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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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Ο γερουσιαστής των 
Συντηρητικών Pierre-Hugues 
Boisvenu (φωτ.) εισήγαγε ένα 
νομοσχέδιο για την καλύτερη 
παρακολούθηση των ανδρών 
που κατηγορούνται για 
ενδοοικογενειακή βία  
και αναμένουν δίκη

Ένα νομοσχέδιο για την 
ενδοοικογενειακή βία ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ 

Πως ο ήλιος 
αδρανοποιεί τον  
ιό SARS-CoV-2

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Ο υποχρεωτικός  
εμβολιασμός  

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ! 
 

…και STOP από τις ΗΠΑ  
στο διαβατήριο εμβολιασμού

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  ΣΤΗ  ΛΙΒΎΗ 
Σε νέα αφετηρία οι σχέσεις  
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΙΒΎΗΣ

80 ΧΡΟΝΙΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ  

ΤΩΝ ΝΑΖΙ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φωτ.: Το μνημείο 
στο οχυρό Ρούπελ

ΛΟΓΩ ΑΎΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΟΎΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Αυστηρότερα μέτρα  
στο Κεμπέκ
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Ενδοοικογενειακή βία: Ένα νομοσχέδιο για την 
καλύτερη παρακολούθηση των κατηγορουμένων
Ο γερουσιαστής των Συντηρητικών 

Pierre-Hugues Boisvenu εισήγαγε 
ένα νομοσχέδιο για την καλύτερη παρακο-
λούθηση των ανδρών που κατηγορούνται 
για ενδοοικογενειακή βία και αναμένουν 
δίκη.

Το νομοθετικό κείμενο κατατέθηκε στη 
Γερουσία και ένας Συντηρητικός βουλευ-
τής, o Ζακ Γκουρντ, αναλαμβάνει να υπο-
βάλει το Μάιο, ένα επικυρωμένο αντίγρα-
φο στο Κοινοβούλιο.
Το S-232 προβλέπει αλλαγές στον Ποινι-

κό Κώδικα. Εάν εγκριθεί, θα επιτρέψει σε 
ένα δικαστή να επιβάλει τη χρήση του ηλε-
κτρονικού βραχιολιού σε κατηγορούμενο. 
Ο δικαστής θα μπορούσε επίσης να δια-
τάξει τον κατηγορούμενο να υποβληθεί 
σε θεραπεία ενδοοικογενειακής βίας. Όλα 
αυτά πριν από τη δίκη.

Ο γερουσιαστής Boisvenu πιστεύει ότι 
τέτοια εξουσία που δίνεται στους δικαστές 
θα διασφαλίσει την ασφάλεια των γυναι-
κών που υποβάλλουν καταγγελία για εν-
δοοικογενειακή βία.
«Υπάρχουν ήδη διατάξεις στον Ποινικό 

Κώδικα όπου η δικαιοσύνη μπορεί να ανα-
γκάσει να φορέσει βραχιόλι ένας ύποπτος 
για διάπραξη ποινικής πράξης σε άλλο 
άτομο», δήλωσε ο γερουσιαστής, αναφε-
ρόμενος στους νόμους του Καναδά για 
την τρομοκρατία. «Αν το κάνουμε για την 
τρομοκρατία, νομίζω ότι μπορούμε να το 
κάνουμε και για βία κατά των γυναικών», 
υποστήριξε ο κ. Boisvenu σε συνέντευξη 
Τύπου.

Το νομοσχέδιο του προβλέπει επίσης τη 
δημιουργία μιας νέας διετούς εντολής 
προστασίας, που θα είναι «συγκεκριμένη 
για την ενδοοικογενειακή βία».
Ο γερουσιαστής Boisvenu θα ήθελε επί-

σης ο νόμος να διασφαλίσει ότι το θύμα 
ενημερώνεται από τα δικαστήρια όταν 
απελευθερώνεται το άτομο που διέπραξε 
τη βία και τους όρους υπό τους οποίους 
θα υπόκειται τότε. Ο κ. Boisvenu λέει ότι 
η προσέγγισή του είναι εμπνευσμένη από 
τις επαναλαμβανόμενες γυναικοκτονίες 
τις τελευταίες εβδομάδες.

Πιστεύει ότι η χρήση ηλεκτρονικού βρα-
χιολιού και θεραπείας θα ξεπεράσει αυτό 
το πρόβλημα, καλύτερα από ποινή φυλά-
κισης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ίδια τα θύ-
ματα πιστεύουν ότι η κράτηση χρησιμεύει 
μόνο για να αυξήσει το θυμό των βασα-
νιστών τους. Καθισμένη δίπλα του κατά 
τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου, 
η Martine Jeanson, που εμφανίστηκε ως 
θύμα ενδοοικογενειακής βίας, συμφώνη-
σε με το γερουσιαστή.
«Η τοποθέτηση των ανδρών στη φυλακή 

δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα γιατί 
όταν βγαίνουν, είτε θα επιστρέψουν στο 
θύμα τους, είτε θα δημιουργήσουν ένα 
άλλο θύμα», είπε η κα Jeanson.

Πιστεύει επίσης ότι η εμπειρογνωμοσύνη 
ενός θεραπευτή θα εξυπηρετούσε τελικά 
τα θύματα σε δίκη. Διότι εάν μια θεραπεία 
δεν τεθεί σε ισχύ, και ο θεραπευτής κατα-
θέτει, «τουλάχιστον ο δικαστής θα είναι σε 
θέση να δώσει μια υποδειγματική ποινή ή 
μια ποινή, ώστε ο κύριος να τιμωρηθεί για 
τις πράξεις που έχει διαπράξει».

Ο βουλευτής Gourde είναι αισιόδοξος και 
πιστεύει ότι εάν δε διεξαχθούν εκλογές 
που ανακοινώνονται αυτή την άνοιξη και 
εάν όλοι οι βουλευτές συνεργαστούν, το 
S-232 θα μπορούσε να ψηφιστεί και από 
τα δύο Σώματα και να γίνει νόμος πριν από 
τη θερινή περίοδο, τον Ιούνιο.
«Θα μπορούσαμε ίσως να το κάνουμε σε 

μία ή δύο εβδομάδες, αν έχουμε την υπο-
στήριξη όλων», ελπίζει ο κ. Gourde.

ΜΕΛΠΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: «ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ  
ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΑΠΟ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ»

Τα ΕΛΛΗΝΟ-
ΚΑΝΑΔΙΚΑ 
ΝΕΑ επικοι-
νώνησαν 
με τη διευ-
θύντρια της 
«Ασπίδας 
της Αθηνάς» 
Μέλπα Καμα-
τερού (φωτ.) 

για το θέμα, η οποία είχε τα εξής ενδια-
φέροντα να μας μεταδώσει: 
«Το ηλεκτρονικό βραχιόλι έχει χρησιμο-

ποιηθεί σε πολλές χώρες για τον έλεγχο πι-
θανών βίαιων πράξεων από επαναλαμβα-
νόμενους κακοποιούς που θα μπορούσαν 
τελικά να οδηγήσουν σε σοβαρές πράξεις 
βίας και πιθανό θάνατο των θυμάτων και 
των παιδιών τους. Οι χώρες που το έχουν 
χρησιμοποιήσει είναι 26 από τις αμερικα-
νικές πολιτείες, η Ισπανία και η Γαλλία.
»Στον Καναδά υπήρχε ένα πιλοτικό πρό-

γραμμα που πραγματοποιήθηκε για τρία 
χρόνια στο Red Deer Alberta που είχε πολύ 
θετικά αποτελέσματα για τα θύματα. Για 
πολλούς, η παρακολούθηση του κακοποι-
ητή που παρέχεται από το βραχιόλι του 
αστραγάλου μπορεί να μειώσει το συνεχές 
άγχος του θύματος ότι ο κακοποιητής την 
περιμένει στο επόμενο στενό και γενικά το 
φόβο που η βία εναντίον των γυναικών εν-
σταλάζει τα θύματά της. 
»Η χρήση του βραχιολιού του αστραγά-

λου έχει επίσης συζητηθεί στο Κεμπέκ 
και ήταν κάτι που συμπεριλήφθηκε πρό-
σφατα στην έκθεση «Rebâtir le confiance: 
«Rebâtir le confiance: Rapport du comité 
d’experts sur l’accompagnement des 
victimes d’aggressions sexuelles et de 
violence conjugale» . 
Αυτή η έκθεση, με 190 συστάσεις σχετικά 

με τον τρόπο προσαρμογής του νομικού 
συστήματος, των πόρων και της αστυνο-
μικής διαδικασίας για θύματα σεξουα-
λικής επιθετικότητας και συζυγικής βίας, 
εκπονήθηκε μετά από διαβουλεύσεις στο 
Κεμπέκ με εκατοντάδες ομάδες γυναι-
κών, άσυλα και άλλους οργανισμούς που 
ασχολήθηκαν με τα θύματα. Αν και δεν 
αποτελεί επίσημη σύσταση, η χρήση του 
βραχιολιού του αστραγάλου ήταν ένα από 
τα μέσα πιθανής πρόληψης της βίας κατά 
των γυναικών, μαζί με νομοθεσία όπως ο 
νόμος του Clare, που προβλέπει την απο-
κάλυψη προηγούμενης βίας από ένα σύ-
ντροφο σε φίλες ή άλλους ενδιαφερόμε-
νους.
»Όταν αναφέρεται μια περίπτωση συζυ-

γικής βίας και η γυναίκα δε θέλει ο δρά-
στης να αποκτήσει ποινικό μητρώο, ένα 
άρθρο στον ποινικό κώδικα, εφαρμόζεται 
το 810. Μέσω αυτού του άρθρου τίθενται 
ορισμένοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις 
στους παραβάτες σχετικά με την πρόσβα-
σή τους στα θύματα. Σε αυτό το σημείο, 
τίποτα που έχει γίνει δε θεωρείται εγκλη-
ματική πράξη, αλλά μόλις παραβούν αυ-
τές τις προϋποθέσεις, τότε εφαρμόζεται το 
811 και ποινικοποιούνται. 
»Το βραχιόλι του αστραγάλου συνιστάται 

συνήθως σε παραβάτες που συχνά παρα-
βιάζουν τους όρους που τους επιβάλλουν 
τα δικαστήρια για να μείνουν μακριά από 
τους συντρόφους τους σε περιπτώσεις συ-
ζυγικής βίας. 

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η βία δε σταμα-
τά αφού η γυναίκα βρίσκεται σε καταφύ-
γιο ή ξεκινά τη διαδικασία να φύγει. Είναι 
στο πιο επικίνδυνο σημείο όταν παίρνει 
την απόφαση να φύγει, καθώς κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου έως και ένα 
χρόνο αργότερα, υπάρχουν αυξημένες 
πιθανότητες σοβαρών πράξεων βίας που 
διαπράττονται εναντίον της, και μερικές 
φορές και στα παιδιά της, εκτός των πιθα-
νοτήτων αυτοκτονίας του δράστη.
»Γνωρίζουμε επί του παρόντος το γεγο-

νός ότι έχουν γίνει πολλές δολοφονίες γυ-
ναικών και παιδιών κατά τη διάρκεια αυ-
τής της πανδημικής περιόδου. Από τον πε-
ρασμένο Μάιο 14 γυναίκες, συμπεριλαμ-
βανομένων δύο νέων κοριτσιών, σκοτώ-
θηκαν. Δυστυχώς, δεν είναι η μόνη φορά 
που συνέβη αυτό. Το 2014 εννέα γυναίκες 
σκοτώθηκαν σε περίοδο δύο εβδομάδων. 

Ετησίως είναι μια γυναίκα το μήνα που 
σκοτώνεται εδώ. Είναι σαφές ότι το σύ-
στημα δεν παρέχει αρκετή προστασία στα 
θύματα και εάν η χρήση των βραχιολιών 
αστραγάλου γίνει νόμιμη, θα πρέπει να 
παρέχει περισσότερη ασφάλεια στις γυ-
ναίκες, τα παιδιά, ακόμη και στους κακο-
ποιητές. »Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, 
σχετικά με βελτιωμένες υπηρεσίες και 
αναθεωρήσεις στις δικαστικές διαδικασί-
ες, καθώς και περισσότερα προγράμματα 
πρόληψης που ενισχύουν την ασφάλεια 
των θυμάτων και τις αλλαγές στις κοινωνι-
κές αντιλήψεις. Ορισμένα μειονεκτήματα 
κατά της χρήσης του βραχιολιού αστραγά-
λου αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των κακοποιών. Αλλά τι γίνεται με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα των γυναικών που 
σκοτώνονται;
»Ως εκ τούτου, θεωρώ τις συστάσεις του 

γερουσιαστή Boisvenu ως προσπάθεια 
ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων, 
αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο που πρέπει 
να ληφθεί υπόψη».

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

Γιατί να εμβολιαστώ;

Επειδή το εμβόλιο προστατεύει έναντι της νόσου COVID-19 και 
θα σας βοηθήσει να μην αρρωστήσετε. Αν και πολλοί άνθρωποι 
αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα, ορισμένοι ενδέχεται να 
πεθάνουν από τη νόσο COVID-19 ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
στην καρδιά ή στους πνεύμονες, όπως η πνευμονία. Μπορεί επίσης 
να επηρεαστεί και το νευρικό σύστημα.

Ας συνεχίσουμε να προστατεύουμε  
τους εαυτούς μας!

Κατά τους επόμενους μήνες, εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν 
έχει ακόμα εμβολιαστεί, η νόσος COVID-19 θα εξακολουθεί να υπάρχει.

Όλοι θέλουμε να  
μάθουμε περισσότερα  
για τον εμβολιασμό  
κατά της νόσου  
COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2

79
-3

1W

Λειτουργία του εμβολίου 
έναντι της νόσου
COVID-19

Βήχετε μέσα στο 
μανίκι σας

Πλένετε τα 
χέρια σας

Καλύπτετε το 
πρόσωπό σας

Διατηρείτε τις 
αποστάσεις 

σας

2  
μέτρα

A13124_MSSS_20-279-31W_Operation-Vaccination_Grec_9-833x14po_EP1.indd   1 2021-03-16   08:16

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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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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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΎ ΠΑΝΑΜΑ
Κάτω από την κορυφή  

του παγόβουνου…
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από την αποκάλυψη μιας από 

τις μεγαλύτερες διαρροές χρηματοοικονομικών δεδομένων 
στον κόσμο που σχετίζεται άμεσα με φορολογικές απαλλαγές πο-
λιτικών, αθλητών, διασημοτήτων και εγκληματιών.
Σε κάποιες χώρες το θέμα έχει αποσιωπηθεί ή κλείσει. Στον Κα-

ναδά, ο Οργανισμός Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσε ότι λείπουν 
χρήματα σε τουλάχιστον 35 από τις εκατοντάδες καναδικές περι-
πτώσεις που ανέλυσε. Ο Οργανισμός δεν έχει προς το παρών κα-
ταθέσει ποινικές κατηγορίες εναντίον κανενός   για φοροδιαφυγή, 
ωστόσο άλλες χώρες κατέθεσαν προτάσεις για καταδίκες ανακτώ-
ντας   εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε φόρους με βάση τις 
πληροφορίες που υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα του Παναμά.
Τα εν λόγω έγγραφα είναι ένα σύνολο διαρροών περίπου 11.5 

εκατομμυρίων εμπιστευτικών εγγράφων που παρέχουν λεπτομε-
ρείς πληροφορίες σε περισσότερες από 214.000 υπεράκτιες εται-
ρείες που αναφέρονται από τον πάροχο εταιρικών υπηρεσιών του 
Παναμά Mossack Fonseca. Τα έγγραφα δείχνουν πόσοι πλούσιοι 
ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων λειτουργών, κρύ-
βουν τα χρήματά τους από τον δημόσιο έλεγχο. Τη στιγμή της δη-
μοσίευσης τα έγγραφα εντόπισαν πέντε αρχηγούς κρατών ή ηγέ-
τες κυβερνήσεων από την Αργεντινή, την Ισλανδία, τη Σαουδική 
Αραβία, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και 
κυβερνητικούς αξιωματούχους, στενούς συγγενείς και στενούς συ-
νεργάτες των διαφόρων αρχηγών των κυβερνήσεων από σαράντα 
άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, Κίνας, Γαλλίας, 
Ινδίας, Μαλαισίας, Μεξικού, Πακιστάν, Περού, Ρουμανίας, Ρωσί-
ας, Νότιας Αφρικής, Ισπανίας, Συρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ενημερωτικά σημειώματα για την προστασία προσωπικών δε-
δομένων που παρασχέθηκαν στα ειδησεογραφικά δίκτυα CBC και 
Radio Canada, o OEK εντόπισε περίπου 900 εμπλεκόμενους κανα-
δούς και εταιρίες. Αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι το 60%, περίπου 
540 εξ’ αυτών, εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις φορολογικής δήλω-
σης, οπότε δεν δικαιολογούσαν έλεγχο. Από τις υπόλοιπες περι-
πτώσεις σχεδόν 200 έλεγχοι είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 
περασμένου έτους, ενώ 160 συνεχίζονται. Από τους ολοκληρωμέ-
νους ελέγχους, 35 οδήγησαν σε νέους φόρους ή πρόστιμα συνο-
λικού ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται πάντως 
ότι η παρουσία του ονόματος ενός ατόμου σε αυτή τη λίστα δεν 
σημαίνει ότι το άτομο αυτό δεν έχει καταβάλλει τους ανάλογους 
φόρους. Το Κεμπέκ, σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, 
επέτρεψε την αποκάλυψη ονομάτων που είναι καταγεγραμμένα 
στα έγγραφα του Παναμά. Η δυνατότητα που έχουν σήμερα οι κο-
λοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας να μη πληρώνουν επαρκείς φό-
ρους, η δυνατότητα που επίσης έχουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι 
του πλανήτη να καταφεύγουν στους φορολογικούς παραδείσους 
και ακόμη ο αθέμιτος ανταγωνισμός πολλών μικρών κρατών (συ-
μπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που έχουν τη δυνατότητα να εκ-
μηδενίζουν σχεδόν τους συντελεστές κερδών και εισοδημάτων, θα 
μπορούσαν σε ανύποπτο χρόνο να τινάξουν τον κόσμο στον αέρα. 
Η τρομακτική ανισότητα που δημιουργείται μεταξύ πλουσίων και 

φτωχών, προκαλεί ήδη ένα κολοσσιαίο κοινωνικό πρόβλημα με 
όλα τα επακόλουθα. Φαινόμενα έξαρσης του λαϊκισμού, του εθνι-
κισμού, του εξτρεμισμού, της αποστροφής των πολιτών στα δημό-
σια πράγματα, σε αυτή τη βάση εδράζονται, αναπαράγονται και 
οξύνονται επικίνδυνα… 

Στη δημοσιότητα έδωσε τη λίστα με 
τους πλουσιότερους ανθρώπους 

στον πλανήτη το αμερικανικό περιοδικό 
Forbes. Πρόκειται για την 35η αναθεω-
ρημένη λίστα με τις πιο πλούσιες οικο-
γένειες για το έτος 2021, ανάμεσα στους 
οποίους βρίσκονται και τέσσερις Έλλη-
νες. Φέτος συμμετέχουν στη λίστα 660 
περισσότερα άτομα από πέρυσι, δηλαδή 
2.755 άτομα.
Ταυτόχρονα, 493 άτομα καταφέρνουν 

να εισέλθουν για πρώτη φορά στο κλει-
στό «club» του Forbes, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ότι κάθε 17 ώρες «γεννιέται» 
και ένας ακόμα δισεκατομμυριούχος. Εξ 
αυτών, οι 210 προέρχονται από την Κίνα 
και το Χονγκ Κονγκ και οι 98 από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες.
Η συνολική περιουσία των πλουσιότε-

ρων ανθρώπων της Γης (με περιουσιακά 
στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων) δια-
μορφώνεται στον άκρως εντυπωσιακό 
αριθμό των 13,1 τρισ. δολαρίων, ενισχυ-
μένος κατά 5,1 τρισ. δολάρια σε μόλις 12 
μήνες.

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Τζεφ 

Μπέζος της Amazon αναδεικνύεται ο 
πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη 
με περιουσία 177 δισ. δολαρίων, αριθ-
μός αυξημένος κατά 64 δισ. ευρώ.
Ο Έλον Μασκ της Tesla ακολουθεί στη 

δεύτερη θέση, με περιουσιακά στοιχεία 
151 δισ. ευρώ, κάνοντας «άλμα» 126,4 
δισ. δολαρίων σε μόλις 12 μήνες, χάρη 
στο ξέφρενο ράλι της μετοχής της αμερι-
κανικής αυτοκινητοβιομηχανίας (+705%).

Στην τρίτη θέση παραμένει ο Μπερ-
νάρντ Αρνό της «αυτοκρατορίας» της 
LVMH, η οποία διαθέτει μερικά από τα 
πλέον ακριβά brands, όπως Luis Vuitton, 
Christian Dior, Sephora κ.ά. Η περιουσία 
του Γάλλου επιχειρηματία ανέρχεται σε 
150 δισ. ευρώ από 76 δισ. ευρώ το 2020.

Ακολουθούν οι εξής:
04|Μπιλ Γκέιτς (Microsoft)  
124 δισ. δολάρια
05|Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Facebook)  
97 δισ. δολάρια
06|Γουόρεν Μπάφετ (Berkshire 
Hathaway) 96 δισ. δολάρια
07|Λάρι Έλισον (Oracle)  
93 δισ. δολάρια
08|Λάρι Πέιτζ (Google)  

91,5 δισ. δολάρια
09|Σεργκέι Μπριν (Google)  
89 δισ. δολάρια
10|Μουκές Αμπάνι (Reliance Industries) 
84,5 δισ. δολάρια

Συνολικά, η πρώτη 10άδα διαθέτει πε-
ριουσία 1,15 τρισ. δολαρίων, αριθμός 
κατά 2/3 αυξημένος σε σχέση με το 2020. 

Όσον αφορά τη Γηραιά Ήπειρο, οι Ευ-
ρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι καταφέρ-
νουν να αυξήσουν τα χρήματά τους κατά 
1 τρισ. δολάρια, σε συνολικά 3 τρισ. δο-
λάρια.
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν 

την πατρίδα των πιο πλούσιων ανθρώ-
πων του πλανήτη, καθώς 724 Αμερικανοί 
διαθέτουν περιουσία άνω του 1 δισ. δο-
λαρίων. Ακολουθεί η Κίνα, με 698 δισε-
κατομμυριούχους, η Ινδία με 140, η Γερ-
μανία με 136 και η Ρωσία με 117.

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Όσον αφορά τη χώρα μας, ως μοναδι-

κός Έλληνας δισεκατομμυριούχος (σ.σ. 
στη θέση 2.141) θεωρείται ο Βαρδής 
Βαρδινογιάννης της Motor Oil, με συνο-
λική περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων. 
Στη λίστα του «Forbes», βέβαια, συ-

μπεριλαμβάνεται και ο Φίλιππος Νιάρ-
χος, ο οποίος διαθέτει περιουσία 2,8 δισ. 
δολαρίων. Ωστόσο, κατατάσσεται στους 
δισεκατομμυριούχους της Γαλλίας και 
όχι της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και με 
τον Αριστοτέλη Μυστακίδη (Ελβετία), ο 
οποίος με περιουσία 2,3 δισ. δολαρίων 
«φιγουράρει» στη θέση 1.262. 
Τέλος, ο Ιβάν Σαββίδης (Ρωσία), με πε-

ριουσία 1,7 δισ. δολαρίων, κατατάσσε-
ται στη θέση 1.833.

ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
1|Μπερνάρντ Αρνό (LVMH)  
150 δισ. δολάρια
2|Αμάντσιο Ορτέγκα (Inditex)  
77 δισ. δολάρια
3|Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερ  
(L’ Oreal) 73,6 δισ. δολάρια
4|Φρανσουά Πινό (Kering, Artemis)  
42,3 δισ. δολάρια
5|Beate Heister (Aldi)  
39,2 δισ. δολάρια
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ΚΕΜΠΕΚ|COVID-19
Επιστροφή στα μέτρα απαγόρευσης 
Ορθόδοξο Πάσχα με «κλειστές» εκκλησίες; 

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, François 
Legault, ανακοίνωσε την Τρίτη 6 

Απριλίου 2021 αυστηρότερα μέτρα υγεί-
ας σε ολόκληρη την επαρχία, καθώς τα 
κρούσματα της Covid-19 συνεχίζουν να 
αυξάνονται σε ολόκληρο το Κεμπέκ.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη 8 Απριλίου 
2021, τα γυμναστήρια διατάχθηκαν να 
κλείσουν και οι χώροι λατρείας έχουν και 
πάλι όριο 25 ατόμων – αντί για 250. 
Όλα τα αθλήματα εσωτερικού χώρου θα 

απαγορευτούν επίσης.

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Χριστός Ανέστη με… μοναξιές αναμένε-

ται να έχουμε και πάλι στο Κεμπέκ οι ελ-
ληνορθόδοξοι, καθώς ο ιός και οι μεταλ-
λάξεις τους έκαναν και πάλι το δικό τους 
«θαύμα». 

Μετά την έξαρση κρουσμάτων στο Κε-
μπέκ, ο πρωθυπουργός μείωσε και πάλι 
τα άτομα που μπορούν να συμμετέχουν 
στη θεία λειτουργία σε 25  συμπεριλαμ-
βανομένων των ιερέων και του προσωπι-
κού τής εκκλησίας. 
Αν και πολλοί ευελπιστούν ότι ίσως τα 

μέτρα χαλαρώσουν και πάλι σε 2-3 βδο-
μάδες, μοιάζει δύσκολο να αλλάξει κάτι, 
δεδομένης και της σοβαρής κατάστασης 
στο Οντάριο. 
Το Villeray – Saint-Michel – Parc/

Extension, ένα από τα κέντρα του Ελληνι-
σμού, εξακολουθεί να έχει μερικά από τα 
υψηλότερα ποσοστά μετάδοσης στο Μό-
ντρεαλ, με τουλάχιστον 400 νέες περιπτώ-
σεις να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 
14 ημέρες.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μέχρι τη Δευτέρα 12 Απριλίου, οι κανό-

νες του σχολείου θα αλλάξουν, όπου οι 
3ες, 4ες και 5ες τάξεις του γυμνασίου θα επι-
στρέψουν στην υβριδική μάθηση. Συνε-
πώς, οι μαθητές θα παρακολουθούν μα-
θήματα αυτοπροσώπως σε εναλλασσό-
μενες ημέρες, σε συνδυασμό με εικονική 
μάθηση στο σπίτι. Η κυβέρνηση ακύρωσε 
όλες τις δραστηριότητες και τον αθλητι-
σμό μετά το σχολείο. Αυτές οι αλλαγές 
έρχονται μόνο δύο εβδομάδες αφότου η 
κυβέρνηση επέτρεψε στους μαθητές να 
επιστρέψουν στις τάξεις.

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΒΑΛ 
Εξάλλου, σε νέα ενημέρωση την Πέμπτη 

8 Απριλίου (5μ.μ.) ανακοινώθηκε ότι από 
την Κυριακή 11 Απριλίου οι περιοχές που 
είναι στο ΚΟΚΚΙΝΟ, μεταξύ αυτών το Μό-
ντρεαλ και το Λαβάλ, θα επανέλθουν σε 
απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 μ.μ. 
έως τις 5 π.μ.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
Τα αυστηρότερα μέτρα θα είναι παράλ-

ληλα με τις αυξανόμενες προσπάθειες 
εμβολιασμού σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επιλεξιμό-
τητα του εμβολίου. Όλοι οι Κεμπεκιώτες 
60 ετών και άνω είναι πλέον επιλέξιμοι 
για το εμβόλιο. 
Η κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι οι απα-

ραίτητοι εργαζόμενοι θα εμβολιαστούν, 
αλλά δεν έδωσε ημερομηνία. Ο υπουργός 
Υγείας Christian Dubé ανακοίνωσε επίσης 
ότι οι 55 ετών και άνω θα μπορούσαν να 
κάνουν το εμβόλιο της Astra-Zeneca εάν 
το ήθελαν, ανοίγοντας ένα «παράλληλο» 
ρεύμα εμβολιασμού. 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Χρειάζεται φιλότιμο απ’ όλους μας
Την Τρίτη 6 Απριλίου σε μια διαδικτυακή συνάντη-

ση (τι άλλο στις μέρες μας;), με συμμετοχή σχε-
δόν όλων των παροικιακών μέσων, ο γιατρός Γιώρ-
γος Τσούκας, παρουσίασε τη νέα ερανική επιτροπή, 
τα άτομα που θα την περιστοιχίσουν, ο στόχος της 
ακόμα και η νέα ονομασία «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 200».

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι πριν κτυπήσει η 
πανδημία, ο ιατρός Τσούκας κατάφερε και συγκέ-
ντρωσε περίπου $350.000 -πρωτοφανές ποσό- σε 
ένα γεύμα όπου συμμετείχαν γνωστοί και άγνωστοι 
συμπάρικοι για να βοηθήσουν οικονομικά τα Ελληνι-
κά μας Σχολεία.

Απ’ ότι έχει πει επανειλημμένως ο ίδιος, το ποσό 
αυτό θα ήταν ακόμα πιο μεγάλο αλλά η «οικονομι-
κή σφαλιάρα» που έφαγαν πολλοί επιχειρηματίες, 
λόγω της πανδημίας, δε βοήθησε καθόλου.
Αν και νομίζω, ότι ο τίτλος της ανανεωμένης ερανι-

κής επιτροπής «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 200», θα μπορού-
σε να ήταν διαφορετικός, όπως αυτόν που πρότεινα 
στη συνάντηση «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» – αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι η άμεση επιστροφή στα κοινοτικά 
δρώμενα του Ιατρού Τσούκα, παρουσιάζει ήδη ένα 
καλύτερο μέλλον για τα Ελληνικά μας σχολεία.
Ο ιατρός Τσούκας κατάφερε και κέντρισε το ενδι-

αφέρον πολλών που είχαν αποτραβηχτεί ή και που 
ποτέ δε συμμετείχαν ενεργά στην παροικία. Αυτό το 
συμπέρασμα βγαίνει από το ποσό που συγκεντρώ-
θηκε σ’ ένα γεύμα. Φανταστείτε τι μπορεί να πετύ-
χει μια καλά οργανωμένη ερανική επιτροπή. Προπα-
ντός, όταν τη διευθύνει ένα άτομο με κύρος, όπως 
ο γιατρός Γιώργος Τσούκας, που έχει αποδείξει από 
τότε που ήταν νέος στα πρώτα συλλαλητήρια κατά 
της Τουρκίας για το Κυπριακό, την αγάπη του για τον 
Ελληνισμό και ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα.

Εδώ θέλω να προσθέσω, ότι στις περισσότερες 
ερανικές επιτροπές τα άτομα του συμβουλίου, εί-
ναι και μεγάλοι δωρητές του εράνου. Πράγμα που 
έπραξε για το γεύμα ο ιατρός Τσούκας, δίνοντας το 
καλό παράδειγμα. Αυτό «κτύπησε» τη φλέβα φιλό-
τιμου του επιχειρηματία Γιάννη Μούκα, ιδιοκτήτης 
της διεθνούς αναγνωρισμένης εταιρείας BioCRUDE 
Technologies Inc. και δώρισε $100.000!

