλαΐα Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος Chomedey
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Ομοσπονδιακή Βουλευτής St-Laurent
Άννυ Κουτράκη, Ομοσπονδιακή Βουλευτής Vimy
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ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κυριακή: 7:30 το πρωί  και  9 το βράδυ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 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 πρωί και 4:30  το απόγευμα

Κυριακή: 3:30 το πρωί

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Καλημέρα  
Πατρίδα
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και καταστήματα, και παρέχει υπηρεσίες 
στους φορείς προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Επίσης, ελέγχει την καταλληλότητα 
των τροφίμων και των ποτών στους χώ-
ρους παραγωγής, επεξεργασίας και συ-
ντήρησής τους. 

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνο-
νται αυτοψίες και διαδικασίες ελέγχου 
για την έκδοση αδειών λειτουργίας κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
τη διεξαγωγή απολυμάνσεων, μυοκτονι-
ών και απεντομώσεων, τη σύνταξη σχετι-
κών εκθέσεων για κάθε είδους επιχειρή-
σεις, τη διεξαγωγή δειγματοληψιών για 
μικροβιολογική – χημική ανάλυση νερών. 
Ακόμη, ασχολείται με την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε θέματα 
δημόσιας υγείας, τη δραστηριοποίηση 
στον τομέα πωλήσεων προϊόντων δημόσι-
ας υγείας (χλώριο).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως αντικείμενο, ο data scientist όπως 

αποκαλείται στην αγγλική γλώσσα, έχει τη 
συλλογή και την ανάλυση δεδομένων με 
τις πολυεπιστημονικές γνώσεις του, για 
να προσφέρει λύσεις μέσω αλγόριθμων 
σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. 

Πρέπει να έχει τις στατιστικές γνώσεις 
και τις δεξιότητες πληροφορικής που 
απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων και θεωρούνται θησαυρός, 
για τις εταιρείες που επιθυμούν να αυξή-
σουν τις δραστηριότητές τους.

Κατά κάποιο τρόπο, η δουλειά του είναι 
πρώτα να κατανοεί τις υπάρχουσες επι-
χειρηματικές διαδικασίες και στη συνέ-
χεια να προσδιορίζει τα υποκείμενα προ-
βλήματα και να αναζητεί λύσεις μέσω των 
τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα 
για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, 
ώστε να αυξηθούν τα κέρδη. Η επιστήμη 
δεδομένων αποτελεί τη συνέχεια επιστη-
μών όπως η στατιστική, η ανάλυση προ-
γνωστικών (predictive analytics), η μηχα-
νική μάθηση (machine learning) και η εξό-
ρυξη δεδομένων (data mining).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  

Η δημιουργία ρομπότ που θα διευκολύ-
νουν την καθημερινότητά μας, είναι ένα 
επάγγελμα που προφανώς έχει μέλλον. 
Ο μηχανικός ρομποτικής φτιάχνει λοιπόν 
ρομπότ για να βοηθήσουν τους ανθρώ-
πους να εκτελέσουν καθήκοντα που είτε 
δεν μπορούν να κάνουν, είτε προτιμούν 
να μην ολοκληρώσουν. Κυρίως, τα ρο-
μπότ αυτά είναι απλά μηχανήματα που 
βοηθούν να κάνουν τις εργασίες ασφα-

λέστερες και ευκολότερες. Επειδή ελέγ-
χονται από υπολογιστές, θεωρούνται 
αποτελεσματικά, ειδικά στη μεταποιητική 
βιομηχανία.
Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες αξιο-

ποιούνται σε τομείς όπως οι μεταφορές, 
η βιομηχανική παραγωγή και η ιατρική. 
Για παράδειγμα, πολλές χειρουργικές 
επεμβάσεις γίνονται πλέον από ρομπότ, 
τα οποία χειρίζονται ειδικοί μέσω μιας 
κονσόλας. Οι στατιστικές των γραφείων 
εργασίας υποστηρίζουν, ότι η μηχανολο-
γία που περιλαμβάνει ρομποτικούς μη-
χανικούς, θα καταγράφει κατά μέσο όρο 
ετήσια αύξηση της απασχόλησης κατά 4% 
τουλάχιστον μέχρι την επόμενη δεκαετία.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εστι-

άζει σε οτιδήποτε αφορά το σχεδιασμό, 
τη σύνθεση και την ανάπτυξη των υλικών 
που αξιοποιούνται σε πλήθος τεχνολογι-
κών εφαρμογών. Από βιοσυμβατικά υλικά 
με εφαρμογές στον τομέα της υγείας, μέ-
χρι νανοϋλικά που μπορούν να αξιοποιη-
θούν μέχρι και στο διάστημα. 

Κατανοεί το πώς η επεξεργασία και η 
σύνθεση ενός υλικού επηρεάζουν τη δομή 
του και πώς αυτό συνδέεται με τις ιδιό-
τητες του υλικού και τις επιδόσεις του. Η 
επιστήμη των υλικών ασχολείται επίσης 
με την αστοχία των υλικών και την κατα-
νόηση των φυσικών μηχανισμών που οδη-
γούν σε αυτή. Ένας μηχανικός υλικός είναι 
πλέον απαραίτητος στον τομέα της ενέρ-
γειας, της δόμησης της αεροναυπηγικής 
της μεταλλουργίας ή της βιοϊατρικής.

3D DESIGNER   
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η σχε-

δίαση και η κατασκευή κινούμενων σχε-
δίων για εμπορικούς και διαφημιστικούς 
λόγους. Το λεγόμενο computer animation 
(τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια μέσω 

υπολογιστή), είναι μια τεχνική που γνώ-
ρισε αλματώδη πρόοδο την τελευταία δε-
καετία, αξιοποιώντας ίσως περισσότερο 
από κάθε άλλο τομέα της πληροφορικής 
την αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας 
των επεξεργαστών. 

Έτσι, ο συγκεκριμένος ειδικός δημιουρ-
γεί τρισδιάστατα (3D) κινούμενα σχέδια 
με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, που εκμεταλ-
λεύονται την ικανότητα του ανθρώπινου 
ματιού να συγκρατεί στον αμφιβληστρο-
ειδή την εικόνα, ακόμα και όταν αυτή έχει 
εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο. 
Ο δημιουργός τρισδιάστατων κινουμέ-

νων σχεδίων δε χρησιμοποιεί πραγματικές 
εικόνες αλλά εικονικές προσομοιώσεις, τα 
λεγόμενα μοντέλα wireframe. Πρόκειται 
για μαθηματικές αναπαραστάσεις των 
ψηφιακών ηρώων, οι οποίες καθορίζουν 
το σχήμα τους με τη βοήθεια γραμμών ή 
βελών. 
Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία του 

μοντέλου με βάση μια τράπεζα δεδομέ-
νων. Η προσθήκη χρωμάτων και προο-
πτικής γίνεται σε δεύτερο στάδιο, με τη 
βοήθεια ειδικών προγραμμάτων σκιοφω-
τισμού.

© Newsbeast.gr
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Το Λαύριο οδηγεί 
την... κούρσα

Πλήρης ήταν η 16η αγωνιστική του 
ελληνικού πρωταθλήματος της Α1 

μπάσκετ, με τις νίκες των δύο εκ των 
τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης, να 
κάνουν... αίσθηση. 

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ο ΠΑΟΚ 
επικράτησε του Προμηθέα με 81-78, 
έχοντας σε μεγάλη ημέρα τον Έλστον 
Τέρνερ, που τελείωσε το παιχνίδι με 28 
πόντους (6/8 δίποντα και 4/5 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 34-27, 56-51, 
81-78

ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ο Ηρακλής έφυγε με 
τεράστιο διπλό (70-79) κάνοντας την 
ανατροπή στην τελευταία περίοδο επί 
της τοπικής ομάδας. 
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και με 

διψήφιες διαφορές, όμως ένα σερί 9-0 
στο πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας πε-
ριόδου, από τον Ηρακλή, άλλαξε τη ροή 
της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμε-
νους να έχουν καλύτερες επιλογές στο 
φινάλε και να φτάνουν στην τελική επι-
κράτηση.
Τα δεκάλεπτα: 24-14, 41-35, 58-53, 
70-79

16η αγωνιστική 
ΑΕΚ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 98-76 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ 70-79 
ΠΑΟΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 81-78 
ΑΡΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ 70-52
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 82-95 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΥΡΙΟ 88-89

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

13η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ 54-76

15η αγωνιστική
ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 83-77 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 16 αγώνες)

01] ΛΑΥΡΙΟ  28 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 
03] ΑΕΚ   26 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  25 
05] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 23 
06] ΠΑΟΚ  23 
07] ΗΡΑΚΛΗΣ  22 
08] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 22 
09] ΑΡΗΣ  22 
10] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 22 
11] ΛΑΡΙΣΑ  20 
12] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  20 
 
• ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ΑΠΟ 15 ΑΓΩΝΕΣ 
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  
   ΑΠΟ 14 ΑΓΩΝΕΣ

 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

2η αγωνιστική
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Προερχόμενος από τη 
σπουδαία εκτός έδρας 

νίκη με 3-2 επί του Ιωνικού, ο 
Εργοτέλης συνέχισε τις εξαιρε-
τικές εμφανίσεις και επιβλήθη-
κε – στο πλαίσιο της 13ης αγω-
νιστικής – με το εντυπωσιακό 6-0 της Δό-
ξας Δράμας εντός έδρας, σημειώνοντας 
παράλληλα την 3η συνεχόμενη νίκη του 
στο πρωτάθλημα της Football League 2.
Με μια εμφάνιση στην Πάτρα που δεί-

χνει ότι είναι φτιαγμένος για μεγάλα 
πράγματα, ο Διαγόρας Ρόδου «απέδρα-
σε» από την Αγυιά (1-0) και βλέπει άνο-
δο. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν 
ξανά στη δεύτερη θέση με 26 
βαθμούς, δύο λιγότερους από τον 
πρωτοπόρο Εργοτέλη, ενώ από 
την άλλη οι γηπεδούχοι παρέμει-
ναν στους 18 βαθμούς και έπεσαν 
πέμπτοι. 
Οι Πατρινοί στο πρώτο ημίχρο-

νο δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν 
το ρυθμό τους και παρουσίασαν 
κακή εικόνα. 
Στο δεύτερο μέρος, κυριάρχη-

σαν, όμως τα δύο καλά σουτ των 
Μπάτροβιτς και Κουσκουνά στα-
μάτησαν στο δοκάρι.
Μετά από δύο συνεχόμενες νί-

κες, ο Λεβαδειακός κόλλησε στο 
0-0 στα Χανιά ενάντια στην τοπι-
κή ομάδα και παρότι έφτασε τις 
πέντε αγωνιστικές δίχως ήττα στη 
Super League 2, έμεινε ακόμη πιο 
πίσω από τον πρωτοπόρο, Εργοτέ-
λη, που βρίσκεται στο +4. 

