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Το Κεμπέκ παρατείνει την εντολή της 
επαρχίας με μάσκα σε εσωτερικούς 

δημόσιους χώρους, τουλάχιστον έως 
τις 30 Απριλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη 5 
Απριλίου 2022 ο κορυφαίος γιατρός της 
επαρχίας. 

Ο προσωρινός διευθυντής δημόσιας 
υγείας Δρ. Luc Boileau (φωτ.) εξήγησε την 
απόφαση σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 
5/4, λέγοντας ότι η αύξηση των κρουσμά-
των COVID-19 και των νοσηλειών, εν μέσω 

του έκτου κύματος της επαρχίας, τον ώθη-
σε να συστήσει τη διατήρηση του μέτρου 
– μόλις 10 ημέρες πριν την αναμενόμενη 
άρση του. 
«Ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί σθε-

ναρά», είπε ο Boileau. «Προτιμούμε να 
έχουμε μια πιο προσεκτική προσέγγιση 
και είναι υπεύθυνο να το κάνουμε αυτό». 
Είπε ότι το μέτρο θα διατηρηθεί για τις 
επόμενες δύο εβδομάδες και θα επανα-
ξιολογείται τακτικά από αξιωματούχους 
δημόσιας υγείας. «Η πρόθεσή μας δεν εί-
ναι να κρατήσουμε τις μάσκες για πάντα», 
είπε. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευ-
τέρα 4 Απριλίου 2022, ο πρωθυπουργός 

Φρανσουά Λεγκό άφησε να εννοηθεί, ότι 
η επαρχία κλίνει προς την παράταση του 
μέτρου πέρα   από την προγραμματισμένη 
ημερομηνία της 15ης Απριλίου, αλλά είπε 
ότι δεν αναμένει νέους περιορισμούς ενό-
ψει του έκτου κύματος. «Ευτυχώς, πολλοί 
άνθρωποι έχουν τα τρία τους εμβόλια, 
οπότε ο αντίκτυπος μέχρι στιγμής είναι 
ότι δεν περιμένουμε να προσθέσουμε νέα 
μέτρα», είπε. 
Παράλληλα, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 

το συμβουλευτικό όργανο για τα εμβόλια 
του Καναδά συνιστά «ταχεία ανάπτυξη» 
2ων αναμνηστικών βολών για τα 80+ άτο-
μα ενώ στο Κεμπέκ, ο διευθυντής δημό-
σιας υγείας του Κεμπέκ λέει, ότι «όλες οι 
επιλογές είναι στο τραπέζι» ενόψει του 
6ου κύματος.
Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις 

από το επαρχιακό ινστιτούτο υγείας του 
Κεμπέκ (INESSS), στην επαρχία αναμένε-
ται να παρατηρηθεί αύξηση τόσο των λοι-
μώξεων όσο και των νοσηλειών τις επό-
μενες εβδομάδες. Ο Boileau εκτιμά ότι η 
εξαιρετικά μεταδοτική υπό-παραλλαγή 
του Omicron BA.2, αντιπροσωπεύει το 
75% των νέων κρουσμάτων. 

BOILEAU: «Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ  
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ» 
Ο Δρ. Luc Boileau υπενθύμισε στους πο-

λίτες του Κεμπέκ που βρέθηκαν θετικοί 
στον ιό ότι πρέπει να απομονωθούν για 
τις πρώτες πέντε ημέρες και στη συνέχεια 
να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για τις 
επόμενες πέντε. «Μπορεί να είστε μετα-
δοτικοί για μια περίοδο 10 ημερών», είπε. 
«Δεν είναι η ώρα να πάτε σε εστιατόρια, 
σε παραστάσεις, να κάνετε αθλητικές 
δραστηριότητες με άλλους, ούτε να δια-
σκεδάσετε τον κόσμο», είπε ο Boileau. 

