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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 πλανήτης στο έλεος  
των φαρμακοβιομηχάνων 

«Έφυγαν»  
δύο μεγάλοι 

ΈΛΛΗΝΈΣ
ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ 

ΙΩΆΝΝΗΣ 
ΆΓΓΕΛΙΚΟΎΣΗΣ  
ΚΆΙ ΙΆΚΩΒΟΣ 

ΤΣΟΎΝΗΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Δυσκολίες για 
τα στεγαστικά 
δάνεια ΈΛΛΑΔΑ 

Οι δημοσκοπήσεις  
«δείχνουν» ΝΔ
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται οφέλη από  
τη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση  
της πανδημίας
■ ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ 
     ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΑΓΟΡΈΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ 
Κατακόρυφη πτώση  
της ανεργίας!

«Άκυρο»  
στην Τουρκία  

από τον Καναδά
Η κυβέρνηση Ερντογάν  
χρησιμοποίησε οπλισμό  

του Καναδά κατά αμάχων

Ο υπουργός Έξωτερικών 
του Καναδά, Marc Garneau

Pfizer & Moderna 
«μονοπωλούν» 
την υγεία της 

ανθρωπότητας
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Τη Δευτέρα 12 Απριλίου, ο υπουργός 
εξωτερικών του Καναδά, Marc Garneau 

(φωτ. πάνω), ανακοίνωσε τη διακοπή πο-
λεμικού υλικού και τεχνογνωσίας προς την 
Τουρκία. 

Η απόφαση του υπουργού πάρθηκε μετά 
από μια έκθεση, η οποία παρουσιάζει με 
κάθε λεπτομέρεια πως η Τουρκία χρησι-
μοποίησε τον Καναδικό οπλισμό τον τε-
λευταίο καιρό και προπαντός κατά άμαχου 
πληθυσμού. Στην ομιλία του ο υπουργός 
υπενθύμισε, ότι από το περασμένο φθινό-
πωρο η Καναδική κυβέρνηση είχε διακό-
ψει κάθε πώληση οπλισμού στην Τουρκία, 
όταν ενημερώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν 
στο  Azerbaijan στις μάχες του Nagorno-
Karabakh, στη Λιβύη και στη Συρία από 
το 2019. Πρόκειται περισσότερο για τα μη 
επανδρωμένα τουρκικά επιθετικά drones 
«Bayraktar TB2 UAVs» που χρησιμοποιούν 
καναδική τεχνολογία για την εντόπιση στό-
χων. «Σήμερα λοιπόν η προσωρινή διακο-
πή εξαγωγών περνά στο στάδιο της ακύρω-
σης» τόνισε ο υπουργός Garneau.

ΕΚΘΕΣΗ «ΦΩΤΙΆ»  
ή… ΓΙΆ ΤΆ ΜΆΤΙΆ;

Η έκθεση του υπουργείου εξωτερικών 
του Καναδά, αναλύει τη χρήση Καναδικού 
οπλισμού από τις Τουρκικές ένοπλες δυνά-
μεις στη Συρία από τον Οκτώβριο του 2019. 
Υπάρχουν έγκυρες ενδείξεις, ότι τα τουρκι-
κά επιθετικά drones «Bayraktar TB2 UAVs» 
οπλισμένα με καναδικό σύστημα ανίχνευ-
σης στόχων, βομβάρδισαν άμαχο πληθυ-
σμού προκαλώντας πολλά θύματα. 

Η Καναδική κυβέρνηση ζήτησε από την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει οποιεσδή-
ποτε πληροφορίες που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την έρευνα αλλά δε δόθηκαν 
οι πληροφορίες.

 
ΆΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ  
AZERBAIJAN ΚΆΤΆ ΆΡΜΕΝΙΆΣ 

Διαβάζοντας την έκθεση που περιέχει 30 
και πλέον σελίδες, η απόφαση της καναδι-
κής κυβέρνησης διέπετε από πολλές απο-
δείξεις που έλαβε. Στις 23 Ιουνίου 2020, 
η ημερησία Daily Sabah σε άρθρο της 
παρουσίασε την αγορά τουρκικών drones 
από το Azerbaijan. Στις 17 Ιουλίου 2020, ο 
πρόεδρος της Τουρκικής Αμυντικής Βιομη-
χανίας Demir, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία 
θα υποστηρίξει με όλον το διαθέσιμο οπλι-
σμό – ρουκέτες, drones Bayraktar TB2 – το 
Azerbaijan, κατά της Αρμενίας. Στον κατά-
λογο οπλισμού που διέθετε το Azerbaijan, 
διευκρινίζεται ότι τα drones Bayraktar TB2 
που θα αγοραστούν, έχουν τεχνολογία ανί-
χνευσης και εντόπισης στόχων καναδικής 
προέλευσης. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2020, 
ενώ μαίνονταν οι μάχες, το υπουργείο 
άμυνας του Azerbaijan δημοσιοποίησε πα-
γκοσμίως βίντεο μέσω του λογαριασμού 
Twitter, όπου drones Bayraktar TB2 επιτί-
θενται κατά των Αρμενίων. Το ίδιο βίντεο 
πρόβαλε και ο γαμπρός του Eρντογάν και 
πρόεδρος της εταιρείας  Baykar’s CTO κα-
τασκευής των drones, Selçuk Bayraktar, 
στο δικό τoυ λογαριασμό. 

Στις 20 Οκτωβρίου 2020, το υπουργείο 
άμυνας της Αρμενίας έστειλε μήνυμα στο 
οποίο αναφέρει ότι κατέρριψε τουρκικό 
drone, έχοντας στην κατοχή της κομμάτια 
από συντρίμμια τα οποία καταγράφουν 
την κατασκευή του Σεπτέμβριο 2020 και η 
υπέρ κάμερα ανίχνευσης στόχων είναι κα-
ναδικής κατασκευής Ιουνίου 2020.

Από την άλλη μεριά, το υπουργείο αμύνης 
του Azerbaijan δε διέψευσε ότι βομβαρδί-
ζει τους Αρμενίους με τουρκικά drones. 
Το ίδιο δήλωσε και ο πρόεδρος του 

Azerbaijan, Ilham Aliyev σε συνεντεύξεις 
που παραχώρησε σε γαλλικά και τουρκικά 
τηλεοπτικά δίκτυα. 
«Η τουρκική τεχνολογία και τα drones έκα-

ναν τη διαφορά για την τελική νίκη», τόνι-
σε.

Η εφημερίδα The Globe and Mail στις 30 
Σεπτεμβρίου και πάλι στις 30 Οκτωβρίου, 
δημοσίευσε φωτογραφίες – αποδείξεις ότι 
τα επιθετικά τουρκικά drones έχουν κανα-
δική υψηλή τεχνολογία. Παρόμοια ρεπορ-
τάζ με εικόνες παρουσίασε και το τηλεο-
πτικό δίκτυο GLOBAL.

Η εταιρεία κατασκευής των συστημάτων 
ανίχνευσης και εντόπισης στόχων L3Harris 
WESCAM, του Οντάριο, επιβεβαίωσε τους 
ανιχνευτές που προβάλουν τα βίντεο και 
οι φωτογραφίες των drones και τα συ-
ντρίμμια τους. Φαίνεται δε πολύ καθαρά ο 
αριθμός κατασκευής παραγωγής στις φω-
τογραφίες.

Όμως η άδεια κατασκευής που παραχω-
ρήθηκε στο Τουρκικό Ναυτικό (Σεπτέμβριο 
του 2019) δεν έδινε κανένα δικαίωμα στην 
Τουρκία να μεταπουλήσει και να προμη-
θεύσει την καναδική τεχνολογία σε άλλη 
χώρα. Που σημαίνει, ότι η Τουρκία δεν 
τήρησε τους όρους συμβολαίου με τον Κα-
ναδά.

 
ΆΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ  
ΓΙΆ ΛΙΒΎΗ ΚΆΙ ΣΎΡΙΆ 
Παρόλο το εμπάργκο όπλων που ψηφί-

στηκε από τον ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2019, 
υπάρχουν αποδείξεις ότι από τον Ιανου-
άριο του 2020 η Τουρκία χρησιμοποίησε 
τα ίδια drones, βομβαρδίζοντας άμαχο 
πληθυσμό και τις δυνάμεις του στρατηγού 
Χαφτάρ. 

Ειδική έκθεση τεκμηριώνει ότι η Ιορδανία, 
η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα, προμηθεύουν όπλα παρόλο το εμπάρ-
γκο. Από τον Απρίλιο ως το Νοέμβριο 2019 
σημειώθηκαν 240 βομβαρδισμοί με τα 
drones.
Στοιχεία υπάρχουν και στον πόλεμο Τουρ-

κίας – Συρίας όπου η Τουρκία βομβάρδισε 
στόχους με drones στις επιχειρήσεις «Κλα-
δί Ελιάς» το 2018, «Ανοιξιάτικη Ειρήνη» το 
2019 και «Ανοιξιάτικη Ασπίδα» το 2020.

 
ΜΕΤΆΦΟΡΆ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΆΣ 
Αν και είναι πολύ πιθανό, δεν υπάρχουν 

στοιχεία ότι η καναδική τεχνογνωσία των 
ανιχνευτών, έχει περάσει σε φιλικά προς 
την Τουρκία κράτη. 

Αυτό απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 
11, και άρθρο 2(1) των εξαγωγών αμυντι-
κής βιομηχανίας του Καναδά.

ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΜΟΚΡΆΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΆΝΩΣΕΩΝ;

Η έκθεση επίσης αναφέρεται στην πιθανή 
υποστήριξη της Τουρκίας τρομοκρατικών 
οργανώσεων παραχωρώντας οπλισμό. 

Επίσης, αν οι Τουρκικές ενέργειες παραβί-
ασαν τα διεθνή δικαιώματα του ανθρώπου. 
«Σε καμία περίπτωση οι πράξεις της Τουρ-

κίας απείλησαν έμμεσα ή άμεσα την Ασφά-
λεια του Καναδά», αναφέρει η έκθεση. 

Όμως, σε άλλο κεφάλαιο της έκθεσης, 
αναφέρεται η τουρκική υποστήριξη της 
τρομοκρατικής οργάνωσης Hayat Tahrir 
al-Sham (HTS), που ελέγχει στη Συρία τη 
μεγαλύτερη περιοχή του Idlib.
 

«Ο ΚΆΛΟΣ ΣΎΜΜΆΧΟΣ»
Φαίνεται πάντως, ότι ο… συνεχόμενος 

«έρωτας» της εκάστοτε καναδικής κυβέρ-
νησης με την Τουρκία συνεχίζεται και θα 
συνεχιστεί. 

Ως επίλογο, η έκθεση αναφέρει τη «σπου-
δαιότητά της συμμάχου Τουρκίας» στο 
ΝΑΤΟ, στην καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας, πολεμώντας στο πλευρό των Κανα-
δών στο Κοσσυφοπέδιο και σε όλα τα μέ-

τωπα που της ζητήθηκε. 
«Η Τουρκία είναι μια χώρα δημοκρατική 

και προοδευτική», τονίζει η έκθεση. 
Με όλα αυτά τα εγκώμια, η αναστολή 

εξαγωγών καναδικού οπλισμού δε θα δι-
αρκέσει και πολύ. 
Το αναφέρει και ή έκθεση: «από εδώ και 

στο εξής κάθε αίτηση από την Τουρκία για 
αγορές οπλισμού και τεχνογνωσίας θα 
μελετιέται ξεχωριστά…». Που σημαίνει… 
«business as usual». 

Όσο για τη «δημοκρατία» της Τουρκί-
ας, η καναδική κυβέρνηση ξεχνά πολλά: 
Τρεις γενοκτονίες λαών, ξεκλήρισμα ομο-
γενών από την Πόλη, εισβολή στην Κύπρο 
το ‘74, μετατροπή της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σε 
τζαμί, επεκτατικές βλέψεις προς την άλλη 
πιστή σύμμαχο ΕΛΛΑΔΑ και τέλος, άρση 
νομοθεσίας που προστάτευε από ξυλο-
δαρμό και βία τις γυναίκες…■

Ο Γιώργος Μπακογιάννης και ο Γιώργος Γκιού-
σμας, συν-εκδότες των Νέων, έλαβαν μια σπάνια 

τιμή πρόσφατα, όταν ο βουλευτής του Chomedey, Guy 
Ouellette, απένειμε στον καθένα το μετάλλιο της Εθνο-
συνέλευσης του Κεμπέκ, σε αναγνώριση των πολλών 
δεκαετιών συνεισφορών τους μέσω των διάφορων εκ-
δόσεών τους.

ΜΙΆ ΟΜΆΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΆ
«Νιώθουμε τιμή, αλλά επίσης δεν μπορούμε να ξεχά-

σουμε την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό της ομά-
δας των επαγγελματιών που εργάστηκαν και εργάζονται 
για να παρουσιάσουμε την καλύτερη εφημερίδα για την 
Ελληνική κοινότητα», δήλωσαν οι δύο Γιώργηδες (όπως 
είναι γνωστοί σε πολλούς).

Μαζί, ίδρυσαν την εφημερίδα «Laval News» το 1993 
και έκτοτε επέκτειναν τις δραστηριότητές τους σε άλλες 
κοινότητες της περιοχής του Μόντρεαλ με επιπρόσθετες 
δημοσιεύσεις ειδήσεων στα αγγλικά και ελληνικά.

Σύμφωνα με μια περιγραφή και εξήγηση του μεταλλί-
ου στον ιστότοπο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ, το 

Μετάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ απονέμεται 
από τα Μέλη της Συνέλευσης σε άτομα της επιλογής 
τους που αξίζουν αναγνώρισης ή ως επίσημο δώρο στα 
Μέλη άλλων κοινοβουλίων, εκλεγμένων αξιωματούχων 
ή άλλων δημόσιων προσώπων, κατά τη διάρκεια κοι-
νοβουλευτικών αποστολών εκτός Κεμπέκ ή δεξιώσεων 
πρωτοκόλλου στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

ΤΆ ΕΙΔΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΎ ΜΕΤΆΛΛΙΟΎ
Σύνθεση: χάλκινο, λακαρισμένο αντίκα φινίρισμα. Αντί-

στροφη όψη: ομοίωμα του Jean-Antoine Panet, του 
πρώτου προέδρου της Βουλής της Συνέλευσης του Κάτω 
Καναδά (πριν από το 1968, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 
ονομαζόταν Πρόεδρος).
Το ομοίωμα αναπαράγει μέρος του πίνακα «Η Συζή-

τηση ως Γλώσσα» από τον Charles Huot, που κρέμεται 
στην Εθνοσυνέλευση. Ως σημείο ενδιαφέροντος, αντί-
γραφα του Μεταλλίου της Εθνοσυνέλευσης πωλούνται 
στο κατάστημα δώρων της.

Απόδοση στα ελληνικά:  
Δημήτρης Ηλίας

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

save
$1,200

THURSDAY ONLY!  

10AM to 7PM
Baskets can now be 

purchased 
in store!

• Melon
• Brocoli or Cauliflower
• Squash (butternut)
• Sage
• Zucchini
• Garlic
• Peppers
• Lettuce
• Cucumber
• Dry shallots
• Tomatoes
• Mango
• Pears
• Grapefruit
• Bananas
• Kiwis
• 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!

Μετάλλιο αναγνώρισης 
στο CFMB
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων της 

Ελληνικής Επανάστασης (1821 – 2021) ο Βουλευτής 
της περιοχής Chomedey, Guy Ouellette, τίμησε με το Με-
τάλλιο της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ τους υπεύθυνους 
των Ελληνικών Προγραμμάτων του ραδιοσταθμού CFMB 
AM 1280 Μιχάλη, Σούλα και Γιώργο Τελλίδη (φωτ. κάτω), 
για την υποστήριξη και συνεισφορά τους στην κοινωνία 
του Κεμπέκ.

Οι συν-εκδότες των Νέων έλαβαν  
το μετάλλιο της Έθνοσυνέλευσης  

του Κεμπέκ 
Ο George Guzmas και ο George Bakoyannis λαμβάνουν 

σπάνια τιμή από το Βουλευτή Guy Ouellette

Του Martin C. Barry
marty@newsfirst.ca

Ο Καναδάς ακύρωσε [προς το παρόν]  
τις εξαγωγές οπλισμού προς  
την Τουρκία

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα
gg@newsfirst.ca
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Εσείς τι λέτε;
του Μιχάλη Τελλίδη

Εσείς τι λέτε;
Μιχάλης Τελλίδης

mtellides@gmail.com

του Γεωργίου Στυλ. Γκιούσμα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Entire Contents Copyright 2021

Publishers’ Liability for Error: The publishers shall not be liable for slight changes or typographical errors that do not lessen the value of an advertisement. The publishers’ liability for other errors or omissions in connection with any advertise-
ment is strictly limited to publication of the advertisement in any subsequent issues or the refund of any monies paid for the advertisement. Articles published reflect writers’ opinions, but not necessarily the opinion of this newspaper.

Eκδότες / Publishers:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Γενικός Διευθυντής / General Director:
Γεώργιος Μπακογιάννης • George Bakoyannis

Διευθυντής Διαφήμισης / Αdvertising Director:
Γεώργιος Στυλ. Γκιούσμας • George S. Guzmas

Δημόσιες Σχέσεις / Public Relations:
Δημήτριος Ι. Γιαντσούλης • Demetris J. Yantsulis

Υπεύθυνος σύνταξης / Managing editor:
Αντώνης Μπότσικας • Antonis Botsikas

antonis@newsfirst.ca

Καλλιτεχνική Επιμέλεια / Graphic Design:
Costas Hovris • Elena Molter

Θωμάς Μπακογιάννης • Thomas Bakoyannis

Σύμβουλοι Διαφήμισης / Advertising Consultants:
Παναγιώτης Σταυρόπουλος • Peter Stavropoulos 

peter@newsfirst.ca

Jean Paul Chamberland 
Οι γνώμες αυτής της σελίδας αντιπροσωπεύουν την ολομέλεια των συντακτών.
The opinions on THIS PAGE reflect the consensus of Editorial Board.

Συντάκτες / Editorial Staff:
Martin C. Barry 
Μιχάλης Τελλίδης • Michael Tellides
Δημήτρης Ηλίας
Domenic Marinelli
Renata Isopo

Μακέτα / Layout: Media Trek

Διανομή / Distribution: Media Trek • Canada Post

Εκτύπωση / Printing: TC. TRANSCONTINENTAL

w w w . t a n e a . c a / w w w . g r e e k n e w s . c a
Deadline: Monday at 1 p.m.

National Representatives:

ISSN number : 1923-0621 Annual subscription : $165 TX Incl. Per copy : $1MeMber

3860, boul. Notre-Dame, # 304, 
Laval, QC H7V 1S1

Tel: (450) 978-9999 • Fax: (450) 687-6330
E-mail: info@newsfirst.ca

OFFICE IN GREECE
84, Damareos str., Athens, 116 33, Greece

Tel: 30 6977 56 96 72

TEL.: 1-800-361-7262 ext 241056

Διεύθυνση Ελλάδος /  
Director in Greece:
Τέσσυ Δ. Βασσιλειάδου •  
Tessy D. Vassiliadou
tessy@tnewsfirst.ca

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

Πραξικοπήματα  
και επιπτώσεις…

Δεκάδες στρατιωτικά κινήματα/πραξικοπήματα έχουν καταγραφεί 
στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Κάποια από αυτά κράτησαν 

μόλις μερικές ώρες, κάποια άλλα μερικά χρόνια. Μόνο τον 20ο αιώ-
να τα πραξικοπήματα ήταν16. Επιπλέον τέσσερα είναι όσα καταγρά-
φηκαν από την επανάσταση του 1821 μέχρι και το τέλος του 19ου 
αιώνα.
Σας παραθέτουμε εν συντομία τα 16 «σημαντικότερα» Στρατιωτικά 
Κινήματα στην Ελληνική νεότερη ιστορία, που κατέληξαν είτε στην 
ανάληψη της εξουσίας, είτε στον διορισμό κυβερνώντων.
1] Το κίνημα του 1831, ανταρσία Ναυτικού κατά του Καποδίστρια, 
Πυρπόληση ναυστάθμου Πόρου.
2] 1831. Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια ένοπλα σώματα επανα-
στατών απειλούν να εισβάλουν στο Ναύπλιο και να καθαιρέσουν τον 
νέο Κυβερνήτη Αυγουστίνο Καποδίστρια ο οποίος και παραιτείται.  
Η Γερουσία δραπετεύει στο Άστρος.
3] 3 Σεπτεμβρίου 1843, σύνταξη συντάγματος – Επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου.
4] Έξωση του Όθωνα το 1862, στρατιωτική εξέγερση εναντίον 
του Όθωνα με αποτέλεσμα τη φυγή του και την αντικατάστασή του 
το 1864 από τον Γεώργιο Α’.
5] 15 Αυγούστου 1909, το Κίνημα στο Γουδί, του Στρατιωτικού Συν-
δέσμου στο Γουδί, κατά της κυβέρνησης του Δημήτριου Ράλλη, με 
αποτέλεσμα την έλευση του Βενιζέλου.
6] 17 Αυγούστου 1916, Το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας, από τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη.
7] 11 Σεπτεμβρίου 1922, το Κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922 από 
τους Νικόλαο Πλαστήρα, Στυλιανό Γονατά και Δημήτρη Φωκά.
8] 22 Οκτωβρίου 1923, το Κίνημα Λεοναρδόπουλου – Γαργαλίδη από 
τους Λεοναρδόπουλο, Γαργαλίδη και Ζήρα, αποτυχημένο.
9] 25 Ιουνίου 1925, το Κίνημα Πάγκαλου 25ης Ιουνίου 1925, ανάλη-
ψη της εξουσίας από τον Θεόδωρο Πάγκαλο.
10] 22 Αυγούστου 1926, το Κίνημα Κονδύλη 22ης Αυγούστου 
1926 ανατροπή του Πάγκαλου από τον Γεώργιο Κονδύλη.
11] 6 Μαρτίου 1933, το Κίνημα Πλαστήρα 6ης Μαρτίου 1933 από 
τον Νικόλαο Πλαστήρα, αποτυχημένο.
12] 1 Μαρτίου 1935, το Κίνημα 1ης Μαρτίου 1935 από τον Νικόλαο 
Πλαστήρα και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αποτυχημένο.
13] 10 Οκτωβρίου 1935, το Κίνημα Κονδύλη 10ης Οκτωβρίου 
1935 από τους Παπάγο, Ρέππα και Οικονόμου που έφερε πίσω 
τον Γεώργιο Β΄.
14] 28 Ιουλίου 1938,το Κίνημα του 1938,αποτυχημένο.
15] 31 Μαΐου 1951, το Κίνημα του ΙΔΕΑ, αποτυχημένο.
16] 21 Απριλίου 1967, το Πραξικόπημα της 21ης Απριλίου από 
τη Χούντα των Συνταγματαρχών υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.
17] 13 Δεκεμβρίου 1967, το Αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου, απο-
τυχημένο Κίνημα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ εναντίον της Χούντας.
18] 23 Μαΐου 1973, το Κίνημα του Ναυτικού 23ης Μαΐου 1973, 
Ανταρσία του Ναυτικού, αποτυχημένο.
19] 25 Νοεμβρίου 1973, το Κίνημα Ιωαννίδη, κίνημα από τον Δημή-
τριο Ιωαννίδη εναντίον του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
20] 24 Φεβρουαρίου 1975, το Κίνημα της πιζάμας, αμφιλεγόμενο κί-
νημα εναντίον της κυβέρνησης Καραμανλή, αποτυχημένο.
Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Στις 15 Ιουλίου 1974, προδοτικό 
πραξικόπημα της Εθνικής Φρουράς ανέτρεψε τη νόμιμη κυβέρνηση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με αποτέλεσμα την Τουρκική εισβολή 
και κατοχή του 36,2% του κυρίαρχου εδάφους…

Σημαντική μείωση κατέγραψε το Μάρ-
τιο το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά, 

φτάνοντας στα επίπεδα πριν από την παν-
δημία. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας 
σημείωσε μείωση της τάξεως του 0,7% και 
πλέον είναι στο 7,5% το Μάρτιο από 8,2% 
το Φεβρουάριο του 2021!

Επίσης, η απασχόληση αυξήθηκε στη 
χώρα κατά 303.000 νέες θέσεις εργασί-
ας (+1,6%), το οποίο σημαίνει +175.000 
(+1,2%) για την πλήρη απασχόληση και 
+128.000 (+3,9%) για τη μερική απασχό-
ληση. Εξάλλου, η αυτοαπασχόληση αυξή-
θηκε για πρώτη φορά μέσα σε τρεις μήνες 
(+56.000 / +2,1%), αλλά παρέμεινε 5,4% 
(-156.000) κάτω από το επίπεδο πριν από 
τον COVID το Φεβρουάριο του 2020. 

Όσο για τις συνολικές ώρες εργασίας, 
αυξήθηκαν 2% το Μάρτιο, λόγω κερδών 
σε αρκετούς κλάδους, συμπεριλαμβανο-
μένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, λιανι-
κού εμπορίου και κατασκευών.

Να σημειωθεί, ότι υπήρχαν 1,5 εκατομ-
μύρια Καναδοί άνεργοι (αύξηση 371.000 
/ +32,4%) σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 
του 2020. Σε σύγκριση επίσης με το Φε-
βρουάριο του 2020, υπήρχαν 296.000 
(-1,5%) λιγότερα άτομα που απασχολή-
θηκαν το Μάρτιο του 2021 και 247.000 
(+30,4%) περισσότεροι άνθρωποι που ερ-
γάζονταν λιγότερο από τις μισές από τις 
συνηθισμένες ώρες τους.

ΆΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΆΠΆΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ΛΙΆΝΕΜΠΟΡΙΟ
Η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο αυ-

ξήθηκε κατά 95.000 (+4,5%) το Μάρτιο, 
ανακτώντας πλήρως τις υπόλοιπες ζημί-
ες που υπέστησαν τον Ιανουάριο, ενώ 
η απασχόληση στην πληροφόρηση, τον 
πολιτισμό και την αναψυχή αυξήθηκε 

(+62.000, +9,4%) για πρώτη φορά από το 
Σεπτέμβριο 2020. Υπήρχαν ακόμα 21.000 
(+2,4%) περισσότερα άτομα που εργάζο-
νται σε υπηρεσίες στέγασης και εστίασης. 
Μετά από ελάχιστες αλλαγές το Φεβρου-
άριο, η απασχόληση στον τομέα παρα-
γωγής αγαθών αυξήθηκε κατά 43.000 
(+1,1%) το Μάρτιο, με την κατασκευή να 
συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος του 
κέρδους (+26.000, +1,8%).

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΎΝΆΙΚΕΣ 
ΠΆΡΆ ΤΗΝ ΆΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΆΠΆΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η απασχόληση μεταξύ των νέων ηλικίας 
15 έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 115.000 
(+5%) το Μάρτιο, με κέρδη εξ ολοκλήρου 
σε μερική απασχόληση. Σε σύγκριση με 
το Φεβρουάριο του 2020, η απασχόλη-
ση μειώθηκε κατά 122.000 (-9,5%) μετα-
ξύ των νέων γυναικών, σε σύγκριση με 
39.000 (-3%) ανάμεσα σε νεαρούς άντρες. 
Μετά την αύξηση κατά 134.000 (+1,1%) 

το Φεβρουάριο, η απασχόληση μεταξύ 
των ατόμων ηλικίας 25 έως 54 ετών αυ-
ξήθηκε περαιτέρω κατά 87.000 (+0,7%) το 
Μάρτιο. Η απασχόληση μεταξύ ατόμων 
ηλικίας 55 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 
101.000 (+2,5%) αλλά το ποσοστό απα-
σχόλησής τους ήταν κατά 0,8 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από ό,τι το Φεβρου-
άριο του 2020.

ΆΎΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΆΠΆΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΆΡΧΙΕΣ
Η απασχόληση αυξήθηκε σε επτά επαρ-

χίες το Μάρτιο, συμπεριλαμβανομένου 
του Οντάριο και του Κεμπέκ. Η απασχόλη-
ση παρέμεινε αμετάβλητη στη Νέα Σκω-
τία, το Νιου Μπράνσγουικ και το Σασκά-
τσουαν.

Ειδικότερα, η απασχόληση στο Οντάριο 
αυξήθηκε κατά 182.000 (+2,5%) τον Μάρ-
τιο, αντιπροσωπεύοντας το 60,1% της 
εθνικής αύξησης. Τα κέρδη ήταν σε πλήρη 
και μερική απασχόληση και κατανεμήθη-
καν σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμ-
βανομένης μιας αξιοσημείωτης αύξησης 
του λιανικού εμπορίου. Το ποσοστό ανερ-
γίας μειώθηκε 1,7 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 7,5%. Στη μητροπολιτική περιοχή του 
Τορόντο (CMA), η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 64.000 (+2%), η πρώτη αύξηση από 
τον Οκτώβριο του 2020.

Στο Κεμπέκ, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 26.000 (+0,6%) το Μάρτιο, μετά από 
αξιοσημείωτη αύξηση το Φεβρουάριο. Το 
ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό 
στο 6,4%. Στο Montréal CMA, όπου εξακο-
λουθούν να ισχύουν αυστηρότεροι περιο-
ρισμοί στη δημόσια υγεία από την εβδο-
μάδα αναφοράς της ΕΕΔ, η απασχόληση 
ελάχιστα άλλαξε.

Η απασχόληση αυξήθηκε το Μάρτιο 
στην Αλμπέρτα (+37.000, +1,7%), στη 
Βρετανική Κολομβία (+35.000, +1,3%) και 
Μανιτόμπα (+6.300, +1,0%). Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες 
μονάδες στην Αλμπέρτα στο 9,1% και πα-
ρέμεινε αμετάβλητο τόσο στη Βρετανική 
Κολομβία (6,9%) όσο και στη Μανιτόμπα 
(6,8%).
Στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ, η απα-

σχόληση αυξήθηκε κατά 13.000 (+6,5%) 
καθώς άρθηκαν οι περιορισμοί που επι-
βλήθηκαν το Φεβρουάριο. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε 2,9 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 12,4%.

Η απασχόληση αυξήθηκε επίσης στο 
νησί Πρίγκιπα Εδουάρδου (+1.300, +1,7%) 
και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 
1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 8,1%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά ανεργίας στις 10 
επαρχίες του Καναδά το Μάρτιο έχουν ως 
εξής (σε παρένθεση ο Φεβρουάριος): 

Newfoundland & Labrador 12,4% 
(15,3%), Prince Edward Island 8,1% (9,2%), 
Nova Scotia 8,6% (8,1%), New Brunswick 
9,2% (8,9%), Quebec 6,4% (6,4%), Ontario 
7,5% (9,2%), Manitoba 6,8% (6,8%), 
Saskatchewan 7,3% (7,3%), Alberta 9,1% 
(9,9%), British Columbia 6,9% (6,9%). 

*Πράσινο χρώμα = μείωση ανεργίας, 
Κόκκινο = αύξηση ανεργίας,  
Μαύρο = σταθερό 

ΆΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΆΠΆΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΆ ΒΟΡΕΙΟΔΎΤΙΚΆ ΕΔΆΦΗ
Η έρευνα εργατικού δυναμικού συλλέγει 

στοιχεία για την αγορά εργασίας στις πε-
ριοχές που παράγονται με τη μορφή τρι-
ών μηνών κινούμενων μέσων όρων.

Στα Βορειοδυτικά Εδάφη, η απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά περίπου 700 άτομα το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 και το ποσοστό 
απασχόλησης (απασχόληση ως ποσοστό 
του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω) 
αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες 
σε 68,5%. Το ποσοστό ανεργίας ελάχιστα 
άλλαξε στο 6,4%. 