Οι Βοιωτοί είχαν την κατοχή 
της μπάλας και τις ευκαιρίες, 
ωστόσο δεν κατάφεραν να πα-
ραβιάσουν την εστία του Κου-
τζαβασίλη, με το τελικό αποτέ-
λεσμα να διατηρεί την κρητική 

ομάδα στο -2 από την 6η θέση της 
βαθμολογίας που οδηγεί στα πλέ-
ι-οφ. Την ίδια ώρα, επίσης δίχως 
τέρματα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 
ο Απόλλων Λάρισας με τα Τρί-
καλα. Οι γηπεδούχοι έπιασαν με 
το βαθμό τη Δόξα Δράμας στην 
9η θέση, ενώ οι Τρικαλινοί από 

τη μεριά τους έμειναν δίχως νίκη για 
έβδομη συνεχόμενη αγωνιστική. Τέλος, 
σημαντική νίκη -και πρώτη του στην κα-
τηγορία- πήρε και ο έτερος σύλλογος της 
Κρήτης, ο ΟΦ Ιεράπετρας, που επικράτη-
σε με 3-2 του Καραϊσκάκη στην Άρτα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ 1-3

Πεντάλεπτος... εφιάλτης!
Σε ένα ματς που 

πήγαν όλα λάθος, 
ο Ολυμπιακός κατέρρευσε σε 
ένα πεντάλεπτο και γνώρισε 
την ήττα με 3-1 από την Άρσε-
ναλ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο 
πρώτο παιχνίδι της φάσης των 
«16» του Europa League. 
Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως 

φωνάζουν έντονα για επιθε-
τικό φάουλ στο 1-2, κάτι που 
στο τηλεοπτικό ριπλέϊ φαίνεται 
πως ισχύει. Όπως και νά ‘χει, 
ζητείται πλέον... θαύμα για την 
ομάδα του Μαρτίνς στη ρεβάνς 
για να πάρει την πρόκριση ο 
Ολυμπιακός...
Η ελληνική ομάδα λύγισε από 

τα προβλήματα που ξεκίνησαν 
πριν την έναρξη του ματς, με τη 
μη συμμετοχή του Μπα πέντε 
λεπτά πριν τη σέντρα, που οδή-
γησε σε άμυνα ανάγκης και κο-
ρυφώθηκαν μέσα στο παιχνίδι, 
αφού οι «ερυθρόλευκοι» πλή-
ρωσαν τα λάθη τους.
Τραγικό λάθος από Ρέα-

μπτσιουκ αλλά και Σα στο 1-0 
των «κανονιέρηδων», ενώ η 
απάντηση του Ελ Αραμπί δεν 
ήταν ικανή να γλιτώσει τον 
Ολυμπιακό, που κατέρρευσε 

στο φινάλε και δέχθηκε δύο 
γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Ελέγχεται ο Γερμανός διαιτη-

τής Σιέμπερτ, στο δεύτερο γκολ 
των Άγγλων, αφού φαίνεται να 
υπάρχει επιθετικό φάουλ του 
Γκάμπριελ πάνω στον Εμβιλά, 
για το οποίο σωστά φωνάζουν 
οι «ερυθρόλευκοι».
Η ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη 

(18/3) στο Λονδίνο.

Προημιτελικά χωρίς Μέσι και Ρονάλντο!

Μπ ο ρ ο ύ -
σια Ντόρ-

τμουντ, Γιουβέ-
ντους, Παρί Σεν 

Ζερμέν και Λίβερπουλ, είναι 
οι 4 πρώτες ομάδες που 
πήραν την πρόκριση για τα 
προημιτελικά του Τσάμπι-
ονς Λιγκ, μετά τα αποτελέ-
σματα των επαναληπτικών 
αγώνων (9-10/3).
Όμως το γεγονός είναι, ότι 

για πρώτη φορά μετά από 
16 χρόνια, τόσο ο Λιονέλ 
Μέσι, όσο και ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο, δε θα αγωνι-
στούν με την ομάδα τους 
στην προημιτελική φάση 
του θεσμού! Όπως αναφέ-
ρει η ιταλική εφημερίδα 
Gazzetta dello Sport, για 15 

χρόνια τουλάχιστον ένας 
από τους δύο, Μέσι ή Ρο-
νάλντο, έδινε το παρόν με 
την ομάδα του στη φάση 
των «8» του Champions 
League.
Στο αγωνιστικό «κομμάτι», 

το παιχνίδι που ξεχώρισε 
ήταν αυτό της Γιουβέντους 
με την Πόρτο. 
Οι Ιταλοί ισοφάρισαν το 

σκορ του πρώτου αγώνα (2-
1), πήγαν το παιχνίδι στην 
παράταση, όμως η... επτά-
ψυχη Πόρτο των 10 παι-
κτών (απόβολή Ταρεμί στο 
54΄) πήρε την πρόκριση, με 
το γκολ-φάουλ του Ολιβέ-
ιρα στι 115΄να τη στέλνει 
στους «8» του Τσάμπιονς 
Λιγκ!!

«Εξάσφαιρος» Εργοτέλης!
Η ομάδα της Κρήτης διέλυσε με 6-0 τη Δόξα Δράμας και απέδειξε 
ότι είναι φαβορί για άνοδο στη μεγάλη κατηγορία | Για μεγάλα... 
πράγματα ο Διαγόρας | «Σκόνταψε» στα Χανιά ο Λεβαδειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 13 αγώνες)

01] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ   28 (18-6)
02] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ  26 (12-6)
03] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  24 (16-7)
04] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  22 (15-11)
05] ΞΑΝΘΗ   20 (10-8)
06] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ   18 (12-7)
07] ΤΡΙΚΑΛΑ   15 (10-10)
08] ΧΑΝΙΑ   15 (7-8)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  11 (5-8)
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  11 (7-19)
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ    7 (11-19)
12] ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ   7 (8-22) 
• 12 αγώνες: Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
14η αγωνιστική 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 
07:45 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
07:45 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
07:45 | ΧΑΝΙΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
07:45 | ΤΡΙΚΑΛΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
08:45 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΞΑΝΘΗ
08:45 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΞΑΝΘΗ 1-1
(65΄Πλατέλλας - 68΄Γκαρθία)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 6-0
(7΄Τσέλιος, 49΄Κόνραντ, 
64΄Μανουσάκης, 72΄, 85΄Πατρινός, 
81΄Μπουρσελής)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-3
(7΄Λόβριτς, 53΄Δούμτσιος -  
20΄, 65΄Κούστα, 40΄Χιντζίδης)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 0-1
(30΄Λινάρδος)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0
ΧΑΝΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(εξ αναβολής / 10.3.2021)

ΞΑΝΘΗ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 1-0
(31΄Σχρόιγεν)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ
(με έντονα γράμματα οι ομάδες που προκρίθηκαν |  

σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα)

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΣΕΒΙΛΛΗ 2-2 (3-2)
(35΄, 54΄πέν. Χάαλαντ - 69΄, 96΄ Ελ Νεσίρι)

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΠΟΡΤΟ 3-2 (παρ.), 2-1 (κ.αγ.) | (1-2)
(49΄, 63΄Κιέζα, 117΄Ραμπιό - 19΄πέν., 115΄ Ολιβέιρα)

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1-1 (4-1)
(31΄πέν. Μπαπέ - 37΄Μέσι)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΛΕΙΨΙΑ 2-0 (2-0)
(71΄Σαλάχ, 74΄Μανέ)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» | Α΄ ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ

ΑΓΙΑΞ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3-0
(62΄Κλάασεν, 82΄Τάντιτς, 
92΄Μπρόμπεϊ)
ΔΥΝΑΜΟ Κ. - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0-2
(30΄Τόρες, 52΄Αλμπιόλ)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΙΛΑΝ 1-1
(50΄Ντιαλό - 92΄Κιάερ)
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1-1
(7΄Στάντσιου - 36΄Χελάντερ)
ΓΡΑΝΑΔΑ - ΜΟΛΝΤΕ 2-0  
(26΄Μολίνα, 76΄Σολδάδο)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ 1-3
(58΄Ελ Αραμπί - 34΄Οντεγκαρντ, 
79΄Γκάμπριελ, 85΄Ελνένι)
ΡΟΜΑ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3-0
(23΄ Πελεγκρίνι, 73΄Ελ- 
Σαράγουι, 77΄Μαντσίνι)
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ. 2-0
(25΄, 70΄ Κέιν)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΦΗ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 2-3
(2΄Στάϊκος, 74΄πέν. Γκουζμάν -  
29΄πέν., 84΄Ντουρμισάι, 63΄Ακούνια)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1-1
(19΄Μανούσος - 76΄Αλί Μπαμπά)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
(19΄Μιλιντσεάνου)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 3-0
(8΄Μπρουμά, 10΄Φορτούνης,  
34΄Ελ Αραμπί)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-0
(75΄Αριγίμπι)
ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 2-2
(87΄ Ίνγκασον, 94΄πέν. Βιεϊρίνια - 
26΄Μπερτόλιο, 69΄Μάνος) 
ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-0
(7΄, 25΄Ανσαριφάρντ)