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει, ότι δε-
δομένης της πρόσφατης ταχείας εξάπλω-
σης του BA.2, δεν είναι τώρα η ώρα να 
καταργήσουμε τις μάσκες. Ενώ το Κεμπέκ 
δεν προσφέρει πλέον τεστ PCR στο γενικό 
πληθυσμό, μια νέα μελέτη από το Μόντρε-
αλ δείχνει ότι η επαρχία χτύπησε 32.000 
νέες μολύνσεις COVID-19 την ημέρα, την 
περασμένη εβδομάδα. Επί του παρόντος, 
μόνο το Κεμπέκ, το PEI και το Nunavut 
εξακολουθούν να απαιτούν μάσκα σε δη-
μόσιους χώρους, με το Nunavut να έχει 
προγραμματίσει να τερματίσει την εντολή 
του εντός της επόμενης εβδομάδας. Το 
PEI, το οποίο επρόκειτο να εγκαταλείψει 
την υποχρεωτική χρήση των μασκών την 
Πέμπτη 7 Απριλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη 
5 Απριλίου το πρωί ότι θα διατηρήσει την 
υποχρεωτική χρήση των μασκών έως τις 
28 Απριλίου.  Άλλες επαρχίες αντιστάθη-

καν στις εκκλήσεις για παράταση ή επανε-
πιβολή περιορισμών στη δημόσια υγεία, 
παρόλο που τα κρούσματα έχουν αυξηθεί 
σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΔΟΣΗΣ
Ο εμβολιασμός παραμένει ένα αποτελε-

σματικό εργαλείο για την πρόληψη επι-
πλοκών και νοσηλείας λόγω του ιού, είπε 
ο Boileau. Την περασμένη εβδομάδα, το 
Κεμπέκ άνοιξε την πρόσβαση στην τέταρ-
τη δόση του εμβολίου σε Κεμπεκιότες που 
είναι πιο ευάλωτοι σε σοβαρές επιπλοκές 
από τον COVID-19 – ηλικιωμένους άνω 
των 80 ετών, ανοσοκατεσταλμένα άτομα 
και κατοίκους σε στέγες ηλικιωμένων.
Αλλά η κυβέρνηση απευθύνει επίσης έκ-

κληση για προσοχή σε άτομα ηλικίας 60 
ετών και άνω, λέγοντας ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των ατόμων που νοσηλεύο-
νται επί του παρόντος στην εντατική είναι 
σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Την Τρίτη 5 
Απριλίου, ο Boileau ανακοίνωσε ότι το Κε-
μπέκ ανοίγει τις τέταρτες δόσεις σε άτο-
μα 70 ετών και άνω από την Τετάρτη 6/4 
και από τη Δευτέρα 11 Απριλίου σε άτομα 
ηλικίας 60 ετών και άνω. Η Δημόσια Υγεία 
του Κεμπέκ ενθαρρύνει όλους τους Κε-
μπεκιότες που δεν έχουν λάβει την τρίτη 
δόση του εμβολίου να το λάβουν.

Ο Δρ Jean Longtin, μικροβιολόγος στο 
Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, ο οποίος 
μίλησε στην ενημέρωση των ΜΜΕ της 
Τρίτης 5/4 μαζί με τον Boileau, είπε ότι η 
αποτελεσματικότητα των εμβολίων τείνει 
να μειώνεται μετά από πέντε έως έξι μή-
νες.

