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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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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ 

«Με απόλυτη  
ασφάλεια  

ο τουρισμός  
στην Ελλάδα»

ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΛΑΒΑΛ  
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ 

Εκατοντάδες Έλληνες «ξεχύθηκαν» 
στους δρόμους και γιόρτασαν την επέτειο 

δύο αιώνων ελευθερίας 

Η γέφυρα Champlain "ντυμένη"  
με γαλανόλευκα φωτάκια

J. Bouchard: Νέα 
διάλεξη για την  

ελληνική γλώσσα

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 
Θέμα χρόνου  

η επόμενη κρίση  
με την Τουρκία

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΤΡΟΥΝΤΟ 
Αντάλλαξαν 

διαδικτυακές…  
ευχές για τα  
200 χρόνια 

ΕΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Οι τέσσερις πυλώνες για το  
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

ΕΛΛΑΔΑ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ  Δ. ΚΟΥΒΕΛΑ 

«Το lockdown  
δεν έπρεπε να 
εφαρμοστεί»

ΚΕΜΠΕΚ|ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Προσαρμοσμένος  
στις ανάγκες  

της Πανδημίας
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ΚΑΝΑΔΑΣ | COVID-19
Δρ Μόνα Νέμερ: «Η έρευνα δεν υποστηρίζει την καθυστέρηση 
της δόσης του εμβολίου για τους ηλικιωμένους»
Κορυφαία επιστήμονας του Καναδά 

συμβουλεύει, να μην παραταθεί ο 
χρόνος μεταξύ των δόσεων των εμβολίων 
COVID-19 σε τέσσερις μήνες σε ηλικιωμέ-
νους, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα δεν 
υπάρχει για να δικαιολογήσει την καθυ-
στέρηση γι αυτόν τον πληθυσμό όπως και 
για εκείνους με υποκείμενα νοσήματα.
Στις αρχές Μαρτίου, η Εθνική Συμβου-

λευτική Επιτροπή Ανοσοποίησης (NACI) 
του Καναδά εξέδωσε επικαιροποιημένες 
οδηγίες, που δείχνουν ότι το διάστημα 
μεταξύ των δόσεων των εμβολίων Pfizer-
BioNTech, Moderna και AstraZeneca θα 
μπορούσε να παραταθεί σε τέσσερις 
μήνες, ενώ εξακολουθεί να είναι αποτε-
λεσματικό.
Η αλλαγμένη κατευθυντήρια γραμμή 

οδήγησε αρκετές επαρχίες, συμπεριλαμ-

βανομένου του Οντάριο, της Μανιτόμπα 
και της Βρετανικής Κολομβίας, να αλ-
λάξουν τις αναπτύξεις εμβολίων, για να 
συμπεριλάβουν περισσότερες ηλικιακές 
ομάδες, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα ρα-
ντεβού δεύτερης δόσης ωθούνται πίσω 
χρονικά, περισσότερο από τις συστάσεις 
του κατασκευαστή.

Η επικεφαλής επιστημονικός σύμβου-
λος του Καναδά Δρ Mona Nemer (στη 
φωτ. δεξιά με τον Τζάστιν Τρουντό) 
δήλωσε στο Power Play του CTV News 
Channel τη Δευτέρα 22/3 ότι μελέτες 
έχουν δείξει ότι η παράταση του διαστή-
ματος μεταξύ των δόσεων είχε αρνητική 
επίδραση στην αποτελεσματικότητά τους, 
ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.
«Δε γνωρίζω στοιχεία που να δείχνουν 

ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα πέραν 

των δύο μηνών της πρώτης δόσης», ανέ-
φερε. «Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε 
δει διαφορετικές μελέτες να βγαίνουν, 
δείχνοντας ότι η ανταπόκριση στην πρώ-
τη δόση του εμβολίου στα άτομα που εί-
ναι ηλικιωμένοι, στους ανθρώπους που 
είναι ανοσο-συμβιβασμένοι δεν είναι 
στην πραγματικότητα τόσο καλή και μει-
ώνεται αρκετά γρήγορα».
Την περασμένη εβδομάδα, προκαταρ-

κτική έρευνα από το Ηνωμένο Βασί-
λειο έδειξε ότι το 95% των ασθενών με 
καρκίνο παρήγαγε απόκριση αντισωμά-
των, εάν έλαβαν τη δεύτερη δόση του εμ-
βολίου Pfizer τρεις εβδομάδες μετά την 
πρώτη τους δόση, ενώ μόνο το 43% των 
ασθενών έδειξε τις ίδιες απαντήσεις, εάν 
περίμεναν πέντε εβδομάδες μεταξύ των 
δόσεων.

Η έγκριση της Health Canada για τα εμ-
βόλια, αρχικά έδειξε ένα διάστημα 21 
ημερών μεταξύ των δόσεων του εμβο-
λίου Pfizer-BioNTech, 28 ημέρες μεταξύ 
των δόσεων της έκδοσης Moderna και 
έως και 12 εβδομάδες μεταξύ των δόσε-
ων του AstraZeneca.

Η NACI δήλωσε ότι αποφάσισε να πα-
ρατείνει τα διαστήματα, αφού εξέτασε 
στοιχεία από επιστημονική έρευνα και 
«πραγματική αποτελεσματικότητα» που 
δείχνει υψηλά επίπεδα προστασίας μετά 
από μία μόνο δόση.

Δεδομένων των προβλημάτων προμή-
θειας εμβολίων εκείνη την εποχή, η NACI 
συνέστησε ότι θα ήταν πιο επωφελές να 
μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων 
που λαμβάνουν μία μόνο δόση, αντί να 
κρατηθούν οι δόσεις για ένα δεύτερο ρα-
ντεβού.

Η Νέμερ δήλωσε, ότι τόσο η Health 
Canada όσο και η NACI θα έχουν επίσης 
πρόσβαση στα ενημερωμένα ευρήματα, 
πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να 
υπάρξει νέα σύσταση.
«Είμαι βέβαιη ότι το παρακολουθούν 

αυτό και μπορεί να εξετάζουν ίσως τη δι-
αμόρφωση της σύστασης καθώς προχω-
ράμε», ανέφερε. 
«Καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία, σχε-

τικά με το τι χρειάζεται για να προστατευ-
θούν [οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που 
έχουν χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα], 
πρέπει να επανεξετάσουμε τι κάνουμε».
Η Νέμερ είπε, ότι εφόσον δεν υπάρχουν 

προβλήματα με την προμήθεια εμβολίων, 
η επαναφορά στις αρχικές συστάσεις των 
φαρμακευτικών εταιρειών «θα ήταν η 
ιδανική προσέγγιση».
«Οι ίδιοι οι άνθρωποι που θέλουμε να 

προστατεύσουμε περισσότερο απαιτούν 
να τους δώσουμε τη δεύτερη δόση χρη-
σιμοποιώντας το μικρότερο διάστημα, 
αρχικά όπως έγινε από τον κατασκευαστή 
στις κλινικές δοκιμές», είπε. 
«Η προσέγγιση ενός μεγέθους για όλους 

πρέπει πραγματικά να διαμορφωθεί σε 
ό,τι αφορά στο ποιον πρέπει να προστα-
τεύσουμε».

Ο Καναδάς ανέμενε έως το τέλος Μαρτί-
ου να παραλάβει περισσότερες από δύο 
εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων Pfizer 
και Moderna και άλλες 1,5 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου AstraZeneca.

© CTV NEWS

Πηγή: Coronavirus: Research doesn’t 
back vaccine dose delay for seniors, 
Canada’s chief science adviser says | 
CTV News

save
$1,200

NOW!THURSDAY ONLY!  

10AM to 7PM  
Baskets can now be 

purchased 
in store!

• Blueberries
• Broccoli
• Potatoes 
• Zucchinis
• Clementines  

or Oranges
• Kiwis
• Mango
• Plums
• Pears
• Bananas
• Brussel Sprouts
• Lettuce
• Turnip
• Onions
• Limes
• Dates
• Mystery item

FRUITS ET LÉGUMES

 3151-B  boul. DAGENAIS OUEST
(near Curé-Labelle) Laval, Québec  H7P 1T8 
(514) 473-4591  |  panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Our weekly 
customers

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

up to

Ordering is as easy as 1,2,3

This week’s basket:

1

2

3

Place your orders online or by  
phone before 9pm on Thursday.

or place your order on  
Facebook ($5. for delivery)

Pick up your baskets on 
Friday or Saturday

Fruits and 
Vegetables
16 to 20 Varieties
Fresh of the day at amazing prices!
Reserve yours today!

We now deliver to your home!
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Αβέβαιο είναι το πότε η κυβέρνηση 
του Κεμπέκ θα επιστρέψει στην εξι-

σορρόπηση του προϋπολογισμού μια και 
προβλέπονται βραχυπρόθεσμες δαπάνες 
για τη στήριξη του συστήματος υγειονομι-
κής περίθαλψης και της οικονομίας. 

Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε ο 
υπουργός Οικονομικών, Eric Girard, προ-
βλέπει έλλειμμα 12,3 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για το οικονομικό έτος 2021-
2022.

Ο Girard είχε αρχικά επιμείνει, ότι το Κε-
μπέκ θα εξαλείψει το τεράστιο έλλειμμα 
εντός πέντε ετών, όπως απαιτείται από το 
νόμο για τον ισορροπημένο προϋπολογι-
σμό. 

Όμως την Πέμπτη 1 Απριλίου, είπε ότι θα 
επιδιώξει την προσωρινή αναστολή του 
νόμου για να δώσει στην κυβέρνηση επτά 
χρόνια για να ξεφύγει από το κόκκινο. Η 
καθυστέρηση θα επιτρέψει επίσης στην 
κυβέρνηση να αναβάλει δύσκολες απο-
φάσεις, σχετικά με περικοπές του προϋ-
πολογισμού μέχρι τις επόμενες εκλογές, 
που έχουν προγραμματιστεί για το φθινό-
πωρο του 2022.
«Κάθε πράγμα στη δική του ώρα. Πρέπει 

πρώτα να ξεπεράσουμε την πανδημία», 
δήλωσε ο Girard, σημειώνοντας ότι η 
επαρχία θα δαπανήσει επιπλέον 4,2 δι-
σεκατομμύρια δολάρια φέτος, για μέτρα 
που σχετίζονται με την COVID-19. Αυτό το 
ποσό είναι επιπλέον, των σχεδόν 12 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων που έχει ξοδέψει 
μέχρι στιγμής το Κεμπέκ, προσπαθώντας 
να αντιμετωπίσει την πανδημία.

ΠΡΩΤΑ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Στις νέες δαπάνες ύψους 5,2 δις γι’ αυτό 

το έτος, τα 2,9 δις θα διατεθούν στο σύ-
στημα υγειονομικής περίθαλψης. Περισ-
σότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια 
προορίζονται για πρωτοβουλίες που απο-
σκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ηλικιωμένων και στη βο-
ήθεια να αποφύγουν την ανάγκη για θε-
σμοθετημένη φροντίδα.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την αύ-
ξηση της έκπτωσης φόρου για υπηρεσίες 
οικιακής υποστήριξης, μια αόριστη υπό-
σχεση για αύξηση της προσφοράς αυτών 
των υπηρεσιών και οικονομική υποστήρι-
ξη για ιδιωτικές κατοικίες ηλικιωμένων.
«Για την κυβέρνηση, είναι σημαντικό για 

τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ανα-
πηρία να διατηρήσουν την ανεξαρτησία 
τους και να παραμείνουν στα σπίτια τους 
για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλω-
σε ο Girard στην ομιλία του.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αύ-
ξησης κατά 5,8% στη χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης, προορίζεται 
για την πληρωμή των μισθών των εργαζο-
μένων στον τομέα της υγείας και την αγο-
ρά προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς 
και των υπηρεσιών πρώτης γραμμής για 
το κοινό. Επίσης, 350 εκατομμύρια θα δα-
πανηθούν φέτος για τον εμβολιασμό των 
κατοίκων. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ  
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόλις τελειώσει η πανδημία, ο Girard 

είπε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης 
θα αλλάξει προς την ανάπτυξη της οικο-
νομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό 
πρωτοβουλίες αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων που αποσκοπούν στην ανάκτη-
ση μέρους της οικονομικής ανάπτυξης 
που έχασε η επαρχία τον τελευταίο χρόνο.
Ωστόσο, η εστίαση σε έργα υποδομής 

για την κάλυψη της ανάκαμψης δεν έλα-
βε ικανοποιητικά σχόλια από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, τα οποία επεσήμα-
ναν ότι η κατασκευαστική βιομηχανία 
που κυριαρχείται από άνδρες λειτουργεί 
ήδη σε πληρότητα. Το φιλόδοξο έργο, με 
υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης για πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, θα 
κοστίσει 600 εκατομμύρια δολάρια φέ-
τος. Επίσης, έχουν διατεθεί μεγάλα ποσά 
για την ενθάρρυνση των μεταναστών να 
εργάζονται εκτός του Μόντρεαλ και 283 
εκατομμύρια δολάρια για την περιφερει-
ακή οικονομική ανάπτυξη.

Η μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας, το 
Μόντρεαλ, έλαβε μόνο ένα μικρό ποσό 25 
εκατομμυρίων δολαρίων για την αναζωο-
γόνηση των κέντρων της πόλης γύρω από 
την επαρχία. Κάτι που σχεδόν εξόργισε τη 
δήμαρχο του Μόντρεαλ Valérie Plante. 
«Γνωρίζοντας ότι το Μόντρεαλ υπήρξε το 
επίκεντρο της πανδημίας, θα ήθελα να 
είχα δει μια μεγαλύτερη οικονομική υπο-
στήριξη» δήλωσε.

Η Πρόεδρος του  Θησαυροφυλακίου 
Sonia LeBel παρουσίασε χρονοδιάγραμ-
μα για 13,4 δις δαπάνες για προγραμμα-
τισμένες υποδομές. Ήδη έχουν εγκριθεί 
από το περασμένο έτος 180 έργα.
«Έχουμε βάλει στόχο να παρέχουμε ει-

δικά σύγχρονα νοσοκομεία, νέες σχολικές 
εγκαταστάσεις, σπίτια ηλικιωμένων ποιό-
τητας, ασφαλείς δρόμους και ένα δίκτυο 
δημόσιων συγκοινωνιών που ταιριάζει με 
τις φιλοδοξίες μας», δήλωσε η LeBel.

Ο προϋπολογισμός αφιερώνει επίσης 
μεγάλα ποσά για να βοηθήσει τους μα-
θητές να ανακάμψουν από την ταραχώδη 
σχολική χρονιά. Οι δαπάνες για τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση θα αυξηθούν περισσότε-
ρο από οκτώ τοις εκατό (8%). Η κυβέρνη-
ση θα χρηματοδοτήσει ένα πάγωμα ενός 
έτους των επιτοκίων των φοιτητικών δα-
νείων και θα εκδώσει εφάπαξ 100$ ανά 
εξάμηνο για φοιτητές κολεγίου και πανε-
πιστημίου.
Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση θα λάβει 205 εκατομμύρια για 
τη συμβουλευτική βοήθεια και τις σχολι-
κές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ολοκληρώ-
σει 5.000 νέες μονάδες κοινωνικής στέγα-
σης που είχε ήδη υποσχεθεί.
Το ανεκτέλεστο, ωστόσο των 12.000 

μονάδων υφίσταται, σύμφωνα με τον 

Chantal Desfossé, ο οποίος είναι επικε-
φαλής μιας ομπρέλας ομάδας κοινωνικών 
οργανώσεων στέγασης στο Κεμπέκ.

Ο Desfossé είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει 
να κατασκευάζει 5.000 μονάδες ετησίως 
για να καλύψει τη ζήτηση. 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ  
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Όμως, εκτός από τις τρεις πρώτες προ-

τεραιότητες δαπανών της κυβέρνησης – 
υγεία, οικονομία και εκπαίδευση – υπάρ-
χουν μόνο μικρά ποσά για την αντιμετώ-
πιση των κοινωνικών ανισοτήτων, πολλές 
από τις οποίες έχουν επιδεινωθεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Ο Φιλελεύθερος, 

Άντρε Φορτίν, επέκρινε την κυβέρνηση 
του CAQ για την έλλειψη προγραμμάτων 
για το περιβάλλον. 
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απογο-

ητεύτηκαν επίσης για το μηδαμινό ποσό 
των 10 εκατομμυρίων για την προστασία 
των γυναικών, σε μια περίοδο που οι δο-
λοφονίες γυναικών από ενδοοικογενεια-
κή βία αυξάνονται. 
«Εάν μπορούν να ξοδέψουν 1 δισεκατομ-

μύριο δολάρια για συνδέσεις στο διαδί-
κτυο, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να ξο-
δέψουν περισσότερα για την προστασία 
των γυναικών», δήλωσε η Manon Massé, 
η κοινοβουλευτική ηγέτης του Québec 
Solidaire.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 33 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 

Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων
Επιχειρήσεων - Ζωής

KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

Σας βοηθούμε στις διαδικασίες 
ακύρωσης του συμβολαίου σας.
Σ’εμάς θα είστε ασφαλής! 

12300 Laurentian Boulevard
 Montreal, QC H4K 2Z6 

(514) 335-1881 
 www.manoirgouin.com

Στέγη ηλικιωμένων, αυτόνομων 
και ημι-αυτόνομων ατόμων

11/2 - 41/2 
Συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα γεύματα, κολατσιά, 
και ιατρική επίβλεψη

AUTOMATIC SPRINKLERS IN EVERY APPARTMENT

Προσιτές τιμές

Προσφορά για 
περιοριορισμένο
χρονικό διάστημα

Επιστροφή 1000$ για όσους 
υπογράψουν το ταχύτερο 
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4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153

E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Guy Ouellette
Βουλευτής του Chomedey

MNA for Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

Στην υπηρεσία 
των κατοίκων του

Chomedey

ΚΕΜΠΕΚ

Ο προϋπολογισμός  
προσαρμοσμένος στις  

ανάγκες της πανδημίας

Ο πρωθυπουργός 
François Legault 
(δεξιά) και ο  
υπουργός  
Οικονομικών Eric 
Girard, κατέθεσαν 
τον προϋπολογισμό 
του Κεμπέκ την 
Πέμπτη 1 Απριλίου 
2021. Αναμένουν  
να ολοκληρώσουν  
το 2021-2022  
με έλλειμμα 12,3 
δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Τα χρήματα στην  
υγειονομική περίθαλψη  

θα καθυστερήσουν  
την εξισορρόπηση  

του προϋπολογισμού
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα
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Δόξα στ’ αθάνατα  
παλληκάρια μας…

Με την ευκαιρία της επετείου έναρξης του Απελευθερωτικού 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, θα   αναφερθώ σήμερα στους Ήρωες της 

νεότερης ιστορίας της μαρτυρικής Κύπρου. 
Η Κύπρος μας την 1η Απριλίου γιορτάζει την 66η επέτειο από την 

έναρξη του αντιαποικιακού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρί-
ων Αγωνιστών. 

Ήταν η ημέρα που οι Βρετανοί κατακτητές της Μεγαλονήσου 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αντάρτικες ομάδες που οργάνωσε ο 
συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβας, γνωστότερος ως «Διγενής». Το 
ιστορικό του αγώνα υπάρχει σε αναρίθμητα ιστορικά βιβλία.   

Στις ηρωικές πράξεις της 1ης Απριλίου 1955 η ΕΟΚΑ έχασε το πρώ-
το της παλληκάρι, τον μαθητή Μόδεστο Παντελή από το Λιοπέ-
τρι. Πέθανε από ηλεκτροπληξία στην προσπάθειά του ν’ αποκόψει 
ηλεκτροφόρα σύρματα για να επέλθει συσκότιση και να δράσουν 
πιο αποτελεσματικά οι ομάδες της ΕΟΚΑ στην Αμμόχωστο...
Την ίδια μέρα καταζητήθηκε από την αστυνομία ο τομεάρχης Αμ-

μοχώστου Γρηγόρης Αυξεντίου, που ήταν επικεφαλής της ομάδας 
η οποία έδρασε στην Δεκέλεια.      
Οι Άγγλοι τελικά τον συνέλαβαν και τον έκαψαν ζωντανό… 
Άλλος αγωνιστής κατά την περίοδο της Αγγλικής αποικιοκρατίας 

ήταν ο Κυριάκος Μάτσης. Για τη δράση του συνελήφθη στις 9 Ια-
νουαρίου 1956 όμως κατάφερε να δραπετεύσει. Μερικούς μήνες 
αργότερα, ύστερα από προδοσία, δολοφονήθηκε από τις Βρετανι-
κές δυνάμεις…  
Ο Μιχαλάκης Καραολής, ένας από τους πιο γνωστούς αγωνιστές, 

απαγχονίστηκε μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Δημητρίου 
στις 10 Μαΐου 1956…

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δικάστηκε για κατοχή οπλοπολυβό-
λου. Στις 14 Μαρτίου 1957 απαγχονίστηκε από τους Άγγλους σε 
ηλικία μόλις 19 ετών...
Ο Ανδρέας Παναγίδης απαγχονίστηκε από τις Αγγλικές δυνάμεις 

στις 21 Σεπτεμβρίου 1956 μαζί με τους συναγωνιστές του, Μιχαήλ 
Κουτσόφτα και Στέλιο Μαυρομάτη… 

Ήταν οι σκληροί καιροί. Οι Έλληνες της Κύπρου ονειρεύονταν τη 
λευτεριά τους από τον Αγγλικό ζυγό και την ένωση με την Μάνα Ελ-
λάδα που όμως δεν έμελε να πραγματοποιηθεί λόγω του γνωστού 
φαινομένου της εμφύλιας διχόνοιας των Ελλήνων  από τα πανάρ-
χαια χρόνια... 
Σήμερα, πάνω από έξι δεκαετίες από την έναρξη του Απελευθε-

ρωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της 
Κύπρου βρίσκεται υπό Τουρκική κατοχή, ο θαλάσσιος χώρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζεται συνεχώς ενώ οι διαπραγ-
ματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Η Κύπρος είχε ακόμη την «ατυχία» να ανακαλυφθούν κοιτάσματα 

φυσικού αερίου     στον βυθό της ΑΟΖ της, γεγονός που άνοιξε την 
όρεξη του επιθετικού γείτονα αλλά και των «συμμάχων» με απρό-
βλεπτες συνέπειες.
Δυσκολεύομαι να βάλω τελεία στο παρών άρθρο λόγω των συνε-

χιζόμενων ραγδαίων εξελίξεων. Απαιτείται, στους δύσκολους αυ-
τούς καιρούς, να διατηρήσουμε υψηλό το εθνικό μας φρόνημά. Η 
Κύπρος, η Ελλάδα, μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. 
Γι αυτό και θα πρέπει, πάνω από όλα, να είμαστε ενωμένοι.  
Ας το καταλάβουν επιτέλους οι εδώ «ταγοί» μας, οι πράξεις και η 

συμπεριφορά των οποίων το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να μας 
διχάζουν και να μας απομακρύνουν ολοένα και περισσότερο από 
τα κοινά… 

«Μεθύσαμε» με το Αθάνατο κρασί του ‘21
Οι συλλογικές επιτυχίες και ο αυθόρμητος πατρι-

ωτισμός, για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αποδεικνύει τη 
«δύναμη» που έχουμε όλοι μας, χάρις στο DNA των 
προγόνων μας. Τα κύτταρα που έχουμε μέσα μας από 
τον πολυμήχανο Οδυσσέα, ξεπέρασαν τις αντιξοότη-
τες που είχαμε για τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου 
λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και 
βρήκαμε τρόπους να τιμήσουμε τους Ήρωες του ‘21.

Η «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ΜΕΤΡΑΕΙ
Όλες ανεξαιρέτως οι παραστάσεις, -ταινίες, θεατρι-

κά, σειρές κλπ.-, έχουν κάτι το κοινό. Ως θεατές βλέ-
πουμε και χειροκροτούμε το τελικό προϊόν που μας 
προσφέρουν. Δε γνωρίζουμε σχεδόν ποτέ τους καυ-
γάδες των ηθοποιών και των συντελεστών. Αυτό που 
μετράει, είναι το αποτέλεσμα της παράστασης. 

Με το ίδιο σκεπτικό, αυτό που μέτρησε ήταν ότι 
σημειώσαμε ως παροικία κάποιες επιτυχίες, όπως ο 
φωτισμός στα μπλε των ομοσπονδιακών γεφυρών 
Champlain και Jacques Cartier το βράδυ της Πέμπτης 
25 Μαρτίου. Δεν παίζει ρόλο ποιοι παράγοντες και 
πως τα κατάφεραν. Η σημασία είναι ότι η «παράστα-
ση» πέτυχε. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για όλες τις 
εκδηλώσεις και τρόπους που εορτάσαμε φέτος τα 200 
χρόνια της Εθνικής μας επετείου.

Ως απόγονοι του Οδυσσέα, αψηφήσαμε τις Σειρή-
νες που «σφύριζαν» ότι δε θα τα καταφέρουμε και 
ως απόγονοι του Θησέα, περάσαμε τις Συμπληγάδες 
Πέτρες που είχαμε ως εμπόδια και εορτάσαμε την Πα-
λιγγενεσία της Ελλάδας.

Συγκίνηση προκαλούσε κάθε φορά που έβλεπα την 
Ελληνική σημαία να κυματίζει έξω από τα σπίτια Ελ-
λήνων πατριωτών σε όλη την επικράτεια του Μόντρε-
αλ, Λαβάλ και περιχώρων. Ο δε πατριωτισμός ώθησε 
εκατοντάδες να παρελάσουν με σημαιοστολισμένα 
αυτοκίνητα (βλέπε σελίδα 25). Μου θύμισε το κα-
λοκαίρι του 2004, όταν η Εθνική Ελλάδας κέρδισε το 
κύπελλο Ευρώπης. Αν συγκρίνω με άλλους δήμους, 
σίγουρα το Λαβάλ τίμησε με όλη τη μεγαλοπρέπεια 
την Εθνική μας εορτή (βλέπε Σελίδα 24).

 
Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Με «μπαμπούλα» την πανδημία, οι εικονικοί εορ-

τασμοί μέσω των μέσων του διαδικτύου, έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο φέτος. Είναι γνωστό ότι συνηθίζεται 
εδώ και 40 και χρόνια, ανήμερα της 25η Μαρτίου, η 
εκάστοτε επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 
Καναδά-Ελλάδας (που ίδρυσε ο τότε βουλευτής Saint-
Denis, Marcel Prud`Homme και συνέχισε η διάδοχος 
του Ελένη Μπακοπάνου), διοργανώνει μια δεξίωση 
στο κοινοβούλιο του Καναδά με συμμετοχή πολλών 
συμπάροικων και εκπροσώπων της ομογένειας.

Φέτος, οι συμπρόεδροι της επιτροπής Εμμανουέ-
λα Λαμπροπούλου, βουλευτής του Saint-Laurent και 
Julie Dabrusin βουλευτής Toronto-Danforth, οργάνω-
σαν μια διαδικτυακή εορτή (βλέπε σελίδα 8) όπου για 
πρώτη φορά και χάρις στην τεχνολογία, συμμετείχαν 
μαζί οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης και Justin Trudeau.

Σύμφωνα με πληροφορίες – να και τα… παρασκή-
νια – η επιτυχία έγκειται στην επιμονή της βουλευτής 
Λαμπροπούλου και της σκληρής δουλειάς της ομάδας 
του γραφείου της. 

Στο πρώτο μέρος, που σχεδόν κράτησε 45 λεπτά, 
υπήρξε μια άκρα διπλωματική συνομιλία μεταξύ των 
πρωθυπουργών, ενώ και οι δύο απάντησαν σε συγκε-
κριμένες ερωτήσεις που προέρχονταν από τους συμ-

μετέχοντες βουλευτές, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, 
Άννυ Κουτράκη και Πήτερ Φραγκισκάτου.
Εδώ αξίζει να δούμε μέρος από τα παρασκήνια, 

όσον αφορά τους δυο πρωθυπουργούς. Πίσω λοι-
πόν από τα χαμόγελα και τις φιλονικίες, έκρυψαν τα 
πραγματικά αισθήματα που έχει ο ένας με τον άλλον 
με βάση τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τα δυο 
τελευταία χρόνια. Αν μπορούσαν – και μπορεί να τα 
είπαν μεταξύ τους – είναι δυσαρεστημένοι ο ένας με 
τον άλλο σε πολλά ζητήματα. Το Φθινόπωρο του 2020, 
είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ο τότε καναδός υπουργός 
εξωτερικών Champagne, με απώτερο σκοπό να υπο-
γράψει η Ελλάδα συμβόλαιο ύψους 2 δις με την κα-
ναδική εταιρεία εξομοιωτών CAE, για το εκπαιδευτικό 
κέντρο πιλότων στην Καλαμάτα.

Ενώ όλα πήγαιναν καλά, η Ελληνική κυβέρνηση άλ-
λαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και έδωσε το συμ-
βόλαιο σε εταιρεία του Ισραήλ. Το δε Ισραήλ αποκτώ-
ντας το συμβόλαιο, παραχώρησε επιπλέον ισραηλινά 
drones Heron με πυραύλους που χτυπούν το στόχο 
τους από τα 40.000 μέτρα ύψος, σε εμβέλεια 25-30 
χλμ. Μάλιστα, συζητιέται και σύμπραξη κατασκευής 
drones Ελλάδας-Ισραήλ. Ο Καναδάς λοιπόν έχασε ένα 
επικερδές συμβόλαιο. Μάλιστα λέγεται, ότι η μετα-
κίνηση του Champagne από υπουργός Εξωτερικών 
σε άλλο υπουργείο, οφείλεται στη μη απόκτηση του 
συμβολαίου…

Φυσικά, οι όροι και τα επιπλέον δωράκια του Ισρα-
ήλ ήταν καλύτεροι από του Καναδά. Όμως αυτό που 
«θυμήθηκε» η ηγεσία της Ελληνικής κυβέρνησης είναι 
η συνεχόμενη σιωπή της Καναδικής κυβέρνησης προς 
τις πράξεις της Τουρκίας – που είναι όπως αποδείχτη-
κε και καλός πελάτης στα καναδικά drones – κατά της 
Ελλάδας.