21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (εξ αναβολής)  
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 2-1
(34΄Αντέτζο, 88΄Ντέλετιτς -  
45+1΄αυτ. Επασί)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 25 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  64 (61-12)
02] ΑΡΗΣ   48 (33-16)
03] ΑΕΚ    48 (41-28)
04] ΠΑΟΚ  47 (48-24)
05] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  42 (27-24)
06] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 42 (28-18)
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  30 (25-32)
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28 (22-26)
09] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 27 (24-35)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  25 (25-35) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  22 (14-38)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20 (13-31)
13] ΟΦΗ  19 (22-42)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   16 (17-39)

** 1-6 ΠΛΕΪ ΟΦ | 7-14 ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

ΣΚΟΡΕΡΣ

18 ΓΚΟΛ|ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10 ΓΚΟΛ|ΜΠΑΡΑΛΕΣ|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
10 ΓΚΟΛ|ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ|ΑΕΚ
9   ΓΚΟΛ|ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ|ΠΑΟΚ
9   ΓΚΟΛ|ΔΟΥΒΙΚΑΣ|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
26η αγωνιστική 

(τελευταία κανονικής περιόδου)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
(όλα τα παιχνίδια στις 13:00)

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ-ΟΦΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΩ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

«Μάχη» για τη δεύτερη θέση
Τα πάντα ανοιχτά ανάμεσα σε ΑΡΗ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Καλά κρατεί η μάχη για το καλύτερο 

πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις της 
ελληνικής Σούπερ Λιγκ, μία αγωνιστική 
πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης 

στο γήπεδο της Τούμπας μπορούσε να 
πάρει καλή διαφορά ενόψει πλέι οφ με 
τη νίκη που κρατούσε στα χέρια του έως 
το 87΄, όμως τελικά ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το 
0-2 σε 2-2 κι έτσι παρέμεινε στον 1 βαθ-
μό η διαφορά τους.
Στις νίκες επέστρεψε η ΑΕΚ, μετά τις 

δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Αστέρα 
και Παναθηναϊκό. Με δύο γκολ του Αν-
σαριφάρντ, η Ένωση πήρε από το πρώ-
το ημίχρονο το «τρίποντο» κόντρα στον 
Απόλλων Σμύρνης και «έπιασε» τον Άρη 
στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός, μερικά 24ωρα πριν από 
την πρώτη «μάχη» κόντρα στην Άρσεναλ 
δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να επι-
κρατήσει με 3-0 της Λαμίας σε ένα ματς 
που… ολοκληρώθηκε πριν τη συμπλήρω-
ση 20 λεπτών όταν το σκορ ήταν ήδη στο 
2-0.
Από το κακό στο… χειρότερο ο Πανα-

θηναϊκός, που έχασε ξανά από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα και υποχώρησε στην 6η θέση 
ισόβαθμος με τον Αστέρα Τρίπολης. 
Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» φαίνεται να έχει 

πάρει τον… αέρα του Παναθηναϊκού, 
εφόσον πέτυχε επί του αντιπάλου του 
3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια (2 για το 
Κύπελλο και μία για το πρωτάθλημα) σε 
διάστημα 17 ημερών!
Στην μάχη της ουράς, ο Παναιτωλικός 

σε ένα παιχνίδι που δε διεκδικεί δάφνες 
ποιότητας πήρε τεράστια νίκη στο Αγρί-
νιο, κερδίζοντας με 1-0 το Βόλο. 
Έτσι πλέον, οι Αγρινιώτες εκτός από τη 

Λάρισα, έβαλαν «από κάτω» στη βαθμο-
λογία και τον ΟΦΗ, όμως τους προσπέ-
ρασε η Λαμία, η οποία στο εξ αναβολής 
παιχνίδι της Τετάρτης 10/3, νίκησε στην 
έδρα της τη Λάρισα με 2-1, χάρη σε ένα 
τέρμα του πρώην «Λαρισαίου» Ντέλετιτς 
στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης!
Να σημειωθεί ότι, η κανονική διάρκεια 

του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται την 
Κυριακή 14/3, ενώ την επόμενη μέρα 
(Καθαρά Δευτέρα) θα διεξαχθεί η κλήρω-
ση (μέσω τηλεδιάσκεψης) για τα Πλέι-οφ 
και Πλέι-άουτ του πρωταθλήματος.

© iefimerida.gr 

Οι αριθμοί της 25ης αγωνιστικής

Η τελευταία αγωνιστική απομένει 
για να ολοκληρωθεί η κανονική δι-

άρκεια του πρωταθλήματος, όπου είναι 
πλέον γνωστή η σύνθεση της εξάδας των 
πλέι οφ όπως και αυτή της οκτάδας των 
πλέι άουτ.

Και από αυτή την αγωνιστική ξεχωρίσα-
με ενδιαφέροντες αριθμούς…
200... συμμετοχές στη Super League 

έφτασε ο Χρήστος Λισγάρας του Απόλ-
λωνα Σμύρνης. Αν και ο Γιαννιώτης 
αμυντικός μέχρι τα 25 χρόνια του έπαι-
ζε στις χαμηλότερες κατηγορίες, από το 
2011 παίζει ανελλιπώς στη Super League. 
Έφτασε τα 200 παιχνίδια στη 10η σεζόν 
του. Έχει 41 με το Λεβαδειακό, 3 με τον 
Αστέρα Τρίπολης, 134 με την Ξάνθη και 
22 με τον Απόλλωνα.
100... επίσημους αγώνες με τη φανέλα 

του Παναθηναϊκού έφτασε ο Σωκράτης 
Διούδης, αλλά δεν μπόρεσε να το συν-
δυάσει με επιτυχία. Έχει 87 αγώνες στη 
Super League και 13 στο Κύπελλο Ελλά-
δας. Σε 37 από τους 100 δε δέχτηκε γκολ.
6... γκολ σε βάρος του Απόλλωνα Σμύρ-

νης έχει πετύχει ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, 
περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στη 

Super League. Πέτυχε δύο στον πρώτο 
γύρο, δύο την προηγούμενη αγωνιστική 
και άλλα δύο το Δεκέμβρη του 2017 με 
τον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός επιθετικός ξε-
πέρασε και τα 40 γκολ στη Super League.

 © slgr.gr

100 νίκες ο Πέδρο Μαρτίνς
Ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα νίκη 

επί της Λαμίας και ο Πέδρο Μαρτίνς 
έφτασε τις 100 στον πάγκο του Ολυμπια-
κού σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Πορτογάλος τεχνικός έγινε ο τρίτος 

άνθρωπος που το καταφέρνει στα χρόνια 
της Α’ Εθνικής, από το 1959 και μετά δη-
λαδή.
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει 144 και ο 

Τάκης Λεμονής 111 με περισσότερα παι-
χνίδια και παρουσία μεγαλύτερου δια-
στήματος.
Ο Πορτογάλος έφτασε μάλιστα 

τις 72 νίκες στη Super League, φτά-
νοντας τον Λάκη Πετρόπουλο, ενώ 

έχει 91 αγώνες στην κατηγορία, ξε-
περνώντας τον Ερνέστο Βαλβέρδε. 

ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
Πρωτάθλημα: 72 νίκες / 91 αγώνες
Κύπελλο: 12 νίκες / 18 αγώνες
Ευρώπη: 16 νίκες / 38 αγώνες
Σύνολο: 100 νίκες / 147 αγώνες

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ

1. Ντούσαν Μπάγεβιτς 144
2. Τάκης Λεμονής 111
3. Πέδρο Μαρτίνς 100
4. Ερνέστο Βαλβέρδε 92
5. Λάκης Πετρόπουλος 91

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ  
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1. Ντούσαν Μπάγεβιτς 107
2. Τάκης Λεμονής 77
3. Πέδρο Μαρτίνς 72
4. Λάκης Πετρόπουλος 72
5. Ερνέστο Βαλβέρδε 69

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1. Ντούσαν Μπάγεβιτς 138
2. Τάκης Λεμονής 107
3. Λάκης Πετρόπουλος 107
4. Πέδρο Μαρτίνς 91
5. Ερνέστο Βαλβέρδε 90

© slgr.gr

Ο ΟΦΗ έχει… ξεχάσει τι 
σημαίνει νίκη στη Super 

League. Η ομάδα της Κρήτης ση-
μείωσε την 9η συνεχόμενη ήττα 
της για το πρωτάθλημα, ενώ η 
τελευταία φορά που πανηγύρισε 
το… τρίποντο, ήταν στις 7 Ιανου-
αρίου 2021, στο εντός έδρας 2-0 
επί της Λαμίας. Έκτοτε δεν έχει 
νικήσει σε καμία διοργάνωση, 
ενώ στο πρωτάθλημα έχει 9 ήτ-
τες και μία ισοπαλία (0-0 με τον 
Ατρόμητο στο Περιστέρι).

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Μάρτιος 2021

Την Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 
μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΚΜΜ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom. 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, την προσευχή και την 
έγκριση των Πρακτικών της προηγούμενης Συνεδρία-
σης του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας 
Κριλής συνέχισε την αναφορά του. 