Στο μεταξύ ο ιός έδειξε τη δύναμή του σε 
σχολεία όπως στο Loyola όπου οι μαθη-
τές του θα κάνουν τα μαθήματά τους από 
μακριά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, 
λόγω του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων 
COVID-19 μεταξύ δασκάλων και μαθητών. 
Σύμφωνα με το Διευθυντή Tom Malone, 
«πολλά μέλη του προσωπικού μας έχουν 
βρεθεί θετικά στον COVID-19 και θα χρει-
αστεί να απομονωθούν για τις επόμενες 
μέρες». Προσθέτει ότι ο αριθμός των θε-
τικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των 
μαθητών έχει επίσης «αυξηθεί δραματικά 
τις τελευταίες ημέρες». 
«Όπως γνωρίζετε, θα προτιμούσαμε 

πολύ να είμαστε στο σχολείο για διδα-
σκαλία και μάθηση», είπε ο Malone. «Η 
ασφάλεια του προσωπικού και των μα-
θητών μας, ωστόσο, είναι προτεραιότητά 
μας και γι› αυτό τηρούμε τις οδηγίες για 
τη δημόσια υγεία και κατευθύνουμε το 
προσωπικό μας σε απομόνωση».
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ΚΑΝΑΔΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

Την Πέμπτη 7 Απριλίου η υπουρ-
γός οικονομικών Chrystia Freeland 

(φωτ.) κατέθεσε προϋπολογισμό, που 
σίγουρα θα ψηφιστεί στη βουλή, μια και 
το προβλέπει η συμφωνία μεταξύ του 
Πρωθυπουργού Justin Trudeau και του 
αρχηγού του NDP Jagmeet Singh.

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ
Για το πρόβλημα της στέγασης η κυβέρ-

νηση -μεταξύ άλλων- δημιουργεί ένα νέο 
Αφορολόγητο Λογαριασμό Ταμιευτηρί-
ου (TFSA) για την αγορά πρώτης κατοι-
κίας.
-Χάρις στις απαιτήσεις του αρχηγού του 
NDP Singh, o προϋπολογισμός παρέχει 
5,3 δις τα επόμενα 5 χρόνια για παροχή 
οδοντιατρικής περίθαλψης, αρχικά για 
άτομα κάτω των 12 ετών, προτού αργό-
τερα επεκταθεί σε όλες τις οικογένειες 
με εισόδημα μικρότερο από 90.000 δο-
λάρια ετησίως. 
-Επένδυση 1,7 δις για 5 χρόνια ως το 

Μάρτιο 2025, για την παράταση του 
προγράμματος αγοράς ηλεκτρικών οχη-
μάτων.
-Επένδυση 539,3 εκατομμυρίων δολαρί-

ων για 5 χρόνια για παροχή υπηρεσιών 

και υποστήριξης στα θύματα βίας γυναι-
κών.
-Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εται-

ρείες ζωής θα έχουν έναν εφάπαξ φόρο 
15% για τα έσοδά τους για το 2021 που 
υπερβαίνουν το 1 δις. Επίσης θα υπάρ-
χει αύξηση φόρου για εισόδημα άνω των 
100 εκατομμυρίων δολαρίων από 15% 
σε 16,5% σε μόνιμη βάση. 
-Σε αλληλεγγύη για τον ουκρανικό λαό, 

δίδεται δάνειο 1 δις και 500 εκατομμύ-
ρια για «πρόσθετη στρατιωτική βοή-
θεια».

KΟΚΚΙΝΟ ΜΕΛΑΝΙ
Η Οτάβα προβλέπει έλλειμμα 52,8 δις 

φέτος, ενώ υπολογίζεται να μειωθεί στα 
8,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε 
χρόνια. Για το τρέχον οικονομικό έτος το 
ομοσπονδιακό χρέος θα αντιπροσωπεύ-
ει το 45% του ΑΕΠ. Ήδη το συσσωρευ-
μένο έλλειμα ανέρχεται σχεδόν στα 1,3 
τρις.

Με θρίλερ… ταινίας έμοιαζε η γενική 
συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ, 

της 3ης Απριλίου. Για άλλη μια φορά η 
προσέλευση ήταν σχεδόν μηδαμινή, σε 
σύγκριση με τον αριθμό εγγεγραμμένων 
μελών και τον πληθυσμό της Ελληνικής 
παροικίας του Μόντρεαλ.