Ο Καναδάς τηρεί σιωπή στις συνεχόμενες παραβιά-
σεις του θαλάσσιου και εναέριου χώρου της Ελλάδας, 
και ας μην ξεχνάμε την πλήρη σιωπή για τη μετατρο-
πή της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σε τουρκικό τζαμί. Αυτά για την 
ιστορία…

Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο μέρος του διαδικτυ-
ακού εορτασμού. Στο δεύτερο μέρος, με πρόταση 
των παρευρισκόμενων βουλευτών, τιμήθηκαν πολλοί 
συμπάροικοι. Αν έχω κάποιον ενδοιασμό, είναι μόνο 
στη βράβευση της γνωστής ηθοποιού, Νία (Ευγενία) 
Βαρντάλος, από τη βουλευτή του NDP Νίκη Άστον 
που εκλέγεται στη Μανιτόμπα. Ακόμα δεν μπορώ να 
καταλάβω, τι ωφέλησε τον Ελληνισμό η γνωστή ται-
νία που διακωμώδησε κάθε Ελληνική οικογένεια με-
ταναστών… Τέλος, πιστεύω ότι οι βουλευτές ξέχασαν 
πολλά αξιόλογα ονόματα για να βραβεύσουν. Ξεχά-
στηκαν οι συνεχόμενοι οικονομικοί ευεργέτες των ορ-
γανισμών της παροικίας και των Ελληνικών μας Σχο-
λείων, όπως η οικογένεια του Νίκου Τσατά, οι αδελφοί 
Γεωργούδη, ο Βασίλης Αγγελόπουλος και τόσοι άλλοι. 
Μια και η βράβευση ήταν για την προσφορά στην Ελ-
ληνική παροικία, πιστεύω ότι έπρεπε να τιμηθούν και 
άτομα όπως ο καθηγητής Jacques Bouchard (βλέπε 
σελίδα 15) που προωθεί την ελληνική γλώσσα, για το 
έργο που επιτελούν οι κυρίες  Βρισηίς Μαύρου του 
MAGIC MISSION, Ιωάννα Τσουμπλέκα της ΦΙΛΙΑΣ, η 
Μέλπα Καματερός για την ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Στον 
πολιτιστικό τομέα, έπρεπε να τιμηθεί ο Θεόδωρος 
Σεργκάνης και ο μαθητής του, που έφυγε πολύ πρό-
ωρα, Τάκης Τζώτζης. Επίσης, έπρεπε να τιμηθούν δυο 
άτομα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση 
και διασκέδαση των Ελλήνων μεταναστών:  ο Γιάννης 
Δαπέρης μέσω της κόρης του Μαρίας και φυσικά η 
Ρένα Παπαθανάκου. Στο φινάλε, ξεχάστηκε επίσης 
και ο Δημήτρης Μανωλάκος…
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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

«Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») φι-

λοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα μας σε μία 
νέα εποχή και έχει πρωταρχικό στόχο να 
καλύψει το μεγάλο κενό στις επενδύσεις 
και στην απασχόληση που χαρακτήριζε 
την ελληνική οικονομία και επιδεινώθηκε 
με την πανδημία», ανέφερε ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 
Σκυλακάκης, παρουσιάζοντας τους βασι-
κούς άξονες του Σχεδίου. 

Όπως είπε, βασικός στόχος του είναι να 
κινητοποιήσει δυνάμεις κυρίως από τον 
ιδιωτικό τομέα και για το σκοπό αυτό η 
Ελλάδα θα ζητήσει το σύνολο των κονδυ-
λίων που της αναλογούν από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή 17,8 δισ. 
ευρώ επιδοτήσεων και 12,7 δισ. ευρώ 
δανείων. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές, 
όπως εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης, η κυβέρ-
νηση επιδιώκει να κινητοποιήσει συνολι-
κά επενδύσεις ύψους 57 δισ. ευρώ.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 

παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξο-
νες του «Ελλάδα 2.0», καθώς και τα βα-
σικά έργα και τις μεταρρυθμίσεις που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε έναν από τους 
τομείς αυτούς. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Πράσινη μετάβαση: Σε αυτήν περι-
λαμβάνονται προγράμματα, όπως ένα 
εκτεταμένο «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις και Δημόσιο, η ηλεκτρική 
διασύνδεση των ελληνικών νησιών, έργα 
ενεργειακής αποθήκευσης, μεγάλες επεν-
δύσεις σε αντιπλημμυρικά έργα, το εθνικό 
σχέδιο αναδάσωσης, εξοπλισμός για την 

ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ο εκ-
συγχρονισμός πολεοδομικών σχεδίων και 
άλλα.

2. Ψηφιακή Μετάβαση: Περιλαμβάνο-
νται έργα, όπως η προεγκατάσταση υπο-
δοχών οπτικών ινών στα κτίρια, η ανάπτυ-
ξη του δικτύου 5G και η ηλεκτροκίνηση, η 
ψηφιοποίηση αρχείων σε τομείς όπως η 
Δικαιοσύνη, το Κτηματολόγιο, η μετανά-
στευση, ο ΕΦΚΑ και η διασύνδεση και δι-
αλειτουργικότητα του Δημοσίου. Επίσης, 
περιλαμβάνονται προγράμματα που αφο-
ρούν το πληροφοριακό σύστημα διαχεί-
ρισης συναλλαγών δημοσίου και πολιτών, 
την ψηφιοποίηση για την αντιμετώπιση 
φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, την 
ενίσχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων 
και άλλα.

3. Θεσμικός Μετασχηματισμός και 
επενδύσεις: Πρόκειται -μεταξύ άλλων- 
για ισχυρά κίνητρα για το μετασχηματισμό 
της οικονομίας, αλλά και για τη χρηματο-
δότηση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης 
(ΒΟΑΚ) του Ε65, για τον εκσυγχρονισμό 
του δικτύου σιδηροδρόμων, των ηλεκτρι-
κών διοδίων, καθώς και άλλες έξυπνες 
υποδομές. Επίσης, προβλέπονται επεν-
δύσεις στον πολιτισμό (Μουσείο Ενάλιων 
Αρχαιοτήτων Πειραιά), στον τουρισμό, για 
την αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών, 
την προσβασιμότητα στις παραλίες και ει-
δικά προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης 
του αγροτοδιατροφικού τομέα και άλλα.

4. Κοινωνικός πυλώνας: Αφορά σε μεγά-
λα προγράμματα για την αύξηση της απα-

σχόλησης, στην αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού στα εργαστήρια στην εκπαίδευση, 
πολύ μεγάλες επενδύσεις στο σύστημα 
της υγείας για τον εκσυχρονισμό και ανα-
καίνιση του εξοπλισμού στα νοσοκομεία, 
εθνικά προγράμματα για σωματική άσκη-
ση και τη διατροφή, όπως και επενδύσεις 
που ενδυναμώουν την κοινωνική δικαιο-
σύνη, την παιδική προστασία και άλλα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, 
Άκης Σκέρτσος, δήλωσε ότι το «Ελλάδα 
2.0» αποτελεί ένα πλήρες Business plan 
για την ανάπτυξη των επενδύσεων στη 
χώρα μας. Όπως είπε, «το Σχέδιο δίνει 
απάντηση στα προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας με τις 58 μεταρρυθμίσεις που 
περιλαμβάνει. Στο επίκεντρο του βρίσκο-
νται οι νέοι, οι γυναίκες, οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι άνθρωποι 
του πολιτισμού. Η μεγάλη πρόκληση δεν 
είναι η απορρόφηση των πόρων η οποία 
θα προσφέρει πρόσκαιρη ανάπτυξη, αλλά 
και η διοχέτευση των κεφαλαίων με τη με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χώρα 
μας. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να 
καλύψουμε το χαμένο έδαφος δεκαετι-
ών», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος.

Ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφεί-
ου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, 
επισήμανε ότι οι χρηματοδοτήσεις του 
Εθνικού Σχεδίου αφορούν σε δάνεια για 
επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές 
δράσεις, σε δράσεις εξωστρέφειας, σε 
έρευνα και καινοτομία, καθώς και για συγ-
χωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες επι-
χειρήσεων. Όπως εξήγησε, το κράτος θα 

δίνει συγχρηματοδότηση και όχι εγγυή-
σεις. Το κράτος θα βάζει μέχρι το 50% της 
επένδυσης και το υπόλοιπο οι τράπεζες 
και οι επιχειρήσεις. Ανέφερε επίσης ότι, 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα οδηγήσει 
σε αύξηση των επενδύσεων κατά 1/5 στην 
ελληνική οικονομία έως το 2026.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, 
σημείωσε ότι πρόκειται για μια συνεκτική 
δέσμη προγραμμάτων έργων και μεταρ-
ρυθμίσεων για την κάλυψη του μεγάλου 
επενδυτικού κενού στη χώρα. Βασικοί 
στόχοι είναι η αύξηση της απασχόλησης 
και της παραγωγικότητας με βάση και 
τις κατευθύνσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. 
Μεγάλη συμβολή στις χρηματοδοτήσεις 
θα έχει και το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο όπως 
είπε θα υποβληθεί προς έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους επόμενους 
μήνες.
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομι-

κών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Μιχάλης 
Αργυρού, τόνισε ότι «πρόκειται για θεμε-
λιώδη αλλαγή του οικονομικού υποδείγ-
ματος μέσω της σημαντικής αύξησης του 
ΑΕΠ, που θα οδηγήσει στην ανάδειξη των 
εξαγωγών σε κινητήρια δύναμη της οικο-
νομίας. Τα κέρδη στο ΑΕΠ και την απασχό-
ληση θα είναι μόνιμα και θα προέλθουν 
κυρίως από την αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων», είπε ο Μιχάλης Αργυρού, 
που επιβεβαίωσε μελέτη του ΣΟΕ για τα 
μεγάλα αναπτυξιακά οφέλη που θα φέρει 
το Σχέδιο στην ελληνική οικονομία.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό Σχέδιο  
Ανάκαμψης:  

Τα βασικά έργα  
στους τέσσερις 

πυλώνες



6  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  2 Απριλιου, 2021 / April 2, 2021

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 

Τις τελευταίες εβδομάδες είναι αισθητό 
στο Μόντρεαλ αλλά και σε άλλες περι-

οχές του Κεμπέκ, η αύξηση κρουσμάτων 
της βρετανικής μετάλλαξης του κορωνο-
ϊού, με περισσότερους νέους (από πλευ-
ράς ηλικίας) ασθενείς να νοσηλεύονται 
στα νοσοκομεία αλλά και κάποιους από 
αυτούς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας.

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών του Εβραϊκού Γενικού Νο-
σοκομείου, το δημογραφικό προφίλ των 
ασθενών έχει πέσει τις τελευταίες εβδο-
μάδες. Μερικοί γιατροί βλέπουν αυτή την 
αλλαγή και ανησυχούν για την ταχύτητα 
μετάδοσης της μετάλλαξης στους νεότε-
ρους ανθρώπους.
«Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ασθενείς 

μου ήταν μεταξύ 20 και 40 ετών. Νέοι άν-
θρωποι χωρίς ιστορικό. Μερικοί μάλιστα 
έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς πα-
ράγοντες κινδύνου, οι περισσότεροι από 
αυτούς μολύνθηκαν με τη νέα μετάλλαξη», 
λέει η Dr Laurie Robichaud, μία παθολό-
γος έκτακτης ανάγκης σε αυτό το πανεπι-
στημιακό νοσοκομείο που συνδέεται με 
το CIUSSS στο κέντρο-Ouest-de-Ile-de-Μό-
ντρεαλ (CCOMTL).
Το νοσοκομείο βρίσκεται στη μέση της 

περιοχής που αποτελεί αντικείμενο στο-
χευμένου εμβολιασμού που αναπτύχθη-
κε από το CCOMTL σε μια προσπάθεια 
να περιοριστεί η βρετανική παραλλαγή 
Β1.1.7 σε αυτές τις γειτονιές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
26% των περιπτώσεων μεταλλάξεων στο 
Μόντρεαλ. 
«Οι ασθενείς προέρχονται από όλες τις 

περιοχές και από όλες τις κοινότητες. Δυ-
στυχώς, πολλοί από αυτούς χρειάζονται 
φροντίδα στην εντατική», αναφέρει.

Η Dr Robichaud ανησυχεί για την επί-
δραση που θα μπορούσε να έχει αυτή η 
υψηλή μετάδοση της βρετανικής μετάλ-

λαξης στους νέους που έχουν υποκείμενα 
νοσήματα. «Κοιτάς τι συμβαίνει στο Οντά-
ριο που η κατάσταση είναι χειρότερη από 
το Κεμπέκ και συνειδητοποιείς ότι είσαι 
σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο. Είναι 
αγχωτικό…», αναφέρει η ίδια για να συ-
μπληρώσει: «Είναι σαφές ότι δεν καταλή-
γουν όλοι οι νέοι στα επείγοντα, ωστόσο 
όσοι το πάνε τόσο μακριά δεν είναι πραγ-
ματικά καλά. Αυτή η παραλλαγή είναι 
μια κλήση αφύπνισης που θα πρέπει να 
σας κάνει να σκεφτείτε. Οι νέοι πρέπει να 
είναι προσεκτικοί».

Στην πόλη του Κεμπέκ, o Dr Mathieu 
Simon, επικεφαλής της εντατικής θερα-
πείας στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 
Καρδιολογίας και Αναπνευστικής Ιατρικής 
στην πόλη του Κεμπέκ Σίτι (IUCPQ), είδε 
επίσης την ηλικία αυτών των ασθενών στη 
μονάδα του να πέφτει κατακόρυφα. Κά-
ποιες περιοχές του Κεμπέκ Σίτι, έχουν το 
υψηλότερο ποσοστό της βρετανικής με-
τάλλαξης Β1.1.7 σε όλη την επαρχία του 
Κεμπέκ.
Αλλά προσέξτε, λέει, δεν είναι επειδή 

αυτή η μετάλλαξη δημιουργεί μια πιο σο-
βαρή μορφή COVID, αλλά επειδή οι ΜΕΘ 
χρησιμοποιούνται πλέον στη θεραπεία 
νεαρών ασθενών με σοβαρά συμπτώμα-
τα. 
«Δεν υπάρχει σχεδόν καμία απλή νοση-

λεία αλλά αύξηση στις εισαγωγές εντατι-
κής θεραπείας. Οι ηλικιωμένοι πέθαιναν 
πριν να έχουν επιπλοκές. Εκεί, χρησιμο-
ποιούνται πολλοί ιατρικοί πόροι για να 
σωθούν αυτοί οι νέοι ασθενείς που ανα-
πτύσσουν επιπλοκές μετά από 2 ή 3 εβδο-
μάδες στην εντατική», υπογραμμίζει.
Ο κίνδυνος της μετάλλαξης δε φαίνεται 

τόσο επικίνδυνος, όπως η πίεση που θα 
μπορούσε να προκαλέσει η υψηλή μετα-
δοτικότητά της στην ικανότητα των μονά-
δων εντατικής θεραπείας, πιστεύει αυτός 
ο γιατρός. 

«Αυτό είναι που με φοβίζει, εάν ποτέ 
φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα την ημέ-
ρα», αναφέρει.
Σύμφωνα με την Ashleigh Tuite, αναπλη-

ρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας Dalla Lana στο Πανεπιστήμιο του 
Τορόντο, αυτό διαφαίνεται ήδη σε ορι-
σμένες πόλεις σε ολόκληρο τον Καναδά. 
«Υπάρχουν λιγότεροι θάνατοι, ωστόσο οι 
μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν με 
νεαρούς ενήλικες. Σοβαρές περιπτώσεις 
παρατηρούνται, όπως και σε άλλες χώρες 
με τη βρετανική παραλλαγή Β1.1.7, λέει 
η συγκεκριμένη επιδημιολόγος, που είναι 
ειδική στις μολυσματικές ασθένειες.

Σύμφωνα με την κα Tuite, αυτές οι επι-
πλοκές θα μπορούσαν να προκύψουν από 
το γεγονός ότι ο απόλυτος αριθμός των 
νεαρών ενηλίκων που έχουν μολυνθεί 
αυξάνεται. «Όσο περισσότεροι νέοι επη-
ρεάζονται, τόσο πιο σοβαρές περιπτώσεις 
θα αυξηθούν αναλογικά. Το ποσοστό μό-
λυνσης μεταξύ των νέων ήταν χαμηλότερο 
στο πρώτο κύμα», αναφέρει.

Στη Ρετζίνα, η κατάσταση θεωρείται ήδη 
«κρίσιμη» σε νοσοκομεία της πρωτεύου-
σας, όπου το 84% των μεταλλάξεων συ-
γκεντρώνεται στο Σασκάτσουαν. Πολλοί 
ασθενείς ηλικίας μεταξύ 20 και 39 ετών 
χρειάζονται να μπούνε σε ΜΕΘ. Ο Αλεξ 
Γουόνγκ, ειδικός μολυσματικών ασθε-
νειών, δήλωσε προ ημερών στο CBC, ότι 
η επαρχία κινδύνευε να «χάσει γρήγορα 
τον έλεγχο».

ΑΝΑΜΟΝΗ
Στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή 

του Μόντρεαλ, η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης είναι μάλλον ήρεμη προς το πα-
ρόν, λέει ο Dr Ζερμαίν Πουριέ, γιατρός 
στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Τσαρλς – Λε 
Μόιν στο Μοντερεζί. «Δεν έχουμε ακόμα 
αύξηση, ή αρκετή εκ των υστέρων γνώση, 
για να πούμε εάν η παραλλαγή είναι πιο 

επιβλαβής ή όχι σε νεότερους ενήλικες».
Αλλά ο πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών 

Επείγουσας Ιατρικής, ο Dr Gilbert Boucher, 
παρατηρεί ότι οι λίγοι νέοι που γίνονται 
δεκτοί στα επείγοντα έχουν συχνά σοβα-
ρά συμπτώματα. «Φθάνουν με ζωτικά ση-
μεία που επιδεινώνονται, πηγαίνουν στην 
εντατική, παίρνουν οξυγόνο υπό πίεση. Το 
τυπικό προφίλ είναι ο 45χρονος πατέρας 
σε άριστη φόρμα, μολυσμένος από τα παι-
διά του».

ΠΑΙΔΙΑ
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 

Υγείας, μόνο δύο παιδιά νοσηλεύονται 
στο Κεμπέκ, το ένα στην εντατική στο Νο-
σοκομείο Παίδων του Μόντρεαλ και το 
άλλο στο Ριμούσκι. «Γνωρίζουμε ότι εί-
ναι πιο μεταδοτικό, αλλά προς το παρόν 
η μετάλλαξη δε φαίνεται να προκαλεί πιο 
σοβαρή ασθένεια στα παιδιά», λέει η Dr 
Valérie Lamarre, παιδίατρος – ιολόγος 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sainte-
Justine. 
«Τα σχολεία κλείνουν με το παραμικρό 

ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων. Θα 
γίνει φυσιολογικό και θα πρέπει να ζήσου-
με με αυτό και να επανατοποθετήσουμε 
τα μέτρα μας», σημειώνει.

Στο Νοσοκομείο Παίδων του Μόντρεαλ, 
δεν υπάρχουν επίσης πιο σοβαρές περι-
πτώσεις μεταξύ των νηπίων που έχουν 
μολυνθεί από την παραλλαγή Β1.1.7, λέει 
η Dr Μαρί-Άστριντ Λεφέβρ, για να συ-
μπληρώσει: «Ωστόσο, ο ρυθμός κρουσμά-
των στις οικογένειες είναι διαφορετικός. 
Τα αδέλφια επηρεάζονται περισσότερο. 
Παρακολουθούμε τι συμβαίνει αλλού και 
είμαστε έτοιμοι!».

© Le Devoir

Πηγή: La montée des variants amène 
plus de «jeunes» patients aux soins 
intensifs | Le Devoir

ΚΕΜΠΕΚ | COVID-19

Η αύξηση των κρουσμάτων 
της βρετανικής μετάλλαξης 
οδηγεί περισσότερους 
νέους ασθενείς στις ΜΕΘ
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Ήταν μία πρωτοβουλία της επιτροπής 
Ελληνοκαναδικής φιλίας, με πρω-

τεργάτες και συντονιστές τους βουλευ-
τές Εμμανουέλα Λαμπροπούλου και Julie 
Dabrusin, οι οποίες εναλλάξ παρουσίαζαν 
τους τιμώμενους στη διάρκειας δυόμιση 
ωρών τηλεδιάσκεψη. 

Η πρόθεση των οργανωτών ήταν να τονι-
στεί, στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την 
Ελληνική επανάσταση του 1821, η συμβο-
λή των Ελληνοκαναδών στην πρόοδο του 
Καναδά ως έθνος.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ
Η τηλεδιάσκεψη άρχισε με τους ύμνους 

των δύο χωρών από τη Λετίσια Δημοπού-
λου L’Ecuyer και τη Ναυσικά Μπαλούκα 
ακολουθούμενοι από το μήνυμα του Σε-
βασμιότατου Αρχιεπίσκοπου Καναδά κ.κ. 
Σωτηρίου. Ο υπουργός εξωτερικών του 
Καναδά Marc Garneau, καλωσόρισε τους 
επίσημους, τονίζοντας τη συμβολή της Ελ-
λάδας (πέρα από τους αρχαίους χρόνους) 
ως σύγχρονη χώρα με ανθρώπινα δικαι-
ώματα, δημοκρατικές αξίες και διεθνείς 
σχέσεις. Ο υπουργός πρόσθεσε, ότι οι δύο 
χώρες γιορτάζουν του χρόνου 80 χρόνια 
διπλωματικών σχέσεων, τονίζοντας ότι οι 
Ελληνοκαναδοί αποτελούν γέφυρα σύ-
σφιξης σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

ΤΡΟΥΝΤΟ
Η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, ομο-

σπονδιακή βουλευτής για το St-Laurent 
καλωσόρισε πρώτη τον Καναδό πρωθυ-
πουργό. «Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς 
σε όλους» είπε στα Ελληνικά ο Justin 
Trudeau. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά 
δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημέ-
νος που ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
συμμετείχε στην εκδήλωση. «Κυριάκο, 
φίλε μου, είναι τόσο όμορφο που μπορείς 
και βρίσκεσαι κοντά μας και ελπίζω του 
χρόνου κάτω από διαφορετικές συνθήκες 
να βρεθούμε μαζί στην εκλογική μου πε-
ριφέρεια και να παρακολουθήσουμε την 
πιο σημαντική Ελληνοκαναδική παρέλαση 
για την 25η Μαρτίου που γίνεται στον Κα-
ναδά». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ο Τρουντό εκθείασε τη συμβολή των Ελ-

ληνοκαναδών, χαρακτηρίζοντας την κοινό-
τητά μας κολώνα της καναδικής κοινωνίας, 
εμπλουτίζοντάς την σε όλους τους τομείς, 
από επιχειρήσεις μέχρι την κουλτούρα, τις 
τέχνες και τις επιστήμες. «Κανονικά θα 
είμασταν στους δρόμους επισκεπτόμενοι 
τους διάφορους συλλόγους αλλά το ζεστό 
κλίμα των Ελλήνων μεταφέρεται ακόμα 
και διαδικτυακά. Η Ελληνοκαναδική κοι-
νότητα με δίδαξε τόσα πολλά και για την 
πολιτική και για τη δύναμη που χρειάζε-
ται» είπε ο Τρουντό, αναφωνώντας στα 

Ελληνικά «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Κανα-
δάς!».
«Eίναι υπέροχο που γιορτάζουμε μαζί σή-

μερα και δύσκολο για μένα να αποσπάσω 
την Ελληνική Κοινότητα από την πολιτική 
μου καριέρα, γιατί παρόλο που είμαι πρω-
θυπουργός για ολόκληρη τη χώρα, είμαι 
πάρα πολύ κοντά σε αυτήν την κοινότη-
τα. Οι Καναδοί Ελληνικής καταγωγής του 
Παρκ Εξ έχουν υπερηφάνεια για τον πολι-
τισμό τους και τους λέω να είστε περήφα-
νοι Καναδοί, γιατί στον Καναδά μπορείτε 
να φορέσετε ισότιμα   την καταγωγή σας 
χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε την ταυ-
τότητά σας. Είναι ένα από τα πλεονεκτή-
ματα της χώρας μας και μοχλός ανάπτυξής 
της» είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τον Έλληνα Πρωθυπουργό προλόγισε 

η Πρέσβειρα της Ελλάδας στον Καναδά, 
Εξοχότατη Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, 
η οποία ευχαρίστησε τον Καναδά για τη 
θερμή υποδοχή που της επιφύλαξαν όταν 
ανέλαβε πριν 5 μήνες τα καθήκοντά της.

Η ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
«Πριν από μερικές μέρες γιορτάσαμε τα 

200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση 
και μπορώ να πω ότι αισθανόμαστε πολύ 
υπερήφανοι, για το τι έχει καταφέρει η Ελ-
λάδα μέχρι σήμερα. Παράλληλα βλέπου-
με, πως μία χώρα που ουσιαστικά ήταν 
μία επαρχία της οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας κατάφερε να γίνει ένα ανεξάρτητο 
έθνος που μοιράζεται όμορφες αξίες με 
μία χώρα σαν τον Καναδά  Θέλω να απο-
τίσω φόρο τιμής στους 300.000 ελληνο-
καναδούς, οι οποίοι με τόσο πάθος υπε-
ρασπίζονται την Ελλάδα, ενώ παράλληλα 
βοηθάνε τον Καναδά έχοντας ενταχθεί 
πλήρως στην τοπική κοινωνία. Ξέρω Justin 
πόσο κοντά βρίσκεσαι και εσύ στους Έλ-
ληνες. Ξέρω ότι είσαι πραγματικός φίλος 
της Ελλάδας και ότι δίνεις ιδιαίτερη αξία 
σε αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. 
Είναι τιμή μου που μπορώ και παρευρί-
σκομαι σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλω-
ση» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης στην αρχή.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Ένα από τα πρώτα βήματα που ανέφερε 

ο κύριος Μητσοτάκης, για το τι κάνει η κυ-
βέρνηση του, ούτως ώστε να φέρει τους 
ομογενείς πιο κοντά στην πατρίδα, ήτανε 
η τεχνολογική και τεχνική βελτίωση στις 
διάφορες ελληνικές υπηρεσίες και στην 
Ελληνική γραφειοκρατία, ούτως ώστε να 
μπορούν οι ομογενείς εύκολα να διεκπε-
ραιώνουν δουλειές τους στην Πατρίδα. Η 
δεύτερη πρωτοβουλία ήταν η διευκόλυν-
ση ψήφου από τους Έλληνες που έφυγαν 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ού-
τως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στα κοινά. 
«Μέσα από τις καινούργιες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες που έχουμε δημιουργήσει, 

οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες γλώσ-
σες εκτός από ελληνικά, ενθαρρύνουμε 
τους νέους ομογενείς να επισκεφθούν την 
Ελλάδα, ενώ παράλληλα όχι μόνο διδά-
σκουμε την Ελληνική γλώσσα από αυτές 
τις πλατφόρμες αλλά τους κρατάμε ενή-
μερους για ότι συμβαίνει στην πατρίδα» 
πρόσθεσε ο έλληνας πρωθυπουργός.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Στο τέλος της εισαγωγικής του ομιλίας, 

ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην 
Ελλάδα σαν προορισμό για Καναδικές 
επενδύσεις. «Η Ελλάδα έχει βγει από τη 
βαθιά κρίση, ατενίζει το μέλλον με αισιο-
δοξία και πιστεύω ότι αποτελεί πρόσφορο 
έδαφος για καναδικές επενδύσεις. Πέραν 
αυτών που ήδη δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα, όταν τελειώσει η πανδημία, η οι-
κονομική κατάσταση της Ελλάδας θα βελ-
τιωθεί ακόμα περισσότερο και πάνω από 

τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη καναδικές 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και φέρνω σαν παράδειγμα τις 
πρόσθετες διευκολύνσεις της Ελληνικής 
κυβέρνησης προς την Eldorado gold» είπε 
ο Κ. Μητσοτάκης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Μετά τους δύο πρωθυπουργούς, διάφο-

ροι βουλευτές παρουσίασαν Ελληνοκανα-
δούς που έχουν συμβάλλει στην Καναδική 
Κοινωνία χάρις στις Ελληνικές τους ρίζες. 
Ανάμεσα στους επιλεγμένους, ο πρώην 
πρόεδρος της ΕΚΜΜ Νίκος Παγώνης, η 
ηθοποιός Νία Βαρντάλος, τα σχολεία Σω-
κράτης, ο Δρ. Γεώργιος Τσούκας, ο αθλη-
τής ξιφασκίας Ιωσήφ Πολοσσιφάκης, ο 
δικηγόρος Ulysses Pamel, ο πρώην βου-
λευτής Χρήστος Σύρρος και η συγγραφέας 
και δημοσιογράφος Ιουστίνη Φραγκούλη-
Αργύρη.