Μετά την αύξηση το δ ́ τρίμηνο του 2020, 
η απασχόληση στη Yukon ελάχιστα άλλα-
ξε το α ́ τρίμηνο. Την ίδια περίοδο, περισ-
σότεροι άνθρωποι αναζητούσαν εργασία 
και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες στο 6,7%. 

Η απασχόληση στη Νούναβουτ παρέ-
μεινε σταθερή για δεύτερο συνεχόμενο 
τρίμηνο. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,5% 
το πρώτο τρίμηνο.

© Stats Canada

ΚΑΝΑΔΑΣ|ΑΓΟΡΑ ΈΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθετη πτώση στην 
ανεργία το Μάρτιο!

Στο 7,5% ο Καναδάς | Στο Κεμπέκ  
το χαμηλότερο ποσοστό (6,4%)

Όραμα ή οπτασία…
Για όσους παρακολουθείτε λίγο τα κοινοτικά, από 

τον Ιανουάριο 2020, μια ομάδα γνωστών και άγνω-
στων συμπάροικων δημιούργησαν ένα κίνημα -στην 
αρχή ως πρόταση προς την κοινοτική διοίκηση- για την 
πλήρη αναδιοργάνωση της Ελληνικής Κοινότητας. Ως 
μη επίσημος αρχηγός, μια και ως τώρα δεν ανάλαβε 
αυτή την ευθύνη, παρουσιάζεται ο Χρήστος Σύρρος, 
πρώην βουλευτής, υπουργός και εκπρόσωπος της κυ-
βέρνησης του Κεμπέκ σε ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως έχει πει επανειλημμένα στα ενημερωτικά μέσα 
που τον φιλοξενούν, η εικόνα και η δομή της Ελληνικής 
κοινότητας μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο προοδευ-
τική.

Στην αρχή ο κ. Σύρρος και τα στελέχη της ομάδας του 
ζήτησαν από την κοινοτική διοίκηση να τους αφήσουν 
να μελετήσουν έγγραφα της οικονομικής τους κατά-
στασης για να βοηθήσουν την κοινότητα να ανταπεξέλ-
θει τις οικονομικές της δυσκολίες. Φυσικά, η απάντηση 
ήταν αρνητική: «Με τι δικαίωμα η κοινότητα θα έδινε 
οικονομικά έγγραφα προς μελέτη σε άλλα άτομα».

Η άρνηση αυτή ώθησε τα άτομα γύρω από τον «αρχη-
γό» να δουλέψουν πιο εντατικά σε μια πλήρη μελέτη 
αναδιοργάνωσης της κοινότητας.

Γνωστή είναι η γνώμη μου για την ονομασία «ΦΙΛΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει «βαπτιστεί» η ομάδα/κίνημα 
κοινοτικής «αλλαγής». Το έχω γράψει ότι είναι «λίβε-
λος» προς τη μοναδική ιστορική «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
που προετοίμασε την επανάσταση του 1821 κατά του 
Τουρκικού ζυγού. Για τη συνέχεια του σημερινού σχο-
λίου μου την ομάδα Σύρρου θα την αποκαλέσω απλώς 
«ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ».

Η κοινότητα και οι σύμβουλοι της απ’ ότι ξέρω, είναι 
Έλληνες Ορθόδοξοι και όχι Τούρκοι. Εν τούτοις, αν και 
πάντα οι αλλαγές προς το καλύτερο πρέπει να είναι κα-
λοδεχούμενες, δε βλέπω ότι χρειάζεται «επαναστατι-
κός αγώνας…».
Την Τετάρτη 14 Απριλίου, η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ» πα-

ρουσίασε μέσω του διαδικτύου το σύνολο του προ-
γράμματος της στα μέσα ενημέρωσης, που αριθμεί 14 
σελίδες.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Σύρρος τόνισε ότι η 
μεταφορά της ΣΤΕΓΗΣ προς την κοινότητα πρέπει να 
γίνει άνευ χρέους. Είπε δε, ότι αφού η παροικία μάθει 
το πρόγραμμα που προτείνει η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ», το 
Φθινόπωρο θα ερωτηθούν οι υποστηρικτές της, ποιοι 
θέλουν να συμμετάσχουν στις κοινοτικές εκλογές του 
Ιούνη 2022. «Μπορώ να σας πω ότι ένας απ’ αυτούς 
θα είμαι εγώ», είπε.

Ο κ. Σύρρος τελειώνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι 
ο απώτερος σκοπός είναι, όπως ποτέ ξανά η κοινότητα 
γίνει στόχος διαμάχης και καχυποψίας.

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ
Ειλικρινά, το περιεχόμενο που μας παρουσίασε στις 

οθόνες μας η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ», ήταν πολύ αναλυτι-
κό, προτείνοντας πολλαπλές καινοτομίες.

Από τον τρόπο εκλογής του διοικητικού συμβουλίου 
ως τη νέα διαχείριση των ελληνικών σχολείων, ακόμα 
και των εκκλησιών. Θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 10 
σελίδες εφημερίδας για να δημοσιεύσουμε το πρό-
γραμμα. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που αξίζει να 
τα αναφέρουμε.

Σύμφωνα με την «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ», το διοικητικό 
συμβούλιο θα απαρτίζεται μόνο από 15 άτομα και όχι 
27. Κάθε μέλος της κοινότητας θα μπορεί να ψηφίσει 
μόνο πέντε άτομα από τα 15. Αυτό θα βάλει φρένο και 
θα καταργήσει τους κοινοτικούς συνδυασμούς. Πολλοί 
συνάδελφοι βρίσκουν ότι αυτό θα ελαττώσει το ενδια-
φέρον των μελών να ψηφίσουν, μια και η κινητοποίηση 
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν κοινοτικές ομάδες με το 

δικό τους πρόγραμμα έστω κι αν ποτέ δεν το εφαρμό-
ζουν.

Η κοινότητα θα διευθύνετε από ένα διευθύνων σύμ-
βουλο (CEO), που θα βάζει στόχους σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Τα σχολεία θα διοικούνται από ένα δικό τους Υπηρεσι-

ακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης που το 1/3 θα είναι γονείς, 
το άλλο 1/3 άτομα εκτός του διοικητικού συμβουλίου 
και το υπόλοιπο 1/3 θα το διορίζουν τα προηγούμενα 
2/3.

Κάθε τομέας θα έχει δικό του διευθυντή και δικό του 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παρόμοιο με αυτό των σχολεί-
ων.

Επίσης, θα δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή 
για εύρεση πόρων της κοινότητας. 
Το « Ίδρυμα Ελληνικής Κοινότητας προς Συγκέντρωση 

Πόρων», θα διοικείται από έναν επαγγελματία Διευθυ-
ντή Συγκέντρωσης Πόρων, επιβλεπόμενο από το δικό 
του Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από αξι-
όπιστα, εξέχοντα και καλά δικτυωμένα άτομα, τα οποία 
θα προτείνονται αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΚΜΜ με 2/3 της ψηφοφορίας.

Η μεγαλύτερη καινοτομία όμως υπάρχει στο θέμα των 
εκκλησιών. Εκεί, εν μέρει, η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ» παρα-
χωρούν δωρεάν τις εκκλησίες σε ενοριακές επιτροπές. 
«Όλα τα έσοδα και έξοδα της εκκλησίας συμπεριλαμ-
βανομένου των μισθών, συντήρησης και εισφορά προς 
την Αρχιεπισκοπή θα αναλάβει η ενοριακή επιτροπή 
της κάθε εκκλησίας», απάντησε ο κ. Σύρρος στη διευ-
κρινιστική ερώτηση μου. Πρόσθεσε δε ότι η ενοριακή 
επιτροπή θα πληρώνει την κοινότητα μόνο αν αυτή έχει 
την ευθύνη της συντήρησης. 
«Με έχουν κατηγορήσει ορισμένα άτομα από την κοι-

νότητά ότι θέλω να πουλήσω τις εκκλησίες. Το είπα και 
στον Αρχιεπίσκοπο. ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
που λειτουργεί», τόνισε.

Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα που παρουσία-
σε η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ»: Οι εκκλησίες θα παραμεί-
νουν στην ιδιοκτησία της ΕΚΜΜ. Φυσικά, η ΕΚΜΜ θα 
υπογράψει Συμφωνητικό Αμοιβαίας Συνεννόησης με 
την Αρχιεπισκοπή Καναδά, προσαρμοσμένο από τους 
Ομοιόμορφους Κανονισμούς της Αρχιεπισκοπής. Μία 
συνδετική επιτροπή θα διασφαλίζει την επικοινωνία και 
τη συνεργασία σε σταθερή βάση μεταξύ των ενοριακών 
συμβουλίων και του Συμβουλίου της ΕΚΜΜ. Η ΕΚΜΜ 
θα παρέχει επίσης διοικητική, λογιστική, τεχνολογική 
και εξελεγκτική υποστήριξη, καθώς και περιορισμένη 
οικονομική υποστήριξη. Όπως διευκρίνισε ο κ. Σύρρος, 
αυτό θα γίνει μετά από μια μεταβατική περίοδο.

 
ΕΚΛΟΓΕΣ 2022
Οι κοινοτικές εκλογές θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 

2022. Άγνωστο παραμένει αν τα μέλη της τωρινής διοί-
κησης θα βάλουν υποψηφιότητα, και ποιος θα ηγηθεί 
την ομάδα τους. Άγνωστο επίσης είναι, αν θα δημιουρ-
γηθούν και άλλες κοινοτικές ομάδες.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε η «ΟΜΑΔΑ/ΚΙΝΗΜΑ» 

είναι γιγαντιαίο και πολύ μεγαλεπήβολο. Σίγουρα κε-
ντρίζει το ενδιαφέρον και κάνει την έναρξη της κοινοτι-
κής προεκλογικής περιόδου. Όμως, πόσοι συμπάροικοι 
ενδιαφέρονται για την κοινότητα; Το πολύ 2% του συ-
νόλου των 80.000 της παροικίας μας. Οι υπόλοιποι δεν 
τους καίγεται καρφί και απλώς διασκεδάζουν με το τι 
γίνεται. 
Το πρόβλημα λοιπόν που έχει η κοινότητα είναι πολύ 

μεγάλο και ουσιώδες: το 98% της αποχής των συμπά-
ροικων. Όλων αυτών, που αν και -τουλάχιστον το Πά-
σχα- χρησιμοποιούν τους χώρους της κοινότητας, δεν 
έχουν καμία ώθηση να γίνουν μέλη και να συμμετά-
σχουν ενεργά. Μήπως έχω άδικο;
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Αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο δίμηνο, 
κατά το οποίο θα κριθούν η πορεία 

του τουρισμού –που αποτελεί βαρόμετρο 
για την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονο-
μίας το 2021– αλλά και η συνέχιση της θε-
τικής παρουσίας της χώρας στις διεθνείς 
αγορές, θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση. 

Κωστής Π. Παπαδιόχος
© Η ΚΆΘΗΜΕΡΙΝΗ

Παράλληλα, όμως, το Μέγαρο Μαξί-
μου επενδύει κατά το ίδιο διάστημα σε 
δέκα κρίσιμες «μεταβολές» που, όπως 
λέγεται, θα καταστήσουν την οικονομι-
κή κρίση που συνόδευσε την πανδημία 
του κορωνοϊού, οριστική παρένθεση.
Το πρώτο μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα 

είναι η διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
και ο «όγκος» των τουριστών που θα την 
επισκεφθούν το καλοκαίρι. Η Αθήνα έχει 
προαναγγείλει μια ευέλικτη στρατηγική 
προσέλκυσης τουριστών με «όχημα» τα 
πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα τεστ. 
Όμως, ερώτημα παραμένουν οι όροι που 

θα τίθενται από τα κράτη προέλευσης για 
την επιστροφή των πολιτών τους, με δε-
δομένο ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού 
στο σύνολο της Ευρώπης καταγράφει ση-
μαντικές καθυστερήσεις. 
Εάν μια σειρά από χώρες ζητούν –ειδικά 

μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή και αργότερα– από 
τους πολίτες τους πολυήμερες καραντίνες 
ή μοριακά τεστ κατά την επιστροφή τους, 
θα υπάρχει ένα ισχυρό αντικίνητρο για 
την επίσκεψη στην Ελλάδα, καθώς το κό-
στος του ταξιδιού θα αυξάνεται σημαντι-
κά. Μάλιστα, κατά πληροφορίες, κάποιες 
σκέψεις να καλύπτει η Ελλάδα τη δαπάνη 
για τα «τεστ εξόδου» εγκαταλείφθηκαν 
γρήγορα, καθώς η χώρα δεν αντέχει να 
αναλάβει το βάρος δέκα εκατομμυρίων ή 
περισσότερων μοριακών τεστ.
Το δεύτερο κρίσιμο ζητούμενο για την 

κυβέρνηση είναι να αρχίσει να ελέγχεται 
το κόστος στήριξης της οικονομίας, που 
έχει ήδη προσεγγίσει τα 14 δισ. ευρώ για 
το τρέχον έτος. Στους σχεδιασμούς του οι-
κονομικού επιτελείου προβλεπόταν πως 
η αγορά θα είχε ανοίξει πλήρως από τις 
αρχές του μηνός, όμως οι περιορισμοί πα-
ραμένουν, ενώ η εστίαση εκτιμάται ότι θα 
ανεβάσει ρολά στις 10 Μαΐου το νωρίτερο, 
και μάλιστα μόνο σε ανοικτούς χώρους. 

Βούληση του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη είναι να στηριχθούν οι πλητ-
τόμενοι κλάδοι και η εργασία, αλλά θα 
καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθούν 
παρενέργειες στο «προφίλ» της χώρας 
στο μέτωπο του δανεισμού. 

Η χώρα δανείστηκε με ιδιαίτερα ευνο-
ϊκούς όρους έξι φορές από τις αρχές του 
2020 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, πέ-
ρυσι βγήκε στις αγορές τέσσερις φορές 
και άντλησε συνολικά 9,5 δισ. ευρώ, ενώ 
φέτος άλλες δύο, διασφαλίζοντας άλλα 6 
δισ. ευρώ. 

Όπως λέγεται, είναι κρίσιμο το τέλος 
της πανδημίας να μη συνοδευθεί από 
τη διακινδύνευση της εμπιστοσύνης των 
αγορών, που οικοδομήθηκε σε ιδιαίτερα 
στέρεη βάση μετά το σχηματισμό της κυ-
βέρνησης της Ν.Δ.
Παράλληλα, με τα δύο «στοιχήματα» 

που προαναφέρθηκαν, πάντως, στο «τρα-
πέζι» του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται 
και δέκα λόγοι, βάσει των οποίων εκτιμά-
ται πως τους επόμενους μήνες το οικονο-
μικό –και συνακόλουθα το πολιτικό– το-
πίο θα βελτιωθεί σημαντικά. Ως τέτοιοι 
καταγράφονται:
1. Η αύξηση των καταθέσεων κατά περί-

που 20 δισ. ευρώ από την αρχή της παν-
δημίας.
2. Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης 

που θα ανέλθουν σε περίπου 4 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του χρόνου.

3. Ο τουρισμός που, παρά τις αβεβαιό-
τητες που προαναφέρθηκαν, είναι βέβαιο 
ότι θα έχει καλύτερη πορεία απ’ ό,τι πέ-
ρυσι. 

4. Η συνέχιση της πολιτικής μείωσης των 
φόρων, καθώς ο πρωθυπουργός προανήγ-
γειλε ότι δε θα ισχύσει ούτε για το 2022 η 
εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμε-
νους στον ιδιωτικό τομέα.

5. Η μείωση των εισφορών.
6. Τα σχεδόν αρνητικά επιτόκια με τα 

οποία δανείζεται η χώρα.
7. Η διάδοση της τηλεργασίας που, εκτός 

των άλλων, μπορεί να συμβάλει στη μόνι-
μη εγκατάσταση ξένων στην Ελλάδα.
8. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν δρο-

μολογηθεί, αλλά και αναμένονται, όπως 
αυτή στην αγορά εργασίας.

9. Η νέα εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερι-
κό, που έχει ενισχυθεί και από την επιτυχή 
–σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο– δι-
αχείριση της πανδημίας.
10. Η θωράκιση του τραπεζικού συστή-

ματος.      

ΤΕΛΟΣ ΣΤΆ ΣΕΝΆΡΙΆ
Τα ανωτέρω δεδομένα έχουν οδηγήσει 

τον κ. Μητσοτάκη να βάλει οριστικά στο 
συρτάρι τα εκλογικά σενάρια, τουλάχι-
στον έως το φθινόπωρο του 2022. 

Είναι ενδεικτικό επ’ αυτού, ότι ο πρω-
θυπουργός προαναγγέλλει δύσκολες πο-
λιτικές αποφάσεις, όπως ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός των υγειονομικών από το 
φθινόπωρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκρι-
μένη απόφαση έχει «κλειδώσει», καθώς 
υπάρχουν γνωμοδοτήσεις ότι είναι συ-
νταγματική αλλά και συμβατή με το ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο. 
Όσο για το τι θα γίνεται με όσους επιμέ-

νουν να αρνούνται να εμβολιαστούν, με 
δεδομένο ότι λόγω της φύσης της εργα-
σίας τους είναι δύσκολο να μετακινηθούν 
σε άλλες θέσεις, το πιθανότερο είναι να 
τίθενται σε αναστολή, με αποτέλεσμα 
ο μισθός τους να περιορίζεται στα 534 
ευρώ το μήνα.
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Το στοίχημα του Μαξίμου  
με τουρισμό και αγορές
Ο κυβερνητικός «δεκάλογος» για ταχεία  
οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία

Σταθερά μπροστά εξακολουθεί να βρί-
σκεται η ΝΔ στις τελευταίες δημο-

σκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
γενικευμένη δυσαρέσκεια για τον τρόπο 
διαχείρισης της πανδημίας και τα περιο-
ριστικά μέτρα, καθώς επίσης και για την 
κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα 
υγείας (ΕΣΥ).

Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι οι Έλλη-
νες βιώνουν στο πετσί τους τις συνέπειες 
της πανδημίας, με κυριότερες την οικο-
νομική και επαγγελματική ανασφάλεια, 
εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισ-
σότερο τόσο την κυβέρνηση της ΝΔ, όσο 
και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά-
κη προσωπικά, σε θέματα οικονομίας και 
ανάπτυξης.

Επιπλέον, κάτι που εμφανίζεται σταθερά 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις και θα πρέπει 
να προβληματίσει τα δύο μεγάλα κόμματα 
είναι ότι, συνήθως, όσο δυσαρεστημένοι 
δηλώνουν οι πολίτες με την κυβέρνηση, 
άλλο τόσο δυσαρεστημένοι εμφανίζονται 
και με τη στάση της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, ενώ τις περισσότερες φορές στην 
ερώτηση «ποιος είναι καταλληλότερος 
για πρωθυπουργός», παρότι προηγείται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, τεράστια ποσοστό 
παίρνει ο… «κανένας».

ΕΡΕΎΝΆ ΤΗΣ GPO  
ΓΙΆ ΤΟ POWERGAME.GR
Διατηρεί το προβάδισμα η ΝΔ με διαφο-

ρά 12 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ. Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συ-
γκεντρώνει ποσοστό 35,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
βρίσκεται στο 23,5%. Χωρίς σημαντικές 
ανακατατάξεις και η εικόνα για τα άλλα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΚΙΝΑΛ 
να συγκεντρώνει 7%, το ΚΚΕ 6,4%, η Ελλη-
νική Λύση 4% και το ΜΕΡΑ25 3,4%.
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί 
ισχυρό πλεονέκτημα έναντι του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη 

Τσίπρα, σε τρεις σημαντικές ερωτήσεις, 
που σχετίζονται με την οικονομία:
-Ποιος έχει καλύτερη γνώση για τα θέμα-

τα της οικονομίας
-Ποιος μπορεί να διαχειριστεί αποτελε-

σματικότερα την οικονομική κρίση
-Ποιος μπορεί να φέρει νέες επενδύσεις 

στη χώρα
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των 

υπουργών, το τρίπτυχο «εθνικά θέματα – 
πανδημία – οικονομική διαχείριση» καθο-
ρίζει την πρώτη επτάδα στην αξιολόγηση 
των υπουργών.

Έτσι, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-
διας, εμφανίζεται ως ο πλέον δημοφιλής, 
με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, 
να είναι στη δεύτερη θέση και τον υπουρ-
γό Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, στην 
τρίτη, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώ-
νει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ακολουθούν, ο υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ερ-
γασίας, Κωστής Χατζηδάκης.
Στην έβδομη θέση βρίσκεται ο υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης, ενώ τις δύο τελευταίες θέσεις 
καταλαμβάνουν η υπουργός Πολιτισμού, 
Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.

ΕΡΕΎΝΆ PRORATA ΓΙΆ ΤΗΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΆ ΤΩΝ ΣΎΝΤΆΚΤΩΝ
Προβάδισμα 9 ποσοστιαίων μονάδων δι-

ατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το 
γεγονός ότι το 64% των πολιτών αξιολογεί 
αρνητικά την κυβέρνηση για τη διαχείριση 
της πανδημίας. 

Σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά οι πολίτες 
δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τα μέτρα 
στήριξης του ΕΣΥ, αποδίδοντας τη συνεχι-
ζόμενη αδιέξοδη κατάσταση, παρά το πα-
ρατεταμένο lockdown, στους χειρισμούς 
της κυβέρνησης.

Η αίσθηση ότι η κυβέρνηση δε διαχει-
ρίζεται την πανδημική κρίση με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο, ότι δεν ενισχύει 
ικανοποιητικά το ΕΣΥ και ότι δε σχεδιάζει 
μεθοδικά τα υλοποιούμενα μέτρα, φαίνε-
ται πως παγιώνεται.

Αναφορικά με το πόσο ευχαριστημένοι 
είναι οι πολίτες από την κυβέρνηση, το 
34% εμφανίζεται γενικά ευχαριστημένο, 
ενώ το 64% δηλώνει καθόλου ή όχι ιδιαί-
τερα ευχαριστημένο.

Εξίσου δυσαρεστημένοι είναι όμως οι 
πολίτες και από το αντιπολιτευτικό έργο 
του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 78% δηλώνει ότι δεν 
είναι ικανοποιημένο και μόνο το 20% εκ-
φράζει ικανοποίηση.

Σε ό,τι αφορά τις μέχρι τώρα πρωτοβου-
λίες για την ενίσχυση του ΕΣΥ ώστε να 
αντιμετωπιστεί η πανδημία, το 66% δη-
λώνει καθόλου ή όχι ιδιαίτερα ικανοποι-
ημένο από την κυβέρνηση.

Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θεωρείται κατά 43% 
αποτελεσματικός ως προς την επίλυση 
των σημαντικών ζητημάτων, με το 65% να 
απαντά ότι δε συναισθάνεται τα προβλή-
ματα και τις ανησυχίες των πολιτών.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΎ
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει πο-

σοστό 33% έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ, διαφο-
ρά που παραμένει ακριβώς η ίδια από την 
τελευταία δημοσκόπηση της ίδιας εται-
ρείας, το Φεβρουάριο. Ακολουθεί το Κίνη-
μα Αλλαγής με 6% και το ΚΚΕ με 4,5%, που 
παραμένει σταθερό. Η Ελληνική Λύση με 
3% και το ΜέΡΑ25 με 3% καταλαμβάνουν 
την τέταρτη και πέμπτη θέση αντιστοίχως.

Σε περίπτωση που διεξάγονταν αύριο 
βουλευτικές εκλογές, το 69% πιστεύει ότι 
το αποτέλεσμα θα ήταν μια ευρεία ή ορι-
ακή νίκη της ΝΔ. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι 19%.
Στα επιμέρους ερωτήματα, αξιοσημείω-

τη είναι η απάντηση στο ερώτημα «ποιο 
κόμμα θα σας ενοχλούσε περισσότερο να 
κερδίσει τις εκλογές, αν αυτές διεξάγο-
νταν αύριο»: Το 49% απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και το 40% η Νέα Δημοκρατία.

TANEA Team|13 Απριλίου 2021
© tanea.gr

ΈΛΛΑΔΑ|ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΈΙΣ  
Δυσαρέσκεια για τη 

 διαχείριση της πανδημίας
Διατηρεί το προβάδισμα η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,  

παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν  
δυσαρεστημένοι από τον τρόπο διαχείρισης  

της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα
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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. 

1610

+ 4 YEAR/80,000 KM PREMIUM CARE MAINTENANCE

16,000 KM annual limit 

2021 CADILLAC CT4 SPORT AWD

LEASE $238
WITH $3,950 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $47,998

BI-WEEKLY
FOR
48 MONTHS

+ 4 YEAR PREMIUM CARE MAINTENANCE

2,9% ARP

2021 CADILLAC CT5

LEASE $258
WITH $3,950 DOWN
CAR PURCHASE VALUE $51,998

BI-WEEKLY
FOR
48 MONTHS

Lease Offer: offer applies to a new, retail, in-stock, 2021 Cadillac CT4 Sport leased and delivered to an authorized GM dealer in Quebec from April 1, 2021 to April 30, 2021. Representative lease based on an eligible new 
2021 CT4 Sport. 104 bi-weekly payments. The bi-weekly payment is $238 at 2.9% APR for 48 months subject to credit approval by GM Financial. Annual kilometre limit of 16,000 km; $0.16 per excess kilometre. RDPRM 
(gov’t and agent fees) of $46 not included. $3,950 down payment required. Total amount of $4,245 due at lease inception. Security deposit may be required. Cash Purchase Price from $47,998 includes cash purchase 
incentives and cannot be combined with lease or finance offers. See dealer for details. 

Lease Offer: offer applies to a new, retail, in-stock, 2021 Cadillac CT5 Sport leased and delivered to an authorized GM dealer in Quebec from April 1, 2021 to April 30, 2021. Representative lease based on an eligible new 
2021 CT5 Sport. 104 bi-weekly payments. The bi-weekly payment is $258 at 2.9% APR for 48 months subject to credit approval by GM Financial. Annual kilometre limit of 16,000 km; $0.16 per excess kilometre. RDPRM 
(gov’t and agent fees) of $46 not included. $3,950 down payment required. Total amount of $4,265 due at lease inception. Security deposit may be required. Cash Purchase Price from $51,998 includes cash purchase 
incentives and cannot be combined with lease or finance offers. See dealer for details

Premium Care Maintenance: ++Cadillac Premium Care Maintenance Program provides eligible customers who have purchased, leased or financed in Canada a new eligible Cadillac with a GM dexos1™ oil and oil filter 
change, and tire rotations (limit of up to eight (8) in total) in accordance with the oil life monitoring system and your vehicle’s Owner’s Manual, along with limited inspections and other select services, for 4 years from 
your vehicle’s delivery date or 80,000 km, whichever occurs first, performed at participating authorized Cadillac dealers. CTS-V may be eligible for additional services. Fluid top offs, brakes, wheel alignments, etc. and 
dealer recommended maintenance are not covered. 

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

3650, boulevard des Sources
Dollard-des-Ormeaux
(514) 683-6555

Some conditions apply. This o�er ends on April 30th, 2021.

Ραγδαίες εξελίξεις στα κρίσιμα πο-
λιτικά διπλωματικά μέτωπα προοι-

ωνίζεται η ηχηρή δημόσια παρέμβαση 
του Κώστα Καραμανλή με τη μορφή της 
απάντησης στον Κώστα Σημίτη για τη Συμ-
φωνία του Ελσίνκι και την προσφυγή στο 
Δικαστήριο της Χάγης.
 
Άνδρέας Καψαμπέλης
©Newsbreak.gr 

Ήδη, όσο κι αν τα συστημικά και κυρί-
ως τα επηρεαζόμενα από την κυβέρνηση 
μέσα ενημέρωσης επιχείρησαν να υπο-
βαθμίσουν τις διαστάσεις της παρέμ-
βασης αυτής, στο εσωτερικό της Ν.Δ. τα 
τελευταία εικοσιτετράωρα επικρατεί κινη-
τικότητα και εντείνονται οι συζητήσεις για 
το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
Το στοιχείο που τροφοδοτεί τις διεργασί-

ες δεν είναι το τυπικό γεγονός ότι ο πρώ-
ην πρωθυπουργός απάντησε και μάλιστα 
κατά τρόπο σαφή και σκληρό στον προκά-
τοχό του. 

Είναι το περιεχόμενο της απάντησής του, 
το οποίο συνιστά παραλλήλως και ένα ξε-
κάθαρο μήνυμα προς το σημερινό πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μια κα-
θαρή κόκκινη γραμμή για τους χειρισμούς 
στα Ελληνοτουρκικά, την ώρα που εκείνος 
διολισθαίνει διαρκώς σε υποχωρήσεις.

Με δεδομένες πάντως τις διαδικασίες 
που έχουν δρομολογηθεί, μέσω των διε-
ρευνητικών επαφών και όχι μόνο, το πιο 
ενδιαφέρον είναι εάν θα υπάρξει συνέ-
χεια και ποια. Επ’ αυτού οι πληροφορίες 
της «κυριακάτικης δημοκρατίας» είναι 
άκρως σημαντικές και δείχνουν ότι πράγ-
ματι πολλά θα είναι διαφορετικά σε λίγο 
καιρό.
 
ΤΆ ΤΡΙΆ ΜΝΗΜΟΝΙΆ

Μετά τα Ελληνοτουρκικά, συγκεκριμένα, 
το επόμενο κρίσιμο μέτωπο στο οποίο θα 

δοκιμαστούν ισορροπίες και αντοχές αφο-
ρά το θέμα των Σκοπίων, καθώς η Συμφω-
νία των Πρεσπών, η οποία ψηφίστηκε επί 
ΣΥΡΙΖΑ -και εφαρμόζεται επί Ν.Δ.-, έχει 
αφήσει ορισμένες εκκρεμότητες. 

Πρόκειται για τα τρία εφαρμοστικά μνη-
μόνια συνεργασίας τα οποία πρέπει (κά-
ποια στιγμή) να ψηφιστούν από την ελλη-
νική Βουλή.

Η ψήφισή τους επρόκειτο να γίνει στα 
τέλη του 2020, αλλά δόθηκε (μικρή όπως 
ειπώθηκε αρχικά) αναβολή λόγω εσωτε-
ρικών (παρασκηνιακών σε πρώτη φάση) 
αντιδράσεων στην Κοινοβουλευτική Ομά-
δα της Ν.Δ. Ακολούθησε η συνέντευξη του 
Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι δε 
θα τα ψηφίσει. 

Επισήμως, η κυβέρνηση τότε του ανα-
γνώρισε τη δυνατότητα να διαφοροποι-
ηθεί μόνο αυτός, όμως, ως «πρώην πρω-
θυπουργός» που έχει «γνωστές θέσεις για 
τα θέματα εξωτερικής πολιτικής». 

Ωστόσο, τα τρία μνημόνια οδηγήθηκαν 
στις ελληνικές καλένδες έως πρόσφα-
τα που αναζωπυρώθηκαν οι πιέσεις από 
τους εταίρους για τη λήξη της εκκρεμότη-
τας.

Καθώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
φαίνεται ότι προωθεί μια συνολική διευ-
θέτηση των εθνικών θεμάτων, βρίσκεται 
τώρα μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. 

Είτε θα πρέπει να καθυστερήσει κι άλλο 
την εισαγωγή προς συζήτηση και ψήφιση 
των εν λόγω μνημονίων στη Βουλή, δεί-
χνοντας «αδυναμία» απέναντι στους Ευ-
ρωπαίους και στο ΝΑΤΟ, είτε θα πρέπει να 
πάρει γρήγορα το ρίσκο. 
Προ ημερών υπήρξαν πληροφορίες ότι 

ενδεχομένως η σχετική απόπειρα να γινό-
ταν εντός του Απριλίου, λίγο πριν κλείσει 
η Βουλή για το Πάσχα.

ΔΎΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Από την πλευρά του, πάντως, ο Κώστας 

Καραμανλής εξετάζει, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, δύο ενδεχόμενα. 
Το ένα είναι να αρνηθεί να υπερψηφίσει 

τα πρωτόκολλα της Συμφωνίας των Πρε-
σπών και το δεύτερο να υποβάλει -πριν 
από τη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή- 
την παραίτησή του από το βουλευτικό 
αξίωμα.

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ειλημμένη 
εκ μέρους του η απόφαση να μη δώσει 
θετική ψήφο, αν η κυβέρνηση επιμείνει 
στην επικύρωσή τους.

Αυτή είναι, όπως τονίζουν οι ίδιες πη-
γές, η δεύτερη ισχυρή κόκκινη γραμμή 
του πρώην πρωθυπουργού για τα εθνικά 
μας θέματα, ύστερα από τη σαφή προει-
δοποίηση που απεύθυνε (εμμέσως πλην 
σαφώς) προς το Μέγαρο Μαξίμου, να μην 
προχωρήσει σε οποιαδήποτε συζήτηση με 
την Άγκυρα πέραν της αυστηρής οριοθέ-
τησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Για να μη θεωρηθεί μάλιστα ως απλά 
«ιστορικού» περιεχόμενου η απάντησή 
του προς τον κ. Σημίτη, φροντίζει στον 
επίλογο να καταστήσει ξεκάθαρο ότι η 
αντίθεσή του είναι διαρκής. 

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «δε δια-
πραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία και 
δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μο-
ναδικό θέμα προς επίλυση με την Τουρκία: 
η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές αντι-
λήψεις θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο».

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΜΆΞΙΜΟΎ, ΣΕ ΆΜΗΧΆΝΙΆ 
ΟΙ «ΠΡΟΘΎΜΟΙ», ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΆ  
ΣΤΗ Ν.Δ.
Η παρέμβαση Καραμανλή αναστάτω-

σε έως τρόμαξε το Μέγαρο Μαξίμου, το 
οποίο επισήμως σιώπησε, ακολούθως συ-
νέβαλε στην υποβάθμιση του θέματος και 
τώρα φέρεται ότι βρίσκεται σε αμηχανία. 
Το γεγονός μάλιστα ότι αμέσως τουλάχι-

στον 11 βουλευτές της Ν.Δ. (όπως φάνηκε 
από τις δηλώσεις τους στη «δημοκρατία» 

την επόμενη ημέρα) συντάχθηκαν με τον 
κ. Καραμανλή για όσα είπε απευθυνόμε-
νος στον προκάτοχό του, δημιούργησε 
ακόμη ένα νέο δεδομένο.

Έγινε φανερό ότι, ύστερα από μια περίο-
δο κατά την οποία επικρατούσε η λανθα-
σμένη εντύπωση περί «αδράνειας» στο 
εσωτερικό της Ν.Δ., η δήλωση αυτή του 
πρώην πρωθυπουργού έδωσε αυτόματα 
το έναυσμα για να ενεργοποιηθούν πάλι 
τα «γαλάζια» αντανακλαστικά για τα εθνι-
κά θέματα και να διαψευστεί η εικόνα 
ότι ολόκληρος ο κυβερνητικός χώρος έχει 
αλωθεί από τις αντιλήψεις που εκφράζο-
νται -από την εποχή Σημίτη και όχι μόνο- 
από το γνωστό ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ως προς το τυπικό της υπόθεσης, τα τρία 
μνημόνια συνεργασίας με τα Σκόπια θα 
μπορέσουν -αν έρθουν στη Βουλή- να 
αποσπάσουν πλειοψηφία, καθώς ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, βοηθώντας τον κ. Μητσοτάκη σε 
αυτό, έχει προαναγγείλει ότι θα τα υπερ-
ψηφίσει. Η πολιτική ουσία όμως πλέον 
είναι πολύ διαφορετική. Από την ώρα που 
ανακοίνωσε την απάντησή του με τυπικό 
αποδέκτη τον κ. Σημίτη ο Κ. Καραμανλής, 
έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα που 
επηρεάζουν το σύνολο των πολιτικών εξε-
λίξεων. Με τη δυναμική που προσέλαβε 
η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού συ-
γκροτήθηκε και ενεργοποιήθηκε αμέσως 
ένα ισχυρό και καθοριστικό μπλοκ εντός 
της Ν.Δ. που θέτει καταρχάς ένα ντε φά-
κτο βέτο, σε κάθε σχεδιαζόμενη υποχώρη-
ση στα εθνικά θέματα.

Κατά συνέπεια, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με την ανάγκη, είτε να 
αλλάξει στρατηγική είτε να πάρει άλλες 
αποφάσεις. Άλλωστε ουδείς τρέφει αμφι-
βολία ότι, ακόμη και εάν ο κ. Καραμανλής 
επιλέξει, για το θέμα των Σκοπίων, να πα-
ραιτηθεί από βουλευτής, αυτό θα αποτε-
λέσει αυτόματα θρυαλλίδα άλλων εντυ-
πωσιακών εξελίξεων σε όλο το σκηνικό…

ΈΛΛΑΔΑ|ΈΘΝΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ

«Φρένο» Καραμανλή και 
στο Σκοπιανό! | Ο πρώην 

Πρωθυπουργός φέρεται 
αποφασισμένος να μην 

ψηφίσει τα πρωτόκολλα της 
συμφωνίας με τα Σκόπια

Ο Καραμανλής ετοιμάζει βέτο για τις Πρέσπες! 
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Είδη για γάμους και 
βαπτίσεις από το  

Α ώς το Ω
• Εκκλησιαστικά και  
Θρησκευτικά είδη

 • Μπομπονιέρες και
είδη δώρων σε 

αποκλειστικότητα

ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΉ ΠΩΛΉΣΉ
• ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ •

937 rue Saint-Roch
Montréal, Qc.

Tel. (514) 274-4907

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

Yiannis Hatzichristidis

Until May 2nd, lease the

2021 GLB 250 4MATIC SUV 

Up to 45 months

MSRP STARTING AT
$46,500

Lease rate from

3,99%

MAKE SPACE FOR MORE

Legal: ©2021 Mercedes-Benz Canada Inc. Lease and finance offers available only through Mercedes-Benz Financial Services on approved credit. Not all customers will qualify. Prices listed do not include 
dealer fees (Freight/ PDI, admin, EHF tires, filters, batteries, AC levy or applicable provincial fees), vehicle licensing, insurance or registration, or taxes. Prices listed do not apply in provinces with all-in pricing 
requirements including British Columbia, Alberta, Ontario & Quebec. Factory order may be required. Dealer may sell for less. Offers may change without notice and cannot be combined with any other offers. 
See an authorized Mercedes-Benz dealer for details or call Mercedes-Benz Customer Relations at 1-800-387-0100. Offers end May 2, 2021.

Lease example based on $508 per month for 45 months. Down payment or equivalent trade of $4,790 plus security deposit of $550 and applicable taxes due at lease inception. 
MSRP starting at $46,500. Lease APR of 3.99% applies. Total obligation is $28,217. 18,000 km/year allowance. 

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

My style, my drive, my DILAWRI dealership

Certain conditions apply   /   O�er ends May 2nd, 2021

Μια νέα κλινική μελέτη δείχνει ότι το 
κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμά-

των της Regeneron, μπορεί να βοηθήσει 
στο να αποφευχθεί η μόλυνση από τον 
Covid, αφού παρέχει ισχυρή προστασία 
κατά της νόσου όταν χορηγείται σε αν-
θρώπους που συγκατοικούν με κάποιον 
που έχει μολυνθεί από κορωνοϊό. Στα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής ανα-
φέρεται και δημοσίευμα των New York 
Times.
«Από τα αποτελέσματα των κλινικών με-

λετών, το φάρμακο αυτό της Regeneron 
φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενο στην πρό-
ληψη κατά του Covid-19», σημειώνει η 
αμερικανική εφημερίδα. 
«Το κοκτέιλ αυτό που αναπτύχθηκε από 

τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία 
προσέφερε ισχυρή προστασία έναντι του 
Covid-19 όταν χορηγήθηκε σε άτομα που 
συγκατοικούσαν με κάποιον που είχε μο-
λυνθεί από τον ιό, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα κλινικών δοκιμών που ανακοινώ-
θηκαν τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021», συ-
νεχίζει το δημοσίευμα.
Το φάρμακο, εάν εγκριθεί, θα μπορούσε 

να προσφέρει μια διαφορετική γραμμή 
άμυνας κατά της νόσου σε άτομα που 
δεν προστατεύονται από τους εμβολια-
σμούς. Σημειώνεται πως η θεραπεία της 
Regeneron έχει ήδη λάβει έγκριση για 
χρήση σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα 
κορωνοϊού και ελπίζει να πείσει τις αμε-
ρικανικές αρχές να επεκτείνουν τη χορή-
γηση του κοκτέιλ με στόχο την πρόληψη 
της νόσησης.
Τα ευρήματα αυτά αποτελούν τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία που αποδεικνύουν, 
ότι τα εργαστηριακά σκευάσματα αυτού 
του τύπου όχι μόνο αποτρέπουν τα σο-

βαρά συμπτώματα της νόσου όταν χορη-
γούνται εγκαίρως, αλλά επίσης βοηθούν 
στην πρόληψη της ασθένειας γενικότερα, 
προστατεύοντας τους ανθρώπους από το 
να νοσήσουν.

ΤΆ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΆ ΆΝΤΙΣΩΜΆΤΆ  
ΣΩΖΟΎΝ ΖΩΕΣ 
Να σημειωθεί πως πολλοί επιστήμο-

νες ανά τον κόσμο υποστηρίζουν ότι η 
θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα 
ασθενών με κορωνοϊό θα έσωζε πολλές 
ζωές. Τώρα η έρευνα αυτή δείχνει πως 
τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να 
θωρακίσουν πολλούς, κάτι που έχει εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον. Και στις δύο περιπτώ-
σεις όμως, η χορήγηση των μονοκλωνικών 
αντισωμάτων σώζει ζωές.

Όπως γράφουν οι Νew York Times, 
τα φάρμακα αντισωμάτων όπως το 
Regeneron θα μπορούσαν να δώσουν 
στους γιατρούς ένα νέο «όπλο» για την 
προστασία ατόμων που ανήκουν σε ομά-
δες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν εμ-
βολιαστεί ή που ενδέχεται να μην αντα-
ποκρίνονται καλά στον εμβολιασμό, όπως 
όσοι λαμβάνουν φάρμακα που αποδυνα-
μώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα. 
Αυτό θα μπορούσε να αποδειχτεί ένα 
σημαντικό εργαλείο, καθώς η συνεχής 
αύξηση των κρουσμάτων Covid και οι επι-
κίνδυνες παραλλαγές του ιού απειλούν να 
ξεπεράσουν τους εμβολιασμούς σε ταχύ-
τητα.
«Η Regeneron ανάφερε σε ανακοίνωσή 

ότι θα αιτηθεί από τον Οργανισμό Τροφί-
μων και Φαρμάκων (FDA) την επέκταση 
της άδειας έκτακτης ανάγκης του φαρμά-
κου – που επί του παρόντος προορίζεται 
για ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν 

ήδη Covid αλλά δε νοσηλεύονται – για να 
επιτραπεί η χορήγησή του για προληπτι-
κούς λόγους σε «κατάλληλες ομάδες πλη-
θυσμού», συνεχίζει το δημοσίευμα.
«Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθ-

μός ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο που θα 
μπορούσαν να είναι κατάλληλοι ώστε 
να λάβουν αυτά τα φάρμακα για προλη-
πτικούς λόγους», δήλωσε ο Δρ. Μάιρον 
Κόεν, ερευνητής του Πανεπιστημίου της 
Βόρειας Καρολίνας, που ηγείται των προ-
σπαθειών ανάπτυξης μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων για την πρόληψη του Covid.  
«Δε θα λάβουν όλοι εμβόλιο, ό,τι και αν 

κάνουμε, και δε θα ανταποκριθούν όλοι 
στο εμβόλιο», επισήμανε ο Δρ Κοέν. Τα 
νέα δεδομένα της Regeneron προέρχο-
νται από μια κλινική δοκιμή στην οποία 
συμμετείχαν περισσότερα από 1.500 άτο-
μα που ζούσαν στο ίδιο σπίτι με κάποιον 
που είχε διαγνωστεί με τον ιό εντός τεσ-
σάρων ημερών. Όσοι έλαβαν το φάρμακο 
της Regeneron ήταν 81% λιγότερο πιθανό 
να αρρωστήσουν με Covid σε σύγκριση με 
εθελοντές που έλαβαν εικονικό φάρμακο 
(Placebo).
Ο Δρ Rajesh Gandhi, ιατρός μολυσμα-

τικών ασθενειών στο Γενικό Νοσοκομείο 
της Μασαχουσέτης, που δε συμμετείχε 
στη μελέτη, δήλωσε ότι τα δεδομένα ήταν 
«πολλά υποσχόμενα» για άτομα που δεν 
έχουν ακόμη εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομέ-
να, ο συνδυασμός του casirivimab και του 
imdevimab φαίνεται πως προλαμβάνει 
την ασυμπτωματική νόσηση από κορωνο-
ϊό κατά 72% μεταξύ ατόμων που ζουν στο 
ίδιο νοικοκυριό, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό ανεβαίνει στο 93% μετά το πέρας μίας 

εβδομάδας από τη λήψη του κοκτέιλ.
Σε μία ξεχωριστή κλινική δοκιμή, η εται-

ρεία τόνισε πως η πειραματική της θερα-
πεία μειώνει καθολικά τον κίνδυνο συ-
μπτωματικής νόσησης κατά 76%, την τρί-
τη ημέρα από τη λήψη του σκευάσματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η φαρμακευτι-
κή εταιρεία έχει αυξήσει την παραγωγική 
της δυνατότητα σε μονάδες παραγωγής 
στην Καλιφόρνια και την Ελβετία, με στό-
χο την παραγωγή σχεδόν 2 εκατ. δόσεων 
σε ετήσια βάση.
«Με περισσότερους από 60.000 Αμερι-

κανούς να εξακολουθούν να διαγιγνώ-
σκονται θετικοί στην Covid-19 κάθε μέρα, 
αυτό το κοκτέιλ αντισωμάτων REGEN-COV 
μπορεί να βοηθήσει να παρασχεθεί άμε-
ση προστασία σε ανεμβολίαστα άτομα 
που είναι εκτεθειμένα στον ιό», υπογράμ-
μισε ο δρ Τζορτζ Δ. Γιανκόπουλος, επικε-
φαλής της επιστημονικής διεύθυνσης της 
Regeneron.
Ο Λέβι Γκάραγουεϊ, ιατρός και διευθυ-

ντής παγκόσμιας ανάπτυξης της εταιρεί-
ας, υπογράμμισε από την πλευρά του 
πως «μπορεί οι εμβολιασμοί να προχω-
ρούν σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως  υπάρ-
χει ανάγκη στο να προλαμβάνουμε τις λοι-
μώξεις και να παρέχουμε άμεση προστα-
σία εναντίον της Covid-19 στα άτομα που 
αποτελούν στενές επαφές».

© zougla.gr
ΈΔΩ Η ΜΈΛΈΤΗ ΤΗΣ REGENERON 

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Phase 3 Prevention Trial Showed 81% 
Reduced Risk of Symptomatic SARS-
CoV-2 Infections with Subcutaneous 

Administration of REGEN-COV™ 
(casirivimab with imdevimab) | 
Regeneron Pharmaceuticals Inc.

COVID-19

Κοκτέιλ  
μονοκλωνικών 

αντισωμάτων  
σώζει ζωές
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Υγεία και Διατροφή
Τι λένε τα ούρα σου για σένα;

Επισκέπτεσαι 4 έως και 8 φορές την τουαλέτα (εξαιρούνται οι μέρες που κατεβάζεις ένα βαρέλι μπύρα) και γεμίζεις 6 ποτήρια κατά μέσο όρο. 
Η ούρηση δεν είναι μόνο ανάγκη. Συμβάλλει στην αποβολή τοξινών, υποπροϊόντων του μεταβολισμού και των περιττών υγρών από το σώμα 

σου. Αν πρόσφατα πήγες για εξετάσεις ούρων, δες τί μπορεί να λένε τα ούρα σου για σένα.

Φίλια Μητρομάρα
© wefit.gr

ΤΙ ΧΡΩΜΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΥΡΑ ΣΟΥ;
Το χρώμα των ούρων επηρεάζεται από τα φάρμακα ή τα συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνεις, τα τρόφιμα, το νερό που πίνεις  

και ορισμένες ασθένειες. Συγκεκριμένα: 
-Εάν είναι ανοιχτά κιτρινωπά και διαυγή: είναι φυσιολογικά ούρα.

-Εάν είναι άχρωμα ή διαφανή: πίνεις πάρα πολύ νερό και ίσως πρέπει να το μειώσεις λίγο.
-Εάν είναι θολά: μπορεί να οφείλεται σε άλατα ή μικρόβια ή κύτταρα.

-Εάν είναι σκούρα κίτρινα: θα πρέπει να αυξήσεις λίγο την κατανάλωση υγρών.
-Εάν είναι κεχριμπαρένια, μελί ή καφέ: σημαίνει έλλειψη υγρών και πρέπει να αναπληρωθούν.

-Εάν είναι καφέ: μπορεί να οφείλεται σε αίμα, αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, φάρμακα ή άλλες χρωστικές.  
Επίσης, είναι και ένδειξη σοβαρής αφυδάτωσης.

-Εάν είναι σκούρα και μετετρέπονται σε πρασινωπά: οφείλεται σε χολερυθρίνη ή χρωστικών της χολής,  
υπεύθυνες για τον ίκτερο.
-Εάν είναι ροζ ή κόκκινα: μπορεί να οφείλεται σε κατανάλωση κάποιων τροφών, όπως το παντζάρι  
ή σε αιματουρία.
-Εάν αφρίζουν: Σημαίνει απώλεια πρωτεϊνών από τα ούρα.

ΠΩΣ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΥΡΑ ΣΟΥ;
-Εάν τα ούρα σου μυρίζουν αμμωνία: σημαίνει ότι δεν πίνεις αρκετό νερό και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση 
ουρίας, η οποία σχηματίζεται κατά τη διάσπαση των πρωτεϊνών.
-Αν είναι δύσοσμα: ενδέχεται να οφείλεται σε μεγάλη κατανάλωση καφέ, κάποιων τροφών όπως τα σπαράγ-
για, σε φάρμακα, σε βιταμίνες και συμπληρώματα, κυρίως συμπλέγματος Β. Τα αντιβιοτικά μπορεί επίσης να 
προκαλέσουν δυσοσμία στα ούρα, λόγω της πενικιλίνης που περιέχουν. Τέλος, δυσοσμία στα ούρα μπορεί  
να σημαίνει κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα.
-Αν έχουν έντονη μυρωδιά αμμωνίας και μια ασυνήθιστα γλυκιά οσμή: μπορεί να είναι κάποια λοίμωξη του 
ουροποιητικού. Εάν τα ούρα έχουν μια γλυκιά μυρωδιά ενδέχεται να είναι και σακχαρώδης διαβήτης,  
επειδή συσσωρεύεται σάκχαρο στο αίμα και από εκεί στα ούρα. 

ΤΙ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΣΟΥ;
-Πρωτεΐνη στα ούρα σημαίνει κατά κανόνα νεφρική νόσο (και κυρίως σπειραματο-νεφρίτιδα).
-Σάκχαρο στα ούρα σημαίνει αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή προχωρημένου βαθμού  
διαβητική νεφροπάθεια και νεφρικές παθήσεις με διαταραχή στην επαναρρόφηση  
γλυκόζης από τα νεφρικά σωληνάρια.

-Κετονικές ουσίες όπως η ακετόνη, το ακετοξεικό οξύ και το β-υδροξυ-βουτυρικό οξύ σημαί-
νει διαβητική κετοξέωση, αφυδάτωση, υποσιτισμό ή άλλες παθολογικές καταστάσεις με  

διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων.
-Πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια σημαίνει τραυματισμό της περιοχής, πέτρα, ουρολοίμωξη ή νεφρική 
πάθηση.
-Πολλά λευκοκύτταρα: Η παρουσία περισσότερων από 30 – 40 λευκοκυττάρων στα ούρα σημαί-
νει λοίμωξη στο ουροποιητικό και χρειάζεται να γίνει ποσοτική καλλιέργεια ούρων και αντιβιό-
γραμμα (για να ανευρεθεί το υπεύθυνο μικρόβιο και να επιλεχθεί το κατάλληλο αντιβιοτικό).
-Αίμα: Η αιματουρία παρατηρείται και χωρίς υποκείμενη παθολογία των νεφρών σε μεγάλο 
πυρετό, σε έντονη σωματική άσκηση και σε γυναίκες όταν έχουν περίοδο.
-Κρύσταλλοι: Στα φυσιολογικά ούρα οι διάφοροι κρύσταλλοι δεν αντανακλούν σε νεφρικές 
παθήσεις συνήθως. Αντίθετα, οι κρύσταλλοι κυστίνης σημαίνει βλάβη του νεφρού  
(η λεγόμενη κυστινουρία).
-Αυξημένο pH: Το pH των ούρων κυμαίνεται από 4,5 – 6 (συνήθως 5 – 6,5).  
Η διατροφή και τα φάρμακα επηρεάζουν πολύ το pH των ούρων.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ
1| Πλύνε τοπικά τα έξω γεννητικά όργανα.
2| Σύλλεξε τα ούρα σε καθαρό φιαλίδιο.
3| Σύλλεξε τα πρώτα πρωινά ούρα, επειδή είναι πυκνά  
και περιέχουν τα παθολογικά στοιχεία.
4| Εάν ο γιατρός σου συστήσει «καλλιέργεια» (δηλαδή για κάποια μόλυνση ή λοίμωξη) 

τότε σύλλεξε ούρα από το μέσον της ούρησης.
5| Μετέφερε το δείγμα των ούρων άμεσα για εξέταση,  

επειδή η σύστασή τους αλλοιώνεται γρήγορα.

Σημ.: Η επιλογή των άρθρων γίνεται με σχολαστικότητα από την εφημερίδα μας.  
Κανένα άρθρο όμως δεν αντικαθιστά την ιατρική γνωμάτευση.  
Για την όποια επιβεβαίωση ρωτήστε τον οικογενειακό σας γιατρό.

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

• Ανανέωση των συνταγών φαρμάκων και  
  φαρμακευτική παρακολούθηση
• Φαρμακοποιός πάντα στην διάθεση σας
• Εχέμυθες φαρμακευτικές συμβουλές 
  με η χωρίς ραντεβού
• Ορθοπεδικά είδη, βιταμίνες, καλλυντικά 
(Lise watier, Biotherma), κολώνιες
• Δωρεάν διανομή 
• Μεταφορά του φακέλου σας από 
οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Επίσης 
αλλάξτε υποκατάστημα Jean-Coutu 
χωρίς σκοτούρες. Ο φάκελος σας θα σας 
ακολουθήσει.

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 19 avril au dimanche 25 avril 2021 · from monday april 19th to sunday april 25th 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

TRANCHES DE 
FROMAGE CHEDDAR 

BLANC KRAFT 
SINGLES

White Cheddar Cheese 
Slices
410g

PAIN COUNTRY HARVEST
Bread
570 à 600g

GOMBO
Okra

3.73/kg

BOUILLONS BIOLOGIQUES 
ILIOS

Organic Broths
946ml

QUEUES D’HOMARDS
Lobster Tails

2x3oz

CÔTELETTES DE PORC 
FRAIS DÉSOSSÉES

Fresh Boneless
Pork Chops

6.59/kg

PIZZA PÂTE MINCE 
STROMBOLI

Thin Crust Pizza
346 à 422g*

*Biologique exclu

FROMAGE GOUDA
Cheese

11.00/kg

PAYS-BAS

JUS D’ORANGE SIMPLY ORANGE
Orange Juice
1.54L

FILETS DE SAUMON FRAIS DE L’ATLANTIQUE
Fresh Atlantic Salmon Fillets 

15.41/kg

BOEUF HACHÉ
MAIGRE FRAIS

Fresh Lean
Ground Beef

7.69/kg

CANADA AA

ASPERGES VERTES
Green Asparagus

botte de 1lb

ANANAS GOLDEN RIPE
Pineapple

CHOU-FLEUR
Cauliflower
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Ο κορυφαίος τραπεζικός ρυθμιστής 
του Καναδά προτείνει να αυξηθεί το 

επίπεδο του στεγαστικού στρες-τεστ σε 
5,25% ή δύο ποσοστιαίες μονάδες πάνω 
από το επιτόκιο της αγοράς, όποιο από τα 
δύο είναι υψηλότερο. Αυτή είναι μια αύ-
ξηση 4,79%, το οποίο είναι το τρέχον μέσο 
ποσοστό των μεγαλύτερων δανειστών του 
Καναδά.

Η αλλαγή από το Γραφείο του Επιθεωρη-
τή Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (OSFI) 
σημαίνει ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι τα οικονομικά τους 
μπορούν να αντέξουν ένα δάνειο με αυτό 
το υψηλότερο επιτόκιο, ανεξάρτητα από 
το επιτόκιο που ο δανειστής είναι διατε-
θειμένος να τους δανείσει. Αυτό θα καθι-
στούσε δυσκολότερο να πληροί κάποιος 
τα κριτήρια για στεγαστικό δάνειο, συρ-
ρικνώνοντας τη δεξαμενή των δανειζόμε-
νων και τελικά μειώνοντας μερικές από τις 
ανοδικές πιέσεις στις τιμές των κατοικιών 
στη χώρα.

Η ρυθμιστική αρχή αναφέρει ότι ζητά 
υποβολές από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
σχετικά με την πρότασή της έως τις 7 Μα-
ΐου, προτού τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανό-
νες για τα ανασφάλιστα δάνεια από την 
1η Ιουνίου. 

ΜΙΆ ΜΆΤΙΆ ΣΤΆ ΝΟΎΜΕΡΆ
Επί του παρόντος, ο μέσος όρος του 

πενταετούς επιτοκίου των στεγαστικών 
δανείων είναι 4,79%, αλλά δεν είναι δύ-
σκολο να βρεις ένα δάνειο με περίπου το 
μισό ποσοστό, λίγο πάνω από το 2%. Μια 
ματιά στους αριθμούς δείχνει πόσο εύκο-
λο είναι να βρεθεί ένας τρόπος να πάρετε 
ένα δάνειο.

Με 2%, μια 25ετής υποθήκη 300.000$ 
θα κόστιζε 1.270$ το μήνα. Αν όμως τα 
επιτόκια ανέρχονταν στο 4,79%, όπου τα 
επιτόκια της μεγάλης τράπεζας είναι ήδη, 
η μηνιαία πληρωμή αυξάνεται σχεδόν 
κατά 500$ το μήνα, στα 1.709$. Αυτή εί-
ναι μια αύξηση σχεδόν 35% στο μηνιαίο 
προϋπολογισμό του οφειλέτη. 
Στο 5,25% με το νέο ποσοστό δοκιμής πί-

εσης, η μηνιαία πληρωμή θα ανέβει στα 
1.788$ το μήνα. Εάν οι αριθμοί δείχνουν 
ότι τα οικονομικά ενός δανειολήπτη δε θα 
μπορούσαν να αντέξουν μια σημαντική 
αύξηση επιτοκίων, ο οφειλέτης αποτυγχά-
νει στα stress test και ένας δανειστής δεν 
επιτρέπεται να τους δανείσει χρήματα. 

ΤΟ COVID-19 ΆΛΛΆΞΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η ρυθμιστική τράπεζα πιθανόν εξέταζε 

το ενδεχόμενο ορισμού κάποιου άλλου 
είδους σημείου αναφοράς για το τεστ πίε-
σης πριν από το COVID-19, αλλά η πανδη-
μία απέκλεισε αυτά τα σχέδια.

Εκτός από το υψηλότερο ποσοστό, το 
OSFI αναφέρει επίσης ότι σκοπεύει να 
«επανεξετάσει τη βαθμονόμηση του πο-
σοστού καταλληλόλητας τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο για να διασφαλίσει ότι 
παραμένει κατάλληλο για τους κινδύνους 
στο περιβάλλον». Η κίνηση του OSFI έρ-
χεται, καθώς η μέση τιμή ενός καναδικού 
σπιτιού αυξήθηκε κατά 25% το έτος μέχρι 
τα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό προκάλεσε 
μια έντονη έκκληση για τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να βεβαιωθούν ότι οι 
δανειολήπτες δεν υπερβαίνουν τις δυνα-
τότητές τους.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Ο γνωστός καθηγητής οικονομικών του 

Πανεπιστημίου McGill Δρ. Κυριάκος Μα-
τζιορίνης (φωτ. αριστερά), πιστεύει ότι 
τα νέα μέτρα δε θα επηρεάσουν πολύ την 
αγορά του Κεμπέκ. Εκτός του γεγονότος 
ότι οι τιμές των ακινήτων στην επαρχία 
μας είναι χαμηλότερες από αλλού (λόγω 
χαμηλότερων μισθών και μεγαλύτερων 
φόρων), η πρόσφατη ομοσπονδιακή βο-
ήθεια που δόθηκε στους Κεμπεκιότες για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας διοχε-
τεύθηκε στα ακίνητα. «Ο κόσμος δεν πή-
γαινε ταξίδια, δεν πήγαινε στα εστιατόρια, 
οπότε τα επιπλέον χρήματα από τη βοή-
θεια για την πανδημία χρησιμοποιήθηκαν 
σε αγορές ακινήτων και ανακαινίσεις» 
λέει ο Δρ. Ματζιορίνης. Ο καθηγητής βλέ-
πει μια αναχαίτηση της ανόδου των τιμών 
των ακινήτων στο Κεμπέκ, πράγμα που 
θεωρεί απαραίτητο για μια υγιή οικονο-
μία, αλλά η άνοδος του στρες-τεστ επιτο-
κίου στα 5,25% δε θα εμποδίσει αυτούς 
που ήδη έχουν τις δυνατότητες να λάβουν 
στεγαστικά δάνεια και που αποτελούν την 
πλειονότητα των αγοραστών ακινήτων 
στο Κεμπέκ.