Τα 113 μέλη στη συνέλευση – που ήταν 
η συνέχεια της γενικής συνέλευσης της 
20ης Μαρτίου – άκουσαν το πόρισμα της 
εξελεγκτικής επιτροπής υπό την προεδρία 
του Αντώνη Γκουβούση, καθώς και την 
έκθεση του πρόεδρου της ΕΚΜΜ Ανδρέα 
Κριλή. 

ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για πολλοστή φορά, τα μέτρα 90 δευτε-

ρολέπτων και άλλα 30 για να ολοκληρώ-
σουν οι ομιλητές ήταν εκνευριστικά και 
καθόλου δίκαια. Ανάλογα ποιος ήταν στο 
μικρόφωνο… ερωτήσεων, ο χρόνος αυτός 
«είχε» τα δικά του «περιθώρια» και το μι-
κρόφωνο λειτουργούσε κατά το δοκούν…
Τα παλιά μέλη θα θυμούνται, ότι τα μέλη 

των γενικών συνελεύσεων είχαν πάντοτε 
την ελευθερία να εκφραστούν όσα λεπτά 
ήθελαν, χωρίς περιορισμούς. Ήταν ο εκά-
στοτε πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 
που διέκοπτε ή αφαιρούσε το λόγο αν το 
θεωρούσε σωστό. Αυτό το θέμα πρέπει 
να τακτοποιηθεί μια και καλή για τις επό-
μενες γενικές συνελεύσεις. Οι εσωτερικοί 
κανονισμοί δεν επιβάλουν περιορισμούς 
στα μέλη να εκφραστούν.

«ΚΑΤΗΓΟΡΩ»  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στο πόρισμα της εξελεγκτικής επιτροπής 

– για την οικονομική περίοδο 1 Ιουλίου 
2019 ως 30 Ιουνίου 2020 – που διάβασε 
ο πρόεδρος της Αντώνης Γκουβούσης και 
πολλές φορές διευκρίνισε ο Άγγελος Μα-
ρίνος, μέλος της επιτροπής και πρώην τα-
μίας σε κοινοτική διοίκηση, δεν ήταν και 
τόσο θετικό προς τη διοίκηση. Το πόρισμα 
που αργοπόρησε λόγω αλλαγών στη δι-
εύθυνση του λογιστηρίου της κοινότητας 
και άλλων παραγόντων, διευκρινίζει ότι 
η διοίκηση εμπόδιζε το έργο της εξελε-
γκτικής επιτροπής με τη μη προσκόμιση 
εγγράφων και στοιχείων που ζητούσε να 
δει η επιτροπή.
«Η συνεργασία ήταν δύσκολη… η επι-

κοινωνία ήταν μετρημένη» τόνισε ο πρό-
εδρος της επιτροπής Γκουβούσης. «Ζη-
τούσαμε στοιχεία και δε μας τα έδιναν» 
είπε απαντώντας σε ερώτηση του κ. Λέκ-
κα όσον αφορά τους δωρητές της ειδικής 
ερανικής επιτροπής των έργων του Αγίου 
Γεωργίου. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, 
ότι η επιτροπή αυτή μάζεψε $364.000 ενώ 
ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος του Αγίου 
Γεωργίου Πάτερ Παναγιώτης Σαλατέλης, 
άφησε στο ειδικό ταμείο άλλες $280.000, 
πριν βγει σε σύνταξη.
Όσο για την ανοικοδόμηση της «Πανα-

γίτσας», η επιτροπή στη σελίδα 12 του 
πορίσματος αναφέρει ότι, το συνολικό 
κόστος ξεπέρασε $1.586.000 από το ποσό 
που πλήρωσε η ασφάλεια φθάνοντας τα 
4,8 εκατομμύρια. Όμως σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του Γιάννη Παναγιώτου το 
κόστος ήταν $5.371.330…
Αυτά και πολλά άλλα προέτρεψαν τον 