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

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

ΔΥΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ 
γιορτάζουν  
διαδικτυακά

Μητσοτάκης  
και Τρουντό  

σε Zoom – εκδήλωση  
για τα 200 χρόνια
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ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19

«Παγώνει» ξανά 
το AstraZeneca σε 
Γερμανία – Καναδά

Ο φόβος της θρόμβωσης, μιας 
σπάνιας παρενέργειας του 

εμβολίου της AstraZeneca, μεταβάλλει 
τα ηλικιακά κριτήρια χορήγησής του σε 
πολλά κράτη. 
Στη Γερμανία, το Βερολίνο αποφάσισε 

να μην το χορηγεί στους νεότερους των 
60 ετών, ενώ την ίδια απόφαση έλαβε 
το γειτονικό Βρανδεμβούργο και το 
Μόναχο. 
Στα δημόσια νοσοκομεία Charite και 

Vivantes της γερμανικής πρωτεύουσας 
το εμβόλιο της AstraZeneca δε 
θα χορηγείται πλέον σε γυναίκες 
υγειονομικούς, νεότερες των 55 ετών. 
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πάουλ 
Έρλιχ, που εποπτεύει το γερμανικό 
εμβολιαστικό πρόγραμμα, έχουν 
καταγραφεί μέχρι στιγμής στη χώρα 31 
περιπτώσεις εγκεφαλικής θρόμβωσης, 
εκ των οποίων εννέα θανατηφόρες. 

Στον Καναδά, επίσης, απαγορεύτηκε η 
χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου 
σε ενηλίκους νεότερους των 55 ετών, 
εξαιτίας του φόβου των θρομβώσεων. 

Επιστήμονες εκτιμούν, ότι τα 
εμβόλια πρώτης γενιάς κατά της 
COVID-19 θα είναι παρωχημένα 
εντός ενός έτους, κυρίως εξαιτίας 
των μεταλλάξεων. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η απειλή, νέα εμβόλια 
με προσαρμοσμένες συνθέσεις θα 
πρέπει να κυκλοφορήσουν την επόμενη 
χρονιά.
Την ίδια στιγμή, ενώ η Ευρώπη 

βρίσκεται στη δίνη του τρίτου 
πανδημικού κύματος, η Ιταλία και η 
Γερμανία ενισχύουν τα μέτρα για την 
είσοδο σε αυτές. Η Ιταλία πρόκειται 
να επιβάλλει πενθήμερη καραντίνα σε 

όλους τους ταξιδιώτες που φθάνουν από 
τα άλλα κράτη της Ε.Ε. και τρίτα κράτη, 
με απαραίτητη προϋπόθεση αρνητικό 
τεστ. Οι επισκέπτες θα υποβάλλονται 
πάλι σε τεστ στο τέλος της περιόδου 
απομόνωσης. 

Στη Γερμανία, ο υπουργός Εσωτερικών 
Χορστ Ζεεχόφερ ανακοίνωσε την 
αυστηροποίηση των ελέγχων στα 
χερσαία σύνορα τις επόμενες ημέρες. 
«Δεν έχει σημασία αν κάποιος έρχεται 
από Πολωνία, Γαλλία ή Δανία. Όλοι 
οφείλουν να αναμένουν ότι θα 
ελεγχθούν», δήλωσε. Ακόμα και όσοι 
φθάνουν αεροπορικώς στη Γερμανία 
θα πρέπει να επιδείξουν αρνητικό τεστ 
προκειμένου να επιβιβαστούν στο 
αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει, 
ασχέτως αν η χώρα τους ανήκει σε ζώνη 
υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. 

Εξάλλου, προ ενός νέου πανδημικού 
κύματος βρίσκονται και οι ΗΠΑ. Η 
επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου 
Λοιμώξεων και Πρόληψης (CDC), 
Ροσέλ Βαλένσκι, σχεδόν με δάκρυα 
στα μάτια, κάλεσε τους Αμερικανούς 
να «αντέξουν λίγο ακόμα», ενώ 
παραδέχθηκε ότι διακατέχεται από 
ένα αίσθημα «επερχόμενου ζόφου» 
και ότι η ίδια νιώθει μεγάλο φόβο, 
καθώς τα νέα κρούσματα στη χώρα 
πολλαπλασιάζονται και απηύθυνε 
έκκληση στους Αμερικανούς να τηρούν 
απαράβατα όλα τα μέτρα προστασίας 
και κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Στον ίδιο τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος, 
Τζο Μπάιντεν, κάλεσε τους κυβερνήτες 
και τους δημάρχους να επιβάλουν εκ 
νέου την υποχρέωση χρήσης μάσκας.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Το Κεμπέκ αναγνωρίζει τη σχέση 
μεταξύ των φυτοφαρμάκων  

και της νόσου του Πάρκινσον
Η κυβέρνηση ακολουθεί επιτέλους το 

παράδειγμα της Σουηδίας και της Γαλλίας  
και συμμορφώνεται με τα θύματα

Η κυβέρνηση Legault προσθέτει τη 
νόσο του Πάρκινσον στον κατάλο-

γο των επαγγελματικών ασθενειών. Ο 
υπουργός Εργασίας Jean Boulet (φωτ.) 
τροποποίησε το νομοσχέδιο 59 το πρωί 
της Τρίτης 30 Μαρτίου 2021.

Για τους άρρωστους αγρότες, τους γε-
ωπόνους ή τους φορείς εφαρμογής φυ-
τοφαρμάκων, το βάρος της απόδειξης 
να λάβουν αποζημίωση από την Επιτρο-
πή CNESST (Commssion des normes, de 
l’énergie, de la santé et de la sécurité du 
travail – Επιτροπή προτύπων, δικαιοσύ-
νης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία) 
θα ανατραπεί.

Ωστόσο, τα θύματα φυτοφαρμάκων 
με τη νόσο του Πάρκινσον θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι έχουν τουλάχιστον 10 
χρόνια έκθεσης σε αυτά τα προϊόντα, την 
ίδια διάρκεια που αναγνωρίζει η Γαλλία.
«Συνειδητοποίησα τη σημασία αυτής 

της επαγγελματικής ασθένειας», εξή-
γησε ο Jean Boulet κατά την κατάθεσή 
του. Αρχικά, το νομοσχέδιο 59 (Bill 59) 
δεν περιείχε αυτή την ασθένεια.
Ο υπουργός αρχικά ήθελε να αναθέσει 

σε μια επιστημονική επιτροπή να εξετά-
σει το ζήτημα. Ωστόσο, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης του υπενθύμισαν τις 
δεκάδες μελέτες που έχουν ήδη δημοσι-

ευτεί και δείχνουν μια σχέση μεταξύ των 
φυτοφαρμάκων και της νόσου του Πάρ-
κινσον. Ενημερωμένος για την πρόθεση 
της κυβέρνησης, ο πρώην εφαρμοστής 
φυτοφαρμάκων Serge Boily δεν έκρυψε 
τη χαρά του. Μετά τη διάδοση αυτών 
των προϊόντων για την Πόλη του Κεμπέκ 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, 
ο 55χρονος άντρας ανέπτυξε τη νόσο του 
Πάρκινσον. Σήμερα πάσχει από απώλεια 
μνήμης, απώλεια ισορροπίας, δυσκολία 
στην κατάποση, να σηκωθεί και μερικές 
φορές ακόμη και να μιλήσει. Περιμένει 
να λάβει αποζημίωση, αλλά δεν ξέρει 
πόσο…

Ερωτηθείς για το θέμα, ο διευθυντής 
του προγράμματος «Πάρκινσον Κεμπέκ», 
Ρομέιν Ρίγκαλ, δήλωσε ότι είναι ικανο-
ποιημένος με αυτό το νέο «κοινωνικό 
επίτευγμα». 

Ωστόσο, ο Romain Rigal διευθυντής λυ-
πάται που η πλειονότητα των αγροτών 
δε συνεισφέρει στην Επιτροπή CNESST 
που θα αποτρέψει την αποζημίωση των 
πιθανών θυμάτων. 
«Το Σωματείο των γεωργών του Κεμπέκ 

(UPA) πρέπει να ενθαρρύνει τα μέλη του 
ώστε να συνεισφέρουν», λέει ο Romain 
Rigal.

© Radio-Canada
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Αιχμές για την Επιτροπή των ειδι-
κών για τον κορωνοϊό άφησε ο κα-

θηγητής κλινικής φαρμακολογίας του 
ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας, λέγοντας πως 
στην Ελλάδα υπάρχει απαξίωση των θε-
σμοθετημένων οργάνων. Παράλληλα, τά-
χθηκε κατά του lockdown, με τον τρόπο 
που αποφασίστηκε να εφαρμοστεί.
«Το lockdown δεν έπρεπε να εφαρμοστεί. 

Όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι ένα 
μέτρο 15 ημέρων, άντε τριών εβδομάδων. 
Όταν κρατήσει τρία τέρμινα, τότε δεν εί-
ναι και πολύ σωστό. Το lockdown έχει 
νόημα ως χρόνος προετοιμασίας. Αν δεν 
υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να προετοιμά-
σεις, να μην το κάνεις καθόλου. Αφήνεις 
την επιδημία να κυλήσει, προσπαθώ-
ντας αυτό που λέμε, ελαχιστοποίηση της 
απώλειας. Πολλοί αποδίδουν τη μη καλή 
πορεία του lockdown στο ότι δεν εφαρ-
μόστηκε. Xρησιμοποιούμε τα φτερά μας. 
Δεν έχουμε φτερά, δε γίνεται. Έτσι λοιπόν 
το lockdown δεν μπορεί να γίνει. Εάν εγώ 
έχω στο σπίτι ένα 19χρονο ερωτευμένο 
με τη γειτόνισσα, αυτομάτως, είτε μου 
αρέσει, είτε δε μου αρέσει, ο 19χρονος θα 
βάλει τα σεντόνια στο μπαλκόνι, θα μπει 
από τον υπόνομο, σαν τον Γιάννη Αγιάννη, 
αλλά θα έρθει σε επαφή με την αγαπη-
μένη του. Τώρα έχω δύο οικογένειες. Αν 
τώρα ο ερωτευμένος είναι ερωτευμένος 
με δύο γειτόνισσες, καταλαβαίνετε όλη η 
γειτονιά θα είμαστε ένα και το αυτό» τό-
νισε ο κ. Κούβελας, μιλώντας την Τρίτη 30 
Μαρτίου 2021, στον Realfm 97,8.
«Τίποτα δε θα έπρεπε να κλείσει. Αυτό 

που θα έπρεπε να γίνεται είναι στοχευμέ-
να μέτρα, αλλά δε θέλουμε να πάρουμε 
τα μέτρα, γι΄ αυτό το λόγο αναγκαζόμαστε 
να προσποιούμαστε ότι παίρνουμε κά-
ποια μέτρα που ξέρουμε από την αρχή ότι 
δε δουλεύουν» σημείωσε, ενώ ερωτηθείς 
αν μας επηρεάζει το γεγονός ότι και οι 
υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρώπης ακο-
λουθούν περίπου το ίδιο μείγμα μέτρων, 
απάντησε: «Τα μέτρα τα παίρνει ο καθέ-
νας κομμένα και ραμμένα πάνω του. Εμείς 
έχουμε το σκληρότερο lockdown στην Ευ-
ρώπη, ενώ σε αντίθεση με την υπόλοιπη 
Ευρώπη, δεν έχουμε πρωτοβάθμια. Άρα, 
επί της ουσίας δεν ήμασταν σε θέση να 
κάνουμε lockdown».

ΠΩΣ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΟΙ… ΕΙΔΙΚΟΙ;
«Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη και 

το έψαξα, που υπάρχει απαξίωση των 
θεσμικών φορέων. Στην Ελλάδα ποιοι 
αποφασίζουν για την κολχικίνη, για την 
υδροξυχλωροκίνη; Μια επιτροπή ειδικών, 
τους οποίους πώς τους διαλέξαμε; Με βι-
ογραφικά; Όχι, καφενειακά. Κάναμε μια 
επιτροπή ειδικών που τη διαλέξαμε με-
ταξύ μας. Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις με 
αντικείμενα, να βάλουμε τα βιογραφικά 
μας να δούμε ποιος πραγματικά είναι κα-
λός. Αυτή η επιτροπή λοιπόν έχει υποκα-
ταστήσει τον ΕΟΦ, το Εθνικό Συμβούλιο 
Υγείας που αποφασίζει για τα πρωτόκολ-
λα και έχει ευθύνη για τα πρωτόκολλα τα 
θεραπευτικά και κυρίως έχει υποκατα-
στήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης φαρ-
μάκων ανθρώπινης χρήσης» είπε για 

την Επιτροπή των ειδικών και πρόσθεσε:  
«Άμα ήμουν Πρωθυπουργός, δε θα τη 
χρειαζόμουν. Θα είχα πέντε συμβού-
λους, κανένα δύο επιδημιολόγους, ένα 
συγκοινωνιολόγο, γιατί είναι τεράστιο 
πρόβλημα οι μεταφορές, θα ήθελα ένα-
δυο πολεοδόμους και κανένα δυο ψυ-
χολόγους-ψυχίατρους και κοινωνιολόγο, 
για να μου πουν πόσο αυτό το πράγμα το 
αντέχει ο μέσος άνθρωπος. Και θα τους 
είχα για συμβούλους, με τους οποίους θα 
καθόριζα την πολιτική. Για τις δουλειές της 
επιτροπής θα είχα τα θεσμοθετημένα όρ-
γανα, όπως τον ΕΟΦ και το ΚΕΠΥ. Δεν κα-
ταλαβαίνω γιατί δε χρησιμοποιούμε αν-
θρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και 
πήραμε κάποιους καθηγητές, που μπορεί 
και να μην έχουν δει ποτέ άρρωστο ή να 
μην ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα, για να 
μας συμβουλεύσουν πώς θα δουλέψουν 
τα νοσοκομεία. Και επίσης υπάρχει μια 
ρήση. Αν θες να μην κάνεις μια δουλειά, 
κάνε και μια επιτροπή».

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τον κ. Κούβελα, η Ελλάδα 

είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης, που δεν 
έχει θεραπευτικά αντισώματα. «Το ξέρετε 
ότι έχουν 87% αποτελεσματικότητα θερα-
πείας; Η δικαιολογία από τις 9 Νοεμβρίου 
μέχρι προχθές ήταν ότι δεν τα έχει εγκρί-
νει ο ΕΜΑ. Εδώ και 15 μέρες τα έχει εγκρί-
νει και ο ΕΜΑ. Ποια είναι λοιπόν η και-
νούργια δικαιολογία, γιατί δεν τα έχουμε 
πάρει ήδη στη χώρα μας; Στις 9 Νοεμβρί-
ου δόθηκε άδεια από τον FDA, οι ευρω-
παϊκές χώρες, μια-μια, το πήραν όλες. Η 
Γερμανία πήρε 200.000 δόσεις, η Γαλλία 
πήρε 100.000 δόσεις, η Ιταλία, η Ισπα-
νία πήραν. Αυτοί που το προμηθεύτηκαν 
το πήραν με εθνικές διαδικασίες, δεν το 
είχε εγκρίνει ο ΕΜΑ γιατί καθυστερού-
σε. Έχουμε δικαίωμα να δώσουμε εθνική 
άδεια στα προϊόντα. Εάν δε θέλουμε να 
δώσουμε εθνική άδεια, τότε μπορούμε 
να κάνουμε μια διαδικασία που λέγεται 
κατ’ εξαίρεση εισαγωγή και να το φέρει 
ο ΙΦΕΤ αν δεν υπάρχει εταιρεία. Υπάρχει 
ΕΟΦ, υπάρχει ΙΦΕΤ, και στην προκειμένη 
περίπτωση υπάρχει και εταιρεία η οποία 
είχε προϋπολογίσει 3.000 δόσεις. Μπορεί 
κάποιος να μου πει λοιπόν, για ποιο λόγο 
συνεχίζουμε να μην έχουμε τα θεραπευ-
τικά αντισώματα;» ανέφερε ο καθηγητής 
και συμπλήρωσε: «Άρα, να τους αντιγρά-
ψουμε τους έξω λοιπόν, αλλά γιατί δεν 
πήραμε το φάρμακο που πήραν όλοι οι 
άλλοι; Και υπήρχαν μηχανισμοί».

Όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Κούβελας, 
το συγκεκριμένο φάρμακο δίνεται στο 1ο 
και στο 2ο στάδιο της νόσησης. «Όταν ο 
ασθενής χρειάζεται οξυγόνο, αλλά όχι 
μηχανική υποστήριξη. Όταν δηλαδή είναι 
να μπει στο νοσοκομείο, αν του δώσει το 
φάρμακο, οι 9 στους 10 γίνονται καλά, δεν 
πάνε στη μονάδα. Αν αυτό δε θεωρείται 
αποσυμφόρηση του ΕΣΥ, ε, τότε να… τους 
ξεματιάζουμε» σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά το κόστος, είπε: «Κάνει 

1.000 ευρώ η δόση. Αυτή τη στιγμή με 
10.000 δόσεις, δηλαδή με 10 εκατ. λύναμε 
το πρόβλημά μας. 

Τα εμβόλια κοστίζουν μισό δισ. και το 
lockdown κοστίζει 4,5 δισ. ευρώ».

ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
«Τα εμβόλια τα συγκεκριμένα δεν είναι 

όπως φαντάζονταν κάποιοι πέρυσι, με την 
έννοια των εμβολίων των κλασικών, δεν 
υπάρχουν ακόμα. Μπορεί να υπάρχουν 
στο μέλλον, αλλά ακόμα δεν είναι τα εμ-
βόλια που νομίζει ο κόσμος. Είναι συσκευ-
ές με μικροσωματίδια που διεγείρουν τον 
οργανισμό μας να κάνει την ανοσοποίηση. 
Αυτό δεν ξέρουμε ούτε για πόσο χρόνο 
το κάνει, ούτε σε τι βάθος το κάνει» υπο-
γράμμισε ο κ. Κούβελας.
«Δε γίνεται τείχος ανοσίας γι αυτή την 

αρρώστια και με αυτά τα εμβόλια, γιατί 
δεν ξέρουμε αν χρειάζεται επανάληψη. 
Μέχρι να έχουμε τις δόσεις που χρειάζεται 
για να εμβολιάσουμε τις ευπαθείς ομάδες, 
αυτοί μάλλον θα θέλουν εμβολιασμό και 
το Σεπτέμβρη, άρα δεν μπορούμε να πάμε 
για τείχος ανοσίας. Είναι λάθος η στρατη-
γική των εμβολιασμών. Θα έπρεπε να κά-
νουμε άλλου τύπου προσπάθειες, όχι για 
τείχος ανοσίας. 

Τείχος ανοσίας είναι εμβόλια όπως είναι 
τα κλασικά για τις παιδικές ασθένειες. Για 
τη γρίπη δεν πετυχαίνω τείχος ανοσίας, εί-
ναι κάθε χρόνο. Είναι άλλο η στρατηγική, 
δεν μπορούμε να μιλάμε για τείχος ανοσί-
ες. Οι μελέτες για τα εμβόλια τελειώνουν 
το Δεκέμβριο του 2023. Άρα τα έχουμε 
βάλει πολύ νωρίς. Ευτυχώς είναι πολύ 
καλύτερα από αυτά που κάποιοι φοβό-
μασταν, γιατί τα δοκιμάσαμε σε μεγάλους 
πληθυσμούς. Άρα το πρόβλημα της ασφά-
λειας λύθηκε. Αυτό όμως που συνεχίζου-
με να μην ξέρουμε, είναι για πόσο καιρό 
όσοι εμβολιάστηκαν θα έχουν ανοσία. 
Πρέπει να αρχίσουν να ξανανοσούν αυτοί, 
όμως όταν αρχίσουν να ξανανοσούν, μπο-
ρεί να μην είναι και πολύ νωρίς για να το 
ξαναπρολάβουμε. Και έχουμε το τεράστιο 
θέμα ότι επειδή είναι πολύ καινούργια 
προϊόντα, δε φαίνεται να μπορούμε να 
έχουμε ικανό capacity παράγωγης. Δηλα-
δή θέλουμε δύο χρόνια για να φτάσουμε 
σε επίπεδα παραγωγής 1 δισ. δόσεων το 
εξάμηνο» κατέληξε.

© Tribune.gr
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Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ,  
Δημήτρης Κούβελας, στον Real FM: 

«Καθηγητές που δεν 
έχουν δει ποτέ άρρωστο 
συμβουλεύουν πώς θα 
δουλέψουν νοσοκομεία»
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Yiannis Hatzichristidis

Η «ανάπαυλα» των τελευταίων τριών 
μηνών στο μέτωπο της Ανατολικής 

Μεσογείου και η μετάθεση των αποφάσε-
ων της Ε.Ε. για το μέλλον των ευρωτουρ-
κικών σχέσεων για τον Ιούνιο, κάθε άλλο 
παρά σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί κά-
ποιου είδους κατευνασμός της τουρκικής 
επιθετικότητας. 

Νίκος Μελέτης* 
© Liberal 

Απλώς και η Τουρκία έχει ανάγκη δια-
λειμμάτων στην άσκηση επί του πεδίου 
της επεκτατικής πολιτικής της, θεωρώ-
ντας ότι έτσι καθησυχάζονται οι ανησυ-
χίες των «εχθρικών» δυνάμεων, διευκο-
λύνονται οι υποστηρικτές της στη διε-
θνή σκηνή και τελικώς εξυπηρετούνται 
καλύτερα οι στρατηγικές επιδιώξεις της.  
Ο προσωρινός χαρακτήρας της «ανακω-
χής» δεν πρέπει να δημιουργήσει εφη-
συχασμό στην Αθήνα, καθώς όταν λήξει 
αυτή η περίοδος, η Ελλάδα θα κληθεί 
υπό δύσκολες και πάλι συνθήκες να αντι-
μετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα.  
Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκί-
ας δεν αναστέλλεται, ούτε εγκαταλεί-
πεται, επειδή η Άγκυρα αποφάσισε, με 
την ίδια ευκολία με την οποία έστειλε το 
τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis στην ελ-
ληνική υφαλοκρηπίδα και το Barbaros 

και το Yavuz στην κυπριακή ΑΟΖ, να τα 
αποσύρει, αφού πάντως θεωρητικά εί-
χαν ολοκληρώσει την αποστολή τους.  
Διότι η αποκλιμάκωση στην οποία όλοι 
αναφέρονται, δεν είναι τίποτε περισσότε-
ρο από μια κίνηση τακτικής εκ μέρους της 
Τουρκίας, καθώς ήταν η ίδια που προκά-
λεσε την κλιμάκωση και απέσυρε τα πλοία 
της, όχι επειδή υπέκυψε στις διεθνείς 
αντιδράσεις και στις απειλές της Ε.Ε., αλλά 
επειδή ολοκληρώθηκε η αποστολή τους 
και επειδή η Τουρκία θεώρησε ότι πλέον 
η εντολή αποχώρησης των πλοίων θα κα-
ταγραφεί ως κίνηση, η οποία πρέπει να... 
ανταμειφθεί. Είναι το γνωστό ανατολίτικο 
παζάρι, το οποίο για έναν και πλέον αιώνα 
κάνει με ιδιαίτερη επιτυχία η Τουρκία, άλ-
λοτε εκβιάζοντας, άλλοτε εμπαίζοντας και 
άλλοτε απειλώντας το διεθνή παράγοντα.  
Και στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής 
της Ε.Ε. είδαμε πλέον, να μην τίθεται ως 
όρος για τη συνέχιση των σχέσεων με την 
Τουρκία το γενικότερο πλαίσιο της συμμόρ-
φωσης με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή 
νομιμότητα, κάτι που θα σήμαινε την απο-
κήρυξη του casus belli και εγκατάλειψης 
της αμφισβήτησης της ελληνικής – ευρω-
παϊκής κυριαρχίας επί νησίδων και βραχο-
νησίδων, ούτε η διακοπή της παράνομης 
κατοχής εδάφους ενός κράτους-μέλους.  
Αλλά γίνεται αναφορά σε «προκλητικές 
κινήσεις και μονομερείς κινήσεις που 

παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο». Αυτή η 
αναφορά είναι γενική, καθώς όταν υπάρ-
ξει κάποια κίνηση εκ μέρους της Τουρκίας 
θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των 27 
κρατών-μελών, ότι πράγματι πρόκειται 
περί προκλητικής και μονομερούς ενέρ-
γειας που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. 
Και σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει αμ-
φιβολία, ότι θα βρεθούν πολλοί εταίροι 
που θα επινοήσουν πολλά επιχειρήματα 
προκειμένου να μην υπάρξει απόφαση. Οι 
«προκλήσεις και οι μονομερείς ενέργει-
ες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», 
είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία...  
Η εγκατάλειψη της αναθεωρητικής πολι-
τικής, αυτής που οδηγεί στις προκλήσεις, 
πρέπει να είναι η επιδίωξη της ευρωπαϊ-
κής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Για 
όσο διάστημα δεν υπάρχει τέτοια προσέγ-
γιση, θα πρέπει και η Αθήνα και η Λευκω-
σία να αντιληφθούν την προσωρινότητα 
αυτής της κατάστασης της «μη έντασης».  
Το αμέσως επόμενο διάστημα, συ-
γκεκριμένα και προγραμματισμέ-
να γεγονότα θα είναι καθοριστι-
κά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  
Στις 14 Απριλίου έχει προγραμματισθεί 
η επίσκεψη του Ν. Δένδια στην Άγκυρα 
για τη συνάντηση του με τον Μ. Τσαβού-
σογλου. Θα πρόκειται για την πρώτη ου-
σιαστικά συνάντηση των δύο Υπουργών 
Εξωτερικών, μετά από 16 μήνες διαρκούς 

έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
Θα διαπιστωθεί στη συνάντηση αυτή εάν 
υπάρχει διάθεση από τουρκικής πλευ-
ράς να δώσει μονιμότερο χαρακτήρα σε 
αυτή την αποκλιμάκωση και κυρίως στη 
μη επανάληψη εντάσεων. Και συγχρό-
νως, θα καταστεί δυνατή μια ανασκόπη-
ση των λίγων ομολογουμένως βημάτων 
που έχουν γίνει στις διερευνητικές, με 
τον τρίτο γύρο πιθανότατα να έχει προη-
γηθεί της συνάντησης. Θα διερευνηθούν 
επίσης οι δυνατότητες μιας συνάντησης 
Μητσοτάκη-Ερντογάν η οποία πάντως 
δε φαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον.  
Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στις 
27 Απριλίου, ένα ακόμη crash test για 
τις σχέσεις με την Τουρκία θα είναι στη 
Γενεύη, στην Άτυπη Πενταμερή για το 
Κυπριακό. Το περιβάλλον εντός του οποί-
ου θα συγκληθεί η Πενταμερής είναι 
δεδομένο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται 
για λύση του Κυπριακού αλλά για να 
χρησιμοποιεί το Κυπριακό για τη διευκό-
λυνση των στρατηγικών επιδιώξεων της.  
Η προβολή της θέσης για λύση των δύο 
κρατών, είναι το πρόσχημα προκειμέ-
νου να προωθηθεί η ανατροπή του μέ-
χρι τώρα πλαισίου λύσης του Κυπριακού, 
με τη μετατροπή της «πολιτικής ισότη-
τας» σε «κυριαρχική ισότητα» που οδη-
γεί έτσι σε χαλαρό συνομοσπονδιακό 
μοντέλο, το οποίο θα εξασφαλίσει στην 
Τουρκία μέσω των Τουρκοκυπρίων και 
των εποίκων, τον έλεγχο όχι μόνο στο 
τουρκοκυπριακό συνιστών κρατίδιο αλλά 
και στο κατ΄ όνομα «ομοσπονδιακό».  
Ο κ. Ερντογάν δεν έχει την πολυτέλεια 
πλέον να αλλάξει πορεία, καθώς η πολι-
τική (και φυσική) επιβίωση του στηρίζεται 
ακριβώς στη διατήρηση αυτής της ακραί-
ας εθνικιστικής και επεκτατικής πολιτικής, 
για την οποία η Ελλάδα αποτελεί ένα από 
τα μεγάλα εμπόδια. Διότι ο τρόπος με τον 
οποίο ο κ. Ερντογάν θέλει να εορτάσει 
τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Τουρ-
κικού Κράτους, με την επανίδρυση μιας 
ουσιαστικά Ερντογανικής Τουρκίας, δε 
συμβαδίζει με τις ειλικρινείς και ισότιμες 
σχέσεις με τους γείτονες, ούτε με απο-
δοχή του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου, 
που θεωρεί ότι εγκλωβίζει την Τουρκία 
γεωγραφικά και έτσι ακυρώνει το ρόλο 
της ως Περιφερειακής δύναμης. Μιας 
Τουρκίας, που είναι όπως είπε ο ίδιος ο κ. 
Ερντογάν στο σταυροδρόμι τριών Ηπεί-
ρων και γι αυτό κοιτάζει όχι μόνο προς 
τη Δύση αλλά και προς την Ανατολή»… 
 
 

*Ο Νίκος Μελέτης γεννήθηκε στην Κεφαλ-
λονιά το 1962. Είναι απόφοιτος του Τμή-
ματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής 
Σχολής Αθηνών. Άρχισε να εργάζεται ως 
δημοσιογράφος το 1987. Από το 1990 κα-
λύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, αρχικά 
στην ΕΡΤ και κατόπιν και στην εφημερίδα 
«Έθνος». Αρθρογραφεί στο liberal.gr και 
στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος». 

Μετρώντας αντίστροφα για την 
επόμενη κρίση με την Τουρκία 
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Στην Αθήνα, μπορεί οι αρμόδιοι 
υπουργοί να κάνουν σχέδια και να 

προβαίνουν σε εξαγγελίες για το πώς 
θα πάρει πάλι μπροστά η τουριστική βι-
ομηχανία -από την οποία εξαρτάται σε 
καθοριστικό βαθμό (σε ποσοστό 21%) το 
ΑΕΠ της χώρας μας-, αλλά υπολογίζουν 
χωρίς τον… ξενοδόχο. Και, εν προκειμένω, 
το Βερολίνο, όπου η κατάσταση είναι, για 
διάφορους λόγους, τις τελευταίες ημέρες 
αρκετά μπερδεμένη.