Αναφορά Προέδρου

Ο Πρόεδρος άρχισε την αναφορά του σε μελαγχολι-
κό τόνο με μια ανακοίνωση για την πρόσφατη απώ-
λεια του κ. Κωνσταντίνου Λαγούρου, που ήταν Άρχων 
Πρωτοψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο κ. 
Λαγούρος υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης στις εκκλησίες 
μας, Κοίμηση της Θεοτόκου και Ευαγγελισμός της Θε-
οτόκου επί 40 χρόνια. “Δεν ήταν μόνο πρωτοψάλτης 
αλλά ήταν και δάσκαλος και σοφός κι έμπιστος φίλος 
σε πολλούς από εμάς. Η φωνή του ήταν χαρισματική, 
μια φωνή που ανέβαζε τις προσευχές μας και θερά-
πευε ψυχικά χιλιάδες πιστούς στο Μοντρεάλ. Είναι μια 
απώλεια για την παροικία μας και θα μας λείψει πολύ”, 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κριλής. Στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος, στο ίδιο ύφος, ανακοίνωσε την απώλεια 
του συναδέλφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και φί-
λου κ. Ηλία Μακρή. “Ο κ. Μακρής έφυγε από τη ζωή 
την περίοδο που βρισκόταν σε άδεια απουσίας από 
το Συμβούλιο. Είχα επικοινωνήσει προσωπικά μαζί 
του, γνωρίζοντας πως είχε κάποιες δυσκολίες με την 
υγεία του και με είχε παρακαλέσει για αυτή την άδεια. 
Είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια την ΕΚΜΜ και ήταν 
πάντα διαθέσιμος να προσφέρει τον χρόνο του εθε-
λοντικά στην Κοινότητα. Θα τον θυμόμαστε σαν έναν 
άνθρωπο που αγάπησε την Κοινότητά μας και που 
πάντοτε μιλούσε από τα βάθη της καρδιάς του. Ο κ. 
Μακρής ήταν ένας απλός άνθρωπος και η οικογένειά 
του παρακάλεσε να σεβαστούμε την απλότητά του και 
να μην κάνουμε επιπλέον ανακοινώσεις” είπε ο Πρόε-
δρος, συμπληρώνοντας πως θα μείνει για πάντα στη 
σκέψη μας. Ακολούθως, ζήτησε από τους παρευρισκο-
μένους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. 

Προχωρώντας στις υποθέσεις της Κοινότητας, ο Πρό-
εδρος ανακοίνωσε ότι ο επόμενος επιλαχών στις εκλο-
γές, κ. Γεώργιος Κανελλάκης, έχει ειδοποιηθεί και έχει 
δεχτεί την κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, 
πρόκειται να ορκιστεί σύντομα και να παρευρίσκεται 
στη επόμενη τακτική Συνεδρίαση που θα πραγματο-
ποιηθεί τον Απρίλιο. 

Συνεχίζοντας την αναφορά του, ο Πρόεδρος της 
ΕΚΜΜ μίλησε για δύο σπουδαίες διαδικτυακές συνα-
ντήσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 8 
Μαρτίου, όπου ο Πρόεδρος είχε την τιμή, μαζί με τον 
Εντιμότατο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ 
Μιχάλη Γαβριηλίδη, να συνυποδεχτεί την Αυτής Εξοχό-
τητα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, τη νέα Πρέσβειρα της 
Ελλάδας στον Καναδά, να τη συστήσει στους ηγέτες 
διαφόρων ελληνικών οργανισμών της Παροικίας μας 
καθώς και σε πολιτικούς ελληνικής καταγωγής. Στην 
διαδικτυακή αυτή συνάντηση είχαν προσκληθεί και οι 
εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως πα-
ρατηρητές. Η δεύτερη συνάντηση είχε προγραμματι-
στεί για την Τετάρτη, 10 Μαρτίου, όπου ο Πρόεδρος 
θα παρουσιάσει μαζί με τον κ. Guy Ouelette, μέλος της 
Εθνικής Συνέλευσης του Κεμπέκ, ένα εικονικό σεμινά-
ριο, με μια ομάδα γιατρών από το Centre intégrée de 
santé et de services sociaux, οι οποίοι θα μας δώσουν 

μια πλήρη ενημέρωση με πρόσφατες πληροφορίες για 
τον COVID-19 και τους εμβολιασμούς. “‘Έχουμε προ-
σκαλέσει διάφορες ομάδες από την ΕΚΜΜ και από την 
Παροικία, να συμμετάσχουν και να πληροφορηθούν 
από αυτή τη συνάντηση” είπε ο κ. Ανδρέας Κριλής 

Σχετικά με τον προγραμματισμό για τις εκδηλώσεις της 
25ης Μαρτίου, ο πρόεδρος ανέφερε πως συνεχίζονται 
κανονικά για να προσθέσει πως: “Τα σχέδιά μας έχουν 
φυσικά μειωθεί λόγω του COVID-19, αλλά κάνουμε το 
καλύτερο για τον εορτασμό. Στις 25 Μαρτίου θα έχουμε 
μια εικονική παρέλαση στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης από διάφορα σχολικά παραρτήματα. Παρακαλού-
με τους γονείς με παιδιά στο σπίτι να τα ντύσουν με 
εθνικές στολές και να μας στείλουν σχετικές φωτογρα-
φίες, βίντεο και άλλο υλικό ώστε να το κοινοποιήσου-
με στο διαδίκτυο. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Μολύβια 
στον Αέρα”, με την υποστήριξη του MIKE FM, θα πα-
ρουσιάσει πρόγραμμα μιας ώρας με πατριωτικά τρα-
γούδια, ποιήματα και ομιλίες από τα παιδιά των σχολεί-
ων μας”. Στην συνέχεια μίλησε για την πρόσκληση που 
έχει δεχθεί για να συμμετέχει σε μια τελετή για την 25η 
Μαρτίου που διοργανώνει ο δήμος του Λαβαλ. Επίσης, 
μίλησε για την Πανηγυρική Δοξολογία η οποία φέτος 
θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου, στον Ι. Ναό Ευ-
αγγελισμού της Θεοτόκου. Τέλος, στις 27 και 28 Μαρ-
τίου τα Σχολεία Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαί-
δευσης θα παρουσιάσουν, σε όλα τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, εργασίες των μαθητών τους, γιορτάζοντας 
την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. 

Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής ολοκλήρω-
σε την αναφορά του με την  εκστρατεία εγγραφής με-
λών η οποία συνεχίζεται. “Προσκαλούμε όλους τους 
ομογενείς της Παροικίας μας να γραφτούν μέλη ή να 
ανανεώσουν τη συνδρομή τους”. Σχετικά με τη Στέγη 
Ηλικιωμένων, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η ιδιοκτησία 
συνεχίζει να διοικείται επιδέξια και αποτελεσματικά, 
όπως και στο παρελθόν. Θα πραγματοποιηθεί Συνέ-
ντευξη Τύπου για να ανακοινωθεί η μεταβίβαση και να 
συζητηθεί το ζήτημα αυτό με κάθε λεπτομέρεια. 

Αναφορά Ταμία

Στην αναφορά της η Κα Βούλα Νεοφώτιστου επιβεβαί-
ωσε ότι οι μισθολογικές κρατήσεις έχουν πληρωθεί, ως 
συνήθως. 

Αναφορά Γραμματέων

Η Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών, Άννα Δημη-
τροκάλη, ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις αιτήσεις μας για 
επιχορηγήσεις έχουν όλες εγκριθεί, για το συνολικό 
ποσό των $190.000. Τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν 
στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών να συνεχίσει την 
υποστήριξη διαφόρων προγραμμάτων για τους ηλι-
κιωμένους μας, κατά την περίοδο 2021-2022. Έκανε 
επίσης γνωστό, ότι οι υπάλληλοι των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών επικοινωνούν τηλεφωνικώς με ηλικιωμένους 
-που μένουν μόνοι ή που δεν μπορούν να κινηθούν- 
που χρειάζονται βοήθεια, να εγγραφούν ηλεκτρονικά 
για ραντεβού εμβολιασμού για το COVID-19 και/ή για 
να πάνε στο ραντεβού τους. 

Η Αντιπρόεδρος της ΕΚΜΜ και Πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής, Αφροδίτη Σταθο-
πούλου, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί εκδήλω-
ση «Μακαρονάδας για το Σπίτι», υπέρ της εκκλησίας 

του Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή στη Νότια Ακτή. Η εκ-
δήλωση θα γίνει στις 13 και στις 14 Μαρτίου. Η δρα-
στηριότητα αυτή οργανώνεται από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο με τη συνεργασία του Γυναικείου Τμήματος. 

Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών, 
Αχιλλέας Νικόπουλος, ανακοίνωσε ότι το Τμήμα του 
συνεχίζει την τακτική συντήρηση όλων των κτιρίων. 
Συνεχίζονται οι επιθεωρήσεις για τη συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων, όπως απαιτείται από το Υπουργείο. 
Η αίτηση προς το Conseil du Patrimoine Religieux du 
Québec έχει υποβληθεί με αίτημα επιχορηγήσεων για 
επισκευές στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου. Το 
προβλεπόμενο κόστος των έργων, στα επόμενα τέσ-
σερα χρόνια, υπολογίζεται περίπου στα $2.5 εκατομ-
μύρια. Για τις επείγουσες ανάγκες απαιτούνται περί-
που $835.000. “Στο τέλος αυτού του καλοκαιριού θα 
ξέρουμε αν μέρος των επιχορηγήσεων ή το συνολικό 
ποσό θα έχει εγκριθεί” είπε ο κ. Νικόπουλος, για να 
συμπληρώσει πως: “Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί 
να συγκεντρώσουμε χρήματα για να προχωρήσουμε 
με τις επισκευές στο κτίριο της εκκλησίας”.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΚΜΜ και Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ, Ντένης Μαρίνος, 
ανακοίνωσε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Λαβάλ δι-
οργανώνει «Γεύμα μπακαλιάρου με σκορδαλιά», για 
το σπίτι,  στις 25 Μαρτίου, γιορτάζοντας την Ημέρα 
Ελληνικής Ανεξαρτησίας και τον Ευαγγελισμό της Θε-
οτόκου.