Γιώργο Πλέσσα, μέλος της αντιπολίτευσης 

στο νυν συμβούλιο της ΕΚΜΜ, να κάνει 
πρόταση για δημιουργία ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣ-
ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΥΤΕΡΩΘΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση Πλέσ-

σα, η επιτροπή αυτή θα είχε δικαίωμα 
πρόσληψης ειδικών εξωτερικών λογι-
στών-ελεγκτών, με σκοπό να φέρει πόρι-
σμα σε μια μελλοντική ειδική Γενική Συ-
νέλευση, και θα μπορούσε να ξοδέψει και 
έως $100.000 ελέγχοντας εξονυχιστικά 
τους εξής φακέλους: α) Κόστος κατασκευ-
ής του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, β) Κόστος κατασκευής πεζο-
γέφυρας Αγίου Γεωργίου, γ) Μεταφορά 
της Στέγης Ηλικιωμένων στην ιδιοκτησία 
της ΕΚΜΜ. Η πρόταση που δευτέρωσαν 
πολλά μέλη, ήρθε γραπτώς στον πρόεδρο 
της γενικής συνέλευσης Γιώργο Καρύδη 
και λίγο αργότερα τροποποιήθηκε από 

τον ίδιο τον Γιώργο Πλέσσα, μειώνοντας 
το ποσό από $100 σε $50 χιλιάδες δολά-
ρια, ποσό που ήταν έτοιμος να πληρώσει 
από την τσέπη του. Εκεί λοιπόν που ανα-
μενόταν να ψηφίσουν την πρόταση, ο 
πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης ανακοίνω-
σε ότι δε θα βάλει προς ψήφιση την πρό-
ταση παίρνοντας όλη την ευθύνη κλείνο-
ντας τις διαδικασίες της συνέλευσης.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τι έκανε τον πρόεδρο να κλείσει τη γενική 

συνέλευση; Γιατί τα μέλη δεν έκαναν μομ-
φή στο προεδρείο όπως το επιτρέπουν οι 
εσωτερικοί κανονισμοί; Πράγμα που έχει 
γίνει σε πολλές γενικές συνελεύσεις τα τε-
λευταία 50 χρόνια.
Εύχομαι τα παραπάνω να μην οδηγή-

σουν πάλι την κοινότητα σε δικαστικές 
περιπέτειες, οι οποίες το μόνο που θα 
επιτύχουν είναι τη μείωση ενδιαφέροντος 
για τον οργανισμό.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com
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DAY COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021 

ENDING DATE Friday, January 28, 2022 Friday, January 28, 2022 

DAYS OFFERED Monday – Friday (20 hours/week) Monday – Friday (10 hours/week) 

TIME SCHEDULE 8:40 a.m. – 12:40 p.m. 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Beginner 
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Intermediate 

EVENING COURSES
PROGRAMS English French Second Language

STARTING DATE Tuesday, September 7, 2021 Tuesday, September 7, 2021 

ENDING DATE Wednesday, January 26,2022 Wednesday, January 26, 2022 
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Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
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(Beginner & Intermediate) 

INFORMATION  
FOR FALL 2021 SESSION

REGISTRATION DATES TIME

Monday, August 16, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm 

Tuesday, August 17, 2021 9:00 to 3:00 

Wednesday, August 18, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

Thursday, August 19, 2021 9:00 to 3:00

Wednesday, September 8, 2021 9:00 to 3:00 and 5:00 to 8:00 pm

A CENTRE FOR THE COMMUNITY

PROGRAMS OFFERED 

Course Fees:  

•English Courses $100.00 (includes required book) •French Courses $85.00 (includes required book) 

Sign
up  
for 
English 
or  
French 
Classes 
today!
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Όταν η εξουσία  
φθείρει και διαφθείρει…