Ανδρέας Καψαμπέλης
© Newsbreak.gr

Η στάση της Γερμανίας δεν επηρεάζει 
μόνο το στενά τουριστικό πεδίο ή και τα 
οικονομικά μεγέθη της χώρας μας. Οι πα-
ρενέργειες μπορεί να αποδειχθούν και 
πολιτικές, αφού ήδη αποτελεί κοινό μυ-
στικό ότι στα παρασκήνια οι προοπτικές 
στο μέτωπο αντιμετώπισης της πανδημί-
ας και επιστροφής στην κανονικότητα, θα 
παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πότε θα 
στηθούν οι επόμενες κάλπες. Κατά μια 
ιστορική συγκυρία, μάλιστα, είναι πολύ 
πιθανό μέσα στους επόμενους μήνες να 
υπάρξει και ένα θεαματικό γερμανικό πεί-
ραμα, για τις εξελίξεις που θα ακολουθή-
σουν στην Ελλάδα…

Στην παρούσα φάση, η πολιτική ζωή στην 
ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης έχει γίνει, 
εξαιτίας και της πανδημίας, κανονικό κου-
βάρι. Τις προηγούμενες ημέρες, η Άγκελα 
Μέρκελ έζησε στιγμές έντασης σε μια τη-
λεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των 
ομόσπονδων κρατιδίων, ενώ στη συνέχεια 
ανακοίνωσε πιο αυστηρό lockdown εν 
όψει του Πάσχα των Καθολικών. 

Μέσα σε λίγες ώρες πήρε πίσω την από-
φασή της, εξαιτίας των σφοδρών αντιδρά-
σεων, ζητώντας και προσωπικά συγγνώ-
μη από τους Γερμανούς.
Αυτό το οποίο όμως έχει παραμείνει αδι-

ευκρίνιστο, είναι τι θα γίνει με το θέμα 
της απαγόρευσης των ταξιδιών για τους 
Γερμανούς σε όλη τη διάρκεια του 2021, 
όπως επίσης ανακοίνωσε η Μέρκελ, επι-
καλούμενη το τρίτο κύμα του κορωνοϊού 
και ρίχνοντας πραγματική «βόμβα». 
Αν και αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν συ-

νταγματικά ζητήματα σχετικά με την 
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, η 
γερμανική κυβέρνηση αναζητά «νομικούς 
τρόπους» που θα τη βοηθήσουν προς 
την κατεύθυνση αυτή, σε συνδυασμό με 
την παράλληλη ενίσχυση του εσωτερι-
κού τουρισμού. Και μόνο, πάντως, η οδη-
γία αυτή για το «κλείσιμο» των τουριστι-
κών συνόρων, αποτελεί βαρύτατο πλήγ-
μα για τη χώρα μας, έστω και αν μέχρι 

στιγμής υποτιμάται επισήμως από την 
κυβέρνηση. 

Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα σε αφί-
ξεις τουριστών στην Ελλάδα, η οποία προ-
σείλκυσε 3,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 
2019 και ένα εκατομμύριο πέρυσι, που 
έφεραν 2,5 δισ. και 749.000.000 εισπρά-
ξεις, το 2019 και το 2020 αντίστοιχα. 
Ο κίνδυνος να μηδενιστούν φέτος είναι 

ορατός, ενώ και η Βρετανία -που αποτε-
λεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά για 
τον ελληνικό τουρισμό- επέκτεινε τουλά-
χιστον έως τον Ιούνιο την απαγόρευση 
ταξιδιών αναψυχής στο εξωτερικό.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η μόνη 
λύση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση εί-
ναι η σύναψη διακρατικών συμφωνιών με 
χώρες εκτός Ευρώπης, όπως το Ισραήλ, 
αλλά χωρίς να είναι καθόλου βέβαιο ότι 
θα γίνει στο τέλος ικανοποιητικό «τα-
μείο».
Η υπόθεση του τουρισμού ήταν έως 

τώρα σανίδα σωτηρίας, προκειμένου να 
μπορέσει η οικονομία μας να πάρει κά-
ποιες γερές ανάσες και να αποφύγει την 
πλήρη ασφυξία. Με βάση μάλιστα και την 
εκτίμηση, ότι η τουριστική κίνηση θα κυ-
μανθεί φέτος γύρω στο 50% του 2019, στο 
Μέγαρο Μαξίμου είχαν αναπτερωθεί και 
οι ελπίδες για πολιτική ανάκαμψη της κυ-
βέρνησης ύστερα από τη φθορά εξαιτίας 
λανθασμένων χειρισμών της τελευταίας 
περιόδου.
Το ερώτημα που έχει τεθεί τώρα, σύμ-

φωνα με πληροφορίες, είναι κατά πόσον 
αυτή η νέα δυσμενής προοπτική αφαι-
ρεί από το χάρτη των διαθέσιμων επιλο-
γών για εκλογές το φθινόπωρο και κάνει 
πιο ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα -αν 
ριφθεί ο κύβος για τέτοια απόφαση- μέ-
χρι τις αρχές του καλοκαιριού.
Η ατυχία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη εί-

ναι, ότι η Μέρκελ κάνει αυτά τα σλάλομ 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας εξαιτί-
ας του μεγάλου άγχους που την έχει κατα-
λάβει, εν όψει των εκλογών στη χώρα της 
το ερχόμενο φθινόπωρο. Αν και η ζημιά 
που έχει υποστεί η γερμανική οικονομία 
λόγω του κορωνοϊού δεν είναι τόσο μεγά-
λη -και πάντως πολύ πιο διαχειρίσιμη σε 
σχέση με άλλων χωρών, όπως η δική μας- 
η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να εκδηλώνει 
έντονη δυσφορία, η οποία καταγράφεται 
και στις δημοσκοπήσεις.

ΤΟ «ΠΕΙΡΑΜΑ» ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ  
ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Αγκελα Μέρκελ δεν πρόκειται να είναι 
πάλι υποψήφια καγκελάριος, αλλά ο εφι-
άλτης που έχει μπροστά της είναι άλλος. 
Για πρώτη φορά, το Χριστιανοδημοκρατι-

κό Κόμμα, αν και παραμένει πρώτο, βλέ-
πει τα ποσοστά του να υποχωρούν κάτω 
από το 30%, μολονότι σε γενικές γραμμές 
δεν υπάρχουν μείζονα προβλήματα που 
να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Ήδη, σε πρό-
σφατες τοπικές εκλογές, υπέστη σημαντι-
κή ήττα.

Όμως, ακόμη και το γεγονός ότι μερι-
κούς μήνες πριν από τις κάλπες δεν έχει 
οριστεί ο υποψήφιος καγκελάριος, παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των Γερ-
μανών ψηφοφόρων. 
Η δε συνεχιζόμενη δημοσκοπική πτώ-

ση έχει προκαλέσει αναταραχή διό-
τι -λόγω του συστήματος της απόλυτης 
απλής αναλογικής που ισχύει στη Γερ-
μανία- αυτό θέτει πλέον στο τραπέζι και 
το ενδεχόμενο να προκύψει από τις κάλ-
πες κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά χωρίς 
το CDU, έστω κι αν είναι πρώτο κόμμα.

Αυτός είναι πλέον και ο στόχος του νυν 
εταίρου της Μέρκελ, των Σοσιαλδημο-
κρατών, οι οποίοι, αν και έχουν βουλιάξει 
στην τρίτη θέση με ποσοστά κάτω του 20%, 
ελπίζουν ότι η φθορά των Χριστιανοδημο-
κρατών τελικά θα είναι τέτοια -ύστερα 
από 16 χρόνια πλήρους κυριαρχίας- που 
θα επιτρέψει στο κόμμα τους το σχηματι-
σμό κεντροαριστερής κυβέρνησης μαζί με 
τους (ανερχόμενους) Πράσινους και τους 
Φιλελευθέρους.
Το πείραμα αυτό, εξ αντανακλάσεως εν-

διαφέρει άμεσα και την Ελλάδα, εφόσον – 
λόγω της απλής αναλογικής που θα εφαρ-
μοστεί –, αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από τα επί-
πεδα του 34%-35% στις επόμενες εκλογές, 
ακόμη κι αν είναι πρώτο κόμμα με διαφο-
ρά, θα είναι υπό προϋποθέσεις εφικτός ο 
σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς αυτήν...■

An initiative created by Agape
3860 blvd Notre-Dame, 

(elevator to the 3rd floor)  Suite # 305 
Laval, QC H7V 1S1

*large parking lot on side of building

450 934-1122 

Come and enjoy the activities!
Open Monday to Friday 

from 9:45am to 4pm 

WELCOME TO ALL !
Laval English-Speaking

Senior's Wellness Center

Health presentations, resources, organized trips, iPad 
courses, activities, referrals, and more! ALL IN ENGLISH!

The office is closed to the public during the COVID-19 pandemic, 
but we are still providing some services for our seniors:-

Senior Wellness
Center

For Laval English-speaking seniors 55+

Call us at: 450-934-1122

 Online virtual activities (chat groups) 
 Distributing important COVID-19 updates 
 Returning all emails and phone messages 
 Possible food delivery for isolated seniors 
 
Call us and leave  
a message.  
We WILL call  
you back.

ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ… ΞΕΝΟΔΟΧΟ: ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΕΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πώς οι αποφάσεις  
επηρεάζουν τις πολιτικές  

εξελίξεις στην Ελλάδα
Οι μεγαλοστομίες της κυβέρνησης για το άνοιγμα του  

τουρισμού και την επανεκκίνηση της οικονομίας  
σκοντάφτουν, εκτός από τις δικές της ανεπάρκειες και στις 
αποφάσεις, που για τα δικά τους συμφέροντα παίρνουν οι 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, μάλιστα, είναι αυτή 

που για άλλη μια φορά σέρνει το χορό…
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Υγεία και Διατροφή
Οι ευεργετικές συνέπειες  
του μεσημεριανού ύπνου
Οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να παίρνουν ένα μεσημεριανό υπνάκο 
είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και να αποφύγουν  
την υπέρταση, σύμφωνα με μια νέα ελληνική επιστημονική έρευνα

Οι άνθρωποι που έχουν τη συνήθεια να παίρνουν ένα μεσημεριανό… υπνάκο, είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και να αποφύγουν την 
υπέρταση, σύμφωνα με μια νέα ελληνική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καρδιολόγο, δρα Μανώλη Καλλίστρατο, του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείου» Βούλας, που έκαναν τη σχετική παρουσίαση σε 
συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας στην Ουάσιγκτον, μελέτησαν 212 ανθρώπους, με μέση ηλικία 62 ετών και μέση πίεση αίματος 129,9 mm Hg.  
Περίπου ένας στους τέσσερις ήταν καπνιστής ή/και είχε διαβήτη. Διαπιστώθηκε ότι γενικά, ο μεσημεριανός ύπνος (με μέση διάρκεια σχεδόν 50 λεπτά) σχετιζόταν με 
μια μέση μείωση της συστολικής πίεσης κατά 5,3 mm Hg (127,6 mm Hg έναντι 132,9 mm Hg για όσους δεν κοιμούνταν τα μεσημέρια).  
Επιπροσθέτως, για κάθε μία ώρα πρόσθετου μεσημεριανού ύπνου, η 24ωρη μέση συστολική πίεση μειωνόταν 

κατά 3 mm Hg. Μικρότερη ήταν και η μέση διαστολική πίεση όσων κοιμούνταν τα μεση-
μέρια (76,2 mm Hg) σε σχέση με όσους δεν κοιμούνταν (79,5 mm Hg).
«Τα ευρήματα είναι σημαντικά, επειδή μια μείωση της πίεσης του αίματος τόσο μικρή 

όσο 2 mm Hg μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως ένα 
έμφραγμα, έως κατά 10%. Με βάση τα ευρήματά μας, αν κάποιος έχει την πολυτέ-
λεια να παίρνει έναν υπνάκο στη διάρκεια της μέρας, μπορεί να δει οφέλη για 
την υψηλή πίεση του. Ο μεσημεριανός ύπνος μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί 
και δεν κοστίζει τίποτε», δήλωσε ο κ. Καλλίστρατος.
Το όφελος του μεσημεριανού ύπνου για τη μείωση της πίεσης φαίνε-

ται να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνο από τα φάρμακα και 
τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. «Για παράδειγμα, η μείωση στο αλάτι και 
στο αλκοόλ μπορεί να ρίξει τα επίπεδα της πίεσης κατά 3 έως 5 mm Hg», 
όπως επισήμανε ο κ. Καλλίστρατος, ενώ ένα τυπικό αντι-υπερτασικό φάρ-
μακο σε χαμηλή δοσολογία, συνήθως, ρίχνει την πίεση του αίματος 5 έως 7 
mm Hg κατά μέσο όρο.
«Προφανώς, δε θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κοιμούνται 

για ώρες μέσα στην ημέρα, αλλά, από την άλλη, δε θα πρέπει να νιώθουν 
ένοχοι, αν πάρουν ένα σύντομο υπνάκο, δεδομένων των δυνητικών ωφε-
λειών για την υγεία τους», τόνισε ο κ. Καλλίστρατος.
Οι ερευνητές εκτιμούν, ότι η συνήθεια του μεσημεριανού… υπνάκου, σε 

συνδυασμό με την υγιεινή μεσογειακή διατροφή, συμβάλλει σε ένα πιο 
υγιές καρδιαγγειακό «προφίλ» του πληθυσμού.
Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, έχουν υψηλή πίεση χωρίς να 

το ξέρουν, λόγω της έλλειψης συμπτωμάτων. Σε βάθος χρό-
νου, η υψηλή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα 
και εγκεφαλικό.
© ΑΠΕ – ΜΠΕ

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 5 avril au dimanche 11 avril 2021 · from monday april 5th to sunday april 11th 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

FILET DE TRUITE ARC-EN-CIEL FRAÎCHE
Fresh Rainbow Trout Fillet
17.61/kg

BIFTECK D’ENTRECÔTE DE 
BOEUF FRAIS
Fresh Rib Steak
22.02/kg

CANADA AAA

BROCOLI-RAVE BIOLOGIQUE
Organic Rapini

botte

CLÉMENTINES 
AVEC FEUILLES

Clementines with 
Leaves

2.18/kg

CANTALOUP
Cantaloupe

POIVRONS JAUNES, ORANGE OU ROUGES  
Yellow, Orange or Red Peppers

2.18/kg

JUMBO

BIO

BARRES VAL NATURE 
SUCRÉES ET SALÉES 

(CHOCOLAT NOIR ET 
NOIX)

210g

BISCUITS 
CÉLÉBRATION 

LECLERC 
Cookies 

240 à350g

HAUTS DE CUISSE DE POULET FRAIS DÉSOSSÉS
Fresh Boneless Chicken Thighs

8.80/kg

PÂTES ALIMENTAIRES (ORZO OU VERMICELLI) 
FAMIGLIA
Pasta
454g

BAGUETTE PREMIÈRE 
MOISSON

CAPICOLLE DOUX OU PIQUANT
Hot or Mild Capicolli

11.00/kg

FROMAGE EMMENTALE
Cheese

11.00/kg
L’AUTRICHE

THON LISTAO
CLOVER LEAF

Tuna
170g 
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Έμπαινε επί 19 χρόνια  
σε πτήσεις χωρίς εισιτήριο! 
Η 69χρονη Μέριλιν Χάρτμαν ταξίδευε χωρίς 
εισιτήριο, κάρτα επιβίβασης και έγγραφα 

Ίσως θυμάστε στην ταινία Catch Me If You Can τον 
Leonardo DiCaprio να ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο, εφαρ-

μόζοντας διάφορους τρόπους εξαπάτησης. 
Αυτή τη συνήθεια αντέγραψε και η Μέριλιν Χάρτμαν, που 

έκανε 30 πτήσεις χωρίς εισιτήριο, έγγραφα ή κάρτα επιβί-
βασης!
Πολλές φορές είχε πιαστεί, αλλά για πρώτη φορά η 69χρονη 

αντιμετωπίζει το φάσμα της φυλάκισης. 
Στο πέρασμα των χρόνων είχε τελειοποιήσει τις 

τεχνικές που εφάρμοζε, περπατώντας μαζί 
με άλλους επιβάτες, εκμεταλλευόμενη τα 
φρεάτια των αεροσκαφών, κρύβοντας το 
πρόσωπό της, αλλά και χρησιμοποιώ-
ντας ταξιδιωτικά έγγραφα άλλου επιβά-
τη που του είχαν πέσει.

Αν τη σταματούσαν ήταν υπερβολικά ευγενική και εντελώς… αθώα, ενώ είχε πει μια 
φορά σε έναν αξιωματικό της αστυνομίας, που την είχε ρωτήσει πως πέρασε την ασφά-
λεια του αεροδρομίου και μπήκε στο αεροπλάνο: «Δε θέλω σε καμία περίπτωση να 
βάλω κάποιον σε μπελάδες»!
Η 69χρονη Χάρτμαν, η οποία είναι άστεγη και υποστηρίζει πως πάσχει από διπολική 

διαταραχή, συνελήφθη αυτή τη φορά στο Σικάγο και αντιμετωπίζει πλέον την ποινή 
της φυλάκισης, καθώς έχει ταξιδέψει χωρίς έγγραφα σε πάνω από 30 πτήσεις.
Όταν τη ρώτησαν οι αστυνομικοί πως το κατάφερε αυτό, είπε: «Αυτό που θέλω 

να σας πω είναι πως ποτέ δεν ήμουν σε θέση να επιβιβαστώ σε ένα αεροπλάνο 
από μόνη μου. Ήμουν πάντα με άλλους μαζί», ενώ για το πως κατάφερνε να ξε-
γελάσει τόσους ανθρώπους ασφαλείας στα αεροδρόμια ανέφερε «…ακολου-
θώντας άλλους. Ακολουθούσα έναν άντρα με μπλε τσάντα και όλοι νόμιζαν 
πως ήμουν μαζί του».
Κάποιες άλλες φορές κατάφερνε να πάρει… τυχαία το εισιτήριο ενός 

άλλου επιβάτη που του έπεσε και μπορούσε να το αντικαταστήσει, ενώ 
κατά το τσεκ-ιν ακολουθούσε την ίδια τακτική, πηγαίνοντας μαζί με άλλο 
γκρουπ ή… ξεγλιστρώντας, όταν οι υπάλληλοι είχαν κουβέντα ή ήταν απα-
σχολημένοι με κάποιον άλλο επιβάτη.
Ένα βίντεο από κάμερα στο Σικάγο τη δείχνει να κρύβει το πρόσωπό της 

με τα μαλλιά της και να περνάει τον έλεγχο, όταν η ασφάλεια κοιτούσε τα 
έγγραφα άλλου επιβάτη, ενώ κατά την επιβίβαση στο αεροπλάνο κρυβό-
ταν στην τουαλέτα και στη συνέχεια έβρισκε θέση.
Η Χάρτμαν είχε συλληφθεί στο παρελθόν κάποιες φορές, ωστόσο είτε οι 

ποινές δεν ήταν μεγάλες είτε δεν ήθελαν να προκληθεί μεγάλη φασαρία 
και έτσι τη γλίτωνε, όπως είχε συμβεί και το 2019. Παρά το γεγονός ότι 
είχε συλληφθεί και το 2009 όταν προσπαθούσε να ταξιδέψει στη Χαβάη με 
άλλης γυναίκας το εισιτήριο, κατάφερε να αποφύγει τους μπελάδες μέχρι 
το 2014.
Η παράνομη μετακίνησή της και τα ταξίδια της με το αεροπλάνο ξεκίνησε 

το 2002 όταν ταξίδεψε από το Σικάγο στην Κοπεγχάγη και την επόμενη χρονιά 
«πέταξε» για το Παρίσι. Έχει κάνει αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη και πολλά με-
ταξύ της Αμερικής.
Η Χάρτμαν δεν ήθελε να πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, απλά να ταξι-

δεύει. Της άρεσε να κυκλοφορεί στα αεροδρόμια γιατί την έκαναν να 
αισθάνεται… «ασφαλής»!
© gazzetta.gr

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.

Μία άκρως ενδιαφέρουσα διαδι-
κτυακή διάλεξη οργανώθηκε και 

παρουσιάστηκε την Τρίτη 30 Μαρτίου, 
με την ευκαιρία του Εορτασμού των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821.

Η εκδήλωση με θέμα τους φιλέλληνες 
του γαλλόφωνου Καναδά και η απελευ-
θερωμένη Ελλάδα, με κύριο ομιλητή τον 
καθηγητή νεοελληνικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, Jacques 
Bouchard (φωτ. πάνω), οργανώθηκε 
από το νεοσύστατο Καναδικό Ινστιτούτο 
στην Ελλάδα (ΚΙΕ). Πρόκειται για ιδιωτι-
κό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα 
τον Καναδά και σκοπό του την  προώθηση 
της καναδικής έρευνας και εκπαίδευσης 
σε τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της Ελλάδας.
Τη διάλεξη προλόγισε ο κ. Walter 

Bernyck, Επιτετραμμένος της Πρεσβεί-
ας του Καναδά στην Αθήνα, ενώ συντο-
νίστρια ήταν η Ζωή Δελήμπαση, πρώην 
μορφωτική ακόλουθος της Καναδικής 
πρεσβείας στην Αθήνα και νυν ειδική σε 
μορφωτικά θέματα στο ΚΙΕ.
Ο Δρ. Μπουσάρ, σε μία άκρως ενδι-

αφέρουσα διάλεξη, αναφέρθηκε στην 
απήχηση στις γαλλόφωνες εφημερίδες 
του Κεμπέκ και του Μόντρεαλ των αν-
δραγαθημάτων των Ελλήνων αγωνιστών 
κατά την περίοδο της Επανάστασης του 
1821, τα οποία πιθανόν να ενέπνευσαν 
τους Κεμπεκιότες Πατριώτες της εξέγερ-
σης του 1837. Σύμφωνα με τον καθηγητή, 
η αγάπη των Κεμπεκιοτών για την Ελλά-

δα ξεκίνησε πολύ πριν την επανάσταση, 
με την ίδρυση των θρησκευτικών κολ-
λεγίων στο Κεμπέκ, τα οποία είχαν σαν 
τη βίβλο των σπουδών μια πραγματεία 
του Charles Rollin ο οποίος λέει πως, ότι 
έχουμε καλύτερο στην κουλτούρα μας 
στο δυτικό πολιτισμό είναι οι κλασικές 
σπουδές (κυρίως τα αρχαία Ελληνικά 
αλλά και τα Λατινικά). 
«Η μεγάλη αναγέννηση των Ελλήνων 

όπως καταλαβαίνετε, βρήκε αμέσως απή-
χηση στη γαλλόφωνη νεολαία του Κε-
μπέκ» είπε ο Δρ. Μπουσάρ.
Ο Καθηγητής ευχαρίστησε το φοιτητή 

του Κώστα Τζουρναβέλη, ο οποίος έκανε 
τη διατριβή του πάνω στα δημοσιεύματα 
των Κεμπεκιότικων εφημερίδων (1821-
1831) για την Ελληνική επανάσταση. 
Πάνω σε αυτή τη διατριβή βασίστηκε ο 
Δρ. Μπουσάρ για να μας πει, ότι ο ανα-
γνώστης του Κεμπέκ ή του Μόντρεαλ την 
εποχή εκείνη, έβλεπε στην εφημερίδα 
κάθε εβδομάδα τα ανδραγαθήματα των 
ηρώων του ‘21. 

Εφημερίδες σαν τη La Minerve ή τη Le 
Canadien βέβαια δεν είχαν πολεμικούς 
ανταποκριτές στην Ελλάδα αλλά έπαιρ-
ναν τις πληροφορίες τους από Γαλλικές, 
Αγγλικές και Αμερικάνικες εφημερίδες. 
Ονόματα σαν του Ρήγα Βελεστινλή κυ-
ριαρχούν στις εφημερίδες του Μόντρε-
αλ της εποχής! Ακόμα και ο ήρωας των 
πατριωτών του Κεμπέκ Louis-Joseph 
Papineau είχε στη βιβλιοθήκη του πάρα 
πολλά βιβλία για την αρχαία Ελλάδα 
αλλά και καινούργια βιβλία για την πα-
λιγγενεσία των Ελλήνων!
Όταν οι Κεμπεκιότες πατριώτες του 

1837 έβλεπαν ότι οι Έλληνες κατάφεραν 
να διώξουν τους Οθωμανούς, πίστεψαν 

ότι μπορούσαν να κάνουν και αυτοί την 
επανάστασή τους εναντίων του Βρετανι-
κού στρατού.

Στα 1837 ακριβώς τυπώνεται για χρή-
ση του Κολεγίου του Μόντρεαλ η πρώτη 
γραμματική της αρχαίας ελληνικής, με 
νεοελληνική προφορά. 

Δύο χρόνια μετά, ο Joly de Lotbinière επι-
σκέπτεται την Ελλάδα και τραβάει ίσως 
την πρώτη φωτογραφία του Παρθενώ-
να με δαγκεροτυπία (φωτ.) αλλά δυ-
στυχώς δε βρεθήκαν άλλες φωτογραφίες, 
καθώς το αρχείο του έχει χαθεί. Είναι ο 
πρώτος περιηγητής από το Κεμπέκ που 
επισκέπτεται την απελευθερωμένη Ελλά-
δα και ακολουθούν 6-7 γαλλόφωνοι περι-
ηγητές από το Κεμπέκ, που περιγράφουν 

στα οδοιπορικά τους. Οι περισσότεροι 
περιηγητές ήταν ιερείς, οι οποίοι εκμε-
ταλλεύονταν οδοιπορικά κονδύλια της 
καθολικής εκκλησίας. Ένας από αυτούς 
επισκέφθηκε και το παλάτι του Όθωνα 
αλλά αρνήθηκε να τον συναντήσει μετά 
από πρόσκληση του ιερέα του Όθωνα, 

καθώς θεώρησε ότι το ράσο του ήταν 
βρώμικο και δεν μπορούσε να συναντή-
σει έτσι ντυμένος τον βασιλέα.

Η διαδικτυακή παρουσίαση του Δρ. 
Μπουσάρ κράτησε περίπου μισή ώρα και 
ακολουθήθηκε από πολλές ερωτήσεις 
των συμμετεχόντων, τις οποίες απάντη-
σε διεξοδικά ο καθηγητής παραθέτοντας 
σωρεία πληροφοριών και ανεκδότων. ■

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Οι φιλέλληνες του γαλλόφωνου Καναδά 
ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Πάνω σε ένα μικρό ύψωμα, σε ένα 
γραφικό οροπέδιο κοντά στο χω-

ριό Καλτεζές Αρκαδίας, είναι χτισμένη η 
ιστορική μονή Καλτεζών, όπου συνεδρί-
ασε η Πρώτη Πελοποννησιακή Γερου-
σία των επαναστατημένων Ελλήνων το 
Μάιο του 1821.
Η γυναικεία μονή, που είναι αφιερω-

μένη στον Άγιο Νικόλαο, βρίσκεται σε 
απόσταση περίπου 31 χλμ. στα νότια της 
Τρίπολης. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Οι αφηγήσεις για την ίδρυση της μονής 

του Αγίου Νικολάου Καλτεζών Μαντινεί-
ας, όπως είναι αναμενόμενο, δε συμπί-
πτουν. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδο-

χή, η μονή οικοδομήθηκε εντός του 18ου 
αιώνα, αν και υπάρχουν αναφορές για 
την ύπαρξη μοναστηριού στη συγκεκρι-
μένη τοποθεσία, σε σαφώς προγενέστε-
ρη χρονική περίοδο.

Τα ονόματα που συνδέθηκαν στο διά-
βα του χρόνου με την ίδρυση της μονής 
είναι αυτά ενός Σμυρνιού με καταγωγή 
από τις Καλτεζές, του Ηλία Λυρώνη, και 
δύο ερημιτών, του Άνθιμου και του Καλ-
λίνικου. 
Σε κάθε περίπτωση, η μονή, που λει-

τούργησε ως πνευματικό κέντρο επί 
Τουρκοκρατίας, προσέφερε σημαντικές 
υπηρεσίες στον επαναστατικό αγώνα 
του υπόδουλου γένους, αποτελώντας 
καταφύγιο των διωκομένων Ελλήνων.
Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίον η 

μονή πυρπολήθηκε και λεηλατήθηκε 
από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ το 
1825, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί τα κα-
τοπινά χρόνια σε οικονομική κατάπτωση 
και αφάνεια.
Η μονή επανιδρύθηκε και ανοικοδο-

μήθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα, διατηρώντας το φρουριακό χα-
ρακτήρα της. Αξιοσημείωτη είναι η βρα-
χύχρονη λειτουργία βιοτεχνικής σχολής, 

για ορφανά κορίτσια, στους χώρους του 
μοναστηριού μετά το 1925.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ
Βεβαίως, κορυφαία στιγμή στην ιστορι-

κή πορεία της μονής Καλτεζών, υπήρξε η 
συγκρότηση της Πρώτης Πελοποννησι-
ακής Γερουσίας, της πρώτης διοικητικής 
Αρχής του επαναστατημένου ελληνικού 
έθνους με ευρύτερη εμβέλεια (οι πολιτι-
κές και στρατιωτικές Αρχές που είχαν συ-
γκροτηθεί τις πρώτες μέρες του Αγώνα 
είχαν καθαρά τοπικό χαρακτήρα).
Την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της 

συνέλευσης των Καλτεζών ανέλαβε η 
Μεσσηνιακή Γερουσία, επαναστατική 
επιτροπή που είχε συσταθεί μετά την 
απελευθέρωση της Καλαμάτας.
Πράγματι, προς τα τέλη Μαΐου του 

1821 δεκάδες πληρεξούσιοι επαρχιών 
της Πελοποννήσου συνήλθαν υπό την 
προεδρία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 
στη μονή Καλτεζών. 