Η Γραμματέας Νεολαίας Εμμανουέλα Στρατουδάκη 
έκανε γνωστό ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συ-
νεδρίαση μεταξύ της ΕΚΜΜ και του Ελληνικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου για να συζητηθούν ευκαιρίες 
συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. “Ήταν μια 
παραγωγική πρώτη συνάντηση με την προοπτική να 
ακολουθήσουν και άλλες” ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. 
Στρατουδάκη.

Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μο-
ντρεάλ και Γραμματέας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων 
Αλέξανδρος Βασιλογιάννης ενημέρωσε για το επιτυχη-
μένο «Γεύμα για το σπίτι» που πραγματοποίησαν από 
κοινού οι εκκλησίες του Ευαγγελισμού και Κοίμησης 
της Θεοτόκου, στις 28 Φεβρουαρίου. Επίσης, ανέφερε 
ότι η Επιτροπή του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου 
θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη «Γεύμα Μακαρονά-
δας” για το σπίτι την Κυριακή, 14 Μαρτίου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γραμματέας Δημοσίων 
Σχέσεων της Κοινότητας Δημήτρης Κατσαούνης. Πα-
ρουσίασε το λογότυπο που θα συνοδεύει όλες τις εκδη-
λώσεις της ΕΚΜΜ για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση, το οποίο σχεδιάστηκε από τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ Πάρι 
Πέτρου. Αναφέρθηκε στη θεματολογία των προσεχών 
ενημερωτικών δελτίων της ΕΚΜΜ και πρόσθεσε ότι η 
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ συνε-
δριάζει, ανελλιπώς, κάθε εβδομάδα, προετοιμάζοντας 
και επιβλέποντας τις ενέργειες προβολής της ΕΚΜΜ. 
Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι την 25η Μαρτίου 
θα δούμε διάφορες εκδηλώσεις, όπως η εικονική πα-
ρέλαση των σχολείων, η προβολή πληθώρας μηνυμά-
των από προσωπικότητες του δημόσιου βίου καθώς 
και άλλες εκδηλώσεις προβολής της σημαντικής για το 
γένος μας ημέρας. 
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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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                      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

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

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο  Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας «ΦΙΛΙΑ»   ανακοινώνει 
ότι ήδη έχει αρχίσει να συμπληρώνει τις φορολογικές 

δηλώσεις για το έτος 2020.

Εάν έχετε όλα τα χαρτιά σας έτοιμα και θέλετε να 
κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις, δεν έχετε παρά να 
μας τηλεφωνήσετε στο γραφείο 514-948-3021 για να 

μιλήσουμε πώς θα εξυπηρετηθείτε. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΣΤΟ MIKE FM 

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η «ΦΙΛΙΑ»                        
στην προσπάθειά του να ενημερώσει κυρίως 
την Τρίτη Ηλικία για τους εμβολιασμούς, έχει 

αρχίσει   εβδομαδιαίες εκπομπές στο ραδιόφωνο                                                 
κάθε Πέμπτη στις 2:00  το μεσημέρι                                     

όπου εξηγεί και αναλύει όλα τα σχετικά με το 
εμβόλιο, τα εμβολιαστικά κέντρα,  πώς θα κλείσετε 
ραντεβού για να εμβολιαστείτε και οτιδήποτε θέμα 

έχει σχέση με την Τρίτη Ηλικία.

Εάν έχετε δυσκολία να πάρετε το ραντεβού σας 
ή θέλετε βοήθεια για να μετακινηθήτε, να μας 

τηλεφωνήσετε και εμείς στο γραφείο της «ΦΙΛΙΑΣ» 
θα σας βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν.

Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο                                                          
514-948-3021 10:30 - 5:00 

το απόγευμα Δευτέρα με Παρασκευή.
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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.
Σας ευχόμαστε, με το καλό να περάσουμε το στάδιο του αγώνα κατά 
την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έρχεται και με το καλό 
και με πίστη να αξιωθούμε να εορτάσουμε  τα πάθη τα σεπτά και την 
λαμπροφόρο Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού.

Με αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη
Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

 
 
 

 
 

 

 
 Η Εκκλησία είναι ανοιχτή Δευτέρα με Παρασκευή:   9:00π.μ-12:00μ.μ                        
 Ο ιερέας είναι στο γραφείο Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00π.μ-12:00μ.μ 
 Η γραμματέας είναι στο γραφείο την Παρασκευή:     9:00π.μ-12:00μ.μ                            
 Το πρόγραμμα της Θείας Κοινωνίας μετά την Θεία Λειτουργία έχει ως εξής: 

     - Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 10:00π.μ-10:30π.μ    
     - Κυριακή,  10:30π.μ-11:00π.μ 

 Όσοι επιθυμούν να φέρουν τα κόλλυβα, τα πρόσφορα  και τα ονόματα υπέρ  
αναπαύσεως προς μνημόνευση για τα Ψυχοσάββατα, μπορούν να τα  
φέρουν το πρωί  στην Εκκλησία στις 7:30π.μ– 8:30π.μ και να τα  
παραλάβουν 11:00π.μ – 12:00μ. Την παραμονή μπορούν  να τα φέρουν  
στις  4:00μ.μ – 5:30μ.μ και να τα παραλάβουν στις 7:00μ.μ – 7:30μ.μ. 
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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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                      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

 

 
 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων 
Κυριών είναι εδώ για να βοηθήσει : 
 

Παρακαλούμε καλέστε τη γραμμή βοήθειας στο 
(514) 344-1666 και αφήστε μας τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας, ώστε να μπορέσουμε να σας 
απαντήσουμε. 

 Είμαστε διαθέσιμοι 24/7.   

 Ας παραμείνουμε όλοι ασφαλεις! 

 

Με εκτίμηση, 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων 
Κυριών   

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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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

Απεβίωσε ο  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(ΤΖΙΜΗΣ) 

ΒΕΛΩΝΆΣ
Ετών 74 από την Κλειτορία [Μαζέϊκα] 

Καλαβρύτων Αχαΐας.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΌΥ

Η κηδεία του έγινε την  
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021  

στην Παναγίτσα σε  
στενό οικογενειακό κύκλο.   

Τα παιδιά του:   
Τάσος και Μαρία 

Τζοάννα και Έκτορας  
Τα εγγόνια  του:   

Κωνσταντίνα και Ειρήνη 
Κωνσταντίνα και Δημήτριος  

Τα αδέλφια, τα ανίψια  
και οι συγγενείς στον Καναδά, στην 

Ελλάδα και Αυστραλία  
Παράκληση της οικογένειας είναι αντί 

για λουλούδια να κάνετε τις προσφορές σας 
για τα έργα της Παναγίτσας στη μνήμη του

ΑΦΙΈΡΩΜΑ  
Η έμπρακτη πάντα αγάπη σου για την 

Παναγίτσα με τις πολλαπλές σου δωρεές 
αλλά κυρίως με την παρουσία σου κάθε 

χρόνο και επί σειρά ετών, στο κοπιαστικό 
έργο διευκόλυνσης των πιστών και για 24 
ώρες παραμονή και ανήμερα της γιορτής 

14 και 15 Αυγούστου, προκειμένου οι 
πιστοί να μπορέσουν να ανάψουν τη 
λαμπάδα τους, εκπληρώνοντας έτσι 

το τάμα τους στη χάρη της Παναγίας, 
υπήρξε πολύτιμη ολοφάνερη και αισθητή.  

Έτσι θα σε θυμόμαστε!!!   
Ο κουμπάρος του Παπανικόλας.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΦΩΤΙΟΥ 
ΜΟΥΣΗ

(ετών 67, από Παγκράτι Καλαβρύτων Αχαΐας)

Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 
στον ιερό ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ & Γαβριήλ 

(11801 Avenue Elie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής τού αείμνηστου πατέρα, αδελφού και θείου

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ
Αρχίζοντας η άνοιξη, 

φεύγοντας ο χειμώνας, 
έφυγες αδελφέ για μακρινό ταξίδι,

ήταν ημέρα ιερή, θρήσκα 
και πατρίδα (25η Μαρτίου).

Έδωσε ο Αρχάγγελος 
κρίνο στην Παναγία,

την ίδια ημέρα έχουμε 
και την ελευθερία.

Μες την καρδιά μας πάντοτε 
θα ζεις ζωγραφισμένος

και μέσα στον παράδεισο 
να είσαι αναπαυμένος.

Τρία χρόνια πέρασαν 
που λείπεις μακριά μας

για μας θα είσαι ζωντανός, 
θα είσαι στην καρδιά μας.