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Φέτος η επιτροπή με επίτιμο πρόεδρο τον προανα-

φερόμενο Γιάννη Μούκα, που παρεμπιπτόντως πέ-
ρασε κι αυτός από το Σχολείο Σωκράτης, έχει βάλει 
ως στόχο τις $600.000!

Όπως ανάφερα στη συνάντηση της Τρίτης, το ποσό 
αυτό το βλέπω πολύ συντηρητικό, γνωρίζοντας τα 
στελέχη και επιχειρηματίες που έδωσαν πλήρη εμπι-
στοσύνη στον ιατρό Τσούκα, για να καταφέρει να 
δημιουργήσει ή μάλλον να ΑΝΑΓΕΝΗΣΕΙ την ερανική 
επιτροπή, με την πρωτοφανή επιτυχία που σημείω-
σε σ’ εκείνο το γεύμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, $200.000 θα συ-
γκεντρωθούν από τους εύπορους επιχειρηματίες, 
$200.000 από άλλους επιχειρηματίες και $200.000 
από ερανικές εκδηλώσεις, καθώς και από ένα ραδιο-
μαραθώνιο, που ως σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί 
επίσημα η ημερομηνία. Εδώ να σημειωθεί ότι η επι-
τροπή αποφάσισε να επιστρέψει σε ραδιομαραθώ-
νιο, μην έχοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα από 
τον τελευταίο τηλεμαραθώνιο στις 9 Φεβρουαρίου 
του 2020. Μερικοί μάλιστα θα έλεγαν πως ήταν 
πλήρως απογοητευτικά τα αποτελέσματα του τηλε-
μαραθωνίου, όπου τα έξοδα ήταν περισσότερα από 
τα έσοδα… Μάλιστα, η επιτροπή του 2020 δεν έχει 
ακόμα βγάλει απολογισμό ΜΟΝΟ για τον εν λόγω 

τηλεμαραθώνιο, ενώ να σημειωθεί ότι ΔΕΝ ΠΡΕ-
ΠΕΙ να προστεθούν τα έσοδα του γεύματος Τσούκα 
στον απολογισμό. Αλλά ας πάμε πίσω στο στόχο των 
$600.000.

ΜΠΑΚΑΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
Όταν ο παππούς μου πήγε στην Αθήνα από την 

Κωνσταντινούπολη το 1964, άνοιξε μπακάλικο στην 
οδό Ανθέων 4, στα Κάτω Πατήσια. Εκεί μικρός, μ’ 
έμαθε να μετράω μπακάλικα…

Λοιπόν. Η κοινότητα έχει 300 υπαλλήλους. Αν 
έχουν δουλειά όλοι αυτοί οι υπάλληλοι -ως επί το 
πλείστων δάσκαλοι- είναι χάρις στα έσοδα της «ΑΓΕ-
ΛΑΔΑΣ» ήτοι τα έσοδα από τα Ελληνικά σχολεία που 
προέρχονται από το υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ 
και από τους γονείς των παιδιών. Σε σύγκριση με 
τα έσοδα των εκκλησιών που όλο και λιγοστεύουν 
απ’ ότι δείχνουν οι απολογισμοί της κοινότητας. Με 
άλλα λόγια, χωρίς τα σχολεία οι υπάλληλοι της κοι-
νότητας δε θα είχαν δουλειά. Άραγε είναι προς το 
συμφέρον τους να ενισχύσουν και αυτοί οικονομικά 
οποιαδήποτε ερανική προσπάθεια για τα σχολεία.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι απ’ ότι γνωρίζω δεν 
είναι ούτε καν μέλη της κοινότητας με τη μηδαμινή 
συνδρομή των $50 ετησίως. Επιπλέον, όλοι ξέρουμε 
ότι όταν κάνουμε δωρεά μειώνουμε τη φορολογία 
μας.
Αν υποθέσουμε ότι 40 υπάλληλοι της κοινότη-

τας δώσουν από $10 την εβδομάδα και οι υπόλοι-
ποι δάσκαλοι $20 την εβδομάδα – τα οποία το λο-
γιστήριο μπορεί να κρατήσει από το μισθό τους. 
Τότε από τους υπαλλήλους της κοινότητας έχουμε 
40 Χ $520 = $20.800 + 250 Χ $1.040 = $260.000. 
Συνολική δωρεά υπαλλήλων $280.800!

Επιπλέον, κατά μέσο όρο οι υπάλληλοι θα έχουν 
επιστροφή φόρου από 30% έως 40% ανάλογα με τη 
φορολογική του κλίμακα.

Για μη «ζηλέψουν» όλοι οι σύμβουλοι της κοινό-
τητας συμπεριλαμβανομένων και των περιφερεια-
κών, θα πρέπει να καταβάλουν ετησίως τουλάχιστον 
$520.
27+23=50 σύμβουλοι Χ $520= $26.000. Παράδειγ-

μα και εξαίρεση ο κ. Τσόκανος που πρόσφερε πέρσι 
$10.000!

Η ελάχιστη προσφορά των $520 ετησίως πρέπει να 
ισχύει και για όλα τα μέλη της ερανικής επιτροπής. 
20 μέλη από $520=$10.400.

Έρχομαι τώρα στους Έλληνες ιατρούς, που γνω-
ρίζουν και εκτιμούν τον ιατρό Τσούκα. Όλοι τους 
πιστεύω μπορούν -αν θέλουν- να δωρίσουν στον 
έρανο για τα σχολεία $5.000 -απ’ όπου θα επωφελη-
θούν 40% με 53% επιστροφή φόρων λόγω της φορο-
λογικής τους κλίμακας.
Αν υποθέσουμε ότι οι 120 ιατροί του Ελληνικού ια-

τρικού συλλόγου δωρίσουν από $5.000=$500.000.
Ως τώρα λοιπόν, χωρίς να δώσουν δωρεές επιχειρη-

ματίες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ. και χωρίς 
να δώσει ο μέσος συμπάροικος, το θεωρητικό ποσό 
που μαζεύτηκε για τα Ελληνικά μας σχολεία είναι:

$280.800 + $26.000 + $10.400 + $500.000=$817.200!
Ποσό που ξεπέρασε το φετινό στόχο της επιτροπής.
Αλλά σας είπα, αυτά είναι απλά μαθηματικά που 

μου έμαθε ο Κεφαλλονίτης παππούς μου ο Γιώργος 
Καλλιγάς ο μπακάλης… Μήπως έχω κάνει λάθος στο 
μέτρημα; Όχι, αν όλοι μας γίνουμε φιλότιμοι.
Κάτι που πράττει κάθε χρόνο και με μεγαλύτερα 

ποσά η εβραϊκή παροικία για τα δικά της ιδρύματα 
και αυτοί δε γνωρίζουν τη λέξη φιλότιμο αλλά την 
πράττουν.
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Είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού 
πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 

εισέλθει σε μία αργή μεν, αλλά σταθερή 
πτωτική πορεία, αποτέλεσμα της πολι-
τικής φθοράς που έχει υποστεί στους 21 
μήνες που βρίσκεται στην εξουσία. Εξίσου 
ορατό δια γυμνού οφθαλμού είναι ότι η 
αξιωματική αντιπολίτευση δεν εισπράτ-
τει –τουλάχιστον ακόμα– την κυβερνητική 
φθορά.

Σταύρος Λυγερός*
© slpress.gr

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βρει αντιπολιτευτικό 
βηματισμό που να τον οδηγεί προοπτικά 
στην εξουσία. Αυτό με τη σειρά του εξ 
αντιδιαστολής καθυστερεί και συγκρατεί 
την πτωτική τάση της ΝΔ. Εξ ου και το με-
γάλο «γαλάζιο» προβάδισμα που συνεχί-
ζουν να καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. 
Στην Κουμουνδούρου –κι όχι μόνο– έχουν 
την τάση να αποδίδουν αυτή την εκλογική 
υστέρησή τους στο συσχετισμό δυνάμεων 
που υπάρχει στο μιντιακό σύστημα.
Είναι προφανές ότι τα κατεστημένα Μί-

ντια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, 
είναι περισσότερο ή λιγότερο στρατευ-
μένα στο πλευρό της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, αντιμετωπίζοντας αντιστοίχως 
αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο χωρίς προη-
γούμενο στην ιστορία της μεταπολιτευτι-
κής περιόδου. Όλες τις προηγούμενες δε-
καετίες υπήρχε μία έστω και ετεροβαρής 
ισορροπία στο επίπεδο των Μίντια.

Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαί-
νει σήμερα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ακόμα γίνει αποδεκτός –τουλάχιστον πλή-
ρως– από τις άρχουσες ελίτ ως ο άλλος 
πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Και 
τούτο, παρότι όλα δείχνουν ότι οι κεντρο-
αριστεροί εκλογικοί πρόσφυγες που είχαν 
καταφύγει στο κόμμα του Τσίπρα, δεν επι-
στρέφουν, γεγονός που καθιστά αμελητέ-
ες τις πιθανότητες το ΚΙΝΑΛ να αναδειχθεί 
προσεχώς στο ρόλο που είχε το ΠΑΣΟΚ, 
έστω και συγκριτικά αποδυναμωμένο.
Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε 

πολιτικά – εκλογικά, επειδή είναι το πρώ-
το κόμμα που ταυτίσθηκε με το Μνημόνιο. 
Συσσωρεύοντας οικονομικά και κοινωνικά 
ερείπια, οι μνημονιακές πολιτικές προκά-
λεσαν και μία πρωτοφανή κρίση πολιτικής 
αντιπροσώπευσης. Η Κεντροαριστερά δεν 
έπαψε να είναι ο ένας από τους δύο με-
γάλους ιδεολογικούς – πολιτικούς χώρους. 
Το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ, όμως, «κάηκε» 
ως πολιτικός εκφραστής της. Εξ ου και με-
ταμορφώθηκε σε ΚΙΝΑΛ.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ
Από το 2012, οι μικρομεσαίοι κεντροαρι-

στεροί ψηφοφόροι κατά κανόνα κατέφυ-
γαν στον ΣΥΡΙΖΑ ως εκλογικοί πρόσφυγες. 
Αντιθέτως, τα κεντροαριστερής προέλευ-
σης εύπορα μεσοστρώματα κατά κανόνα 
υπερέβησαν την παραδοσιακή κομματική 
τους προτίμηση και στράφηκαν προς τη 
ΝΔ με πραγματικό –και προσχηματικό– 
επιχείρημα την αναχαίτιση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ΠΑΣΟΚ παρέμειναν δύο κατηγορίες 
ψηφοφόρων. 

Πρώτον, οι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη αδράνεια 
στην εκλογική συμπεριφορά τους. Δεύτε-
ρον, ο κορμός του μεγάλου «πράσινου» 
κομματικού δικτύου, που συνεχίζει να δι-
ατηρεί σημαντικά ερείσματα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα και σε άλ-
λους κοινωνικούς θεσμούς. Είναι αυτές οι 
δύο κατηγορίες που διατηρούν το ΚΙΝΑΛ 
έστω και στα τωρινά μονοψήφια ποσοστά.
Τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012 

επισφράγισαν την ανατροπή των ισορρο-
πιών του μεταπολιτευτικού πολιτικού συ-
στήματος. Με την αντικατάσταση του πα-
ραδοσιακού δικομματισμού από το δίπο-
λο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ υποβαθμίσθηκε 
από αυτοδύναμος πόλος σε μικρομεσαίο 
κόμμα. Τα πληττόμενα από το Μνημόνιο 
–κεντροαριστερού προσανατολισμού– μι-
κρομεσαία στρώματα στράφηκαν προς 
τον ΣΥΡΙΖΑ, με την προσδοκία ότι θα τα 
προστάτευε από το Μνημόνιο.
Το Σεπτέμβριο του 2015, κατά κανόνα τον 

ξαναψήφισαν πιστώνοντάς τον ότι προ-
σπάθησε και ελπίζοντας ότι τουλάχιστον 
θα εφαρμόσει ηπιότερες μνημονιακές 
πολιτικές. Η ηχηρή διάψευσή τους έχει εν 
μέρει ρευστοποιήσει την εκλογική σχέση 
αυτής της κατηγορίας των ψηφοφόρων 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή, όμως, δε βρίσκουν 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση, μία κατη-
γορία παραμένει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ, 
έστω και σε κατάσταση πολιτικού μετεω-
ρισμού, ενώ μία άλλη κατηγορία τον έχει 
εγκαταλείψει και εκλογικά, προτιμώντας 
τον καναπέ από την κάλπη.

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ «ΠΑΡΑΔΟΞΟ»
Έτσι, λοιπόν, έχουμε οδηγηθεί στο εξής 

πολιτικό «παράδοξο»: η ανικανότητα του 
ΚΙΝΑΛ να «επαναπατρίσει» παραδοσι-
ακούς κεντροαριστερούς ψηφοφόρους 
επιτρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ να εδραιώνεται ως 
ο δεύτερος πόλος του πολιτικού συστήμα-
τος. Ταυτοχρόνως, η ανικανότητα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να αυτοπροβληθεί πολιτικά ως αξι-
όπιστη εναλλακτική λύση στο πρόβλημα 
της διακυβέρνησης, επιτρέπει στη ΝΔ να 
παραμένει εκλογικά ηγεμονική δύναμη. 
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη πολιτικά αμφισβητείται από 
σημαντική μερίδα ψηφοφόρων της (για 
τους χειρισμούς της), αλλά και από μερί-
δα του κόμματος που τη θεωρεί «περισ-
σότερο Ποτάμι παρά ΝΔ».

Από την περασμένη άνοιξη, όταν η κυ-
βέρνηση είχε πιστωθεί πολιτικά και την 
απόκρουση της υβριδικής επίθεσης στον 
Έβρο και την αποτελεσματική διαχείριση 
του πρώτου κύματος της πανδημίας, έχει 
κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Με άλλα 
λόγια, από την αρχή του καλοκαιριού 
2020 μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη δεν έχει να επιδείξει κάποια σημαντική 
επιτυχία, αλλά ούτε και αποτελεσματικό 
χειρισμό. Αυτό ισχύει και για το κυρίαρχο 
ζήτημα της πανδημίας, αλλά και στα άλλα 
κρίσιμα θέματα: στα ελληνοτουρκικά και 
στην οικονομία.

Για τους λόγους που προανέφερα, το κλί-
μα αυτό προκαλεί μεγαλύτερη πολιτική, 
παρά εκλογική φθορά στην κυβέρνηση. Η 
ιστορία δείχνει, όμως, πως είναι ζήτημα 

χρόνου η πολιτική φθορά να μεταφρα-
σθεί και σε εκλογική. Πολύ περισσότερο 
στην περίπτωσή μας, που στη γωνία μας 
περιμένει ένας νέος κύκλος οξύτατης οι-
κονομικής κρίσης, τις ακριβείς διαστάσεις 
της οποίας είναι δύσκολο να προβλέψου-
με από τώρα. Το μόνο σίγουρο, πάντως, 
είναι ότι η πανδημία θα μας κληροδοτή-
σει –μεταξύ των άλλων– και οικονομικά 
ερείπια.

Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν 
γίνει καλύτερα και με μικρότερο κοινωνι-
κό κόστος, αλλά πρέπει να αναγνωρισθεί 
πως η συγκυρία είναι αντικειμενικά εξαι-
ρετικά δυσχερής. Το γεγονός ότι ο μέσος 
πολίτης το αντιλαμβάνεται, δε σημαίνει 
ότι δεν έχει την τάση να τιμωρήσει αυτούς 
που είναι στο τιμόνι. Πάντα έτσι συμβαί-
νει και το σήμερα δεν αποτελεί εξαίρεση. 
Πριν, όμως, φθάσει στην πλήρη αρνητική 
ψήφο, συγκρίνει την κυβέρνηση με την 
αξιωματική αντιπολίτευση και είναι προς 
το παρόν αυτό που περιορίζει τις εκλογι-
κές απώλειες του Μητσοτάκη.

Επειδή, όμως, αυτό δεν μπορεί να συ-
νεχισθεί για πολύ, ο πρωθυπουργός έχει 
ισχυρό κίνητρο να προκηρύξει εκλογές 

πριν χάσει το προαναφερθέν πλεονέκτη-
μα που του εξασφαλίζει εκλογικό προβά-
δισμα. Δεδομένου ότι οι επόμενες εκλο-
γές θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διπλές 
(για να παρακαμφθεί η απλή αναλογική) 
ο Μητσοτάκης δεν έχει μεγάλα χρονικά 
περιθώρια. Με την πανδημία να μην τι-
θασεύεται, το σενάριο εκλογών τον Ιούνιο 
απομακρύνεται. 

Όλα δείχνουν για Σεπτέμβριο, λόγω και 
της ελπίδας ότι ο τουρισμός θα έχει αιμο-
δοτήσει, έστω και εν μέρει, την καθημαγ-
μένη οικονομία. Εάν χαθεί το φθινόπωρο, 
μετά ίσως να είναι μάλλον αργά για να 
διεκδικήσει αυτοδυναμία.

*Ο Σταύρος Λυγερός έχει εργασθεί σε 
εφημερίδες (για 23 χρόνια στην Καθημε-
ρινή), ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς. 

Σήμερα είναι πολιτικός-διπλωματι-
κός σχολιαστής στον τηλεοπτικό σταθ-
μό OPEN και διευθυντής του ιστότοπου 
SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλίων. 
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής 

στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νο-
έμβριο του 1973.
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«Και ασφαλώς, για εμάς, πολύ ση-
μαντικό είναι η ακύρωση παράνο-

μων εγγράφων που παρουσιάστηκαν ως 
δήθεν διακρατικές συμφωνίες, αλλά δεν 
έχουν καμία νομική ισχύ, όπως ρητά έχει 
αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», 
δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως 
μετά τη συνάντησή του στην Τρίπολη 
με τον πρωθυπουργό της μεταβατικής 
κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύ-
ης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά (Abdul 
Hamid Dbeibeh, φωτ.).
Ο πρωθυπουργός τόνισε, ότι θεμέλιο της 

νέας αφετηρίας στη σχέση μας πρέπει να 
είναι πάντα η ειλικρίνεια, η διάθεση δια-
λόγου και, κυρίως, η πίστη στις αρχές της 
διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δι-
καίου.
«Και αυτό σημαίνει ότι, γράφοντας την 

καινούργια σελίδα της κοινής μας διαδρο-
μής, θα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο 
να σβήσουμε τα λάθη της προηγούμενης», 
υπογράμμισε και επανέλαβε τη θέση που 
μετέφερε και ο Πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά την 
επίσκεψή του στη Λιβύη, ότι προϋπόθεση 
κάθε προόδου είναι η άμεση και πλήρης 
αποχώρηση ξένων στρατευμάτων και μι-
σθοφόρων από το λιβυκό έδαφος.
«Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει, εξάλ-

λου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες», συνέχι-
σε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε, επίσης, 
ότι οι τελευταίες ημέρες στη Λιβύη έχουν 
έντονο χαρακτήρα, καθώς μετά τον Πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βρέθη-
καν ο πρωθυπουργός της Μάλτας, ο πρω-
θυπουργός της Ιταλίας, και ο ίδιος. 
«Και η Ελλάδα και η Ιταλία, μάλιστα, 

έχουν πρόσφατα συνάψει μεταξύ τους 
νόμιμες συμφωνίες για τον καθορισμό 
των θαλάσσιων ζωνών και των χωρικών 
υδάτων. Ο συμβολισμός, λοιπόν, είναι 
εξαιρετικά ισχυρός: Οι φίλοι της Λιβύης 
είναι δίπλα της και όχι μακριά της. Άλλω-
στε -όπως συζητήσαμε- το πλησιέστερο σ’ 
αυτήν ευρωπαϊκό έδαφος είναι η Γαύδος 
και η πατρίδα μου, η Κρήτη. Και τελικά, 
κ. πρωθυπουργέ, είναι η γεωγραφία που 
καθορίζει το πλαίσιο των διμερών μας 
σχέσεων, και όχι οι τεχνητές γραμμές που 

κάποιοι τραβούν σε χάρτες», τόνισε ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός.
Και συμπλήρωσε: «Κατά συνέπεια, χαι-

ρετίζω τη διάθεσή σας να μπορούμε να 
συζητήσουμε απευθείας και διμερώς 
ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών -ως οφείλουμε να 
κάνουμε ως γειτονικές χώρες- και να συ-
νεχίσουμε μια συζήτηση η οποία διεκόπη 
το 2010. Πάντα με σεβασμό στο Διεθνές 
Δίκαιο, το οποίο αποτελεί την πυξίδα με 
την οποία φιλικά κράτη λύνουν τέτοιου 
είδους διαφορές».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, επί-

σης, ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στη-
ρίξει το λιβυκό λαό που τόσα έχει υποφέ-
ρει την τελευταία δεκαετία και ευχαρί-
στησε το Λίβυο ομόλογό του για τη ζεστή 
υποδοχή και τη γόνιμη συζήτηση που 
είχαν, σε συνέχεια της τηλεφωνικής τους 
επικοινωνίας πριν από λίγες εβδομάδες.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η παρουσία 

του στη Λιβύη συνδυάζεται με μία διπλή 
επανεκκίνηση: Με το νέο ξεκίνημα της 
ίδιας της χώρας αλλά και των διμερών μας 
σχέσεων.
«Αποδέχθηκα την ευγενική σας πρόταση 

και ταξίδεψα -για πρώτη φορά μάλιστα- 
στη Λιβύη για ένα βασικό σκοπό: Να ανα-
δείξω την επαναλειτουργία της ελληνικής 
πρεσβείας στην Τρίπολη ως ορόσημο της 
δυναμικής επανεκκίνησης των ελληνολυ-
βικών σχέσεων. Και να μεταφέρω μήνυμα 
στήριξης στις προσπάθειες της Λιβύης για 
ειρήνη και για πρόοδο. Τόσο στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ, 
η πατρίδα μας θα σταθεί δίπλα σας στο 
δρόμο προς αξιόπιστες εκλογές, πολιτική 
ομαλότητα και ανασυγκρότηση της χώρας 
σας. Μακριά από ξένους στρατούς και 
συμφέροντα. Και με μοναδική πυξίδα την 
ασφάλεια και την ευημερία στη γειτονιά 
μας και στη Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης.

Και συνέχισε: «Είναι καιρός, νομίζω, να 
μείνουν πίσω μας όσα δοκίμασαν τις σχέ-
σεις μας το προηγούμενο διάστημα. Και, 
καθώς μετά την πρεσβεία στην Τρίπολη, 
θα ακολουθήσει και το Ελληνικό Γενικό 
Προξενείο στη Βεγγάζη, η συνεργασία μας 

σε όλους τους τομείς μπορεί να αναπτυ-
χθεί με γρήγορους ρυθμούς. Οι εξελίξεις 
της τελευταίας δεκαετίας μπορεί να περι-
όρισαν τις οικονομικές μας σχέσεις. Όμως, 
στην πραγματικότητα, η ελληνική επιχει-
ρηματική παρουσία στη Λιβύη ουδέποτε 
διακόπηκε. Και, σήμερα, που η πολιτική 
κατάσταση στη χώρα σταθεροποιείται, το 
ενδιαφέρον αυτό αναζωπυρώνεται».
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζήτη-

σαν για τις προοπτικές συνεργασίας σε 
τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι 
θαλάσσιες μεταφορές και η υγεία, αλλά 
και για άλλα πεδία, όπως ο τουρισμός, η 
εκπαίδευση, ο πολιτισμός, όπου επίσης 
μπορούν να γίνουν πολλά.
«Πρωταγωνιστεί, ασφαλώς, και η πλή-

ρης αποκατάσταση της ενεργειακής μας 
συνεργασίας. Που, μάλιστα, θα μπορού-
σε να επεκταθεί και στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και στις ηλεκτρικές δι-
ασυνδέσεις, όπου σήμερα διαμορφώνο-
νται εξαιρετικές ευκαιρίες για δημόσιες 
και για ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως, βέ-
βαια, παραδοσιακός μας δεσμός είναι κι 
αυτός της άμυνας και της ασφάλειας. Κύ-
ριε πρωθυπουργέ, περισσότεροι από 280 
Λίβυοι αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες από τις σχολές των 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ στο 
Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής έχουν εκ-
παιδευτεί και εκπαιδεύονται στελέχη της 
Λιβυκής Ακτοφυλακής, κάτι το οποίο απο-
κτά και ξεχωριστή γεωπολιτική σημασία, 
καθώς η ακτοφυλακή σας πρωταγωνιστεί 
στην ανάσχεση μεταναστευτικών ροών. 
Συνεπώς, και εδώ η συνεργασία μας έχει 
ισχυρές ρίζες και έχει και ευρύ μέλλον», 
υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσο-
τάκης είπε ότι οι ελληνολιβυκές σχέσεις 
ξεκινούν πριν από 2.600 χρόνια, από την 
εποχή που ταξιδιώτες από τη Σαντορίνη 
έφταναν στις ακτές της ιδρύοντας την Κυ-
ρήνη, μετά τη Βεγγάζη και την ελληνική 
Πεντάπολη. 
«Τότε, καλλιεργήσαμε μαζί, εδώ, ένα 

σπάνιο θεραπευτικό βότανο το «σίλφιο», 
το οποίο ονομάστηκε και το «χρυσάφι της 
Λιβύης». Στον 21ο αιώνα, λοιπόν, «χρυσά-

φι» των λαών μας είναι η ειρήνη, η συνερ-
γασία και η ευημερία», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός.
 

Α.Χ. ΝΤΜΠΕΪΜΠΑ: «ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΜΗ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ»
Ο πρωθυπουργός της Μεταβατικής Κυ-

βέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, 
Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, ανεβαίνο-
ντας στο βήμα για τις κοινές δηλώσεις του 
με τον Έλληνα πρωθυπουργό τον ευχαρί-
στησε για την επίσκεψή του αυτή.

Αναφέρθηκε όμως και στο ρόλο που 
έπαιξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη 
βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 
και Λιβύης. «Είμαστε ευτυχείς για τη βελ-
τίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χω-
ρών», είπε ο Λίβυος πρωθυπουργός. 
Τόνισε ότι υπάρχει μακρά ιστορία οικο-

νομικών και εμπορικών ακόμη και ανθρω-
πιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών 
και προσέθεσε: «Εργαζόμαστε για να 
βελτιώσουμε τις σχέσεις των δύο χωρών 
και σε αυτό το πλαίσιο ξανανοίγουμε την 
πρεσβεία στην Τρίπολη και υποδεχόμαστε 
το άνοιγμα του προξενείου. Ευελπιστούμε 
στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Λιβύης 
και Ελλάδας στον εμπορικό τομέα».
Αναφερόμενος στις σχέσεις της Λιβύης 

με την Τουρκία, ο κ. Ντμπεϊμπά τόνισε ότι 
«επιδιώκουμε τη βελτίωση των σχέσεων 
και ακόμα ενθαρρύνουμε τις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και 
Λιβύης – Τουρκίας για τον ορισμό των οι-
κονομικών ζωνών, για να συνεχιστεί η συ-
νεργασία στην περιοχή της Μεσογείου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. 
Ντμπεϊμπά επισήμανε πως η χώρα του 
επιδιώκει τις καλές σχέσεις μεταξύ όλων 
των χωρών της περιοχής και τόνισε πως 
μέσω κάθε συμφωνίας επιδιώκει το συμ-
φέρον της. 
«Φροντίζουμε τα συμφέροντα της χώ-

ρας μας, του λαού μας, όπως κάνει κάθε 
χώρα» είπε ολοκληρώνοντας.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΎ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΛΙΒΎΗ

«Θεμέλιο της νέας αφετηρίας στις 
σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης η πίστη  

στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας» 

Το πολιτικό 
παράδοξο που 

κρατάει στον αφρό 
την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη
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Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε 
φορά που οι ιμπεριαλιστές καπιταλι-

στές βρίσκονταν σε αδιέξοδο, ξεκινούσαν 
παγκόσμιους πολέμους. 
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σκότωσε πολ-

λούς Ευρωπαίους αγρότες, δίνοντας τη 
θέση τους στη μεταπολεμική βιομηχανική 
επέκταση. 
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανατίναξε 

ολόκληρη τη βιομηχανία, δίνοντας στους 
Αμερικανούς την ευκαιρία να κερδίσουν 
χρήματα για να την ανοικοδομήσουν. 

Συντάκτης: Χρυσούλα Μπουκουβάλα*

Στη δεκαετία του 1970, άρχισε να λεί-
πει το πετρέλαιο από τη βαριά βιομη-
χανία και να παθαίνει ασφυξία. Μόλις 
20 χρόνια αργότερα, η ΕΣΣΔ πέθανε 
και οι δυτικοί γύπες μαζεύτηκαν για να 
γιορτάσουν γύρω από το πτώμα της.  
Από το 2010 η μεγάλη οικονομική δύναμη 
του κόσμου είναι η Κίνα. 

Η Ρωσία είναι ανερχόμενη και στρατιω-
τικά ανίκητη, και ήταν καιρός να ξεκινήσει 
ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος. Ενάντια 
σε ποιον όμως; 

Η επίθεση στην Κίνα θα προκαλούσε μια 
εξαιρετικά περίπλοκη και παρατεταμένη 
περιφερειακή σύγκρουση που δε θα μπο-
ρούσε να συνεχιστεί, αν τα απαραίτητα 
εξαρτήματα γι’ αυτήν έπαυαν να κατα-
σκευάζονται στην ίδια την Κίνα. 

Η επίθεση στην Κίνα, θα έδινε παράλ-
ληλα στη Ρωσία την ευκαιρία, να μετα-
τρέψει μεγάλο μέρος της Ευρασίας σε 
φρούριο που θα ελεγχόταν από τη Ρωσία.  
Από την άλλη πλευρά, η επίθεση στη Ρω-
σία θα ήταν καθαρή αυτοκτονία, διότι οι 
ΗΠΑ θα εξαϋλώνονταν μέσα στα ίδια τα 
κέντρα αποφάσεών τους. Οι Αμερικανοί 
το γνωρίζουν καλά αυτό. Οι Ρώσοι το γνω-
ρίζουν. Και οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι οι 
Ρώσοι το γνωρίζουν, όπως και οι Κινέζοι. 
Εφόσον λοιπόν ο δυτικός ιμπεριαλιστι-

κός καπιταλισμός δεν μπορούσε πια να 
συνεχίσει να τυπώνει άλλο ανύπαρκτο 
χρήμα και απαιτούσε έναν Γ΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά η κατάσταση της παγκόσμι-
ας γεωπολιτικής εμπόδιζε τους ηγέτες του 
να τον ξεκινήσουν, ποια ήταν η λύση;
Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση της 

Τριμερούς Επιτροπής, του Ιδρύματος Ροκ-
φέλερ, του Φόρουμ του Νταβός και των 
υπόλοιπων οργανισμών των υπέρ-πλου-
σίων; Θα ξεκινούσατε έναν πόλεμο ενα-
ντίον των δικών σας ανθρώπων. Να τι θα 
κάνατε. 
Δε συμβαίνει λοιπόν καμιά τρομερά φο-

νική πανδημία, αλλά ο Τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, που τον κήρυξαν οι ίδιοι οι δυ-
τικοί ιμπεριαλιστές καπιταλιστές εναντίον 
μας, γιατί δεν μπορούσαν να επιτεθούν 
εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας. Και 
αυτός ο πόλεμος, όπως και ο Δεύτερος, 
επιβάλλει ως λογικό ό,τι θέλει ο Αρχηγός, 
δηλαδή οι ιμπεριαλιστές – καπιταλιστές, 
ακόμα και αν θέλουν 2 και 2 να κάνουν 5. 