Ύστερα από συνεδριάσεις λίγων ημε-
ρών, στις 26 Μαΐου, οι εν λόγω πληρε-
ξούσιοι προέβησαν στη σύσταση της Πε-
λοποννησιακής Γερουσίας.
Οι επίτροποι που εξελέγησαν, στο πλαί-

σιο της πρώτης αυτής απόπειρας δημι-
ουργίας μιας ανεξάρτητης ελληνικής 
κρατικής Αρχής, ανέλαβαν τη διεύθυνση 
του ιερού αγώνα μέχρι την άλωση της 
Τριπολιτσάς. Υπ’ αυτήν την έννοια, το 
καταστατικό της Πελοποννησιακής Γε-
ρουσίας, η επονομασθείσα Πράξις των 
Καλτεζών, που υπεγράφη από τους πλη-
ρεξουσίους των επαρχιών της Πελοπον-
νήσου, θεωρείται η πρώτη πολιτειακή 
πράξη των επαναστατημένων Ελλήνων, 
το πρώτο δημόσιο έγγραφο τού υπό σύ-
σταση νεότερου ελληνικού κράτους. 
Αξίζει να προστεθεί, ότι στο κελί όπου 

συνεδρίασε η Πελοποννησιακή Γερου-
σία εγκαινιάστηκε ο ναός του Αποστό-
λου Κάρπου, που γιορτάζει στις 26 Μα-
ΐου, στην επέτειο της Εθνοσυνελεύσεως.

Αρκαδία: Η μονή Καλτεζών και  
η Πρώτη Πελοποννησιακή Γερουσία

Η μονή του Αγίου 
Νικολάου Καλτεζών 
Μαντινείας (πηγή: Ιερά 
Μητρόπολις Μαντινείας 
και Κυνουρίας) Επιμέλεια: Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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Ο τέταρτος μήνας του πολιτικού έτους, 
με διάρκεια 30 ημέρες. Αρχικά ήταν 

ο δεύτερος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊ-
κού ημερολογίου με την ονομασία Aprilis 
και πήρε το όνομά του από το λατινικό 
ρήμα aperire, που σημαίνει ανοίγω, για-
τί το μήνα αυτό ανοίγουν, ανθίζουν τα 
λουλούδια. Ο Νέρων θέλησε να μετονο-
μάσει τον Απρίλιο σε Νερώνιο (Neronius), 
ύστερα από μια αποτυχημένη απόπειρα 
δολοφονίας του το 65 μ.Χ., αλλά η ονο-
μασία αυτή δεν επικράτησε. Στην Αρχαία 
Ρώμη, ο μήνας ήταν αφιερωμένος σε δύο 
θεούς, την Αφροδίτη και τον Απόλλωνα.  
Οι Ρωμαίοι γιόρταζαν:
-Tην 1η Απριλίου τα Βενεράλια (Veneralia), 
προς τιμήν της θεάς της αγάπης και της 
ομορφιάς Βένους, της Αφροδίτης των Αρ-
χαίων Ελλήνων.
-Από τις 4 έως τις 10 Απριλίου τα Μεγα-

λήσια (Megalesia), προς τιμή της θεάς Κυ-
βέλης, με μουσικούς και γυμνικούς αγώ-
νες.
-Στις 21 Απριλίου τα Παλίλια (Palilia), ποι-
μενική γιορτή προς τιμή της θεάς Εστίας. 
Οι βοσκοί κρατούσαν κλαδιά δάφνης και 
ράντιζαν με νερό το έδαφος, ενώ άναβαν 
φωτιές με άχυρα και πηδούσαν τρεις φο-
ρές πάνω από αυτές για να εξαγνιστούν. 
Η γιορτή αυτή διατηρήθηκε μέχρι το 787 
μ.Χ., οπότε καταργήθηκε με απόφαση της 
Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου. Το έθιμο με τις 
φωτιές κρατά έως σήμερα.
-Στις 22 Απριλίου γιόρταζαν με κρασο-

κατανύξεις τα Βινάλια Πριόρια (Vinalia 
Prioria), δηλαδή τα Πρώτα Οινοφόρια.
-Στις 28 Απριλίου ξεκινούσαν τα Φλο-
ράλια (Floralia), τα ρωμαϊκά Ανθεστήρια, 
προς τιμή της Flora, θεάς της βλάστησης 
και της άνοιξης.
Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Μάρ-

τιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του μήνα Ελαφηβολιώνα και 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Μου-
νυχιώνα. Το διάστημα αυτό στην Αθήνα 
γιορτάζονταν τα:
-Γαλάξια, προς τιμή της Ρέας.
-Ελαφηβόλια, προς τιμή  
της θεάς Αρτέμιδας.
-Μουνίχια, προς τιμή της Θεάς Αρτέμιδας.
-Δελφίνια, προς τιμή του Απόλλωνα  
και της Αρτέμιδας.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Απρίλης με το Μάη είναι οι μήνες των 

λουλουδιών («Ο Απρίλης με τα λούλουδα 
και ο Μάης με τα ρόδα»). Η βροχή του 
Απρίλη θεωρείται από τους γεωργούς 
πολύ ευεργετική («Αν κάνει ο Μάρτης 
δυο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά 
σ’ εκείνο το ζευγά που ‘χει πολλά σπαρ-
μένα»). Στη Θράκη, το βρόχινο νερό της 
πρωταπριλιάς θεωρείται θεραπευτικό. 
Παλαιότερα το μάζευαν σε μπουκάλι και 
το έδιναν στους αρρώστους. Ο Απρίλης 
αποκαλείται στις διάφορες ντοπιολαλιές:
-Γρίλλης, δηλαδή γκρινιάρης, γιατί συνή-
θως τελείωναν τα γεωργικά αποθέματα 
από τις προηγούμενες συγκομιδές κι άρ-
χιζαν οι γκρίνιες στην οικογένεια.

-Τιναχτοκοφινίδης ή Τιναχτοκοφινίτης, 
επειδή καθαρίζονταν τα κοφίνια για να 
καθαριστούν.
-Ξεροκοφινάς, γιατί τελείωναν πάντα οι 
φτωχές συγκομιδές των γεωργών.
-Αηγιωργίτης ή Αηγιωργάτης, λόγω της 
μεγάλης χριστιανικής εορτής του Αγίου 
Γεωργίου (23 Απριλίου).
-Λαμπριάτης, λόγω του Ορθόδοξου Χρι-
στιανικού Πάσχα ή Λαμπρής, που επισυμ-
βαίνει συνήθως τον Απρίλιο.
-Τριανταφυλλάς, επειδή τον Απρίλιο ανθί-
ζουν οι τριανταφυλλιές.
Κάθε χρόνο την Πρωταπριλιά, αναβιώνει 

το έθιμο με τα αθώα ψέματα και αστεία, 
που είναι κοινό για όλους σχεδόν τους λα-
ούς.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
-Αν βρέξει ο Μάρτης δυο νερά  
κι ο Απρίλης πέντε δέκα, να ιδείς  
το κοντοκρίθαρο πώς στρίβει το μουστάκι, 
να ιδείς και τις αρχόντισσες πώς  
ψιλοκλισαρίζουν, να δεις και  
τη φτωχολογιά πώς ψιλοκοσκινάει.
-Αν δώσει ο Μάρτης δυο νερά  
κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνο  
το ζευγά που ’χει πολλά σπαρμένα. 
-Απρίλη δροσερέ και Μάη  
με τα λουλούδια.

-Απρίλης – Μάης! Κοντά είν’ το θέρος.
-Απρίλης – Μάης, κουκιά μεστωμένα.
-Απρίλης – Πασχαλιά,  
χελιδόνια, φως, χαρά!

-Απρίλης με τα λούλουδα  
και τα τρανά τα ψέματα.
-Απρίλης με τα λούλουδα  
κι ο Μάης με τα ρόδα.
-Βάλτ’ εργάτες τον Απρίλη  
κι ας ψυλλίζονται.
-Η βροχή τ’ Απριλομάρτη,  
μόνο τους ψαράδες βλάπτει.

-Ήρθ’ ο Απρίλης με χαρά,  
με τα κόκκινα τ’ αυγά.

-Και στου Απρίλη τις δεκαεφτά,  
πέρδικα ψόφησε τ’ αυγά.
-Να μη ζηλέψεις τη Λαμπρή γυναίκα  
και τον Απριλομάη φοράδα.
-Ο Απρίλης έχει τη δροσιά  
κι ο Μάης τα κεράσια.
-Ο Απρίλης έχει τη δροσιά,  
κι ο Μάης τα λουλούδια.
-Ο Απρίλης έχει τ’ όνομα,  
κι ο Μάης τα λουλούδια.
-Ο Απρίλης με την Πασχαλιά  
και τα κόκκινα τ’ αυγά.
-Ο Απρίλης με τραγούδια,  
κι ο Μάης τα λουλούδια.
-Πότε θα μπούμε στον Απρίλη,  
το «σ’ αγαπώ» να θυμηθείς.
-Στου Απριλιού τις δώδεκα  
ζεσταίνεται ο καιρός. 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
6|Ευτύχιος, Ευτυχία 
8|Φλέγων, Φλόγα 
10|Ανάξαρχος, Αναξιμένης,  
Δημάρατος, Δημοκλής, Δημόκλεια,  
Δημοσθένης, Δημοσθενία,  
Επαμεινώνδας, Ετεοκλής, Ηρακλής,  
Ηφαιστίων, Θεόφραστος, Θησεύς,  
Θησέας, Ισοκράτης, Μιλτιάδης,  
Μνήσαρχος, Όμηρος, Παρμενίων,  
Πελοπίδας, Περικλής, Περίκλεια,  
Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολυβία,  
Πολύνικος, Πολυνίκη, Προμηθέας,  
Σοφοκλής, Σοφόκλεια, Σωκράτης,  
Σωκρατία, Φιλοποίμην, Φωκίων,  
Χρόνιος, Χρονία 
11|Αντίπας, Αντύπας 
12|Ανθούσα 
13|Μαρτίνος, Μαρτίνη 
14|Αρίσταρχος, Τρόφιμος 
15|Λεωνίδας, Λεωνιδία 
16|Αγάπιος, Αγάπη, Βασίλισσα, Γαληνός, 
Γαλήνη, Ειρήνη, Καλλίς, Καλλίδα,  
Λεωνίδας, Λεωνιδία, Νίκη, Χαρίσσα,  
Χιονάτη, Χιονία 
18|Ήφαιστος 
22|Νέαρχος, Νιάρχος, Νιάρχω 
23|Θερινός 
24|Αχιλλεύς, Αχιλλεία, Δούκας,  
Δούκισσα, Ελισάβετ, Ζαμπέτης,  
Ζαμπέτα, Λάζαρος, Λαζαρία,  
Φορτουνάτος 
25|Βάιος, Βαΐα, Δάφνη, Μάρκος,  
Μαρκία, Νίκη 
28|Αγαμέμνων, Αντίπατρος, Θέογνις,  
Μέμνων, Μεμνία 
29|Ιάσων, Ιασωνία, Κέρκυρα,  
Σωσίπατρος 
30|Δονάτος, Ιάκωβος, Ιακωβίνα 

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ: ΤΟ ΕΘΙΜΟ
Κάθε χρόνο την 1η Απριλίου, αναβιώνει 

το έθιμο με τα αθώα ψέματα. Πρόκειται 
για μία παιγνιώδη συνήθεια των ανθρώ-
πων, με παγκόσμια διάσταση. Το έθιμο 
έλκει την καταγωγή του από τη Δύση και 
οι ρίζες του ανιχνεύονται στους αρχαίους 
Κέλτες, οι οποίοι συνήθισαν την Πρωτα-
πριλιά που καλυτέρευε ο καιρός, να βγαί-
νουν για ψάρεμα. Τις περισσότερες φορές 
γύριζαν με άδεια χέρια, αλλά οι ψεύτικες 
ιστορίες τους για μεγάλα ψάρια έδιναν κι 
έπαιρναν.
Το Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν την 

Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου, λόγω 
του Πάσχα. Το 1560 ή το 1564 ο βασιλιάς 
Κάρολος Θ’ μετέθεσε την αρχή του έτους 
από την 1η Απριλίου στην 1η Ιανουαρί-
ου, για να συμβαδίζει η χώρα του ημε-
ρολογιακά με τις άλλες χώρες. Η αλλαγή 
αυτή δημιούργησε προβλήματα στο λαό, 
καθώς ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση 
του χρόνου δημιουργεί συναισθηματικές 
φορτίσεις και αντιδράσεις. Όσοι, λοιπόν, 
από τους υπηκόους του βασιλιά αποδέ-
χτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή, πεί-
ραζαν εκείνους που συνέχιζαν να τηρούν 
την παλιά πρωτοχρονιά (1η Απριλίου), 
λέγοντάς τους περιπαικτικά ψέματα ή 
κάνοντάς τους ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα 
δώρα.

Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το έθι-
μο μεταλαμπαδεύτηκε σ’ όλο τον κόσμο, 
με προεξάρχουσες τις εφημερίδες στις 
αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια 
τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που 
συχνά μεταδίδουν πολύ επιτυχημένες ει-
δήσεις – φάρσες. Με την εξάπλωση του 
Ίντερνετ, η Πρωταπριλιά έχει γίνει πλέ-
ον καθημερινή συνήθεια. Τα λεγόμενα 
«hoax» είναι οι πιο συνηθισμένες διαδι-
κτυακές φάρσες. Πρόκειται για κατασκευ-
ασμένες ιστορίες με περίτεχνο τρόπο, που 
μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη κι ένα 

γνώστη του θέματος, το οποίο πραγμα-
τεύονται.

Στον ελληνικό χώρο, το έθιμο πρέπει να 
ήταν γνωστό από την εποχή των Σταυρο-
φοριών. Η συνήθεια να λένε ψέματα δεν 
είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Μάλιστα, 
αποτελεί, όπως υποστηρίζει ο λαογράφος, 
Γεώργιος Μέγας, συνήθη μηχανισμό στην 
προσπάθεια εξασφάλισης της επιτυχίας 
μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου 
έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδο-
λογία ξεγελά και εμποδίζει τις βλαπτικές 
δυνάμεις. Και το ψέμα της Πρωταπριλιάς 
είναι «ένα σκόπιμο ξεγέλασμα των βλα-
πτικών δυνάμεων που θα εμπόδιζαν την 
αγροτική παραγωγή», σύμφωνα με το λα-
ογράφο, Δημήτριο Λουκάτο.
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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

Μήνυμα ασφαλούς ανοίγματος της 
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας 

στέλνει στην παγκόσμια τουριστική κοι-
νότητα, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός 
Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, υπογραμ-
μίζοντας ότι «φιλοξενούμε με ασφάλεια, 
φροντίζουμε κάθε τουρίστα σα να είναι 
μέλος της οικογένειάς μας». 
«Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε, αλλά και 

έχουμε αποδείξει ότι πρωτοπορούμε στην 
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Θεοχάρης, αφού κάνει εκτενή ανα-

φορά στο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιη-
τικό Εμβολιασμού, που όπως εξηγεί, θα 
συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της 
ροής εισερχόμενων τουριστών στη χώρα, 
αφήνει μια αχτίδα αισιοδοξίας, οι ελεύ-
σεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα να 
είναι και πριν τη 14η Μαΐου. 
«Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο 

του Covid-19, με την πρώτη χαραμάδα, η 
Ελλάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί 
τουρίστες και νωρίτερα», αναφέρει και 
προσθέτει ότι το υπουργείο συζητά για 
σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα.
Αναφορικά με την εξέλιξη της τουριστι-

κής χρονιάς ο κ. Θεοχάρης εκφράζει την 
αισιοδοξία του, τονίζοντας ότι το 2021 
θα είναι καλύτερο από την προηγούμενη 
χρονιά και την ίδια στιγμή θα θέσει την 
Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης και ανάκαμ-
ψης για το μέλλον. 

Εστιάζει, δε, στα μηνύματα που φτάνουν 
στο υπουργείο Τουρισμού, καθώς σε αυτά 
αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι η Ελλάδα 
ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την 
επόμενη ημέρα της πανδημίας. 
«Σε έρευνες που διενεργούν ταξιδιωτικοί 

οργανισμοί, media κ.λπ. αποτυπώνεται η 
αίσθηση ότι το brand name Ελλάδα έχει 

ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι», σημειώ-
νει.

Σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της του-
ριστικής βιομηχανίας ο κ. Θεοχάρης διευ-
κρινίζει ότι για να μπορεί κάποιος να έρ-
θει στη χώρα μας: 

ΠΡΩΤΟΝ, θα πρέπει ή να είναι εμβο-
λιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την 
ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, όταν έρθει, θα υποβληθεί με 
το καινοτόμο σύστημα «EVA» σε δειγμα-
τοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αερο-
δρόμιο. 
ΤΡΙΤΟΝ, θα αξιοποιηθούν τα rapid test. 
ΤΕΤΑΡΤΟΝ, θα υπάρχουν ξενοδοχεία 

απομόνωσης για τα κρούσματα, ενώ και 
φέτος θα ισχύουν τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα. 
Απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες 

του κλάδου και δη του ξενοδοχειακού, 
που με τη σειρά τους αναμένουν τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, ο κ. Θεοχάρης γνω-
στοποιεί, ότι τις επόμενες ημέρες θα πα-
ρουσιαστούν αυτά επικαιροποιημένα, με 
γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και 
επισκεπτών. 

Ειδικά στο σκέλος των εργαζομένων, 
στάθηκε στον κατά προτεραιότητα εμ-
βολιασμό των εργαζομένων στον τουρι-
σμό, μετά από τον ευάλωτο πληθυσμό. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της  
συνέντευξης του υπουργού Τουρισμού 

ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ  
στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων και στον Κώστα Χαλκιαδάκη 

-ΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;
-Tο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμ-
βολιασμού είναι ένα πολύ σημαντικό ερ-
γαλείο, το οποίο θα επιταχύνει την απε-
λευθέρωση της τουριστικής κίνησης διε-

θνώς. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τέλει 
υιοθέτησε την πρόταση του πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Δείχνει ορθολογισμό και επιπλέον θα 

στερούσε πρώτα από όλα στους Ευρω-
παίους πολίτες -οι οποίοι ανυπομονούν 
να ταξιδέψουν ξανά- τη δυνατότητα πρό-
σβασης σε ένα μέσον που απλοποιεί τις 
διατυπώσεις και διασφαλίζει την υγειονο-
μική προστασία όλων. 
Για όλα αυτά, λοιπόν, εκτιμώ ότι το Ψη-

φιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολι-
ασμού, σε συνδυασμό με τη σωστή και 
συνεπή εφαρμογή των υπόλοιπων υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων, θα συμβάλλει 
καθοριστικά στην αύξηση της ροής εισερ-
χόμενων τουριστών στην πατρίδα μας. 

-ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟ  
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  

ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ; ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ  
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ;
-Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμ-
βολιασμού είναι μια σημαντική προσθήκη 
στο «οπλοστάσιό» μας, αλλά δεν είναι το 
μόνο μέσον που έχουμε στη διάθεσή μας 
εν όψει του φετινού ανοίγματος. Κατά 
κύριο λόγο βασιζόμαστε στην πρόοδο της 
εμβολιαστικής εκστρατείας, στο εξωτερι-
κό και την Ελλάδα. 

Στη χώρα μας οι εμβολιασμοί εξελίσσο-
νται ταχύτατα, έχουμε ήδη πετύχει καλύ-
τερες επιδόσεις από πολλά άλλα κράτη. 
Είμαστε, δε, πάνω από το μέσο όρο εμβο-
λιασμού της ΕΕ. 
Επιπλέον, έχουμε τα rapid test και τους 

τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους 
κατά την άφιξη των τουριστών. Επομέ-
νως, δεν εξαρτόμαστε μόνο στο Ψηφια-
κό Πράσινο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. 
Όσο για το στρατηγικό μας σχεδιασμό, η 

προτεραιότητά μας -όπως υπαγορεύεται 
από την έκτακτη συνθήκη της υγειονομι-
κής κρίσης- είναι να βοηθήσουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις και σε κάθε επίπεδο την 
ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου. 

Θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν δούμε 
ανοιχτές όλες τις επιχειρήσεις, με υγιή 
τουριστική κίνηση και, πάνω από όλα, 
κάθε εργαζόμενο να επιστρέφει στη δου-
λειά του. 
Ως προς το μακροπρόθεσμο σχεδια-

σμό, η ώθηση του Ελληνικού Τουρισμού 
στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, της εξει-
δίκευσης και της ποιοτικής αναβάθμι-
σης της εμπειρίας που προσφέρουμε 
στους επισκέπτες μας, αποτελούν πάγιες 
προτεραιότητες για το υπουργείο μας. 

-ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ  
ΣΤΕΛΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ;

-Το μήνυμα είναι η ασφάλεια. Ανοίγου-
με τον ελληνικό τουρισμό με ασφάλεια, 
φιλοξενούμε με ασφάλεια, φροντίζουμε 
κάθε τουρίστα σα να είναι μέλος της οι-
κογένειάς μας. 

Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε – αλλά και 
έχουμε αποδείξει ότι πρωτοπορούμε στην 
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων. 
Γι’ αυτό, εξάλλου, ο ελληνικός τουρισμός 

πέρυσι απέσπασε πολύ σημαντικά διεθνή 
βραβεία και επαίνους. 
Συνεπώς το μήνυμα -σύμφωνα και με το 

κεντρικό σλόγκαν της φετινής προωθη-
τικής εκστρατείας- είναι «Αll you want is 
Greece». 
Δηλαδή, όποιος σκέφτεται να ταξιδέψει 

μακριά από τη χώρα του και θέλει να νιώ-
σει ότι θα είναι ασφαλής, ξέγνοιαστος, 
αυτός που θέλει ανθρώπινη και ολοκλη-

ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε,  
φιλοξενούμε με ασφάλεια και 
πρωτοπορούμε στην εφαρμογή  
των υγειονομικών πρωτοκόλλων»
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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

ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Στην Ελλάδα νοιαζόμαστε,  
φιλοξενούμε με ασφάλεια και 
πρωτοπορούμε στην εφαρμογή  
των υγειονομικών πρωτοκόλλων»

ρωμένη φροντίδα -φυσικά μαζί με τις φυ-
σικές ομορφιές και τον πολιτισμό- χρειά-
ζεται και θέλει την Ελλάδα.

-ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΙΤΒ ΚΑΙ 

ΜΙΤ), ΤΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ; ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΓΕΘΩΝ;

-Η εκτίμησή μας, βάσει των μηνυμάτων 
που φτάνουν στο υπουργείο Τουρισμού 
από διαφορετικές πηγές και από σχεδόν 
ολόκληρο τον πλανήτη, είναι ότι η Ελλά-
δα ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την 
επόμενη ημέρα της πανδημίας. 

Σε έρευνες που διενεργούν ταξιδιωτικοί 
οργανισμοί, media κ.λπ. αποτυπώνεται η 
αίσθηση ότι το brand name Ελλάδα έχει 
ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι. 

Είναι πλέον μια χώρα σοβαρή, που δε θα 
δίσταζε να επισκεφθεί κανείς σήμερα. 
Το ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός τέθη-

κε επικεφαλής της πρωτοβουλίας για το 
Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, αποδει-
κνύει ότι η χώρα μας έχει διεθνές κύρος 
και δυνατή φωνή. 

Πέραν αυτού, πέρυσι φιλοξενήσαμε 
πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες. Και 
πέρυσι, θυμίζω, δεν είχαμε εμβόλια, δεν 
είχαμε εξελιγμένα και επαρκή rapid test 
κ.λπ. Πιστεύω επίσης, ότι καθένας που 
σκέφτεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα φρο-
ντίζει να ενημερωθεί, άρα γνωρίζει π.χ. 
ότι το υπουργείο Τουρισμού έχει προτάξει 
τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των 
εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα. 

Παρ’ όλα αυτά, δε θα αποτολμούσα πρό-
βλεψη για τη φετινή πορεία των οικονομι-
κών μεγεθών του κλάδου. 

Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 θα είναι κα-
λύτερο από την προηγούμενη χρονιά. Και 
θα θέσει την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης 
και ανάκαμψης για το μέλλον.

-ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ 
ΠΡΩΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ  
ΤΗ 14η ΜΑΪΟΥ;

-Αν όλα εξελιχθούν καλά στο μέτωπο του 
Covid-19, με την πρώτη χαραμάδα, η Ελ-
λάδα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί του-
ρίστες και νωρίτερα. 
Συζητάμε για σταδιακή απελευθέρωση 

των ταξιδιών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Επιπλέον, θα επιτρέπεται το yachting 
(απόπλους/κατάπλους), καθώς και οι 
κρουαζιέρες, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε 
λιμάνια, οι λεγόμενες «blue cruises». 
Γενικώς, το διεθνές ενδιαφέρον για το 

άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είναι 
πολύ μεγάλο και συχνά εκδηλώνεται με 
έντονη αδημονία. 
Αυτή την αίσθηση είχα, για παράδειγμα, 

και κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη 
Ρουμανία, μια πολύ σημαντική αγορά για 
τη Βόρεια Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, προ-
χωρούμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, 
βήμα-βήμα. Για μετά τις 14 Μαΐου, θα 
θέσουμε σε εφαρμογή το συνολικό σχέδιο 
επανεκκίνησης του τουρισμού. 

Και τι αφορά το σχέδιο επανεκκίνησης; 

Αφορά, πρώτον, τον τρόπο που θα μπο-
ρεί κάποιος να έρθει στη χώρα μας. Θα 
πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να 
έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να 
έχει αρνητικό τεστ. 

Δεύτερον, όταν έρθει, θα υποβληθεί με 
το καινοτόμο σύστημα «EVA» σε δειγμα-
τοληπτικό, στοχευμένο έλεγχο στο αε-

ροδρόμιο. Τρίτον, θα αξιοποιήσουμε τα 
rapid tests. 
Τέταρτον, θα υπάρχουν ξενοδοχεία απο-

μόνωσης για τα κρούσματα. 
Πέμπτον, τα πρωτόκολλα που θα ισχύ-

ουν και φέτος.

-ΠΕΡΥΣΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΨΕΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ TUI ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ;
-Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι 

και ισχύει παγίως, είναι ότι η Ελλάδα αντι-
μετωπίζεται σαν ένας από τους πιο ισχυ-
ρούς παράγοντες της παγκόσμιας τουρι-
στικής αγοράς. 

Και, θα έλεγα ότι, ιδιαίτερα από πέρυσι, 
το κύρος της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί 
ακόμη περισσότερο, χάρη στη σοβαρότη-
τα, τον επαγγελματισμό -ή πολύ απλά- το 
φιλότιμο που επέδειξαν όλοι όσοι σχετί-
ζονται με την παροχή υπηρεσιών στον 
τουριστικό κλάδο. 

Επομένως, όχι μόνο ισχύουν οι συμφω-
νίες μας με τους διεθνείς κολοσσούς, τους 
μεγάλους tour operator όπως η TUI, αλλά 
στη βάση αυτών των συμφωνιών διευρύ-
νουμε τη συνεργασία μας, προς όφελος 
της Ελλάδας και της εθνικής μας οικονο-
μίας. 
Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους 

tour operators και έχουμε ουσιαστική πα-
ρουσία στις εκδηλώσεις τους. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι το πρό-

σφατο συνέδριο της TUI άνοιξε με δικό 
μου χαιρετισμό, ως Υπουργού Τουρισμού 
της Ελλάδας. 

Παρουσίασα εν τάχει τα μέτρα που λαμ-
βάνουμε, ώστε να προσφέρουμε απολύ-
τως ασφαλείς και αξέχαστες διακοπές σε 
κάθε φιλοξενούμενο και, όπως φαντάζε-
στε, επανέλαβα το νέο μας σλόγκαν «All 
you want is Greece».

-ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΟΤΕ ΑΥ-

ΤΕΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ; ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;

-Eίμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία 
με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματί-
ες για τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα 
που θα πρέπει να εφαρμoστούν φέτος. 
Υπάρχει προφανώς ανάγκη συνεχούς 
αναπροσαρμογής και βελτίωσης σε επιμέ-
ρους σημεία, αναλόγως των εξελίξεων σε 
ό,τι αφορά στον Covid-19. 
Το Υπουργείο Τουρισμού θα είναι έτοι-

μο να παρουσιάσει αυτές τις αλλαγές τις 
επόμενες ημέρες, με στόχο να ισχυρο-
ποιήσουμε την άμυνά μας απέναντι στην 
πανδημία, αξιοποιώντας κυρίως την τε-
χνογνωσία που ήδη έχουμε. 
Αν πετύχαμε πέρυσι να ανοίξουμε με 

ασφάλεια, αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στη συνέπεια και τον επαγγελμα-
τισμό των ανθρώπων του τουρισμού. Ένα 
δεύτερο σημαντικό σημείο, που είμαι βέ-
βαιος ότι θα επιδράσει πολύ θετικά, είναι 
η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε 
κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των ερ-
γαζόμενων στον τουρισμό, μετά από τον 
ευάλωτο πληθυσμό. 

Με αυτό το μέτρο θα εδραιωθεί ένα τεί-
χος ανοσίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στους πολίτες και στους τουρίστες. Αυτό 
θα μας επιτρέψει να τους κρατήσουμε 
όλους υγιείς και ασφαλείς.

Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση και το 
στοίχημα δεν μπορεί να κερδηθεί παρά 
μόνο με τη συνέργεια όλων μας. Πολιτεί-
ας, ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενων, τοπι-
κής αυτοδιοίκησης.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

◄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ  18

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου
Την 1η Απριλίου 1955 οι Ελληνοκύπριοι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν  

το βρετανικό ζυγό με στόχο την «Ένωσιν» με τη μητέρα – πατρίδα Ελλάδα...