Με σεβασμό στη μνήμη σου

ΕΤΗΣΙΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 

11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Souvenir Chomedey H7V 1Y3) 
τελούμε Ετησιο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αείμνηστης συζύγου,  μητέρας και γιαγιάς

ΆΝΘΗΣ ΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (από Αθήνα, το γένος Χωρέμη)

Ο σύζυγος:  Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος, Τα παιδιά: Νικόλαος Μυλωνόπουλος,  
Σταύρος-Λίτσα Μυλωνόπουλος, Χριστίνα-Antonio Ferrara

Tα εγγόνια: Εμίλια, Κωνσταντίνος, Σοφία, Εμμα
Η Μητέρα: Ασπασία Μηρά 

Ο Αδελφός: Κωνσταντίνος Χωρέμης (οικογενειακώς).  Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Το ιερό Μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση και την κατανόησή σας.
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ΤΑ ΝΕΑ | Την τελευταία του πνοή άφησε την Τετάρτη 3 
Μαρτίου στο σπίτι του ο Κωνσταντίνος Λαγούρος, έπει-
τα από ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο.
«Έφυγε» πλήρης ημερών στα 91 του χρόνια, αφήνο-

ντας στην επιστήμη και στον πολιτισμό πολυσήμαντο και 
ογκώδες πνευματικό και παιδαγωγικό έργο, με διεθνή 
καταξίωση και αναγνώριση.
Ο Κωνσταντίνος Λαγούρος γεννήθηκε στη Ν. Φιλαδέλ-

φεια το 1930 από Μικρασιάτες γονείς και σπούδασε 
Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και θήτευσε ως 
βοηθός στην έδρα της Μετεωρολογίας με ειδίκευση στη 
Φυσική της Ατμόσφαιρας. Στα 1958-1960 σπουδάζει, με 
υποτροφία του γαλλικού κράτους, στο Πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης και στην Ανώτατη Σχολή Μετεωρολογίας της 
Γαλλίας. 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΕΙΣ  
ΤΗΝ ΒΥΖΑΝTIΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

Η ασχολία του με τη Βυζαντινή Μουσική άρχισε από 
την πρώτη παιδική ηλικία. Είχε την αγαθή τύχην να έχει 
διδασκάλους τους αρίστους και ονομαστούς Ιεροψάλ-
τας της εποχής εκείνης καταγόμενους τους πλείστους εκ 
Κωνσταντινουπόλεως και Μ. Ασίας (Γ. Αργυρόπουλο, Γ. 
Μαργαριτόπουλο, Ν. Κακουλίδη, Π. Μανέα, Γ. Σύρκα, 
Μ. Χατζημάρκο και το διατελέσαντα Πρωτοψάλτη του 
Πατριαρχείου Κων/πόλεως Αντ. Σύρκα). Παράλληλα 
παρακολούθησε μαθήματα και ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στη θεωρία της μουσικής, στο Ωδείο Αθηνών.

Έψαλλε επί 12ετία ως πρώτος Δομέστιχος του αείμνη-
στου πρωτοψάλτου Γ. Σύρκα εις τον Ι. Ναό του Αγ. Κων-
σταντίνου Ομονοίας Αθηνών και εν συνεχεία ως Α΄ Ιερο-
ψάλτης εις τον Ι. Ναό Παναγίας των Βλαχερνών, της τότε  
Μητροπόλεως  Πειραιώς, νυν  Νικαίας.  
Επίσης,  κατά  τη διάρκεια  των σπουδών του εις το Πα-

ρίσι, έψαλλε εις τον εκεί Μητροπολιτικό Ναό ως πρωτο-
ψάλτης μετά του εκλεκτού πρωτοψάλτου Κων/νου Ζόπ-
πα, τότε νέου φοιτητού όντος και εκείνου.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Το 1967 εγκαθίσταται στο Μόντρεαλ όπου και δίδαξε 

επί 30 χρόνια ως Καθηγητής της Ανώτερης Φυσικής στο 
Κολλέγιο Édouard-Montpetit. Την ίδια περίοδο διετέλεσε 
διευθυντής και του τότε ελληνικού σαββατιανού σχολεί-
ου «Όμηρος».

Από το 1968 ήταν Πρωτοψάλτης της ελληνικής Κοινότη-
τος Μόντρεαλ. Το 1975 ανέλαβε εις το νέο μεγάλο I. Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου και διηύθυνε τον 
40μελή βυζαντινό χορό κατά το μέγα πανηγυρικό εσπερι-
νό, εις τον οποίον εχοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά τη διέλευσιν του από το 
Μόντρεαλ την 31ην Μαΐου 1998.
Λίγο αργότερα ανέλαβε πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της ελληνικής Κοι-
νότητος West Island. Από το 1999 δίδαξε Βυζαντινή 
Μουσική και Υμνολογία στο Ορθόδοξο Τμήμα της Φιλο-
σοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Sherbrooke ενώ παράλληλα διηύθυνε τη Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής της Μητρόπολης Καναδά στο Μόντρεαλ.
Την 1η Ιουνίου 1999 του απονεμήθηκε το οφίκιο του 

Άρχοντα Πρωτοψάλτη Καναδά και αργότερα τιμήθηκε με 
το οφίκιο του Άρχοντα Πρωτονοτάριου του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Ο Κωνσταντίνος Λαγούρος συνεργάσθηκε ως επιστη-

μονικός λημματογράφος με το Λεξικό Πάπυρος-Λα-
ρούς, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη, την 
30τομη Μεγάλη Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια και συ-
νέγραψε το 4τομο έργο «Ο κόσμος των φυτών και των 
ζώων - μεγάλη εικονογραφημένη εγκυκλοπαίδεια φυ-
σικών επιστημών: βιολογία, ζωολογία». 

Έγραψε επίσης φροντιστηριακά μαθήματα για φοιτητές 
της Φυσικής (Physique de la Musique, κ.ά.) και μετέφρα-

σε στην ελληνική τομίδια της σειράς Que Sais-je? (Η Με-
τεωρολογία και το Σύμπαν).

 Στο μουσικό και εκκλησιολογικό τομέα έγραψε πολλές 
μουσικές συνθέσεις και κατάρτισε τον «Εορτοδρόμιον 
Πόνακα» κατά το νέο διορθωμένο ημερολόγιο, αποτε-
λούμενο από 40 πίνακες. 
Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή «Υπομνήματος εις 

το Τυπικόν της Εκκλησίας», με τη μελοποίηση όλων των 
κανόνων του ενιαυτού και με τη σύνταξη Λεξικού των Δύ-
σκολων Λέξεων και Εννοιών των Εκκλησιαστικών Ύμνων.

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Άρχοντας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

2001: Ο Κώστας Λαγούρος (αριστερά) με τον αξέχαστο 
Μανώλη Χατζημάρκο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης.

2003: Συναυλία ενώπιον κυρίως ξενόφωνου πολυπληθούς 
ακροατηρίου (περί τις 3000) στον καθολικό καθεδρικό ναό 
του Μόντρεαλ Notre-Dame
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Για μνημεία ποιότητας, Καναδικής παραγωγής, μη χάνετε το χρόνο σας να ψάχνετε
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  

ΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Άρχοντας Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,
Όταν προ 12ετίας και πλέον 

βρισκόμουν απέναντι σας, προκει-
μένου να λάβω την ευχή για τη χει-
ροθεσία μου εις Άρχ. Πρωτοψάλτη, 
δεν μπορούσα να φαντασθώ ότι θα 
βρισκόμουν και πάλι στην ίδια θέση 
για μια νέα χειροθεσία, που με τιμά 
ιδιαιτέρως.

Δε θα αναφερθώ στα βιογραφικά 
μου, ή στην περισσότερο από 7,5 
συνεχείς δεκαετίες ενασχόλησή μου 
με την ψαλτική από την ηλικία των 7 
ετών, γιατί σήμερα, θέλω απλώς να 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και 
τις ευχαριστίες μου εις την αυτού 
Παναγιότητα, τον οικουμενικόν 
Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον και 
την περί αυτόν αγία και ιερά πατρι-
αρχική σύνοδο για την απονομή του 
οφικίου τούτου, ιδιαιτέρως δε εσάς 
Σεβασμιώτατε, διότι η τόσο τιμητι-
κή για μένα απονομή του οφικίου 
αυτού, ως είναι φυσικό, έγινε κατό-
πιν εισηγήσεώς σας.

Επιτρέψατέ μου εν συντομία, να 
σας υπενθυμίσω μόνον το γεγονός 
της πρώτης γνωριμίας μας.

Όταν ερχόμουν στο Μόντρεαλ ως 
μετανάστης, το 1967, πέρασα από 
το Παρίσι για να αποχαιρετίσω τον 
τότε Μητροπολίτη Γαλλίας μακα-
ριστό Μελέτιο, τον οποίον εγνώ-
ριζα από την εποχή των σπουδών 
μου εκεί, και ο οποίος μου έδωσε 
μία συστατική επιστολή λέγοντας 
«Κώστα, δώσε αυτό το γράμμα 
στον αρχιμανδρίτη Σωτήριο στο 

Μόντρεαλ. Είναι εκλεκτός νέος κλη-
ρικός και θα σε βοηθήσει». Πόσο 
προφητικά ήταν τα λόγια του αυτά!!

Επιτρέψατέ μου επίσης, πριν 
τελειώσω, να καυχηθώ σε αυτή την 
επίσημη στιγμή, όχι για το όποιο 
έργο μου, ψαλτικό, διδακτικό ή 
συγγραφικό. Διότι εάν θέλω καυ-
χήσασθαι ουκ έσομαι άφρων, αλή-
θειαν γαρ ερώ, όπως λέγει και ο 
Απόστολος Παύλος. Θα καυχηθώ 
όμως για τους μαθητές μου στην 
ψαλτική. Και αναφέρω ενδεικτικώς 
τους ιερείς και μοναχούς, εις τον 
Καναδά και έξω από αυτόν, τις αδελ-
φές μοναχές της μονής μας (και οι 
οποίες, είμαι βέβαιος, ότι θα συνεχί-
σουν τη σχολή βυζαντινής μουσικής 
στο Μόντρεαλ), τους πρωτοψάλτες, 
εδώ και στην πατρίδα, με πρώτο 
το χοράρχη, μουσικολόγο, πρωτο-
ψάλτην Πίτσμπουργκ και εκλεκτό 
καθηγητή της ιατρικής Σχολής του 
εκεί πανεπιστημίου, Ν. Γιαννουκάκη.