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Την Παρασκευή 9 Απριλίου, ο πρίγκι-
πας Φίλιππος έφυγε από τη ζωή, σε 

ηλικία 99 ετών. Για όσους δε θυμούνται, 
τον περασμένο Φεβρουάριο είχε νοση-
λευτεί για ένα μήνα σε νοσοκομείο και 
είχε υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. 
Τότε, τα νέα είχαν φτάσει και στο νησί… 
Τάνα του Νότιου Ειρηνικού, όπου πε-
ρίπου 700 από τους 29.000 κατοίκους 
λάτρευαν τον πρίγκιπα Φίλιππο (κυριο-
λεκτικά) ως… θεό. Τώρα που απεβίωσε, 
άραγε θα κάνουν πράξη τα όσα είχαν πει 
το Φεβρουάριο, όταν ο Φίλιππος είχε ει-
σαχθεί στο νοσοκομείο; Ας δούμε τι έλε-
γε το ρεπορτάζ προ δύο μηνών…: 
Ειδικότερα, οι φυλές στο χωριό 

Yaohnanen – ένα τροπικό δάσος δύσκο-
λο στην προσέγγιση – πιστεύουν ότι ο 
αποθανών πλέον σύζυγος της βασίλισ-
σας Ελισάβετ Β’ κατάγεται από ένα προ-
γονικό πνεύμα που τους προσέχει.
«Πολλοί άνθρωποι εδώ θα ανησυχή-

σουν όταν θα το ακούσουν», δήλωσε το 
Φεβρουάριο ο Martin David Nilwo, δι-
ευθυντής τουρισμού της περιοχής, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της The New York 
Post. «Διατήρησαν προσεκτικά το κίνημα 
υπέρ του πρίγκιπα Φιλίππου, ως ένα από 
τα πολύτιμα πολιτιστικά τους αγαθά».
Το κίνημα είναι παρόμοιο με τις «λα-

τρείες φορτίου» μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όπου οι ντόπιοι διαφόρων νη-
σιών του Ειρηνικού απέδωσαν την πα-
ράδοση αγαθών από πιο προηγμένες 
τεχνολογικά κοινωνίες σε ορισμένες τε-
λετές.
Όμως, η θεοποίηση του ελληνικής κα-

ταγωγής πρίγκιπα Φίλιππου – του οποί-
ου το πορτρέτο εμφανίστηκε σε δημόσια 
κτίρια πριν από την ανεξαρτησία του 
αρχιπελάγους του Βανουάτου το 1980 
– παγιώθηκε σχεδόν μισό αιώνα πριν, 
το 1974, όταν συνόδευσε τη βασίλισσα 
Ελισάβετ στην πρωτεύουσα του έθνους, 
Πορτ Βίλα, πάνω στο βασιλικό σκάφος 
Britannia.
«Ένας από τους κωπηλάτες που τους 

έπαιρναν στην ξηρά ήταν ένας άνδρας 
από την Τάνα που ονομάζεται Αρχηγός 
Τζακ», υπενθύμισε ο πρώην εκπρόσω-
πος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, Ντί-
κι Αρμπίτερ, στο The Post. «Νόμιζε ότι 
ο Φίλιππος ήταν πολεμιστής από πολύ 
παλιά που είχε κατέβει από τα βουνά και 
είχε φύγει στην Αγγλία για να αναζητήσει 
νύφη. Η νύφη που βρήκε είναι η βασίλισ-

σα, οπότε ο Φίλιππος είναι ο θεός».
Σύντομα, άρχισε να πιστεύεται ότι ο 

δούκας ήταν η μετενσάρκωση ενός φύ-
λακα της Τάνα. «Από την άποψη των πι-
στών, δεν είναι Άγγλος αλλά από το νησί 
τους», δήλωσε ο ανθρωπολόγος Κερκ 
Χόφμαν. «Το αρχικό πνεύμα του οποίου 
βρίσκεται στη διαδικασία ανακύκλωσης 
είναι ένας από τους δικούς τους ανθρώ-
πους».
Πράγματι, όταν του πήραν συνέντευ-

ξη για τον πρίγκιπα Φίλιππο, για το 
Christian Science Monitor το 2007, ο αρ-

χηγός Τζακ Νάιβα είπε στον ανταποκρι-
τή: «Είναι θεός, όχι άνθρωπος. Μερικές 
φορές ακούμε τη φωνή του, αλλά δεν 
μπορούμε να τον δούμε».
Το Φεβρουάριο, που ο Φίλιππος είχε 

μπει στο νοσοκομείο, ο Χόφμαν είπε ότι 
οι φυλές – λαοί θα γεμίσουν με θλίψη 
για την κατάσταση του βασιλικού ειδώ-
λου τους. «Ήλπιζαν να επιστρέψει αυτο-

προσώπως, αλλά η πιθανότητα να γίνει 
κάτι τέτοιο είναι τώρα απίθανη», είχε 
πει τότε ο Χόφμαν, επίτιμος επιμελητής 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Βανουάτου. 
«Αλλά θα φανταστούν ότι το πνεύμα του 
μπορεί να επιστρέψει στο νησί».
Οι οπαδοί του, μερικοί από τους οποί-

ους εξακολουθούν να φορούν παραδο-
σιακές φούστες με γρασίδι, έχουν ως 
θησαυρό μια μικρή συλλογή δώρων από 
τον πρίγκιπα Φίλιππο. Περιλαμβάνει μια 
ξεθωριασμένη φωτογραφία του δούκα 
που ποζάρει επισήμως σε ένα κοστούμι 

και γραβάτα με ένα Nul-Nul, ένα παρα-
δοσιακό όπλο μάχης από το Βανουάτου 
που χρησιμοποιείται συχνά για να χτυ-
πούν αγριόχοιρους, το οποίο έλαβε από 
τον Αρχηγό Τζακ. Μια άλλη εικόνα τον 
δείχνει να συναντά μια αντιπροσωπεία 
πέντε ανδρών από το Τάνα στο Κάστρο 
του Ουίνδσορ, το 2007.
«Υπάρχει ένας τεράστιος αμοιβαίος 

σεβασμός μεταξύ τους», δήλωσε ο Χόφ-
μαν, ο οποίος σημείωσε ότι ο μεγαλύτε-
ρος γιος του πρίγκιπα Φιλίππου, ο πρί-
γκιπας Κάρολος, πέρασε τέσσερις ώρες 
στο Βανουάτου τον Απρίλιο του 2018. 
Τότε του δόθηκε ένα σκαλιστό μπαστού-
νι ως δώρο για τον πατέρα του.
Παραδίδοντας το συμβολικό μπαστού-

νι στο αεροδρόμιο του Πορτ Βίλα, ο Τζί-
μι Τζόζεφ είπε στον πρίγκιπα Κάρολο: 
«Αυτό θα βοηθήσει τον πατέρα σου να 
περπατήσει επειδή είναι πολύ μεγάλος». 
Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο σεβασμός 

για τον πρίγκιπα Φίλιππο είναι κάπως ει-
ρωνικός, δεδομένης της ιστορίας του για 
τις πολιτικές γκάφες του. Το 2006, ρώτη-
σε ένα Βρετανό ταξιδιώτη στην Παπούα 
Νέα Γουινέα: «Κατάφερες λοιπόν να μη 
σε φάνε;».
Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία για τους 

οπαδούς του. Σήμερα (σ.σ.: το Φεβρουά-
ριο), όσο οδυνηρό κι αν είναι για αυτούς, 
οι φυλές σχεδιάζουν μια εκδήλωση μνή-
μης του ειδώλου τους αν πεθάνει, κα-
θώς πλησιάζει στο τέλος της θνητής του 
ύπαρξης. «Θα πενθήσουν βαριά», είπε 
ο Χόφμαν. «Θα υπάρξει τελετουργικός 
θρήνος και επίσης μια σειρά από χορούς 
που ενσωματώνουν τμήματα της ιστορί-
ας του νησιού».
Ο Jean-Pascal Wahé του Πολιτιστικού 

Κέντρου του Βανουάτου είπε ότι οι ιθα-
γενείς πιστεύουν ότι το πνεύμα του πρί-
γκιπα Φιλίππου «θα έρθει στην Τάνα» 
– και ότι το κίνημα θα συνεχιστεί με το 
«διάδοχο του πρίγκιπα Φιλίππου, τον 
πρίγκιπα Κάρολο».
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Ελισάβετ και Φίλιππος χαιρετούν τα πλήθη μετά τη στέψη της βασίλισσας 

ΣΤΟ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

Η φυλή που πιστεύει ότι  
ο πρίγκιπας Φίλιππος  
είναι θεός!
Τώρα που απεβίωσε θα συνεχίσουν  
να λατρεύουν τον Κάρολο…
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Call Natale for a 
FREE ESTIMATE
(514)777-3774
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Δυσκολεύουν τα πράγματα  
για τα στεγαστικά δάνεια

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Στην καρδιά της Πελοποννήσου, η Αρ-
καδία είναι ένας τόπος στον οποίον 

οι αξεπέραστες φυσικές ομορφιές και η 
μακραίωνη ανθρώπινη δημιουργία εναρ-
μονίζονται σε ένα ταιριαστό σύνολο, 
ένας προορισμός που προσφέρεται για 
ολιγοήμερες αποδράσεις ή και πολυήμε-
ρες διακοπές, όλες κυριολεκτικά τις επο-
χές του χρόνου.
Την εικόνα της Αρκαδίας συνθέτουν, 

σε γενικές γραμμές, ο ορεινός όγκος του 
Mαίναλου με τις ατέλειωτες δασικές 
εκτάσεις, το οροπέδιο της Τρίπολης και η 
λεκάνη της Μεγαλόπολης, με τα ομώνυ-
μα αστικά κέντρα, ιστορικές κωμοπόλεις 
όπως το Άστρος, η Δημητσάνα και η Στε-
μνίτσα, οικισμοί με ιδιαίτερα αξιόλογη 
τουριστική κίνηση (Βυτίνα, Ίσαρης, Κα-
ρύταινα, Κοσμάς, Λεβίδι), ορεινά χωριά 
με παραδοσιακό χρώμα (Άγιος Πέτρος, 
Καστανίτσα, Καστρί, Λαγκάδια, Πιάνα, 
Τρόπαια), η ξακουστή πολιτεία του Λε-
ωνιδίου, οι παραθαλάσσιοι οικισμοί του 
Παράλιου Άστρους και της Παραλίας 
Τυρού, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι 
(Μαντίνεια, Μεγάλη Πόλις, Ορχομενός, 
Τεγέα κ.ά.) και εκκλησιαστικά μνημεία.
Η Αρκαδία ανήκει στις περιοχές της 

Πελοποννήσου με την παλαιότερη κα-
τοίκηση. Κατά τον Hρόδοτο και άλλους 
αρχαίους συγγραφείς, οι Aρκάδες και οι 
Kυνούριοι ήταν αυτόχθονες. 
Tο έθνος των Aρκάδων, όπως αναφέρει 

ο Aριστοτέλης, κατοικούσε κατά κώμας, 
με αυτόνομο πολιτικό βίο και κοινούς 
ηθικούς δεσμούς.
Στους Iστορικούς Xρόνους, οι έως τότε 

μικροί αρκαδικοί συνοικισμοί ενώθη-
καν και δημιούργησαν μεγάλες πόλεις 
(Mαντίνεια, Oρχομενός, Tεγέα κ.ά.), που 
και αυτές ενώθηκαν μετά τη μάχη στα 
Λεύκτρα (371 π.X.) υπό την ηγεσία των 
Θηβαίων. Mετά την υποδούλωση στους 
Pωμαίους (146 π.X.) η περιοχή άρχισε να 
παρακμάζει.
Επί Tουρκοκρατίας, η Tρίπολη ήταν ση-

μαντικό διοικητικό κέντρο, γι’ αυτό και 
υπήρξε θέατρο σφοδρών πολεμικών συ-
γκρούσεων, όπως και ολόκληρη η Aρκα-

δία, κατά την Eπανάσταση του 1821.
Η Τρίπολη (Τριπολιτσά, η ιστορική ονο-

μασία της), πρωτεύουσα της Περιφερει-
ακής Ενότητας Αρκαδίας, είναι χτισμένη 
σε ένα κατάφυτο, γόνιμο οροπέδιο (υψό-
μετρο 655 μέτρα), που περιβάλλεται από 
ορεινούς όγκους. Η πόλη, με νεοκλασι-
κά κτίρια, παραδοσιακά σπίτια, μεγάλες 
πλατείες, καταπράσινα πάρκα και σύγ-
χρονα οικοδομήματα, αποτελεί σημαντι-
κό αγροτικό, εμπορικό και συγκοινωνιακό 
κέντρο της Πελοποννήσου. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης 
βρίσκονται δύο αρχαιολογικοί χώροι εξέ-
χουσας σημασίας, η Μαντίνεια και η Τε-
γέα. 
Σε απόσταση 14 χιλιομέτρων βόρεια 

από την Τρίπολη, βρίσκεται ο αρχαιολο-
γικός χώρος της Μαντίνειας, μιας από τις 
παλαιότερες και σημαντικότερες αρκαδι-
κές πόλεις, που διαδραμάτισε πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην ιστορία ολόκληρης της 
Πελοποννήσου. 
Εντυπωσιακά είναι τα κατάλοιπα του 

ισχυρού οχυρωματικού τείχους που πε-
ριέκλειε τη Μαντίνεια. 
Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκα-

λύψει, μεταξύ άλλων, το θέατρο, το βου-
λευτήριο, την αγορά των Ελληνιστικών 
και των Ρωμαϊκών Χρόνων, ναούς της 
Ήρας και (πιθανώς) του Δία Σωτήρα. 
Η Τεγέα, που κατείχε το νότιο τμήμα του 

οροπεδίου της Τρίπολης (το βόρειο ανή-
κε στη Μαντίνεια), υπήρξε μια από τις 
σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Πελο-
ποννήσου. Οι Τεγεάτες συγκρούστηκαν 
επανειλημμένα με τους Σπαρτιάτες, εξαι-
τίας συνοριακών διαφορών. 
Tο σημαντικότερο μνημείο του αρχαιο-

λογικού χώρου είναι ο δωρικός ναός της 
Aλέας Aθηνάς, κτίσμα του α’ μισού του 
4ου αιώνα π.Χ., που οικοδομήθηκε από 
το φημισμένο παριανό γλύπτη και αρχι-
τέκτονα Σκόπα.

Στο μέσον περίπου της διαδρομής, από 
την Τρίπολη προς τη Μεγαλόπολη, σε 
όμορφο φυσικό περιβάλλον, είναι χτι-
σμένη η Ασέα (χωρίζεται σε πάνω και 
κάτω χωριό, Ασέα και Κάτω Ασέα), πατρί-
δα του ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκά-
τσου. Η ομώνυμη αρχαιότατη πόλη της 
Αρκαδίας είχε ιδρυθεί από τον ήρωα Ασε-
άτη. Tα καλύτερα διατηρημένα λείψανα 
της αρχαίας Ασέας ανάγονται στους Eλ-
ληνιστικούς Xρόνους.
Η Μεγαλόπολη (γνωστή παλαιότερα ως 

Σινάνο), απλωμένη στο κέντρο σχεδόν 
του ομώνυμου αρκαδικού λεκανοπεδί-
ου με τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα, 
γνώρισε μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη 
μετά το 1970, όταν άρχισαν να λειτουρ-
γούν στην περιοχή οι δύο πρώτες μονά-
δες του θερμοηλεκτρικού σταθμού της 
ΔEH (ΑΗΣ Μεγαλόπολης). 

Σε μικρή απόσταση από το σύγχρονο 
οικιστικό κέντρο της Μεγαλόπολης ήταν 
χτισμένη η αρχαία πόλη, η Mεγάλη Πόλις, 
πυρήνας της Aρκαδικής Oμοσπονδίας. 
Η πόλη αυτή ιδρύθηκε από συνοικισμό 
αρκαδικών κωμών, κατόπιν διαταγής του 
θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα, μετά 
τη νίκη του τελευταίου επί των Σπαρτια-
τών στα Λεύκτρα, το 371 π.Χ. 
Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκα-

λύψει το θέατρο, το Θερσίλειο βουλευ-
τήριο, όπου συνεδρίαζαν οι αντιπρόσω-
ποι των αρκαδικών πόλεων, λείψανα της 
αγοράς και των τειχών.
Στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπο-

λης βρίσκεται το Λεοντάρι, χωριό με αξι-
όλογες βυζαντινές εκκλησίες και ερείπια 
φράγκικου κάστρου. Εξάλλου, σε από-
σταση 15 χλμ. δυτικά από τη Μεγαλό-
πολη, στις νότιες υπώρειες του Λυκαίου 
όρους, βρίσκονται τα λείψανα της Λυκό-
σουρας, της πρώτης κατά τον Παυσανία 
πόλης που είδε το φως του ήλιου. Η αρ-
χαιότατη πόλη, σύμφωνα με τις παραδό-
σεις, ιδρύθηκε από τον Λυκάονα, γιο του 
Πελασγού και γενάρχη των Αρκάδων. 
Οι ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν, 

μεταξύ άλλων, κατάλοιπα του ιερού της 
τοπικής θεότητας, της Δέσποινας, που 
υπήρξε σημαντικό κέντρο λατρείας των 
Αρκάδων και άκμασε μέχρι το τέλος των 
Ρωμαϊκών Χρόνων. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία των Αρκά-
δων, στο Λύκαιο γεννήθηκαν ο Ζευς και ο 
Ποσειδών, αλλά και άλλοι θεοί. Στο ιερό 
όρος των Αρκάδων κατοικούσε ο Παν, 
προστάτης των βουνών, των δασών, των 
ποιμένων και των κοπαδιών.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Η αρχαία πόλη της Τεγέας

Ο Βυζαντινός Ναός της 
Αγίας Φωτεινής στην 

αρχαία Μαντινεία,  
κατασκευής 1972

Αρκαδία: Γενέτειρα 
θεών και ηρώων

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
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
NEW ON THE MARKET!

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

To χρέος της Ελλάδας θα παραμείνει 
πολύ υψηλό για μεγάλο χρονικό διά-

στημα, αλλά η βιωσιμότητά του υποστη-
ρίζεται από πολλούς παράγοντες που το 
αμβλύνουν, αναφέρει (Δευτέρα 12/4) ο 
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε 
νέα έκθεσή του.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης της Ελ-

λάδας αυξήθηκε στο 207% του ΑΕΠ στο 
τέλος του 2020 από 181% το 2019 ως απο-
τέλεσμα του ισχυρού σοκ που προκάλεσε 
η πανδημία στα δημόσια οικονομικά της. 
«Αναμένουμε ότι ο λόγος του χρέους θα 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό φέτος για 
να μειωθεί στο 193% το 2022», αναφέρει 
ο Fitch.

Η διάρθρωση του ελληνικού δημόσιου 
χρέους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του 
οποίου διαμορφώνεται με όρους παρα-
χώρησης, σημαίνει ότι είναι πολύ χαμηλό 
το κόστος εξυπηρέτησής του. Ο Fitch προ-
βλέπει ότι ο λόγος των πληρωμών τόκων 
προς τα έσοδα θα είναι τα επόμενα δύο 
χρόνια από τους χαμηλότερους στις χώ-
ρες με αξιόχρεο «BB». Προβλέπει ότι οι 
ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της 
Ελλάδας θα κορυφωθούν το 2022/23 και 
στη συνέχεια θα παραμείνουν κάτω από 
το 15% του ΑΕΠ σε 10ετή ορίζοντα. 
«Ένα εναλλακτικό σενάριο με υψηλότε-

ρα πρωτογενή πλεονάσματα θα έδειχνε 
μία αύξηση του λόγου των ακαθάριστων 

δανειακών αναγκών προς το ΑΕΠ στο μέλ-
λον», σημειώνει.

Μία χαλαρότερη δημοσιονομική πολι-
τική με σταθερά πρωτογενή ελλείμμα-
τα αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο από 
τα εναλλακτικά σενάρια του, σημειώνει 
ο Fitch. Το Μάρτιο σημειώνει, το ελλη-
νικό δημόσιο αποπλήρωσε περίπου το 
65% του χρέους του στο ΔΝΤ και αυτή η 
πρόωρη αποπληρωμή μειώνει τη βασική 
πρόβλεψη για τις ακαθάριστες χρηματο-
δοτικές ανάγκες την επόμενη διετία κατά 
περίπου 1,8% του ΑΕΠ.
Ο οίκος σημειώνει, ότι η μείωση του 

χρέους παραμένει βασικό στοιχείο της 
αξιολόγησής του, διευκρινίζοντας ότι οι 

σταθερές προοπτικές σημαίνουν ότι το 
αξιόχρεο της Ελλάδας είναι πιθανό να 
μην αλλάξει για μία περίοδο ενός έως δύο 
ετών, παραμένοντας έτσι σε μη επενδυτι-
κή βαθμίδα. 
«Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε 

θετική αξιολόγηση αν το δημόσιο χρέος 
επανερχόταν σε ισχυρή καθοδική πορεία 
από το 2021», προσθέτει. «Η συνεχιζόμε-
νη χρηματοπιστωτική ευελιξία είναι ένας 
παράγοντας που μετριάζει σημαντικά 
τους κινδύνους από το υψηλότερο χρέος, 
αλλά έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην αξιολό-
γησή μας και δε θα οδηγούσε από μόνος 
του σε μία θετική αξιολόγηση», αναφέρει 
ο Fitch.|   © ΑΠΈ-ΜΠΈ

«Έφυγε» από τη ζωή  
ο φωτογράφος του Οικουμενικού  

Πατριαρχείου Νίκος Μαγγίνας

Ο αείμνηστος Νικόλαος Μαγγίνας 
(φωτ.), επίσημος φωτογράφος του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, έφυγε από 
τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 
Απριλίου 2021, στο κατάλυμά του, στο 
Φανάρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, 
πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο 
του στενού συνεργάτη του, τέλεσε αμέ-
σως μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την 
οποία χοροστάτησε, Τρισάγιο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του. Αργότερα, η 
Πατριαρχική Αυλή με επικεφαλής τον Μ. 
Πρωτοσύγκελο Θεόδωρο, συμπαραστα-
τούμενο από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο, 
Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνό-
δου και τον Μ. Αρχιμανδρίτη Αγαθάγγελο, 
προέπεμψε τον αείμνηστο Νικόλαο Μαγ-
γίνα, τελώντας Τρισάγιο στον Αυλόγυρο 
του Πατριαρχείου, ενώπιον του Πατρι-
αρχικού Ναού. Η εξόδιος Ακολουθία του 
αείμνηστου Νικολάου Μαγγίνα τελέστηκε 
την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 το μεσημέρι 
από το Κοιμητήριο του Σισλή. 

Ο Νικόλαος Μαγγίνας, γέννημα θρέμμα 
της Πόλης, αγάπησε από πολύ μικρός την 
τέχνη της φωτογραφίας. Ήδη από τα νε-
ανικά του χρόνια κατέγραφε με το φακό 
του τη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου, της Ομογένειας αλλά και την καθημε-
ρινότητα στις δύο ακτές του Βοσπόρου. 
Ως μαθητής του Ζωγραφείου Λυκείου 

συμμετείχε σε διαγωνισμό φωτογραφίας 
με θέμα την παλαιά Πόλη κερδίζοντας 
ειδικό έπαινο. Νεαρός ξεκίνησε να συνερ-
γάζεται με ελληνικά και ξένα περιοδικά 
και εφημερίδες που δημοσίευαν φωτορε-
πορτάζ του. 
Τα τελευταία 30 χρόνια αποτύπωσε συ-

στηματικά τη δράση και το έργο του Οι-
κουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, 
τον οποίο συνόδευσε στις ανά τον κόσμο 
ποιμαντικές επισκέψεις του.

Ο ΆΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΆΜΕΡΙΚΗΣ  
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΠΩΛΕΙΆ  

ΤΟΎ ΦΩΤΟΓΡΆΦΟΎ ΤΟΎ ΟΙΚΟΎΜΕΝΙΚΟΎ 
ΠΆΤΡΙΆΡΧΕΙΟΎ ΝΙΚΟΎ ΜΆΓΓΙΝΆ

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Ελπιδοφόρος αποχαιρετίζει τον εμβλημα-
τικό φωτογράφο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου και προσωπικό του φίλο, Νίκο 
Μαγγίνα. «Έφυγες νωρίς Νίκο, μα δεν 
μπόρεσες να φύγεις από την αγαπημένη 
μας Πόλη και το Φανάρι, ούτε από τον Πα-
τριάρχη μας», σημειώνει. 
«Τους υπηρέτησες όλους με υποδειγμα-

τική, έμπρακτη, θυσιαστική αφοσίωση. 
Αιωνία η μνήμη και το παράδειγμά σου. 
Ο φακός σου έσβησε, η ματιά σου όμως 
είναι ζωντανή», προσθέτει.|   © ΑΠΈ-ΜΠΈ

Fitch: Το ελληνικό χρέος  
παραμένει βιώσιμο  
παρά την πανδημία
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  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΠΩΛΕΙΆ ΤΟΎ ΙΩΆΝΝΗ ΆΓΓΕΛΙΚΟΎΣΗ:  
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΆΎΤΟΣΎΝΗ ΘΡΗΝΕΙ  
ΤΟΝ ΚΟΡΎΦΆΙΟ ΤΗΣ ΚΆΠΕΤΆΝΙΟ»

«Ο παγκόσμιος εφοπλισμός έχασε, σήμερα (σ.σ.: Σάβ-
βατο 10/4), έναν από τους πρωταγωνιστές του και η ελ-
ληνική ναυτοσύνη θρηνεί τον κορυφαίο της καπετάνιο», 
αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε 
δήλωσή του για την απώλεια του Γιάννη Αγγελικούση.
«Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θαλασσινή παράδο-
ση και την πατρίδα μας με κάθε τρόπο: Κατέκτησε τους 
ωκεανούς, υψώνοντας τη γαλανόλευκη στα σκάφη του. 
Μετέφερε στην Ελλάδα την έδρα των δραστηριοτήτων 
του, ενισχύοντας σημαντικά τη ναυτική της εκπαίδευση. 
Και, όταν χρειάστηκε, όπως στη διάρκεια της πρόσφατης 
πανδημίας, βοήθησε στη μάχη για την υγεία με αθόρυ-
βες δωρεές. Ναυτικός και Έλληνας μέχρι το τέλος. Παρα-
λαμβάνοντας τη σκυτάλη της προκοπής από τον πατέρα 
του Αντώνη, ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδρυ-
τή της οικογενειακής εμπορικής αρμάδας, ο Γιάννης Αγ-
γελικούσης και η αδελφή του Άννα κυριάρχησαν με τους 

στόλους τους στα κύματα του κόσμου. Το πηδάλιο του 
Γιάννη περνά, τώρα, στα δυνατά χέρια της μοναχοκόρης 
του Μαρίας. Και είναι σίγουρο ότι και η δική της πυξίδα 
θα δείχνει μόνο μπροστά. Αυτές τις δύσκολες στιγμές, η 
σκέψη μου είναι στην οικογένεια και τους δικούς του αν-
θρώπους», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΠΩΛΕΙΆ ΤΟΎ ΙΆΚΩΒΟΎ ΤΣΟΎΝΗ:  
«Η ΕΛΛΆΔΆ ΆΠΟΧΆΙΡΕΤΆ ΕΝΆ ΆΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ»
«Η Ελλάδα αποχαιρετά, σήμερα (σ.σ.: Σάββατο 10/4), 
ένα άξιο τέκνο της. Και όλοι σκύβουμε με σεβασμό στη 
μνήμη του αληθινού ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη», ανα-
φέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Και επισημαίνει: «Του ανθρώπου, που υπη-
ρέτησε τη χώρα από τα 15 του χρόνια, πολεμώντας στον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο. Που στάθηκε δίπλα της, σταθε-
ρός και σεμνός ευεργέτης, για δεκαετίες ολόκληρες. Και 
λίγο πριν από τη δύση της μακράς και δημιουργικής ζωής 
του, δώρισε το σύνολο της περιουσίας του στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Η πατρίδα θα τον ευγνωμονεί για πάντα.  
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

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

Σε ένα «παιχνίδι» της μοίρας, από αυτά 
που συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι 

γίνονται για κάποιο… λόγο, δύο από τα 
σημαντικότερα μέλη της ελληνικής εφο-
πλιστικής οικογένειας, «επέλεξαν να φύ-
γουν» από τη ζωή την ίδια ημέρα. 
Ειδικότερα, το Σάββατο 10 Απριλίου 

2021, ο σημαντικότερος εφοπλιστής μετά 
τον Ωνάση, ο Γιάννης Αγγελικούσης σε 
ηλικία 73 ετών και ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕ-
ΤΗΣ, Ιάκωβος Τσούνης, σε ηλικία 97 ετών, 
«αποχαιρέτησαν» τα εγκόσμια και ταξίδε-
ψαν για τη γειτονιά των αγγέλων.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης απεβίωσε μετά 
από πολυήμερη νοσηλεία και σε ανα-
κοίνωση της οικογένειας του αναφέ-
ρονται τα εξής (σ.σ.: η ανακοίνωση εκ-
δόθηκε το Σάββατο 10 Απριλίου 2021):  
«Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης, η Μα-
ρία Αγγελικούση, κόρη του Ιωάννη Αγγελι-
κούση, προέδρου του Αngelicoussis Group 
of Companies, αναγγέλλει το θάνατο του 
πατέρα της, νωρίτερα σήμερα, 10 Απριλί-
ου, ο οποίος απεβίωσε ήρεμα στον ύπνο 
του, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του 
στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. 
Η απώλειά του θα είναι δυσβάσταχτη.  
Ο Ιωάννης Αγγελικούσης υπέστη καρδιακό 
επεισόδιο στις 20 Μαρτίου και παρά την 
καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα που 
του παρείχε το εξειδικευμένο ιατρικό προ-
σωπικό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η οικογένειά 
του επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους 
ιατρούς και τους νοσηλευτές για την υπο-
στήριξη και τη φροντίδα που του παρείχαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. 
Το σύνολο των εργαζομένων στις επιχειρή-
σεις της οικογένειας Αγγελικούση σε όλον 
τον κόσμο ενημερώθηκαν νωρίτερα σήμε-
ρα για τα θλιβερά νέα. Η οικογένεια παρα-
καλεί να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της 
σ’ αυτή τη στιγμή του μεγάλου πένθους.  

Η κόρη του Ιωάννη Αγγελικούση, Μαρία, 
τον διαδέχεται ως Chief Executive Officer 
του Angelicousis Group of Companies».

ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΛΆΚΙΩΤΆΚΗΣ: «Η ΝΆΎΤΙΛΙΆ 
ΠΕΝΘΕΙ ΕΝΆ ΣΠΟΎΔΆΙΟ ΕΛΛΗΝΆ»

Τα θερμά συλλυπητήριά του για το θά-
νατο του εφοπλιστή Ιωάννη Αγγελικούση, 
εξέφρασε στην οικογένεια και τους συνερ-
γάτες του, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης 
Πλακιωτάκης: «Η ναυτιλία πενθεί ένα 
σπουδαίο Έλληνα. Ο Ιωάννης Αγγελικού-
σης υπήρξε εμβληματική προσωπικότη-
τα στην παγκόσμια ναυτιλία, με έργο και 
δράση που τον έφεραν για δεκαετίες στις 
πρώτες θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο», 
τονίζει στη δήλωσή του ο κ. Πλακιωτάκης. 
Προσθέτει επίσης ότι ο Ιωάννης Αγγελι-
κούσης υπήρξε «ταυτοχρόνως στυλοβά-
της της ελληνικής σημαίας, με το 90% των 
πλοίων του να ταξιδεύουν με τη Γαλανό-
λευκη. 
Οι επιχειρηματικές του ικανότητες, η 

προσήλωση στην οικογένεια του, η αγά-
πη του για την Ελλάδα και τους ναυτικούς, 
αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη και 
παράδειγμα για όλους μας. Θα τον θυμό-
μαστε πάντα με βαθύ σεβασμό και εκτί-
μηση για όσα προσέφερε στη ναυτιλία και 
την Ελλάδα» υπογραμμίζει ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΩΣΤΆΣ ΚΆΤΣΆΦΆΔΟΣ:  
«ΜΕΓΆΛΟΣ ΠΆΤΡΙΩΤΗΣ»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος, 
με αφορμή την απώλεια του εφοπλιστή 
Γιάννη Αγγελικούση έκανε την ακόλουθη 
δήλωση: «Η ελληνική ναυτιλία θρηνεί σή-
μερα μια μεγάλη απώλεια. Ο Γιάννης Αγ-
γελικούσης ήταν ένας ξεχωριστός Έλληνας, 
ένας μεγάλος πατριώτης. Άνοιξε δρόμους 
στο θαλάσσιο επιχειρείν και τα πλοία του 

με τη γαλανόλευκη ταξίδεψαν σε κάθε 
σημείο. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και στους συνεργάτες του.  
Είμαι βέβαιος ότι η κόρη του Μαρία στο 
τιμόνι του Ομίλου θα συνεχίσει το έργο 
και την προσφορά του στη Ναυτιλία και 
την Ελλάδα».

Θ. ΒΕΝΙΆΜΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΕ): «ΆΞΙΟΣ 
ΣΎΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΆΡΆΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΆΎΤΙΛΙΆΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΆΣ»
Τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά 

του, για το θάνατο του εφοπλιστή Ιωάννη 
Αγγελικούση, εξέφρασε στην οικογένεια, 
στους συνεργάτες και εργαζόμενους του 
εκλιπόντος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης: 
«Σήμερα χάσαμε ένα δικό μας άνθρω-
πο, έναν αγαπητό φίλο, έναν ευπατρίδη.  
Ο Γιάννης Αγγελικούσης υπήρξε άξιος συ-
νεχιστής των παραδόσεων της ελληνικής 
ναυτιλιακής οικογένειας, και μεγαλούργη-
σε σε ένα έντονο διεθνές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, κρατώντας πάντοτε ψηλά τη 
σημαία της πατρίδας και αγκαλιάζοντας 
τους Έλληνες ναυτικούς και την ελληνική 
ναυτοσύνη. Διακρίθηκε διεθνώς για τις 
επιτυχημένες επιχειρηματικές του επιλο-
γές και επιτεύγματα», τονίζει σε ανακοί-
νωσή του ο Θ. Βενιάμης. 

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ τονίζει επίσης, ότι 
«ο Γιάννης Αγγελικούσης θα παραμείνει 
για πάντα στη μνήμη μας φωτεινός φάρος 
μιας ναυτιλίας που στηρίζεται στον άν-
θρωπο και δημιουργεί για τον άνθρωπο! 
Εκφράζω στην οικογένειά του, στην αγα-
πημένη του μοναχοκόρη Μαρία, στους 
οικείους του και στους συνεργάτες και 
εργαζόμενους στην εταιρεία του, τα βα-
θύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά μου, 
καθώς και όλων των συναδέλφων του 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών, που τίμησε με τη 

συμμετοχή του για περισσότερο από δύο 
δεκαετίες, αλλά και ολόκληρης της ελληνι-
κής ναυτιλιακής οικογένειας, που θρηνεί 
σήμερα την απώλεια ενός από τους πιο 
λαμπρούς εκπροσώπους της» προστίθε-
ται στην ανακοίνωση.

ΕΒΕΠ: «ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΘΆΛΆΣΣΙΝΗ  
ΠΆΡΆΔΟΣΗ ΚΆΙ ΤΗΝ ΠΆΤΡΙΔΆ ΜΆΣ –  

Η ΆΠΩΛΕΙΆ ΤΟΎ ΆΦΗΝΕΙ ΕΝΆ  
ΔΎΣΆΝΆΠΛΗΡΩΤΟ ΚΕΝΟ»

«Το θαλασσινό επιχειρείν της χώρας μας 
έχασε έναν από τους σπουδαιότερους 
υπερασπιστές της ελληνικής ναυτιλίας» 
σημειώνεται σε ανακοίνωση του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς για το θάνατο του Ιωάννη Αγγε-
λικούση.
Στην ανακοίνωσή του το ΕΒΕΠ αναφέ-

ρει: «Η πίστη του στην Ελληνική σημαία 
ήταν μοναδική. Ο Γιάννης Αγγελικούσης 
με τα πλοία του μετέφερε τη δύναμη του 
έθνους, του θαλασσινού έθνους στα πέ-
ρατα της οικουμένης. 
Το θαλασσινό επιχειρείν της χώρας 

μας έχασε έναν από τους σπουδαιό-
τερους υπερασπιστές της ελληνικής 
ναυτιλίας, ένα σύγχρονο ιππότη υπε-
ρασπιστή του εθνικούς μας νηολογίου. 
Ο Γιάννης Αγγελικούσης τίμησε τη θα-
λασσινή παράδοση και την πατρίδα μας.  
Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρω-
το κενό. Εύχομαι οι συνεχιστές τους στον 
όμιλο να ακολουθήσουν την ίδια ρότα που 
χάραξε εκείνος. 
Ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης και 

σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Πειραιώς εκφράζει τα θερ-
μά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.  
Καλό Παράδεισο, καλό ταξίδι!».

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΓΙΆ ΤΟΝ ΙΩΆΝΝΗ ΆΓΓΕΛΙΚΟΎΣΗ: «ΣΗΜΕΡΆ  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΆΎΤΙΛΙΆ ΕΙΝΆΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ»
Τα θερμά συλλυπητήρια του για το θάνατο 

του εφοπλιστή Ιωάννη Άγγελικούση εκφρά-
ζει στην οικογένεια του και στους συνεργάτες 
του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Ο Γιάννης Αγγε-
λικούσης δεν ήταν απλά ο μεγαλύτερος Έλλη-
νας εφοπλιστής. Υπήρξε πρωτοπόρος σε όλα 
τα επίπεδα. Με ένα μεγάλο στόλο από πανά-
κριβα και σύγχρονα LNG carries, που άρχισε 
να αποκτά από το 2003, ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν ότι οι 
θαλάσσιοι δρόμοι είναι πιο σημαντικοί από τους αγωγούς μεταφοράς 
αερίου. Η πίστη του στην Ελληνική σημαία ήταν μοναδική. Τα καράβια 
των εταιρειών του ομίλου του έφεραν με περηφάνια τη γαλανόλευκη 
και έδιναν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς. Η προσφορά του 
στη ναυτική εκπαίδευση ήταν αξιοσημείωτη, γιατί χωρίς τους δοκίμους 
αξιωματικούς στα καράβια δύσκολα θα μπορούσαν να υπάρχουν σή-
μερα χιλιάδες Έλληνες αξιωματικοί σε πλοία. Τέλος, η γενναιόδωρη 
προσφορά του σε κάθε ευκαιρία τόνιζε την αγάπη του στην πατρίδα. 
Σήμερα η Ελληνική ναυτιλία είναι φτωχότερη. Τα θερμά συλλυπητήρια 
μου στην οικογένεια του και στους συνεργάτες του. Εύχομαι στη διά-
δοχο του Μαρία να συνεχίσει το έργο του» έγραψε σε ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. 

ΓΙΆ ΤΟΝ ΙΆΚΩΒΟ ΤΣΟΎΝΗ: «Η ΕΛΛΆΣ ΤΟΝ ΕΎΓΝΩΜΟΝΕΙ»
Θερμά συλλυπητήρια για το θάνατο του εφοπλιστή Ιάκωβου Τσούνη, 

με τον οποίο τον συνέδεε μακρά οικογενειακή φιλία, εκφράζει στους 
οικείους του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης: «Σήμερα, η Ελλάδα αποχαιρετά τον ήρωα, εθνικό ευεργέτη 
και σπουδαίο ευπατρίδη, εφοπλιστή Ιάκωβο Τσούνη, με τον οποίο μας 
συνέδεε μακρά οικογενειακή φιλία. Η Ελλάδα, την οποία αγάπησε βα-
θιά και υπηρέτησε αφοσιωμένα, θα τον θυμάται πάντα με σεβασμό 
και ευγνωμοσύνη για την ανεκτίμητη και ανιδιοτελή προσφορά του. 
Αγαπούσε την πατρίδα και το αποδείκνυε διαχρονικά, από την αρχή 
έως το τέλος. Πολέμησε εθελοντικά στο έπος του ‘40, σε ηλικία μόλις 
15 ετών, ενώ λίγο πριν το θάνατό του δώρισε το σύνολο της ακίνητης 
περιουσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η Ελλάς τον ευγνωμονεί. Θερ-
μά συλλυπητήρια στους οικείους του» έγραψε στον προσωπικό του 
λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της. 

ΔΙΠΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Έφυγαν» από τη 
ζωή την ίδια ημέρα οι 
εφοπλιστές Ιωάννης 

Αγγελικούσης και 
Ιάκωβος Τσούνης

© ΑΠΈ-ΜΠΈ
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ: «ΈΦΥΓΈ» ΚΑΙ Ο ΈΥΈΡΓΈΤΗΣ  
ΤΩΝ ΈΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΈΩΝ
Την απώλεια του ευεργέτη των Ενόπλων Δυνά-

μεων, του εφοπλιστή Ιάκωβου Τσούνη, ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, με δήλωσή του που αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου, την οποία συνο-
δεύει με φωτογραφία από την τελευταία παραση-
μοφόρηση του εκλιπόντος από την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
«Ημέρα πένθους για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έφυγε 

από τη ζωή ο ευπατρίδης Ιάκωβος Τσούνης. Ευ-
γνωμοσύνη και σεβασμός για την προσφορά του», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος έγραψε σχετικά στον προσωπικό λο-
γαριασμό του στο Twitter: «Ο νεότερος βετεράνος 
του Β’ ΠΠ, Εθνικός Ευεργέτης Υπτγος ε.τ. Ιάκωβος 
Τσούνης εξέπνευσε σήμερα. Υπήρξε αφοσιωμένος 
ευπατρίδης, υποστηρικτής των ΕΔ και άξιο Τέκνο 
της Πατρίδας. Θα λείψει σε όλους μας! Συλλυπού-
μαι βαθύτατα την οικογένειά του για την απώλεια 
αυτού του Μοναδικού Έλληνος!».

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Ιάκωβος Τσούνης τιμή-
θηκε με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής 
από την  Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου για τη σημαντική προσφορά του, 
ιδιαιτέρως για τη συμβολή του στην ενίσχυση των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ως τελευταία πράξη αγάπης και στήριξης προς τις 
Ένοπλες Δυνάμεις, ο Ιάκωβος Τσούνης αποφάσισε 
να κληροδοτήσει το σύνολο της ακίνητης περιου-
σίας του σε αυτές.  

Έχοντας από τον καιρό του πολέμου σεβασμό 
και αγάπη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και το ρόλο 
που διαδραματίζουν στην ασφάλεια της Ελλάδας, 
υπήρξε από τη δεκαετία του 1950 δίπλα τους, με 
δωρεές και προσφορές, όπου υπήρχε ανάγκη. Στις 
δεκαετίες αυτές προσέφερε περί τα 23.000.000 
ευρώ. Ως τελευταία πράξη αγάπης και στήριξης 
προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποφάσισε να κληρο-

δοτήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του σε 
αυτές. Για την προσφορά του έχει τιμηθεί με πο-
λυάριθμες διακρίσεις και τίτλους. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται:
- Μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων Γ’ Τάξεως 
- Πολεμικός Σταυρός Γ’ Τάξεως 
- Χρυσός Λέων Γενικού Αρχηγείου  
του ΝΑΤΟ 
- Αστέρας Αξίας και Τιμής Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας 

- Βαθμός Υποστρατήγου επί τιμή 
- Επίτιμος Πρόεδρος 401 Γενικού  
Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών 
- Μέγας Άρχων του Οικουμενικού  
Πατριαρχείου και Πρεσβυγενών  
Πατριαρχείων

ΚΆΤΕΡΙΝΆ ΣΆΚΕΛΛΆΡΟΠΟΎΛΟΎ:  
«ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΆΤΡΙΩΤΗΣ  
ΚΆΙ ΦΙΛΆΝΘΡΩΠΟΣ»

Με ανάρτηση στο Twitter η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά 
τον Έλληνα εφοπλιστή και εθνικό ευεργέτη Ιάκω-
βο Τσούνη, ο οποίος έφυγε σήμερα (σ.σ.: Σάββατο 
10/4) από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι «ο Ιάκωβος 
Τσούνης, εθνικός ευεργέτης, γνήσιος πατριώτης 
και φιλάνθρωπος, με το ήθος και τη μεγάλη προ-
σφορά του ιδίως στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφήνει 
στη χώρα μια σπουδαία κληρονομιά και σημειώνει 
ότι η απώλειά του προκαλεί θλίψη σε όλους τους 
Έλληνες. Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη».
Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία του 

Ιάκωβου Τσούνη στο Προεδρικό Μέγαρο, από την 
πρόσφατη παρασημοφόρησή του με το Μεγαλό-
σταυρο του Τάγματος της Τιμής από την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για τη σημαντική προσφορά του 
στη χώρα, και ιδιαίτερα για τη συμβολή του στην 
ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τρία χρόνια μετά την αποτυχημέ-
νη απόπειρα κατάληψης του Με-

σολογγίου από τους Κιουταχή και Ομέρ 
Βρυώνη, ο Σουλτάνος επανήλθε με νέο 
σχέδιο. Ανέθεσε και πάλι στο νικητή της 
Μάχης του Πέτα, Κιουταχή, να κατα-
λάβει την πόλη, συνδυάζοντας αυτή τη 
φορά την επιχείρηση με την εκστρατεία 
του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. 
Με μια πανίσχυρη στρατιά 20.000 αν-

δρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τα Τρί-
καλα στα τέλη Φεβρουαρίου του 1825 
και στις 15 Απριλίου 1825 έφθασε προ 
του Μεσολογγίου.
Αμέσως άρχισε την πολιορκία της πόλε-

ως, η οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο 
περιόδους: α) 15 Απριλίου έως 12 Δεκεμ-
βρίου 1825 και β) 25 Δεκεμβρίου 1825 
έως τις 11 Απριλίου 1826. 
Χωρίς σημαντική βοήθεια από τους 

υπόλοιπους Έλληνες, λόγω του εμφυλίου 
πολέμου, και έχοντας να αντιμετωπίσουν 
υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις, οι 12.000 
ψυχές του Μεσολογγίου αντιστάθηκαν 
καρτερικά επί ένα χρόνο. Την οργάνωση 
της άμυνας ανέλαβε τριμελής επιτροπή 
υπό τους Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, 
Δημήτριο Θέμελη και Γεώργιο Καναβό.
Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώ-

τη πολιορκία είχε βελτιωθεί, κατόπιν των 
προσπαθειών του Αλέξανδρου Μαυρο-
κορδάτου, του Βύρωνα και του μηχανι-
κού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η τάφρος έγινε βα-
θύτερη, ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε 
με πύργους και πολύγωνα προτειχίσμα-
τα, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 
τηλεβόλα και 4 βομβοβόλα. 
Η νησίδα Βασιλάδι, μεταξύ της λιμνο-

θάλασσας και της θάλασσας, έγινε ένα 
είδος προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί 
τοποθετήθηκαν 6 πυροβόλα και συγκε-
ντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να 
μην επιβαρύνουν τη φρουρά της πόλης. 
Εντός του Μεσολογγίου υπήρχαν 10.000 
άτομα, εκ των οποίων 4.000 άνδρες, άρι-
στοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την 
Αιτωλοακαρνανία και ακόμη 1.000 άν-
δρες, δυνάμενοι να φέρουν όπλα.
Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας 

(15 Απριλίου – 12 Δεκεμβρίου 1825) το 
Μεσολόγγι πολιορκήθηκε μόνο από τις 
δυνάμεις του Κιουταχή. 

Οι επιθέσεις τους συντρίβονταν εύκο-
λα ή δύσκολα από τους υπερασπιστές 
της πόλης. Εξάλλου, ο από θαλάσσης 
αποκλεισμός δεν ήταν ισχυρός και επα-
νειλημμένως διασπάστηκε από το στόλο 
του Μιαούλη, ο οποίος ενίσχυε με πολε-
μοφόδια και τρόφιμα τους πολιορκούμε-
νους. 
Στις 24 Ιουλίου, 1.000 ρουμελιώτες 

πολεμιστές υπό τον Γεώργιο Καραϊσκά-
κη ανάγκασαν τον Κιουταχή να αποσύρει 
τις δυνάμεις του στις υπώρειες του όρους 
Ζυγός, χαλαρώνοντας την πολιορκία του 
Μεσολογγίου. Αλλά και ο τουρκικός στό-
λος, παρενοχλούμενος από τον ελληνικό, 
αναγκάσθηκε να ζητήσει καταφύγιο στην 
αγγλοκρατούμενη Κεφαλληνία.
Στις 5 Αυγούστου ο Κίτσος Τζαβέλλας, 

επικεφαλής δυνάμεως Σουλιωτών πολε-
μιστών, εισήλθε στην πόλη, αναπτερώνο-
ντας το ηθικό των πολιορκούμενων. 
Όμως, στις αρχές Νοεμβρίου, ο κοινός 

στόλος Τούρκων και Αιγυπτίων αποβίβα-
σε 8.000 Αιγύπτιους στρατιώτες κι ένα 
μήνα αργότερα κατέφθασε στην περιοχή 
ο Ιμπραήμ, που είχε σχεδόν καταστείλει 
την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. 
Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι 

αριθμούσαν 25.000 άνδρες, με σύγχρονο 
πυροβολικό, που διοικούσαν Γάλλοι αξι-
ωματικοί. Οι Έλληνες είχαν να αντιπαρα-
τάξουν 4.000 μαχητές.
Στις 25 Δεκεμβρίου 1825 άρχισε η δεύ-

τερη φάση της πολιορκίας του Μεσολογ-
γίου. Όπως και στην πρώτη πολιορκία, 
πάλι υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ 
των δύο πασάδων. Ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ 
επιχείρησε με τις δικές του δυνάμεις να 
καταλάβει το Μεσολόγγι στις 16 Ιανου-
αρίου 1826. Απέτυχε, όμως, και αναγκά-
σθηκε να συμπράξει μετά του Κιουταχή. 
Οι δύο στρατοί κατέστησαν ασφυκτική 

την πολιορκία με ανηλεή κανονιοβολισμό 
του Μεσολογγίου και με την κατάληψη 
των στρατηγικής σημασίας νησίδων Βα-
σιλάδι (25 Φεβρουαρίου) και Κλείσοβας 
(25 Μαρτίου). Μετά την πτώση των δύο 
νησίδων, η θέση των πολιορκούμενων 
κατέστη δεινή, μετά και την αποτυχία του 
Μιαούλη να διασπάσει το ναυτικό απο-
κλεισμό. Η κατάσταση πλέον μέσα στην 
πόλη είχε φθάσει σε οριακό σημείο. 

Τρόφιμα δεν υπήρχαν και οι πολιορκού-
μενοι (γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέ-
ροντες και μαχητές) σιτίζονταν με φύκια, 
δέρματα, ποντίκια και γάτες! Υπό τις συν-
θήκες αυτές, που καθιστούσαν αδύνατη 
την αποτελεσματική υπεράσπιση της πό-
λης, αποφασίστηκε σε συμβούλιο οπλαρ-
χηγών και προκρίτων στις 6 Απριλίου η 
έξοδος και ορίστηκε γι’ αυτή, η νύχτα του 
Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή 
των Βαΐων (9 προς 10 Απριλίου). 
Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, 

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, υπό τους 
Δημήτριο Μακρή, Νότη Μπότσαρη και 
Κίτσο Τζαβέλα, με την ελπίδα να διασπά-
σουν τις εχθρικές γραμμές, επωφελού-
μενοι από τον αιφνιδιασμό των πολιορ-
κητών. Νωρίτερα είχαν σκοτώσει τους 
τούρκους αιχμαλώτους, ενώ στην πόλη 
παρέμειναν τραυματίες και γέροι.
Όμως, το σχέδιο της εξόδου, είτε προ-

δόθηκε, είτε δεν εφαρμόστηκε σωστά, κι 
έτσι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ κατέσφα-
ξαν με τα γιαταγάνια τούς μαχητές της 
ελευθερίας. Στο μεταξύ, μέσα στο Μεσο-
λόγγι είχαν αρχίσει οι σφαγές από τους 
Τουρκοαιγύπτιους, που είχαν εισβάλει 
από άλλο σημείο της πόλης. 
Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν δραμα-

τικές σκηνές: ο δημογέροντας Χρήστος 
Καψάλης, όταν κυκλώθηκε από τους 
εισβολείς στο σπίτι του, όπου είχαν συ-
γκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και 
γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυρι-
τιδαποθήκη, ενώ ο μητροπολίτης Ρωγών 
Ιωσήφ ανατίναξε τον Ανεμόμυλο, στην 
τελευταία πράξη αντίστασης, όταν κυ-
κλώθηκε από τους εχθρούς. Το πρωί της 
10ης Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η 
οθωμανική ημισέληνος κυμάτιζε στα χα-
λάσματα του Μεσολογγίου. Οι πληροφο-
ρίες για τις απώλειες των Ελλήνων κατά 
την πολιορκία και την έξοδο είναι αντι-
φατικές. Πιθανότερο φαίνεται ότι από 
τους 3.000 που πήραν μέρος στην έξοδο, 
οι 1.700 έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι. Ανά-
μεσα στους νεκρούς, ο Ιωάννης Παπαδια-
μαντόπουλος, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, ο Αθα-
νάσιος Ραζηκότσικας, ο Νικόλαος Στορνά-
ρης, ο Γερμανός εκδότης της εφημερίδας 
«Ελληνικά Χρονικά» Ιάκωβος Μάγιερ και 
άλλοι Γερμανοί φιλέλληνες. 

Γύρω στα 6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθη-
καν για να πουληθούν στη Μεθώνη και 
στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπο-
λης και της Αλεξάνδρειας. 
Οι απώλειες για τους τουρκοαιγύπτιους 

εισβολείς ανήλθαν σε 5.000 άνδρες.
Η Επανάσταση μετά την πτώση του 

Μεσολογγίου είχε σχεδόν κατασταλεί. 
Η φλόγα της, όμως, παρέμεινε άσβεστη, 
καθώς η ήττα μετατράπηκε σε νίκη. 
Ένα νέο κύμα φιλελληνισμού αναδύθη-

κε μετά την αμαύρωση του Αγώνα, εξαιτί-
ας του εμφύλιου σπαραγμού. Αυτό με τη 
σειρά του επηρέασε εμμέσως την ευρω-
παϊκή διπλωματία για τα εθνικά δίκαια 
των Ελλήνων. Πολλά έργα, ζωγραφικά, 
λογοτεχνικά και άλλα, απαθανάτισαν τη 
θυσία των Μεσολογγιτών. 
Αμέσως μετά την κατάληψη του Μεσο-

λογγίου, ο Κιουταχής με το στρατό του 
κατευθύνθηκε προς την Ανατολική Στε-
ρεά Ελλάδα, με αντικειμενικό σκοπό την 
κατάληψη της Αττικής. Ο Ιμπραήμ επα-
νήλθε στην Πελοπόννησο για να εξαλεί-
ψει και τις τελευταίες εστίες αντίστασης 
σε Μάνη και Αργολίδα.
Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 11 

Μαΐου 1829. Το 1937 αναγνωρίστηκε ως 
«Ιερά Πόλις» και η Κυριακή των Βαΐων 
ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου.
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Ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος 
Σολωμός, έγραψε την ημιτελή 

ποιητική του σύνθεση «Ελεύθεροι Πο-
λιορκημένοι», με τους γνωστούς στί-
χους από το Σχεδίασμα Β’:

Άκρα του τάφου σιωπή  
στον κάμπο βασιλεύει 
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί,  
κι η μάνα το ζηλεύει. 
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε  
στα μάτια η μάνα μνέει 
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός  
παράμερα και κλαίει: 
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό,  
τι σέχω γω στο χέρι; 
Οπού συ μου γινες βαρύ  
κι ο Αγαρηνός το ξέρει»

Η δεύτερη πολιορκία  
και η έξοδος του 
Μεσολογγίου

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 

Επειδή οι Έλληνες δεν ήταν σε θέση 
να κυριεύσουν την πόλη µε επίθεση, 

ο Κολοκοτρώνης σκέφθηκε να πολιορκή-
σει την πόλη, ώστε, αφού την απέκοπταν 
από τις εξωτερικές συγκοινωνίες και την 
περιέσφιγγαν συνεχώς, να εξαναγκα-
σθεί σε παράδοση το φρούριο. Για την 
εκτέλεση του σχεδίου, ελληνικά σώματα 
κατέλαβαν τις οδούς προς την πόλη από 
∆υσµάς, Βορρά και Μεσηµβρία, ενώ ο 
Κολοκοτρώνης τάχθηκε στην κορυφή 
του Μαίναλου, κοντά στο Βαλτέτσι, ώστε 
να επιβλέπει αφ’ ενός το οροπέδιο της 
Τρίπολης, αφ’ ετέρου τις κοιλάδες της 
Μάνης και της Μεσσηνίας. Έτσι, η θέση 
των πολιορκηµένων έγινε προς στιγμήν 
δυσχερής, αλλά την ορµή των επανα-
στατών παρέλυσε η σηµαντική ενίσχυση 
που έφθασε στη φρουρά της Τρίπολης. 
Ο Χουρσίτ πασάς, που βρισκόταν στην 

Ήπειρο, επειδή ανησυχούσε για το χα-
ρέµι και τους θησαυρούς του, απέσπα-
σε 3.500 Αλβανούς από τα Ιωάννινα και 
τους έστειλε στην Τρίπολη, υπό την αρ-
χηγία του εµπειροπόλεµου και ικανού 
Μουσταφάµπεη. Αυτός, αφού πέρασε 
στην Πάτρα, έλυσε την πολιορκία του 
Ναυπλίου και της Ακροκορίνθου και την 
30ή Απριλίου µπήκε στην Τρίπολη. Θέ-
λοντας να επωφεληθεί από τον τρόµο 
που προκάλεσε η εµφάνισή του, επιτέ-
θηκε στο ελληνικό στρατόπεδο του Βαλ-
τετσίου. Οι 1.000 περίπου Μανιάτες που 
κατείχαν το χωριό, υπό τους Μαυροµιχα-
λαίους Ηλία και Κυριακούλη, κράτησαν 
τις θέσεις τους και, αφού ενισχύθηκαν τη 
νύκτα µε σώµα υπό τον Πλαπούτα, γαµ-
πρό του Κολοκοτρώνη, επιτέθηκαν την 
επόμενη και έτρεψαν σε φυγή τους Αλ-
βανούς. Αυτοί φεύγοντας εγκατέλειψαν 
αποσκευές, δύο τηλεβόλα και έχασαν 
600 άνδρες, ενώ οι Έλληνες είχαν απώ-
λειες 150 άνδρες (12-13 Μαΐου). Η νίκη 
στο Βαλτέτσι έκρινε την τύχη της Τρίπο-
λης, διότι, αφού απέτυχε και η επίθεση 
του Μουσταφάµπεη κατά του ελληνικού 
στρατοπέδου στους Βερβένους, έσφιγ-
γε η πολιορκία. Η τύχη της Τρίπολης θα 
κρινόταν, αφού προηγουμένως έπεφταν 
στα χέρια των Ελλήνων άλλες θέσεις των 
Τούρκων. 
Στις 25 Ιουνίου, παραδόθηκε η Μο-

νεµβασιά και µετά από λίγες ηµέρες το 
Ναβαρίνο. ∆υστυχώς, όµως, οι Έλλη-
νες δεν έδειξαν καλή διαγωγή. Κατά τις 
συνθήκες παράδοσης, έπρεπε οι παρα-

διδόµενοι να µεταφερθούν µε τις πε-
ριουσίες τους σε ασφαλές µέρος. Κατά 
την άλωση, όµως, της Μονεµβασιάς, 
άρπαξαν όλα τα πράγµατα των πολιορ-
κηµένων, στο δε Νεόκαστρο έσφαξαν και 
όλους τους άνδρες. Η δουλεία αιώνων, 
η σκλήρυνση της καρδιάς των Ελλήνων 
από τις σφαγές τεσσάρων αιώνων και 
από τη σκληρή και απάνθρωπη τυραν-
νία των Τούρκων, δε δικαιολογούν αυτή 
τη συµπεριφορά, η οποία έµοιαζε µε 
αυτή των άγριων Τούρκων. Οι τελευταίες 
ηµέρες της Τρίπολης πλησίαζαν. Μέσα 
στο στενό και πετρώδη χώρο, όπου εί-
χαν µαζευτεί πάνω από 30.000 ψυχές, 
η πείνα, η δίψα και οι ασθένειες τους 
θέριζαν, µαζί µε όσους Έλληνες είχαν 
συλλάβει και φυλακίσει οι Τούρκοι. Οι 
Τούρκοι είχαν κλείσει µέσα στην υγρή 
φυλακή και 38 αρχιερείς και πρόκριτους, 
από τους οποίους πολλοί πέθαναν από 
τις κακουχίες και άλλοι αποκεφαλίστη-
καν. Οι Τούρκοι, αφού απογοητεύτηκαν 
από την αποτυχία λύσης της πολιορκί-
ας, άρχισαν διαπραγµατεύσεις, οι οποί-
ες, όµως, ναυάγησαν. Οµάδα Ελλήνων 
στρατιωτών υπό τον ∆ουνιά, σκαρφά-
λωσε στα τείχη και άνοιξε την «πόρτα τ’ 
Αναπλιού». Χιλιάδες Έλληνες όρµησαν 
στην πόλη και επιδόθηκαν σε µία ανηλεή 
σφαγή των Τούρκων, που, παρά τις προ-
σπάθειες του Κολοκοτρώνη, δε σταµάτη-
σε παρά µετά τρεις ηµέρες, αφήνοντας 
10.000 νεκρούς (23 Σεπτεµβρίου 1821). 

Με την άλωση της Τρίπολης παγιώθηκε 
η επανάσταση, αφού το εσωτερικό της 
Πελοποννήσου ήταν τελείως ελεύθερο. 
Οι οπλαρχηγοί µε τα πλούσια λάφυρα 
όπλισαν τους άνδρες τους και οι χωρικοί 
άφησαν τα µαχαίρια και τις σφεντόνες. 
Η πτώση της πόλης έγινε σε συνδυασµό 

µε την κατάληψη του φρουρίου της Μο-
νεµβασιάς και του Ναβαρίνου.

Οι µάχες αυτές είχαν µεγάλη σηµασία 
για την πορεία του αγώνα, διότι οι νίκες 
αναπτέρωσαν το ηθικό των Ελλήνων και 
δηµιούργησαν αυτοπεποίθηση, µε απο-
τέλεσµα πλέον να αντιµετωπίζονται µε 
θάρρος οι Τούρκοι. Αξιόλογη, επίσης, 
επιτυχία ήταν και η κατάληψη του ισχυ-
ρού κέντρου των Αλβανών στην Πελο-
πόννησο, του Λάλα (κωµόπολη της Ηλεί-
ας). Οι ντόπιοι οπλαρχηγοί Γ. Σισίνης, ∆. 
Πλαπούτας κ.ά., νίκησαν, αφού ενισχύ-

θηκαν από 500 περίπου Κεφαλλονίτες 
και Ζακυνθινούς µε πυροβολικό, υπό 
τους αρχηγούς Α. Μεταξά, κ.ά. 
Το γεγονός της συµµετοχής των Επτανή-

σιων στον αγώνα, παρά τα σκληρά µέτρα 
των Άγγλων, απεδείκνυε ότι η Επανάστα-
ση ήταν πανελλήνια υπόθεση. 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 
Οι αγώνες των Ελλήνων στην ξηρά δεν 

ήταν δυνατόν να ευδοκιµήσουν χωρίς 
τη σύµπραξη του ναυτικού, το οποίο θα 
εµπόδιζε τη θαλάσσια µεταφορά τουρ-
κικών στρατευµάτων από την Ασία. Από 
την αρχή της Επανάστασης, οι Πελοπον-
νήσιοι απευθύνθηκαν στους νησιώτες 
µε πρέσβεις και επιστολές, µε τις οποίες 
περιέγραφαν τους θριάµβους τους και 
προσπαθούσαν να τους πείσουν να έλ-
θουν σε βοήθεια του αγώνα. Πρωτοστά-
τησαν τα νησιά Σπέτσες, Ύδρα και Ψαρά, 
στα οποία η τουρκική εξουσία ήταν ελα-
φρά επικυριαρχία. Αυτά ετήσια κατέ-
βαλλαν φόρο και έστελναν µικρό αριθµό 
ναυτών στην υπηρεσία του τουρκικού 
ναυτικού, ενώ ήταν αυτόνοµα και αυ-
τοδιοίκητα. ∆εν είχαν Τούρκο διοικητή, 
ούτε Τούρκους κατοίκους, αλλά κυβερ-
νούσε η τάξη των πλουσίων ναυτικών, οι 
«νοικοκυραίοι». 
Τα νησιά αυτά χρησιµοποίησαν κατά 

τους ναπολεόντειους πολέµους τον εµ-
πορικό τους στόλο, λόγω του αγγλικού 

και του ναπολεόντειου αποκλεισµού, 
και αποκόµισαν σηµαντικά κέρδη, ώστε 
µπόρεσαν να προαγάγουν το εµπόριο 
και τη ναυτιλία. Εκτός από αυτά τα νη-
σιά, αξιόλογο ναυτικό είχαν το Γαλαξίδι 
(Κορινθιακός Κόλπος), η Κάσος, η Μύκο-
νος, καθώς και άλλα νησιά του Αιγαίου. 
Υπολογίζεται ότι η Ελλάδα διέθετε συνο-
λικά 500 πλοία, 130.000 τόνων µε 15.000 
ναύτες και 5.000 κανόνια.
                  | Συνέχεια στο επόμενο… §

Η επαναστατική 
σημαία της Ύδρας
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Μία αληθινή «βόμβα» έριξε 
στο τηλεοπτικό τοπίο η Ελέ-

νη Μενεγάκη μέσα από τη συμ-
φωνία που υπέγραψε με το Mega. 
Η αγαπημένη παρουσιάστρια 

επιστρέφει και η εκπομπή Έλα Χα-
μογέλα έδωσε όλο το παρασκήνιο 
για τη νέα της εκπομπή.