Σήμερα, φίλοι αναγνώστες, θα ήθελα να μοιραστώ 
μαζί σας ένα άρθρο, του καταξιωμένου κοινωνιολόγου  

Δ. Δένη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αφορά την εξουσία.  
Η εξουσία, γράφει ο κ. Δένης, είναι μεθυστική, πολλές φορές και 

αφροδισιακή. Δίνει την αίσθηση της παντοδυναμίας σε αυτούς που 
την ασκούν. Δίνει όμως και τη δυνατότητα να δείξουν τον πραγματι-
κό τους χαρακτήρα, όσοι είναι πραγματικά αδύναμοι, αλλά και όσοι 
στερούνται των βασικών γονιδιακών ή επίκτητων «υποδομών» συ-
γκρότησης και διαχείρισης μεγαλύτερων από όσες τους αναλογούν, 
ευθυνών.

Όταν λοιπόν τους πιάσεις με τη γίδα στην πλάτη και τους βγάλεις 
δημόσια στον τάκο (επισημαίνεις τα λάθη τους), τότε φουντώνει το 
εγώ τους, θυμώνουν και επιχειρούν να σε υποβαθμίσουν, είτε ατο-
μικά είτε οργανωμένα είτε συντεχνιακά. Τι μπορεί να ισχυριστούν; 
Τα πάντα!
-Ότι παρά το ότι τους ήσουν καλός και χρήσιμος όταν βρίσκονταν 

στην αντιπολίτευση, τώρα εσύ «τα έχεις βρει» με τη νέα αντιπολί-
τευση.
-Ότι συναλλάσσεσαι (όχι, δεν έχουμε όλοι τα ίδια μούτρα).
-Ότι… τρελάθηκες και αν αυτό δεν πιάσει, ότι είσαι χαμηλού ειδικού 
βάρους να τους κρίνεις, ΑΥΤΟΥΣ, τους «Θεούς της γνώσης, της επι-
στημονικής επάρκειας, της ηθικής».
-Ότι είσαι κατώτερος! Ναι είμαι περήφανος να είμαι ένα σκαλί πιο 

κάτω από άτομα της επόμενης γενιάς. Άλλωστε αυτό δεν είναι η εξέ-
λιξη;
Οι ασκούντες την εξουσία, όταν γίνει η στραβή, έχουν πάντα δύο 

δρόμους να διαλέξουν. Ή να παραδεχτούν τα λάθη τους και να προ-
σπαθήσουν να μην τα επαναλάβουν, ή να τυφλωθούν από εγωισμό 
ή απληστία και να κάνουν ακόμη μεγαλύτερα. Τέλος, άλλοι καβαλά-
νε το καλάμι μετά από χρόνια, ενώ οι αδύναμοι μέσα σε μερικούς 
μήνες!
«Όλοι αγωνιζόμαστε για το κοινό καλό», θα σου πουν. Ποιο κοινό 

καλό; Του συνόλου των πολιτών, ή μιας κλειστής ομάδας που βρέθη-
καν σε θέσεις ευθύνης και είπαν να επωφεληθούν;

Και θα κλείσω με μερικά αποφθέγματα επωνύμων που αφορούν 
την εξουσία.
«Δεν μπορεί να σταθεί η εξουσία, όταν στηρίζεται στην αδικία, στην 

επιορκία και στην προδοσία» - Δημοσθένης
«Η εμπάθεια αυτών που ανεβαίνουν στην εξουσία φέρνει την κατα-

στροφή» - Αριστοτέλης
«Η εξουσία μοιάζει με τις ερωμένες, που προκαλούν την αγάπη, 

όμως καταστρέφουν τους εραστές τους» - Ισοκράτης
«Αυτός που βρίσκεται στην εξουσία, δεν μπορεί να κοιμηθεί ήσυχα 

μια ολόκληρη νύχτα» - Όμηρος
«Κανείς δεν έχει τόση φρόνηση ή καλοσύνη που ν’ αξίζει την εμπι-