Όπως οι Ναζί επέβαλλαν ως λογικό ό,τι 
ήθελε ο Χίτλερ, δηλαδή οι δυτικοί τοκο-
γλύφοι και βιομήχανοι που ήταν πίσω του.  

Εδώ ακριβώς έχουμε φτάσει σήμερα. 
Να γιατί:  

–Ανακοινώθηκε υποχρεωτικός εμβολια-
σμός για όλο το νοσηλευτικό προσωπικό 
στην Ιταλία. Το 40% που αρνείται να εμβο-
λιαστεί θα απολυθεί; Βάσει ποιας νομοθε-
σίας, εφόσον ο εμβολιασμός, ως ιατρική 
πράξη, απαγορεύεται να είναι υποχρεωτι-
κός; Μα γιατί έτσι θέλει ο Αρχηγός. 2+2=5.  
–Απαγορεύονται οι πασχαλινές λειτουργίες 
σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, ενώ στο 
μετρό οι άνθρωποι συνωστίζονται. 2+2=5.  

–Επιτρέπεται το ψάρεμα με ΙΧ σκάφος 
μέχρι 8 μέτρα, διότι ένας ερασιτέχνης 
ψαράς δε μεταδίδει τον κορωνοϊό. Από 
8,1 μέτρα και πάνω, ως διά μαγείας τον 
μεταδίδει, ακόμα κι αν ψαρεύει μόνος 
του. Άρα, τον μεταδίδει η γεωμετρία 
του σκάφους του. Μοναδική ανακάλυ-
ψη στην ιστορία της γεωμετρίας! 2+2=5.  
–Υποχρεωτική η μάσκα στην Ισπανία ακό-
μα και στο μπάνιο στη θάλασσα. Πώς κολ-
λάει κάποιος κορωνοϊό τους άλλους με 
ζέστη και μέσα στη θάλασσα ακόμα και 
όταν κολυμπάει μόνος του, ενώ νομπε-
λίστες και άλλοι διακεκριμένοι επιστή-
μονες λένε το εντελώς αντίθετο; 2+2=5.  

–Κατόπιν προσφυγής 83χρονου Γάλλου εμ-
βολιασμένου πολίτη, απόφαση του Γαλλι-
κού Συμβουλίου του Κράτους απαγορεύει 
τα ταξίδια ακόμα και στους πλήρως εμ-
βολιασμένους. Σε όποια άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα γίνει αντίστοιχη προσφυγή, οι δικα-
στές έχουν λάβει εντολή να απαγορεύσουν 
τις μετακινήσεις και στους πλήρως εμβο-
λιασμένους. Τότε γιατί να εμβολιάζεται ο 
κόσμος και μάλιστα με πειραματικά εμβό-
λια; Μα γιατί έτσι θέλει ο Αρχηγός. 2+2=5.  
–Οι ξένοι τουρίστες και οι λαθρέποικοι 
απ’ όλο τον κόσμο μπορούν να έρχονται 
στην Ευρώπη, οι πρώτοι ακόμα και με 
πλαστά τεστ που αγοράζουν στο διαδί-
κτυο, και οι δεύτεροι χωρίς καμία προϋ-
πόθεση εισόδου, ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες απαγορεύεται να μετακινούνται 
μέσα στις ίδιες τους τις χώρες. 2+2=5.  

–15 γιατροί και νοσηλευτές του νοσο-
κομείου Γεννηματάς εμβολιασμένοι 
και με τις δύο δόσεις, βρέθηκαν θε-
τικοί στον κορωνοϊό. Άρα τα εμβόλια 
δεν εμποδίζουν τη μετάδοση του ιού. 
Γιατί τα έκαναν; Μα γιατί εξαπατήθη-
καν από τον Αρχηγό, αν και ως ειδικοί 
της υγείας δε δικαιολογούνται. 2+2=5.  
–Χιλιάδες Ευρωπαίοι νέοι που ήταν 
έγκλειστοι επί μήνες, αλλά τα κρούσμα-
τα αντί να μειώνονταν, αυξάνονταν, μη 
αντέχοντας άλλο την κοροϊδία και την 
προκλητική συμπεριφορά των πολιτικών 
που μετακινούνταν ελεύθερα, ξεχύθηκαν 
στα πάρκα και στις πλατείες των μεγάλων 
πρωτευουσών, αλλά χτυπήθηκαν ανη-
λεώς από τα ΜΑΤ, γιατί ο Αρχηγός θέλει 

να πεθάνουν από την ανεργία και τους 
εγκλεισμούς. 2+2=5. 
Είναι ολοφάνερο, ότι οι δυτικοί ιμπερια-
λιστές – καπιταλιστές δείχνουν το απο-
κρουστικό και σατανιστικό τους πρόσωπο, 
διατάσσοντας όλους τους πολιτικούς της 
Δύσης να επιτίθενται λυσσωδώς στους 
ίδιους τους λαούς τους. Οι περισσότεροι 
τους υπακούν. 

Μας κυβερνούν λοιπόν εγκληματικές 
συμμορίες του κοινού ποινικού δικαίου, 
που έχουν πλέον αποκαλυφθεί, χάρη στη 
διάδοση της πληροφορίας από το διαδί-
κτυο. 
Απατεώνες, ραδιούργοι, ληστές, εκβια-

στές, παιδεραστές, κτηνοβάτες, ανώμα-
λοι και σατανιστές των κάθε λογής Στοών, 
αποφασίζουν ψυχρά πόσα δισεκατομμύ-
ρια ανθρώπους θα σκοτώσουν για να μη 
χάσουν τα δικά τους προνόμια. 
Αν θέλουμε να βγούμε ζωντανοί, πρέπει 

να τους ανατρέψουμε, δείχνοντας γενι-

κευμένη πολιτική ανυπακοή με κάθε μέ-
σον. Εδώ και τώρα.  

 
*Η Χρυσούλα Μπουκουβάλα γεννήθηκε 
το 1962 στον Πειραιά. Σπούδασε γραφι-
κές τέχνες και ζωγραφική στην Αθήνα και 
εργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής 
σε πολλά περιοδικά και διαφημιστικές 
εταιρείες. 
Το 1991 έφυγε για τις Βρυξέλλες, όπου 

ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. 
Ασχολείται με τη σχεδίαση και παραγω-

γή εκδόσεων και σχεδιάζει εξώφυλλα βι-
βλίων. Έχει πτυχίο αγωνιστικής ιστιοπλο-
ΐας κι έχει ταξιδέψει στα περισσότερα 
νησιά του Αιγαίου, καθώς και στη Μάγ-
χη. Το πρώτο μυθιστόρημά της με ήρωα 
το Νικόλα Θαλασσάκη «Οι πειρατές των 
Κυκλάδων» τιμήθηκε με το Βραβείο Κα-
λύτερου Θαλασσινού Μυθιστορήματος 
του 20ού Πανελλήνιου Συμποσίου Ποίη-
σης και Πεζογραφίας.
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 
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FIX IT!
DON’T REPLACE IT!

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ASPHALT  

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION
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Σαφή τοποθέτηση υπέρ της Ελλάδας 
στο μεταναστευτικό αλλά και κατά 

των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας 
έναντι τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύ-
πρου, έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από 
την Άγκυρα, μετά τη συνάντηση που είχαν 
την Τρίτη 6 Απριλίου, μαζί με τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, 
με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν.

Νίνα Μελισόβα
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό που 
αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα των 
συζητήσεων με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, 
είπε ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 
παραμένει ισχυρή και αναμένουμε από 
την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις 
της, που περιλαμβάνουν την πρόληψη 
παράνομων αναχωρήσεων, καθώς και την 
επανεκκίνηση επιστροφών από τα ελληνι-
κά νησιά στην Τουρκία, χωρίς καμία καθυ-
στέρηση.
«Ήρθαμε στην Τουρκία για να δώσουμε 

μια ώθηση στις σχέσεις μας και απ’ αυτή 
την άποψη είχαμε μια ενδιαφέρουσα συ-
νομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν», είπε 
η πρόεδρος της Επιτροπής, δίνοντας το 
κλίμα της συνάντησης, κατά την οποία 
συζητήθηκαν σε βάθος τέσσερις τομείς 
θεμάτων, «στα οποία η ΕΕ και η Τουρκία 
θα έχουν αμοιβαίο όφελος αν συνεργα-
στούν».

Ο πρώτος τομέας είναι η ενίσχυση των 
οικονομικών δεσμών. Η ΕΕ είναι ο πρώτος 
εταίρος της Τουρκίας στις εξαγωγές και τις 
εισαγωγές, οι ευρωπαϊκές εταιρίες είναι 
σοβαρή πηγή επενδύσεων στην Τουρκία.

Ως προς την Τελωνειακή Ένωση, η πρό-
εδρος της Κομισιόν είπε ότι «για να ενι-
σχύσουμε περαιτέρω το εμπόριο πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που 
αναμφίβολα έχουμε στην εφαρμογή της 
τελωνειακής ένωσης» και προσέθεσε ότι 

«θα εργαστούμε για να εκσυγχρονίσουμε 
το πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης που 
είναι μοναδικό, με καινοτόμο τρόπο αλλά 
να ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία 
μας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εστι-
άζοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετά-
βαση».

Ως δεύτερο τομέα συζήτησης ανέφερε 
το διάλογο υψηλού επιπέδου. Με πρώτο 
θέμα την κλιματική αλλαγή και τις συνέ-
πειές της και τη δημόσια υγεία, σχετικά με 
την οποία συζήτησαν για την πρόοδο των 
εμβολιασμών, τις μεταλλάξεις αλλά και το 
ψηφιακό πιστοποιητικό.
Τρίτο αντικείμενο συζήτησης, σύμφωνα 

με την κ. φον ντερ Λάιεν, είναι η ανεύρε-
ση τρόπων εκ μέρους της Κομισιόν για την 
ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών 
και για την κινητικότητα. 

Σημείωσε δε τη συμμετοχή της Τουρκί-
ας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το 
Εράσμους+ και το Horizon που αποδεί-
χθηκαν πολύ χρήσιμα στο παρελθόν και 
όπως τόνισε «θέλουμε να τα επεκτείνου-
με τα προσεχή χρόνια προς όφελος και 
των δύο».

 
ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΧΩΡΙΣ  

ΚΑΜΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Ο τέταρτος τομέας συζήτησης, αφορού-

σε τους πρόσφυγες και εν γένει το μετα-
ναστευτικό. Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 
2016 παραμένει σε ισχύ, είπε η πρόεδρος 
της Επιτροπής, με θετικά αποτελέσματα, 
αλλά προσέθεσε ότι πρέπει να αντιμετω-
πιστεί το trafficking και το λαθρεμπόριο. 
Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις υπο-

χρεώσεις της Τουρκίας, λέγοντας ότι ανα-
μένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της, περιλαμβανομένης της 
πρόληψης παράνομων αναχωρήσεων, 
καθώς και την επανεκκίνηση επιστροφών 
από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, χω-
ρίς καμία καθυστέρηση.
«Αυτό για μας είναι κρίσιμης σημασίας 

και θα είναι ένα σημαντικό δείγμα καλής 
θέλησης ότι η συνεργασία μας στο μετα-
ναστευτικό λειτουργεί», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Από την πλευρά μας, τόνισε, θα συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες 
προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες, με την εκπαίδευση 
και την υγεία να αποτελούν προτεραιό-
τητες αλλά και προκειμένου να δοθούν 
καλύτερες ευκαιρίες για τη ζωή των προ-
σφύγων. 
«Δεσμεύομαι να συνεχίσω τη χρηματο-

δότηση της ΕΕ γι’ αυτά τα θέματα και η 
στήριξή μας είναι ένδειξη αλληλεγγύης 
προς την Τουρκία και επένδυση προς τη 
σταθερότητα», είπε επίσης η κ. φον ντερ 
Λάιεν, προσθέτοντας ότι αυτά απασχο-
λούν και άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος 
και η Ιορδανία. Η Ευρωπαία αξιωματού-
χος δεσμεύτηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα 
κάνει σύντομα πρόταση με βάση αυτές τις 
αρχές.

 
Η ΕΕ ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  

ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ «ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ  

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ»
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν, τόσο η πρό-

εδρος της Επιτροπής όσο και ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις τελευ-
ταίες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, για τις οποίες εξέφρα-
σαν «βαθιά ανησυχία».
«Υπογράμμισα πολύ καθαρά, ότι ο σεβα-

σμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το 
κράτος δικαίου είναι κρίσιμης σημασίας 
για την ΕΕ. Αυτό αποτελεί μέρος της σχέ-
σης μας και πρέπει να γίνονται σεβαστοί 
οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, όπως η χώρα έχει δεσμευτεί 
ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης», είπε για το θέμα η πρόεδρος 
της Κομισιόν και έκανε ιδιαίτερη μνεία για 
την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Συν-

θήκη της Κωνσταντινούπολης που αφορά 
την προστασία των γυναικών και των παι-
διών από τη βία. «Αυτό είναι λάθος σημά-
δι αυτή τη στιγμή», είπε και προσέθεσε 
κλείνοντας τη δήλωσή της ότι η ΕΕ δε θα 
σταματήσει να επισημαίνει τις αρνητικές 
εξελίξεις και αυτό ισχύει και «για τις μονο-
μερείς πράξεις έναντι των κρατών μελών 
της ΕΕ όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος».
«Προσβλέπουμε τέλος σε μια έντιμη 

συνεργασία και αυτό σημαίνει ότι μας 
επιτρέπει να ενισχύσουμε ότι μας φέρ-
νει πιο κοντά αλλά για να είμαστε πολύ 
ειλικρινείς να αντιμετωπίσουμε και τι μας 
χωρίζει», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν προ-
σθέτοντας μια νότα αισιοδοξίας ότι «επι-
θυμούμε να πάμε μπροστά για καλύτερες 
σχέσεις στο μέλλον αλλά είμαστε στην 
αρχή αυτού του δρόμου».

 
ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ: «Η ΕΕ ΘΕΛΕΙ ΣΤΑΘΕΡΟ  

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Απλώνουμε το χέρι μας με τη θετική μας 
ατζέντα και είναι στο χέρι της Τουρκίας να 
αδράξει αυτή την ευκαιρία με σταθερό και 
ισχυρό τρόπο, είπε από την πλευρά του ο 
Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας την προσδοκία 
να καταγραφεί πρόοδος στη σύνοδο του 
Ιουνίου. 
Ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στην Αν. Μεσό-

γειο λέγοντας ότι η ΕΕ θέλει σταθερό και 
ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή και 
αμοιβαία επωφελή και θετική σχέση με 
την Τουρκία. Καλωσόρισε τις διερευνητι-
κές επαφές μεταξύ της Ελλάδας και της 
Τουρκίας, καθώς και την επικείμενη συνά-
ντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών 
στην Τουρκία.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τα 
περιφερειακά θέματα, είπε ότι οι διαφο-
ρές παραμένουν αλλά αναδύονται νέες 
ευκαιρίες για ειρήνη και σταθερότητα 
και ιδίως στη Λιβύη. «Στείλαμε ένα κρίσι-
μο μήνυμα σχετικά μ’ αυτό, όλα τα ξένα 
στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν 
από το λιβυκό έδαφος», είπε ο κ. Μισέλ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΗΓΕΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΎΤΙΚΟ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ  
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΎΡΚΙΑΣ

Σαφή μηνύματα 
υπέρ της Ελλάδας 

και της Κύπρου

Ο τρίτος 
παγκόσμιος 

πόλεμος  
και η λογική  
του 2+2=5
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.
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4901 Notre Dame
Laval, Qc.
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EMMANUEL & STAVROS 

REVELAKIS
“Two generations to serve you better”
EMMANUEL REVELAKIS
Certified Real Estate Broker
514 995-3115  | revel@sympatico.ca

STAVROS REVELAKIS B.A.
Real Estate Broker
514 572-2681  | stavrosrevelakis@gmail.com

$749,000
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11285 DROUART 2357 VICTOR DORE 1888-1892 100E AVENUE

222a-222c Rue Leduc, Sainte-Thérèse, Québec 

BUYING OR

SELLING?
We will get you RESULTS!
Call us for all your Real Estate needs

222a-222c Rue Leduc 
Sainte-Thérèse, Qc
Semi-detachedl cottage
Great condition!

WWW.REVELAKIS.COM
1185 Bernard Ouest, Outremont, Quebec, H2V 1V5

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματο-
ποίησε μια ερευνητική ομάδα, αλλά-

ζουν όλα όσα ξέραμε σχετικά με το πως 
το ηλιακό φως αδρανοποιεί τον κορωνοϊό, 
καθώς βρήκε ότι υπάρχει σημαντική δια-
φορά μεταξύ της νεότερης θεωρίας και 
των προηγούμενων αποτελεσμάτων της 
έρευνας.

Ειδικότερα, ο Paolo Luzzatto-Fegiz, μη-
χανικός στη Σχολή Santa Barbara του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, μαζί με 
τους συναδέλφους του, παρατήρησε ότι ο 
κορωνοϊός απενεργοποιήθηκε οκτώ φο-
ρές ταχύτερα σε πειράματα σε σύγκριση 
με το χρόνο που είχε προβλέψει ένα θεω-
ρητικό μοντέλο.
Σχολιάζοντας τη θεωρία, ο Luzzatto-Fegiz 

είπε ότι υποθέτει, πως η αδρανοποίηση 
συμβαίνει επειδή η ακτινοβολία UVB χτυ-
πάει το RNA του ιού, παραλύοντάς το. 
Ωστόσο, πρόσθεσε, η ασυμφωνία μετα-

ξύ θεωρητικού μοντέλου και πειραμάτων 
δείχνει κάτι περισσότερο και, αν το κατα-
λάβουμε, μπορεί να βοηθήσει στη διαχεί-
ριση της πανδημίας COVID-19.

ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ  
ΤΟ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ
Το υπεριώδες μέρος του φάσματος (υπε-

ριώδες φως) απορροφάτε εύκολα από συ-
γκεκριμένες βάσεις νουκλεϊκών οξέων στο 
RNA και στο DNA. Αυτό μπορεί να κάνει 
αυτές τις βάσεις να προσκολληθούν με 
τρόπους που είναι δύσκολο να διορθω-

θούν. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι μορφές 
υπεριώδους φωτός ίδιες. Η ακτινοβολία 
UVA (δηλαδή τα μεγαλύτερα κύματα UV) 
δεν έχει επαρκή ενέργεια για να προκαλέ-
σει προβλήματα. 

Αντιθέτως, τα κύματα UVB (δηλαδή τα 
μεσαίας εμβέλειας κύματα του ηλιακού 
φωτός) είναι κυρίως υπεύθυνα για την κα-
ταστροφή των βακτηρίων και για τον κίν-
δυνο ηλιακής βλάβης των κυττάρων.

Εν τω μεταξύ, η ακτινοβολία UVC (μικρής 
εμβέλειας κύματα) έχει βρεθεί ότι είναι 
αποτελεσματική προστασία από ιούς, 
όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, ακόμη και 
όταν ο ιός είναι εγκλωβισμένος σε ανθρώ-
πινα υγρά. 
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη μελέτη, 

αυτός ο τύπος υπεριώδους ακτινοβολίας 
δεν έρχεται συνήθως σε επαφή με την 
επιφάνεια της Γης και αυτό οφείλεται στο 
στρώμα του όζοντος.

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΤΗΝ  
ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τη συν-συγγραφέα της 
μελέτης, Julie McMurry, από το Πανε-
πιστήμιο του Όρεγκον, «τα κύματα UVC 
είναι ιδανική ακτινοβολία για νοσοκο-
μεία». Ωστόσο, σε άλλα περιβάλλοντα, 
όπως σε κουζίνες ή στο μετρό, τα κύματα 
UVC θα αλληλοεπιδρούσαν με σωματίδια 
για να δημιουργήσουν επικίνδυνο όζον.
Το 2020, μια ερευνητική μελέτη που δη-

μοσιεύθηκε στο περιοδικό The Journal of 

Infectious Diseases, κατέδειξε τις επιπτώ-
σεις του υπεριώδους φωτός στον ιό SARS-
CoV-2. Βρήκαν ότι ο κορωνοϊός απενερ-
γοποιήθηκε όταν εκτέθηκε στο ηλιακό 
φως για 10 έως 20 λεπτά. 

Οι ερευνητές της μελέτης συμπέραναν, 
ότι το φυσικό φως του ήλιου μπορεί να 
είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό 
μέσο για μη πορώδεις επιφάνειες.
Στη νέα μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε 

στο ίδιο περιοδικό, η ομάδα του Luzzatto-
Fegiz συνέκρινε τα αποτελέσματα με μια 
θεωρία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
το ηλιακό φως πέτυχε την αδρανοποίηση 
του κορωνοϊού. Ως αποτέλεσμα, είδαν ότι 
τα μαθηματικά δε συνέβαλαν σε αυτό. 

Ειδικότερα, η μελέτη διαπίστωσε ότι ο 
κορωνοϊός SARS-CoV-2 ήταν τρεις φορές 
πιο ευαίσθητος στο υπεριώδες φως του 
ήλιου σε σύγκριση με τη γρίπη Α. 
Συγκεκριμένα, το 90% των σωματιδίων 

του κορωνοϊού αδρανοποιούνται μετά 
από μόλις 50% χρονικής έκθεσης στο ηλι-
ακό φως (μεσημεριανές ώρες, το καλο-
καίρι) σε σχέση με τη γρίπη Α.

«ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ»  
ΚΥΤΤΑΡΑ RNA
Οι περιβαλλοντικοί υπολογισμοί, που 

πραγματοποίησε μια διαφορετική ερευ-
νητική ομάδα, κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι τα μόρια RNA του SARS-CoV-2 
καταστρέφονται φωτοχημικά απευθείας 
από τις ακτίνες ηλιακού φωτός. Αυτό επι-
τυγχάνεται πιο έντονα από τα μικρότερα 
μήκη κύματος, όπως τα UVB και UVC. 
Καθώς η ακτινοβολία UVC δε φτάνει 

στην επιφάνεια της Γης, οι συγγραφείς 
της μελέτης βασίζουν τους υπολογισμούς 
τους σχετικά με την έκθεση στο φως του 
περιβάλλοντος στο μεσαίο κύμα του φά-
σματος UV.

Ο Luzzatto και οι συνάδελφοί του έγρα-
ψαν, ότι η πειραματική αδρανοποίηση 
του ιού στο σάλιο είναι περισσότερο από 
οκτώ φορές πιο γρήγορη από ό,τι θα περί-
μενε κανείς θεωρητικά. 
Ως εκ τούτου, ο Luzzatto σχολίασε ότι «οι 

επιστήμονες δεν έχουν ακόμη ιδέα τι συμ-
βαίνει!».
Οι ερευνητές της μελέτης υποψιάζονται, 

ότι είναι πιθανό πως, αντί να επηρεάζει 
άμεσα το RNA, η υπεριώδης ακτινοβολία 
UVA μπορεί να αλληλοεπιδρά με μόρια 
στο σάλιο με τρόπο που επιταχύνει την 
αδρανοποίηση του ιού.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
Κάτι παρόμοιο έχει παρατηρηθεί στην 

επεξεργασία λυμάτων, όπου υπάρχει 
αντίδραση από την ακτινοβολία UVA μαζί 
με άλλες ουσίες για την παραγωγή μορί-
ων που επηρεάζουν τους ιούς. 

Εάν η UVA μπορεί να συνδεθεί για την 
καταπολέμηση της COVID-19, οι χαμηλού 
κόστους και ενεργειακά αποδοτικές πηγές 
φωτός γι’ αυτό το μήκος κύματος, μπορεί 
να είναι χρήσιμες για την ενίσχυση των 
συστημάτων φιλτραρίσματος αέρα με συ-
γκριτικά χαμηλό κίνδυνο για την ανθρώπι-
νη υγεία.

Αναφερόμενος στα ευρήματά τους, ο 
Luzzatto-Fegiz κατέληξε στο συμπέρασμα, 
ότι η ανάλυσή τους επισημαίνει την ανά-
γκη για περισσότερα πειράματα επάνω 
στις επιδράσεις συγκεκριμένων μηκών 
κύματος φωτός ξεχωριστά, καθώς και της 
μέσης σύνθεσης.
Τέλος, με την ικανότητα του κορωνοϊ-

ού να παραμένει αιωρούμενος για πα-
ρατεταμένες χρονικές περιόδους, το 
ασφαλέστερο μέσο για την αποφυγή 
της COVID-19 σε περιοχές όπου υπάρχει 
έξαρση, εξακολουθεί να είναι η χρήση μά-
σκας και η τήρηση κοινωνικής απόστασης. 
© PRO NEWS

ΕΔΩ Η ΜΕΛΕΤΗ  
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
Simulated Sunlight Rapidly 
Inactivates SARS-CoV-2 on 
Surfaces | The Journal of 
Infectious Diseases | Oxford 
Academic (oup.com)

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ο ήλιος αδρανοποιεί 
κατά 90% τον ιό μέσα 
σε 10 έως 20 λεπτά!

Τα μόρια RNA του SARS-CoV-2 
καταστρέφονται φωτοχημικά απευθείας 

από τις ακτίνες ηλιακού φωτός
Δέκα τρεις μήνες μετά την έναρξη της 

Πανδημίας Covid-19, ο κόσμος εξα-
κολουθεί να είναι διχασμένος για πολλά 
θέματα. Από την προέλευση του ιού, έως 
την εμπιστοσύνη στα εμβόλια αλλά και 
τη διαχείριση της Πανδημίας από τις Πα-
γκόσμιες Κυβερνήσεις.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ 
Συντάκτης: Αντώνης Μπότσικας

Και όμως, υπάρχουν πηγές που ξεκαθα-
ρίζουν τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Στην 
προκειμένη περίπτωση, τι ισχύει με τους 
εμβολιασμούς και αν θα μπορούσαν να 
είναι υποχρεωτικοί ή όχι. Άλλο αν τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ «αποφεύγουν» να τα… 
μοιραστούν με την κοινή γνώμη.
Στα ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ ψάξαμε 

και βρήκαμε ένα ΨΗΦΙΣΜΑ – ΝΤΟΚΟΥ-
ΜΕΝΤΟ της Ε.Ε., το οποίο μάλιστα έχει… 
σφραγίδα και υπογραφή από τις 27 Ια-
νουαρίου 2021. Και όμως, ΚΑΝΕΝΑ μεγά-
λο ΜΜΕ δεν το παρουσίασε στην κοινό-

τητα. Τουλάχιστον στην Ευρώπη – Ελλάδα 
που είναι και οι πλέον… ενδιαφερόμενοι. 
Το ψήφισμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 
2021 και αριθμό 2361, έχει τίτλο στα ελ-
ληνικά «Εμβόλια Covid-19: Δεοντολογι-
κά, νομικά και πρακτικά ζητήματα».
Στην 5η συνεδρίαση της Συνέλευσης με 

αριθμό εγγράφου 15212, η έκθεση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με εισηγή-
τρια την κα Jennifer De Temmerman ανα-
φέρει μεταξύ άλλων (το κείμενο εγκρίθη-
κε από τη Συνέλευση στις 27-1-2021) ότι:
«Τα μέτρα δημόσιας υγείας που απαι-

τούνται για την καταπολέμηση της Παν-
δημίας έχουν καταστρέψει την παγκόσμια 
οικονομία, δημιουργώντας ανισότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη και προκα-
λώντας ανεργία, οικονομική παρακμή και 
φτώχεια», ενώ στη συνέχεια αφού θεω-
ρεί απολύτως θετικό νέο την έλευση των 
εμβολίων, σημειώνει ωστόσο ότι, «τα 
ταχέως ανεπτυγμένα, ασφαλή και αποτε-

λεσματικά εμβόλια δεν αποτελούν άμεση 
πανάκεια».
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο γε-

γονός ότι «τα εμβόλια αναμφίβολα δε 
θα είναι επαρκή ώστε να μειώσουν τα 
ποσοστά μόλυνσης αυτό το χειμώνα, ιδί-
ως όταν ληφθεί υπόψη ότι η ζήτηση ξε-
περνά κατά πολύ την προσφορά σε αυτό 
το σημείο. Οπότε, αυτό που ονομάζουμε 

“φυσιολογική ζωή” δε θα ξαναρχίσει στην 
καλύτερη περίπτωση στα μέσα ή στο τέ-
λος του 2021 το νωρίτερο».

Επίσης, για τα εμβόλια η έκθεση της ΕΕ 
αναφέρει, ότι «η ταχύτητα με την οποία 
αναπτύσσονται τα εμβόλια πιθανόν να 
αποτελέσει δύσκολη πρόκληση για την 
καταπολέμηση της οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης σε αυτά», ενώ το… καλύτερο 
υπογραμμίζεται στην παράγραφο 7.3.1 
και 7.3.2, στις οποίες αναφέρει ρητά ότι:  
«Η ΕΕ και τα κράτη – μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε: 
1| Οι πολίτες να ενημερώνονται ότι ο 

εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και 
ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνι-

κά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν 
δεν το επιθυμεί ο ίδιος.
2| Να εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν υφί-

σταται διακρίσεις επειδή δεν έχει εμβο-
λιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την 
υγεία ή δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί.

Καταλήγοντας, η Συνέλευση επιβεβαι-
ώνει ότι «ως ακρογωνιαίοι θεσμοί της 
δημοκρατίας, τα κοινοβούλια πρέπει να 
συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον τρι-
πλό ρόλο τους στην εκπροσώπηση, τη 
νομοθεσία και την εποπτεία σε συνθήκες 
πανδημίας. Ως εκ τούτου, η Συνέλευση 
καλεί τα κοινοβούλια να ασκήσουν αυτές 
τις εξουσίες, ανάλογα με την περίπτωση, 
και όσον αφορά την ανάπτυξη, την κατα-
νομή και τη διανομή εμβολίων Covid-19».

Για την υπογραφή:  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΔΩ:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html  
ή ΕΔΩ

https://www.quotidianosanita.it/allegati/
allegato3318432.pdf

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ|Ο Λευκός Οίκος δήλωσε 
την Τρίτη 6 Απριλίου, ότι δε θα επιβάλει 
διαβατήριο υγείας στους Αμερικανούς 
για να δείξει ότι έχουν εμβολιαστεί κατά 
του COVID-19, ενώ τονίζει ότι ο ιδιωτικός 
τομέας είναι ελεύθερος να κινηθεί προς 
αυτή την ιδέα.
«Η κυβέρνηση δεν υποστηρίζει και δε θα 

υποστηρίξει ένα σύστημα, που απαιτεί 
από τους Αμερικανούς να διαθέτουν πι-
στοποιητικό», δήλωσε η εκπρόσωπος του 
Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη (φωτ.).
«Δε θα υπάρχει ομοσπονδιακή βάση 

δεδομένων για εμβολιασμούς, ούτε ομο-
σπονδιακή υποχρέωση που θα απαιτεί 
από όλους να αποκτήσουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού», πρόσθεσε, στην καθημε-
ρινή της συνέντευξη Τύπου.
«Το ισχυρότερο ενδιαφέρον γι αυτή την 

ιδέα προέρχεται από ιδιωτικές εταιρείες, 
που επιθυμούν να ανοίξουν ξανά τους χώ-
ρους, όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώ-
πων θα μπορεί να πηγαίνει σε γήπεδα ή 
θέατρα», συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Η νέα κυβέρνηση του Τζον Μπάιντεν θα 
δημοσιεύσει «συμβουλές» με «σημαντι-
κές απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν 
οι Αμερικανοί, ιδίως σχετικά με τα προ-
σωπικά δεδομένα, την ασφάλεια ή τις δι-
ακρίσεις».
«Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυ-

βέρνησης, το ενδιαφέρον μας είναι απλό, 
και αυτό είναι ότι τα προσωπικά δεδο-
μένα και τα δικαιώματα των Αμερικανών 
πρέπει να προστατεύονται και, επομένως, 
ότι αυτά τα συστήματα δε χρησιμοποιού-
νται κατά των ανθρώπων με αθέμιτο τρό-
πο», δήλωσε η Jen Psaki.
Αρκετές χώρες έχουν εφαρμόσει ή σκέ-

φτονται να δημιουργήσουν ένα «διαβα-
τήριο υγείας» που να δείχνει ότι ένα άτο-
μο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η επανάλη-
ψη μεγάλων συγκεντρώσεων και ταξιδιών.