Νεφέλη Ντατσοπούλου
© youweekly.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρι-

κοπούλου, η Ελένη Μενεγάκη συ-
ζητούσε εδώ και καιρό με το Mega 
ωστόσο οι υπογραφές έπεσαν στις 

αρχές Απριλίου. Μέχρι στιγμής 
δεν έχει αποφασιστεί ποιους συ-
νεργάτες θα έχει στο πλευρό της, 
ούτε ποια ζώνη θα αναλάβει αν 
και ακούγεται ότι θα τη δούμε και 
πάλι μεσημέρι.
Την ίδια στιγμή, θα αλλάξει και 

το όνομα της εκπομπής και από 
«Ελένη», που είναι κατοχυρωμέ-
νο στον ALPHA, θα γίνει «Ελένη 
μου», παραπέμποντας στο «Mega 
μου», το σλόγκαν που έχει εδώ και 
χρόνια το Μεγάλο Κανάλι.

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  
ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
«Ναι! Είναι αλήθεια! Από το Σε-

πτέμβριο θα είμαι στο MEGA». 
Μέσα από τον προσωπικό της λο-
γαριασμό στο Instagram, η Ελένη 
Μενεγάκη αποφάσισε να κάνει 
την πρώτη της ανάρτηση μετά 
την ανακοίνωση του Mega για την 
έναρξη της συνεργασίας τους, με 
την παρουσιάστρια να εκφράζει 
για πρώτη φορά τον ενθουσιασμό 
της με το νέο της ξεκίνημα.
Μπορεί η ίδια να μην έβλεπε τον 

εαυτό της να επιστρέφει σύντομα 
στην τηλεόραση, ωστόσο τα πράγ-
ματα άλλαξαν μέσα σε αυτούς 
τους μήνες απουσίας της και έτσι 

από Σεπτέμβρη θα τη βλέπουμε 
με νέα εκπομπή στο Μεγάλο Κα-
νάλι.
«Ναι! Είναι αλήθεια! Από το Σε-

πτέμβριο θα είμαι στο MEGA! Έχω 
τεράστια χαρά και ενθουσιασμό 
που επιστρέφω στο πρώτο μου 
τηλεοπτικό σπίτι! Την πρώτη φορά 
που πέρασα αυτό το κατώφλι δεν 
ήξερα τι θα μου έφερνε η ζωή. Ή η 
τηλεόραση. Το μυαλό μου πετού-
σε παντού, χάζευα τα περιοδικά 
και τραγουδούσα συνέχεια. Τώρα 
που γυρίζω, ξέρω πως αυτό που 
μου έλειψε, αυτό που πεθύμησα 
πιο πολύ αυτούς τους λίγους μή-
νες που ήμασταν χωριστά, είναι η 
επαφή μας!
Η αγάπη που μου στέλνατε απλό-

χερα, τα γέλια μας, οι άνθρωποι 
που γνωρίζαμε μαζί, οι ιστορίες 
που μοιραζόμασταν, τα χρόνια 
που μεγαλώναμε παρέα. Αυτά 
θέλω να ξαναβρούμε με νέους 
τρόπους ή με παλιούς, δεν έχει 
σημασία… το σημαντικό είναι να 
είμαστε μαζί και εγώ υπόσχομαι 
να είμαι πάντα η Ελένη σας, η 
φίλη που σας χαμογελάει και σας 
δείχνει την αισιόδοξη πλευρά της 
ζωής! Στο MEGA Όλα αρχίζουν 
ξανά...» έγραψε.

Ο Νίκος Βέρτης ετοιμάζει 
βαλίτσες για Ισραήλ και 
πετυχαίνει μια πρωτιά

Το Ισραήλ είναι γνω-
στό πως κατάφερε 

σε σύντομο διάστημα να 
προχωρήσει με γοργούς 
ρυθμούς τους εμβολια-
σμούς κατά του κορω-
νοϊού και έτσι αρχίζει 
να ζει σταδιακά τη μετά 
την πανδημία εποχή και 
σύντομα ξεκινά και τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και τις συναυλίες. Και ο 
Έλληνας τραγουδιστής 

Νίκος Βέρτης, θα είναι ο πρώτος ξένος καλλιτέχνης που θα 
επισκεφτεί τη χώρα μετά τη πανδημία για να δώσει συναυ-
λία!
Ο Νίκος Βέρτης θα βρεθεί στο Ισραήλ στις 13 Μαΐου κάνο-

ντας «ποδαρικό» στην επανέναρξη των πολιτιστικών και ψυ-
χαγωγικών εκδηλώσεων στη χώρα.
«Ο διακεκριμένος Έλληνας τραγουδιστής Νίκος Βέρτης θα 

επισκεφθεί το Ισραήλ στις 13 Μαΐου στο Menora Mivtachim 
Arena στην πρώτη διεθνή συναυλία από τότε που ο κορωνοϊ-
ός σταμάτησε τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλο τον κό-
σμο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ομάδας του», αναφέρει 
χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της Jerusalem Post.
«Ο Βέρτης είναι γνωστός ως πρεσβευτής της ελληνικής 

μουσικής στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, έχοντας κάνει 
παραστάσεις στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την 
Ευρώπη. Ο Βέρτης αναμένεται επίσης να συνοδεύεται από 
τους Ισραηλινούς τραγουδιστές Sarit Hadad και Eyal Golan 
στο Bloomfield Stadium του Τελ Αβίβ, όπου έχει στο παρελ-
θόν εμφανιστεί με τους τραγουδιστές Shlomi Shabbat, Idan 
Raichel και Itai Levy», προσθέτει.|   © mag.sigmalive.com

Γάμος αλά Ελληνικά: Επιστρέφει  
η επιτυχημένη ταινία  

με γυρίσματα στην Ελλάδα!

Η ταινία «My Big Greek 
Fat Wedding» επι-

στρέφει, κι αυτή τη φορά 
τα γυρίσματα θα πραγμα-
τοποιηθούν στην Ελλάδα! 
Την είδηση ανακοίνωσε 
η Nia Vardalos μέσω του 
Ιnstagram της, σεναριογρά-
φος και πρωταγωνίστρια της ταινίας, η οποία ανέφερε επίσης 
ότι θα επιστρέψει όλο το cast που έχουμε αγαπήσει.
«Ναι, είναι αλήθεια ότι για περισσότερο από ένα χρόνο προ-

σπαθούμε να γυρίσουμε ένα σενάριο που έγραψα και ονο-
μάζεται Γάμος αλά ελληνικά 3. Και φυσικά, έχουμε καλέσει 
όλους τους ηθοποιούς και προσπαθούμε να προσλάβουμε 
πολλούς ακόμα», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.
H ίδια αστειεύτηκε κιόλας, λέγοντας πως αναγκάστηκε να το 

ανακοινώσει γιατί τα νέα διέρρευσαν επειδή ένας Έλληνας 
έμαθε γι’ αυτό. 
«Ο Γάμος αλά Ελληνικά 3» είναι μόνο μία απ’ τις 18 συνολι-

κά παραγωγές του Hollywood που θα γυριστούν στην Ελλάδα 
μέσα στο 2021.|   © govastileto.gr

NINA SEREBROVA 
Το σέξι  

fitness μοντέλο
Η Nina Serebrova αποτελεί μία 

εκ των πιο εντυπωσιακών πα-
ρουσιών στον κόσμο του Instagram 
και οι φωτογραφίες της προκα-
λούν ίλιγγο στο ανδρικό κοινό 
που την ακολουθεί. Η μελαχρινή 
καλλονή, η οποία είναι fitness 
μοντέλο, κατάγεται από τη Λευ-
κορωσία, και όπως θα δείτε 
και παρακάτω διαθέτει ένα 
πανέμορφο πρόσωπο, καλο-
σχηματισμένα οπίσθια και 
ένα εκρηκτικό μπούστο, τα 
οποία φροντίζει να επιδει-
κνύει φορώντας μικροσκοπικά 
μπικίνι. Δύσκολα η συγκεκριμένη 
καλλονή θα περάσει απαρατήρη-
τη και ο λόγος είναι προφανής…          
                                           © klik.gr

Ελένη Μενεγάκη: Το όνομα της νέας  
εκπομπής και οι συνεργάτες της
Όλες οι λεπτομέρειες για τη συμφωνία της με το Mega

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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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
 τον αντιπρόσωπό μας στον Πειραιά, στο τηλέφωνο 

210 4833-594

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

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

ΜΌΝΌ

Η εταιρεία μας διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο

 γραφείων στην Ελλάδα, 
προκειμένου να μεταφέρει 

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

τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
από την Ελλάδα.

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

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

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

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

Ideally situated!

Available immediately!

Excellent Location!

Μ-Καλημέρα Αλεκάκι και σ’ ευχαριστώ.
Α-Καλημέρα Μάγδα μου. Τι έκανα και μ’ 

ευχαριστείς;
Μ-Που μου άνοιξες τα μάτια να βλέπω τις 

τοπικές και καναδικές ειδήσεις.
Α-Καλοσύνη σου. Αλλά ακούγεσαι πολύ 

κεφάτη…
Μ-Είναι από τις χθεσινές ειδήσεις.
Α-Πρώτη φορά ακούω κάποιον να είναι 

κεφάτος από τις… ειδήσεις!
Μ-Καλά, εσύ δεν είδες τις χθεσινές ειδή-

σεις;
Α-Είχα πολλές δουλειές και τις έχασα.
Μ-Έχασες τις καλύτερες ειδήσεις. Είχε 

πολύ πλάκα!
Α-Για λέγε…
Μ-Άλλο να στα λέω κι άλλο να τον… έβλε-

πες.
Α-Πολύ μπερδεμένα μου τα λες και δεν 

μπορώ να σε καταλάβω.
Μ-Λοιπόν, χθες έγινε χαμός στις ειδήσεις 

όχι μόνο στον Καναδά αλλά και σε όλα τα 
κράτη φαντάζομαι.

Α-Μ’ έσκασες. Μπες στην ουσία!
Μ-Λοιπόν, καθώς συνεδρίαζε η βουλή 

του Καναδά σε τηλεδιάσκεψη, στην οθόνη 
όλων εμφανίστηκε ολόγυμνος ένα βουλευ-
τής!

Α-Ολόγυμνος;
Μ-Ναι. Όπως θα ήταν σε κέντρο γυμνι-

στών.
Α-Και πως έγινε αυτό;
Μ-Φαίνεται ότι χωρίς να το καταλάβει, 

καθώς άλλαζε ρούχα μετά από τρέξιμο για 
να βάλει το κοστούμι του, η κάμερα του 
υπολογιστή του άνοιξε κατά λάθος. Όλοι 
και όλες είδαν το φιλελεύθερο βουλευτή, 
στην πλήρη γύμνια του. Μάλιστα απ’ ότι 
κατάλαβα τα «προσόντα» του είναι αρκετά 
μεγάλα…
Α-Και πως το κατάλαβες; 
Μ-Από το μέγεθος του «μαύρου κουτιού» 

που κάλυπτε τα απόκρυφα σημεία του σώ-
ματος του. Πάντως να σου πω, πολύ νοστι-
μούλης είναι.
Α-Νοστιμούλης; Καλά δε ντρέπεσαι αυτά 

που λες;
Μ-Δεν κάνω τίποτα το κακό. Οι άνδρες 

όταν βλέπουν καμιά τσίτσιδι τσαπερδόνα, 
δε γουρλώνουν τα μάτια τους;

Α-Ναι. Πάντα.
Μ-Ποια λοιπόν η διαφορά να θαυμάσου-

με κι εμείς ένα αρσενικό και με «μεγάλα» 
προσόντα;
Α-Έχεις δίκιο. Και δε μου λες, θα έχει κυ-

ρώσεις;
Μ-Δεν το νομίζω. Το μόνο που του υπεν-

θύμισαν, ότι το πρωτόκολλο της Βουλής 
απαιτεί οι βουλευτές να φορούν επίσημο 
ένδυμα, κάτι που περιλαμβάνει και εσώ-
ρουχα. Αλλά από θαυμάστριες άλλο τίπο-
τα, αν και είναι παντρεμένος με δυο παιδιά 
όπως είπαν οι ειδήσεις.

Α-Λες να το έκανε για να αυξήσει τη δημο-
τικότητα του στις γυναίκες;

Μ-Και γιατί να το επιδιώξει;
Α-Διότι, απ’ ότι φαίνεται, τον Ιούνιο θα 

έχουμε εκλογές στον Καναδά!
Μ-Με την πανδημία θα μας τρέχουν στις 

κάλπες; Εδώ δεν μπορούμε να δούμε τους 
συγγενείς και τους φίλους μας. Γιορτάζου-
με ονομασίες και γενέθλια των παιδιών και 
εγγονών μας μέσω ΖΟΥΜ, όπως θα κάνω 
σήμερα. Θα μας τρέχουν σε χώρους συνω-
στισμού; Δεν το χωράει το μυαλό μου…

Α-Χωράει δε χωράει, εκεί πάνε τα πράγ-
ματα.

Μ-Πόσο σίγουρη είσαι;
Α-Κοίτα, την ερχόμενη εβδομάδα παρου-

σιάζεται ο προϋπολογισμός της κυβέρνη-
σης. Αν δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης 
τότε πέφτει η κυβέρνηση. Αλλά είναι και το 
άλλο.

Μ-Ποιο άλλο;

Α-Μπορεί η ίδια η κυβέρνηση με πρόφα-
ση ότι θέλει τα χέρια της λυμένα για να συ-
νεχίσει το πρόγραμμα της, θα ζητήσει την 
ετυμηγορία του λαού.

Μ-Και δε φοβάται ότι υπάρχει πιθανότη-
τα ο λαός, σε περίοδο πανδημίας, να ρίξει 
την κυβέρνηση;

Α-Δεν το νομίζω.
Μ-Γιατί το αποκλείεις;
Α-Διότι πολλοί επωφελήθηκαν από τα 

πολλαπλά προγράμματα οικονομικής ενί-
σχυσης της κυβέρνησης. Βλάκες είναι να 
ψηφίσουν κάτι το διαφορετικό;

Μ-Τότε έχεις δίκιο που μπορεί να τσιτσι-
δώθηκε ο πολύ «φιλελεύθερος» για ευνό-
ητους λόγους βοηθώντας τη δημοτικότητά 
του.

Α-Ας αφήσουμε αυτόν. Τώρα για πες μου, 
έκανες το εμβόλιο;

Μ-Εσύ το έκανες;
Α-Εγώ ναι, της MODERNA. Δε μου απάντη-

σες…
Μ-Τι να σου πω, ψέματα ότι το έκανα;
Α-Αφού δεν έχουμε πει ποτέ ψέματα με-

ταξύ μας. Τώρα θα αρχίσουμε;
Μ-Αυτό λέω κι εγώ. Ο Αγαμέμνων μου 

όμως το έκανε. Δε θυμάμαι ποιο, αλλά τον… 
τσίμπησαν.

Α-Εσύ όμως;
Μ-Να σου πω την αλήθεια έχω πολλούς 

ενδοιασμούς. Δεν αποφάσισα αν θα το 
κάνω.

Α-Ναι αλλά αν σκέπτεσαι να πας ταξίδι 
στην Ελλάδα και να μην κλειστείς σε καρα-
ντίνα, πρέπει να το κάνεις.

Μ-Άλλο και τούτο.
Α-Απ’ ότι έμαθα, αυτό είναι το πλάνο της 

ελληνικής κυβέρνησης για τους τουρίστες.
Μ-Ναι αλλά εμείς είμαστε Έλληνες όχι 

τουρίστες.
Α-Μην ξεχνάς, ζούμε στο Μόντρεαλ. Άρα-

γε όταν πάμε στην Ελλάδα είμαστε κι εμείς 
τουρίστες.

Μ-Αυτό να μου πεις. Και τώρα τι κάνω;
Α-Σου είπα. Για λιγότερη ταλαιπωρία σου 

συνιστώ να το κάνεις.
Μ-Αυτό μου φαίνεται περισσότερο εκβι-

ασμός.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Είναι σα να μου λένε ότι αν δεν κάνω 

το εμβόλιο δε θα μπορώ να απολαύσω το 
ταξίδι μου. 

Α-Ναι αλλά…
Μ-Δεν υπάρχει αλλά. Ξέρεις πως τα παίρ-

νω στο κρανίο, όταν με πιέζουν για να κάτω 
κάτι με το ζόρι. 

Α-Και πολύ μάλιστα.
Μ-Λοιπόν, όσο μ’ εκβιάζουν όποιοι κι αν 

είναι αυτοί, άλλο τόσο γίνομαι πεισματάρα 
και δεν τους κάνω το χατίρι.

Α-Δηλαδή;
Μ-Μόνο όταν αποφασίσω εγώ, θα κάνω 

το εμβόλιο. Ζόρια δε δέχομαι. Μην ξεχνάς 
και σπρέι θα βγούνε και φάρμακα ετοιμά-
ζονται. 
Α-Ναι αλλά δεν ξέρεις πότε.
Μ-Αυτό σίγουρα. Αλλά έχεις σκεφτεί ότι 

και με το εμβόλιο μπορούμε να κολλήσου-
με τον ιό;
Α-Ναι υπάρχουν πιθανότητες όπως με το 

εμβόλιο της γρίπης. Αλλά αν είσαι εμβολι-
ασμένη και κολλήσεις θα το περάσεις πιο 
ελαφριά.

Μ-Και δε μου λες που θα το κολλήσω; 
Αφού πουθενά δεν πηγαίνω. Εκτός για ψώ-
νια με τον Αγαμέμνων μου φορώντας μά-
σκα. 

Α-Αν το θέτεις έτσι δεν μπορώ να πω τί-
ποτα…

Μ-Ακριβώς. Πρέπει να σ’ αφήσω τώρα, 
γιατί θα… συνδεθώ με το ZOOM για τα γε-
νέθλια του εγγόνου μου. 

Α-Να τα εκατοστίσει!
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Με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας για άρση περιοριστικών 

όρων στο δικαίωμα άσκησης ψήφου των απόδημων, την 
υποστηρικτική δημόσια τοποθέτηση του Κινήματος Αλ-
λαγής και τη φοβική αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αξίζει νομίζω 
να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ορισμένα αυτονό-
ητα.

Κώστας Καραμάρκος
© ΕΘΝΟΣ

Πρώτον: Δεν είναι κακό να ορίζεις υπό προϋποθέσεις 
τους απόδημους και τους ομογενείς και ως μια πολιτική 
κοινότητα. Δηλαδή, να τους εκχωρείς δικαίωμα ψήφου. 

Δεύτερον: Οι εκλογικές αναμετρήσεις της  Ελλάδας θα 
διεξαχθούν με το νυν υπερκομματικό νόμο που θα πα-

ραμείνει, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εναντιώνεται στις 
τροποποιήσεις του και δε συγκεντρώνεται στη Βουλή η 
απαραίτητη πλειοψηφία. Με τις προϋποθέσεις αυτού 
του νόμου, ουσιαστικά, δικαίωμα συμμετοχής στις εθνι-
κές εκλογές θα έχουν μόνο οι νέο-μετανάστες και νέο-με-
τανάστριες Έλληνες και Ελληνίδες, που έφυγαν από την 
Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης. 
‘Όμως, ακόμη και αν τροποποιούνταν ο νόμος, οι με-

γάλες και «παλιές» ομογένειες του εξωτερικού, για πα-
ράδειγμα στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στον Καναδά, δεν 
θα εγγραφόταν μαζικά, ή σε σημαντικό βαθμό, στους 
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ώστε να άλλαζαν εκλο-
γικά δεδομένα της Ελλάδας. Γιατί; Επειδή αναγνωρίζουν 
τους εαυτούς τους πρωτίστως ως ελληνικής καταγωγής 
Αμερικανούς, Αυστραλούς και Καναδούς πολίτες και 
συμμετέχουν στις εκλογές και στην πολιτική διαδικασία 

των πατρίδων τους, εκεί όπου ζουν, εκεί όπου οι πολιτι-
κές επιλογές και οι συνέπειές τους έχουν αντίκρισμα στις 
ζωές τους.
Η κυβέρνηση, ή έχει αυταπάτες για τη δυνατότητά της 

να ενισχυθεί σημαντικά από την ψήφο των αποδήμων, 
ή... έχει ήδη δει και καταλάβει πως η πρωτοβουλία, στην 
πραγματικότητα έχει αποτύχει παταγωδώς, με λίγες ως 
τώρα εγγραφές και μικρό ενδιαφέρον των απόδημων για 
συμμετοχή, οπότε...  Προσπαθεί να διευκολύνει τη διαδι-
κασία κερδίζοντας εντυπώσεις, μια και γνωρίζει πως ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ενδεχομένως άλλες δυνάμεις θα εναντιω-
θούν. Επίσης, με το να φέρει αυτό το θέμα στη δημόσια 
συζήτηση, αποσπάει για λίγο την προσοχή των ΜΜΕ και 
των πολιτών, από τα άλλα της υπαρκτά οικονομικά και 
κοινωνικά αδιέξοδα.
Το Κίνημα Αλλαγής καλωσορίζει αυτές τις τροποποιή-

σεις Βορίδη, γιατί έχει ρίζες στην πρώτη γενιά των απο-
δήμων, σημαντικό διαχρονικό αίτημα της οποίας είναι η 
άσκηση εκλογικού δικαιώματος από τις χώρες μόνιμης 
διαμονής της. Η γενιά όμως αυτή, πλέον, αν εξαιρέσεις το 
νέο-μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 2010, είναι 
δημογραφικά και εκλογικά ασήμαντη και οδεύει προς τη 
βιολογική της εξαφάνιση.
Αυτό που δύσκολα κατανοείται, είναι η φοβική αντί-

δραση του ΣΥΡΙΖΑ. Εναντιώνεται στις πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης παίζοντας «μπάλα» στο οριοθετημένο από 
τη  Νέα  Δημοκρατία «γήπεδο» και αντιδρά με κατάθεση 
δικών του τροποποιήσεων. 

Όμως, θα ήταν πιο χρήσιμο για το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγ-
μα, ή για τα άλλα πολιτικά κόμματα, να περάσουν σε 
προγραμματική αντεπίθεση. Υπάρχουν τόσα πολλά που 
μπορούν να ειπωθούν, αν στα αλήθεια έχεις πολιτική 
πρόταση για τους απόδημους και τους ομογενείς. 

Ενδεικτικά αναφέρω:
1] Την αναβάθμιση υπαρχόντων και τη δημιουργία εν-

δεχομένως νέων δομών και θεσμών, που θα έχουν την 
απαραίτητη εξειδικευμένη στελέχωση και  ανάλογους 
πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό.
2] Η σχέση Ελλάδας και ομογένειας πρέπει να συνδια-

μορφώνεται με την ίδια την ομογένεια και όχι να οριο-
θετείτε ελλαδοκεντρικά και διαχειριστικά μόνο από τις 
ελληνικές κυβερνήσεις. Το αμφίδρομο της σχέσης, το 
αμοιβαίο όφελος με τις χώρες-πατρίδες του οικουμενι-
κού ελληνισμού, πρέπει να είναι η αφετηρία και το τέ-
λος της πολιτικής θεώρησης και της υλοποίησης αυτής 
της πολιτικής και όχι η ενίσχυση του brand name και του 
lobby υπέρ της Ελλάδας.   
3] Οι θεσμοί και οι υπηρεσίες της Ελλάδας χρειάζεται να 

έχουν μια μόνιμη απόδημη και ομογενειακή συνιστώσα 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της κάθε πολιτικής 
τους. Αυτή η διάσταση χρειάζεται να περνάει οριζόντια 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κάθε υπουργείου, 
κάθε φορέα της Ελλάδας. 
4] Η σύνθεση της Βουλής, της κυβέρνησης, των υπουρ-

γείων, των δεξαμενών σκέψης, των υπηρεσιών της Ελ-
λάδας που αρθρώνουν ομογενειακό λόγο, στη σύνθεση 
όλων αυτών να υπάρχουν και ομογενείς με την ανάλογη 
επαγγελματική, στοχαστική και πολιτική επάρκεια και τε-
χνογνωσία; Γιατί την ομογενειακή ματιά, ευαισθησία και 
διεισδυτικότητα δεν μπορεί να την έχει ή να την αποκτή-
σει ποτέ ένας επαρκέστατος Έλληνας ή Ελληνίδα; Αυτό 
μπορεί να επιβληθεί με ποσόστωση, με θετική διάκριση 
(affirmative action).
5] Χρειάζεται πλέον η δημιουργία μιας σοβαρής και καλά 

στελεχωμένης συντονιστικής υπηρεσίας για να διαχειρί-
ζεται τη σχέση Ελλάδας-ομογένειας και ένας υπερκομμα-
τικός μόνιμος υπουργός με δικαίωμα συνυπογραφής για 
κάθε τι ή σχεδόν κάθε τι έχει απόδημη και/ή ομογενειακή 
διάσταση.          

Η σχέση της Ελλάδας με τους απόδημους και τους ομο-
γενείς της στα 2021 χρειάζεται ένα ποιοτικό άλμα. Αυτό 
το άλμα, δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την ψήφο 
των αποδήμων, την αναβάθμιση του Συμβουλίου Από-
δημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), ή η δημιουργία ενός Μητρώου 
του Ομογενειακού Ελληνισμού. ■

ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 47,1

ΚΑΝΑΛΙ 238/838
ΚΑΝΑΛΙ 389

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

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

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

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

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

και των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 18 Απριλίου 
Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ  
ΣΤΗΝ "ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ"

Καλημέρα  
Πατρίδα

SCAN TO DONATE

Ψήφος αποδήμων: Τι αλλάζει  
με τις τροποποιήσεις Βορίδη

Η κυβέρνηση, ή έχει αυταπάτες για τη δυνατότητά της να ενισχυθεί  
σημαντικά από την ψήφο των Αποδήμων, ή...  έχει ήδη δει και καταλάβει  

πως η πρωτοβουλία, στην πραγματικότητα έχει αποτύχει παταγωδώς

Η ανθρωπότητα στο έλεος  
των φαρμακοβιομηχάνων

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου η φαρμακευ-
τική εταιρεία Pfizer προχωρούσε στην 

αύξηση της τιμής ανά μονάδα εμβολίου 
κατά 60%  δηλαδή κατά 7 ευρώ. Είχε το 
δικαίωμα, από τη στιγμή που η αύξηση 
αφορά τις επί πλέον ποσότητες, οι οποί-
ες θα διατεθούν στην παγκόσμια αγορά 
μετά από την ολοκλήρωση της αποστολής 
των πρώτων ποσοτήτων που είχαν παραγ-
γελθεί.
Την επομένη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 

13 Απριλίου, η FDA (Αμερικανικός Οργα-
νισμός Φαρμάκου) αποφάσιζε να ανα-
σταλεί η χορήγηση του μονοδοσικού εμ-
βολίου Johnson and Johnson στις ΗΠΑ, 
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο πώς 
είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική η εμφανιζό-
μενη παρενέργεια, περιστατικά θρομβώ-
σεων δηλαδή. Πρόκειται για έξι περιστα-
τικά στις ΗΠΑ  μεταξύ νέων γυναικών. Ένα 
περιστατικό ήταν θανατηφόρο.
Είχε προηγηθεί η επί τρείς εβδομάδες 

έντονη διαμάχη σε όλα τα επίπεδα και τα 
διεθνή FORUM ως προς την επικινδυνό-
τητα του εμβολίου AstraZeneca, της πρό-
κλησης δηλαδή θρομβώσεων κυρίως σε 
γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 ετών, δύο 
περίπου εβδομάδες μετά τη χορήγηση 
του εμβολίου. Η τιμή του εν λόγω εμβολί-
ου είναι θεαματικά χαμηλότερη της τιμής 
των άλλων σκευασμάτων και ανέρχεται 
στα 2,90 ευρώ, όταν η μέχρι σήμερα τιμή 
του εμβολίου της Pfizer άγγιζε τα 12,35 
ευρώ ανά μονάδα. Με την ανακοινωθεί-
σα αύξηση το εμβόλιο αυτό τιμάται από 
την Τρίτη 13/4 περίπου στα 19 ευρώ ανά 
μονάδα.
Εν τω μεταξύ, στην παγκόσμια αγορά 

το εμβόλιο της Pfizer και της εταιρεί-
ας Moderna είναι τα μόνα που κυκλοφο-
ρούν, χωρίς να αντιμετωπίζεται κανένα 
μείζον πρόβλημα παρενεργειών. Επί της 
ουσίας, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
το πρόγραμμα του παγκόσμιου εμβολια-
σμού, οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωμένες 
να συνομιλήσουν και να συμφωνήσουν με 
τους όρους που επιβάλει ο φαρμακευτι-
κός κολοσσός Pfizer ο οποίος προφανώς 
σέρνει το χορό αλλά και που σέρνει από 
τη… μύτη κράτη και παγκόσμιες αρχές, 
αφού λόγω Πανδημίας  οι κυβερνήσεις 
όλων των χωρών εξαρτώνται πολιτικά από 
την ομαλή εξέλιξη του εμβολιασμού των 
πολιτών τους.  

Από την Τρίτη 13 Απριλίου, εν ολίγοις, η 
παγκόσμια κοινότητα εξαρτάται υγειονο-
μικά και πολιτικά από τη δυνατότητα πα-
ραγωγής, διάθεσης και κλινικής έρευνας 
αυτής της συγκεκριμένης φαρμακευτικής 
εταιρείας. 

Επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια του 
μήνα που μας πέρασε και κατά το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Απριλίου, βρισκόταν 
σε εξέλιξη ένας άγνωστος πόλεμος πίσω 
από τις διεθνείς υγειονομικές… κουίντες, 
μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών 
που νέμονται την παγκόσμια αγορά, με 
αντικείμενο την υγεία των πολιτών σε πα-
γκόσμιο επίπεδο η οποία απειλείται άμε-
σα από την Πανδημία.

Είναι προφανές, πώς το πρόβλημα εί-
ναι πολιτικό και είναι συλλογικό. Είναι 
προφανέστερο, πως χώρες ισχυρές όπως 
η Γερμανία διαδραμάτισαν πρωτεύοντα 
ρόλο σε αυτή τη διεθνή υγειονομική σύρ-
ραξη, συμπαρασύροντας και άλλες φίλιες 
χώρες σε αυτόν το… μακάβριο χορό με 
φόντο την Πανδημία. Είναι επίσης φανερό, 
πώς οι μεγάλες δυνάμεις της παγκόσμιας 
φαρμακευτικής παραγωγής προτίμησαν 
να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, παρά 
να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση 
του κοινού κινδύνου που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα.