στοσύνη για απεριόριστη εξουσία» - Τσαρλς Κόλτον 
«Αν θες να δοκιμάσεις τον χαρακτήρα κάποιου, δώσ’ του εξουσία» 

- Αβραάμ Λίνκολν
«Η μεγαλύτερη εξουσία μπορεί να χαθεί με κακή διοίκηση» - Τάκι-

τος
«Κάθε έθνος, κάθε εποχή, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, πρέπει συ-

χνά να καθορίζει τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την εξουσία. 
Γιατί ελευθερία χωρίς εξουσία καταντάει χάος και εξουσία χωρίς το 
σεβασμό της ελευθερίας, τυραννία» - Στέφαν Τσβάιχ
«Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος 

εχθρός της αλήθειας» - Άλμπερτ Αϊνστάιν 
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η «ιαματική» Νομική Θεολογία
Η έννοια της Θεολογίας της Επαναστάσεως εν 

συνδυασμώ με τη Νομική Θεολογία όπως 
αυτές τελούσες εν αγαστή σύμπνοια συγκρότη-
σαν τη Συνταγματική παράδοση του εθνικώς ανε-
ξάρτητου έθνους-Κράτους, παρά τις όποιες καχε-
ξίες και αβελτηρίες του Κράτους, εις βάρος της Εκ-
κλησίας και της προκρούστειας επίδρασης αυτού 
καθ’ αυτού προς τον Οικουμενικό της χαρακτήρα, 
δεδομένου ότι μέχρι σήμερον το πολύπαθον και 
καθημαγμένο έθνος μας, τελεί εν ομηρία από το 
κατά περίσταση δοτό ανθελληνικό κράτος μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Εντούτοις όμως, η Συνταγματική μας παράδοση 
και τα καινοφανή βιούμενα γεγονότα του έπους 
του 1821, έχουν αποκρυσταλλώσει και βεβαιώσει 
ότι η αγωνία για την ελευθερία η οποία κατακτιέ-
ται με θυσιαστικούς συλλογικούς αγώνες προς 
προάσπιση των τιμίων αγαθών, όπως είναι η Πί-
στη και η Πατρίδα, έχει ουσιαστικό αντίκρισμα.

Περαιτέρω, ο αγώνας δια το υπέρτερο αγαθό 
της Ελευθερίας και η θυσιαστική αυταπάρνηση, 
καταργεί επί την πράξη το νάρθηκα της ακινητο-
ποιημένης έννοιας της Εκκλησίας, κατακρημνίζει 
τον οιωνοί φολκλορικό της επιστημονικοφανή 
ρόλο, διότι ο λόγος του Θεού σαρκώνεται εις τον 
υπερβατικό στίχο του Διονυσίου Σολωμού, «Σε 
γνωρίζω από την όψη του Σπαθιού την Τρομερή», 
το οποίο απηχεί εις τη φιλοσοφία της αυτοθυσίας 
και την αγωνιστική μάχιμη διάθεση να τη διεκδι-
κήσεις.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η ορθόδοξη παράδοση συ-
νιστά δομική σταθερά της εθνικής μας ιδιοπρο-
σωπίας, δίχως να συνιστά ιδεολογία και δίχως η 
αυτοκέφαλη Εκκλησία να υπόκειται εις την εξάρ-
τηση από το Κράτος, ασφαλώς βεβαίως σέβεται 
το Σύνταγμα και τους Νόμους και ένεκεν της υφι-
στάμενης αυτής σχέσης συναλληλίας δέον όπως 
να υπάρχει αμοιβαίως σεβασμός προς άρση τυχόν 
αδιεξόδων εις τη μεταξύ τους πορεία, με γνώμονα 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ελλαδική Επανάσταση 
όπως συντελέστηκε, και αντικατοπτρίζεται τη Συ-
νταγματική μας παράδοση, διαστέλλεται από τη 
Γαλλική και Αμερικανική Επανάσταση λόγω του 
ιδιαίτερου επαναστατικού και ανατρεπτικού της 
χαρακτήρα, εδράστηκε εις την Πίστη και την Πα-
τρίδα, δίχως να συνιστά Ιερό Πόλεμο ζηλωτών και 
δίχως το έθνος, η Εκκλησία να ταυτιστεί κατ’ ανά-
γκη με το Κράτος.
Η ιδιορρυθμία της Ελλαδικής επαναστάσεως 