Ωστόσο, η ιδέα προκάλεσε έντονη κριτι-
κή και ανησυχίες σχετικά με πιθανές δια-
κρίσεις και την προστασία των ιδιωτικών 
δεδομένων.| © Journal de Montreal

ΛΕΎΚΟΣ ΟΙΚΟΣ:  
«ΟΧΙ»  

στο διαβατήριο 
εμβολιασμού  

στις ΗΠΑ!

Το «κρυφό» ψήφισμα της 
Ε.Ε. που ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό!
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Υγεία και Διατροφή
Ακόμα και 10 λεπτά ήπιας σωματικής 

άσκησης ενισχύουν τη μνήμη
Καθώς μεγαλώνουμε, η μνήμη μας γίνεται όλο και λιγότερο αξιόπιστη. Αν και αυτό θεωρείται ένα αναπό-

φευκτο μέρος της διαδικασίας γήρανσης, οι επιστήμονες θέλουν να κατανοήσουν πώς θα μπορούσαμε να 
περιορίσουμε αυτή την εξασθένιση.

Καθώς γερνάμε, η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε τη γνωστική εξα-
σθένιση, είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ο ιππόκαμπος, η εγκεφαλική δομή που βρίσκεται στον κρο-

ταφικό λοβό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές, που προσπαθούν να κατανοήσουν το 
πρόβλημα αυτό.

Ζωτικός για τη μάθηση και τη μνήμη, ο ιππόκαμπος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο 
στρες και, καθώς μεγαλώνουμε, είναι μια από τις πρώτες περιοχές που επηρεάζονται 
αρνητικά. Στη νόσο του Αλτσχάιμερ, αυτή η επιδείνωση είναι ακόμα πιο εμφανής.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ
Στο παρελθόν, οι μελέτες έχουν αποκαλύψει, ότι η άσκηση μπορεί να ενισχύσει ορι-

σμένες πλευρές της γνωστικής ικανότητας και να βελτιώσει τη μνημονική επίδοση. 
Επιπροσθέτως, οι ενήλικες που είναι πιο δραστήριοι σωματικά, τείνουν να παρουσιά-

ζουν αυξημένη ιπποκάμπεια λειτουργία.
Για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε γιατί η άσκηση ωφελεί τον ιππόκαμπο και την επί-

δοση της μνήμης, ορισμένοι επιστήμονες διερωτήθηκαν, αν η σωματική δραστηριότητα 
ενεργοποιεί την ανάπτυξη των νέων εγκεφαλικών κυττάρων στον ιππόκαμπο (γνωστή 
ως νευρογένεση). Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο και γι’ αυτό, οποιο-
δήποτε όφελος στην εγκεφαλική υγεία χρειάζεται και κάποιο χρόνο για να γίνει εμφανής.

Πρόσφατα, όμως, μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine και από 
το Πανεπιστήμιο της Tsukuba στην Ιαπωνία, «έτρεξε» κάποια πειράματα, για να διερευ-
νήσει αν η άσκηση μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη σε συντομότερο χρόνο: λεπτά, αντί για 
μέρες ή εβδομάδες. Οι ερευνητές εξηγούν, ότι είναι δυνατό η εγκεφαλική ανάπτυξη των 
κυττάρων να ενεργοποιείται από την άσκηση, αλλά ίσως να υπάρχει ένας συντομότερος 
μηχανισμός, που να εμπλέκεται παράλληλα στη διαδικασία. Θέλησαν λοιπόν να εντοπί-
σουν, κάθε μετρήσιμη βελτίωση στην εγκεφαλική δραστηριότητα, σε σχέση με τη μνήμη, 
στα λίγα πρώτα λεπτά μετά από ήπια γυμναστική.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 36 υγιείς νεαροί ενήλικες συμμετέχοντες 

ασκήθηκαν για μόνο 10 λεπτά (γυμναστική ήπιας έντασης). Στη συνέχεια, 
η ομάδα χρησιμοποίησε λειτουργική μαγνητική τομογραφία υψη-
λής ανάλυσης για τη διάκριση οποιασδήποτε αλλαγής στην εγκε-
φαλική δραστηριότητα.

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Η νευροαπεικόνιση παρουσίασε βελτιωμένη συνδεσιμότητα 
ανάμεσα στην οδοντωτή έλικα, που είναι μέρος του ιππόκα-
μπου και πιστεύεται ότι παίζει ένα ρόλο στην αποθήκευση 
της επεισοδιακής μνήμης, και σε περιοχές του φλοιού, που 
εμπλέκονται στη λεπτομερή επεξεργασία της μνήμης.

Επιπλέον, όταν οι ερευνητές χορήγησαν στους συμμε-
τέχοντες ένα τεστ ανάκλησης μνήμης, η αυξημένη συν-
δεσιμότητα συσχετίστηκε με βελτιωμένη μνημονική 

επίδοση. Η 10λεπτη περίοδος άσκησης παρουσίασε 
αποτελέσματα αμέσως μετά το τέλος της. 

Συμπερασματικά λοιπόν, την επόμενη φορά που 
θα έχετε ξεχάσει πού βάλατε τα κλειδιά σας, 

μπορεί να αξίζει να δοκιμάσετε 10 λεπτά γιό-
γκα. Το σίγουρο είναι ότι μόνο οφέλη θα σας 
χαρίσουν.
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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.

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 12 avril au dimanche 18 avril 2021 · from monday april 12th to sunday april 18th 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

PÂTES ALIMENTAIRES 
LORI

Pasta
500g*

*Sans gluten, biologique, 
nidi, fusilli trois couleurs 

ou farfalle exclues

PÂTE DE TOMATES KYKNOS
Tomato Paste

369ml

LENTILLES ESTON OU VERTES LAIRD
GREENWORLD

Lentils
907g

FROMAGE RÂPÉ MIZITHRA
Grated Cheese

13.21/kg

GRÈCE

FROMAGE AU LAIT DE BREBIS 
ET CHÈVRE KASSERI

ÂGÉ 12 MOIS
Cheese

19.82/kg

GRÈCE

GRÈCE

BROCHETTES DE POULET OU PORC 
FRAIS MARINÉES
Fresh Marinates Chicken or Pork Skewers
approx. 80g

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut Pieces

454g ou 11.00/kg

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE 
GRECQUE OROS

Greek Extra Virgin Olive Oil
3L

PALETTE DE VEAU DE LAIT FRAIS
Fresh Milk-Fed Veal Blade Roast

11.00/kg

CREVETTES CRUES
DÉCORTICAGE ÉCLAIR
EZ Peel Raw Shrimps
31/40

SAC DE 2LBS

RAISINS ROUGES
SANS PÉPINS

Red Seedless Grapes
3.28/kg

MELON DE MIEL
Honeydew

TOMATES DE SERRE
Hothouse Tomatoes

1.96/kg

COURGETTES VERTES
Green Zucchini

1.32/kg

JUMBO
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η παράξενη πηγή έμπνευσης πίσω από  
τα διασημότερα παπούτσια τρεξίματος
Το πρωινό που απόλαυσε ο συνιδρυτής της κορυφαίας εταιρείας αθλητικών ειδών στάθηκε η αφορμή

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δεν 
υπήρχαν Air Jordans ή Just Do It. Η 

Nike δεν ήταν καν η Nike. Ήταν μια μικρή 
εταιρεία με την επωνυμία Blue Ribbon 
Shoes, που ιδρύθηκε από έναν πρώην 
φοιτητή – δρομέα και τον προπονητή 
του, στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, Bill 
Bowerman.
Ούτε και ο ίδιος ο συνιδρυτής της Nike, 

Bill Bowerman, γνώριζε, λοιπόν, ότι το 
σπιτικό πρωινό γεύμα που έπαιρνε με 
τη σύζυγό του ένα πρωί του 1971, θα 
αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες 
μέρες της ζωής του. Απολαμβάνοντας, 
λοιπόν, το πλούσιο πρωινό που του είχε 
ετοιμάσει η γυναίκα του, παρατήρησε 
ότι κάτι «έτρεχε» με τους μικρούς, τε-
τράγωνους σχηματισμούς στο εσωτερικό 
της βαφλιέρας που βρισκόταν ακριβώς 
απέναντί του στον πάγκο της κουζίνας. 
Αμέσως σκέφτηκε ότι κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε εξαιρετικό καλούπι για ένα 
ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών τρεξί-

ματος, αναφέρει το Business Insider, και 
έτσι δημιουργήθηκε το διασημότερο πα-
πούτσι τρεξίματος στον κόσμο.
Όντας και ο ίδιος προπονητής του στί-

βου, ο Bowerman αναζητούσε έναν τρό-
πο ώστε τα παπούτσια της προπόνησης 
να είναι τόσο ταχύτερα, όσο και ελαφρύ-
τερα. Έτσι, επιθυμούσε μια σόλα χωρίς 
καρφιά, που θα μπορούσε να είναι εξί-
σου αποδοτική στο γρασίδι όσο και στο 
διάδρομο του γηπέδου.
Εκείνο το πρωινό, λοιπόν, συζητούσε 

με τη σύζυγό του το θέμα που τον απα-
σχολούσε, όταν η βαφλιέρα απέναντί 
του του έδωσε την πρωτότυπη ιδέα της 
«αντιγραφής» του μοτίβου της στις σό-
λες των παπουτσιών. Με σόλα από καου-
τσούκ, το πρώτο παπούτσι της εταιρείας 
έκανε το ντεμπούτο του το 1974, ενώ η 
ονομασία του, Waffle Trainer, έφερε ως 
πρώτο συνθετικό τη συσκευή – έμπνευ-
ση του Bowerman.

© Newsbeast.gr

Έμεινε κάτω από το νερό για 24 λεπτά και 33 δεύτερα!
Ο 54χρονος Κροάτης, Μπούντιμιρ Μπούντα Σόμπατ, 

έσπασε το δικό του ρεκόρ και ανανέωσε την εγ-
γραφή του στα ρεκόρ Γκίνες, αφού έμεινε κάτω απ’ το 
νερό για 24 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα.  Ο Σόμπατ, 
έσπασε το ρεκόρ σε μια πισίνα στην πόλη Σίσακ στην 
Κροατία, με την προσπάθειά του να παρακολουθείται 
από γιατρούς, δημοσιογράφους αλλά και οπαδούς του.
Για να προετοιμαστεί ο Σόμπατ, προχώρησε σε μια 

διαδικασία υπεροξυγόνωσης, χρησιμοποιώντας καθα-
ρό οξυγόνο. Το προηγούμενο Ρεκόρ Γκίνες του Σόμπατ 
ήταν να κρατήσει την ανάσα του για 24 λεπτά και 11 
δευτερόλεπτα.
Όπως σημειώνει η Daily Mail ο Σόμπατ μέσω της προ-

πόνησής του έχει καταφέρει, αφενός να επιβραδύνει 
την αιμάτωση -κυρίως του εγκεφάλου του- και αφε-
τέρου να ελέγξει τους αυτόματους μυϊκούς σπασμούς 
που προκαλούνται περίπου στα 18 λεπτά παραμονής 
κάτω από το νερό χωρίς ανάσα.
Κίνητρο για τον Σόμπατ, προκειμένου να δοκιμάζει συ-

νεχώς τα όριά του, αποτελεί η 20χρονη κόρη του, Σάσα, 
η οποία έχει εγκεφαλική παράλυση, αυτισμό και επι-
ληψία.
Πέραν του ρεκόρ, ο Σόμπατ ήθελε με την προσπάθειά 

του να συγκεντρώσει χρήματα για την αποκατάσταση 
των καταστροφών που προκάλεσε ο σεισμός της Κροα-
τίας του περασμένου Δεκεμβρίου, ειδικά για ιδρύματα 
και εγκαταστάσεις που αφορούν παιδιά.

© sigmalive.com

www.lanvac.com

35 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού
σ’όλον τον Καναδά 
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Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS35

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 or Downsizing?
I CAN HELP!

Call me today for a 
FREE evaluation 

with no obligation.

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΟΎΡΙΣΜΟΣ

Μείωση των τουριστικών δαπανών  
το Δ’ τρίμηνο του 2020
Κατά 2% μειώθηκαν οι τουριστικές 

δαπάνες στον Καναδά, το τέταρτο 
τρίμηνο του 2020, κλείνοντας ένα κατά 
τα άλλα ασταθές έτος στον τουριστικό 
τομέα. Συνολικά μάλιστα για το 2020, οι 
τουριστικές δαπάνες μειώθηκαν σχεδόν 
στο μισό (-48,1%). Επίσης, το ακαθάρι-
στο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του τουρισμού 
μειώθηκε κατά 3,3% το δ ́ τρίμηνο, ενώ 
ετησίως μειώθηκε κατά 47,9%.
Ο τουρισμός ήταν μεταξύ των τομέων 

της οικονομίας που επλήγησαν περισσό-
τερο το 2020 ως αποτέλεσμα των μέτρων 
φυσικής αποστασιοποίησης για τον περι-
ορισμό της εξάπλωσης της COVID-19. 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΗΝΕΣ
Οι τουριστικές δαπάνες κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2020 «παρεμποδίστηκαν» 
από τη δήλωση παγκόσμιας πανδημίας 
στα μέσα Μαρτίου και τα συνοδευτικά 
μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης για 
την πρόληψη της εξάπλωσής της. 
Το δεύτερο τρίμηνο υπόκειτο σχεδόν 

εξ ολοκλήρου σε αυτούς τους περιορι-
σμούς. Πολλοί περιορισμοί μετριάστη-
καν το τρίτο τρίμηνο, σε συνδυασμό με 
λιγότερες περιπτώσεις COVID-19, γεγο-
νός που παρείχε περισσότερες ευκαιρίες 
τουριστικών δαπανών. Το τέταρτο τρίμη-
νο σημειώθηκαν αυξημένοι περιορισμοί 
σε πολλές επαρχίες, κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου κύματος της πανδημίας, περι-
ορίζοντας τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών 
που αγοράζονται γενικά από τουρίστες.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η μείωση των τουριστικών δαπανών 
κατά το τέταρτο τρίμηνο οφείλεται κυ-

ρίως στη μείωση των δαπανών για υπη-
ρεσίες τροφίμων και ποτών (-11,6%), οι 
οποίες συνέπεσαν με αυστηρότερους πε-
ριορισμούς στην εσωτερική εστίαση. 
Οι μειωμένες δαπάνες για καύσιμα 

οχημάτων (-3,6%) συνέβαλε επίσης στην 
πτώση, η οποία εν μέρει αντισταθμίστη-
κε από αύξηση 23,6% στις επιβατικές αε-
ροπορικές μεταφορές, οι οποίες συνέχι-
σαν να ανακάμπτουν από τη μείωση κατά 
94,9% το δεύτερο τρίμηνο. 
Ετησίως, οι επιβατικές αεροπορικές 

μεταφορές μειώθηκαν σχεδόν κατά τρία 
τέταρτα (-72,4%), και αυτός ήταν ο μεγα-
λύτερος παράγοντας που συνέβαλε στη 
συνολική μείωση των τουριστικών δαπα-
νών το 2020.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το ΑΕΠ του τουρισμού μειώθηκε κατά 

3,3%, αντανακλώντας τις ασθενέστερες 
δαπάνες για τουριστικές συνιστώσες, 
καθώς η συνολική οικονομία αυξήθηκε 
κατά 2,3% το τέταρτο τρίμηνο. 

Ετησίως, το ΑΕΠ σε επίπεδο οικονομί-
ας μειώθηκε (-5,4%) με πολύ βραδύτερο 

ρυθμό το 2020 από ό,τι ο τουριστικός το-
μέας (-47,9%). Αυτό συνέβαλε στη μείω-
ση του μεριδίου του τουρισμού στο ΑΕΠ, 
το οποίο μειώθηκε από 2% το 2019 σε 
1,1% το 2020.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η απασχόληση που οφείλεται στον του-

ρισμό μειώθηκε 0,4% το τέταρτο τρίμηνο, 
μετά από αύξηση 27,5% το τρίτο τρίμη-
νο. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε λιγό-
τερες θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες 
τροφίμων και ποτών (-5,3%), οι οποίες 
αντισταθμίστηκαν εν μέρει από περισ-
σότερες θέσεις εργασίας σε καταλύματα 
(+5,1%). Οι θέσεις εργασίας στον τουρι-
σμό μειώθηκαν κατά 28,7% ετησίως το 
2020, με το μεγαλύτερο μέρος της μείω-
σης να συμβαίνει το β ́ τρίμηνο. 

Όλες οι τουριστικές κατηγορίες μειώ-
θηκαν το 2020, με τις υπηρεσίες τροφί-
μων και ποτών (-32,3%) και τη διαμονή 
(-35,2%) να έχουν συμβάλλει περισσότε-
ρο στη συνολική μείωση. Εξάλλου, το με-
ρίδιο απασχόλησης του τουρισμού μειώ-
θηκε από 3,8% το 2019 σε 3% το 2020.

ΟΙ ΚΑΝΑΔΟΙ ΜΕΙΩΣΑΝ  
ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Οι τουριστικές δαπάνες από τους Κανα-
δούς μειώθηκαν στη χώρα κατά 3,4% το 
τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα χαμηλό-
τερες δαπάνες για υπηρεσίες τροφίμων 
και ποτών (-12,6%) και καύσιμα οχημά-
των (-3,9%). 

Η τριμηνιαία μείωση αντισταθμίστηκε 
εν μέρει από τις υψηλότερες δαπάνες για 
τις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές 
(+18,5%).
Ετησίως, οι εγχώριες τουριστικές δαπά-

νες μειώθηκαν κατά 38,6% το 2020, αλλά 
το μερίδιό της στις συνολικές τουριστικές 
δαπάνες αυξήθηκε από 78,4% το 2019 σε 
92,7% μετά την κατάρρευση των διεθνών 
επισκεπτών ως αποτέλεσμα του κλεισί-
ματος των συνόρων σε μη απαραίτητα 
ταξίδια.

ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι τουριστικές δαπάνες των διεθνών 
επισκεπτών στον Καναδά αυξήθηκαν 
κατά 99,3% το τέταρτο τρίμηνο, ακολου-
θώντας πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα τα 
δύο προηγούμενα τρίμηνα. 

Παρά την αύξηση, οι δαπάνες ήταν πολύ 
χαμηλότερες από τα επίπεδα προ της 
πανδημίας.
Οι δαπάνες των διεθνών επισκεπτών 

μειώθηκαν κατά 82,5% το 2020, με το με-
γαλύτερο μέρος των δαπανών να πραγ-
ματοποιούνται πριν κλείσουν τα σύνορα 
στα μέσα Μαρτίου. 

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των 
τουριστικών εξαγωγών στις συνολι-
κές τουριστικές δαπάνες μειώθηκε 
από 21,6% το 2019 σε 7,3% το 2020. 
                                              © Canada stats
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Στολίδι της Φωκίδας, η πάλαι ποτέ 
ξακουστή ναυτική πολιτεία του Γαλα-

ξιδίου διατηρεί με ζήλο το παραδοσιακό 
χρώμα της, την ατμόσφαιρα του παρελ-
θόντος, το άρωμα μιας άλλης εποχής. 
Το όμορφο λιμάνι, τα ωραία σπίτια και 

τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, μάρ-
τυρες της αίγλης αλλοτινών εποχών, τα 
γραφικά στενά, τα καλόγουστα καφέ 
– εστιατόρια, τα φιλόξενα τουριστικά 
καταλύματα, συνθέτουν ένα ξεχωριστό 
οικιστικό σύνολο, ένα δημοφιλή ταξιδιω-
τικό προορισμό που χαρακτηρίζεται από 

την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Χτισμένο 
στις δυτικές ακτές του κόλπου της Ιτέας, 
το Γαλαξίδι γνώρισε ιδιαίτερη ακμή τις 
τελευταίες δεκαετίες του 18ου και κυρί-
ως το 19ο αιώνα, όταν αποτελούσε ένα 
πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι με σημα-
ντική ναυπηγική δραστηριότητα. Ήταν η 
εποχή κατά την οποία η ονομαστή ναυτι-
κή πολιτεία φημιζόταν για το μεγάλο ιστι-
οφόρο στόλο της, τις ακμαίες ναυτικές 
επιχειρήσεις της, τον πλούτο και τη ναυ-
τοσύνη των κατοίκων της. Από τα τέλη 
του 19ου αιώνα η γαλαξιδιώτικη ναυτι-

λία μπήκε σε φάση παρακμής, λόγω της 
αντικατάστασης των ιστιοφόρων από τα 
ατμόπλοια και της διάνοιξης του ισθμού 
της Κορίνθου. 
Το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκ-

κλησίας του Αγίου Νικολάου (πολιούχου 
- φωτ. αριστερά), ο ζωδιακός κύκλος και 
το ηλιακό ρολόι της εκκλησίας της Αγίας 
Παρασκευής, η πανοραμική θέα της μο-
νής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (σε 
λόφο έξω από την κωμόπολη - φωτ. δε-
ξιά) εντυπωσιάζουν όσους επισκέπτονται 
τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία 

του Γαλαξιδίου. Στο φροντισμένο Ναυτι-
κό και Ιστορικό Μουσείο, από τα παλαιό-
τερα της χώρας μας, αποτυπώνεται η μα-
κραίωνη ιστορική διαδρομή του Γαλαξιδί-
ου (φωτ. μέσον). Οι πίνακες ιστιοφόρων, 
τα ακρόπρωρα, τα όργανα ναυσιπλοΐας, 
τα έγγραφα και τα ημερολόγια πλοίων, 
τα νηολόγια, η αρχαιολογική συλλογή και 
το «Χρονικό του Γαλαξιδίου», που εκδό-
θηκε από τον ιστοριοδίφη Κωνσταντίνο 
Ν. Σάθα το 1865, δίνουν την ευκαιρία 
στους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν 
ένα νοερό ταξίδι στο παρελθόν.

Γαλαξίδι: Άρωμα μιας άλλης εποχής
Στολίδι της Φωκίδας, η πάλαι ποτέ ξακουστή ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου, 
διατηρεί με ζήλο το παραδοσιακό χρώμα της και την ατμόσφαιρα του παρελθόντος
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

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

Η Ε.Ε. διά της αρμόδιας επιτρόπου 
μας, της Γιόχανσον (φωτ.), δίνει 

πολλά χρήματα, τώρα για την ακρίβεια 
άλλα 276.000.000 ευρώ, ώστε να κάνουμε 
«δομές» πιο κόμοδες και ελκυστικές στο 
ανατολικό Αιγαίο και στον Έβρο, να μοι-
ράσουμε μηνιαία και εφάπαξ επιδόματα, 
που οι απρόκλητοι μουσαφιραίοι μας στις 
χώρες τους, για να τα βγάλουν, θα έπρεπε 
να δουλεύουν δύο-τρία χρόνια.

Συντάκτης: Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης*
© Newsbreak.gr 

Και όπως θα καταλάβατε από όσα διη-
μείφθησαν μπροστά στις κάμερες, οι «δο-
μές» θα είναι φαρδιά πλατιά ανοικτές. Το 
περί κλειστών «δομών» και απομονωμέ-
νων νησιών ήταν για το πόπολο, να το χά-
ψει, να πάει στην κάλπη, νομίζοντας πως 
η Ν.Δ. θα τη σκίζει τη γάτα της λαθρομε-
τανάστευσης, αλλά τελικά της παίρνουν 
friskies. Θα το πω λοιπόν ξανά, απλά, κά-
νοντάς το φραγκοδίφραγκα. 

Όσο πιο πολλές οι παροχές, όσο πιο 
πολλά τα χρήματα και μάλιστα μετρητό 
με τραπεζική κάρτα, όσο παρέχουμε τζά-
μπα σπίτια, φαγητό, ιατρική περίθαλψη 
και προφανή προοπτική μονιμοποίησης 
και νομιμοποίησης της διαμονής και 
ύστερα μετοίκησης στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, η μισή Ασία και Αφρική έχουν πολύ 
σοβαρούς λόγους να έρθουν τρέχοντας, 
διότι το μαγαζί Ελλάς έχει μια ουρανομή-
κη ταμπέλα με φώτα νέον, που γράφει: 
«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε».

Οι παροχές αυτές είναι ένας γιγαντιαί-
ος μαγνήτης, που έλκει κάθε πικραμένο 
από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ως 
τη Σομαλία και άλλους μαγευτικούς τό-
πους. Έχει δε εδραιωθεί μια πεποίθηση 
σε όσους ήρθαν, που μέσω κινητών και 
κοινωνικών δικτύων τη στέλνουν και στα 
σόγια τους, κάνουν βεντάλια τα πενηντά-
ευρα, πως εδώ μοιράζουμε λεφτά, σπί-
τια, πως θα κάθονται σταυροπόδι και οι 
Ευρωπαίοι, εν τω άμα «άπιστοι», θα τους 
ταΐζουν να τους κάνουν μανάρια, μαζί με 
όλο τους το σόι, το οποίο, αν δεν ήρθε 
όλο, είναι ήδη στο δρόμο και το υπόλοιπο. 
Και φυσικά, όλους αυτούς μας τους στέλ-
νουν ο Ερντογάν, η Τουρκία. Τους φέρνει 
χωρίς βίζα από παντού, τους καθοδηγεί 
στα σύνορα και τους παραδίδει στους 
δουλέμπορους διακινητές και τους ΜΙΤα-
τζήδες, στην αστυνομία, στην Τζιαντάρμα 
και την Τουρκική Ακτοφυλακή, που συ-
νεργάζονται παρέα και τα κονομάνε με 

το κεφάλι. Μέσω αυτής της οργανωμένης 
εισβολής, ο Ερντογάν και το κράτος – συμ-
μορία καταπονούν τις δομές του κρά-
τους μας και το προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, 
βάλλουν κατά της εθνικής και κοινωνικής 
συνοχής, ειδικά στις μικρότερες κοινω-
νίες των νησιών μας, και εποικίζουν την 
Ευρώπη με μουσουλμάνους. Η πρωτο-
φανής επίθεση που δεχθήκαμε πέρυσι 
στον Έβρο, με τον καθοδηγητικό επιθετι-
κό ρόλο της Τουρκίας σε ζωντανή μετά-
δοση, επιβεβαίωσε το αληθές του λό-
γου μου επί χρόνια, γελοιοποίησε όλους 
τους πουρκουάδες «διεθνιστές», που 
μας βρίζανε και συκοφαντούσαν όσους 
λέγαμε, πως όλο αυτό είναι ασύμμε-
τρη απειλή που χρησιμοποιεί η Τουρκία. 

Γιατί αυτές οι δομές, όπου γίνεται ταυτο-
ποίηση κ.λπ., δε γίνονται στην Τουρκία, 
αφού εκεί βρίσκονται, αφού παίρνουν 
δισεκατομμύρια για το Προσφυγικό από 
την αφασιακή Ε.Ε.; 

Γιατί δε γουστάρουν οι Τούρκοι, για-
τί ο σκοπός τους είναι άλλος, κερδί-
ζουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ 
το κεφάλι και βάλλουν κατά της χώ-
ρας μας και της ευρωπαϊκής ταυτότη-
τας μέσω αυτή της εισβολής άτακτων. 
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει μέσα σε αυτό 
το πλήθος των ομάδων που περνούν στη 
χώρα μας, πόσοι είναι φανατικοί ισλα-
μιστές, πρώην τζιχαντιστές με αιματηρή 
δράση στη μαρτυρική Συρία και στο Ιράκ 
και τι προτίθενται, τι εντολές έχουν για 
το μέλλον. Το σίγουρο είναι, πως για τη 

συλλογική μας ασφάλεια δημιουργού-
νται συνθήκες μεγάλων κινδύνων, στους 
οποίους δεν αποτελεί απάντηση η δικτα-
τορία της «πολιτικής ορθότητας». Ο κίν-
δυνος είναι αυτός και όχι ο… ρατσισμός. 
Η πολιτική αυτή όχι μόνο έχει απο-
τύχει να αντιμετωπίσει το Μετανα-
στευτικό, αλλά αποδεδειγμένα έχει 
το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: 
Ελκύει να έρθουν εκατομμύρια ακό-
μη, διότι τους δίνει πλήθος κινήτρων. 
Η κυβέρνηση είπε ψέματα προεκλογι-
κά και αρνείται να αντιληφθεί την ωμή 
αλήθεια: Εάν δε γίνουμε οχυρό, εάν δεν 
εκπέμψουμε ένα αυστηρό μήνυμα απο-
τροπής, πως είναι ανεπιθύμητοι, πως δεν 
μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι ηλίθιοι 
της ισλαμοφασιστικής Τουρκίας, θα κατα-
λυθούμε ως κράτος, σε βάθος χρόνου θα 
χαθούμε ως Έθνος, αφού πρώτα αντιμε-
τωπίσουμε τεράστια προβλήματα κοινω-
νικών συγκρούσεων, που θα προκύψουν 
από τα γκέτο, τις παράλληλες κοινωνίες, 
που φτιάχνουν οι δικαιωματιστές που κά-
νουν κουμάντο στο ζήτημα σε Ελλάδα και 
Βρυξέλλες. 
Η κυβέρνηση οφείλει να παραδεχτεί, 

πως έχουμε αντίθετα συμφέροντα με το 
ιερατείο των Βρυξελλών στο Μεταναστευ-
τικό, που διευκολύνει και δημιουργεί κί-
νητρα για τη λαθρομετανάστευση, αντί να 
την εμποδίζει. Αν τους περισσεύουν τόσα 
χρήματα, ας τα δώσουν στις χώρες προέ-
λευσής τους, ας κάνουν πολιτικές οικονο-
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης, προτρέ-
ποντάς τους να μείνουν στον τόπο τους. 
Εμείς πάντως, οι Ακρίτες της Δύσης και 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οφείλουμε 
να καταστήσουμε την Πατρίδα μας ανε-
πιθύμητο προορισμό για τα ψυχοπαίδια 
του Ερντογάν. Η χώρα δεν αντέχει τέτοια 
μεγέθη και τέτοια επικίνδυνα πειράματα 
με την εθνική και κοινωνική συνοχή της. 
Οφείλουμε να φυλάξουμε άγρυπνα όλα 
τα σύνορά μας και οι ελάχιστοι που θα κα-
ταφέρνουν να μπουν θα κρατούνται μόνο 
σε κλειστές δομές, σε απομονωμένα έρη-
μα νησιά, με στρατιωτικό συσσίτιο, χωρίς 
χρήματα και άλλες πολυτέλειες – κίνητρα, 
από όπου θα φεύγουν μόνο για να απελα-
θούν. Πρέπει να σπάσουμε το μαγνήτη…

*Ο Φαήλος Κρανιδιώτης είναι δικηγό-
ρος και πολιτικός. Πρώην μέλος της 
Νέας Δημοκρατίας και νυν Πρόεδρος 
της «Νέας δεξιάς». Τοποθετείται στην 
ιδεολογία της ευρύτερης «λαϊκής δε-
ξιάς».