Από την Τρίτη 13 Απριλίου η παγκό-
σμια κοινότητα αντιμετωπίζει πρό-
βλημα προμήθειας εμβολίων, αφού 
η Johnson and Johnson ανακοίνωσε πώς 
θα καθυστερήσει τις παραδόσεις σκευα-
σμάτων στη διεθνή αγορά λόγω της στά-
σης των ΗΠΑ και του φόβου πρόκλησης 
θρομβώσεων. 

Ήδη αντιμετωπίζεται τεράστιο πρόβλη-
μα σε όλες τις χώρες του κόσμου, διότι οι 
πολίτες αρνούνται να δεχθούν το εμβόλιο 
της AstraZeneca για τους γνωστούς λό-
γους. 
Για να μην εξωραΐζουμε τα πράγματα, η 

παγκόσμια κοινότητα έχει τεθεί σε καθε-
στώς μίας εξαιρετικά ιδιότυπης υγειονο-
μικής ομηρίας, όπου το πρόσταγμα και την 
πρωτοβουλία διατηρεί μία φαρμακευτική 
εταιρεία και όχι οι εκλεγμένες πολιτικές 
ηγεσίες των χωρών – κρατών. Το ζήτημα 
είναι σοβαρό και εν τέλει απολύτως πο-
λιτικό. Απαιτεί δε συλλογικές αποφάσεις 
και διεθνή συνεργασία για να επιλυθεί.  

© zougla.gr
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«Ξέσπασε» στο Λαύριο  
ο Παναθηναϊκός

Με ενδιαφέροντα παιχνίδια συνε-
χίστηκε την εβδομάδα που προη-

γήθηκε, το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ 
Ελλάδας.
Πρωτίστως, για την 21η αγωνιστική, 

αίσθηση προκάλεσε η ευρεία νίκη του 
Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με 
το πρωτοπόρο Λαύριο. Οι «πράσινοι» 
ξέσπασαν για τις αποτυχίες τους στην 
Ευρωλίγκα, «φορτώνοντας» τους φιλο-
ξενούμενους με... 105 πόντους στη νίκη 
τους με 36 πόντους διαφορά (105-69)!
Το Λαύριο, παρά την ήττα του, παραμέ-

νει στην κορυφή με +2 από τον Προμη-
θέα, με την ομάδα της Πάτρας να έχει 6 
συνεχόμενες νίκες, με τελευταία αυτήν 
επί της ΑΕΚ στο εξ αναβολής παιχνίδι της 
Τετάρτης 14/4. Με τη σειρά της, η Ένω-
ση υποχώρησε στην 3η θέση, εφόσον, 
εκτός από τον Προμηθέα, ηττήθηκε και 
στη Ρόδο από τον Κολοσσό, ενώ έχει 3 
συνεχόμενες ήττες και παίζει με τον Πα-
ναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική. 
Νίκη-ανάσα που τον έβαλε στην οκτά-

δα των πλέι-οφ πέτυχε ο Άρης επί του 
Ιωνικού, με την ομάδα της Νίκαιας να 
ανακοινώνει το «διαζύγιο» με τον Βαγ-
γέλη Αγγέλου, που θα συνεχίσει στον 
πάγκο της ΑΕΚ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
21η αγωνιστική 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΕΚ 79-72
ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 74-62
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ 105-69
ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 85-66
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 84-68
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 80-76

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

(15η αγ.) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΕΚ 80-78
(19η αγ.) ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ 105-77   
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

01] ΛΑΥΡΙΟ  37 
02] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 35 
03] ΑΕΚ   35 
04] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  34 
05] ΠΑΟΚ  32 
06] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  31 
07] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 29 
08] ΑΡΗΣ  28 
09] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 28 
10] ΗΡΑΚΛΗΣ  27 
11] ΛΑΡΙΣΑ  27 
12] ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  26 
 
• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΠΑΟΚ, ΗΡΑΚΛΗΣ  
   ΑΠΟ 20 ΑΓΩΝΕΣ 
• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 ΑΓΩΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (14η αγ.)
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (20η αγ.)
 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΛΑΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΟΚ 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
& ΣΚΟΡΕΡ

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10/4/2021) 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0
(56΄Μπαρμπαρούσης)
ΙΑΛΥΣΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-0 
(62΄πέν. Χατζησάββας)
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0
ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΝΙΚΗ Β. 0-0

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-2
(52΄, 54΄Πράντο)
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2-0 
(61΄, 79΄Πόζογλου)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 1-0 
(46΄ Παπαδημητρίου)
ΚΑΒΑΛΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 3-0
(47΄, 85΄Αδαμάκης, 49΄Στίκας)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0-0

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14/4/2021) 
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-3
(27΄πέν. Μπαρμπαρούσης - 33΄, 
45+1΄Τσιριγώτης, 53΄Ανδρέου)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ 3-0 
(55΄,72΄Ζαχαράκης, 68΄πέν. 
Γεωργακόπουλος)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2-0 
(34΄ Αναστασόπουλος, 85΄Κέρι)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΡΟΔΟΣ 2-3
(50΄ Καββαδίας, 54΄Μαρουκάκης 
- 17΄ Αρναρέλλης, 68΄Δελαπόρτας, 
71΄Βοργουντζής)
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1-1
(22΄ Κρουζ - 65΄πέν. Ερρίκος) 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 0-1
(68΄Παπαδημητρίου)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 2-2 
(3΄Καλογέρης, 94΄Παναγιώτου - 
36΄Κυβελίδης, 92΄Μπαμπέλης)
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-1 
(2΄, 57΄Σαραντίδης, 32΄Μπίκας - 
15΄πέν. Φράνκο)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 1-0
(86΄Ολαϊτάν)
ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ 3-2
(1΄Ποζατζίδης, 35΄Τόκα, 
54΄Παπαστεριανός - 23΄αυτ. 
Ποζατζίδης, 79΄Ορφανίδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 5 αγώνες)

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΚΑΛΑΜΑΤΑ  11 (5-0)
02] ΙΑΛΥΣΟΣ  10 (5-4)
03] ΕΠΙΣΚΟΠΗ  8 (4-2)
04] ΡΟΔΟΣ  7 (4-3)
05] ΚΑΛΛΙΘΕΑ  6 (7-5)
06] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020 6 (3-3)
07] ΑΙΓΑΛΕΩ  6 (4-7)
08] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 5 (1-3)
09] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  3 (3-5)
10] ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 3 (3-7)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ  12 (7-1)
02] ΚΑΒΑΛΑ  12 (9-4)
03] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 12 (6-2)
04] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 10 (6-2)
05] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  7 (4-4)
06] ΠΙΕΡΙΚΟΣ  7 (6-7)
07] ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  6 (4-4)
08] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2 (2-7)
09] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1 (2-6)
10] ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 (3-12)

CHAMPIONS LEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης, Μά-
ντσεστερ Σίτι, Παρί και 

Τσέλσι, είναι οι ομάδες που 
προκρίθηκαν στα ημιτελι-
κά του φετινού Τσάμπιονς 

Λιγκ.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώ-

νων αποδείχτηκαν καθοριστικά και κα-
μία από τις ηττημένες ομάδες δεν κατά-
φερε να τα ανατρέψει.
Στο Παρίσι, η Μπάγερν απλά πέτυχε 

μία νίκη γοήτρου, αν και είχε το χρόνο 
να σημειώσει ακόμα ένα τέρμα και να 
πάρει την πρόκριση, χωρίς όμως να το 
καταφέρει...
Στο Λονδίνο, η Τσέλσι κράτησε εύκολα 

το 0-2 του πρώτου αγώνα και η Πόρ-
το απλά σκόραρε στις καθυστερήσεις, 
παίρνοντας και αυτή μία νίκη γοήτρου.
Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ έβαλε δύ-

σκολα στην αρχή στη Σίτι, προηγήθηκε 
νωρίς και ήθελε ακόμα ένα τέρμα για 
την πρόκριση. Στην επανάληψη όμως 
οι Άγγλοι έβαλαν τα πράγματα στη... 
θέση τους, σκόραραν δύο φορές, και με 
ανατροπή πήραν 2η νίκη με το σκορ του 
πρώτου αγώνα.
Στο Λίβερπουλ τέλος, η Ρεάλ κράτησε 

εύκολα το... μαξιλάρι του πρώτου αγώ-
να (3-1), πήρε το 0-0 και την πρόκριση 
στα ημιτελικά του θεσμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ  
ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ 0-1 
(40΄Τσούπο-Μότινγκ) 
ΤΣΕΛΣΙ-ΠΟΡΤΟ 0-1 
(94΄Ταρέμι)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-2 
(15΄Μπέλινχαμ - 55΄πέν. Μαχρέζ, 
75΄Φοντέν)
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0-0

EUROPA LEAGUE

Η έκπληξη τελικά δεν έγινε 
στην Πράγα. Η Αρσεναλ 

μετά το 1-1 του πρώτου αγώ-
να σοβαρεύτηκε στον επανα-
ληπτικό, διέλυσε τη Σλάβια με  

0-4 και πήρε πανηγυρική πρόκριση για 
τα ημιτελικά του Europa League.
Οι Λονδρέζοι είχαν ένα εξάλεπτο ξέ-

σπασμα στο πρώτο ημίωρο του παι-
χνιδιού και «καθάρισαν» την υπόθεση 
πρόκριση. Ήδη στο 24΄ το σκορ ήταν 
0-3 ενώ της είχε ακυρωθεί και άλλο ένα 
τέρμα για οφσάιντ στο 14΄.
Μάντσεστερ Γ. και Βιγιαρεάλ δε δυ-

σκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι σε 
Γρανάδα και Ντιναμό Ζάγκρεμπ αντί-
στοιχα. Νίκησαν για 2η φορά τις αντι-
πάλους τους και προκρίθηκαν και αυτές 
στα ημιτελικά.
Την τετράδα συμπλήρωσε η Ρόμα, 

η οποία μετά τη νίκη της κόντρα στον 
Άγιαξ στο πρώτο παιχνίδι (1-2) είδε 
τους Ολλανδούς να προηγούνται στον 
επαναληπτικό, όμως ήταν πολύ σκληρή 
για να... πεθάνει, κατάφερε να ισοφα-
ρίσει και με το τελικό 1-1 να πάρει αυτή 
την πρόκριση. 
Να σημειωθεί ότι οι Ολλανδοί έφτα-

σαν σε σκορ πρόκρισης στο 56΄ όμως 
τελικά το γκολ ακυρώθηκε, διότι όπως 
φάνηκε στο ριπλέϊ είχε προηγηθεί φά-
ουλ σε παίκτη των γηπεδούχων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2-1 
(34΄Αλκασέρ, 43΄Μορένο - 74΄Όρσιτς) 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΓΡΑΝΑΔΑ 2-0 
(6΄Καβάνι, 90΄αυτ. Βαγιέχο)
ΡΟΜΑ-ΑΓΙΑΞ 1-1 
(72΄Ντζέκο - 49΄Μπρούμπεϊ) 
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ 0-4 
(18΄Πέπε, 21΄, 77΄Λακαζέτ, 24΄Σακά)

Τριπλή ισοβαθμία στο Βορρά, 
προβάδισμα για Καλαμάτα  
και Ιάλυσο στο Νότο 
Με δύο αγωνιστικές (εμβόλιμη την 

Τετάρτη 14/4) συνεχίστηκε το 
πρωτάθλημα της Football League την 
προηγούμενη εβδομάδα, με την Καλα-
μάτα και τον Ιάλυσο Ρόδου να έχουν πιά-
σει τις δύο προνομιούχες θέσεις της κο-
ρυφής στο Νότιο Όμιλο, ενώ στο Βορρά, 
η νίκη του Πανσερραϊκού στο ντέρμπι 
με τη Βέροια (με σκόρερ τον πρώην του 
Ολυμπιακού Νιγηριανό Ολαϊτάν στο 86΄)  
περιέπλεξε την κατάσταση, εφόσον πλέ-
ον τρεις ομάδες... συνωστίζονται στην 
κορυφή, ενώ από κοντά ακολουθούν και 
οι Σερραίοι. 
Ειδικότερα, στον όμιλο του Νότου, η 

Καλαμάτα, στηριζόμενη στην άμυνά 
της (σε 5 αγώνες μηδέν παθητικό) έχει 
πιάσει την κορυφή, έχοντας 4 βαθμούς 
στα 2 τελευταία της παιχνίδια, ενώ σε 
απόσταση 1 βαθμού ακολουθεί ο Ιάλυ-
σος Ρόδου, που έχασε την ευκαιρία να 
βρεθεί στην κορυφή, εφόσον ηττήθηκε 
απρόσμενα από τον ουραγό Ασπρόπυρ-
γο, που έκανε... σεφτέ στις νίκες.
Στον όμιλο του Βορρά, Βέροια και Κα-

βάλα γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, κι 
έτσι  τις δύο ομάδες «έπιασε» στην κο-
ρυφή ο Ολυμπιακός Βόλου που νίκησε 
για την 5η αγωνιστική με 0-1 ατην Αρι-
δαία τον Αλμωπό. Από κοντά και ο Παν-
σερραϊκός με τη νίκη του στο ντέρμπι 

με τη Βέροια. Αν και είναι νωρίς ακόμα, 
φαίνεται πάντως ότι μεταξύ αυτών των 
τεσσάρων ιστορικών ομάδων θα κριθούν 
οι δύο θέσεις ανόδου. 
Εκτός και στη συνέχεια... ξεμυτίσει κά-

ποια άλλη ομάδα (ίσως ο Πιερικός) που 
αυτή τη στιγμή πάντως δείχνει μια αστά-
θεια στην απόδοσή του. 
Όσο για το Νότιο όμιλο, ότι και να πει 

κανείς θα είναι παρακινδυνευμένο, εφό-
σον καμία ομάδα επί της ουσίας δε δεί-
χνει ιδιαίτερη σταθερότητα, απλά οι δύο 
πρωτοπόροι μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6η αγωνιστική 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 (10:00) 
 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΙΑΛΥΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 

ΡΟΔΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡ.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 
ΒΕΡΟΙΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑ-ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 

ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Ασταμάτητος  
ΙΩΝΙΚΌΣ 

«επτάψυχος»  
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ!

Το... βιολί του 
ο Ιωνικός! Η 

ομάδα της Νίκαιας 
επικράτησε με το 
εμφατικό 4-2 της 

Δόξας Δράμας, πέτυχε την 7η διαδοχική 
νίκη της και συνεχίζει στην κορυφή της 
βαθμολογίας. 
Πέντε βαθμούς πιο πίσω ο Λεβαδει-

ακός, που αποδείχτηκε επτάψυχος και 
πέρασε με 2-1 από την έδρα του Απόλ-
λωνα Λάρισας, σε ένα ματς με δραματι-
κό φινάλε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡ
20η αγωνιστική 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2
(89΄πέν. Χατζής -  
61΄, 92΄πέν. Μπιανκόνι)
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 4-2 
(5΄, 64΄Κάστρο, 23΄Ρόλε, 66΄Νιάσε - 
82΄, 92΄Κόντος)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4-0 
(9΄Κοντονάσιος, 32΄Μανουσάκης, 
92΄Πέιος, 94΄Κοκκίνης)
ΞΑΝΘΗ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2-0
(33΄ Γκαρσία, 57΄Σχρόιεν)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΧΑΝΙΑ 3-2
(13΄Κουσκουνάς, 33΄, 
96΄Αραβίδης - 32΄Βασιλόγιαννης, 
79΄Τριανταφυλλάκος)
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 1-0 
(52΄Ευθυμίου)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 20 αγώνες)

01] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 43 (32-17)
02] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38 (27-10)
03] ΞΑΝΘΗ  35 (18-9)
04] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ  32 (25-14)
05] ΧΑΝΙΑ  31 (15-11)
06] ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ  28 (18-15)
07] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 27 (15-21)
08] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 (12-14)
09] ΤΡΙΚΑΛΑ  23 (16-18)
10] ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 20 (16-32)
11] ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12 (16-30)
12] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 12 (11-30)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
21η αγωνιστική 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 
07:45|ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ
07:45|ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
07:45|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΞΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
07:45|ΧΑΝΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
07:45|ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΔΟΞΑ ΔΡ.
07:45|ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

Όλυμπιακός: Στέψη με νίκη 
στο «αιώνιο» ντέρμπι

Το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας 
του πανηγύρισε και μαθηματικά 

ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 3-1 
τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», 
για την τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της 
Superleague. 
Στην πρώιμη κατάκτηση του τίτλου συ-

νέβαλε και η νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη, 
που αύξησε τη διαφορά των «ερυθρο-
λεύκων» στο +22  από τους Θεσσαλονι-
κείς.

Άκης Τριανταφύλλου
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η «στέψη» έγινε με ανατροπή, καθώς 
οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο σκορ 
με πέναλτι του Μακέντα στο 31΄μετά 
από ανατροπή του από το Σεμέδο, όμως 
ο Χασάν με δύο γκολ (45΄+3΄, 72΄) και ο 
Μπρούμα στο 90΄+7΄ διαμόρφωσαν το 
τελικό σκορ. 
Ο Αιγύπτιος πήρε τη θέση του Μπα στο 

36΄ που τραυματίστηκε με συνέπεια ο 
Μαρτίνς να αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2.
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο 

Χολέμπας έβγαλε τη σέντρα από αριστε-
ρά, ο Χασάν πήρε την κεφαλιά και νίκησε 
το Διούδη για να κάνει το 1-1. 
Στο 72’ πέτυχε το γκολ που έγειρε την 

πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων ενώ 
προηγουμένως στο 66΄, ο Παναθηναϊκός 
είχε μείνει με δέκα παίκτες λόγω αποβο-
λής του Πούγγουρα.
Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Διού-

δης (που ήταν σε κακή μέρα) βγήκε στην 
επίθεση σε ένα κόρνερ, η μπάλα χάθηκε, 
ο Μπρούμα έφυγε στην κόντρα και σε 
κενή εστία έκανε το 3-1 για τον Ολυμπι-
ακό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μαρτίνς): Σα, Μπα 

(36΄ Χασάν), Παπασταθόπουλος, Σε-
μέδο, Aνδρούτσος, Χολέμπας, Εμβιλά, 
Μπουχαλάκης (68΄Καμαρά), Φορτού-
νης (68΄Μπρούμα), Μασούρας (90΄Ρέα-
μπτσιουκ), Ελ Αραμπί.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μπόλονι): Διούδης, 

Μολό, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ (46΄Αλε-
ξανδρόπουλος), Πούγγουρας, Βέλεθ, 

Μαουρίσιο (77΄Ιωαννίδης), Νιάς, Βιγι-
αφάνιες (84΄Καρλίτος), Χατζηγιοβάνης 
(79΄Αϊτόρ), Μακέντα (83΄Ενγκμπαγκοτό).

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» Η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ πήρε σπουδαίο «διπλό» στο 

«Κλεάνθης Βικελίδης», επικρατώντας με 
1-3 του Άρη και μπήκε ξανά στο παιχνί-
δι της δεύτερης θέσης, πιάνοντας στην 
τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ, που έμεινε στο 1-1 
στην Τρίπολη με τον Αστέρα. 
Παρά το γεγονός πως η ομάδα του Μα-

νόλο Χιμένεθ παρατάχθηκε με αρκετές 
απουσίες, αυτές δε φάνηκαν στον αγωνι-
στικό χώρο, καθώς απέναντι του βρέθη-
κε ο χειρότερος φετινός Άρης. Κάνοντας 
ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, όπου 
προηγήθηκε με 3-0, η Ένωση έβγαλε 
αντίδραση μετά τις ήττες από Ολυμπια-
κό και ΠΑΟΚ φτάνοντας έτσι στο -3 από 
τον Άρη. 

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
Στα πλέι άουτ, η Λάρισα πήρε «βαθιά 

ανάσα» στην υπόθεση παραμονή στην 
κατηγορία, με το εκτός έδρας 1-0 επί 
του Ατρόμητου. Η συγκεκριμένη ήταν 
η πρώτη νίκη των «βυσσινί» στην έδρα 
της ομάδας του Περιστερίου και με αυτή 
άφησαν τον Παναιτωλικό στην τελευταία 
θέση της βαθμολογίας, που ηττήθηκε 
στο Βόλο από την τοπική ομάδα με 3-1. 
Στη Ριζούπολη, Απόλλων Σμύρνης και 

ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι (0-0), με την «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» να απομακρύνεται από 
τις τελευταίες θέσεις, καθώς βρίσκεται 
πλέον στο +6 από τον ΟΦΗ. Από τη με-
ριά τους, οι Κρητικοί βρίσκονται στη 12η 
θέση με 24 βαθμούς και είναι στο +3 από 
τον Παναιτωλικό. 
Τέλος, στο τελευταίο παιχνίδι της αγω-

νιστικής, η Λαμία πέτυχε μεγάλη εκτός 
έδρας νίκη στα Γιάννινα και νιώθει με-
γαλύτερη σιγουριά όσον αφορά την πα-
ραμονή της. Για τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν 
η 2η συνεχόμενη ήττα με το ίδιο σκορ 
μάλιστα, μετά το 2-1 από τον ΟΦΗ στην 
Κρήτη.

PLAY-OFF & 
PLAY AOUT

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΚΟΡΕΡΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
PLAY-OUT

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-1
(3΄Ριένστρα, 13΄πέν. Μπουένο,  
42΄Μήτογλου - 36΄πέν. Βέργος)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ 0-0 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 0-1
(41΄Στίφλερ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
PLAY-OFF

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 1-3
(56΄Μαντσίνι - 12΄πέν. Τάνκοβιτς,  
29΄Βασιλαντωνόπουλος,  
37΄πέν. Ανσαριφάρντ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ 1-1
(65΄Μουνάφο - 56΄Σφιντέρσκι)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
(45+3΄, 72΄Χασάν, 97΄Μπρούμα -  
31΄πέν. Μακέντα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
PLAY-OUT

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1-2 
(10΄Μπρένερ - 47΄Τζανετόπουλος, 
82΄Ντέλετιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 29 αγώνες)

 PLAY-OFF
01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  76 (73-15)
02] ΑΡΗΣ   54 (37-20)
03] ΠΑΟΚ  51 (53-31)
04] ΑΕΚ   51 (46-38)
05] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 49 (36-24)
06] ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 44 (30-30)

 PLAY-OUT
07] ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ  38 (30-34)
08] ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34 (26-30)
09] ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  30 (20-40)
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  30 (27-38) 
11] ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29 (25-38)
12] ΟΦΗ  24 (24-44)
13] ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ  23 (22-43)
14] ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  21 (15-39)

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4η αγωνιστική

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OUT
08:00|ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
10:15|ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 
12:30|ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OFF
08:00|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ 
10:15|ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
12:30|ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021|PLAY-OUT
12:30|ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 

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

Την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε η τακτική συνεδρία-

ση των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΚΜΜ. Όπως συμβαίνει τους 
τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας, 
η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και 
την προσευχή, ο Πρόεδρος του ΔΣ, Δι-
ονύσης Μαρίνος πέρασε στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, ρωτώντας τον 
Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Ανδρέα Κριλή και 
τα μέλη, αν υπάρχει αλληλογραφία για 
να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ, 
ο οποίος αναφέρθηκε σε τρεις εισερ-
χόμενες επιστολές. Η πρώτη ήταν η 
πρόσκληση από το Canada-Hellenic 
Republic Parliamentary Friendship 
Group στον διαδικτυακό εορτασμό της 
επετείου των 200 χρόνων από την Ελ-
ληνική Επανάσταση, παρουσία των 
Πρωθυπουργών του Καναδά και της 
Ελλάδας, Justin Trudeau και Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Η δεύτερη επιστολή ήταν 
ο χαιρετισμός του Ύπατου Αρμοστή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη 
Φιλίππου, με αφορμή την επέτειο της 
25ης Μαρτίου. Η τρίτη επιστολή, ήταν 
πρόσκληση του κ. Χρήστου Σύρρου σε 
διαδικτυακή συνάντηση με τα μέλη του 
ΔΣ.

Στη συνέχεια ο κ. Κριλής αναφέρθηκε 
στις εξερχόμενες επιστολές του τελευ-
ταίου μήνα. Συγκεκριμένα, στη συγχα-
ρητήρια επιστολή που έστειλε στον κ. 
Νίκο Καταλιφό, με αφορμή την ανάλη-
ψη των νέων του καθηκόντων ως Γε-
νικός Διευθυντής του English Montreal 
School Board. Ο Πρόεδρος απέστειλε, 
επίσης, επιστολή στον Πρωθυπουρ-
γό του Κεμπέκ François Legault, με 
αφορμή τη μείωση του αριθμού πι-
στών στους Ι. Ναούς μας από 250 σε 
25 άτομα, λόγω της πανδημίας. Τέλος, 
ο Πρόεδρος Ανδρέας Κριλής έστειλε 
επιστολές για το ίδιο θέμα στους ιερείς 
μας. 

Αναφορά Προέδρου

Στην αναφορά του Προέδρου, ο κ. Κρι-
λής ξεκίνησε, καλωσορίζοντας το νέο 
μέλος του ΔΣ, Γιώργο Κανελλάκη και 
του ευχήθηκε «σιδεροκέφαλος». Ακο-
λούθως, αναφέρθηκε στον εορτασμό 
της 25ης Μαρτίου. «Παρά τις τεράστιες 
δυσκολίες και τους περιορισμούς της 
πανδημίας, η Κοινότητά μας, σε συ-
νεργασία με τους διάφορους φορείς και 
οργανισμούς κατάφερε να επιδείξει την 
περήφανη παροικία μας», είπε ο Πρό-

εδρος. «Για πάνω από έναν χρόνο, 
δουλέψαμε σκληρά, μαζί με τον Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδας στο Μοντρεάλ 
Μιχάλη Γαβριηλίδη και θα συνεχίσου-
με στη διοργάνωση πολλών ακόμη 
εκδηλώσεων, για την επέτειο των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης, μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς», πρόσθεσε ο κ. Κριλής. 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε, επίσης, 
στην επιστολή που απέστειλε, μαζί 
με άλλους φορείς, στον Πρωθυπουρ-
γό του Καναδά για τον φωτισμό των 
γεφυρών Samuel de Champlain και 
Jacques Cartier, στα χρώματα της ελ-
ληνικής σημαίας, ανήμερα της 25ης 
Μαρτίου. «Το ευχάριστο νέο το έλαβα 
την τελευταία στιγμή», είπε ο κ. Κριλής, 
ο οποίος στη συνέχεια ευχαρίστησε 
όλους όσοι βοήθησαν στις διάφορες 
εκδηλώσεις και μας έκαναν υπερήφα-
νους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους 
ομοσπονδιακούς βουλευτές καθώς και 
στους δημοτικούς φορείς. Αναφέρθη-
κε στην ύψωση της σημαίας και στην 
τιμητική εκδήλωση στο Laval, στην 
ύψωση της σημαίας στο Roxboro, στο 
Cote St. Luc και στο Μοντρεάλ. Τέλος, 
ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη 
του θεάτρου Rialto, το οποίο φωτίστη-
κε, επίσης, στα χρώματα της γαλανό-
λευκης. «Ετοιμάζουμε πολλές ακόμη 
εκδηλώσεις. Θα πρέπει να είμαστε 
όλοι υπερήφανοι», πρόσθεσε ο Πρό-
εδρος.  

Ο κ. Κριλής ολοκλήρωσε την αναφο-
ρά του ενημερώνοντας το ΔΣ σχετικά 
με τη νέα ερανική καμπάνια, έναν νέο 
«Μαραθώνιο» της Επιτροπής Εράνου 
της ΕΚΜΜ, σε συνεργασία με όλα τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Αναφορά Ταμία

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Ταμίας 
της Κοινότητας Βούλα Νεοφώτιστου, η 
οποία ενημέρωσε το ΔΣ ότι το τμήμα 
της συνεχίζει, σταθερά, την ανάλυση 
των κρατικών επιχορηγήσεων, ώστε 
όταν αυτές είναι διαθέσιμες, η ΕΚΜΜ 
να κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις. Η  
Ταμίας ανέφερε, ακόμη,  πως πρόσφα-
τα παραιτήθηκε ο Οικονομικός Διευθυ-
ντής του οργανισμού. Τα καθήκοντά 
του έχει αναλάβει προσωρινά το λο-
γιστήριο της Κοινότητας. Για την ώρα, 
δεν θα αναζητηθεί αντικαταστάτης, κα-
θώς προέχει η κάλυψη της θέσης του 
Εκτελεστικού Διευθυντή. Τέλος, η Κα 
Νεοφώτιστου ενημέρωσε, πως όλες οι 
μισθολογικές κρατήσεις πληρώνονται 
κανονικά.

Αναφορά Γραμματέων

Στην αναφορά της, η Γραμματέας Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού Άννα Δημητροκάλη, αφού 
ενημέρωσε για θέματα στρατηγικής 
του χαρτοφυλακίου της, πρόσθεσε 
πως αυτή την περίοδο εξετάζει προ-
σφορές για την απόκτηση προγράμ-
ματος CRM, για την ενοποίηση και 
αξιοποίηση δεδομένων, με σκοπό την 
υποστήριξη της αύξησης εσόδων στο 
τμήμα μελών. Τέλος, ανέφερε, ότι κα-
θώς το οικονομικό έτος των Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών λήγει στις 31 Μαρτίου, 
ήδη το λογιστήριο ετοιμάζει τον σχετικό 
απολογισμό. 

Ο Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας 
και Προμηθειών Αχιλλέας Νικόπουλος 
ανέφερε πως, σε γενικές γραμμές, το 
κόστος των υλικών κατασκευής έχει 
αυξηθεί σημαντικά κατά το τελευταίο 
έτος. Από μήνα σε μήνα, βλέπουμε 
διπλασιασμό και τριπλασιασμό του 
κόστους ορισμένων προϊόντων ξύ-
λου. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει 
να γνωρίζουμε και να λάβουμε υπόψη 
μας, καθώς θα πρέπει να ζητήσουμε 
προσφορές για διάφορα μελλοντικά 
μεγάλα έργα. Ο κ. Νικόπουλος πρόθε-
σε, πως θα προσπαθήσουμε να προ-
χωρήσουμε σε επισκευές στη στέγη 
του Κοινοτικού Κέντρου. Έχουμε ήδη 
την προσφορά της εταιρίας Toitures 
Hogue, που έχει εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση. Μόλις έχουμε πληροφορί-
ες για την εγκυρότητα της προσφοράς 
και του χρονοδιαγράμματος, θα ενημε-
ρώσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γραμ-
ματέας Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης 
Κατσαούνης, ο οποίος ευχαρίστησε 
όλα τα μέσα ενημέρωσης για τη φιλο-
ξενία των επετειακών εκδηλώσεων της 
ΕΚΜΜ για την 25η Μαρτίου. Αναφέρ-
θηκε στο εορταστικό τεύχος του ενημε-
ρωτικού δελτίου “Τα Νέα της ΕΚΜΜ” 
που ήταν, επίσης, αφιερωμένο στις 
εκδηλώσεις της Εθνικής μας Ανεξαρτη-
σίας. Πρόσθεσε, ότι το παρόν τεύχος 
είναι αφιερωμένο στις Επιτροπές Γο-
νέων, τους συνεργάτες μας στην επι-
τυχία του Σχολείου “Σωκράτης-Δημο-
σθένης”, ενώ τη Μεγάλη Εβδομάδα θα 
κυκλοφορήσει η πασχαλινή έκδοση. 
Τέλος, αναφέρθηκε στην προετοιμασία 
της εκδήλωσης “Promenade grecque” 
(Ελληνικός περίπατος). Πρόκειται για 
τον στολισμό δέντρων σε διάφορα 
πάρκα της πόλης, με μηνύματα για την 
Ελλάδα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της 
ΕΚΜΜ και Γραμματέας Μάρκετινγκ 
Κωνσταντίνα Καρβελά, ενημέρωσε 
πως οι εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν την 25η Μαρτίου ήταν μόνο 
η αρχή. Σκοπός των 200 χρόνων της 
εθνικής μας επετείου, είναι να μοιρα-
στούμε την Ελλάδα με όλο τον κόσμο. 
Στο πλαίσιο αυτό, μελετούμε τη διορ-
γάνωση ενός αγώνα δρόμου 200 χι-
λιομέτρων, “200 χιλιόμετρα για τα 200 
χρόνια”. Παράλληλα, σε συνεργασία 
με το Αθλητικό Τμήμα, σχεδιάζουμε 
ποδηλατοδρομία αντίστοιχης απόστα-
σης. Η Κα Καρβελά πρόσθεσε, πως 
στα κτίρια των εκκλησιών μας έχουν 
αναρτηθεί σε μεγάλα πανό, διάσημοι 
ιστορικοί πίνακες που απεικονίζουν 
σημαντικές στιγμές από την Ελληνική 
Επανάσταση. Τέλος, ολοκλήρωσε την 
αναφορά της, μιλώντας για δύο επερ-
χόμενες ενημερωτικές καμπάνιες, των 
καλοκαιρινών κατασκηνώσεων και των 
σχολείων Συμπληρωματικής Εκπαί-
δευσης της ΕΚΜΜ. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Λαβάλ, Διονύσης 
Μαρίνος, ενημέρωσε για τα γεύματα 
σε πακέτο, που ετοιμάζουν και οι δύο 
Ι. Ναοί της περιοχής, για την Κυριακή 
των Βαΐων. 