Και είναι αυτοί που θά συνεχίσουν 
το έργο που άρχισα. Προ τίνος π. 
χ. έλαβα ενα CD με γλυκύτατους 
ύμνους και με την αφιέρωση «στο 
μουσικό μου παππού», υπογραφή 
Δημ. Πουλόπουλος. Και τούτο, διότι 
εγώ είχα διδάξει την ψαλτική στον 
μακαριστό πατέρα του Γιώργο και 
εκείνος στο γιο του. Πόση συγκίνη-
ση!

Και τώρα, θέλω να ευχαριστήσω 
με όλη μου την καρδιά το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κοινότητάς μας και 
τον Πρόεδρο της κ. Ιωάννου, τη φιλό-
πτωχο αδελφότητα με επι κεφαλής 
την κ. Εύα Ιακώβου, τα μέλη της 
ενοριακής επιτροπής, το συνεργά-
τη Γ. Κολάκη & τη γραμματέα μας 
κ. Φιλιώ, τον υποδιάκονο Κων/νον, 
τους παρασκευάσαντας το τιμητικόν 
γεύμα, ιδιαιτέρως δε τους πιστούς 
πολυπληθείς συνεργάτες μου που 
με πλαισιώνουν στο αναλόγιο. 
Αφήνω τελευταίο το σεβαστό μου π. 
Λάμπρον, του οποίου η πνευματική 
αγκάλη είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
να χωρεί και να συγχωρεί τις ατέ-
λειες & αδυναμίες μου. Όσο για το 
σεβάσμιο π. Γεώργιο είναι σε όλους 

γνωστή η επί 35 συναπτά έτη άψογη 
συνεργασία μας και η αγάπη που 
μας συνδέει πάντοτε. Τους ευχα-
ριστώ ολόψυχα, ως και την πρεσβ. 
Χριστίνα. Την ευρύτερη οικογένεια 
μου με τα παιδιά και εγγόνια μου, 
τα εγγύς και τα μακράν, και ιδίως 
τη σύζυγό μου Ευαγγελία ευχαρι-
στώ ιδιαιτέρως, διότι, εκούσα άκου-
σα, με ευχαρίστηση με συνοδεύει 
πάντα σε όλες τις προσκυνηματικές 
επισκέψεις μου, καθώς και για την 
υπομονή της όταν δίδομαι ψυχή τε 
και σώματι στις κατ’ οίκον πνευμα-
τικές εργασίες μου.

Ανέφερα όλους τους ανωτέρω γιατί 
τους το χρεωστώ, κατά κάποιον 
τρόπο. Άλλως, θα ήμουν αχάριστος 
και αγνώμων, όπως συχνά, δυστυ-
χώς, συμβαίνει στις ημέρες μας. Και 
η αχαριστία και αγνωμοσύνη είναι 
σοβαρά αμαρτήματα, όπως καλώς 
γνωρίζετε. Θυμάμαι τώρα το πιο 
χριστιανικό τετράστιχο που άκουσα 
ποτέ.
Μια μαντινάδα κρητική (σε μια 
μικρή παραλλαγή). 

Με την καρδιά μου αγαπώ,  
αυτούς που με ξεχνούνε (μισούνε),
φαντάσου πόσο αγαπώ, 
αυτούς που μ' αγαπούνε. 

Τον κ. Γεν. Πρόξενο της πατρί-
δος μας, την σύμβουλον του 
Δήμου του Μόντρεαλ, αγαπητήν 
κα. Mary Ντέρου, τον άρχοντα 
κ.Δ. Μανωλάκον, την κ. Μαρία 
Αγραπίδου, Αντιπρόεδρον της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου 
καθώς και τις κυρίες, εκπροσώπους 
της Φιλοπτώχου περιοχής Τορόντο, 
αλλά και λοιπούς επισήμους, και 
όλους συλλήβδην τούς πιστούς, που 
κάνουν το παν για να μου εκφρά-
σουν την αγάπην τους, ευχαριστώ 
εγκαρδίως.

Μήπως πρέπει να πω τώρα. Νυν 
απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα; 
Αλλά όχι, θα πρέπει να πω: Άσω τω 
Κυρίω εν τη ζωή μου μου, ψαλώ τω 
Θεώ μου έως υπάρχω. 

Εις πολλά έτη Δέσποτα.  

 Τα τελευταία 25 χρόνια ο Κωνσταντίνος Λαγούρος υπήρ-
ξε τακτικό Μέλος και Μέλος της μόνιμης επιστημονικής 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE), 

Μέλος των Τιμητικών Επιτροπών των Παγκόσμιων Συνε-
δρίων «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» υπό την αιγίδα 
των Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας και του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου, έγραψε την εισαγωγή της έκδοσης 
«Το Ιστορικό Εκκλησιαστικό Μουσείο Παιανίας "Η Γέννη-
ση του Χριστού"» του Ευάγγελου Ανδρέου και συνεργά-
σθηκε ως μελουργός με την έκδοση του EUARCE «Δέλτος 
Ανδρονίκου Μοναχού – αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Μω-
ραϊτίδη».
Το 2004 έλαβε μέρος προσκληθείς ως μονωδός εις βυ-

ζαντινολογική επιστημονική διάλεξη της καθηγήτριας Ντ. 
Τουλιάτου εις το Πανεπιστήμιο του St. Louis, Missouri, 
εις την οποία έλαβε βασικό μέρος ο Βυζαντινός Χορός Πί-
τσμπουργκ, υπό τον καθηγ. Γενετικής του εκεί Πανεπιστη-
μίου και μαθητή του, Νικόλαου Γιαννουκάκη.
Εφέτος συμμετείχε στην Τιμητική Επιτροπή των δράσε-

ων της 200ής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης στην 
Ελλάδα και στην Πενσυλβάνια.
Ο Κώστας Λαγούρος ήταν ένας από τους λίγους ενα-

πομείναντες Ψάλτες της παλαιάς, αλλά τόσο ωραίας 
εποχής, όταν η Ψαλτική Παράδοση είχε πηγή και οδηγό 
την αυστηρή Παράδοση της Κωνσταντινούπολης και της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μακριά από αλλοτρι-
ώσεις και νεωτερισμούς. 

Δε σήκωναν νεωτερισμοί στο αναλόγιο. 
Χαρακτηριστικές ήταν οι αυστηρές παρατηρήσεις των 
Γέρων ψαλτών όταν ξέφευγε το άκουσμα έστω και από 
ένα φθόγγο.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

Ο συν-εκδότης των ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,  
Γ. Στ. Γκιούσμας, σε παιδική ηλικία (μέσον) με τον Κ. 
Λαγούρο (δεξιά με τα γυαλιά) σε περιφορά επιταφείου
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
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Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
788

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 788

12 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΎ

Η δράση σας κατευθύνεται στις 
φιλίες σας και την ομαδική εργασία, κα-
θώς ο Άρης κινείται στο φιλικό και ομα-
δικό ενδέκατο οίκο σας. Η συνεργασία με 
τους άλλους μπορεί να είναι πρόκληση 
και ευλογία μαζί. Οι συνεργασίες μπορεί 
να αυξήσουν την ενεργητικότητά σας και 
να σας εμπνεύσουν αλλά επίσης μπορεί 
σας αγχώσουν. 

Ο Άρης κινείται στον έβδομο 
οίκο σας, των σοβαρών σχέσεων και 
συνεργασιών, και συνιστά προσοχή: Ο 
Άρης που κινείται γρήγορα μπορεί να 
αυξήσει το άγχος σας και μπορεί να κά-
νετε τα πράγματα επίσημα στη σχέση 
σας ή μια συνεργασία σας. Μη βιαστείτε 
να μιλήσετε για το μέλλον ή να υπογρά-
ψετε κάτι δεσμευτικό τώρα. 

Έχετε τα κίνητρα για να εργα-
στείτε πιο σκληρά και να αυξήσετε τα οι-
κονομικά σας, χάρη στον Άρη που κινείται 
στο δεύτερο οίκο σας, της εργασίας και 
των χρημάτων. Τώρα αναζητάτε περισ-
σότερα χρήματα, ίσως ακόμα χρειαστεί 
να βρείτε μια δεύτερη δουλειά, ειδικά αν 
στερέψει κάποια πηγή χρηματοδότησης.

Τίποτα μεγάλο δε μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς ενθουσιασμό και αγώ-
να. Ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτείτε την 
οξύνοιά σας, την ευγλωττία σας και την 
εξυπνάδα σας στην εργασία σας, χάρη 
στον Άρη στο δέκατο οίκο σας, της κα-
ριέρας. Ίσως αγχωθείτε και πιεστείτε από 
κάποιες προστιθέμενες ευθύνες που έρ-
χονται στο δρόμο σας.

Η δομή και η πειθαρχία θα σας 
κρατήσουν σε φόρμα. Με τον Άρη στον 
καθημερινό και πειθαρχημένο έκτο οίκο 
σας, έχετε το πλεονέκτημα αυτής της εν-
θαρρυντικής και δυναμικής ενέργειας να 
ακολουθήσετε ένα νέο καθημερινό πρό-
γραμμα. Θα μπορούσατε να ανανεωθεί-
τε σωματικά και ψυχικά, υιοθετώντας 
την άσκηση στη ζωή σας.

Ο Άρης στο ζώδιό σας, σάς ωθεί 
να πατήσετε το γκάζι και να ακολουθήσε-
τε τη δική σας διαδρομή. Εξορμάτε στη 
ζωή με ενθουσιασμό και δύναμη για τους 
προσωπικούς σας στόχους. Άυτή είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να βάλετε μπροστά 
τα πιο αγαπημένα σας όνειρα και να απο-
μακρυνθείτε από οποιαδήποτε αρνητικά 
σχέδια και ανθρώπους.