Με τα λεφτά τους 
θα μας κάνουν  

ό,τι θέλουν; 
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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
FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com

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

Η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας 
κατά της χώρας μας εκδηλώθηκε 

στις 5:15 το πρωί της 6ης Απριλίου 1941 
στα οχυρά της Θράκης και της Ανατο-
λικής Μακεδονίας, 45 λεπτά πριν από 
την προβλεπόμενη ώρα, σύμφωνα με τη 
γερμανική διακοίνωση που είχε επιδοθεί 
νωρίτερα στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο 
Κορυζή από το Γερμανό πρεσβευτή στην 
Αθήνα, πρίγκιπα Έρμπαχ. 

Επιδίδοντας το τελεσίγραφο, ο Έρμπαχ 
τόνισε στον Κορυζή ότι ο πόλεμος δε στρε-
φόταν κατά της Ελλάδας, αλλά κατά της 
Αγγλίας, που είχε σπεύσει προς βοήθεια 
της χώρας μας με 62.000 άνδρες και μεγά-
λη αεροπορική δύναμη. 
Ο Κορυζής είπε το δεύτερο ΟΧΙ, αυτή τη 

φορά στην ιταμή ναζιστική πρόκληση. 
Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας 

αποτελεί συνέχεια του ελληνοϊταλικού 
πολέμου, που ξεκίνησε την 28η Οκτωβρί-
ου 1940 με την ιταλική επίθεση στα ελλη-
νοαλβανικά σύνορα.

Η γερμανική επίθεση είχε την κωδι-
κή ονομασία Μαρίτα και η εντολή για 
τη σχεδίασή της είχε δοθεί από τον Χίτ-
λερ στις 13 Δεκεμβρίου 1940. 
Στόχος του Γερμανού δικτάτορα ήταν η 

βοήθεια προς το σύμμαχό του Μουσολί-
νι που ήταν στρυμωγμένος από τους Έλ-
ληνες στην Αλβανία και η εξασφάλιση των 
νώτων του ενόψει της επικείμενης επί-
θεσής του στη Ρωσία (Επιχείρηση Μπαρ-
μπαρόσα). 
Το σχέδιο Μαρίτα δεν αφορούσε μόνο 

την Ελλάδα, αλλά και τη Γιουγκοσλαβία, 
τις μόνες χώρες των Βαλκανίων, μαζί με 
την Τουρκία, που δεν είχαν συμμαχήσει 
με τον Άξονα.
Το διμέτωπο αγώνα κατά της Γιουγκο-

σλαβίας και της Ελλάδας ανέλαβε η γερ-
μανική 12η Στρατιά υπό το στρατάρχη 
Βίλχελμ Λιστ, ο οποίος είχε στη διάθεσή 
του 680.000 άνδρες, 1.200 τανκς και 700 
αεροπλάνα. 

Η χώρα μας παράταξε 70.000 άνδρες στα 
οχυρά των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, 
με επικεφαλής τον υποστράτηγο Κωνστα-
ντίνο Μπακόπουλο, καθώς ο κύριος όγκος 
του ελληνικού στρατού μαχόταν τους Ιτα-
λούς στην Αλβανία. 
Οι αγγλικές δυνάμεις έλεγχαν τον άξονα 

Τεμπών – Βερμίου, όμως το κέντρο του 
μετώπου ήταν ασθενές και η Θεσσαλονί-
κη ανοχύρωτη πόλη.

Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο 
μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων 
κατά μήκος της λεγόμενης Γραμμής Μετα-
ξά στην Ανατολική Μακεδονία και στα με-
μονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμ-
φαίας στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανι-
κά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά 
και τις ακτές έως το Ναύσταθμο της Σαλα-
μίνας, προκαλώντας ανθρώπινα θύματα 
και τεράστιες ζημιές. Η λεγόμενη Γραμμή 
Μεταξά είναι ένα φιλόδοξο οχυρωματικό 
έργο, στα πρότυπα της Γραμμής Μαζινό, 
που είχε κατασκευαστεί με πρωτοβουλία 
του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, ως ασπίδα 
αποτροπής του βουλγαρικού κινδύνου. 

Μεγάλο θαυμασμό και έκπληξη είχαν 
προκαλέσει στους Γερμανούς επιδρομείς 
οι κρυφές έξοδοι, που δεν υπήρχαν όμοι-
ες σε άλλη οχύρωση, το σχετικά χαμηλό 
κόστος και το μικρό διάστημα κατασκευής. 
Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι Γερμανοί 

δεν κατόρθωσαν να εντοπίσουν τα φατ-
νώματα (θυρίδες) των οχυρών πριν από 
την έναρξη των επιχειρήσεων και ότι οι 
Βούλγαροι δε γνώριζαν τίποτα, εντυπω-
σιάζει μέχρι και σήμερα η τεχνική από-
κρυψη και παραλλαγή, η άριστη ποιότητα 
σκυροδέματος, η έλλειψη ειδικού οπλι-
σμού οχύρωσης και η τέλεια προσαρμογή 

του οπλισμού του στρατού εκστρατείας.
Οι υπερασπιστές των Οχυρών (Νυμφαία, 

Εχίνος, Λίσε, Ιστίμπεη, Περιθώρι, Ρού-
πελ, Πυραμιδοειδές, Παλουριώνες κ.ά.) 
αμύνθηκαν σθεναρά για τρεις ημέρες στις 
αλλεπάλληλες επιθέσεις των υπέρτερων 
γερμανικών δυνάμεων. 
Κάμφθηκαν μόνο όταν οι τεθωρακι-

σμένες γερμανικές μεραρχίες, μετά την 
αστραπιαία κατάρρευση του νότιου Γιου-
γκοσλαβικού μετώπου, εισέδυσαν στα 
Σκόπια και από την κοιλάδα του Αξιού 
πέρασαν τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύ-
νορα στις 8 Απριλίου, παρακάμπτοντας 
τη Γραμμή Μεταξά. 

Τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας τα γερμα-
νικά στρατεύματα εισήλθαν στη Θεσσα-
λονίκη και κατέλαβαν την πόλη.
Οι υπερασπιστές της Γραμμής Μεταξά, 

περικυκλωμένοι πλέον, έλαβαν εντολή 
από τον αρχιστράτηγο Παπάγο να συν-
θηκολογήσουν (9 Απριλίου). Τον ηρωισμό 
τους αναγνώρισαν ακόμη και οι αντίπαλοί 
τους, με εκδηλώσεις θαυμασμού και τιμη-
τικά αγήματα για τους αιχμάλωτους Έλ-
ληνες μαχητές. Οι ελληνικές απώλειες σε 
όλο το μέτωπο της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης ανήλθαν σε περίπου 1.000 
νεκρούς και τραυματίες. 

Οι αντίστοιχες γερμανικές ανήλθαν σε 
555 νεκρούς, 2.134 τραυματίες και 170 
αγνοούμενους, αριθμός που αντιστοιχεί 
στο μισό των συνολικών απωλειών τους 
στη διάρκεια της επιχείρησης Μαρίτα, γε-
γονός που καταδεικνύει το μέγεθος της 
ελληνικής αντίστασης.

Κατά τις επόμενες μέρες, η προέλαση 
των Γερμανών προς Νότο υπήρξε ραγδαία, 
με την κατάρρευση και του μετώπου της 
Αλβανίας. 

Έως τις 30 Απριλίου είχε καταληφθεί 
ολόκληρη η ηπειρωτική Ελλάδα και η 
χώρα βρέθηκε υπό τριπλή κατοχή: γερμα-
νική, ιταλική και βουλγαρική.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ  
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ  

ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ! 
Σαν σήμερα πριν 80 χρόνια λοιπόν, στις 

6 Απριλίου 1941, οι βάρβαροι ναζί εισέ-
βαλαν στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε! Αυτό 
το «δεν ξεχνάμε», σημαίνει ιδίως ότι δεν 
πρέπει να ξεχάσουμε και το Εθνικό αίτη-
μα για τις απαιτήσεις μας από το κατοχικό 
δάνειο και τις λοιπές αποζημιώσεις της 
ναζιστικής θηριωδίας. 

Πολλώ μάλλον, όταν πλέον μας στη-
ρίζουν και οι ίδιοι οι Γερμανοί, π.χ. 
Πράσινοι και Αριστεροί, όπως φάνηκε 
κατά την τελευταία συζήτηση στη γερ-
μανική Βουλή στις 25 Μαρτίου 2021. 
Το «παράδοξο» είναι, ότι ούτε ο Πρωθυ-
πουργός κ. Μητσοτάκης, ούτε η ΠτΔ κα 
Σακελλαροπούλου φαίνονται διατεθειμέ-
νοι να θέσουν το ζήτημα, όπως το έθετε 
πάγια ως ΠτΔ ο Προκόπης Παυλόπουλος. 
Παρ’ όλα αυτά, οι τότε θέσεις του Προκό-
πη Παυλόπουλου είναι Εθνικές Θέσεις και 
ουδείς έχει το δικαίωμα να κάνει έστω και 
ένα βήμα πίσω από αυτές. Κατόπιν τούτου, 
και με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης, 
τις ξαναθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση: 
«Διευκρινίζεται, ευθύς εξ αρχής, ότι έχου-
με να κάνουμε με δύο εντελώς διαφορετι-
κά, από νομική άποψη, θέματα. Ήτοι:
Α. Πρώτον, με το κατοχικό δάνειο προς 

τη Γερμανία, το οποίο συνήφθη υποχρεω-
τικώς – ορθότερα με καταναγκαστικό και 
εκβιαστικό τρόπο – μεταξύ της κατοχικής 
Ελληνικής κυβέρνησης και της Γερμανίας, 
προς συντήρηση των στρατευμάτων κα-
τοχής. 

Εδώ πρόκειται, λοιπόν, από νομική σκο-
πιά για ενοχή εκ συμβάσεως. Άρα, η αντί-
στοιχη εκ της συμβάσεως απαίτηση της 
Ελλάδας είναι ενδοσυμβατικής -και όχι 
αδικοπρακτικής- προέλευσης.
1. Σε αυτήν την απαίτηση προστίθενται 

ποσά, τα οποία προκύπτουν από συνα-
φείς προς τη δανειακή σύμβαση αιτίες, 
όπως είναι ιδίως οι τόκοι υπερημερίας 
λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης.
2. Για την απαίτηση αυτή δεν τίθεται 

ούτε θέμα παραγραφής ούτε θέμα πα-
ραίτησης. Τίθεται μόνο ζήτημα συνολικού 
υπολογισμού της ως σήμερα. 

Ας σημειωθεί, ότι η Ελληνική θέση γί-
νεται νομικώς τόσο περισσότερο ισχυρή, 
όσο η αποπληρωμή του δανείου είχε αρ-
χίσει ήδη από την κατοχική περίοδο.
Β. Και, δεύτερον, με τις αποζημιώσεις 

λόγω ανθρώπινων θυμάτων και υλικών 
καταστροφών στην Ελλάδα από τις δυνά-
μεις κατοχής.
1. Επισημαίνεται, πριν απ’ όλα, ότι το 

1946, στη Διάσκεψη των Παρισίων, είχε 
προσδιορισθεί ένα – κατά προσέγγιση – 
ποσό τέτοιων αποζημιώσεων προς την Ελ-
λάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων. 
Κυρίως δε επισημαίνεται μ’ έμφαση, ότι 

το 1953, με τη Συμφωνία του Λονδίνου, 
δε «χαρίσθηκαν» στη Γερμανία οι οφει-
λές της λόγω πολεμικών αποζημιώσεων, 
όπως η γερμανική πλευρά «τεχνηέντως» 
φαίνεται να διατείνεται.

α) Η Συμφωνία αυτή απλώς έθεσε «σε 
αδράνεια» τις οφειλές της Γερμανίας ως 
την υπογραφή, κατά το Διεθνές Δίκαιο (Δί-
καιο του Πολέμου), «Συμφώνου Ειρήνης» 
μεταξύ της τελευταίας και των Δυνάμεων, 
που νίκησαν στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πρόκειται νομικώς για ένα είδος «ανα-

βλητικής αίρεσης» (lato sensu), σχετικά 
με την εξόφληση των υποχρεώσεων της 
Γερμανίας, επειδή τότε θεωρήθηκε ότι 
αυτή δε διέθετε – πρωτίστως λόγω της δι-
αίρεσής της σε Δυτική και Ανατολική – την 
κατά το διεθνές δίκαιο απαιτούμενη πολι-
τειακή υπόσταση για ανάληψη και εκπλή-
ρωση συναφών υποχρεώσεων.

β) Τούτο – ήτοι η ικανότητα σύναψης 
«Συμφώνου Ειρήνης» – επήλθε το 1990. 
Όταν, μετά την επανένωση της Γερμανίας, 
η τελευταία απέκτησε ενιαία νομικώς πο-

λιτειακή υπόσταση και κυριαρχία. 
Ειδικότερα, το 1990 υπογράφηκε το λε-

γόμενο «Σύμφωνο 2+4» μεταξύ της ενω-
μένης πλέον Γερμανίας και ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, 
Γαλλίας και Αγγλίας.
γ) Γίνεται δε σήμερα γενικώς και επισή-

μως δεκτό – και de facto το έχει αποδεχθεί 
και η Γερμανία, αφού στη βάση αυτή στη-
ρίζει την εν γένει κυριαρχία της – ότι το ως 
άνω Σύμφωνο επέχει τη θέση του «Συμ-
φώνου Ειρήνης» που περιγράφει, κατά το 
Διεθνές Δίκαιο, η προαναφερόμενη Συμ-
φωνία του Λονδίνου του 1953. Και τούτο 
διότι μόνον έκτοτε η Γερμανία μπορούσε 
να υπογράψει ένα τέτοιο «Σύμφωνο», δε-

δομένου ότι μόνο τότε, κατά τα προλεχθέ-
ντα, απέκτησε την ενότητά της και την ενι-
αία κυριαρχία της μετά το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
δ) Το «Σύμφωνο 2+4» καλύπτει, λόγω της 

νομικής φύσης του αλλά και γενικότητάς 
του, και τα μη συμβαλλόμενα, πλην όμως 
παθόντα από τη γερμανική κατοχή Κράτη, 
όπως η Ελλάδα. Είναι δηλαδή νομικό κεί-
μενο γενικής εφαρμογής.
2. Η από Ελληνικής πλευράς νομική βάση 

των αποζημιωτικών απαιτήσεων κατά της 
Γερμανίας, βρίσκει σταθερό έρεισμα κυ-
ρίως στις διατάξεις του άρθρου 3 της Δ΄ 

Σύμβασης της Χάγης του 1907, οι οποίες 
κωδικοποίησαν και τις ως τότε διατάξεις 
του Δικαίου του Πολέμου.

α) Κατά τις διατάξεις αυτές, «ο εμπόλε-
μος όστις ήθελε παραβιάσει τας διατάξεις 
του Κανονισμού θα υποχρεούται, αν συ-
ντρέχει λόγος, εις αποζημίωσιν, θα είναι 
δε υπεύθυνος διά πάσας τας πράξεις τας 
διαπραχθείσας υπό των προσώπων των 
μετεχόντων της στρατιωτικής του δυνά-
μεως». 
Επέκεινα, οι διατάξεις των άρθρων 46 

και 47 του «Κανονισμού Νόμων και Εθί-
μων του Πολέμου στην ξηρά», ο οποίος 
είναι προσαρτημένος στη Δ΄ Σύμβαση 

της Χάγης του 1907, καθιερώνουν και τις 
δύο θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου του 
Πολέμου, ήτοι τις αρχές της προστασίας 
του σεβασμού του Ανθρώπου και της ατο-
μικής ιδιοκτησίας. Όλες αυτές τις αρχές 
επικαιροποίησε η απόφαση του Διεθνούς 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέρ-
γης του 1946.

β) Αυτό είχε αποδεχθεί, έναντι της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, επισήμως το 1965 ο 
τότε Καγκελάριος Λούτβιχ Έρχαρτ. 

Ο ίδιος δε είχε μιλήσει για επανορθώ-
σεις ύψους 500 εκ. γερμανικών μάρκων. 
Από τα όσα εκτέθηκαν προκύπτει, ότι οι 

ως άνω αξιώσεις μας, από τις οποίες ου-
δέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουμε 
παραιτηθεί, είναι πάντα νομικώς ενεργές 
– πράγμα που σημαίνει ότι δεν τίθεται κα-
νένα θέμα παραγραφής – και δικαστικώς 
επιδιώξιμες. Και ο κοινός μας Ευρωπαϊκός 
Νομικός Πολιτισμός, ως μέρος του εν γέ-
νει κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, 
που συντίθεται από τις διατάξεις αλλά και 
από τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες 
της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Νομιμό-
τητας, επιβάλλει τη σχετική απόφαση να 
τη λάβει αρμόδιο δικαιοδοτικό Forum, με 
βάση το σύνολο του εφαρμοζόμενου, εν 
προκειμένω, Διεθνούς Δικαίου. 
Η θέση αυτή είναι, κυριολεκτικώς, Εθνι-

κή και, κατά συνέπεια, αδιαπραγμάτευτη. 
Πολλώ μάλλον, όταν τη θέση αυτή ενι-

σχύει, πλέον, καταλυτικώς η πρόσφατη 
γνωμοδότηση (2019) της Ομοσπονδιακής 
Υπηρεσίας Εμπειρογνωμόνων του Γερμα-
νικού Κοινοβουλίου (Bundestag), η οποία 
αφενός αναγνωρίζει ότι δεν τίθεται ζήτη-
μα παραίτησης ή παραγραφής των αξι-
ώσεων αυτών και, αφετέρου, προτρέπει, 
«expressis verbis», τη Γερμανική πλευρά 
ν’ αποδεχθεί την προσφυγή Ελλάδας και 
Γερμανίας στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστή-
ριο της Χάγης. 
Και κατά τούτο, μόνο προβληματισμό 

προκαλεί η από 18.10.2019 απόρριψη της, 
από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, πλήρως 
τεκμηριωμένης ρηματικής διακοίνωσης 
της Ελλάδας – αλλά και μεταγενέστερες, 
άμεσες ή έμμεσες, απορρίψεις – ανα-
φορικά με την προοπτική προσφυγής σε 
αρμόδιο δικαιοδοτικό Forum, για την ορι-
στική επίλυση της σχετικής διαφοράς, ως 
προς τις αξιώσεις της Ελλάδας αναφορικά 
με το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές 
αποζημιώσεις. 

Η προαναφερόμενη άρνηση της Γερμανι-
κής Κυβέρνησης, αγνοώντας όλα τα κατά 
τ’ ανωτέρω, πλήρως τεκμηριωμένα, νομι-
κά επιχειρήματα, εμφανίζεται παντελώς 
αναιτιολόγητη, δοθέντος ότι έρχεται σε 
αντίθεση και προς την Ευρωπαϊκή και τη 
Διεθνή Νομιμότητα. 

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται την άρνηση 
αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι θα επα-
νέλθει εν προκειμένω, δίνοντας ακόμη με-
γαλύτερη έκταση και έμφαση στα νομικά 
– και όχι μόνο – επιχειρήματά της». 
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1941-2021 
80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 

Εκδηλώθηκε στις 5:15 το πρωί της 
6ης Απριλίου 1941 στα οχυρά της 

Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας,                   
45 λεπτά πριν από την προβλεπόμενη 

ώρα στη γερμανική διακοίνωση...
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το βρετανικό πολυτελές υπερωκεά-
νειο «Τιτανικός», θαύμα της ναυ-

πηγικής για την εποχή του, βυθίστηκε 
στις 15 Απριλίου 1912, κατά τη διάρκεια 
του παρθενικού του ταξιδιού από το Σα-
ουθάμπτον στη Νέα Υόρκη, όταν προσέ-
κρουσε σε παγόβουνο. Παρέσυρε στον 
υγρό του τάφο 1.514 από τους 2.224 επι-
βαίνοντες, σ’ ένα από τα πιο πολύνεκρα 
ναυτικά δυστυχήματα σε καιρό ειρήνης. 
Ο Τιτανικός είναι, ίσως, το πιο διάσημο 
πλοίο όλων των εποχών. Η μνήμη του 
παραμένει ολοζώντανη στις ημέρες μας, 
μέσα από πολυάριθμα βιβλία, εκατοντά-
δες ταινίες και εκθέσεις.

Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ
Η απόφαση για τη ναυπήγηση του Τιτα-

νικού πάρθηκε στα μέσα του 1907 από 
τον πρόεδρο της βρετανικής ναυτιλιακής 
εταιρείας White Star Line, Μπρους Ισμέι 
και τον Αμερικανό τραπεζίτη Τζον Πίερ-
ποντ Mόργκαν (J. P. Morgan), ιδιοκτή-
τη της μητρικής εταιρείας International 
Mercantile Marine. Η White Star Line αντι-
μετώπιζε οξύ ανταγωνισμό από την αμε-
ρικανική Cunard Line και τις γερμανι-
κές Hamburg America και Norddeutscher 
Lloyd, οι οποίες διέθεταν ταχύτερα επι-
βατηγά πλοία για τα υπερατλαντικά τα-
ξίδια.
Ο Ισμέι ήθελε να «χτυπήσει» τους αντα-

γωνιστές του στο μέγεθος παρά στην 
ταχύτητα και πρότεινε να κατασκευα-
στεί μια νέα κλάση επιβατηγών πλοίων, 
που θα ήταν αρκετά μεγαλύτερα από τα 
ήδη υπάρχοντα και κατασκευασμένα με 
την τελευταία λέξη της άνεσης και της 
πολυτέλειας. Η ναυπήγηση του Τιτανι-
κού (RMS Titanic), όπως και των αδελ-
φών πλοίων Ολυμπιακός (RMS Olympic) 
και Βρετανικός (RMS Britannic) ανατέθη-
καν στα ναυπηγεία Harland &Wolff, που 
έδρευαν στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας 
και με τα οποία η White Star Line είχε μα-
κρά περίοδο συνεργασίας.
Στις 29 Ιουλίου 1908, τα ναυπηγεία πα-

ρουσίασαν τα τελικά σχέδια στους επιτε-
λείς της White Star Lines, τα οποία εγκρί-
θηκαν από τον Ισμέι. Δύο ημέρες αργό-
τερα υπογράφηκαν τα τελικά συμβόλαια 
για την κατασκευή των τριών πλοίων. 

Το πλοίο που θα ονομαζόταν αργότε-
ρα Τιτανικός έλαβε την κωδική ονομα-
σία Αριθμός 401 και η ναυπήγησή του 
άρχισε στις 31 Μαρτίου 1909.
Η κατασκευή του Τιτανικού απαίτησε 26 

μήνες μέχρι την καθέλκυσή του. 
Το μέγεθος του πλοίου ήταν μεγάλη κα-

τασκευαστική πρόκληση για τα ναυπη-
γεία Harland & Wolff, που χρειάστηκε να 
επενδύσουν μεγάλα ποσά για τη βελτίω-
ση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού. 
Οι εργασίες κατασκευής ήταν δύσκολες 

και επικίνδυνες, με αποτέλεσμα 7 εργα-
ζόμενοι να χάσουν τη ζωή τους και 246 να 
τραυματισθούν, από τους οποίους οι 28 
πολλοί σοβαρά. Ο Τιτανικός καθελκύστη-
κε στις 12:15 μ.μ. της 31ης Μαΐου 1911, 
παρουσία του Ισμέι, του τραπεζίτη Μόρ-
γκαν, καθώς κι ενός πλήθους, που ξεπερ-
νούσε τις 100.000.
Ο Τιτανικός ήταν για την εποχή του ένα 

θαύμα της ναυπηγικής. Με μήκος 269 
μέτρων και ύψος 53,3 μ. αποτελούσε ένα 
πρωτοποριακό τύπο πλοίου, που ενσω-
μάτωνε πολλές καινοτομίες: ανελκυστή-
ρες για γρήγορη πρόσβαση στα διάφορα 
καταστρώματα, χαμάμ, γυμναστήριο, 
πισίνα, ταχυδρομείο και υπέρμετρη πο-
λυτέλεια, ιδιαίτερα το σέρβις και το φα-
γητό που πρόσφερε σε επιβάτες της Α’ 
θέσης ήταν πολύ πλουσιότερο και από τα 
αντίστοιχα των σύγχρονων ξενοδοχείων 5 
αστέρων. Ήταν διπλοπύθμενο, με 16 στε-
γανά διαμερίσματα. 
Δεδομένου ότι τα τέσσερα από αυτά 

μπορούσαν να κατακλυσθούν χωρίς να 
απειλήσουν την πλευστότητα του πλοί-
ου, είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι ήταν 
αβύθιστο. Παρόλα τα προηγμένα μέτρα 
ασφαλείας, δε διέθετε επαρκή αριθμό 
σωστικών λέμβων, λόγω των απαρχαιω-
μένων κανονισμών λειτουργίας. Οι βάρ-
κες του έφθαναν μόλις για 1.178 από 
τους 2.224 επιβαίνοντες του υπερωκεα-
νείου.
Στις 6 το πρωί της 2ας Απριλίου 1912, 

ημέρα Δευτέρα, ξεκίνησαν οι δοκιμαστι-
κοί πλόες του, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν 
μέσα σε δύο ημέρες. Όλα πήγαν καλά και 
ο Τιτανικός ήταν έτοιμος για το παρθε-
νικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον της 
Μεγάλης Βρετανίας στη Νέα Υόρκη.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ
Την Τετάρτη, 10 Απριλίου 1912, ο Τι-

τανικός θα ξεκινούσε για το πρώτο και 
τελευταίο ταξίδι του. Το πολυτελές υπε-
ρωκεάνιο, με καπετάνιο τον 62χρονο 
Εγγλέζο Έντουαρντ Σμιθ (αρχικαπετάνιο 
της White Star Line) και πλήρωμα 885 
άνδρες και γυναίκες, θα μετέφερε 1.339 
επιβάτες, με δύο ενδιάμεσες σταθμεύ-
σεις, στον τελικό προορισμό του, που 
ήταν το λιμάνι της Νέας Υόρκης. 
Η άφιξή του ήταν προγραμματισμένη 

για τις 17 Απριλίου.
Από τις 9:30 το πρωί άρχισαν να κατα-

φθάνουν στο Σαουθάμπτον οι πρώτοι 
επιβάτες, με ειδικούς συρμούς από το 
Λονδίνο. Πρώτοι άρχισαν να επιβιβάζο-
νται οι επιβάτες της Γ’ Θέσης, άνθρωποι 
του μόχθου και τυχοδιώκτες απ’ όλη την 
Ευρώπη, που αναζητούσαν το «αμερικά-
νικο όνειρο» και έπρεπε πρώτα να περά-
σουν από έλεγχο για τυχόν λοιμώδεις αρ-
ρώστιες. Οι επιβάτες της Α’ και Β’ θέσης 
ήταν, ως επί το πλείστων, πλούσιοι του-
ρίστες, που επιβιβάστηκαν στον Τιτανι-
κό μία ώρα πριν από την αναχώρηση του.
Ο Τιτανικός με 922 επιβάτες αναχώρησε 

στις 12 το μεσημέρι, με κατεύθυνση το 
Χερβούργο της Γαλλίας, πρώτο σταθμό 
του ταξιδιού του. Στο λιμάνι του Σαουθά-
μπτον παραλίγο να εμπλακεί σε ατύχημα, 
όταν το κύμα που προκάλεσε το τεράστιο 
εκτόπισμά του, έσπασε τους κάβους του 
αγκυροβολημένου πλοίου City of  New 
York, το οποίο παραλίγο να συγκρουσθεί 
με τον Τιτανικό.
Με καλό, αλλά κρύο καιρό, ο Τιτανι-

κός προσέγγισε την ίδια ημέρα το γαλλικό 
λιμάνι του Χερβούργου, όπου παρέλαβε 
274 επιβάτες και αποβίβασε 24. 
Με πορεία προς την Ιρλανδία, έφθασε 

στο λιμάνι του Κορκ στις 11:30 το πρωί 
της 11ης Απριλίου, όπου παρέλαβε άλ-
λους 120 επιβάτες, ενώ αποβίβασε επτά, 
ανάμεσά τους και τον πατέρα Φράνσις 
Μπράουν, ιησουίτη μοναχό και δεινό 
φωτογράφο, στον οποίο οφείλουμε πολ-
λές από τις φωτογραφίες, που τραβήχτη-
καν στα καταστρώματα του Τιτανικού.
Μετά την αναχώρησή του από το Κορκ, 

το πολυτελές υπερωκεάνειο χάραξε πο-
ρεία προς τη Νέα Υόρκη διά μέσου του 

Βορείου Ατλαντικού. Οι πρώτες τρεις 
μέρες του ταξιδιού πέρασαν χωρίς απρό-
οπτα. Παρά τις προειδοποιήσεις για επι-
πλέοντα παγόβουνα στην περιοχή του 
Νιουφάουντλαντ, το πολυτελές υπερω-
κεάνειο έπλεε με πρόσω τις μηχανές, κα-
θώς όπως πίστευε ο καπετάνιος Σμιθ, τα 
παγόβουνα δεν αποτελούσαν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για ένα πλοίο της κλάσης του Τι-
τανικού.
Όμως στις 11:40 μ.μ. της 14ης Απριλί-

ου συνέβη το μοιραίο. Ο Τιτανικός, πλέ-
οντας με σχετικά υψηλή ταχύτητα των 
22 κόμβων και χωρίς καμιά προφύλαξη, 
προσέκρουσε σε παγόβουνο, 37 δευτε-
ρόλεπτα αφότου έγινε αντιληπτό από 
το πλήρωμα. Πέντε από τα στεγανά του 
πλοίου αρχίζουν να μπάζουν νερά και η 
πλώρη άρχισε να καταβυθίζεται.
Πλήρωμα και επιβάτες ήταν ανέτοιμοι 

για μια τέτοια κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης. Οι σωστικές λέμβοι επαρκούσαν 
μόνο για τους μισούς επιβαίνοντες. 
Επικράτησε πανικός. Στις 12:05 π.μ. 

της 15ης Απριλίου ο καπετάνιος διατάσ-
σει να ετοιμαστούν οι σωσίβιοι λέμβοι. 
Στις 12:45 π.μ. η πρώτη σωσίβια λέμ-

βος με γυναικόπαιδα, όπως επιτάσσει το 
πρωτόκολλο, «κατεβαίνει» στη θάλασσα. 
Στις 2:20 μ.μ. ο Τιτανικός βυθίζεται, λίγα 

δευτερόλεπτα αφότου έσπασε στα δύο. 
Οι εναπομείναντες επιβάτες και μέλη του 
πληρώματος πηδούν στα παγωμένα νερά 
του Β. Ατλαντικού για να σωθούν, αλλά 
βρίσκουν σχεδόν ακαριαίο θάνατο από 
υποθερμία ή καρδιακή προσβολή, καθώς 
η θερμοκρασία του νερού είναι στους -2 
βαθμούς Κελσίου.
Τα σήματα κινδύνου του βυθιζόμε-

νου Τιτανικού δεν απέδωσαν αμέσως, 
καθώς παραπλέοντα πλοία δεν υπήρχαν. 
Στις 4:10 π.μ. το υπερωκεάνειο Καρπά-

θια της Cunard Line βρέθηκε στον τόπο 
του ναυαγίου και περισυνέλλεξε τους 
πρώτους ναυαγούς. 
Στις 8:30 π.μ. περισυλλέγονται και οι 

επιβάτες της τελευταίας σωστικής λέμ-
βου και το Καρπάθια με τους 711 δια-
σωθέντες θα καταπλεύσει στο λιμάνι της 
Νέας Υόρκης στις 18 Απριλίου 1912.