Στην αναφορά της, η Αντιπρόεδρος της 
ΕΚΜΜ και Γραμματέας Εκπαίδευσης 
Τασία Τσαούση ενημέρωσε πως, το 
τελευταίο διάστημα, δεν έχει υπάρξει 
κρούσμα κορονοϊού σε κανένα παράρ-
τημα και σε καμία τάξη του σχολείου 
μας. Η Κα Τσαούση συνεχάρη τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των 
σχολείων, για την εξαιρετική δουλειά 
που παρουσίασαν στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων της 25ης Μαρτίου. Ακολού-
θως, σημείωσε πως φέτος είναι πρώτη 
χρονιά αποφοίτησης μαθητών από το 
Γυμνάσιο μας και ήδη προετοιμάζεται 
η τελετή αποφοίτησης. 

Η Γραμματέας Εκπαίδευσης έκλεισε 
την αναφορά της, ενημερώνοντας πως 
τα μαθήματα των σχολείων Συμπλη-
ρωματικής Εκπαίδευσης θα συνεχι-
στούν μέχρι το τέλος της χρονιάς δια-
δικτυακά. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται 
σχέδιο προσέγγισης σε άλλες ελληνι-
κές κοινότητες ανά τον κόσμο, για την 
προσφορά μαθημάτων από τα σχολεία 
μας, μέσω διαδικτύου.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με ερω-
τήσεις μελών του ΔΣ και των εκπροσώ-
πων των τοπικών μέσων ενημέρωσης. 
Η επόμενη τακτική συνεδρίαση προ-
γραμματίστηκε για τις 11 Μαΐου 2021.

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

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Πρόσκληση σε 
«Γεύμα Μακαρονάδας»

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

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

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

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

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

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

Mε αγάπη Χριστού και τις ευλογίες 
του π. Βίκτωρος Τσέκερη

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

Αγαπητοί συμπάροικοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Για μια ακόμα φορά θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας 
ευχαριστήρια σε όλη την Παροικία και ιδιαιτέρως σε όσους μας 
σκέπτονται και ενισχύουν ηθικά και υλικά τις προσπάθειές μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα Παροικιακά Ενημερωτικά μέσα, 
και όλο το πρόθυμο προσωπικό τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Παροικιακούς 
συλλόγους, και τα Διοικητικά τους Συμβούλια που πρόθυμα μας 
συμπαραστάθηκαν και μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχόμεθα, Υγεία, Αγάπη, και πολύ υπομονή, για τις δύσκολες 
στιγμές που διερχόμεθα.
Ας μετανοήσουμε από καρδιάς και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε και 
αυτή η πληγή της πανδημίας που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα να 
περάσει.
Οι δωρεές από το περίσσευμα της αγάπης σας έφτασαν τις $7.000 
(επτά)  χιλιάδες δολάρια. 
Όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες και η κάθε ηθική και μικρή ή 
μεγάλη οικονομική συμπαράστασή σας, είναι απαραίτητα για να 
ολοκληρώσουμε την Εκκλησία μας και μέσω αυτής να συνεχίσουμε 
το πνευματικό μας έργο, όπως επί τόσα χρόνια παρείχε ο Ιερός Ναός 
Αγίας της του Θεού Σοφίας.
Ως εκ τούτου,  οι  προσπάθειές μας συνεχίζονται. 
Γι’ αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε και εσείς να ενισχύσετε:

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

*Είτε στέλνοντας την προσφορά σας στην διεύθυνση:
EGLISE STE-SOPHIE DE DIEU C.P. 73 BP SAINT-DOMINIQUE, MONTREAL 
QC. H2S 3K6

*Είτε μέσω e-transfer για δωρεές στο: agiasofiamontreal@gmail.com
Για κάθε πληροφορία, ή τον τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειάς 
μας, τηλεφωνήστε στον αριθμό: 514-744-4576 και ζητείστε την κα 
Δήμητρα.
Σας ευχόμαστε, με το καλό να περάσουμε το στάδιο του αγώνα κατά 
την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έρχεται και με το καλό 
και με πίστη να αξιωθούμε να εορτάσουμε  τα πάθη τα σεπτά και την 
λαμπροφόρο Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού.

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

Άνακοίνωση Επιτροπής Άνοικοδόμησης
Του Ιερού Ναού Άγίας 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

 





 

 
 
                               

 
 

4865 Chemin du Souvenir, Laval, (Québec),  H7W 1E1  •  Tél.: (450) 973-3773  •   
Fax.: (450) 973-3754 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Ιερου Ναου Τιμίου Σταυρού Λαβάλ, 
όπως κάθε χρόνο και εφέτος την Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου θα προσφερει 
το καθιερωμένο παραδοσιακό γεύμα. Λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
Επαρχίας για τον Κορονοϊό θα προσφερθεί σε πακέτο και θα περιλαμβάνει : 
 

Ψάρι, ρύζι, σκορδαλιά, παντζάρια, νηστίσιμη σπανακόπιτα, 
σαλάτα ψωμί και νηστίσιμη μηλόπιτα 

Τιμή πακέτου: $25 
 

Οι παραλαβές  των γευμάτων θα γίνουν την Κυριακή 25 Απρίλιου 
11:00 έως 13:30, από την Εκκλησια μας 

4865 chemin du Souvenir Laval, QC 
 

Τα έσοδα θα διατεθούν  για την συντήρηση του Ιερου μας Ναου. 
Τηλεφωνείστε εγκαίρως στο  

450- 686 8207 η  450-973-3773 
 
 
Εκ των προτέρων  θερμά σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και υποστήριξή σας. 
Ολοψύχως σας ευχόμεθα να συνεορτάσουμε τα σωτήρια πάθη του Θεανθρώπου και την 
κοσμοσωτήρια Ανάστασή του. 
 
Ο Επίσκοπος  
Ο Κεράμων Βαρθολομαίος Αρχιερατικώς Προϊστάμενος  
Η Φιλόπτωχος Αδελφοτης 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή και οι εθελοντές του Ιερου Ναου. 
  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΝΑΔΑ 
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA 

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 

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 
_______________________________________________________ 

                              

3780 Chemin du Souvenir, Laval, (Quebec) H7V 1Y3 – Telephone: (450) 973-3480  Fax: (450) 973-1326 

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 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΈΥΜΑ 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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LA DI ES  P HIL O PT O C HO S S O CIETY 

SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 
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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 

 
 
 



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  16 Απριλιου, 2021 / April 16, 2021  •  3130  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  16 Απριλιου, 2021 / April 16, 2021

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

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

ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΕΙΟ

BLYTHE BERNIER 

Ιωάννα Πλαΐτης

	 			Στις	δύσκολες	στιγμές	, 
	 	πάντα	δίπλα	σας

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

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

IEΡA ΜΝΗΜΌΣΥΝA
450.978.9999   •   info@newsfirst.ca

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 
στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου 

(7700 Avenue de l’ Epee, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως  

της ψυχής του αείμνηστου πατέρα, παππού και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
[ΤΖΙΜΗΣ]  
ΒΕΛΩΝΑΣ

(ετών 74, από Κλειτορία/Μαζέϊκα 
Καλαβρύτων Αχαΐας)

Τα παιδιά του: 
Τάσος και Μαρία

Τζοάννα και Έκτορας

Τα εγγόνια  του: 
Κωνσταντίνα και Ειρήνη

Κωνσταντίνα και Δημήτριος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι συγγενείς, 
στον Καναδά, την Ελλάδα 

και την Αυστραλία

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021

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

τελείτε διετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως τής 

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΛΙΝΑΡΔΟΥ 
(από τη Βαλύρα Μεσσηνίας)

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

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)

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 

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

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Γολέμι Ναυπάκτου, ετών 93)

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

 Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021
 στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
(4865 Chemin du Souvenir, Laval) 

τελείτε Δεκαετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (HARRY) 
ΑΓΓΕΛΟΥ

(από Ριζά, Σπάρτης Λακωνίας) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Το Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal), 

τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

(από Καστοριά, ετών 86) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΤΕΣΣΑΡΑΚΌΝΘΗΜΕΡΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021

στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
(777 Rue Saint-Roch, Montreal)

τελείτε Ετήσιο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ 

(από Φοινίκη Μεσσηνίας) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021
στον Ιερό Ναό της  Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΙΡΗ 
(από Πλατύ Μεσσηνίας) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021

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

τελείτε Εξάμηνο Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΛΑΐΤΗ

(από Τσαγκαράκη Ηρακλείου Κρήτης) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 

στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 
 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗ

(από Πάκια Λακωνίας) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 18 Απριλίου 2021
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 

ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(από Ανδραβίδα Ηλείας) 

Σύμφωνα με τα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα

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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Our family...caring for yours

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

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

Complexe Funéraire
Στέφανος Σβουρένος

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ...

Εδώ και ένα χρόνο, 13 Απριλίου 2020, 
έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τσου-

τσάνης, ο άνθρωπος που σαν μαθητής 
γυμνασίου έσωσε, με κίνδυνο της ζωής 
του, τα οστά του Θεοδώρου Κολοκοτρώ-
νη, από την εκδικητική μανία του κατοχι-
κού διοικητή της Τρίπολης, του διαβόητου 
μελανοχίτωνα συνταγματάρχη Φεστούτσι.
«Τη νύχτα της 25ης Μαρτίου του 1942 

ακούσαμε δυνατά χτυπήματα στην πόρτα 
του σπιτιού μας και πεταχτήκαμε από τα 
κρεβάτια μας. Έξω έπεφτε τρομερή βροχή 
και αυτό μεγάλωνε την αγωνία μας. Έτρε-
ξα και κοίταξα να δω ποιος είναι. Ήταν 
ένας υπάλληλος του δημαρχείου, τρομαγ-
μένος και λαχανιασμένος. «Γιώργο, πες 
στον κύριο δήμαρχο ότι οι Ιταλοί σπάσανε 
την κρύπτη που φυλάμε τα κόκκαλα του 
Κολοκοτρώνη και τα σκόρπισαν στις λά-
σπες», μου είπε με φωνή που έτρεμε. 
Το σπίτι του υπαλλήλου ήταν δίπλα στο 

ηρώο των αγωνιστών του 1821 και είδε με 
τα μάτια του τη βεβήλωση. Αψήφησε τη 
νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας 
με κίνδυνο της ζωής του και έτρεξε να το 
πει στον πατέρα μου.
Ο 13χρονος Γιώργος ήταν γιος του δη-

μάρχου της Τρίπολης Γιάννη Τσουτσάνη, 
ο οποίος δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με 
την ιταλική φρουρά της πόλης. Εκείνη τη 
μέρα οι Ιταλοί είχαν εξοργιστεί, επειδή ο 
δήμαρχος τόλμησε να γιορτάσει την επέ-
τειο της 25ης Μαρτίου, παρά την αυστηρή 
απαγόρευσή τους. Σε αντίποινα, σκόρπι-

σαν τα οστά του Γέρου, που βρίσκονταν 
στη βάση του ηρώου. 

Γνώριζαν την ευαισθησία των Τριπολι-
τσιωτών με τον Κολοκοτρώνη και ήθελαν 
να τους πληγώσουν στο πιο ευαίσθητο 
σημείο. Ο Γιωργάκης δεν περίμενε καν να 
τελειώσει τη φράση του ο υπάλληλος και 
έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα του πατέρα 
του και του λέει: «Μπαμπά, οι Ιταλοί πέ-
ταξαν τα οστά του Γέρου και θα τα φάνε 
τα σκυλιά».

Ο δήμαρχος πετάχτηκε αμέσως όρθιος 
σαν ελατήριο και έτρεξε να φύγει. «Θάρ-
θω κι εγώ μαζί σου», είπε ο Γιώργος. «Κά-
τσε, θα κινδυνέψεις», απάντησε ο πατέ-
ρας του. Τον παράκουσε, όμως, και έτρεξε 
από πίσω του. Πήρε κι ένα άδειο τσουβα-
λάκι από ζάχαρη μαζί του. «Εδώ θα βά-
λουμε τα κόκκαλα μπαμπά». «Εντάξει. Θα 
πηγαίνω εγώ μπροστά κι εσύ θα πιάνεσαι 
από το παλτό μου».

ΜΕ ΚΙΝΔΎΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΎΣ
Το σκοτάδι ήταν απόλυτο και δε βλέπανε 

τη μύτη τους. Έκαναν ένα μεγάλο κύκλο 
ψηλαφίζοντας σαν τυφλοί τα κτίρια, μέχρι 
να τρυπώσουν στο πάρκο. Δεν υπήρχαν 
πεζοδρόμια και δεν ξέρανε πού να πα-
τήσουν. Απέφυγαν να βγουν στο ξέφωτο 
της πλατείας Άρεως και περπατούσα-
νε ανάμεσα στα πυκνά δέντρα που τους 
έγδερναν. Μόλις φτάσανε στη μαρμάρινη 
βρύση απέναντι από το ηρώο, ο δήμαρ-
χος σωριάστηκε σχεδόν κάτω εξαντλημέ-

νος και παγωμένος από την άγρια βροχή, 
που δε σταμάτησε ούτε λεπτό να πέφτει. 
Ο Γιωργάκης τότε πετάχτηκε με ένα σάλτο 
απέναντι στο ηρώο και γονάτισε μέσα στις 
λάσπες ψαχουλεύοντας για κάτι σκληρό. 
Βρήκε 4-5 κόκκαλα και τα έβαλε στο τσου-
βαλάκι. «Έλα, έλα γρήγορα, θα μας σκο-
τώσουν», φώναζε ο δήμαρχος με πνιχτή 
φωνή από απέναντι. Γύρισαν από τον ίδιο 
δρόμο και έκρυψαν τα κόκκαλα στο σπίτι 
τους. Ήταν λασπωμένοι, γδαρμένοι, βρεγ-
μένοι μέχρι το κόκκαλο και «πεθαμένοι» 
από την κούραση.

Όταν ξημέρωσε και επετράπη πάλι η κυ-
κλοφορία, ο Γιώργος ξαναπήγε μόνος του 
στο ηρώο και περιμάζεψε άλλα 3-4 κοκα-
λάκια.
Αγόρασε, επίσης, από ένα κατάστημα 

μια κλειδαριά και παρήγγειλε δύο και-
νούργια πορτάκια, όμοια με εκείνα που 
έσπασαν οι Ιταλοί στο οστεοφυλάκιο.

Μετά από λίγες μέρες, αφού ο δήμαρχος 
με το γιο του έπλυναν και αρωμάτισαν 
τα κόκαλα του Γέρου τα μετέφεραν στην 
κρύπτη τους, την οποία σφράγισαν με τα 
νέα πορτάκια και την καινούργια κλειδα-
ριά. Στο τέλος, ο Γιώργος έτριψε όλο το 
μνημείο γύρω γύρω με γυαλόχαρτο και το 
έκανε να λάμπει.
Την επόμενη μέρα οι Ιταλοί απείλησαν το 

δήμαρχο ότι θα τον κρεμάσουν στον πλά-
τανο στην κεντρική πλατεία, αλλά αυτός 
δεν πτοήθηκε, παρόλο που είχε τέσσερα 
παιδιά.

Ο Ιταλός στρατιωτικός διοικητής, ονομα-
ζόμενος Φεστούτσι, έτρεφε μίσος για τον 
πατριώτη δήμαρχο και μια άλλη φορά τον 
είχε χαστουκίσει δημοσίως έξω από το δη-
μαρχείο. Ο δήμαρχος τότε είχε αντιδράσει, 
λέγοντάς του: «Φεστούτσι, δεν κρίθηκε 
ακόμα ο πόλεμος και πρόσεξε καλά γιατί 
προβλέπω ότι θα έρθει η μέρα που θα ζη-
τήσεις άσυλο στο σπίτι μου».

ΆΝ ΧΡΕΙΆΣΤΕΙ ΘΆ ΜΆΣ ΞΆΝΆΣΩΣΕΙ!!!
Ο Γιώργος Τσουτσάνης εξελίχτηκε σε 

δεινό έμπορο. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και 
ταξίδεψε στις άκρες της γης όχι μόνο για 
να παραγγείλει εμπορεύματα, αλλά και 
για να γνωρίσει τον κόσμο. Στα μακρινά 
ταξίδια του, συνέλεξε σπάνια αντικείμενα 
και έργα τέχνης, τα οποία εκθέτει δωρεάν 
σε δικό του εκθεσιακό χώρο στο Λουτρά-
κι Κορινθίας, όπου διέμενε τα τελευταία 
χρόνια με την οικογένειά του.
Το περιστατικό με τα οστά του Γέρου έχει 

καρφωθεί ανεξίτηλα στο μυαλό του και 
δεν το ξέχασε ποτέ. Μέχρι την τελευταία 
στιγμή της ζωής αναφερόταν στον Κολο-
κοτρώνη σε ενεστώτα χρόνο, σα να είναι 
ζωντανός. «Ο Γέρος δεν πέθανε, αλλά κοι-
μάται στο ηρώο, αν χρειαστεί θα ξυπνήσει 
και θα ξαναρματωθεί για να μας ξανασώ-
σει. Εφόσον υπάρχει έστω κι ένα κοκαλάκι 
του εκεί, δεν πρέπει να ανησυχούμε…».
*Έυχαριστούμε τον Πάπα Νικόλα  
της Παναγίτσας που μας έστειλε  
το κείμενο

ΓΈΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ) ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ [1931–2020]

Ο άνθρωπος που 
έσωσε τα οστά του 
Κολοκοτρώνη από τους 
Ιταλούς φασίστες!
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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 9 / 4 / 2 0 2 1  –  2 5 / 4 / 2 0 2 1

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
793

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 792

16 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Απομακρύνετε από τη ζωή 
σας έναν κακό εθισμό, μια για πάντα. 
Μην εθελοτυφλείτε στη ζωή, η άρνηση 
της πραγματικότητας θα σας οδηγήσει 
στο χάος. Με τον Άρη στον Καρκίνο και 
στον ασαφή δωδέκατο οίκο σας, σκέ-
φτεστε πολύ και ψάχνετε να βρείτε ένα 
δρόμο διαφυγής.

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή 
για ξεκινήσετε ένα έργο ανακαίνισης σπι-
τιού ή την αγοραπωλησία ενός ακινήτου. 
Σίγουρα, θα μπορούσατε να καταλήξετε να 
ξοδεύετε από τις αποταμιεύσεις σας για 
επισκευές στο σπίτι σας και αυτό μπορεί 
να γίνει αγχωτικό. Αλλά η αλλαγή κρίνεται 
απαραίτητη, ακόμα κι αν σημαίνει να στε-
ρηθείτε κάποια χρήματα.

Κινηθείτε με βάση το ένστικτό 
σας και να είστε λιγότερο επιθετικοί και 
όχι καθοδηγούμενοι από το εγώ. Αλλά 
και πάλι, δεν μπορείτε πραγματικά να συ-
γκρατήσετε τις απόψεις σας τώρα. Αρκεί 
να σας πει κάποιος κάτι που δε σας αρέσει 
για να αντεπιτεθείτε. Κατάλληλη στιγμή 
για να ξεκινήσετε οτιδήποτε πρωτοπορια-
κό στο διαδίκτυο. 

Ένα απρόσεκτο λάθος αρκεί, 
για να καταστρέψει τα  καλύτερα σχέ-
διά σας. Προτού ξεκινήσετε μια νέα 
φιλία ή ενσωματωθείτε σε μια νέα 
ομάδα, κάντε μια ενδελεχή έρευνα σε 
ό,τι έχετε επιλέξει και δώστε στον εαυ-
τό σας χρόνο για να δει αν υποβόσκει 
αθέμιτος ανταγωνισμός.

Σκεφτείτε τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε 
αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες και 
ισορροπημένες σχέσεις. Και για να το 
πετύχετε αυτό, απαιτείται συμβιβασμός 
και διπλωματία. Έχοντας έναν κοινό σκο-
πό διπλασιάζεται η δύναμη να πετύχετε, 
έτσι αξίζει να αγωνιστείτε για να βελτιώ-
σετε την επικοινωνία μεταξύ σας.

Έχετε τη δύναμη αλλά και την 
ευφυΐα να απαλλαγείτε από την οικονο-
μική δυσπραγία χάρη στη διαίσθησή σας 
αλλά και τη βοήθεια των αγαπημένων σας 
προσώπων, καθώς επίσης και με την αρω-
γή του Άρη στον Καρκίνο και στο δεύτερο 
οίκο σας, των οικονομικών σας. Προσέξτε 
μη φτάσετε σε ακρότητες, όσον αφορά τα 
έξοδα.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις 
εξαιρετικές κοινωνικές σας δεξιότητες, 
να αφοπλίσετε με τη γοητεία σας και τη 
διπλωματία σας, ενώ η αποφασιστικότη-
τα του Άρη θα σας οδηγήσει στη δράση 
και θα σας εξασφαλίσει ένα επιτυχημένο 
αποτέλεσμα. Μη χάσετε την ευκαιρία να 
λάβετε τη βοήθεια κάποιου κοντινού σας 
προσώπου… 

Όσο κι αν δεν το θέλετε, ίσως 
χρειαστεί να εργαστείτε σύμφωνα με 
το υπάρχον σύστημα και να βάλετε 
νερό στο κρασί σας για να μη χαρακτη-
ριστείτε… επαναστάτης χωρίς αιτία, 
ειδικά αν καταλήξετε να εξοργίσετε 
έναν προϊστάμενο που διαφορετικά 
θα ήταν στο πλευρό σας. 

Δύναμη, πάθος και μια μαχη-
τική γοητεία σας χαρίζει ο Άρης στο ζώ-
διό σας, με ανανεωμένη ενέργεια είστε 
έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο και 
να μοιραστείτε τον εαυτό σας με ένα ευ-
ρύτερο κοινό. Αλλά ο κόκκινος πλανήτης 
μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος, πί-
εση και προστριβές. 

Σίγουρα όλοι αγαπούν και εκτι-
μούν κάποιον που λέει την αλήθεια, 
ωστόσο, πρέπει να επεξεργαστείτε τα 
λόγια σας προσεκτικά. Άλλο πράγμα εί-
ναι να είστε ειλικρινείς και άλλο αγενείς. 
Δε χρειάζεται να κάψετε γέφυρες ή να 
κάνετε τους άλλους να κλαίνε. Εάν κατα-
λάβετε το λάθος σας, πρέπει να ζητήσετε 
συγγνώμη.

Ξέρετε τι αξίζετε και οι άλλοι το 
γνωρίζουν επίσης. Κάντε μια προσπά-
θεια να εκδηλώσετε την ευγνωμοσύνη 
σας και τη γενναιοδωρία σας στους αν-
θρώπους που κάνουν τη ζωή σας καλύ-
τερη. Δεν είναι μόνο καλό κάρμα για σας 
αλλά με αυτόν τον τρόπο τους δείχνετε 
επίσης ότι εκτιμάτε τη φροντίδα τους. 

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

Μια ενεργητική γυναίκα μπορεί 
να σας ανοίξει κάποιες πόρτες ή απλά 
να σας εμπνεύσει να ζήσετε και να ερ-
γαστείτε πιο άνετα, στηριζόμενοι στον 
αυθεντικό συναισθηματικό εαυτό σας. 
Αν θέλετε να αλλάξετε επαγγελματική 
αρένα, ίσως εργαστείτε με οικογένειες, 
γυναίκες ή την εσωτερική διακόσμηση.

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

1821: Ο πλοίαρχος Νικόλαος Παπαδόπουλος 
– Σκλάβος από την Κεφαλλονιά περισυλλέγει 
στη θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης 
το σώμα του οικουμενικού πατριάρχη Γρηγορί-
ου Ε’, που απαγχονίστηκε με διαταγή του Σουλ-
τάνου στις 10 Απριλίου 1821, ως αντίποινα για 
τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.
1895: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, με 

νικητή το λαϊκιστή Θεόδωρο Δηλιγιάννη. Ο εκ-
συγχρονιστής Χαρίλαος Τρικούπης ηττάται κατά 
κράτος (δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής) και απο-
χωρεί από την πολιτική.
1896: Ανακαλύπτεται στους Δελφούς το πε-

ρίφημο άγαλμα του Ηνιόχου.
1924: Η Ελλάδα, συμμετέχοντας στον εορ-

τασμό της εκατονταετηρίδας από το θάνατο 
του λόρδου Βύρωνα, αποφασίζει να δώσει στον 
προσφυγικό οικισμό που βρίσκεται κοντά στο 
Παγκράτι την ονομασία «Βύρωνας».
2015: Στη λίστα του TIME, με τις 100 προσω-

πικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή 
στον πλανήτη για το 2015, συμπεριλαμβάνεται 
ο έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ
4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα! 
7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά! 
8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 
12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 
14 ετών: Ο πατέρας μου; Άσε καλύτερα! 
21 ετών: Ωχ, πάλι αυτός μπροστά μου! 
25 ετών: Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου αλλά όχι και πολλά πράγματα. 
30 ετών: Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 
35 ετών: Πριν αποφασίσουμε ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 
50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι’ αυτό; 
60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία! 
65+ετών: Α, ρε πατέρα! Μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας! 

-Γυναίκα, γρήγορα! 
Κάλεσε ασθενοφόρο! 

Νομίζω πως παθαίνω... 
έμφραγμα!

-Πες μου τον κωδικό 
του κινητού σου, γιατί 

εμένα δεν έχει  
μπαταρία...

- Άστο μωρέ... Σα να 
νιώθω λίγο... καλύτερα 

νομίζω!

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.

.

.

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



Οι προφυλά ξ εις  ενάν τια  σ το
COVID -19 ε ίναι  ευθύνη όλων μας.

514 948-3021
�l ia@bel lnet .ca

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ επείγοντα 
αναγκαία μέτρα 

COVID-19

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή μαγειρεμένων γευμάτων 
(M eals  On Wheels  -  MOW )

Διανομή τροφίμων /
Τρόφιμα γ ια  ε πείγουσα ανάγκη

Παροχές  σε  άτομα ηλικ ιωμένα 
που αν τιμετωπί ζουν οικονομικές  
δυσκολίες ,  δυ σκολίες  να συνε ν νοηθούν 
και  να ε πικοινωνήσουν με  του ς  γύρω τους ,
καθώς και  σε  οικονομικά αδύνατα άτομα.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2000
Σύνολο κλήσεων

400
Τηλεφωνικές  επαφές

100
Ηλικ ιωμένοι  λαμβάνουν 

μηνιαίες  τηλεφ ωνικές  κλήσεις  
για  να σ  πάσουν την α πομόνωση

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
25

Πλύνετε
τα χέρια σας συχνά

Φ τερνισ τείτε  και  βήξ ετε
σ τον αγκώνα σας

Κρατήσ τε α πόσ ταση
2 μέτρων α πό ά λλου ς

Φορέσ τε μάσκα
όταν βγαίνετε  έξω

2 M.

Η ομάδα μας και οι εθελοντές μας 
είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν 

τους ηλικιωμένους μας!
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ 

ΜΈ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝ

LES SERVICES ET ACTIVITÉS DE «FILIA»
En relation directe avec les besoins et attentes 
des personnes âgées qui sont desservies, les 
services de «Filia» sont les suivants:

	Aide aux personnes âgées isolées ou en perte
d’autonomie

	Aide concrete à domicile
	« Lunch Clubs »,
	Visites d’amitié et  télé-check
	Activités préventives,  socioculturelles et

d ‘information
	Support moral aux personnes hospitalisées et

au Centre d’accueil : Villa Mont Royal
	Accompagnements
	Popote Roulante 
	Services de soutien individuel et

communautaire
	Références Information
	Programme de formation annuel à

l’intention des bénévoles
	Marche-thon qui nous a permis, de recueillir des

dons, pour nos programmes et d’accentuer notre
visibilité dans la communauté.

	

• En collaboration avec des partenaires «Filia»
participe à des programmes d’information et de
communication sur différents sujets: retraite,
logement, consommation, justice, sécurité sociale,
alimentation, intégration à la société québécoise,
etc.

Ces services contribuent à maintenir à domicile, 
dans les meilleures conditions possible, les 
personnes âgées malades et en perte d’autonomie 
en leur procurant du soutien moral et une aide 
compensatoire.  Plusieurs de nos activités s’adressent 
aussi aux familles ainsi qu’aux aidants naturelles.

821, OGILVY AVE • MONTRÉAL, QUÉBEC H3N 1N9 
TEL.(514) 948 3021 • FAX: (514) 948 6063 • E-MAIL:filia@bellnet.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΦΙΛΙΑΣ»
Άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των ηλικιωμένων ατόμων που 
εξυπηρετούνται, οι υπηρεσίες της «Φιλίας» είναι οι 
εξής: 
• Υποστήριξη των απομονωμένων ή αδύναμων να
αυτοεξυπηρετηθούν  ηλικιωμένων
•Σταθερή υποστήριξη στο σπίτι

•«Club Γευμάτων»
• Φιλικές επισκέψεις και τηλε-έλεγχος
•Προληπτικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και
πληροφοριακές δραστηριότητες
•Εβδομαδιαίες επισκέψεις των εθελοντών μας στο
γηροκομείο Villa Mont Royal και ηθική υποστήριξη
•Συνοδείες
•Γεύματα «Meals on Wheels» διανομή στην πόρτα των
ηλικιωμένων και τράπεζα τροφίμων σε περίπτωση
ανάγκης
•Ατομικές και τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης
•Πληροφορίες και Φορολογικές δηλώσεις
•Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης για εθελοντές
•Μαραθώνιος που μας επιτρέπει να συγκεντρώσουμε
χρήματα για τα προγράμματα μας και να αυξήσουμε
την προβολή μας στην κοινότητα.
• Σε συνεργασία με εταίρους, η «Φιλία» συμμετέχει
σε προγράμματα πληροφόρησης και επικοινωνίας
για διάφορα θέματα: τη συνταξιοδότηση, τη στέγαση,
την κατανάλωση, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική
ασφάλιση, τα τρόφιμα, την ένταξη στην κοινωνία του
Κεμπέκ, κ.λπ.
Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν να κρατηθούν στο σπίτι,
υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι αρρώστοι και
οι ηλικιωμένοι με απώλεια της αυτονομίας τους, με
την παροχή ηθικής υποστήριξης και ανταποδοτικής
βοήθειας. Πολλές από τις δραστηριότητες μας
εστιάζονται επίσης στις οικογένειες και τους
φροντιστές.

1984-2021

821, OGILVY AVE • MONTRÉAL, QUÉBEC H3N 1N9
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 514 948-3021 • ΦΑΞ: 514 948-6063 • EMAIL: filia@bellnet.ca