Την 1η Απριλίου 1955 οι Ελληνοκύ-
πριοι  ξεσηκώθηκαν  για  να  απο-

τινάξουν  το  βρετανικό  ζυγό,  με  στόχο 
την  «Ένωσιν» με  τη μητέρα – πατρίδα 
Ελλάδα. 
Ο αγώνας τους έληξε με τις «Συμφωνί-
ες Λονδίνου – Ζυρίχης» (19 Φεβρουαρί-
ου 1959), με τις οποίες η Κύπρος ανακη-
ρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος.
Το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για την 
αποτίναξη της βρετανικής κατοχής στη 
Μεγαλόνησο και την ένωση με την Ελ-
λάδα  ήρθε  δυναμικά  στο  προσκήνιο 
το 1950, με το δημοψήφισμα της 15ης 
Ιανουαρίου (το διοργάνωσε η Εκκλησία 
της Κύπρου και το 95,7% των ψηφισά-
ντων  τάχθηκε υπέρ  της  ένωσης με  την 
Ελλάδα) και την εκλογή του Μακαρίου 
Γ’  ως  Αρχιεπισκόπου  Κύπρου  στις  20 
Οκτωβρίου. 

Ήταν  η  εποχή  που  η  αποικιοκρατία 
έπνεε  τα  λοίσθια  και  η  μία  μετά  την 
άλλη οι κατακτημένες χώρες επιζητού-
σαν δυναμικά την ανεξαρτησία τους. 
Οι  κυβερνήσεις  των  Αθηνών,  με  την 
προτροπή  της  ελληνοκυπριακής  ηγε-
σίας και υπό την πίεση των οργανώσε-
ων του Κυπριακού Αγώνα στην Αθήνα, 
κατέβαλλαν  προσπάθειες  για  τη  διε-
θνοποίηση του θέματος, με διαδοχικές 
προσφυγές στον ΟΗΕ. 
Στις 10 Νοεμβρίου 1954 ο απόστρατος 
συνταγματάρχης  Γεώργιος  «Διγενής» 
Γρίβας  (1897  –  1974) φθάνει  στο  νησί 
και  συγκροτεί  την  Εθνική  Οργάνωση 
Κυπρίων  Αγωνιστών  (ΕΟΚΑ),  η  οποία 
την  1η  Απριλίου  1955  αναλαμβάνει 
δράση κατά των Βρετανών αποικιοκρα-
τών,  σηματοδοτώντας  την  έναρξη  του 
απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων. 

Ο γεννημένος στην Κύπρο Γρίβας, είχε 
διατελέσει  αξιωματικός  του  ελληνικού 
στρατού και κατά τη διάρκεια της γερ-
μανικής κατοχής είχε  ιδρύσει την αντι-
κομουνιστική οργάνωση «Χ»,  ενώ είχε 
λάβει  ενεργό μέρος  στον  Εμφύλιο Πό-
λεμο. 
Πολιτικός  αρχηγός  της  ΕΟΚΑ  ήταν  ο 
Αρχιεπίσκοπος  Μακάριος  (1913-1977), 
μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.
Η  έναρξη  του  αγώνα,  όπως  προανα-
φέρθηκε,  ξεκίνησε  τις  βραδινές  ώρες 
της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλί-
ου  1955,  με  επιθέσεις  σε  κυβερνητικά 
κτίρια, αστυνομικούς σταθμούς, το ρα-
διοσταθμό και σε βρετανικό στρατόπε-
δο της Αμμοχώστου. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο στό-
χαστρο  της  ΕΟΚΑ βρέθηκαν  εκτός από 

τους  Άγγλους  δυνάστες,  οι  Ελληνοκύ-
πριοι  συνεργάτες  τους,  οι  Τουρκοκύ-
πριοι της οργάνωσης «Ταξίμ» που επι-
ζητούσαν «ένωση»  της Κύπρου με  την 
Τουρκία, αλλά και μέλη του ΑΚΕΛ, που 
οι «εθνικόφρονες» της ΕΟΚΑ τούς κατη-
γορούσαν ως συνεργάτες των Άγγλων. 
Η διαμάχη «δεξιών» και «αριστερών» 
στην Κύπρο για το ρόλο του ΑΚΕΛ στον 
εθνικοαπελευθερωτικό  αγώνα  καλά 
κρατεί  μέχρι  σήμερα.  Παρά  το  αίμα 
που  χύθηκε  και  τους  αγωνιστές  που 
έδωσαν τη ζωή τους (Καραολής, Δημη-
τρίου,  Παλληκαρίδης,  Αυξεντίου  κ.ά.), 
ο στόχος της «Ένωσης» δεν επιτεύχθη-
κε. Με τις συμφωνίες του Λονδίνου και 
της Ζυρίχης  (19 Φεβρουαρίου 1959), η 
Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος την 1η 
Οκτωβρίου 1960.

© SanSimera.gr
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Η Επανάσταση του 1821 ανέδειξε 
αληθινούς ήρωες και πατριώτες, 

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

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

1821 - 2021
200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η προετοιμασία και οι μάχες  
του πρώτου έτους ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Α. ΓΕΡΑΜΑΝΗ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΖ Ε.Α.

§ …συνέχεια από το προηγούμενο

Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ 
Το θέρος του 1821, σώµα στη Μολ-

δαβία υπό τον Καντακουζηνό, κινήθη-
κε προς το Βορρά για να περάσει στη 
Βεσσαραβία. Μόλις το σώµα έφθασε 
στο Σκουλένιο, πέρασε τον Προύθο από 
γέφυρα που επιτηρούσαν τα τουρκικά 
στρατεύµατα. 
Επειδή, όµως, δεν ήταν δυνατή η διά-

βαση ολόκληρου του σώµατος, µερικοί 
άνδρες εγκαταλείφθηκαν δυτικά του 
ποταµού, στη Μολδαβία. Την αρχηγία 
των ανδρών αυτών ανέλαβε ο Αθανά-
σιος Καρπενησιώτης, ο οποίος, στην 
προσπάθειά του να τους περάσει στη 
Βεσσαραβία, έδωσε άνιση µάχη. Πολλοί 
κατόρθωσαν να περάσουν τον ποταµό, 
ενώ οι υπόλοιποι και ο Καρπενησιώτης 
σκοτώθηκαν. 
Το Σεπτέµβριο ο Ολύµπιος, µετά από 

µακρά ασθένεια, εκινείτο µαζί µε τον 
Φαρµάκη και τους άνδρες του στη Μολ-
δαβία, προκειµένου να περάσει στη Βεσ-
σαραβία. Αποκλείσθηκε, όµως, µετά από 
προδοσία στη Μονή του Σέκκου, όπου, 
αφού αµύνθηκε ηρωϊκά, ανατίναξε το 
κωδονοστάσι, όπου είχαν καταφύγει, µε 
πυροβολισµό σε βαρέλι πυρίτιδας, παίρ-
νοντας στο θάνατο µαζί µε τους Έλληνες 
και πολλούς Τούρκους. 
Ο Φαρµάκης συνελήφθη και, αφού µε-

ταφέρθηκε σιδηροδέσµιος στην Κωνστα-
ντινούπολη, αποκεφαλίστηκε. 
Ο Σάββας εισέπραξε το τίµηµα της προ-

δοσίας του, αφού δολοφονήθηκε από 
τους φίλους του, τους Τούρκους. 
Από το µικρό αριθµό των πραγµατικών 

πολεµιστών του αγώνα του Υψηλάντη, 
κατόρθωσαν να διασωθούν οι Πελοπον-
νήσιοι και οι Επτανήσιοι, γύρω από τον 
Ιωάννη Κολοκοτρώνη και τον εξάδελφό 
του, Αποστόλη. 
Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης καταγόταν 

από µεγάλη οικογένεια της Αρκαδίας 
και υπηρετούσε, µε δικό του σώµα 275 
ανδρών, στο στρατό της Μολδαβίας, µε 
βαθµό ανώτερου αξιωµατικού. 
Μετά την καταστροφή, µέσα από τα 

Βαλκάνια, που ήταν πληµµυρισµένα από 
τουρκικά στρατεύµατα, κατέβηκε στην 
Πελοπόννησο. 
Σε κάποια µάχη, που αναγκάσθηκε να 

δώσει για να προχωρήσει, εκπόρθη-
σε µία µονή, στην οποία είχαν κλειστεί 
Τούρκοι και Εβραίοι. 

Στις αποσκευές, µάλιστα, ενός Εβραίου, 
βρέθηκε µία αδαµαντοκόλλητη σπάθη 
Βυζαντινού αυτοκράτορα, την οποία µε-
τέφερε στην Ελλάδα. 
Τελικά, τον Αύγουστο του 1821, µόλις 

100 από τους γενναίους άνδρες κατόρ-
θωσαν να φθάσουν στην Πελοπόννησο. 
Το κίνηµα του Υψηλάντη απέτυχε, δι-

ότι η Ρωσία δεν υποστήριξε τους επανα-
στάτες, µε αποτέλεσµα να αποδειχθούν 
µάταιες οι ελπίδες των φιλικών για κα-
θοριστική βοήθεια. 
Παράλληλα µε τις ενέργειες του Τσά-

ρου, ο Πατριάρχης, πιεζόµενος από την 
Πύλη, αφόρισε τον αγώνα και τον αρ-
χηγό του, µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός 
των ηγεµονιών να αντιµετωπίζει εχθρικά 
τους αγωνιστές και έβλεπαν σαν αποτυ-
χηµένη την ενέργεια του Υψηλάντη. 
Το ισχυρότερο, όµως, πλήγµα, ήταν η 

άδεια εισόδου των τουρκικών δυνάµε-
ων στις παραδουνάβιες ηγεµονίες, πριν 
ακόµη προλάβει ο Υψηλάντης να συγκε-
ντρώσει και να οργανώσει τις δυνάµεις 
του στη Μολδαβία και Βλαχία. 
Εάν αυτό δε γινόταν αµέσως µετά την 

εκδήλωση του κινήµατος, ο Υψηλάντης 
θα µπορούσε και θα είχε το χρόνο να ορ-
γανώσει τις στρατιωτικές του δυνάµεις, 
ώστε ν’ αντιµετωπίσει τον τουρκικό 
στρατό και να εµπνεύσει την εµπιστοσύ-
νη του ελληνικού λαού και των ντόπιων.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
Ο Υψηλάντης, ενώ ετοιµαζόταν να δια-

βεί τον Προύθο ποταµό και να εισβάλει 
στη Μολδοβλαχία, έστειλε, µε τη σύµ-
φωνη γνώµη και των υπόλοιπων αρχη-
γών της Φιλικής Εταιρείας, τον Παπα-
φλέσσα, κατά κόσµο Γρηγόριο ∆ικαίο, 
στην Πελοπόννησο, για να προετοιµάσει 
την εξέγερση, αφού τον εφοδίασε µε 
σχετικές συστατικές επιστολές προς τους 
αρχιερείς και τους προεστούς. 
Ο Παπαφλέσσας συµµετείχε στη σύσκε-

ψη του Ισµαηλίου της Βεσσαραβίας της 
20ής Οκτωβρίου 1820, στην οποία πα-
ρευρίσκοντο εκτός από το Γενικό Αρχηγό 
Αλέξανδρο Υψηλάντη και εκπρόσωποι 
της Φιλικής Εταιρείας. Εκεί, υποστήρι-
ξε, επιδεικνύοντας σχετικό έγγραφο µε 
«πλαστές» υπογραφές σηµαινόντων 
προσώπων, ότι η επανάσταση έπρεπε ν’ 
αρχίσει από την Πελοπόννησο. 
Οι ηγέτες της Φιλικής αποφάσισαν να 

στείλουν εκεί τον Παπαφλέσσα, ο οποί-
ος, µετά τη µύησή του στη Φιλική Εται-
ρεία, είχε αναπτύξει µεγάλη δραστηριό-
τητα. 
Ο Παπαφλέσσας αναχώρησε από το 

Ισµαήλιο το Νοέµβριο του 1820 και 
έφτασε στις Σπέτσες το ∆εκέµβριο, στη 
συνέχεια στην Ύδρα και από εκεί στο 
Άργος, όπου έµεινε στην Επισκοπή σαν 
έξαρχος των Πατριαρχείων. 
Την 24η ∆εκεµβρίου, σαν αντιπρόσω-

πος της Αρχής, έστειλε στους προκρίτους 
τις οδηγίες του για την οργάνωση του 
επαναστατικού στρατού της Πελοποννή-
σου. Σύµφωνα µ’ αυτές, σε κάθε επαρχία 
έπρεπε να εκλεγεί ικανός χιλίαρχος, ο 
οποίος θα είχε την άδεια της στρατολό-
γησης των αξιωµατικών (εκατόνταρχους, 
πεντηκόνταρχους) και στρατιωτών από 
εκλεκτούς και έµπειρους άνδρες, ώστε 
να συγκεντρωθεί και συγκροτηθεί στην 
Πελοπόννησο δύναµη περίπου 25.000 
ανδρών. Από το Άργος πήγε στο Αίγιο, 
όπου έλαβε µέρος στην εκεί συνέλευση 
των Αρχιερέων και των προεστών, στην 
οποία πρυτάνευσε η αναβλητικότητα της 
επανάστασης. Στην επιφύλαξη αυτή των 
συνέδρων, ο Παπαφλέσσας κατόρθωσε 
µε απειλές και παράτολµες ενέργειες να 
εξεγείρει τον πελοποννησιακό λαό. 
Μετά την Συνέλευση του Αιγίου, διέσχι-

σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, συνα-
ντήθηκε µε τους Θεόδωρο Κολοκοτρώ-
νη, Αναγνωσταρά, Κεφάλα, Νικηταρά 
και Καρατζά, στους οποίους εξέθεσε την 
εντολή του Υψηλάντη, για ταυτόχρονη 

έναρξη της επανάστασης στην Ελλάδα. 
Τους βρήκε σύµφωνους σε όλα, συµφώ-
νησε δε το σύνθηµα της επανάστασης να 
δινόταν στην Καλαµάτα. 
Γι’ αυτό αποφάσισαν και οργάνωσαν 

το πρώτο στρατόπεδο του αγώνα στο 
µοναστήρι του Προφήτη Ηλία, έξω από 
την Καλαµάτα. 
Στο µεταξύ, στην Ήπειρο εξακολουθού-

σε ο αγώνας του Αλή πασά κατά του 
στρατού του σουλτάνου. 
Οι Τούρκοι είχαν την έµπνευση να κα-

λέσουν τους Σουλιώτες, οι οποίοι επί 17 
χρόνια έτρωγαν το πικρό ψωµί της εξο-
ρίας στην Κέρκυρα και ατένιζαν τα βου-
νά της πατρίδας τους µε βουρκωµένα 
µάτια, για να τους αντιτάξουν κατά του 
Αλή. 
Οι Σουλιώτες, όµως, άφησαν τους Μω-

αµεθανούς να λύσουν µόνοι τους τις 
διαφορές τους και αποσύρθηκαν στην 
παλιά τους πατρίδα, αφού προηγούµενα 
ο αρχηγός τους, Μάρκος Μπότσαρης, 
ήλθε σε µυστική συνεννόηση µε τον Αλή 
πασά και πέτυχε την επαναφορά των 
Σουλιωτών στην πατρίδα τους. 
Από το ∆εκέµβριο 1820, το Σούλι ανα-

βίωσε και στην Κιάφα κυµάτιζε η σηµαία 
της ανεξαρτησίας.

                      | Συνέχεια στο επόμενο…§

Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης.  
Ο Μπέης της Μάνης, πρόεδρος  
της Μεσσηνιακής Γερουσίας, 

στις 23 Mαρτίου 1821 µετά την 
απελευθέρωση της Καλαµάτας 

(Πολεµικό Μουσείο).

Μιχαήλ Σούτσος. Ο ηγεµόνας της 
Μολδαβίας, που µυήθηκε στη 

Φιλική Εταιρεία και την ενίσχυσε 
οικονοµικά.
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Η Σκάρλετ Γιόχανσον 
δεν πιστεύει ότι είναι 

υποχρεωμένη να αποτε-
λεί δημόσιο πρότυπο. Σε 
συνέντευξή της στο περι-
οδικό The Gentlewoman, 
η ηθοποιός είπε ότι δεν 
αντιλαμβάνεται την πί-
εση που ασκείται στους 
ηθοποιούς να εκφράσουν 
θέση για ορισμένα θέμα-
τα.
«Δε νομίζω ότι οι ηθο-

ποιοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν δημόσιο ρόλο στην 
κοινωνία. Μερικοί άνθρωποι το θέλουν αλλά η ιδέα 
τού να είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις είναι άδικη», 
είπε η ηθοποιός, συμπληρώνοντας ότι: «Δεν επιλέξαμε 
να είμαστε πολιτικοί, είμαστε ηθοποιοί. Η δουλειά μας 
είναι να είμαστε ο καθρέφτης για το κοινό, να έχουμε 
μία ενσυναίσθηση μέσω της τέχνης. Αυτό είναι το έργο 
μας».| © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας 
γέννησε το τρίτο της παιδί!

Η πριγκίπισσα Σοφία και ο πρί-
γκιπας Καρλ της Σουηδίας, κα-

λωσόρισαν στις 26 Μαρτίου το τρί-
το τους παιδί, τον πρίγκιπα Julian. 
Είναι ο τρίτος γιος του ζευγαριού, 
που έχει ακόμα τον 4χρονο πρίγκιπα 

Alexander και τον 3χρονο πρίγκιπα 
Gabriel. Λίγες μέρες μετά τη γέν-
νηση του νεογέννητου γιου τους, 
το ζευγάρι δημοσίευσε την πρώτη 
φωτογραφία του μικρού Julian. Σε 
μια ανακοίνωση του σουηδικού Πα-

λατιού, ο 41χρονος πρίγκιπας Carl 
και η 36χρονη πριγκίπισσα Sofia 
ανακοίνωσαν το όνομα του παιδιού 
Julian Herbert Folke αλλά και τον 
τίτλο του, που θα είναι «δούκας του 
Halland».| © govastileto.gr

ΣΚΆΡΛΕΤ ΓΙΌΧΆΝΣΌΝ: 
«Όι ηθοποιοί δεν  

είναι υποχρεωμένοι  
να αποτελούν 

πρότυπο»

Μια αισθησιακή φωτογράφιση για λογαριασμό της νέας της συλλογής Savage x Fenty, έκανε η Rihanna, η οποία 
ποζάρει στο φωτογραφικό φακό με floral εσώρουχα και κιμονό σε pastel αποχρώσεις με αναφορές στα 

fashion trends των 60s και των 70s και κλέβει τις εντυπώσεις. Ρομαντικά florals και pastels, θηλυκότητα και γραμμές 
που αναδεικνύουν όλες τις σιλουέτες. Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της νέα συλλογής Savage 
x Fenty. Για ακόμα μία φορά, η καμπάνια του οίκου είναι μία ωδή στο body positivity και τη διαφορετικότητα, με 
μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Rihanna. Το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στο lingerie look της όμως είναι η επιλογή 

των κοσμημάτων που έχει ελληνική υπογραφή. Συγκεκριμένα, η Rihanna επέλεξε να φορέσει 
ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, δημιουργία του Έλληνα σχεδιαστή κοσμημάτων, Νίκου Κούλη. 

Πρόκειται για ένα ζευγάρι κρίκους από χρυσό και λευκά διαμάντια, τα οποία πρόσθε-
σαν έξτρα λάμψη στο look της.|   © govastileto.gr

ΜΕ ΚΌΣΜΗΜΆΤΆ  
ΕΛΛΗΝΆ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗ

Η φωτογράφιση της Rihanna  
για τη νέα καμπάνια Savage x Fenty

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.
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Προσέχουμε τα πράγματά σας...
σεβόμαστε το όνομά μας.
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

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

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

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-Καλησπέρα Μάγδα μου.
Μ-Καλησπέρα Αλεκάκι. 
Α-Ωραία τα περάσαμε το σαββατοκύριακο.
Μ-Τι να σου πω. Θυμήθηκα το 2004, όταν 
κέρδισε η Ελλάδα μας το κύπελλο. Το θυμά-
σαι τι πανζουρλισμός έγινε; 
Α-Φυσικά, αφού είμασταν στο σπίτι σου και 
βλέπαμε τον αγώνα με την Πορτογαλία.
Μ-Και μόλις ξέραμε ότι κερδίσαμε βγήκαμε 
με τις σημαίες στη Σαν Ροκ και έγινε ο χα-
μός.
Α-Τότε δεν είχαμε πανδημία.
Μ-Ναι, αλλά και τώρα, αυθόρμητα δημι-
ουργήσαμε ολόκληρα καραβάνια και γυρί-
σαμε τους δρόμους.
Α-Πάλι καλά που δε μας εμπόδισε η αστυ-
νομία.
Μ-Και με ποιο δικαίωμα θα μας σταματού-
σε;
Α-Μα δεν είχαμε πάρει άδεια.
Μ-Ναι αλλά δεν παραβιάσαμε κανένα κα-
νόνα απ’ ότι ξέρω.
Α-Εκτός από το θόρυβο των κλάξον.
Μ-Κλάξον είναι αυτά, για να κάνουν θόρυ-
βο.
Α-Αλήθεια, μπορείς να μου πεις από πού 
βρήκες τη σημαία τεραστίων διαστάσεων 
που είχες πάνω στο αυτοκίνητο σας;
Μ-Την είχε αγοράσει ο Αγαμέμνων μου τότε 
με το κύπελλο, από το μαγαζί του Πιερό Κα-
ρυδόγιαννη στην Παρκ Άβενιου. Από τότε 
την έχω. Σ’ άρεσε;
Α-Και το ρωτάς; Έκλεψε όλη την παράσταση. 
Του Πιερό ο γιος δεν είναι αυτός που είναι 
δημοτικός σύμβουλος σ΄ εμάς στο Λαβάλ με 
το δήμαρχο;
Μ-Ναι, αυτός είναι.
Α-Δεν είναι στην περιοχή μου αλλά από 
γνωστούς μαθαίνω ότι είναι προσιτός στους 
κατοίκους και προσέχει την περιοχή του.
Μ-Θα πήρε μαθήματα από τη δικιά μας τη 
Μαίρη.
Α-Αυτό σίγουρα.
Μ-Ξέρεις, επέστρεψε ο αρχηγός της.
Α-Ποιος αρχηγός;
Μ-Ο εύσωμος. Αλλά τώρα έγινε λιγότερος 
από μισός…
Α-Είδες τι κάνει η δίαιτα;
Μ-Εύχομαι να μην το λες για μένα διότι έχω 
δικαιολογία.
Α-Και ποια είναι η δικαιολογία;
Μ-Ότι μαγειρεύω πολλά και ποικίλα φαγη-
τά και πρέπει να είναι σίγουρη για τη γεύση 
τους.
Α-Κι εγώ μαγειρεύω, αλλά δεν κάθομαι να 
φάω την πρώτη πιατέλα πριν στρώσω το 
τραπέζι.
Μ-Ε, τι να κάνω, αφού μ’ αρέσει η νοστιμιά 
των φαγητών στο στόμα μου. Κατάλαβε με...
Α-Σε καταλαβαίνω αλλά θα πρέπει να προ-
σεχείς. Μην ξεχνάς, βρισκόμαστε και σε κά-
ποια ηλικία και πρέπει να προσέχουμε τι και 
πόσο τρώμε.
Μ-Προσέχω, τρώω αυτά που μαγειρεύω με 
τα χεράκια μου και που έχουν τα αγνότερα 
υλικά. Μην ξεχνάς, ο πειρασμός που έχω 
για ένα νόστιμο φαγητό είναι μεγάλος.
Α-Εντάξει θα κλείσω το θέμα με τη λαιμαρ-
γία σου.
Μ-Όχι λαιμαργία.
Α-Αλλά τι είναι;
Μ-Είναι εκτίμηση νόστιμων φαγητών.
Α-Που τα χλαπακίζεις λιγάκι.
Μ-Λιγάκι. Λοιπόν που λες, ο Κοντέρ γύρισε 
πίσω και θα διεκδικήσει τη δημαρχία που 
έχασε από την Πλαντ.
Α-Και νομίζεις θα τα καταφέρει;
Μ-Δεν ξέρω γι’ αυτό αλλά προβλέπω μεγά-
λη μάχη στις δημοτικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου.
Α-Να δούμε και πως θα γίνει η ψήφος.
Μ-Τι θέλεις να πεις;
Α-Σε περίπτωση που συνεχίζεται η πανδη-
μία το Νοέμβριο, σίγουρα η ψήφος δε θα 
διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο.
Μ-Μια που μιλάμε για πανδημία, τι χάλια 

είναι αυτά με τα εμβόλια;
Α-Τι θέλεις να πεις;
Μ-Κάθε τόσο και λιγάκι μας αλλάζουν το 
τροπάριο. Ας πάρουμε παράδειγμα το δι-
αβόητο εμβόλιο της AstraZeneca. Μια μας 
λένε δεν κάνει γι αυτή την ηλικία, μια μπο-
ρεί να δημιουργήσει θρόμβωση σε αυτή την 
ηλικία… Κάθε μέρα και κάτι το διαφορετικό.
Α-Έχεις δίκιο… 
Μ-Έβγαλαν τα εμβόλια πρόωρα, όπως θα 
έβγαζαν ένα φουρνιστό πριν καλά – καλά το 
αρπάξει η φωτιά.
Α-Πάλι για φαγητό μιλάς;
Μ-Είναι η αδυναμία. Εν πάση περίπτωση… 
Με όλα αυτά τα «κουφά» γύρω των εμβο-
λίων, ο κόσμος δεν ξέρει πια τι να πιστέψει. 
Βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη απόγνωση.
Α-Και που να σου πω το τελευταίο για τα 
εμβόλια.
Μ-Έχεις καινούργια νέα;
Α-Φρεσκότατα.
Μ-Για λέγε…
Α-Μόλις χθες, το Ινστιτούτο υγείας του Κε-
μπέκ συμφώνησε στην ιδέα έκδοσης ειδι-
κού διαβατηρίου, σαν κάτι όπως το φύλο 
πορείας, με το οποίο θα μπορούν να κά-
νουν διάφορες δραστηριότητες όσοι έχουν 
εμβολιαστεί.
Μ-Δηλαδή;
Α-Τι δηλαδή; Οι εμβολιασμένοι θα έχουν 
περισσότερα προνόμια από τους μη εμβο-
λιασμένους.
Μ-Αυτό που λες είναι σαν έμμεσα να υπο-
χρεώνουν τον εμβολιασμό.
Α-Κάτι τέτοιο.
Μ-Και που είναι τα λεγόμενα δικαιώματα 
και ελευθερίες μας, που υποτίθεται προ-
στατεύονται από συμβάσεις και νομοσχέ-
δια;
Α-Ούτως ή άλλος, όποιος εμβολιάζεται του 
δίνουν κάποιο έγγραφο. Αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως το λεγόμενο «διαβατή-
ριο πορείας».
Μ-Εγώ πάντως δεν το βρίσκω σωστό και δί-
καιο.
Α-Ούτε κι εγώ και ξέρεις πόσο τα παίρνω 
στο κρανίο όταν αισθάνομαι ότι πιέζομαι 
να κάνω πράγματα.
Μ-Πως δεν το ξέρω; Θυμάμαι σαν σήμερα 
την κλωτσιά που έδωσες στον επιστάτη που 
πήγε να σ’ αγκαλιάσει, τότε που βγάζαμε 
μεροκάματο στο εργοστάσιο ρούχων.
Α-Ακριβώς. Αν νιώσω ότι πιέζομαι, ξέρεις τι 
ξεροκέφαλη μπορώ να γίνω;
Μ-Το ξέρω, πως δεν το ξέρω…
Α-Μόνο όταν εγώ θέλω να εμβολιαστώ θα 
το κάνω.
Μ-Ας αλλάξουμε θέμα καλύτερα…
Α-Συμφωνώ.
Μ-Είδες την παρέλαση που έγινε στην Αθή-
να;
Α-Φυσικά και την είδα.
Μ-Παρατήρησες κάτι;
Α-Σαν τι δηλαδή;
Μ-Πρώτον, οι 200 σημαίες που είχαν βάλει 
δεν είχαν το Σταυρό. Απ’ ότι ξέρω -εκτός αν 
το άλλαξαν- αυτό κατοχυρώνετε από το ελ-
ληνικό σύνταγμα.
Α-Να κάτι που δεν ήξερα…
Μ-Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, η στάση 
των πολιτικών και επισήμων ήταν τελείως 
απρεπής.
Α-Τι παρατήρησες;
Μ-Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ορι-
σμένοι κοίταζαν τα κινητά τους, άλλοι συ-
ζητούσαν, άλλοι είχαν γυρισμένη την πλάτη 
κ.λπ.…
Α-Αυτό δεν έπρεπε να σου έκανε εντύπω-
ση…
Μ-Γιατί;
Α-Διότι το ίδιο γίνεται και στις δικές μας 
παρελάσεις, εδώ στο Μόντρεαλ. Δίκιο δεν 
έχω;
Μ-Συμφωνώ απόλυτα!
Α-Λοιπόν, πολλά είπαμε, και θα μου καεί το 
φαγητό, σ’ αφήνω και τα ξαναλέμε...
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Ο δήμος του Λαβάλ τίμησε με λαμπρότητα τη 200η επέτειο του 1821
Η 200η επέτειος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, τιμήθηκε ιδιαίτερα σε πολλές χώρες και δήμους ανά 

τον κόσμο. Σε σύγκριση με άλλες πολιτείες του Κεμπέκ, ο δήμος του Λαβάλ, όπου κατοικούν ο μεγα-
λύτερος αριθμός Ελλήνων "έντυσε" στα μπλέ χρώματα τους δημόσιους χώρους του όπως το δημαρχείο.