Έχετε μεγάλα οράματα για το 
μέλλον και δραστηριοποιήστε στην επί-
τευξή τους χάρη στον Άρη στον επεκτα-
τικό και οραματιστή ένατο οίκο σας. Ο 
δυναμικός και δραστήριος Άρης σάς δίνει 
πολλές επεκτατικές δυνατότητες. Βάζετε 
αέρα στα πανιά σας για να δημιουργήσε-
τε τη μεγάλη, λαμπερή ζωή που πραγμα-
τικά θέλετε.

Ο ερωτισμός και το πάθος 
σας αφυπνίζονται και πάλι. Με τον 
Άρη στον ερωτικό πέμπτο οίκο σας 
θα είναι τόσο εύκολο να μαγνητίσετε 
τους θαυμαστές σας, αφού η χάρη, η 
γοητεία και η πειθώ σας δεν περνούν 
απαρατήρητες. Ζήστε το πάθος χωρίς 
να σκέφτεστε το αύριο.

Μην το παρακάνετε με τις έντο-
νες δραστηριότητες, θα εξαντληθείτε σω-
ματικά και ψυχικά. Ο Άρης στο δωδέκατο 
οίκο σας, του υποσυνειδήτου, δημιουργεί 
μια εσωτερική οργή και εκνευρισμό που 
μπορεί να βλάψουν την ψυχική υγεία 
σας. Δε χρειάζεται να τρελαίνεστε σε αυ-
στηρά προγράμματα και υποχρεώσεις. 

Ο Άρης κινείται στον έντονα συ-
ναισθηματικό όγδοο οίκο σας και παίρ-
νετε την πρωτοβουλία να κάνετε κάποιες 
σημαντικές και εξερευνητικές συνομιλί-
ες, προκειμένου να αποκαλύψετε την 
αλήθεια. Τα δυνατά σας συναισθήματα 
θα χρειαστούν μια υγιή διέξοδο τώρα, 
ειδικά αφού ο Άρης προσθέτει άγχος.

Ο Άρης κινείται στον τέταρτο 
οίκο σας, του σπιτιού και της οικογένειάς 
σας, και θα μπορούσαν να δημιουργη-
θούν διαμάχες με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα, ίσως να εκνευριστείτε με ένα 
μέλος της οικογένειά σας για ένα παρελ-
θοντικό ζήτημα. Είναι δύσκολο να πούμε 
αν εσείς είστε λάθος ή αν είναι πραγμα-
τικά ενοχλητικό για σας αυτό το γεγονός.
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Με τον Άρη στον επικοινωνιακό 
και κοινωνικό τρίτο οίκο σας, είστε σε με-
γάλη ζήτηση, τρέχετε για όλους και όλα, 
στρέφετε την προσοχή σας σε ποικίλες 
δραστηριότητες, δε σας φτάνει ο χρόνος 
να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να μην 
έχετε πολύ χρόνο να ανταποκριθείτε στις 
κοινωνικές προσκλήσεις και τα ατελείωτα 
τηλεφωνήματα.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1921: Ο ηγέτης της Οκτωβριανής Επανάστα-
σης, Βλαντιμίρ Λένιν, ανακοινώνει από το βήμα 
του 10ου συνεδρίου του ΚΚΣΕ τη Νέα Οικονομική 
Πολιτική (ΝΕΠ), που επιτρέπει τη δραστηριοποίη-
ση ιδιωτικών επιχειρήσεων.
1938: Οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν 

την Άυστρία («Άνσλους»).
1947: Ο Άμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν 

παρουσιάζει το δόγμα του (Δόγμα Τρούμαν) για 
την καταπολέμηση του κομουνισμού. Για την Ελ-
λάδα αυτό σημαίνει αποχώρηση των βρετανικών 
δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην αμερικανική 
σφαίρα επιρροής, καθώς και την έναρξη της αμε-
ρικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας.
1951: Ο Ντένις ο Τρομερός κάνει την πρώτη εμ-

φάνισή του ως κόμικ-στριπ στις εφημερίδες.
1987: Ξεσπά σφοδρή κρίση μεταξύ Εκκλησίας 

και Κυβέρνησης, με αφορμή το νομοσχέδιο Τρί-
τση που θέτει υπό κρατικό έλεγχο την εκκλησια-
στική περιουσία.
1989: Ο Άγγλος μηχανικός υπολογιστών Τιμ 

Μπέρνερς – Λι προτείνει τη δημιουργία του Πα-
γκόσμιου Ιστού (WWW) που θα οδηγήσει στην 
εκρηκτική ανάπτυξη του Ίντερνετ.

ΓΕΛΙΟ ΕΝ… ΣΎΝΤΟΜΙΑ
– Τί έγινε ρε Μπάμπη, πώς πέθανε η πεθερά σου; 
– Από δηλητηριώδη μανιτάρια. 
– Και οι μελανιές στο πρόσωπο; 
– Δεν ήθελε να τα φάει…

Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να της κατεβάσω το 
μίξερ από το ράφι, μεταμορφώνομαι από «δύο μέτρα 
γάιδαρος» σε «δύο μέτρα παλικάρι»…

Σ’ ένα χωρισμό, φταίνε πάντα και οι δύο. 
Αυτή και η μάνα της…

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

Ζητείται γυναίκα να προσέχει ηλικιωμένη 
γυναίκα. Πέντε μέρες την εβδομάδα.
Απαραίτητες οι συστάσεις προεργασίας. 
Βιογραφικό: betty1224@yahoo.ca

Looking for a chimney sweeper.   
Interesting salary. Seasonal work  
call Jack:  (450) 979-0111

Ζητείται πεπειραμένος μάγειρας για 
Πιζέρια στο Λαβάλ. Πολύ καλός μισθός. 
Πληροφορίες στο (514) 915-1118.

WE BUY GOLD AND DIAMONDS

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

Before selling 
elsewhere,  

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

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

Sunday - Closed

- For over 38 years -

solutionrl.com
*No price by phone

450-681-1363

CU
RÉ
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SAINT-MARTIN

X O

για όλο το χρόνο στη σελίδα 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  

Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 
προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας σήμερα:  
450-978-9999

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

E-mail: info@alevras.ca

ALEVRAS
Comptable professionnel agréé
Chartered professional Accountant

A

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

Tel.: 450.688.8686 Fax: 450.688.5638

Andreas Alevras 
CPA, CA

Απ’όλα για όλους   978
9999

45
0

Something for everyone | De tout pour tous

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον Γιάννη
514-299-8839

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

.

.

Following the most recent requests from 
the Government of Québec regarding the 
spread of COVID-19, we wish to confirm 
that all Cinémas Guzzo will be closed until 
further notice.

As usual, we are monitoring the situation 
very closely and will adjust as necessary 
based on requests from the authorities. 
Our priority will remain above all else, the 
health of our employees and the public.

The Cinémas Guzzo Team



www.mediath le t i -k .com

Pince Deluxe
avec aimant

60 cm x 60 cm 
 60 cm x 90 cm 

Vêtements chaleur

Thermocure chaleur

26” - 32”

32”

26”

%

Fabriqués en Italie

BLEU

Rég: 14,99$ 

Rég: 14,99$ 

653 Curé Labelle, Laval
Tél.: 450-934-9989

En face de boul. Samson

Heures
d’ouvertures

Lundi au Vendredi 
de 10h à 17h

 et le Samedi de
10h à 15h 

SCOOTERS
TITAN 18”

Bidet
électronique

Déambulateur
aluminium léger

2 unités usagées
disponibles

1 unité disponible

2 unités disponibles

ZooMe Flex
PLIABLE

pour
voyage

À partir de

899$

Du 16 mars au 3 avril.
Jusqu’à épuisement des stocks. Toutes ventes finales.

Lavage jet en profondeur

Roues 8”

Jet pour postérieur
Jet pour femme
+ séchage à l’air

Rég.: 3799 $

249999$

Rég.: 2999 $

199999$

Rég.: 18999 $

Spécial

2pour1Spécial 

Super spécial

Super spécial

Rég.: 799$

29999$

Bas et collant
élastique
Compression
graduelle de

8 à 30 mmHg 

Bas et
collant

élastique
Compression
graduelle de

8 à 30 mmHg 

Cannes
 en 

bois  

Piqué
Super absorbant
10 pcs - pqt 10
Cs de 6

Mixer Raffaella

50%
wool / laine
50%

wool / laine

ModeMode

ZagrabiaSympatia

Réf.: 720 

90%
laine

Réf.
730-10

80%
wool
80%
wool

80%
wool
80%
wool
Réf.: 702Réf.: 702

Supporo

CONFORT
CARE

Escompte

10%

Escompte

50%

302-12”
302-16”
302-24”999$

Crampons
  à neige

À partir de

1500$

Barres
   d’appui
   métal
      blanc

Déambulateur
pliant idéal pour
les voyages

Large
Extra Large

6" roues à l’arrière
Roues 2 x 10" à l’avant
Batteries 2 x 35AH

À partir de

4499$

Siège
ajustable

pour le bain

Siège de
toilette haut

$

Masques 3 plis

Rég.: 699 $

299$5 pièces

10 pièces
Rég.: 1499 $

599$

50 pièces
Rég.: 6999 $

999$
medi-K50

pcs

FERMETURE

TOUT DOIT-ÊTRE VENDU !DÉCEMBRE 2021

VENTE EN GROS DISPONIBLE

50%Escompte jusqu’à

10$À partir de

30%Escompte jusqu’à

8$
À partir de

3+

3+

Petit
Rég. 999$

Spéc. 400$

Grand
Rég. 1499$

Spéc. 600$

10$
Super spécial

Super spécial

au choix
Rég.: 49,99$

Rég.: 19,99$

1999$

Barre
ajustable
pour toilette 

Rég.: 26999 $

14999$Super spécial

11999$