© SanSimera.gr

Τιτανικός: Το «θαύμα» τής 
ναυπηγικής βυθίστηκε στο 

παρθενικό του ταξίδι…

Suggested presentation. 580 SAINT-MARTIN WEST BLVD.  |  450-668-0033Suggested presentation. barbiesgrill.com   

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

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΖ Ε.Α.

§ …συνέχεια από το προηγούμενο

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
Η Επανάσταση  
στην Πελοπόννησο 

Η Πύλη, η οποία υποπτευόταν κάποια 
επαναστατική κίνηση στην Πελο-

πόννησο, έστειλε το Νοέμβριο του 1820 
σαν διοικητή της τον πρώην Μέγα Βεζί-
ρη, Μεχµέτ Χουρσίτ, άνδρα µεγαλοπρε-
πή και επιβλητικό. Αυτός, τον Ιανουάριο 
του 1821, επειδή θεώρησε αβάσιµες τις 
διαδόσεις, εξεστράτευσε στην Ήπειρο 
εναντίον του Αλή πασά των Ιωαννίνων. 
Άφησε στην Τρίπολη, έδρα του διοικη-

τού της Πελοποννήσου, το πολυπληθές 
χαρέµι και τους θησαυρούς του, αφού 
ενίσχυσε τη φρουρά της µε 1.000 στρα-
τιώτες. Έτσι, απογυµνώθηκε η περιοχή 
από τις αξιόµαχες τουρκικές δυνάµεις.
Οι Τούρκοι ταράχθηκαν περισσότερο, 

όταν έµαθαν την άφιξη, τον Ιανουάριο, 
του περιβόητου Θεόδωρου Κολοκοτρώ-
νη στη Μάνη, ο οποίος ήταν από πολύ 
καιρό φυγάς και καταδιωκόταν, µέχρι 
θανάτου, από τους Τούρκους. 
Η κήρυξη του κινήµατος στις παραδου-

νάβιες χώρες, η ζωηρότατη κίνηση των 
φιλικών σε όλη την Ελλάδα, η επάνοδος 
του Κολοκοτρώνη και άλλων εξόριστων, 
ανάγκασαν τους Τούρκους να λάβουν 
προληπτικά µέτρα. 
Έτσι, κάλεσαν στην Τρίπολη, µε πρό-

σχηµα την ετήσια συνέλευση, τους προ-
κρίτους (κοτζαµπάσηδες) και τους αρχι-
ερείς. Σκοπός τους ήταν να τους κρατή-
σουν όμηρους, αλλά πολλοί από αυτούς 
αρνήθηκαν να µεταβούν. 
Όσοι πήγαν, κρατήθηκαν όµηροι και 

θανατώθηκαν στα µπουντρούµια, µόλις 
ξέσπασε η Επανάσταση. ∆όθηκε, τότε, 
εντολή να επισπευσθούν οι διαδικασίες 
για την εκδήλωση του κινήµατος. 
Μετά από κάποιες επιθέσεις και µι-

κροσυµπλοκές, ξέσπασε η, µέχρι εκείνη 
τη στιγµή, συγκρατηµένη ορµή και την 
21η Μαρτίου 1821 ο χριστιανικός πλη-
θυσμός εξεγέρθηκε ένοπλα και σαν ένας 
άνθρωπος επέπεσε µε πάθος, συγκρατη-
μένο για αιώνες, κατά των Τούρκων. 
Μέσα στο δεκαήμερο 15 – 25 Μαρτίου, 

η Επανάσταση ξέσπασε σε διαφορετικά 
σηµεία της Πελοποννήσου. Το σύνθηµα 
ήταν: «Τούρκος µη µείνει στο Μοριά, 
µήτε στον κόσµο όλον». 
Την 25η Μαρτίου, οι πρόκριτοι της Αχα-

ΐας παρακολούθησαν στη Μονή της Αγί-
ας Λαύρας τη Θεία Λειτουργία, κατά την 

οποία ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών 
Γερµανός ευλόγησε και ύψωσε σαν 
Σηµαία της Επανάστασης το περίφηµο 
Λάβαρο, το οποίο παρίστανε την Κοίµη-
ση της Θεοτόκου. Στη συνέχεια ξεχύθη-
καν στην επαρχία Καλαβρύτων, για να 
διαδώσουν το σύνθηµα της εξέγερσης. 
Παράλληλα, ο Κολοκοτρώνης και άλλοι 

οπλαρχηγοί µε τους Μανιάτες, κατέβη-
καν στη δυτική πλευρά του Ταϋγέτου 
και, την 23η Μαρτίου, µπήκαν θριαµβευ-
τικά στην Καλαµάτα. 
Ο Μπέης της Μάνης, Πετρόµπεης 

Μαυροµιχάλης, τέθηκε επικεφαλής της 
«Μεσσηνιακής Γερουσίας», της οποίας 
πρώτη πράξη ήταν η αποστολή στους 
ξένους πρόξενους χριστιανικών κρα-
τών της παρακάτω εγκυκλίου: «Ηµείς 
το έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι 
µας καταφρονεί το Οθωµανικό γένος και 
σκοπεύει όλεθρον εναντίον µας πότε µ’ 
ένα και πότε µ’ άλλον τρόπον, απεφασί-
σαµεν σταθερώς ή ν’ αποθάνωµεν όλοι 
ή να ελευθερωθώµεν και τούτου ένεκα 
βαστούµεν τα όπλα εις χείρας ζητούντες 

τα δικαιώµατά µας. Όντες λοιπόν βέβαι-
οι ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνω-
ρίζουν τα δίκαιά µας, και όχι µόνον, δεν 
θέλουν µας εναντιωθεί, αλλά και θέλουν 
µας συνδράµει, και ότι έχουν εις µνήµην 
ότι οι ένδοξοι πρόγονοί µας εφάνησαν 
ποτέ ωφέλιµοι εις την ανθρωπότητα, διά 
τούτο ειδοποιούµεν την εκλαµπρότητά 
σας και σας παρακαλούµεν να προσπα-
θήσετε να είµεθα υπό την εύνοιαν και 
προστασίαν του µεγάλου κράτους τού-
του». 
Την ίδια ηµέρα (22 Μαρτίου), εξεγέρ-

θηκε και η Πάτρα. Οι χωρικοί των περι-
χώρων έσπευσαν στην πόλη µαζί µε τον 
Αρχιεπίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερµα-
νό, τον προεστό του Αιγίου Λόντο, τον 
προεστό των Καλαβρύτων Ασηµάκη Ζα-
ΐµη κ.ά., οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής 
του κινήµατος. 
Την 25η Μαρτίου 1821 (κατά Πανελλή-

νια συµφωνία), ο Παλαιών Πατρών έστη-
σε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου τη 
Σηµαία της Επανάστασης, η οποία ήταν 
ερυθρά µε µαύρο σταυρό στη µέση. 

Οι επαναστάτες άρχισαν να πολιορκούν 
χωριστά τα φρούρια. Η προσοχή των 
οπλαρχηγών και, κυρίως, του Κολοκο-
τρώνη, στρεφόταν προς την Τριπολιτσά, 
η οποία αποτελούσε το κεντρικό φρού-
ριο και το ορµητήριο των Τούρκων στην 
Πελοπόννησο. Τότε, άρχισε γενική µετα-
κίνηση των Τούρκων και όσοι κατοικού-
σαν στην ύπαιθρο και στις ανοχύρωτες 
πόλεις κατέφυγαν στα φρούρια. 
Πανικός κατέλαβε τους Τούρκους µε τη 

διάδοση ότι ευρωπαϊκός στρατός ερχό-
ταν σε βοήθεια των ραγιάδων. 
Οι πυροβολισµοί των Ελλήνων και οι 

φωνές «Μοσκοβιά» και «Φραγκιά» τους 
έτρεπαν σε φυγή. Μακριές φάλαγγες 
Τούρκων εκινούντο προς την Τρίπολη, οι 
οποίες προσεβάλλοντο και αποδεκατίζο-
ντο από τους Έλληνες. 
Σε λίγο χρόνο, τα κύµατα της ελληνικής 

Επανάστασης, που εκχύλισαν από την 
Πελοπόννησο, κατέκλυσαν τη Στερεά 
Ελλάδα και τα νησιά και εξαπλώθηκαν 
µέχρι τη Μακεδονία, αλλά ο ελληνικός 
αγώνας επρόκειτο να περάσει µεγάλες 
δοκιµασίες, αφού είχε ν’ αντιµετωπίσει 
µία ισχυρή αυτοκρατορία. 
Οι Έλληνες δεν είχαν ούτε χρήµατα, 

ούτε πολεµοφόδια, ούτε στρατό εκπαι-
δευµένο, από δε τους Πελοποννήσιους 
µόνον οι Μανιάτες ήσαν ασκηµένοι στη 
χρήση των όπλων. Μετά τις πρώτες επι-
τυχίες, το όνοµα του έµπειρου οπλαρχη-
γού Κολοκοτρώνη προσέλκυσε πλήθος 
εθελοντών, αλλά ο πρώτος αυτός ελλη-
νικός στρατός παρουσίαζε περίεργη ει-
κόνα. 
Οι περισσότεροι ήταν άοπλοι, µερικοί 

έφεραν µόνο µαχαίρια, άλλοι σφενδόνες 
και άλλοι ραβδιά αλωνίσµατος. Ο στρα-
τός αυτός δεν είχε βαπτισθεί στη φωτιά 
της µάχης και µε µεγάλη δυσκολία τον 
συγκρατούσαν οι αρχηγοί του, όταν εµ-
φανιζόταν ο εχθρός. 
Ο Κολοκοτρώνης µάζεψε πολεµιστές 

και, αφού τους εγκατέστησε σε στρατό-
πεδο, άρχισε την οργάνωση και την εκγύ-
µναση, αλλά και αυτοί εγκατέλειψαν τον 
αρχηγό τους, µόλις εµφανίσθηκε τουρκι-
κός στρατός. 
Παρ’ όλα αυτά, ο Κολοκοτρώνης δεν 

απογοητεύτηκε και συνέχισε την προ-
σπάθεια. Πίστευε ότι η Επανάσταση δεν 
ήταν ασφαλής, αφού έµενε τουρκικός 
στρατός στην καρδιά της Πελοποννήσου 
και γι’ αυτό έπρεπε, µε κάθε θυσία, να 
καταληφθεί το κέντρο της, η Τρίπολη.
                      | Συνέχεια στο επόμενο…§

Έφιππος χώρει γενναίε στρατηγέ – ανά τους αιώνας διδάσκων – τους 
λαούς πως οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
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Γιατί ο γιος της Meghan και του Harry δε θεωρείται 
πρίγκιπας σύμφωνα με το πρωτόκολλο;
Πριν από λίγες εβδομάδες, σε μια συνέντευξη-

κόλαφος για το Παλάτι, ο Πρίγκιπας Harry και 
η Meghan Markle περιέγραψαν τη ζωή τους πριν 
αποχωρήσουν από τα βασιλικά καθήκοντα και 
μετακομίσουν στην Αμερική.
Η Δούκισσα του Sussex παραδέχθηκε στην Oprah 

Winfrey ότι σοκαρίστηκε από την αντίδραση του 
Παλατιού στην άφιξη του γιου της, του Archie. Όπως 
είπε, μπροστά στο φόβο να υπάρξει έγχρωμος 
πρίγκιπας, το
Παλάτι αποφάσισε και ανακοίνωσε στους Sussexes 

ότι δε θα του δώσουν ούτε πριγκιπικό τίτλο, ούτε 
κρατική ασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με το βασιλικό 
πρωτόκολλο, ο μικρός Archie δε δικαιούται, τουλάχιστον 
προς το παρόν, να είναι πρίγκιπας.
Οι κανόνες για το ποιος μπορεί να γίνει πρίγκιπας 

προέρχονται από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που 
εκδόθηκε από το βασιλιά Τζορτζ Ε΄ το Νοέμβριο του 
1917. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι νομικά μέσα, 
που μπορούν να λάβουν τη μορφή ανοιχτής επιστολής 
του μονάρχη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
βασιλικές δηλώσεις ή για τη χορήγηση τίτλων, όπως 
ομότιμοι.
Στην επιστολή του 1917, ο Γιώργος Β’ δήλωσε 

ότι τα εγγόνια του μονάρχη δε θα ήταν πρίγκιπες 
ή πριγκίπισσες, εκτός από το μεγαλύτερο γιο του 
μεγαλύτερου γιου του πρίγκιπα της Ουαλίας.
Στην περίπτωση λοιπόν των γιων του Πρίγκιπα 

Κάρολου, αυτό σημαίνει ότι ο πρίγκιπας George, 
δηλαδή ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα William, 
έγινε αυτόματα πρίγκιπας, αλλά δε συνέβη το ίδιο με 
τον Archie, παρόλο που είναι και οι δύο εγγονοί της 
Βασίλισσας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αυτό το πρωτόκολλο, το 
Δεκέμβριο του 2012, η Βασίλισσα εξέδωσε επίσης ένα 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έλεγε ότι όλα τα παιδιά 
του πρίγκιπα William θα έχουν το δικαίωμα να είναι 
πρίγκιπες ή πριγκίπισσες. 
Επίσης, το να είσαι πρίγκιπας ή πριγκίπισσα περνά 

μόνο από την αρσενική γραμμή, γεγονός που σημαίνει 
ότι τα παιδιά της Πριγκίπισσας Άννας δεν έλαβαν 
αυτούς τους τίτλους.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ARCHIE;
Σύμφωνα με την επιστολή του 1917, ο Archie δικαιούται 

να γίνει πρίγκιπας – αλλά όχι ακόμα.
Τα παιδιά του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle, 

του Δούκα και της Δούκισσας του Sussex, θα έπρεπε 
να περιμένουν έως ότου ο πρίγκιπας Κάρολος, ο 
κληρονόμος του θρόνου, να γίνει βασιλιάς, οπότε 
θα ήταν τα εγγόνια του μονάρχη και ως εκ τούτου 
δικαιούνται να είναι πρίγκιπες ή πριγκίπισσες.

© govastileto.gr

Η 26χρονη Antje Utgaard 
έχει γεννηθεί στις 

ΗΠΑ, έχει ρίζες από Δανία 
και Σουηδία και το πληθω-

ρικό της στήθος δεν περ-
νά απαρατήρητο από το 
ανδρικό κοινό. Η εκρη-
κτική ξανθιά δηλώνει 
μοντέλο και ηθοποι-
ός, με πολλούς να την 
αποκαλούν βασίλισσα 
του Instagram. Δεν εί-

ναι άγνωστη στα social 
media και όσοι με τις 
ώρες σερφάρουν στο 
Instagram, όλο και σε 
κάποια προκλητική φω-

τογραφία της θα έχουν 
πέσει πάνω. Άλλωστε, 
είναι αυτές οι αναρτή-
σεις, που έχουν κάνει 
το μοντέλο από την 
Αμερική με το σκανδι-

ναβικό ονοματεπώνυμο, 
γνωστό στο συγκεκριμένο 

μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης.

© klik.gr

ANTJE UTGAARD 
Tα σέξι προσόντα  

της βασίλισσας  
του Instagram

Lady Gaga: Το δώρο του συντρόφου  
της για τα 35α γενέθλιά της
Η διάσημη τραγουδίστρια έγινε 35 ετών την Κυριακή 28 Μαρτίου και ο φίλος της 

έστειλε «όλα τα λουλούδια στη Ρώμη», όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα της νέας 
της ταινίας. Η Lady Gaga δημοσίευσε τη γλυκιά χειρονομία του Michael Polansky στο 
Instagram, γράφοντας ότι αυτός και τα σκυλιά τους είναι «το μόνο που χρειάζεται».  
«Όταν ο bf σου στέλνει όλα τα λουλούδια στη Ρώμη για τα γενέθλια σου. Σ ‘αγαπώ 
γλυκέ μου», η Gaga έγραψε σε μια φωτογραφία που αγκαλιάζει μια γιγαντιαία αν-
θοδέσμη. «Ανυπομονώ να έρθω σπίτι μαζί σου και στα σκυλιά μας, αυτό είναι το 
μόνο που χρειάζομαι». Η Gaga, η οποία αυτή τη χρονική περίοδο γυρίζει το «House 
of Gucci» στην Ιταλία, έκανε τη σχέση της με τον Polansky επίσημη το Φεβρουάριο 
του 2020 και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, μια πηγή είπε στο ET ότι 
η τραγουδίστρια εξακολουθεί να είναι «πολύ ερωτευμένη» με τον επιχειρηματία 
και επενδυτή.
«Λέει στους φίλους της ότι θέλει να ολοκληρώσει πρώτα μερικά έργα και στη συ-

νέχεια να σκεφτεί για οικογένεια», δήλωσε μια πηγή. «Η Gaga θέλει να αποκτήσει 
παιδιά μια μέρα και βλέπει ένα μέλλον με τον Michael».
Εκτός από το δώρο του Polansky, η Gaga έλαβε ευχές γενεθλίων από τους διά-

σημους φίλους της, συμπεριλαμβανομένων των Donatella Versace, Elton John και 
Tony Bennett. Παρόλο που η Gaga δουλεύει σκληρά για το επερχόμενο δράμα 
«Gucci», το οποίο πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο, η τραγουδίστρια έχει 
περάσει δύσκολα τις προηγούμενες εβδομάδες.
Το Φεβρουάριο, ο φροντιστής των σκύλων και φίλος της Gaga, Ryan Fischer, πυρο-

βολήθηκε ενώ είχε βγάλει βόλτα τα αγαπημένα γαλλικά μπουλντόγκ της. Δύο από 
τα κουτάβια, Gustav και Koji, κλάπηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αλλά 
έκτοτε έχουν ανακτηθεί με ασφάλεια.|   © Stylenews.gr

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ταξιδεύετε	στην	Ελλάδα	και	δικαιούστε	μόνο	μία	βαλίτσα	22	κιλών;	 
Σας	μεταφέρουμε	τις	έξτρα	βαλίτσες	σας	στην	Ελλάδα	με	μόνο	$50.00,	ανεξαρτήτως	βάρους.	
Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
στην	πόρτα	σας	στο	Μόντρεαλ,	στις	καλύτερες	τιμές	της	αγοράς.
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Και	όπως	πάντα,	σας	μεταφέρουμε	το	λάδι	σας	από	το	χωριό	σας	στην	Ελλάδα	 
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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.

Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
1563 Begin, Ville St-Laurent, Québec  H4R 1W9 (corner Thimens)
info@hermesoverseas.com • katherine@hermesoverseas.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Α-Καλημέρα Μάγδα μου.
Μ-Καλημέρα Αλέκα.
Α-Θυμάσαι που σου είπα την περασμέ-

νη εβδομάδα, που όσοι θα εμβολιάζο-
νται θα τους δίνουν κάποιο έγγραφο για 
να το χρησιμοποιούν ως «διαβατήριο 
πορείας»;
Μ-Φυσικά. Και αν θυμάσαι εσύ, σου 

είχα πει ότι δεν το βρίσκω καθόλου σω-
στό και δίκαιο.

Α-Ναι έτσι μου είπες και είχες δίκιο. Και 
φαίνεται σε άκουσε ο Μπάιντεν…

Μ-Ποιος; Αφού δεν τον πάω!
Α-Τον πας δεν τον πας, η δικιά του, το 

κορίτσι από τη Μεσσηνία, η Jen Psaki, 
έβγαλε φιρμάνι ότι δε θα εκδοθεί διαβα-
τήριο πορείας στις ΗΠΑ σε όσους εμβο-
λιάζονται!
Μ-Μα εγώ άλλα βλέπω στην τηλεόραση.
Α-Πάλι τα ίδια… Δε σου είπα ότι τα κα-

νάλια στην Ελλάδα παραπληροφορούν, 
είτε από άγνοια είτε από δολιότητα τον 
κόσμο.

Μ-Ναι αλλά αυτά βλέπω. Τι να κάνω η 
δόλια;

Α-Σε καταλαβαίνω. Αλλά εφόσον ξέρεις 
από ταμπλέτα, ψάξε και διάβασε κι άλλες 
ειδήσεις για να συγκρίνεις από μόνη σου.

Μ-Έχεις δίκιο αλλά βρίσκω πιο ευκολία 
την τηλεόραση.

Α-Τώρα που είπες τηλεόραση. Μια στιγ-
μή, κάτι λέει ο πρωθυπουργός.
Μ-Ποιος, ο Μητσοτάκης;
Α-Ποιος Μητσοτάκης και πράσινα άλο-

γα;
Μ-Της ΝΔ είναι μπλε τα άλογα… Τότε 

για ποιον πρωθυπουργό λες;
Α-Του Κεμπέκ, τον Λεγκό. Περίμενε μια 

στιγμή και θα σου πω κι εσένα. Μάλιστα…
Μ-Τι μάλιστα;
Α-Λοιπόν, θυμάσαι που μου έλεγες ότι 

πήγαινες για ψώνια στις 8;
Μ-Ναι, για να μην έχει συνωστισμό.
Α-Ξέχασε τα αυτά που ήξερες..
Μ-Γιατί;
Α-Διότι μόλις ανακοινώθηκε ότι από την 

Κυριακή 11 Απριλίου θα απαγορεύεται η 
κυκλοφορία μετά τις οκτώ!

Μ-Πάλι τα ίδια… Τραμπάλα καταντήσα-
με! Μια 8 μια 9:30, βαρέθηκα πια.
Α-Όλοι βαρεθήκαμε…
Μ-Και σου έλεγα πάμε ταξιδάκι, λεφτά 

έχουμε. Όχι εσύ. Εκεί, πεισματάρα. Δεν 
ήθελες να το κουνήσεις ρούπι. Τι κερδί-
σαμε; Τίποτα.

Α-Πίστευα ότι εφόσον λάσκαρε η κατά-
σταση με το 9:30 τα πράγματα θα πήγαι-
ναν καλύτερα.

Μ-Απ’ το κακό στο χειρότερο πηγαίνου-
με φιλενάδα και που είσαι ακόμα…
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Διότι κατάλαβα όπως πάνε τα πράγ-

ματα ούτε του χρόνου δε θα ξεμυτήσου-
με.
Α-Φυσικά δε χρειάζεται να σου πω ότι 

ξαναγυρίσαμε στα 25 άτομα μόνο στις 
εκκλησίες.

Μ-Τι πράγμα; Πότε έγινε αυτό;
Α-Το είπαν εδώ και δυο μέρες. Καλά δεν 

παρακολουθείς τις ειδήσεις;
Μ-Φυσικά. Τον Ευαγγελάτο δεν τον 

χάνω…
Α-Γι αυτό και δεν ξέρεις που παν τα τέσ-

σερα στη γειτονιά σου. Καμιά φορά ανα-
ρωτιέμαι αν συγκοινωνεί το μυαλό σου.
Μ-Γιατί το λες αυτό;
Α-Βρε φιλενάδα, που μένεις;
Μ-Στο Μόντρεαλ.
Α-Ωραία. Ποια επαρχία;
Μ-Στο Κεμπέκ.
Α-Παρακάτω. Ποια χώρα;

Μ-Μα στον Καναδά.
Α-Εφόσον λοιπόν μένεις στο Μόντρεαλ, 

στην επαρχία του Κεμπέκ που βρίσκεται 
στον Καναδά, τι ωφέλησε να μάθεις για 
τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση στην 
Ελλάδα;
Μ-Αυτό δεν το σκέφτηκα…
Α-Καλά που έχεις εμένα και σε ενημε-

ρώνω.
Μ-Και σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό. Λοιπόν, το 

αποφάσισα, θα αλλάξω κανάλι!
Α-Δηλαδή;
Μ-Να, τα αγγλικά μου είναι αρκετά 

καλά για να καταλαβαίνω τι λένε. Θα 
βλέπω λοιπόν από εδώ και μπρος τοπικές 
ειδήσεις και λιγότερο Ελληνικές.
Α-Μπράβο φιλενάδα. Εγώ πάντως θα 

συνεχίζω να σε ενημερώνω από τις ειδή-
σεις που βλέπω στα γαλλικά κανάλια.

Μ-Λαμπρά. Τώρα που είπα λαμπρά, 
πάλι μαύρη λαμπρή θα βγάλουμε.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Μα αμφίβολο είναι αν θα μπορέσω 

να εκκλησιαστώ τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Α-Ναι δεν το σκέφτηκα αυτό.
Μ-Και τώρα που είπες ότι το έκανε 8 η 

ώρα. Άντε να δούμε τι είδους Μεγάλη 
Εβδομάδα θα έχουμε.
Α-Έχεις δίκιο.
Μ-Και πάλι δεύτερη χρονιά που δε θα 

καμαρώσω τα εγγονάκια μου να κρατούν 
τις λαμπάδες τους στην Ανάσταση.

Α-Σε καταλαβαίνω…
Μ-Δε σου είπα. Τις προάλλες με πήραν 

και μου ράγισαν την καρδιά.
Α-Τι σου είπαν;
Μ-Άρχισαν να κλαίνε στο τηλέφωνο και 

να μου λένε πόσο αποθύμησαν την αγκα-
λιά μου και αυτή του παππού τους.
Α-Ο παππούς το ξέρει;
Μ-Μόνο το ξέρει; Δίπλα μου ήταν και 

προσπαθούσε να κρατηθεί για να μην 
κλάψει. Ξέρεις όταν κλαίει… Κλαίει πολύ 
δυνατά και δεν ήθελε να το καταλάβουν 
τα μικρά.

Α-Τώρα που το ανέφερες, πρέπει να ξέ-
ρεις ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι 
η κατάσταση της πανδημίας και αυτή η 
κλεισούρα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα 
παιδιά του δημοτικού.
Μ-Δεν αμφιβάλω.
Α-Μάλιστα από το άγχος, μερικά απ’ 

αυτά αυτοτραυματίζονται. Υπάρχουν 
ακόμα και περιπτώσεις όπου οκτάχρονα 
παιδάκια είπαν στη μητέρα τους ότι προ-
τιμούν να φύγουν από τη ζωή διότι δεν 
μπορούν να αντέξουν άλλο.
Μ-Τα χρυσά μου. Πόσο τα λυπάμαι!
Α-Γι’ αυτό καλό θα είναι να τα παίρνεις 

τακτικά. Ακόμα και να τους λες παραμύ-
θια. Νομίζω θα τους κάνει πολύ καλό ψυ-
χικά που ακούν τη γιαγιά και τον παππού.
Μ-Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου.
Α-Δε μου λες τώρα, έκανες το εμβόλιο;
Μ-Όχι ακόμα. Να σου πω, είχα κλείσει 

ραντεβού και όταν πήγα και έμαθα ότι 
θα μου έδιναν το Άστρα, τα παράτησα 
και έφυγα.
Α-Μα δεν είναι και τόσο επιβλαβές όσο 

το παρουσιάζουν.
Μ-Είναι δεν είναι, εγώ πάντως δεν το 

θέλω. Αν κάνω κάποιο, προτιμώ μεταξύ 
των δύο άλλων. «Φύλαγε τα ρούχα σου 
να’ χεις τα μισά» λέει μια παροιμία.

Α-Σωστά. Σ’ αφήνω τώρα, περιμένω τα 
παιδιά για βραδινό.
Μ-Μπράβο φιλενάδα. Από πότε άρχι-

σες τις παρανομίες;
Α-Από τότε που αποθύμησα να δω το 

γιο μου και την ανιψιά σου. Ας με πάνε 
μέσα! Τα λέμε…
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Επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα στον προ-
ϋπολογισμό το 2022 προβλέπει η έκθεση του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου για τα δημόσια οικονομικά 
(fiscal monitor) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρ-
τη 7 Απριλίου 2021. 

Η έκθεση καταγράφει μεγάλη αύξηση των δημοσιονομι-
κών ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης σε όλο τον κό-
σμο το 2020 και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες οικονομίες 
όπου έφθασαν  το 11,7% του ΑΕΠ, και στις αναδυόμενες 
οικονομίες το 9,8%, ενώ στις χώρες με χαμηλό εισόδη-
μα τα ελλείμματα ήταν χαμηλότερα (5,5%) λόγω της μι-
κρότερης δυνατότητας δανεισμού που είχαν αυτές. 

Ως αποτέλεσμα, το παγκόσμιο δημόσιο χρέος πλησία-
σε το 97% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 και αναμένεται 
να παραμείνει λίγο κάτω από το 100% μεσοπρόθεσμα.   
Για την Ελλάδα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι φέτος θα έχει πρω-
τογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 6% του ΑΕΠ 
από 7% πέρυσι, το οποίο θα μετατραπεί το 2022 σε πλε-
όνασμα 0,3% και στη συνέχεια θα αυξάνεται σταδιακά 
για να φθάσει στο 1,5% το 2026. 
Το συνολικό έλλειμμα (περιλαμβανομένων των τόκων για 

την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους) εκτιμάται ότι θα 
μειωθεί από 9,9% του ΑΕΠ πέρυσι στο 8,9% φέτος, για να 
υποχωρήσει απότομα στο 2,6% το 2022 και στο 1,5% το 2026.  

Τα δημόσια έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν από 
το 48,3% του ΑΕΠ το 2020 στο 50,3% φέτος και να 
υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια σταδιακά, φθά-
νοντας στο 47,2% το 2026. Αντίστοιχα, οι δημόσι-
ες δαπάνες θα αυξηθούν φέτος στο 59,1% του ΑΕΠ 
από 58,2% πέρυσι, για να μειωθούν απότομα στο 
52,8% το 2022 και στη συνέχεια στο 48,7% το 2026.  
Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 
210,1% του ΑΕΠ από 213,1% πέρυσι, για να υποχωρήσει 
περαιτέρω στο 200,5% το 2022 και στο 179,6% το 2026. 
Για την Ευρωζώνη, το συνολικό έλλειμμα εκτιμάται ότι 

θα μειωθεί στο 6,7% του ΑΕΠ φέτος και στο 3,3% το 2022 
από 7,6% πέρυσι και ότι θα συνεχίζει να υποχωρεί τα 
επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμ-
μα μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών κατέγραψαν 
οι ΗΠΑ, καθώς ανήλθε στο 15,8% του ΑΕΠ το 2020 και 
αναμένεται να διαμορφωθεί στα ίδια επίπεδα (15%) και 
το 2022. 