Ανήμερα της εορτής, εκπρόσωποι των δημοτικών και ομοσπονδιακών αρχών παρευρέθηκαν στο κάλε-
σμα του δημαρχείου, όπου έγινε η έπαρση της Ελληνικής σημαίας, τόσο μέσα στο χώρο του δημοτικού 
συμβουλίου όσο και στον αυλόγηρο του δημαρχείου. Την ίδια ημέρα έγινε και η κατάθεση στεφάνων στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται δίπλα στο δημαρχείο.| © ΤΑ ΝΕΑ

Την Πέμπτη 
25 Μαρτίου, 

στο μπαλκόνι του 
δημαρχείου του 
Μόντρεαλ, κυμάτισε 
η Ελληνική σημαία. 

Το δε βράδυ και 
οι δύο γέφυρες 
Champlain και 
Jacques Cartier, 

"ντύθηκαν" στα γαλα-
νόλευκα, τιμώντας 
με αυτό τον τρόπο 
τη 200η επέτειο της 
Ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας.

PHOTOS: MARTIN ALARIE &  VASSILIOS KARIDOGIANNIS

Από αριστερά, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Λαβάλ στην περιοχή L’Abord-à-Plouffe, Βασίλης Καρυδόγιαννης, 
η ομοσπονδιακός βουλευτής στην περιοχή Vimy, Άννυ Κουτράκη, ο ομοσπονδιακός βουλευτής στην περιοχή  
Laval-Les Îles, Fayça  l El-Khoury , ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ κος Μιχάλης Γαβριηλίδης, ο 
δήμαρχος του Λαβάλ, Marc Demers, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Ανδρέας Κριλής, 
ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του δήμου Λαβάλ, Stéphane Boyer και η δημοτικός σύμβουλος στην 
περιοχή Chomedey, Αγλαΐα Ρεβελάκη.

Στη φωτογραφία, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Μόντρεαλ κος Μιχάλης Γαβριηλίδης και ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας, Ανδρέας  Κριλής, ακούν αναφορά 
του δημάρχου του Λαβάλ Marc Demers για τη συμβολή 
των Ελλήνων κατοίκων στην κοινωνία του Λαβάλ και στην 
ευρύτερη κοινωνία της Επαρχίας. Δίπλα από τις σημαίες 
Κεμπέκ, Καναδά και Λαβάλ, φαντάζει η Ελληνική σημαία.

Στη φωτογραφία πλαισιωμένος από το Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας στο Μόντρεαλ κ. Μιχάλη Γαβριηλίδη  και τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Κοινότητας, Ανδρέα Κριλή, ο δήμαρχος του Λαβάλ, 
Marc Demers, καταθέτει στεφάνι.

Τιμώντας τη 200η επέτειο του 1821, το δημαρχείο του Λαβάλ 
φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Γαλανόλευκης.
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Η 200η επέτειος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, ξύπνησε τη φλόγα του πατριωτι-
σμού σε εκατοντάδες συμπάροικους. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί, όταν η Ελλάδα 

κέρδισε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2004. 
" Όλα ξεκίνησαν από μια απλή συζήτηση και μια απλή ερώτηση "πως θα γιορτάσουμε 
την 25η Μαρτίου με τα περιοριστικά μέτρα " μας είπε ο Μιχάλης Ζώης. 

Πριν το καταλάβουμε κατάφεραν και οργάνωσαν καραβάνια ολόκληρα με εκατοντά-
δες αυτοκίνητα σημαιοστολισμένα με την Ελληνική σημαία. "Νομίζαμε ότι θα είχαμε 
πρόβλημα με την αστυνομία αλλά παρόλο τα κλάξον, μόνο ένας έφαγε παράβαση για 
κόκκινο φως", μας είπε. 
Τα αυτοκίνητα διέσχισαν του δρόμο Σαν Ροκ όπου συνήθως γίνεται η δοξολογία, 

καθώς και τις ελληνοκρατούμενες περιοχές του Λαβάλ. ΤΑ ΝΕΑ συγχαίρουν για τον 
πατριωτισμό τους, όλους αυτούς που συμμετείχαν, ιδιαίτερα τα ξαδέλφια Μιχάλης 
Ζώης και... Μιχάλης Ζώης (έχουν το ίδιο όνομα!), τον Γιώργο Σταμπούρλο και τον 
Γιώργο Κατσουρίνη. Και του Χρόνου στην παρέλαση!|   © ΤΑ ΝΕΑ

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Δευτέρα: 9:00 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

Αυτή την Κυριακή 4 Απριλίου 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΥΡΑ

Καλημέρα  
Πατρίδα

Με σημαιοστολισμένα καραβάνια 
αυτοκινήτων εκατοντάδες πατριώτες 

γιόρτασαν αυθόρμητα το 1821
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ΛΟΓΩ... ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Τριπλή ισοβαθμία 

στην κορυφή
Για μία ακόμα αγωνιστική, «πρωτα-

γωνιστής» ήταν ο... κορωνοϊός! 
Τα κρούσματα που διαπιστώθηκαν 

στην ομάδα του Ηρακλή αυτή τη φορά, 
ήταν ο λόγος που αναβλήθηκε το παι-
χνίδι του «γηραιού» με το Λαύριο, για 
τη 19η αγωνιστική της ελληνικής Basket 
League. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε  ο 
ΕΣΑΚΕ, αναβάλεται και το παιχνίδι Ηρα-
κλής-Παναθηναϊκός για την 20η αγωνι-
στική (4 Απριλίου).
Από τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που 

διεξήχθησαν για τη 19η αγωνιστική, ξε-
χώρισε η εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί 
του Άρη. Για την Ένωση είναι η πέμπτη 
σερί νίκη στο Πρωτάθλημα και 14η σε 
σύνολο 18 αναμετρήσεων. 
Η ΑΕΚ κράτησε σε χαμηλό σκορ τους 

«κίτρινους» της Θεσσαλονίκης και πα-
ρότι ο Άρης πήρε οκτώ παραπάνω επι-
θετικά ριμπάουντ, οι φιλοξενούμενοι 
επιβλήθηκαν, χάρις στην καλύτερη ευ-
στοχία τους. Η ΑΕΚ είχε 19/36 δίποντα 
έναντι 11/31 των γηπεδούχων και 8/20 
τρίποντα έναντι 8/30.
Κορυφαίος της Ένωσης, ήταν ο Ματ 

Λοτζέσκι. Ο 36χρονος Αμερικανός με 
βελγικό διαβατήριο γκαρντ, σκόραρε 16 
πόντους με 3/4 δίποντα και 3/5 τρίπο-
ντα. Τον Λοτζέσκι ακολούθησε σε από-
δοση ο Γιόνας Ματσιούλις με 9 πόντους 
και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 27-34,  
49-57, 68-73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19η αγωνιστική 

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 68-73
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 82-72
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 102-68
ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 82-74
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78-98
ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ) 

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ (17η αγωνιστική)
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΡΗΣ 90-69

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 19 αγώνες)

01] ΛΑΥΡΙΟ  32 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 32 
03] ΑΕΚ   32 
04] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  29 
05] ΠΑΟΚ  28 
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 27 
07] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 26 
08] ΑΡΗΣ  25 
09] ΗΡΑΚΛΗΣ  25 
10] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 24 
11] ΛΑΡΙΣΑ  24 
12] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  23 
 
• ΛΑΥΡΙΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΗΡΑΚΛΗΣ,  
    ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΠΟ 18 ΑΓΩΝΕΣ 
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 ΑΓΩΝΕΣ
• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 16 ΑΓΩΝΕΣ

 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(09:00) ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΡΗΣ
(10:00) ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 
(10:00) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΛΑΡΙΣΑ
(13:00) ΑΕΚ-ΛΑΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(10:00) ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
(13:00) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-2
(76΄πέν. Γκαρσία - 45+1΄πέν. 
Τσιλιγκίρης, 91΄Μπουρλάκης)
ΙΑΛΥΣΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-1 
(97΄Χατζησάββας - 62΄Σταύρου)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΕΝΩΣΗ Π. 1-0 
(46΄ Βενάρδος)
ΡΟΔΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-0
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0-1
(13΄Πατσέκο)
ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ-ΑΕ ΠΟΝΤ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3-0 
(21΄, 43΄πέν. Πασάς, 90΄Πόζογλου)
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-1 
(12΄ Κολλάς, 48΄Βαλαβανόπουλος - 
10΄Γεωργιάδης)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΤΡΙΓΛΙΑ 1-0
(3΄πέν. Παπαδημητρίου)
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2-0
(4΄πέν. Χαρτσιάς, 64΄πέν. Κυβελίδης)

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 1-0
(38΄Λίμα)
ΡΟΔΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-1 
(64΄Δελαπόρτας - 65΄Μέτσε)
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΙΑΛΥΣΟΣ 0-2 
(49΄, 74΄ Παπαδόπουλος)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-2
(29΄Αλεξόπουλος, 85΄Μπακαγιόκο)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-1
(33΄ Μουσταφίδης - 92΄Παντίδος) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 1-3
(64΄Τρομπούκης - 50΄, 73΄ 
Παπαδημητρίου, 60΄Βουκελάτος)
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1-0 
(28΄πέν. Πασάς)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ 0-1 
(35΄ Βαλανόπουλος)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2-0
(45΄, 47΄ Γεωργιάδης)
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 1-1
(91΄πέν. Μπρίτο - 84΄Μάνιος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 2 αγώνες)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΙΑΛΥΣΟΣ  4 (3-1)
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  4 (2-0)
03] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  4 (1-0)
04] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 3 (1-1)
05] ΑΙΓΑΛΕΩ  3 (2-3)
06] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  2 (2-2)
07] ΡΟΔΟΣ  2 (1-1)
08] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020 2 (1-1)
09] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  1 (2-3)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 0 (0-3)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ  6 (4-0)
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 6 (4-1)
03] ΚΑΒΑΛΑ  6 (3-1)
04] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 (3-2)
05] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  3 (2-2)
06] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (1-1)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  1 (1-2)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1 (1-3)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 (0-2)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 0 (1-6)

Πρεμιέρα στη Football League 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ        
( ε π ιτ έ λο υ ς ) 

και το πρωτάθλη-
μα της ελληνικής 

Football League, και μάλιστα διεξήχθη-
σαν ήδη οι δύο πρώτες αγωνιστικές.
Αυτό μάλιστα πρόκειται να συμβεί αρ-

κετές φορές (αγώνες Κυριακή-Τετάρτη), 
έτσι ώστε η 18η και τελευταία αγωνιστι-
κή να διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου, οπότε 
και ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, το 
οποίο διεξάγεται σε δύο ομίλους. 
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προβιβά-

ζονται στη Super League 2 και οι δύο 
τελευταίοι υποβιβάζονται στις τοπικές 
κατηγορίες.
Σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, 

τρεις ομάδες από το Βόρειο όμιλο (Βέ-
ροια, Ολυμπιακός Βόλου και Καβάλα) 
έκαναν το 2Χ2, ενώ καμία ομάδα από 
το Νότιο όμιλο δεν μπόρεσε να κάνει το 
ίδιο. 
Ιάλυσος, Καλαμάτα και Επισκοπή, 

ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 4 βαθ-
μούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία.
Στον αντίποδα, Απόλλων Πόντου και 

ΑΕΠ Κοζάνης από το Βόρειο όμιλο και 
Ένωση Ασπροπύργου από το Νότιο, δεν 
κατάφεραν να πάρουν ούτε... πόντο, ξε-

κινώντας το πρωτάθλημα με το... αριστε-
ρό.
Δεν έλειψαν φυσικά και τα προβλήματα 

με το... καλημέρα, εφόσον το διαιτητικό 
δικαστήριο της ΕΠΟ υποχρεώνει τις Νίκη 
Βόλου, Βέροια και Απόλλων Πόντου, να 
πληρώσουν τα δεδουλευμένα που οφεί-
λουν σε τρεις ποδοσφαιριστές (από έναν 
η κάθε ομάδα) ώστε να μην τους αφαιρε-
θούν τρεις βαθμοί. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3η αγωνιστική 

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (10:00) 
 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΡΟΔΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΙΑΛΥΣΟΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ 

ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

CHAMPIONS LEAGUE

Με τους πρώτους αγώ-
νες της προημιτελι-

κής φάσης, συνεχίζεται την 
επόμενη εβδομάδα το Τσά-
μπιονς Λιγκ (6&7 Απριλίου).

Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μπάγερν Μο-
νάχου-Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μα-
δρίτης-Λίβερπουλ, ενώ φαβορί είναι οι 
αγγλικές Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι με 
αντιπάλους αντίστοιχα τις Ντόρτμουντ 
και Πόρτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
15:00|ΜΑΝ. ΣΙΤΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
15:00|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
15:00|ΜΠΑΓΕΡΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
15:00|ΠΟΡΤΟ-ΤΣΕΛΣΙ

EUROPA LEAGUE

Την επόμενη Πέμπτη 
8 Απριλίου, θα δι-

εξαχθούν οι πρώτοι 
αγώνες της προημιτελι-
κής φάσης του Europa 
League, με τα παιχνίδια 
Άγιαξ-Ρόμα και Γρανά-
δα-Μάντσεστερ Γιουνά-

ιτεντ να ξεχωρίζουν. 
Άρσεναλ και Βιγιαρεάλ έχουν τον πρώ-

το λόγο με αντιπάλους αντίστοιχα τις 
Σλάβια Πράγας και Ντιναμό Ζάγκρεμπ. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
15:00| ΑΓΙΑΞ-ΡΟΜΑ 
15:00| ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
15:00| ΓΡΑΝΑΔΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 
15:00| ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ.-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η DFB έχει τα περισσότερα έσοδα 

Η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαί-
ρου (DFB) φέρεται να είναι η πλου-

σιότερη από εκείνες των πέντε κορυ-
φαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, 
που παρουσιάζουν και τα μεγαλύτερα 
έσοδα από εμπορικές συμφωνίες με χο-
ρηγούς.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευ-

νας που παρουσίασε η «Sports Business» 
και αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα 
της Αργεντινής «marketingregistrado» η 

DFB έχει συνολικά έσοδα 130 εκατ. ευρώ 
ετησίως, προερχόμενα από τις 17 εμπο-
ρικές συμφωνίες που έχει συνάψει, με 
τις πιο σημαντικές να είναι αυτές με 
τις Adidas, Volkswagen, Samsung, SAP, 
Bwin, Lufthansa και Coca-Cola.
Ακολουθεί η γαλλική ομοσπονδία με 

έσοδα 92 εκατ. ευρώ, έχοντας συνάψει 
συμφωνίες με εταιρείες κολοσσούς, 
όπως η Nike, η  Credit Agricole, η Orange 
και η Volkswagen.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αγγλική 

ομοσπονδία (FA), της οποίας τα έσοδα 
από εμπορικές συμφωνίες εκτιμώνται 
στα 88,4 εκατ. ευρώ. 
Οι κυριότερες από αυτές τις συμφωνίες 

είναι με Nike, BT, LG, Google, Deliveroo, 
PayPal, Mitre, Emirates, Budweiser και 
McDonalds.
Την πεντάδα συμπληρώνουν η Ιτα-

λία και η Ισπανία, με την ομοσπονδία της 
πρώτης να κατέχει την 4η θέση με 42,7 
εκατ. ευρώ και της δεύτερης την 5η με 
39,5 εκατ. ευρώ.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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PLAY-OFF & PLAY AOUT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OUT

08:00|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
10:15|ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
12:30|ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
12:30|ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OFF

08:00|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 
10:15|ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
12:30|ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 27 αγώνες)

 PLAY-OFF
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  70 (65-13)
02] ΑΡΗΣ   51 (34-17)
03] ΠΑΟΚ  50 (52-27)
04] ΑΕΚ   48 (42-32)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  46 (32-21)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 43 (29-27)

 PLAY-OUT
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  34 (26-32)
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 (24-26)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 28 (26-37)
10] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  28 (24-36) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  26 (17-38)
12] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20 (13-35)
13] ΟΦΗ  20 (22-43)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   19 (20-42)

• Υποβιβάζεται ο 14ος, ενώ ο 13ος δίνει 
αγώνα κατάταξης με τον 2ο της Σούπερ 
Λιγκ 2 για την παραμονή.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2022

«Λίγη» η Εθνική, 1-1 με Γεωργία

Η Εθνική δεν κατάφερε να δώσει 
συνέχεια στο θετικό ξεκίνημα 

που πραγματοποίησε στο 2ο προκρι-
ματικό όμιλο του Μουντιάλ 2022 και 
να αξιοποιήσει την ισοπαλία (1-1) στη 
Γρανάδα, απέναντι στην Ισπανία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα 

παρουσιάστηκε κατώτερο των πε-
ριστάσεων, έμεινε στο 1-1 απέναντι 
στη Γεωργία στην Τούμπα (Τετάρτη 
31/3) και βρέθηκε από νωρίς πίσω 
στην κατάταξη.
Η ομάδα του Τζον Φαν Σιπ ήταν νευ-

ρική και άτολμη, χωρίς φαντασία και 
ταχύτητα στο παιχνίδι της, ενώ παρό-
τι προηγήθηκε στο σκορ με αυτογκόλ 
στο 76ο λεπτό, δεν κατάφερε να κρα-

τήσει το αποτέλεσμα για περισσότε-
ρα από δύο λεπτά.
Στο 8΄ ο Φορτούνης πάσαρε στο 

Γιαννούλη στην περιοχή, αυτός έκο-
ψε για τον Τζόλη, αλλά το πλασέ του 
κατέληξε πάνω από το δοκάρι. 
Αυτή ήταν η μόνη ευκαιρία της Ελ-

λάδας στα πρώτα 45 λεπτά, καθώς 
το προβλέψιμο και χωρίς εμπνεύσεις 
παιχνίδι της αντιμετωπίστηκε χωρίς 
πρόβλημα από τους παίκτες του Βίλι 
Σανιόλ.
Στο 68΄ ο Βλαχοδήμος απέκρου-

σε σωτήρια ένα ωραίο φάουλ του 
Αμπουρτζάνια, που πέρασε την μπά-
λα πάνω από το τείχος και στο 76΄ η 
Εθνική προηγήθηκε: 
ο Λημνιός έκανε τη σέντρα και ο 

Κακαμπάτζε έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα της ομάδας του, ανενόχλητος, 
με μια «στραβοκλωτσιά».
Στο 78΄ όμως ο «δαιμόνιος» και μό-

νιμα απειλητικός Κβαρατσκέλια πέ-
ρασε σαν σε προπόνηση τον Μαυρία 
και με σουτ στην κλειστή γωνία (!) 
του Βλαχοδήμου ισοφάρισε και δια-
μόρφωσε το τελικό σκορ.

© Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ιωνικός... κορυφής! Με γκολ του Μά-
ναλη στο 2ο λεπτό των καθυστερή-

σεων, η ομάδα της Νίκαιας λύγισε την 
Παναχαϊκή (1-0) και έμεινε μόνη πρώτη 
στην κορυφή της Super League 2. 
Βήμα παραμονής για Δόξα Δράμας και 

Απόλλωνα Λάρισας.

Το ματς στη Νίκαια ήταν ισορροπημένο, 
με τους γηπεδούχους να έχουν το άγχος 
από το... πρέπει της νίκης, αφού την προ-
ηγούμενη ημέρα ο Λεβαδειακός είχε πε-
ράσει... αέρα από τη Ρόδο με 4-0 κόντρα 
στο Διαγόρα. 
Αυτό φάνηκε στο ματς, με τον Ιωνικό να 

μην έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση, 
να... εγκλωβίζεται από την Παναχαϊκή, η 
οποία «λύγισε» στο φινάλε, με τον Μά-
ναλη να σκοράρει στο 2ο λεπτό των κα-
θυστερήσεων για να φέρει την ομάδα 
της Νίκαιας μόνη της στην κορυφή. 
Μάλιστα, αυτή ήταν η 4η διαδοχική 

νίκη του Ιωνικού στο πρωτάθλημα με 
γκολ από το 80ο λεπτό και μετά.
Από κοντά ακολουθεί η Ξάνθη, που νί-

κησε στο ντέρμπι τον Εργοτέλη και δια-
τηρεί ένα αήττητο σερί 7 αγώνων (4 νίκες 
και 3 ισοπαλίες), με την ομάδα της Κρή-
της να γνωρίζει την 4η συνεχόμενη ήττα 

της και να μένει πίσω στη διεκδίκηση 
των δύο προνομιούχων θέσεων.
Τα ίδια ισχύουν και για το Διαγόρα (4η 

συνεχόμενη ήττα), 2η συνεχόμενη νίκη 
για τον Απόλλωνα Λάρισας, που όπως 
προανάφερθηκε πήρε... ανάσα, ενώ στα 
χαμηλά εξακολουθούν να είναι Ιεράπε-
τρα και Καραϊσκάκης, που δύσκολα θα 
αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με τους πρώτους ημιτελικούς αγώ-
νες συνεχίζεται την Τετάρτη 7 

Απριλίου 2021 το Κύπελλο Ελλάδος. 
Στις 11 π.μ. (ώρα Καναδά) ο ΠΑΣ Γιάν-

νινα θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον 
Ολυμπιακό, ενώ στις 13:00 θα διεξαχθεί 
στο ΟΑΚΑ το μεγάλο ντέρμπι «δικεφά-
λων» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. 
Να σημειωθεί, ότι το... ζευγάρωμα των 

δύο «δικεφάλων» σε αυτή τη φάση του 
θεσμού δεν είναι πρωτόγνωρο, εφόσον 
οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στους 
«4» του Κυπέλλου για 7η φορά στην 
ιστορία τους. Τελευταία φορά ήταν τη 
σεζόν 2010-2011, όταν η «Ένωση» και 
πάλι με το Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο 
της, πήρε την πρόκριση, χάρη στη νίκη 
της με 1-0 στην Τούμπα (πρώτο ματς 0-0), 
με κεφαλιά του Τραϊανού Δέλλα. Στη 
συνέχεια η ΑΕΚ είχε κατακτήσει και το 
τρόπαιο (3-0 τον Ατρόμητο στον τελικό). 
Συνολικά πάντως, ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά 
έχει 4 προκρίσεις έναντι 2 της ΑΕΚ. Οι 
δύο αντίπαλοι έχουν αναμετρηθεί τα τε-
λευταία χρόνια και σε τελικούς για τρεις 
συνεχόμενες χρονιές (2017, 2018, 2019) 
με τον ΠΑΟΚ να είναι σε όλες ο νικητής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
17η αγωνιστική 

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-4
(74΄, 84΄Κωστή, 90΄Πολέτο, 
95΄Θεοχάρης )
ΞΑΝΘΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0 
(67΄Μικελτάτζε)
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΧΑΝΙΑ 0-2 
(11΄ Καρλίτο, 24΄ Βασιλόγιαννης)
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 1-2
(80΄ πέν. Ναζίμ - 73΄αυτ. Θεολόγου, 
76΄ Χατζής)
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-1
(23΄Μαυριάς, 51΄Βάντερσον - 
69΄Ντάλα Κόστα)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1-0 
(92΄Μάναλης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 17 αγώνες)

01] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 34 (24-15)
02] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31 (21-8)
03] ΞΑΝΘΗ  30 (15-8)
04] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  28 (18-10)
05] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 26 (14-17)
06] ΧΑΝΙΑ  25 (11-8)
07] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  22 (13-9)
08] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 (10-11)
09] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 20 (13-25)
10] ΤΡΙΚΑΛΑ  16 (12-16)
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11 (15-24)
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 11 (10-25) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
18η αγωνιστική 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
07:45 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ
07:45 | ΞΑΝΘΗ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
07:45 | ΧΑΝΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
07:45 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ.
07:45 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
07:45 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Με... buzzer beater στην 
κορυφή ο Ιωνικός!

Φαν Σιπ: «Κάποιοι παίκτες δε μας 
πρόσφεραν το κάτι παραπάνω»

Η Εθνική ομάδα στάθηκε κατώτερη της περί-
στασης, που υπαγόρευε νίκη επί της Γεωρ-

γίας και ο Τζον Φαν Σιπ το παραδέχθηκε μετά 
τη λήξη του αγώνα της Τούμπας, που βρήκε τις 
ομάδες ισόπαλες 1-1. «Το αποτέλεσμα αυτό δε 
μας βάζει στη θέση που θέλαμε. Θέλαμε τη νίκη, 
αλλά αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα, που 
έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και στα δύο προηγού-
μενα ματς. Εμείς δεν αποδώσαμε στο επίπεδο 
που μπορούμε κι όπως είχαμε παίξει στα προη-
γούμενα παιχνίδια μας», δήλωσε. «Το έργο μας 
έγινε πιο δύσκολο, αλλά ακόμη υπάρχουν πολ-
λοί διαθέσιμοι βαθμοί και θα πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι για το Σεπτέμβριο, όταν θα παίξουμε με 
το Κόσοβο και τη Σουηδία», πρόσθεσε ο τεχνικός 
της ελληνικής ομάδας. Όσο για το εάν οι ποδο-
σφαιριστές του έμειναν στις δάφνες της ισοπα-
λίας με την Ισπανία; «Όχι, δε νομίζω. Υπήρχε 
καλή ενέργεια στην προπόνηση, αλλά μας έλει-
ψαν κάποια πράγματα και κάποιοι παίκτες δε 
μας πρόσφεραν κάτι παραπάνω ποδοσφαιρικά. 
Αυτό χρειάζεσαι όταν θες να δημιουργήσεις και 
ίσως μας έλειψε λίγο η ποιότητα ορισμένων παι-
κτών απόψε». Για το γκολ της ισοφάρισης σχο-
λίασε ότι «δεν είναι λάθος ενός παίκτη. Πιέζαμε 
ψηλά σε σημείο που δεν έπρεπε, δημιουργήθη-
κε πολύς χώρος και δεν υπήρχε βοήθεια. Ο παί-
κτης της Γεωργίας εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο 
την κατάσταση κι εμείς δε λειτουργήσαμε σω-
στά».|   © Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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Όλα μπλε!

Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ (ΕΚΜΜ) 
εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη σε όλους 

όσοι βοήθησαν, να πραγματοποιηθούν οι  εορτασμοί 
της 200ης επετείου από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, στο Μοντρεάλ, μια ημέρα που θα θυ-
μόμαστε για πάντα.

Συνεργαζόμενοι, όλοι μαζί, καταφέραμε να “ντύσουμε” 
την πόλη μας στα χρώματα της γαλανόλευκης. Το να 
γιορτάσουμε τη δισεκατονταετηρίδα εν μέσω πανδημί-
ας, δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν, όταν πέρυσι, 
τέτοια εποχή, ξεκινήσαμε τον προγραμματισμό των εκ-
δηλώσεων. Παρά την τεράστια αυτή πρόκληση, σύσ-
σωμη η παροικία μας ενώθηκε προχθές, για να τιμήσει 
και να γιορτάσει αυτήν την ιστορική μέρα. Η ισχύς εν 
τη ενώσει, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Πρέπει, όμως, να 
αναφέρουμε όλους αυτούς, που έπαιξαν έναν σημα-
ντικό ρόλο στις επετειακές εκδηλώσεις. Κάθε συμβο-
λή, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, είναι σημαντική 
για εμάς, και ζητούμε συγγνώμη αν παραλείψουμε 
κάποιον.

Η φετινή επέτειος της 25ης Μαρτίου σηματοδοτεί τη 
μετάβαση της σύγχρονης Ελλάδας στον τρίτο αιώνα 
της. Μια τέτοια ιστορική στιγμή αξίζει κάτι περισσότε-
ρο από μία μέρα εορτασμού. Προχθές, ήταν μόνο η 
αφετηρία. Έχουμε πολλές ακόμα δραστηριότητες για 
να γιορτάσουμε την Ελλάδα, και να τις μοιραστούμε όχι 
μόνο μεταξύ μας, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο!

Θέλουμε να ξεκινήσουμε ευχαριστώντας εσάς, τους 
ανθρώπους της ελληνικής παροικίας μας, που μας 
ακολουθήσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 
δημοσιεύσατε πατριωτικά μηνύματα υποστήριξης, 
που διακοσμήσατε τα σπίτια σας με γαλάζιο και λευ-
κό ή που μας στείλατε φωτογραφίες και βίντεο από τις 
δραστηριότητες της ημέρας.

Ευχαριστούμε τον Δήμο του Μοντρεάλ, τη Δήμαρχο 
Valerie Plante και τον Jimmy Zoubris για την τοποθέ-
τηση της Ελληνικής Σημαίας στο Δημαρχείο, μια θέση 
που προσφέρεται συνήθως στις σημαίες των ιδρυτών 
της πόλης. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο του Laval, τον 
Δήμαρχο Marc Demers, τον Δημοτικό Σύμβουλο του 
Duvernay Pont-Viau, Stéphane Boyer, τον Δημοτικό 
Σύμβουλο του L’Abord-a-Plouffe, Βασίλειο Καρυδό-
γιαννη και τη Δημοτική Σύμβουλο του Chomedey, 
Αγλαΐα Ρεβελάκη, για την πρωτοβουλία της έπαρσης 
της Ελληνικής Σημαίας, τη διαδικτυακή τελετή, την το-
ποθέτηση στεφάνων και τον φωτισμό του Δημαρχείου 
στα χρώματα της Ελλάδας. Ευχαριστούμε τον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ Μιχάλη Γαβρι-
ηλίδη, για την παρουσία του στο Δημαρχείο, καθώς 
και τους Ομοσπονδιακούς Βουλευτές Άννυ Κουτρά-
κη (εκλογική περιφέρεια Vimy) και Fayçal El-Khoury 
(Laval Des-Iles).

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Δημήτρη Μπέη και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Pierrefonds-Roxboro για την 
εκδήλωση της συμβολικής αναγνώρισης της ιστορι-
κής αυτής ημέρας. Ευχαριστούμε τον Γενικό Πρόξε-
νο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ Μιχάλη Γαβριηλίδη 
και τον Γενικό Πρόξενο της Αϊτής στο Μοντρεάλ Δρ. 
Fritz Dorivilier καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο του 
Ahuntsic-Cartierville Έφη Γιάννου-Καρμίρη, για την 
παρουσία τους στην εκδήλωση.

Επίσης, ευχαριστούμε τη Δημοτική Σύμβουλο του 
Park Extension Μαίρη Ντέρος καθώς και τον Δημο-
τικό Σύμβουλο του St. Michel, Josué Corvil, για την 
επίδειξη υποστήριξης στα δημοτικά τους διαμερίσμα-
τα. Επιπλέον, χαιρετίζουμε την Μαίρη Ντέρος για την 
πρότασή της, που υποστηρίχθηκε από τον Δήμαρχο 
Δημήτρη Μπέη και τη Δημοτική Σύμβουλο Έφη Γιάν-
νου-Καρμίρη, να υπογραμμίσει τη 200η επέτειο της 
Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στις 25 Μαρτίου 
και να αναγνωρίσει την ιστορική, οικονομική, πολιτιστι-
κή, κοινωνική και καλλιτεχνική συνεισφορά της ελληνι-
κής παροικίας στο Μοντρεάλ.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο του Saint-Laurent Alan 
DeSousa και το Συμβούλιό του, για την πρόταση ανα-
γνώρισης της 200ης επετείου της Ημέρας Ανεξαρτησί-
ας της Ελλάδας στις 25 Μαρτίου.

Ευχαριστούμε τον Δήμο του Cote St. Luc, τον Δήμαρ-
χο Mitchell Brownstein και τους Dida Berku και Mitch 
Kujavsky,  για την τοποθέτηση της Ελληνικής Σημαίας 
στο Δημαρχείο τους.

Ευχαριστούμε τη Δήμαρχο του LaSalle Manon Barbe 
για τον χαιρετισμό της στη 200η επέτειο της Ημέρας 
Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Ευχαριστούμε τη διοίκηση, τους δασκάλους και τους 
μαθητές του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» και 
των σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης «Άγι-
ος Νικόλαος», «Πλάτων-Όμηρος» και «Αριστοτέλης», 
για την εξαιρετική δουλειά τους στη διοργάνωση των 
διαδικτυακών εορτασμών της Ημέρας της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας. Όλες οι σχολικές εκδηλώσεις θα αναρ-
τηθούν, για να τις απολαύσουν όλοι, τις επόμενες μέ-
ρες, στο διαδίκτυο.

Ευχαριστούμε τον ραδιοφωνικό σταθμό MIKE FM για 
τη συνεργασία με την ΕΚΜΜ στην παραγωγή του προ-
γράμματος «Μολύβια στον αέρα», μιας ξεχωριστής 
ώρας με τους μαθητές του σχολείου μας σε τραγούδια 
και ποιήματα για την Ελληνική Επανάσταση και τον 
αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία. Επίσης, ευχαρι-
στούμε τον CFMB για τη φιλοξενία των μαθητών του 
παραρτήματος V του Σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθέ-
νης» στο πρόγραμμά του. 
Ευχαριστούμε το Λαογραφικό Εργαστήρι του Μοντρε-
άλ – ΛΕΜ για την ανάρτηση των βίντεο στον διαδικτυα-

κό εορτασμό, δείχνοντας σε όλους πως η αγάπη και η 
υπερηφάνεια των ελληνικών παραδόσεων και εθίμων 
διατηρούνται ζωντανές στο Μόντρεαλ.

Ευχαριστούμε για τα μαγνητοσκοπημένα ευχετήρια 
μηνύματα, που γιορτάζουν την ελληνική δισεκατοντα-
ετηρίδα, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Σωτή-
ριο, τους Εξοχότατους Πρωθυπουργούς του Καναδά 
Justin Trudeau και της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, 
τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 
Κωνσταντίνο Βλάση, τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου 
Βασίλη Φιλίππου και την Επίτιμη Πρόξενο Βίβιαν 
Κυριακοπούλου, τους εκπροσώπους από όλα τα κυ-
βερνητικά επίπεδα (ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δη-
μοτικό), καθώς και εκπροσώπους από άλλες εθνικές 
κοινότητες, όπως η εβραϊκή και η αρμενική. Μπορείτε 
να βρείτε όλα αυτά τα μηνύματα στη σελίδα της ΕΚΜΜ 
στο Facebook.

Με τα παραπάνω  προγραμματισμένα εδώ και μήνες, 
υπήρξαν και μερικές εκπλήξεις:

Ευχαριστούμε τον Ezio Carioselli για τη χειρονομία 
του να φωτίσει το θέατρο Rialto με γαλάζιο και λευκό. 
Όπως γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες του Μοντρεάλ, αυτό 
το θέατρο είναι μέσα στην καρδιά μας και ιδιαίτερα 
αγαπητό.

Ευχαριστούμε τον Νίκο Παπαγιάννη για τη βοήθειά του 
στον εξωτερικό φωτισμό του Ι. Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, στα χρώματα της γαλανόλευκης. Η εκκλη-
σία θα παραμείνει φωτισμένη μέχρι σήμερα, Σάββατο, 
27 Μαρτίου 2021.

Η μεγαλύτερη έκπληξη για όλους ήταν ο φωτισμός 
των γεφυρών Samuel-De-Champlain και Jacques 
Cartier. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
(Catherine McKenna, Pablo Rodriguez, Emmanuella 
Lambropoulos και Annie Koutrakis) για αυτό το πολύ 
ιδιαίτερο δώρο. Ευχαριστούμε, επίσης, τη Μαίρη Ντέ-
ρος και την Hellen Christodoulou, Περιφερειακή Διευ-
θύντρια του Κεμπέκ του Canadian Institute of Steel 
Construction (Καναδικού Ινστιτούτου Κατασκευών 
Χάλυβα) για την ένωση  των φωνών και των προσπα-
θειών τους με αυτές της ΕΚΜΜ, εκ μέρους των 70.000 
ελληνικής καταγωγής κατοίκων του Μοντρεάλ.

Τέλος, ευχαριστούμε όλα εκείνα τα μέλη από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΚΜΜ και τα Περιφερειακά Συμ-
βούλια που συνέβαλαν στην επιτυχία των εκδηλώσε-
ων.

Ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ, πάντως, απευθύνεται σε 
όλους τους υπαλλήλους μας και ειδικότερα στους τέσ-
σερεις, Λεμονιά Στραπάτσα, Πάρι Πέτρου, Δημήτρη 
Κορωναίο και Ed Perkins, χωρίς τους οποίους καμία 
από αυτές τις εκδηλώσεις ή δραστηριότητες δεν θα 
ήταν δυνατή.

Μια ημέρα που θα θυμόμαστε για πάντα
Ζήτω ο Ελληνισμός του Μοντρεάλ
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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.

ΛΑ
ΚΩ

ΝΙΚΗ – ΑΔΕΛΦΟΤΗ
Σ

*     ΚΑΝΑΔΑ    
 *

Λ Ε

Γ Ο

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
             ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

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. 

 
 
 

 
 

 

 
 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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στις  4:00μ.μ – 5:30μ.μ και να τα παραλάβουν στις 7:00μ.μ – 7:30μ.μ. 
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 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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΥΜΑ ΒΑΙΩΝ
Την Κυριακή των Βαϊων, 25  Aπριλίου,  η Φιλόπτωχος  Αδελφότης του Ι. 
Ναού Αγίου Νικολάου, Λαβάλ,  θα ετοιμάσει  το ετήσιο γεύμα με ψάρι 
σε πακέτο.
Η διανομή θα γίνει από τις 11:30 π.μ. εώς τις 1:30 μ.μ. στήν αίθουσα 
της Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20.
Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς: 450-973-9331, 450-687-5626, 514-430-2614 μέχρι και 
την Πέμπτη, 22 Απριλίου.

Ευχαριστούμε θερμά για την συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη 
Καλό και Χριστιανικό Πάσχα 

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα
Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου Λαβάλ

  

Ανακοίνωση πρόσκληση του Συλλόγου Κυπρίων 
και φίλων της Κύπρου στον Καναδά  (ΣΚΦΚΚ)

Αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί φίλοι, 
Εκ μέρους του Συλλόγου Κυπριών και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά 
σας προσκαλούμε σε μνημόσυνο των πεσόντων του Κυπριακού 
απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου (5757 Av 
Wilderton, Montréal) στις 3 Απριλίου (8:30-10:30 π.μ) υπό την αιγίδα του 
υπάτου αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά κυρίου Βασίλη Φιλίππου και 
της επίτιμης προξένου κυρίας Βίβιαν Κυριακόπουλου. 
Λόγω των περιοριστικών μέτρων ενάντια στο Κορωνοϊό,
μόνο 25 άτομα μπορούν να παρευρεθούν. Αν θέλετε να μας τιμήσετε με την 
παρουσία σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να προκρατήσετε την 
θέση σας στο (514) 262-1908 ή στο acfcc08@gmail.com.

Για τον ΣΚΦΚΚ 

Αντώνης Νεοκλέους

Πρόεδρος  

Μήνυμα της Επίτιμου Προξένου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ

 Επέτειο της 1ης  Απριλίου 1955

Με την ευκαιρία της Επετείου της 1ης Απριλίου 1955, με ευγνωμοσύνη 

και συγκίνηση, τιμούμε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά της 

ΕΟΚΑ που αντιστάθηκαν στον ‘Αγγλο δυνάστη αλλά και θυσιάστηκαν 

για την απελευθέρωση της Κύπρου από το 1955 εως το 1959.

Τα μηνύματα εκείνων των αγωνηστών για την ελευθερία και την 

δικαιοσύνη είναι  τα θεμέλια της Κύπρου – ενα σύγχρονο Ευρωπαϊκό 

κράτος.

Με εκτίμηση

Παρασκευή Κυριακοπούλου
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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
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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

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

Ανακοίνωση Επιτροπής Ανοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας  

 

   
 

Αγαπητοί φίλοι, 
 

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα σε πακέτο» για την ενίσχυση του Καθεδρικού Ιερού Ναού  

Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί την  
 

Κυριακή, 4 Απριλίου 2021 
 

Ο Θεόδωρος Δρανιάς, ιδιοκτήτης  του εστιατορίου «Πέτρος Ταβέρνα» μαζί με το προσωπικό του, θα μας 
ετοιμάσουν ένα νηστίσιμο γεύμα “μακαρόνια με θαλασσινά”. Οι κυρίες της φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν σπιτικές 

νηστίσιμες σπανακόπιτες. Περιλαμβάνονται σαλάτα, ψωμί και επιδόρπιο. 
 

Βιώνοντας την περίοδο της Μεγάλης  Τεσσαρακοστής και πορευόμενοι προς το Άγιο Πάσχα συνδυάζουμε  τον 
πνευματικό μας αγώνα και προσπάθεια με την έκφραση της αγάπης μας προς τον Καθεδρικό μας Ιερό  Ναό 

Αγίου Γεωργίου. Η δική σας αγάπη και η υποστήριξη είναι η δυναμή μας. 
 

Οι δωρητές μας για αυτή την εκδήλωση είναι: 
 

 
Είμαστε βαθιά ευγνώμονες 

 
Και πάλι, θα προσφέρουμε την υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας 

διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και θα σας 
παρακαλέσουμε  να φοράτε τις μάσκες σας όταν απαντάτε στην πόρτα. Η παραλαβή γεύματος από την 

«Πέτρος Ταβέρνα» Westmount θα είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγγελίες από τις 12.30μμ 
Κόστος 30 $ ανά γεύμα 

 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε … 

 
Ανώνυμη δωρεά για τα θαλασσινά 

Ζαχαροπλαστείο Σεράνο  για το επιδόρπιο (μπακλαβά) 
 Παναγιώτης Κούκος, Διευθυντής πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης Première Moisson για το ψωμί 

 
Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 3 Απριλίου καλώντας στον αριθμό 

 514 813 4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
Ο Θεός μαζί σας! 

 
 
 
 

   Κυρία Έλλη Κουρτίδου με την οικογένεια της 
που πρόσφεραν 1500 $ στη μνήμη του αγαπημένου 

συζύγου και πατέρα Γιάννη 

Ο κ.  Κυριάκος και η κα. Κατερίνα   Πολυμενάκος 
που πρόσφεραν 1500 $  Μήνυμα από την οικογένεια..... 

 
Θερμές ευχές για Καλό Πάσχα, υγεία και αισιοδοξία. 

  

 
 

Όπως ήδη γνωρίζετε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος ανακοίνωσε   
στις 12 Μαρτίου 2021 την νέα ερανική προσπάθεια 

“I Support” St George Cathedral 
για την εξοικονόμηση πόρων για τα  λειτουργικά έξοδα και της ανακαινήσεις  του Καθεδρικού μας Ιερού Ναού.  

Ενημερωθείτε σχετικά στην παρακάτω ιστοσελίδα.   
hcgm.org/donate/st-george/ 

 
 

   
 

Αγαπητοί φίλοι, 
 

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα σε πακέτο» για την ενίσχυση του Καθεδρικού Ιερού Ναού  

Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί την  
 

Κυριακή, 4 Απριλίου 2021 
 

Ο Θεόδωρος Δρανιάς, ιδιοκτήτης  του εστιατορίου «Πέτρος Ταβέρνα» μαζί με το προσωπικό του, θα μας 
ετοιμάσουν ένα νηστίσιμο γεύμα “μακαρόνια με θαλασσινά”. Οι κυρίες της φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν σπιτικές 

νηστίσιμες σπανακόπιτες. Περιλαμβάνονται σαλάτα, ψωμί και επιδόρπιο. 
 

Βιώνοντας την περίοδο της Μεγάλης  Τεσσαρακοστής και πορευόμενοι προς το Άγιο Πάσχα συνδυάζουμε  τον 
πνευματικό μας αγώνα και προσπάθεια με την έκφραση της αγάπης μας προς τον Καθεδρικό μας Ιερό  Ναό 

Αγίου Γεωργίου. Η δική σας αγάπη και η υποστήριξη είναι η δυναμή μας. 
 

Οι δωρητές μας για αυτή την εκδήλωση είναι: 
 

 
Είμαστε βαθιά ευγνώμονες 

 
Και πάλι, θα προσφέρουμε την υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας 

διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και θα σας 
παρακαλέσουμε  να φοράτε τις μάσκες σας όταν απαντάτε στην πόρτα. Η παραλαβή γεύματος από την 

«Πέτρος Ταβέρνα» Westmount θα είναι διαθέσιμη μόνο για προπαραγγελίες από τις 12.30μμ 
Κόστος 30 $ ανά γεύμα 

 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε … 

 
Ανώνυμη δωρεά για τα θαλασσινά 

Ζαχαροπλαστείο Σεράνο  για το επιδόρπιο (μπακλαβά) 
 Παναγιώτης Κούκος, Διευθυντής πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης Première Moisson για το ψωμί 

 
Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 3 Απριλίου καλώντας στον αριθμό 

 514 813 4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
Ο Θεός μαζί σας! 

 
 
 
 

   Κυρία Έλλη Κουρτίδου με την οικογένεια της 
που πρόσφεραν 1500 $ στη μνήμη του αγαπημένου 

συζύγου και πατέρα Γιάννη 

Ο κ.  Κυριάκος και η κα. Κατερίνα   Πολυμενάκος 
που πρόσφεραν 1500 $  Μήνυμα από την οικογένεια..... 

 
Θερμές ευχές για Καλό Πάσχα, υγεία και αισιοδοξία. 

  

 
 

Όπως ήδη γνωρίζετε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος ανακοίνωσε   
στις 12 Μαρτίου 2021 την νέα ερανική προσπάθεια 

“I Support” St George Cathedral 
για την εξοικονόμηση πόρων για τα  λειτουργικά έξοδα και της ανακαινήσεις  του Καθεδρικού μας Ιερού Ναού.  

Ενημερωθείτε σχετικά στην παρακάτω ιστοσελίδα.   
hcgm.org/donate/st-george/ 

Αγαπητοί φίλοι,
Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το επόμενο «γεύμα σε 
πακέτο» για την ενίσχυση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 4 Απριλίου 2021
Ο Θεόδωρος Δρανιάς, ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Πέτρος Ταβέρνα» 
μαζί με το προσωπικό του, θα μας ετοιμάσουν ένα νηστίσιμο γεύμα 

“μακαρόνια με θαλασσινά”. Οι κυρίες της φιλοπτώχου θα ετοιμάσουν 
σπιτικές νηστίσιμες σπανακόπιτες. Περιλαμβάνονται σαλάτα, ψωμί 
και επιδόρπιο.
Βιώνοντας την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πορευόμενοι 
προς το Άγιο Πάσχα συνδυάζουμε τον πνευματικό μας αγώνα και 
προσπάθεια με την έκφραση της αγάπης μας προς τον Καθεδρικό μας 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Η δική σας αγάπη και η υποστήριξη είναι η 
δυναμή μας.
Οι δωρητές μας για αυτή την εκδήλωση είναι:
Κυρία Έλλη Κουρτίδου με την οικογένεια της
που πρόσφεραν 1500 $ στη μνήμη του αγαπημένου συζύγου και 
πατέρα Γιάννη 
Ο κ. Κυριάκος και η κα. Κατερίνα Πολυμενάκος
που πρόσφεραν 1500 $ Μήνυμα από την οικογένεια.....
Θερμές ευχές για Καλό Πάσχα, υγεία και αισιοδοξία.
Είμαστε βαθιά ευγνώμονες
Και πάλι, θα προσφέρουμε την υπηρεσία παράδοσης των γευμάτων 
στα σπίτια σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα ληφθούν 
όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως πάντα. Οι οδηγοί θα φορούν μάσκες 
και θα σας παρακαλέσουμε να φοράτε τις μάσκες σας όταν απαντάτε 
στην πόρτα. Η παραλαβή γεύματος από την
«Πέτρος Ταβέρνα» Westmount θα είναι διαθέσιμη μόνο για 
προπαραγγελίες από τις 12.30μμ Κόστος 30 $ ανά γεύμα
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε …
Ανώνυμη δωρεά για τα θαλασσινά
Ζαχαροπλαστείο Σεράνο για το επιδόρπιο (μπακλαβά)
Παναγιώτης Κούκος, Διευθυντής πωλήσεων και επιχειρηματικής 
ανάπτυξης Première Moisson για το ψωμί
Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας έως το Σάββατο, 3 Απριλίου 
καλώντας στον αριθμό 514 813 4052 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση 
stgeorgephiloptochosmont@gmail.com

Όπως ήδη γνωρίζετε ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως 
κ. Ιάκωβος ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου 2021 την νέα ερανική 

προσπάθεια “I Support” St George Cathedral
για την εξοικονόμηση πόρων για τα λειτουργικά έξοδα και της 

ανακαινήσεις του Καθεδρικού μας Ιερού Ναού.
Ενημερωθείτε σχετικά στην παρακάτω ιστοσελίδα.

hcgm.org/donate/st-george/
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

940 ave. Ogilvy, Montréal, QC  H3N 1P4 
Tel.: 514-495-8082 • Fax: 514-495-8872 • Cell.: 514-261-4800 • jplaitis@mountroyalcem.com • www.mountroyalcem.com 

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

Παροχή πληροφοριών  επί 7 ημέρες και 24 ώρες
Προ-σχεδιασμός κηδειών, σύμφωνα με τις επιθυμίες  σας

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021
στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος 
και Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου (5390 St Urbain 
St, Montreal) τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο  

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΌΛΓΑΣ 
ΞΑΝΘΌΠΌΎΛΌΎ 

(από Αγίους Πάντες Χανίων)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 
στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval)

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΣ 
ΖΌΜΠΌΛΑ
(από Μεθώνη Μεσσηνίας)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΣΤΑΎΡΌΎΛΑΣ 
ΨΎΧΌΓΎΊΌΎ 

(από Παραδείσια Αρκαδίας)

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 

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

τελείτε Τετραετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΝΊΚΌΛΑΌΣ 
ΝΊΚΌΛΑΌΎ

(από Πάτρα)

Όσοι αγαπάμε δεν πηγαίνουν μακριά 
μας, περπατούν δίπλα μας καθημερι-

νά, δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε 
αλλά είναι πάντα κοντά μας
και εξακολουθούμε να τους

αγαπάμε και να τους αποζητάμε...
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SCAN TO DONATE
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΞΤΡΑ
Α Σ Τ Ρ Ο ΛΟ Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ  5 / 4 / 2 0 2 1  –  1 1 / 4 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
791

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 790

2 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Με τη νέα Σελήνη μαζί με την 
Αφροδίτη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του 
μήνα, στον επεκτατικό ένατο οίκο σας, 
όσο πιο μακριά πάτε, τόσο το καλύτε-
ρο. Εάν είστε δεμένοι σε μια περιοχή 
που δε σας προσφέρει επαγγελματική 
ανέλιξη ή ευχαρίστηση, κάνετε σχέδια 
για μια μετακίνηση. 

Ζήστε με δύναμη και πάθος 
τον έρωτα και τη ζωή! Με τη νέα Σελήνη 
μαζί με την Αφροδίτη στον Κριό, μέχρι 
τα μέσα του μήνα, στον ερωτικό πέμπτο 
οίκο σας, γιορτάζετε την αγάπη, φλερ-
τάρετε και διασκεδάζετε. Ξεκινήστε μια 
νέα ερωτική σχέση, αλλάξτε εξωτερική 
εμφάνιση, διασκεδάστε με τον αγαπη-
μένο σας.

Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε. 
Η νέα Σελήνη μαζί με την Αφροδίτη στον 
Κριό, μέχρι τα μέσα του μήνα, στο νω-
χελικό δωδέκατο οίκο σας, τονίζουν την 
ανάγκη σας για ξεκούραση και επανα-
φόρτιση, προετοιμάζεστε για κάτι νέο. 
Εάν αισθάνεστε πεσμένοι ψυχολογικά, 
ελέγξτε τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό.

Φλερτάρετε με το μυστηρι-
ώδες και αινιγματικό παρουσιαστικό 
σας και να θυμάστε ότι η αισθησιακή 
γοητεία σας είναι πολύ ισχυρή. Η νέα 
Σελήνη μαζί με την Αφροδίτη στον Κριό, 
μέχρι τα μέσα του μήνα, στο σαγηνευ-
τικό όγδοο οίκο σας, αναδεικνύουν τη 
φιλήδονη πλευρά σας. 

Το σπίτι σας είναι το ήρεμο κα-
ταφύγιό σας, χάρη στη νέα Σελήνη μαζί 
με την Αφροδίτη στον Κριό, μέχρι τα 
μέσα του μήνα, στον οικείο και άνετο 
τέταρτο οίκο σας. Είτε αποφασίσετε να 
αναδιοργανώσετε το χώρο σας ή να κα-
λέσετε άτομα που έχετε να δείτε καιρό, 
η ψυχή σας αναγεννάτε στο σπίτι σας.

Η νέα Σελήνη μαζί με την Αφρο-
δίτη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του μήνα, 
στο φιλικό και ομαδικό ενδέκατο οίκο 
σας, φωτίζουν τις φιλίες σας, την ομαδι-
κή εργασία και τις συνεργασίες. Ενώ έχετε 
μεγαλόπνοα σχέδια για το πώς θα προ-
χωρήσετε προς τα εμπρός, ήρθε η ώρα 
να αφήσετε τους άλλους ανθρώπους να 
συμμετέχουν στη νίκη σας.

Η νέα Σελήνη μαζί με την Αφρο-
δίτη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του μήνα, 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, το-
νίζουν την ανάγκη σας για συντροφικότη-
τα και σωστή συνεργασία. Από την άλλη 
πλευρά, αν κάποιες σχέσεις σας ήταν τε-
ταμένες και σας ταλαιπωρούσαν καιρό, 
τώρα έχετε τη δύναμη να επαναφέρετε 
την αρμονία και την ισορροπία.

Τι επιθυμείτε να κάνετε πιο 
πολύ; Κοιτάξτε γύρω σας και όλα θα 
μοιάζουν τόσο χαρούμενα. Η νέα Σελήνη 
μαζί με την Αφροδίτη στον Κριό, μέχρι τα 
μέσα του μήνα, στον κοινωνικό και επι-
κοινωνιακό τρίτο οίκο σας, δημιουργούν 
την επιθυμία για επικοινωνία ανεβάζο-
ντας στα ύψη τη δημοτικότητά σας.

Αφήστε ελεύθερη τη φιλόδοξη 
πλευρά σας, δημιουργήστε στρατηγικά 
επαγγελματικές συμμαχίες και θα ανεβεί-
τε ψηλά. Η νέα Σελήνη μαζί με την Αφροδί-
τη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του μήνα, στο 
δέκατο οίκο σας, της καριέρας, σας χαρί-
ζουν δύναμη, τόλμη και μεγαλεία, έχετε 
την αναγνώριση που τόσο καιρό πασχίζατε 
να πετύχετε.

Χαρά, δύναμη και ζωντάνια 
σας χαρίζουν η νέα Σελήνη μαζί με την 
Αφροδίτη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του 
μήνα, στον έκτο οίκο σας, της ευεξίας. 
Τώρα ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα 
του εαυτού σας και βλέπετε μια αξιο-
σημείωτη διαφορά στα επίπεδα της 
ενέργειάς σας.

Ώρα να αλλάξετε μυαλά. Κατά 
τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, 
όταν η νέα Σελήνη και η Αφροδίτη ήταν 
στο ζώδιό σας, πετούσατε στα σύννεφα. 
Αλλά τώρα, καθώς μετατοπίζονται στον 
Κριό, και στο σταθερό δεύτερο οίκο 
σας, σκέφτεστε εντελώς διαφορετικά, 
είστε πιο λογικοί και προσγειωμένοι. 

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

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

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

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

Η νέα Σελήνη μαζί με την Αφρο-
δίτη στον Κριό, μέχρι τα μέσα του μήνα, 
ενισχύουν τη δημοτικότητά σας, είστε 
το επίτιμο πρόσωπο που όλοι θέλουν να 
δουν και να μιλήσουν. Μετά τις 14 Απρι-
λίου, η Αφροδίτη θα κινείται στον Ταύρο 
και στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων, 
και σκέφτεστε πως να βγάλετε περισσό-
τερα χρήματα.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1453: Ο Μωάμεθ Β’, επικεφαλής 250.000 ανδρών, 
φτάνει προ των τειχών της Κωνσταντινούπολης.
1925: Αποφασίζεται στην Ελλάδα η εφαρμογή 
του οκταώρου τμηματικά, ανάλογα με την οικο-
νομική κατάσταση των διαφόρων εταιριών.
1956: Μαθητές του Γυμνασίου και του Κολεγί-
ου Πάφου, τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο και 
φωνάζοντας το σύνθημα «Ένωσις», έρχονται σε 
σύγκρουση με ισχυρές αγγλικές δυνάμεις στο 
Κτήμα.
1980: Παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο κύκλος 
τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι «Η Εποχή της 
Μελισσάνθης», σε συναυλία στο Δημοτικό Θέα-
τρο του Πειραιά.
1982: Η Αργεντινή καταλαμβάνει τα νησιά Φό-
κλαντς (Μαλβίνας Νήσοι στα αργεντίνικα), που 
τις θεωρεί δικές της, ενώ τα νησιά ανήκουν στη 
Μ. Βρετανία (πόλεμος των Φόκλαντς).
1986: Βόμβα εκρήγνυνται σε αεροσκάφος της 
TWA, ενώ πετά πάνω από το Άργος, με αποτέλε-
σμα τέσσερις επιβάτες να σκοτωθούν και άλλοι 
πέντε να τραυματιστούν. Τη βόμβα τοποθέτησε 
η αραβική τρομοκρατική οργάνωση του Αμπού 
Νιντάλ.

ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ

Ένας οδηγός νταλίκας 
σταματάει σε ένα πάρ-

κινγκ για να κοιμηθεί μέσα 
στη νταλίκα. 
Μόλις που τον έχει πάρει 

ο ύπνος, κάποιος του χτυ-
πάει το τζάμι, τον ξυπνάει 
και τον ρωτάει: «Συγνώμη, 
μήπως έχετε ώρα;». –Είναι 
τρεις και είκοσι, του λέει ο 
νταλικέρης.
Μετά από λίγη ώρα, πάνω 

που τον έχει πάρει ξανά… 
ο ύπνος, άλλος περαστικός 
του χτυπάει πάλι το τζάμι 

και τον ξυπνάει… «Συγνώ-
μη, μήπως έχετε ώρα;». 
– «Είναι τέσσερις παρά 
δέκα…», απαντάει όλο… 
νεύρα ο νταλικέρης.
Για να μπορέσει επιτέλους 

να κοιμηθεί, ο νταλικέ-
ρης γράφει σε ένα μεγάλο 
χαρτί: «ΔΕΝ ΕΧΩ ΩΡΑ!» και 
το κολλάει στο παράθυ-
ρο. Πάνω που τον… ξανα-
παίρνει ο ύπνος, περνάει 
κάποιος, του… ξαναχτυ-
πάει το τζάμι και του λέει:  
«Είναι πέντε παρά δέκα!!!».

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 πιατάς και ψήστης στα κάρβουνα 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Πολύ 
καλοί όροι εργασίας. 
Πληροφορίες στη Δώρα: (438) 763-9320

Ζητείται άτομο να φροντίζει για μερικές 
ώρες άτομο με ειδικές ανάγκες.  
Πληροφορίες: (514) 692-6389

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
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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



Professional Auto Body Repair & Painting

t. 514-476-4565
1385, Boul. des Laurentides, local 103, Vimont, Laval

Insurance Work Accepted
All Work Guaranteed
Expert Color Matching
Factory Genuine Parts
Import Car Specialists
American Muscle Cars
TTowing
Major & Minor Repairs

FREE ESTIMATES!
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