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης, δια-
μορφώθηκε πέρυσι στο 96,9% του ΑΕΠ και προβλέπεται 
να αυξηθεί στο 98,2% φέτος για να αποκλιμακωθεί στο 
96,5% το 2022 και στο 91,9% το 2026. Στις ΗΠΑ, το χρέ-
ος διαμορφώθηκε στο 132,8% πέρυσι και αναμένεται να 
κινηθεί κοντά σε αυτά τα υψηλά επίπεδα έως το 2026, 
οπότε προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 134,5%. 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα δημοσιονομικά ελλείμματα 
προβλέπεται ότι θα μειωθούν μεσοπρόθεσμα σε όλες τις 
χώρες, καθώς η ανάκαμψη θα αρχίσει να αποκτά δυνα-
μική και θα ξεκινήσει η δημοσιονομική προσαρμογή. Το 
αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής θα είναι η σταθε-
ροποίηση ή η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στις περισσότερες χώρες, αν και αυτό θα συνεχίσει να 
αυξάνεται σε κάποιες χώρες λόγω παραγόντων, όπως η 
γήρανση του πληθυσμού και οι ανάγκες ανάπτυξής τους. 
Το Ταμείο αναγνωρίζει ότι είναι ασυνήθιστα υψηλή η 

αβεβαιότητα για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Από τη 
μία πλευρά, αν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν ταχύτερα 
από το αναμενόμενο, θα μπορούσαν να επιταχύνουν το 
τέλος της πανδημίας, ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα και 
μειώνοντας τις ανάγκες για πρόσθετη δημοσιονομική 
στήριξη. Από την άλλη πλευρά, μία πιο παρατεταμένη 
ύφεση της οικονομίας και σύσφιξη των χρηματοπιστωτι-
κών συνθηκών, σε ένα πλαίσιο υψηλού χρέους, μία αύ-
ξηση των εταιρικών πτωχεύσεων, μία αστάθεια στις τι-
μές των εμπορευμάτων ή μία αύξηση της κοινωνικής δυ-
σφορίας, θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάκαμψη. 
Το Ταμείο επαναλαμβάνει, ότι η δημοσιονομική πολιτι-

κή θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη και υποστηρικτική, 
έως ότου τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία. Η ανάγκη και η 
έκταση στήριξης διαφέρει μεταξύ των οικονομικών και 
των κλάδων τους και συνεπώς οι απαντήσεις να πρέπει 
να είναι ειδικές σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι κυβερνή-
σεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην πιο στο-
χευμένη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και βιώσιμων 
επιχειρήσεων. |                                              © ΑΠΕ-ΜΠΕ

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 11 Απριλίου 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΎ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Καλημέρα  
Πατρίδα

save
$1,200

NOW!THURSDAY ONLY!  

10AM to 7PM  
Baskets can now be 

purchased 
in store!

• Red Grapes
• Cauliflower or Brocoli
• Mushrooms
• Sweet potatoes
• Mango
• Spinach or Haricots
• Oranges
• Apples
• Lemons
• Beets
• Lettuce
• Avocado
• Cucumber
• Microgreens
• Bananas
• 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!

Κάθετη πτώση  
για Ερντογάν
Πόσοι Τούρκοι δεν τον ψηφίζουν με… τίποτα 

Νέα τουρκική δημοσκόπηση δείχνει 
πτώση, τόσο προσωπικά στη δημο-

τικότητα του Ερντογάν, αλλά και γενικό-
τερα του συνασπισμού του, δηλαδή της 
συμμαχίας του κόμματός του Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) με το ακροδεξιό 
Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP). 
Η συμμαχία των αντιπάλων του, του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 
και του «Καλού Κόμματος» (που είναι 
εθνικιστικό) συγκεντρώνει το 40,6%, από 
33,94% που συγκέντρωνε το 2018.
Το κόμμα του Ερντογάν, το AKP, και ο 

κυβερνητικός εταίρος του, το ΜΗΡ, η 
πολιτική πτέρυγα των Γκρίζων Λύκων, 
συγκεντρώνουν 40,1% ( ενώ μάλιστα 
το δεύτερο δεν περνάει το κατώφλι του 
10% και δε μπαίνει στη Βουλή, οπότε ο 
Ερντογάν σκέφτεται να αλλάξει τον εκλο-
γικό νόμο ή να βρει άλλο εταίρο). 
Στις τελευταίος εκλογές, ο σημερινός 

κυβερνητικός συνασπισμός, συγκέντρω-
σε το 53,66%.

Όσον αφορά στον Ερντογάν προσω-
πικά, τέθηκε το εξής ερώτημα: αν γίνο-
νταν προεδρικές εκλογές αύριο το πρωί, 
αν «θα τον ψήφιζαν σίγουρα», «αν σί-
γουρα δε θα τον ψήφιζαν» και «αν δεν 
έχουν αποφασίσει ακόμα». 

Η απάντηση «σίγουρα δε θα τον ψήφι-
ζα» ήταν στο 44,6%, αλλά έφτασε τώρα 
στο 48,2%. Η πτώση της δημοτικότητας 
του Ερντογάν καταγράφηκε από τον 
Ιανουάριο μέχρι σήμερα και συγκε-
κριμένα το «σίγουρα δε θα τον ψήφι-

ζα» ήταν 44,6% τον Ιανουάριο, 44,4% το 
Φεβρουάριο, 45% στις 15 Μαρτίου και 
48,2% στις 31 Μαρτίου.
To ποσοστό εκείνων οι οποίοι στις αντί-

στοιχες ημερομηνίες απάντησαν «σίγου-
ρα θα τον ψήφιζα» ήταν 32,1%, 31,5%, 
31,7% και στις 31 Μαρτίου 30,1%. Υπο-
λογίσιμο είναι το ποσοστό των αναπο-
φάσιστων πάντως, που από 15% το Γε-
νάρη μειώθηκε στο 12%. Υπολογίσιμο 
και το 9%, που δήλωσε ότι δε θέλει να 
απαντήσει. Ως προς την πρόθεση ψήφου 
στις κοινοβουλευτικές εκλογές:
-Το ΑΚΡ είναι στο 33,2% (από 42,56% το 

2018).
-Το Ρεπουμπλικανικό στο 26,8% (ήταν 

στο 22,64%).
-Το Καλό Κόμμα στο 13,8% (από 9,6% 

στις τελευταίες εκλογές). Είναι εθνικιστι-
κό, αλλά όχι σαν το ΑΚΡ και το ΜΗΡ.
-Το φιλοκουρδικό ΗDP στο 9,7% (ήταν 

στο 11,7%). Κάτω από το 10% δε μπαί-
νουν στη Βουλή, αλλά εάν το θέσει τελι-
κώς εκτός νόμου ο Ερντογάν, αυτό το πε-
ρίπου 10% θα κατευθυνθεί μάλλον στην 
αντιπολίτευση παρά στην αποχή.
-Το εθνικιστικό κόμμα του Ντεβλέτ 

Μπαχτσελί που συγκυβερνά με το ΜΗΡ 
φέρεται να είναι στο 6,9% (από 11,1%).
-Το Κόμμα του Μέλλοντος (νεοσύστατο 

και δεξιό) στο 3,1%.
-Το κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου 
(νεοσύστατο δεξιό, του πρώην πρωθυ-
πουργού Αχμέτ Νταβούντογλου) στο 
2,9%.

© slpress.gr

Μονόδρομος με την Τουρκία,  
για να μην έχουμε το ίδιο  
καλοκαίρι με πέρυσι
Πώς η Τουρκία χρησιμοποιεί την απειλή της σε δύο 
τραπέζια ταυτόχρονα | Γιατί πρέπει να αλλάξουμε στάση

Η Τουρκία, αφού πρώτα έδειξε ότι 
διατίθεται να μιλήσει σε διερευνη-

τικές (αυτή την καλή προαίρεση την πού-
λησε σαν υποχώρηση) και αφού είδε ότι 
η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, δεν 
πρόκειται να κάνουν τίποτε, από τη στιγ-
μή που η τουρκική οικονομία είναι έτοι-
μη να εκραγεί, βγάζει γεωτρύπανο.

Αλέξανδρος Θ. Δρίβας*
© HuffPost Greece

Για τους Τούρκους, δύο πράγματα είναι 
σημαντικά και στο ένα κάναμε λάθος. 
Βάλαμε παράλληλα να τρέχουν οι προ-
σεγγίσεις Ελλάδας-Τουρκίας και Κύπρου-
Τουρκίας μέσα από την Πενταμερή. Έτσι, 
η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
απειλή της σε δύο τραπέζια ταυτόχρονα.

Η Τουρκία δε θέλει η Ελλάδα να έχει 
καλή τουριστική χρονιά και επιλέγει να 
βγάλει γεωτρύπανο, επειδή ακριβώς δεν 

μπορεί να ασχοληθεί ενεργά στην Ου-
κρανία. Γνωρίζει ότι το ενδιαφέρον όλων 
πλέον θα είναι στη Μαύρη Θάλασσα.
Αν επιλέξουμε πάλι την Ε.Ε. να μας λύ-

σει το πρόβλημα, είναι σα να απευθυνό-
μαστε σε γραφείο παραπόνων. Χάνουμε 
χρόνο. Χρειάζεται τρομερή αποφασιστι-
κότητα, γιατί μιλάμε για γεωτρύπανο. 

Μιλάμε για εισβολή κανονική και όχι 
γκρίζα. 

Έχουμε κάθε λόγο να φύγουμε και από 
τα δύο τραπέζια, από τη στιγμή που η 
Τουρκία μας δίνει κάθε δικαίωμα να το 
κάνουμε. Όταν σε απειλούν και φεύγεις 
δε θα σε κατηγορήσει κανείς. Πρέπει να 
στείλουμε στην Τουρκία αξιόπιστα σή-
ματα απειλής, ότι δε θα έχουμε δεύτερο 
ίδιο καλοκαίρι.

*Διεθνολόγος – Συντονιστής του Τομέα 
Ευρασίας & Ν. Α. Ευρώπης στο ΙΔΙΣ 

– Research Fellow in HALC (Hellenic 
American Leadership Council)

ΕΛΛΑΔΑ|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Προβλέπει επιστροφή της Ελλάδας 
σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2022
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ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΘΕΣΗ
Νίκη στην παράταση 
για το Λαύριο επί της 

ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ!

Εκτός από το παιχνίδι του Ηρακλή με 
τον Παναθηναϊκό, το οποίο αναβλή-

θηκε λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού στην 
ομάδα της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα 
πέντε παιχνίδια για την 20η αγωνιστική 
της Basket League έγιναν κανονικά.
Ξεχώρισε φυσικά η μεγάλη εκτός έδρας 

νίκη του Λαυρίου επί της ΑΕΚ στην πα-
ράταση αλλά και το διπλό του Προμηθέα 
στο Περιστέρι.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Κολοσσός 

«ζευγάρωσε» τις νίκες του επί του Άρη, 
ο Ιωνικός ήταν ο νικητής στο... θρίλερ 
της Νίκαιας κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ το 
Μεσολόγγι έμεινε... ζωντανό στην προ-
σπάθεια σωτηρίας που κάνει, χάρις το 
νικητήριο τρίποντο του Χατζηνικόλα στη 
λήξη του αγώνα με τη Λάρισα.  

ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ, το Λαύ-
ριο πήρε στο ΟΑΚΑ τη νίκη στην παράτα-
ση επί της ΑΕΚ με 97-94 (κ.αγ. 82-82) και 
το προβάδισμα για την κατάκτηση της 
δεύτερης θέσης της βαθμολογίας της 
κανονικής περιόδου της Basket League. 
Ο Κάρτερ ήταν ο κορυφαίος των φιλο-

ξενούμενων πετυχαίνοντας 24 πόντους 
με 6/7 δίποντα και 3/4 τρίποντα. 
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-36 (ημ.),  
62-64, 82-82 (κ.αγ.), 94-97 (παρ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
20η αγωνιστική 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΡΗΣ 83-72
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΑΟΚ 83-84 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΛΑΡΙΣΑ 79-77
ΑΕΚ-ΛΑΥΡΙΟ 94-97 (παρ.), 82-82 (κ.αγ.)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70-73
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

18η αγωνιστική (εξ αναβολής)
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 79-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 20 αγώνες)

01] ΛΑΥΡΙΟ  34 
02] ΑΕΚ   33 
03] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 32 
04] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ  31 
05] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  30 
06] ΠΑΟΚ  30 
07] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 27 
08] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 27 
09] ΑΡΗΣ  26 
10] ΗΡΑΚΛΗΣ  25 
11] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  25 
12] ΛΑΡΙΣΑ  25 
 
• ΛΑΥΡΙΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΠΟ 19 ΑΓΩΝΕΣ 
• ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  
   ΑΠΟ 18 ΑΓΩΝΕΣ
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 ΑΓΩΝΕΣ

 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21η) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

09:00|ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ
10:00|ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
13:00|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
10:00|ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
13:00|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
13:00|ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

10:00|ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ (19η αγ.) 
13:00|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΕΚ (15η αγ.)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Νίκη για τον ΠΑΟΚ στην... τελευταία φάση

Προβάδισμα πρόκρισης 
για τον τελικό του Κυ-

πέλλου πήρε ο ΠΑΟΚ, που 
επικράτησε μέσα στο ΟΑΚΑ 
της ΑΕΚ με 1-0, με γκολ του 
Μουργκ στο τελευταίο… δευ-
τερόλεπτο του ημιτελικού, 

ενώ στους «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα 
και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπα-
λοι 1-1.
ΣΤΟ ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι μοιρα-

σμένο σε γενικές γραμμές, «ήρωας» 
της αναμέτρησης ήταν ο Αυστριακός 
Τόμας Μουργκ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος 
μπήκε στο παιχνίδι στο 91΄και στο... 

94΄εκτέλεσε άψογα το απευθείας 
φάουλ, που έδωσε τη νίκη-προβά-
δισμα στο «δικέφαλο του βορρά». 
ΣΤΟΥΣ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ, για μία ακόμα 
φορά ο ΠΑΣ Γιάννινα έβαλε... δύσκολα 
στον Ολυμπιακό, όμως οι αποκρούσεις 
του Σα και το εκπληκτικό βολ-πλανέ 
γκολ του Χασάν, έδωσαν προβάδισμα 
πρόκρισης στους «ερυθρόλευκους».

Α΄ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-1 
(94΄Μούργκ)
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 
(45΄+6΄πέν. Εραμούσπε - 73΄Χασάν) 

Ώρα για... δράση για το 
επαγγελματικό ποδο-

σφαιρικό πρωτάθλημα MLS 
της Βορείου Αμερικής. Την 

Παρασκευή 16 Απριλίου γίνεται η πρε-
μιέρα με δύο παιχνίδια, ενώ την επόμε-
νη μέρα το πρόγραμμα ξεκινάει με το 
«αιώνιο» ντέρμπι των δύο γειτονικών 
ομάδων Μόντρεαλ-Τορόντο στο Μαϊ-
άμι, έδρα της ομάδας Inter Miami, την 
οποία θα χρησιμοποιεί ως έδρα και η 
ομάδα του Μόντρεαλ.
Οι Μοντρεαλίτες, με πολλά νέα πρό-

σωπα στο ρόστερ τους και νέο προ-
πονητή τον έγχρωμο Γάλλο από την 
Τουλόν της Γαλλίας, Wilfried Nancy, 43 
ετών, φιλοδοξούν σε μία πορεία καλύ-
τερη από τα προηγούμενα χρόνια.
Να σημειωθεί ότι, η τελευταία προ-

σθήκη στο ρόστερ της ομάδας, είναι ο 
23χρονος γκολκίπερ Sebastian Breza, 
από την Ιταλία και την ομάδα της Μπο-
λόνια. Έχει αγωνιστεί στις ομάδες της 
Ιταλίας: SS Monopoli 1966, Palermo, 
Potenza SC, πριν ενταχθεί στη Μπολό-
νια το 2020 από την οποία φέτος θα 
παίξει ως δανεικός στο Μόντρεαλ.
Εξάλλου, η ομάδα του Μόντρεαλ ανα-

κοίνωσε μία νέα τριετή συμφωνία με 
νέο σπόνσορα, που θα είναι η παγκό-

σμια ηγέτιδα εταιρία στη βιομηχανία 
οικιακών συσκευών GE Appliances 
Canada.
«Είμαστε περήφανοι που καλωσορί-

ζουμε ένα συνεργάτη όπως είναι η GE 
Appliances, με την οποία μοιραζόμαστε 
την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο και 
την ίδια δέσμευση για την αριστεία», 
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του CF Montreal, Kevin 
Gilmore.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
HOUSTON-SAN JOSE 
SEATTLE-MINNESOTA

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
MONTREAL-TORONTO (2PM)
ORLANDO-ATLANTA
LOS ANGELES FC-AUSTIN FC
DC UNITED-NEW YORK CITY
FC DALLAS-COLORADO RAPIDS
NEW YORK RED BULLS-KANSAS CITY
CHICAGO FIRE-NEW ENGLAND
NASHVILLE SC-FC CINCINNATI

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
INTER MIAMI-LA GALAXY
COLUMBUS-PHILADELPHIA
VANCOUVER-PORTLAND

 

Το... βιολί του  
ο Ιωνικός  
στο +5 από 
Λεβαδειακό 

Έτοιμος για τα... μεγάλα σαλόνια δεί-
χνει πως είναι ο Ιωνικός Νίκαιας, 

μετά την 6η συνεχόμενη νίκη του, εκτός 
έδρας και πάλι, επί του Καραϊσκάκη Άρ-
τας αυτή τη φορά με το πειστικό 0-3, στο 
πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής που έγινε 
μεσοβδόμαδα (7/4). 
Πλέον, ο Ιωνικός έφτασε τους 40 βαθ-

μούς και διατήρησε το +5 από το δεύ-
τερο Λεβαδειακό, ο οποίος επικράτησε 
3-0 της Παναχαϊκής, επιστρέφοντας έτσι 
άμεσα στις νίκες μετά την γκέλα με την 
Ιεράπετρα στην Κρήτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡ

18η αγωνιστική (3&4/4/2021) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0-1
(20΄Κοτσώνης)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-1 
(40΄πέν. Κούστα - 88΄Μαρίνος)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2-1 
(18΄,75΄Κουσκουνάς - 93΄Κοντός)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 2-3
(37΄,78΄πέν. Μανουσάκης -  
41΄, 53΄Ευθυμίου, 89΄πέν. Ριζογιάννης)
ΞΑΝΘΗ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 1-1
(12΄Ντίνας - 58΄Ναζίμ)
ΧΑΝΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1-0 
(61΄Καμαρά)

19η αγωνιστική (7/4/2021) 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 0-3
(27΄Κάστρο, 40΄Πλατέλλας, 
69΄Κουϊρουκίδης)
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-1 
(21΄Σκούπρας)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 3-0 
(10΄ αυτ. Σταμόπουλος, 34΄Μυτίδης, 
92΄Πολέτο)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΧΑΝΙΑ 0-1
(16΄Νίκολιτς)
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-1 
(53΄Κονέ - 13΄Μανουσάκης) 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ 0-0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 19 αγώνες)

01] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 40 (28-15)
02] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 35 (25-9)
03] ΞΑΝΘΗ  32 (16-9)
04] ΧΑΝΙΑ  31 (13-8)
05] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  29 (21-14)
06] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 27 (15-19)
07] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  25 (15-13)
08] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 (11-12)
09] ΤΡΙΚΑΛΑ  20 (15-18)
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 20 (14-28)
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 (16-26)
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 12 (11-29) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
20η αγωνιστική 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
07:45|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
07:45|ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
07:45|ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
07:45|ΞΑΝΘΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
07:45|ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΧΑΝΙΑ
07:45|ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

CHAMPIONS LEAGUE

Με τον Κιλιάν Μπαπέ 
σε... φρενήρη κατά-

σταση, η Παρί νίκησε τη 
Μπάγερν στο Μόναχο (2-3) 
στο πλαίσιο των πρώτων 

προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ και 
πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρι-
σης. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρεάλ, που 
νίκησε (σε μία επανάληψη του τελικού 
το 2018) με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ 
(3-1), ενώ προβάδισμα πρόκρισης πήρε 
και η Μάντσεστερ Σίτι με το γκολ του 
Φοντέν στο 90΄κόντρα στη Ντόρτμουντ. 
Τέλος, την πρόκριση στο... τσεπάκι έχει 

λογικά η Τσέλσι, που πέρασε με 0-2 από 
την έδρα της Πόρτο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ  
ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2-1 
(19΄Ντε Μπράιαν, 90΄Φοντέν - 84΄Ρόις) 
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-1 
(27΄,65΄Βινίσιους, 37΄Ασένσιο -  
51΄Σαλάχ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΜΠΑΓΕΡΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2-3 
(37΄Τσούπο Μόντινγκ, 60΄Μίλερ - 
3΄,68΄Μπαπέ, 28΄Μαρκίνιος)
ΠΟΡΤΟ-ΤΣΕΛΣΙ 0-2 
(32΄Μάουντ, 85΄Τσίλγουελ)

EUROPA LEAGUE

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
και Βιγιαρεάλ έφυγαν 

από Ισπανία και Κροατία 
αντίστοιχα με την πρόκριση 
στις... βαλίτσες τους, με την 

ολοκλήρωση των πρώτων προημιτε-
λικών του Europa League. 
Το ίδιο ισχύει και για τη Ρόμα, που 

πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή επί 
του Άγιαξ στο 87΄, ενώ η Άρσεναλ εκεί 
που πήρε... οξυγόνο κόντρα στη Σλά-
βια Πράγας, με το γκολ του Πέπε στο 
87΄, τελικά έπαθε... έμφραγμα στο 
94΄με την ισοφάριση από τον Χολς 
και θα πρέπει τώρα να νικήσει στον 
επαναληπτικό της Πράγας αν θέλει να 
προκριθεί στους «4» του θεσμού. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΓΙΑΞ-ΡΟΜΑ 1-2 
(39΄Κλάσεν - 57΄Πελεγκρίνι,  
87΄Ιμπάνιεθ) 
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 1-1 
(86΄Πέπε - 94΄Χολς)
ΓΡΑΝΑΔΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 0-2 
(31΄Ράσφορντ, 90΄πέν. Φερνάντεζ) 
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0-1 
(44΄πέν. Μορένο)

Πρεμιέρα στο MLS με νέα πρόσωπα  
για το Μόντρεαλ και νέο... σπόνσορα

PLAY-OFF & PLAY AOUT
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

PLAY-OUT
ΑΤΡΟΜΉΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1-1
(52΄Μανούσος - 49΄Αντονί)
ΟΦΉ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1 
(52΄Σαρδινέρο, 61΄πέν. Σολίς - 
45+2΄Παμλίδης)
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-1
(44΄Ντουρμισάι - 50΄Βέργος)
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 1-1 
(88΄πέν. Ντέλετιτς - 85΄Κρητικός) 

ΚΥΡΙΑΚΉ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

PLAY-OFF
ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 3-0
(39΄Μακέντα, 79΄Βιγιαφάνιες, 85΄Αϊτόρ)
ΑΡΉΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΉΣ 2-0
(69΄Σίλβα, 91΄Μάνος)
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-5
(89΄Ανσαριφάρντ - 17΄Καμαρά, 
23΄,44΄Μασούρας, 35΄Ελ Αραμπί, 
74΄Φορτούνης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 28 αγώνες)

 PLAY-OFF
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  73 (70-14)
02] ΑΡΉΣ   54 (36-17)
03] ΠΑΟΚ  50 (52-30)
04] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49 (35-21)
05] ΑΕΚ    48 (43-37)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 43 (29-29)

 PLAY-OUT
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  35 (27-33)
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 (25-28)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 29 (27-38)
10] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.  29 (25-37) 
11] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  27 (18-39)
12] ΟΦΗ  23 (24-44)
13] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 (14-36)
14] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ   20 (21-43)

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OUT
08:00|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
10:15|ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΉΣ-ΟΦΉ 
12:30|ΑΤΡΟΜΉΤΟΣ ΑΘ.-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΉ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OFF
08:00|ΑΡΉΣ-ΑΕΚ 
10:15|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΉΣ-ΠΑΟΚ 
12:30|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OUT 
12:30|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡ

3Ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-3
(45΄,61΄Μαρουκάκης, 53΄Στούπης) 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΉ 1-0
(8΄Μπουσμπίμπα) 
ΝΙΚΉ ΒΟΛΟΥ-ΙΑΛΥΣΟΣ 0-1
(86΄Χατζησάββας) 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΉ-ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0
(64΄Κανούλι)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΉ-ΡΟΔΟΣ 0-0

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΉΣ 1-1
(37΄Μάνιος - 54΄Φράνκο) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΚΑΒΑΛΑ 0-1
(89΄Γαβριηλίδης) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ 0-1
(12΄Λουκίνας) 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-0
(43΄,46΄Δερμιτζόγλου) 
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 3 αγώνες)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΙΑΛΥΣΟΣ  7 (4-1)
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  7 (3-0)
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  5 (5-2)
04] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020 5 (2-1)
05] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  4 (1-1)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 (1-1)
07] ΡΟΔΟΣ  3 (1-1)
08] ΑΙΓΑΛΕΩ  3 (2-4)
09] ΝΙΚΉ ΒΟΛΟΥ  1 (2-4)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 0 (0-6)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ  9 (5-0)
02] ΚΑΒΑΛΑ  9 (4-1)
03] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  6 (4-2)
04] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 6 (4-2)
05] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 4 (3-2)
06] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  3 (1-3)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  2 (1-2)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 (2-4)
09] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΉΣ 1 (2-7)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0 (0-3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4η αγωνιστική 

ΚΥΡΙΑΚΉ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (10:00) 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΉ-ΝΙΚΉ ΒΟΛΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΉ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΙΑΛΥΣΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΉ 2020
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΉΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

«Ερυθρόλευκο» πάρτι στο ΟΑΚΑ
«Βλέπει» Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον ΠΑΟΚ | 
«Κρατάει» τη 2η θέση ο Άρης που αύξησε τη διαφορά

Απίθανη βραδιά για τον Ολυμπιακό, 
που σκόρπισε με 5-1 την ΑΕΚ στο 

ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική των Play Off 
και χρειάζεται μόλις έξι βαθμούς στα 
υπόλοιπα παιχνίδια για να πανηγυρίσει 
και μαθηματικά το φετινό τίτλο, ο οποίος 
τυπικά έχει κατακτηθεί. Από την άλλη, η 
βραδιά ήταν αρκετά δύσκολη για την Ένω-
ση, καθώς ο Χιμένεθ είναι στον «αέρα» 
(συνεχίζει μέχρι… νεωτέρας), ενώ ο Δη-
μήτρης Μελισσανίδης έφυγε από το ημί-
χρονο από το γήπεδο και την επόμενη 
«κατσάδιασε» τους παίκτες αποκαλώντας 
τους… ξεφτίλες!

Μετά το τέλος του αγώνα, οπαδοί της 
ΑΕΚ μπήκαν στο γήπεδο και ζήτησαν εξη-
γήσεις για τη βαριά ήττα, ενώ η ΠΑΕ με 
ανάρτησή της στα social media ζήτησε συ-
γνώμη από τον κόσμο για την ταπεινωτική 
βραδιά. «Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Ολυμπια-
κός 1-5. Μία μεγάλη συγγνώμη από όλους 
μας, στους οπαδούς της ομάδας μας, για 
ένα από τα χειρότερα βράδια στην ιστο-
ρία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τα στατιστικά, η προη-
γούμενη ευρύτερη νίκη του Ολυμπιακού 
ακριβώς με το ίδιο σκορ, σημειώθηκε στη 
Νέα Φιλαδέλφεια στις 26 Νοεμβρίου του 
1972, δηλαδή σχεδόν πριν από… μισό αι-
ώνα!

ΒΉΜΑ ΕΥΡΩΠΉΣ Ο ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ
Μεγάλη νίκη και για τον Παναθηναϊκό, 

που επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ στη Λε-
ωφόρο και για πρώτη φορά φέτος μπήκε 
στην πρώτη τετράδα, που μπορεί να του 
δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι «πράσι-
νοι» ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, κα-
θώς δημιούργησαν μόλις τέσσερις τελικές 
και στις τρεις από αυτές βρήκαν δίχτυα. Οι 
Μακέντα (39’), Βιγιαφάνιες (79’) και Αϊτόρ 
(85’) ήταν οι σκόρερ του Παναθηναϊκού 
που επικράτησε για δεύτερη φορά του Δι-
κέφαλου, μέσα σε τρεις εβδομάδες.

ΑΥΞΉΣΕ ΤΉ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ΑΡΉΣ
Ο Αρης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος 

της 2ης αγωνιστικής των play offs. Οι «κί-
τρινοι» επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα 
Τρίπολης και ξέφυγαν τέσσερις βαθμούς 
από τον 3ο της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, ενώ 
απέχουν έξι από την ΑΕΚ την οποία υπο-
δέχονται την ερχόμενη αγωνιστική στο 
«Βικελίδης».

PLAY OUT: ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΟΦΉ
Ευνοημένος της ημέρας ήταν ο ΟΦΗ που 

πανηγύρισε την πρώτη του νίκη έπειτα 
από τρεις μήνες. Η ομάδα του Ηρακλείου 
επικράτησε στο «Γεντί Κουλέ» του ΠΑΣ 
Γιάννινα με 2-1 με ανατροπή, παίρνοντας 
παράλληλα βαθμολογική ανάσα στη μάχη 
που δίνει για την παραμονή του στην κα-
τηγορία.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, δεν ανέδειξε νικητή το ντέρ-
μπι ουραγών στο «Αλκαζάρ», καθώς ΑΕΛ 
και Παναιτωλικός έμειναν στο 1-1 στο πιο 
σημαντικό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική 
των πλέι άουτ. 

Έτσι η ομάδα του Αγρινίου παρέμεινε 
στο +1 από τη Λάρισα στη μάχη που δί-
νουν μεταξύ τους για την αποφυγή της 
τελευταίας θέσης που οδηγεί απευθείας 
στη Super League 2.

Ή ΛΑΜΙΑ κατάφερε να σώσει το βαθμό 
απέναντι στο Βόλο και με το τελικό 1-1 
έμεινε στο +4 από τον ΟΦΗ. 

Όλα κρίθηκαν στο τελευταίο πεντάλε-
πτο, με το Βόλο να προηγείται στο 86’ και 
τη Λαμία να ισοφαρίζει με πέναλτι δύο 
λεπτά μετά.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ τέλος, ο Ατρόμητος και ο 
Απόλλων αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 με 
το τελικό σκορ να διαμορφώνεται μέσα σε 
τέσσερα λεπτά από το 49’ έως το 52’ της 
αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες έχουν από 
29 βαθμούς και βρίσκονται σε απόστα-
ση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.  
                                     © Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η Καλαμάτα νίκησε 
1-0 την Επισκοπή 

με γκολ του Μπουσμπί-
μπα στο 8ο λεπτό και 
«πάτησε» στην κορυφή 

του νότιου ομίλου της Football League, 
αλλά έχει και συγκάτοικο τον Ιάλυσο που 
πέρασε από το Βόλο επικρατώντας 1-0 
της Νίκης χάρη στο τέρμα του Χατζησάβ-
βα λίγο πριν το φινάλε. 
Την ίδια ώρα η Σαντορίνη επικράτησε 

με το ίδιο σκορ (1-0) του Αιγάλεω, ενώ 
η Καλλιθέα πέρασε με το εμφατικό 3-0 
από τον Ασπρόπυργο.

Στο ντέρμπι του βορείου ομίλου η Βέ-
ροια νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό στον 
Βόλο χάρη στο τέρμα του Λουκίνα, κάνο-
ντας το 3/3. 
Με το απόλυτο συνεχίζει και η Καβάλα 

που πέρασε από την έδρα του Απόλλωνα 
Πόντου (1-0) χάρη στο τέρμα του Γαβρι-
ηλίδη στο 86’.
Στα άλλα ματς του ομίλου ο Πιερικός 

επικράτησε 2-0 του Θεσπρωτού, ενώ ισό-
παλα έληξαν τα Αλμωπός Αριδαίας-Κοζά-
νη (1-1) και Τρίγλια-Πανσερραϊκός (0-0). 

© SportFM.gr

ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ Ιάλυσος και Καλαμάτα,  
ΠΗΡΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ η Βέροια

Suggested presentation. barbiesgrill.com   
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25 Μαρτίου 2021
Μια ημέρα που θα θυμόμαστε για πάντα

Η εικόνα της Ελλάδας, στις 25 Μαρτίου 2021, μας γέμισε υπερηφάνεια. Σε όλο τον κόσμο οι 
Ελληνες γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης με εκδηλώσεις, που 

ανέδειξαν την Ελληνική ψυχή και το πάθος για λευτεριά, αλλά και διατυμπάνισαν την παρουσία 
του Ελληνικού στοιχείου ανά την υφήλιο. Παγκόσμια μνημεία και διάσημα κτίσματα φωτίστηκαν 
με τα Ελληνικά χρώματα και η γαλανόλευκη κυμάτισε σε μπαλκόνια και κυβερνητικά κτίρια όπου 
υπάρχει Ελληνισμός. Οι Έλληνες του Μοντρεάλ δεν θα μπορούσαν να μείνουν πίσω. Σύσσωμη η 
παροικία μας γιόρτασε την πιο σημαντική επέτειο της σύγχρονης ιστορίας μας. 

Η ΕΚΜΜ, με υπερηφάνεια, θα συνεχίσει τη διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων μέχρι το τέλος 
του 2021, τιμώντας τα 200 χρόνια από την κήρυξη της επανάστασης. Ζήτω οι ήρωες του 1821.

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

Η πανδημία του COVID-19  και το άγχος συνεχίζουν να επηρεάζουν 
την ζωή όλων και ιδίως των ατόμων της Τρίτης  Ηλικίας. 

 Για αυτό τον λόγο,  ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας  η «ΦΙΛΙΑ» 
συνεχίζει το έργο που άρχισε για να προσφέρει  βοήθεια,  που έχει 

γίνει πιο απαραίτητη όσο περνάει ο καιρός και δεν βρίσκεται η λύση 
στην διασπορά του κορονοϊού.

Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχίσουμε να   σκεφτόμαστε και να 
νοιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους και τους οικονομικά αδύναμους.  

Χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας.  
Οποιος χρειάζεται βοήθεια για ψώνια, φαγητό, και είδη πρώτης 

ανάγκης  ή όποιος θέλει να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο  τους 
συμπατριώτες μας,  μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας  στο τηλέφωνο  

514-948-3021.   

Δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας  
απο τις  11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. στο τηλέφωνο του γραφείου της 

«ΦΙΛΙΑΣ» 
514-948-3021 για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα της Κυβέρνησης, 

που μας  παροτρύνουν να 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». 

Η «ΦΙΛΙΑ» 
ΣΤΟ ΠΛΕΎΡΟ ΣΑΣ! 

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. 

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
Αγαπητοί φίλες και φίλοι του Magic Mission
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνια οι εθελοντές του Magic Mission 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, που με το αίσθημα της αγάπης 
και αλληλεγγύης ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Όπως πάντα, οι απλοί 
και φτωχοί συμπάροικοι ήταν αυτοί που έσπευσαν πρώτοι να δώσουν από 
τo υστέρημά τους για τη στήριξη όλων αυτών που έχουν ανάγκη βοήθειας 
στην πατρίδα.
Επιταγές, τρόφιμα, σχολικά είδη και άλλα, έφτασαν έγκαιρα στο Magic 
Mission που ετοιμάζει τις αποστολές για την Ελλάδα στο τέλος του Απρίλη.

Για μια ακόμη φορά, ο Ελληνισμός του Μόντρεαλ, δείχνει έμπρακτα ότι 
νοιάζεται γι’ αυτούς που οι άλλοι τους γύρισαν την πλάτη. Φιλανθρωπικοί 
Οργανισμοί, Ιδρύματα, Ορφανοτροφεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Δήμοι, 
Γηροκομεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και πολλοί άλλοι θα δεχτούν την προ-
σφορά της αλληλεγγύης και της αγάπης σας.

Εσείς κι εμείς, οι άνθρωποι του Magic Mission είμαστε ταγμένοι για να 
βοηθούμε όσο και όπως μπορούμε, αυτούς που στην πατρίδα έχουν την 
ανάγκη μας.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει σε 
όλους μας η πανδημία, παρ’ όλη την αρνητική ψυχολογία της εποχής, προ-
σπαθούμε και αγωνιζόμαστε με την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο, κάτι ανθρώ-
πινο και δίκαιο θα επικρατήσει στη ζωή όλων μας.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι και πάλι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους υπέρο-
χους φίλους και υποστηρικτές μας. Η Μάνα Παναγιά να προστατεύει εσάς 
και τις οικογένειές σας και ελπίζουμε ότι σύντομα θα βρισκόμαστε όλοι μαζί 
όπως πρώτα πριν την πανδημία.

Αν θέλετε να μας  βοηθήσετε, μπορείτε να στείλετε την επιταγή σας πληρω-
τέα στο Magic Mission και να την ταχυδρομήσετε στο 5777 Wilderton Ave. 
Montreal, H3S 2V7. Θα σας δοθεί απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση.
Επίσης μπορείτε να φτιάξετε δέματα με τρόφιμα διαρκείας και τηλεφωνή-
στε μας στο 514-569-1313, να έρθουμε να τα πάρουμε. 

Ευχαριστούμε όλα τα ΜΜΕ για την αμέριστη συμπαράστασή τους.
Από τους εθελοντές του Magic Mission

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”
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ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 
Ι .  Ν ΑΟ Υ ΑΓ ΙΟ Υ Ν Ι ΚΟ ΛΑ ΟΥ  ΛΑ ΒΑ Λ 
LA DI ES  P HIL O PT O C HO S S O CIETY 
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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 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΎΜΑ 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 νωρίτε-
ρα 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
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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

Πρόσκληση σε «Γεύμα Μακαρονάδας»
Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της 
του Θεού Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία 
του, σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως τις 6:00 μ.μ. σε μια εκδήλωση 
«Γεύματος με Μακαρονάδα,» με τιμή εισιτηρίου $15.00.

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, 
μας πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας 
προτρέπουμε να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς λογαριασμούς 
Τραπεζών που έχουν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC H3P 3E9, 
Transit no 62851, account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της ScotiaBank σας 
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας . Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση: 
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC, MONTREAL QC. H2S 3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη. Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας» ή η ενίσχυσή σας με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την ολοκλήρωση του 
έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
τηλεφωνείτε στην κα Δήμητρα στον αριθμό: 514-744-4576

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας
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Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Μέσω αυτής μας, της δεύτερης Ανοικτής Επιστολής, απευθυνόμαστε 
προς εσάς για να σας ενημερώσουμε και πάλι σχετικά με τα όσα 
σχετίζονται με τον υπό ανοικοδόμηση Ιερό Ναό Αγίας της του Θεού 
Σοφίας που βρίσκεται στο 898 Saint - Roch γωνία Wiseman, 
στο Park Extension.

Βασιζόμενοι πάντα στην αγάπη όλων όσων θέλουν να δούν την 
τελειοποίηση του Ιερού μας Ναού, και την επαναλειτουργία του, 
σας προσκαλούμε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, από τις 12:00 ως 
τις 6:00 μ.μ.  σε μια εκδήλωση «Γεύματος με Μακαρονάδα,» 
με τιμή εισιτηρίου $15.00. 

Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου Μεσσηνίων 
7287 CHAMPAGNEUR, γωνία OGILVY, την οποία ο Σύλλογος, μας 
πρόσφερε και πάλι δωρεάν και ως εκ τούτου ευχαριστούμε την 
Διοίκηση του Συλλόγου.
Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι οι ανάγκες για 
την ολοκλήρωση του έργου είναι πολύ μεγάλες, σας προτρέπουμε 
να συμμετάσχετε στον έρανο καταθέτοντας την δωρεά σας, 
κατ΄ευθείαν στους δύο ειδικούς  λογαριασμούς Τραπεζών που έχουν 
ανοιχτεί  για τον σκοπό αυτόν:
*CIBC 1254 Ave Beaumont Mont-Royal Qc. H3P 3E5 Branch Transit

number 00601 Account Number 12-01514.
*The Bank of Nova Scotia, Rockland Shopping Cent, 2305 Rockland
Road, ste 1830, Ville Mont Royal, QC  H3P 3E9, Transit no 62851,
account no 0005215.
Αναφέροντας τους αριθμούς, μπορείτε επίσης να πάτε σε
οποιοδήποτε άλλο υποκατάστημα της CIBC, ή της  ScotiaBank σας
διευκολύνει και να κάνετε την κατάθεσή σας .
Επίσης μπορείτε να στείλτε την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP DU PARC,
MONTREAL QC. H2S  3K6.

Φυσικά λόγω του ότι έχουμε άδεια έκδοσης αποδείξεων για 
φορολογικές απαλλαγές (Registration No: 790776124 RC0001) θα 
σας στείλουμε και την σχετική απόδειξη.
Η συμμετοχή σας στο «Γεύμα της Μακαρονάδας»  ή η ενίσχυσή 
σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορείτε, θα μας χαροποιήσει 
ιδιαιτέρως και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά μας για την 
ολοκλήρωση του έργου, της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού  Αγίας 
της του Θεού Σοφίας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να τηλεφωνείτε 
στην κα Δήμητρα στον αριθμό:   514-744-4576 

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

Από την Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

.

Επιτροπή Ανοικοδόμησης
του Ιερού Ναού Αγίας της του Θεού Σοφίας

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας σκέπτονται και 
ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας συμπαραστάθηκαν 
και μας συμπαραστέκονται.

Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες στιγμές που διερχόμεθα.

Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 
περάσει.

Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 (επτά)  χιλιάδες δολάρια. 
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.

Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 
Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

*Είτε καταθέτοντας την προσφορά σας στον λογαριασμό τής SCOTIABANK, Rockland Shopping Centre, Branch Transit number 62851 Account 
Number 0005215, που ανοίχτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, 

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:

EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL QC. H2S 3K6
*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα Δήμητρα.

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

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

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

ΕΤΗΣΙΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021 

Στον Ιερό Ναό Της Κοίμησης Της Θεοτόκου, θα λάβει χώρα το ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της χήρας του αείμνηστου ιεροψάλτη, δασκάλου και 

δημοσιογράφου-Εκδότη της Ελληνοκαναδικής Δράσης, Στυλιανού Γκιούσμα 
και λατρευτή μητέρα και γιαγιά, που υπέστη θύμα του Κορωνοϊού 

τον Απρίλιο του 2020

ΣΟΦΙΑΣ ΓΚΙΟΥΣΜΑ
(το γένος Καλλιγά, από Κωνσταντινούπολη, ετών 86)

Τα παιδιά: Γιώργος Στυλ. Γκιούσμας και Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Παροικία για τη συμπαράστασή της 

και τα αμέτρητα συλλυπητήρια για την απώλεια της αείμνηστης και λατρευτής 
μητέρας και γιαγιάς, Σοφίας Γκιούσμα.  

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Παπαγεωργίου 
του Ιερού Ναού Της Κοίμησης Της Θεοτόκου και την πρεσβυτέρα 

για τη συνεχή συμπαράσταση τους στο βαρύ μας πένθος.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Παρακαλείσθε όσοι θέλετε να κάνετε δωρεές στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της 
Κοίμησης Της Θεοτόκου ή στη Φιλόπτωχο του Ιερού Ναού Της Αγίας Της Του Θεού 

Σοφίας ή  στον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας «Η ΦΙΛΙΑ»
ή στα Ελληνικά Σχολεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΜΙΧΑΛΗ 
ΦΑΚΩΤΑΚΗ

(από Χανιά Κρήτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ 

(από Παλαιοχώρι Σπάρτης)

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 

στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(7700 Avenue de l'Épée, Montreal) 

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΚΑΡΜΟΥΝΤΖΟΥ

(από Πλατύ Καλαμάτας, Μεσσηνίας)

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

Στις 3 Απριλίου στο καθεδρικό ναό Αγίου Γεωργίου, 
χωροστατόντως του θεοφιλέστατου επισκόπου  
Ζηνουπόλεως Ιακώβου, τιμήθηκαν με θρησκευτικό 
μνημόσυνο οι πεσόντες ήρωες του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα της Κύπρου από το Αγγλικό ζυγό (ΕΟΚΑ 1955-1959).
Το μνημόσυνο τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπάτου 
αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά κυρίου Βασίλη Φιλίππου, 
της επίτιμης προξένου της Κύπρου στον Μόντρεαλ  κυρίας 
Βίβιαν Κυριακόπουλου και του Συλλόγου Κυπρίων και 
Φίλων της Κύπρου στον Καναδά.
Στο τέλος του μνημοσύνου ο ύπατος αρμοστής της Κύπρου 
εξέφρασε τα συναισθήματα όλων των παρευρισκομένων με 
μια συγκινητική ομιλία.

Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης τιμούμε σήμερα την 
Επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955, ημέρα έναρξης και 
απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τους Άγγλους .
Οι άνθρωποι που στη ζωή τους έχουν υψηλούς σκοπούς και 
που τους υπηρετούν με συνέπεια τυγχάνουν του σεβασμού 
και της καθολικής αναγνώρισης.
Όταν όμως ο σκοπός αυτός είναι η απελευθέρωσης 
της υπόδουλης πατρίδας και τον αναλαμβάνουν αγνοί 
νέοι, άοπλοι σχεδόν, που έχουν να αντιμετωπίσουν μία 
αυτοκρατορία με τίμημα την ίδια τους τη ζωή, τότε αποκτάει 
ιδιαίτερη σημασία.
Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είχαν την συνείδηση του χρέους 
τους που τους ενδυνάμωνε το αίσθημα της προσωπικής 
τους αξιοπρέπειας. Είχαν σαφή και καθαρή επίγνωση 
της αξίας του Έθνους και της Πατρίδας. Πίστευαν και 
ακολουθούσαν ένα κώδικα αξιών με συνειδητή προσήλωση 
προς αυτό με αποτέλεσμα να αψηφούν τον κίνδυνο 
του θανάτου. Πάνω απ΄όλα όμως πρέπει να τονίσω την 
πνευματικότητα που χαρακτήρισε αυτόν τον αγώνα και 
κυρίως αυτή που επέδειξαν οι αγωνιστές με τη στάση τους 
απέναντι στο θάνατο, ενώ βάδιζαν προς την αγχόνη, και 
όταν με ελεύθερη τη βούληση τους επιλέγουν την θυσία 
και το ολοκαύτωμα.
Αναπολούμε τον τρόπο που αποδέχθηκαν το ριζικό 
τους όσοι εβάδισαν προς την αγχόνη όπως ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης διατήρησε την εσωτερική του ελευθερία  
«Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, θα βρω τα 
σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά» και πέτυχε την ψυχική 
του ολοκλήρωση που τους οδήγησε στην έσχατη ελευθερία.
Όλοι τους διατήρησαν την πλήρη εσωτερική τους ελευθερία, 
κατέκτησαν ηθικές αξίες μέσα από τον πόνο και πέτυχαν 
την εσωτερική τους ολοκλήρωση. Είναι θεϊκό δώρο να 

αντιμετωπίζεις τον θάνατο όρθιο χωρίς να λυγίζεις όπως 
τον Ιάκωβο Πατάτσο « Ευρίσκομαι μεταξύ αγγέλων έγραψε 
στη μάνα  του», πόση ιερή θρησκευτικότητα και ανακάλυψη 
παράλληλα του εσωτερικού και μονίμου εαυτού? 
Σαν απόδειξη της έσχατης ελευθερίας συνειδητότητας μιας 
ανώτερης ηθικής συμπεριφοράς αναφέρουμε επίσης τη 
θυσία του Κυριάκου Μάτση, αλλά και τη θυσία του Γρηγόρη 
Αυξεντίου, τα λόγια της μητέρας του τα οποία απήγγειλε 
η ίδια στο πρώτο μνημόσυνο φανερώνουν τις αξίες με τις 
οποίες γαλουχήθηκε.
  «Χαλάλιν της Πατρίδος μου ο γιος μου, η ζωή μου τζι αφού 
εν επαραδόθηκεν έμεινε τζι εσκοτώθηκεν ας έχει την ευχή 
μου».
Οι Έλληνες Κύπριοι αγωνιστές του 1955 ήταν μύστες μια 
εθνικής λειτουργίας και μέτοχοι μιας λιτανείας ελευθερίας 
περπάτησαν στη Γή και τα μέτωπα τους έψαγαν τα 
κράσπεδα.
Μέχρι εκεί υψώνονταν κατακόρυφο το φρόνιμα τους και 
ουράνια ήταν η υπερηφάνεια τους που τους έτυχε ο κλήρος 
να αγωνίζονται και να πεθαίνουν για την ελευθερία της 
Πατρίδος.  
Θα σας μεταφέρω νοερά στις κεντρικές φυλακές του 1955-
1959 όπου οι Αγωνιστές Ήρωες μας ζούσαν κάτω από τις 
ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες και αναφέρεται «Η εις τας 
κεντρικάς φυλακάς διαβίωσίς μας δεν ήτο καθόλου καλή», 
ο λαός της Κύπρου απηύθυνε ειρηνικές διαμαρτυρίες 
προς τον Κυβερνήτη, «Εξοχότατε διαμαρτυρόμεθα δια 
τα συνεχιζόμενα μεσαιωνικά μέτρα εις την Κυπριακήν 
Βαστίλλη, η οποία ουδόλως βοηθεί εις την δημιουργίαν 
ειρηνικών συνθηκών εις την Νήσον ».
Τα δύσκολα ήταν όταν ανακοινώθηκαν τα άσχημα νέα 
στους μελλοθάνατους, μία μελαγχολία αμέσως κατέλαβε 
την ψυχή μας άμα τω θλιβερώ ακούσματι. Μας συνείχεν η 
αγωνία κάποιων αγωνιστών αδελφών μας το μεσονύχτιο θα 
απαγχονίζοντο θα κατήρχοντο προς τον θάνατον.
Η σκέψη μας αυτή μας συνέτριβε , θέλαμε να είμαστε κοντά 
στ’ αδέλφια μας να τα αγκαλιάσουμε και να τα φιλήσουμε. 
Η ώρα προχωρούσε, έκλεισαν τους κρατούμενους στα 
κελιά. Από νωρίς προμηθευτήκαμε κεριά από το μικρό 
εκκλησάκι, ενώ ιαχαί ακουόταν για τους ήρωες μας. Στο 
καλό Αδέλφια, Θάρρος Λεβέντες. Η Παναγιά μαζί σας. 
Σε μία στιγμή όταν η ώρα πλησίαζε προς το μεσονύχτιο 
ακούστηκε από τη ζωντάνι των πολιτικών καταδίκων.
Όλοι εν σιγή σε στάση προσοχής ήτο αποχαιρετιστήριος 
προσφώνηση όλων μας προς τα’αδέλφια μας τους 
μελλοθάνατους έλεγε,   « Βαδίζετε προς την αγχόνη με 

γαλήνη και ηρεμίαν ψυχής, έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε 
με θάρρος άξιον των Ελλήνων». Η θυσία σας αδερφοί 
μας δεν θα αποβεί επί ματαίως σας υποσχόμεθα ότι, «αι 
ψυχαί σας θα ενωθούν εντός ολίγου με τις ψυχάς των 
προηγηθέντων ηρώων του Κυπριακού Αγώνος». Στο καλό 
αγαπημένα μας αδέλφια και ο θεός μαζί σας. 
Οι Ήρωες που τιμούμε πίστευαν σε μία Κύπρο και σε ένα λαό 
που να ξεχωρίζει και εκπέμπουν από τα πανάρχαια βάθη της 
ιστορίας του Ελληνισμού στους αιώνες το παράγγελμα που 
απορρίπτει την υποταγή, την αδράνεια, την παραίτηση που 
ορθώνεται μπροστά μας. «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι 
περί πατρίς», όμοια και εμείς ακούμε το παράγγελμα τους, 
διαβιβάζουμε τους οιωνούς της νέας εποχής, αλλά και 
ανταποκρινόμαστε στο πολύβουο κάλεσμα της Ιστορίας.
Να κτίσουμε το καινούργιο όραμα και ελπίδα και πυξίδα 
πλεύσης, τις άφθορες διαχρονικά Αξίες τις Ελευθερίας 
της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης να συνεχίσουμε τον 
αγώνα για δικαίωση του Κυπριακού λαού, από τα δεινά της 
Τουρκικής εισβολής , αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο, 
γι αυτό και το έτος του 55-59 θα παραμείνει πάντα ένας 
υπέροχος  Ύμνος της Ελευθερίας , ένας Δοξαστικός Ύμνος 
των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων του Κυπριακού 
Ελληνισμού.

Το Μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Εντιμότατος κύριος Μιχάλης Γαβριηλίδης (Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ)

Ο Εντιμότατος κύριος Ανδρέας Κρίλης (Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ)

Ο Εντιμότατος κύριος Peter G. Pamel (Ομοσπονδιακός 
Δικαστής του Καναδά)

Ο Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης (Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου)

Η Κυρία Βρυσιής Μαύρου Παϊδούση (Επιτροπή αλληλεγγύ-
ης για την Κύπρο)

Η Κυρία Μαίρη Ντέρος (Δημοτικόςσύμβουλοςτης Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension)

Ο Κύριος Βασίλειος Καριδόγιαννης (Δημοτικός σύμβουλος 
για την Περιφέρεια 13-L›Abord-a-Plouffe, Laval)

Ο Κύριος Μενέλαος Παυλίδης (Έλληνες Πρόσκοποι)

Ο Κύριος Αντώνης Νεοκλέους (πρόεδρος του συλλόγου 
Κύπριων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά)

Θρησκευτικό μνημόσυνο για τους πεσόντες 
ήρωες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 

της Κύπρου από το Αγγλικό ζυγό 
(ΕΟΚΑ 1955-1959).
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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  1 2 / 4 / 2 0 2 1  –  1 8 / 4 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
792

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 791

9 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Η δουλειά σας μπορεί να σας 
στείλει πέρα από τα εθνικά σύνορα, 
έτσι  προετοιμαστείτε για μια νέα αρχή 
στη ζωή σας. Μετά τις 14 Απριλίου, η 
Αφροδίτη θα κινείται στον Ταύρο και 
στο φιλόδοξο δέκατο οίκο σας, ανα-
βαθμίζοντας το κοινωνικό προφίλ σας 
και την καριέρα σας. 

Το σπίτι σας γίνεται μια εστία 
έντονης δραστηριότητας, ίσως ακόμα και 
οικονομικού άγχους, καθώς ο πλανήτης της 
δράσης ο Άρης εισέρχεται στον Καρκίνο και 
στον όγδοο οίκο σας, των κοινών οικονομι-
κών πόρων. Η οικονομική ανέχεια θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει προστριβές με την οι-
κογένειά σας αλλά με συνεργασία μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. 

Με τον Άρη στον Καρκίνο και 
στον επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας δε 
φοβάστε να μεταδώσετε τις ιδέες σας, 
ίσως όμως συγκρουστείτε με ένα συνά-
δελφο, φίλο ή οικείο προς εσάς πρόσω-
πο, εάν δε μπορείτε πλέον να κρύψετε 
το θαμμένο εκνευρισμό σας αλλά και να 
βρεθείτε στα άκρα. 

Με τον Άρη στον Καρκίνο και 
στον ενδέκατο οίκο σας, της φιλίας, της 
ομαδικής εργασίας και της τεχνολογίας, 
αναλώνετε την ενέργειά σας στις φιλίες 
σας, τις ομάδες όπου ανήκετε και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί επίσης να 
εγγραφείτε σε ένα διαδικτυακό μάθημα 
ή ένα διαδικτυακό σεμινάριο που μπορεί 
να σας βγάλει μπροστά.

Ο Αρης στον Καρκίνο κινείται 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων, 
και η επιθυμία σας για συντροφικό-
τητα ανεβαίνει στα ύψη. Ίσως γίνετε 
απαιτητικοί με τον αγαπημένο σας ή/
και τις συνεργασίες σας, καθώς τώρα 
είστε περισσότερο αποφασιστικοί για 
να διεκδικήσετε αυτό που θέλετε.

Μετά τις 14 Απριλίου, η Αφρο-
δίτη θα κινείται στον Ταύρο και στο 
μοναχικό δωδέκατο οίκο σας, και έχετε 
ανάγκη για ηρεμία και μοναξιά, βλέπετε 
τη ζωή πολύ πιο πνευματικά, θέλετε να 
ανακαλύψετε την ψυχή σας. Εάν μπορεί-
τε, καταγράψτε τα όνειρά σας, για να ξέ-
ρετε τι πρέπει να φύγει από τη ζωή σας.

Έχετε τη γοητεία και το χάρισμα 
να είστε δημοφιλείς και τώρα που ο Άρης 
στον Καρκίνο κινείται στο φιλόδοξο δέκατο 
οίκο σας, σάς προικίζει επιπλέον με θάρρος 
και δύναμη να αγωνιστείτε για να υλοποιή-
σετε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Η 
αποφασιστικότητα του Άρη θα σας οδηγή-
σει στη δράση και θα σας εξασφαλίσει ένα 
επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Είστε έτοιμοι να βάλετε ορ-
γάνωση και σύστημα στην καθημερι-
νότητά σας; Με τον Άρη στον Καρκίνο 
και στον έκτο οίκο σας, της οργάνω-
σης, απαιτείται συστηματοποίηση και 
λίστα των υποχρεώσεών σας. Ίσως 
νιώσετε άγχος και πίεση για να έχετε 
αποδοτικότητα στην εργασία σας.

Μετά τις 14 Απριλίου, η Αφροδί-
τη θα κινείται στον Ταύρο και στον ενδέκα-
το οίκο σας, της τεχνολογίας, και μπορείτε 
να επενδύσετε οικονομικά σε μια νέα δια-
δικτυακή επιχείρηση ή να ανανεώνετε τη 
σελίδα σας στο Facebook προσελκύοντας 
νέες φιλίες και άτομα που σας βοηθούν 
στην οικονομική σας ανέλιξη.

Επιστρέφετε στη ζωή με δύνα-
μη και αυτοπεποίθηση, ίσως όμως με 
έναν αλαζονικό ή επιθετικό τρόπο, κα-
θώς ο Άρης στον Καρκίνο κινείται στον 
ειλικρινή ένατο οίκο σας. Αναζητάτε 
την ευθύτητα στις συνομιλίες, δεν μπο-
ρείτε να χρυσώσετε το χάπι σε κανέναν. 

Κυκλοφορήστε και είναι σίγου-
ρο ότι μπορείτε να γοητεύσετε με τον 
αισθησιασμό και τη δύναμή σας. Ο Αρης 
στον Καρκίνο κινείται στον ερωτικό πέ-
μπτο οίκο σας και σας ωθεί να αγωνι-
στείτε προκειμένου να κατακτήσετε το 
αντικείμενο του πόθου σας αλλά και για 
να αποκτήσετε αυτό που θέλετε.

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

Με τον Άρη στον Καρκίνο και 
στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού και 
της οικογένειας, θα μπορούσατε να πα-
ρακινηθείτε να ανανεώσετε το γραφείο 
σας ή το σπίτι σας ή να αναμορφώσετε 
με κάποιο τρόπο τις συνθήκες διαβίωσής 
σας. Ή, θα μπορούσατε να προχωρήσετε 
στην αναζήτηση μια εξοχικής κατοικίας, 
ίσως κάπου κοντά σε νερό. 

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1829: Ο Γκίκας Βούλγαρης είναι ο πρώτος Έλλη-
νας που πατά το πόδι του στην Αυστραλία. Γνωστός 
στους Αυστραλούς της εποχής του ως Τζίνγκερ, είχε 
καταδικαστεί για πειρατεία στ’ ανοιχτά της Κρήτης. 
Αρχικά, καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Βρετα-
νούς και στη συνέχεια σε φυλάκιση και εξορία στην 
Αυστραλία.
1870: Σφαγή στο Δήλεσι. Η συμμορία των αδελφών 
Αρβανιτάκη σκοτώνει τους ομήρους που συνέλαβε 
στο Πικέρμι στις 30 Μαρτίου 1870, επειδή οι αρχές 
δεν ικανοποίησαν τα αιτήματά τους για λύτρα και 
αμνηστία. Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς, καθώς οι 
όμηροι είναι βρετανοί περιηγητές.
1906: Διοργανώνεται στην Αθήνα η Μεσολυμπιά-
δα, με αφορμή την επέτειο 10 ετών από την τέλεση 
των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρ-
νουν μέρος 884 αθλητές από 20 χώρες, ανάμεσά τους 
300 Έλληνες και Ελληνίδες. Η διοργάνωση σημειώνει 
μεγάλη επιτυχία, αλλά δε θα επιβιώσει ως θεσμός, 
επειδή η Ελλάδα δεν αντέχει το οικονομικό κόστος.
1953: Ο υπουργός Οικονομίας της κυβέρνησης Αλέ-
ξανδρου Παπάγου, Σπύρος Μαρκεζίνης, υποτιμά αιφ-
νιδιαστικά τη δραχμή έναντι του δολαρίου κατά 50%. 
Η παράτολμη αυτή ενέργεια θα αποδώσει, καθώς θα 
αυξηθούν οι εξαγωγές και ο τουρισμός, παρά τις περί 
του αντιθέτου προβλέψεις της αντιπολίτευσης.

– Μπαμπά πόσο κοστίζει  
για να παντρευτεί κάποιος; 
– Δεν ξέρω παιδί μου.  
Εγώ ακόμα πληρώνω...

Όταν μου λένε, πως κάποιος είναι  
μισός Έλληνας – μισός Σουηδός,  
φαντάζομαι έναν τύπο να σταματάει 
για να περάσει κάποιος πεζός,  
ενώ ταυτόχρονα τον μουντζώνει…

– Μπαμπά, σου έχω νέα:  
Παντρεύομαι τον Ιούλιο! 
– Μπράβο αγόρι μου. Άντε  
με το καλό! Το παλικάρι  
δίπλα σου είναι ο κουμπάρος; 
– Όχι μπαμπά… Ο Ιούλιος είναι…

Θέλεις η γυναίκα σου να δίνει τη  
δέουσα προσοχή σε αυτά που λες; 
Ξεκίνα να παραμιλάς στον ύπνο σου…

Η Μεγάλη Εβδομάδα για  
τις γιαγιάδες, είναι ό,τι και  
το Μουντιάλ για τους άνδρες.

Ο 13χρονος γιος στον πατέρα: 
– Μπαμπά, χθες είχα την πρώτη μου 
σεξουαλική εμπειρία και μου άρεσε 
πολύ. 
– Μπράβο παλικάρι μου, το είχα κατα-
λάβει ότι από νωρίς θα γίνεις άντρας. 
Άντε, και πότε με το καλό η δεύτερη; 
– Μπαμπά θ’ αργήσει λίγο, γιατί  
ακόμα πονάει ο κ@λ@ς μου…

Εν... συντομία

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

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.

.
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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



krinos.ca