γέννησε την προρρηθείσα Θεολογία της Επανα-
στάσεως και ύστερον της Νομικής Θεολογίας, κα-
θότι οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας τελούν εν 
πλήρη ισορροπία, ήτοι εν σχέσει αλληλοπεριχω-
ρήσεως, όπου υφίσταται αμοιβαίως σεβασμός, 
συνύπαρξη πλην όμως διατηρείται εκατέρωθεν η 
Αυτοτέλεια και η Αυτοκεφαλία.

Ως εκ τούτου λοιπόν, ο Οικουμενικός χαρακτή-
ρας της Εκκλησίας παραμένει, συνυπάρχοντας 
υπερβατικά με την έννοια του Ελλαδικού «παγκό-
σμιου» έθνους, παρά τις όποιες ανωμαλίες δημι-
ουργούνται διοικητικά με το Κράτος.

Εν κατακλείδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλοτρι-
ωθεί εκ των αρχικών ιδρυτικών της διακηρύξεων, 
έχοντας μετασχηματισθεί εις έναν εσμό γραφει-

οκρατών, οι οποίοι δρουν με γνώμονα όχι την 
Ευρώπη των λαών αλλά αμιγώς των οικονομικών 
συμφερόντων, έχοντας απεμπολήσει πλήρως το 
όραμα της πολιτικής και αμυντικής ολοκλήρωσης, 
πρόκειται δια έναν οργανισμό χωρίς ταυτότητα, 
παρανάλωμα της παγκοσμιοποιήσεως της οικονο-
μίας, των θρησκειών και των λαών, υπό του παν-
συμμοριτισμού των λαών με πρόταγμα τον Κομ-
μουνιστικό Καπιταλισμό και εργαλεία τον πολιτι-
σμικό μαρξισμό και το νεοπαγή ολοκληρωτισμό 
της πολιτικής ορθότητας.

Μία νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται με εργαλείο 
τις εκκλησίες, η προβληματική κατ’ εμέ έγκειται, 
ή προασπίζουμε της παραδόσεις μας και συν-δια-
λεγόμαστε με γνώμονα το εθνικό μας συμφέρον 
ή εξανδραποδιζόμαστε προς μία καινοφανή δου-
λεία, εις τας χείρας των νέων μορφών αυτοκρατο-
ριών που ξεπροβάλλουν.
Εν κατακλείδι, εις τους χαλεπούς καιρούς τους 

οποίους βιώνουμε η θεολογία, η πολιτική θεολο-
γία επιβάλλεται να επέμβει ούτως ώστε να δια-
σφαλίσει τις ειρηνικές συνθήκες ή τουλάχιστον να 
αναδείξει, την πολιτισμική της πρωτοκαθεδρία εν 
σχέσει προς την επεκτατική πολιτική του εκάστοτε 
κράτους.

Ως εκ τούτου, το μείζον ζητούμενο ανάγεται εις 
το γεγονός ότι η Θεολογία θα πρέπει να κατευνά-
ζει τις διεθνείς πολιτικές δυνάμεις και συνάμα η 
έμπρακτος εφαρμογή αυτής, η οποία καθίσταται 
η παρέμβαση των επίσημων αυτοκέφαλων Εκ-
κλησιών προς την ειρηνοποιό διαμεσολάβηση και 
ουχί να συντάσσονται αναφανδόν ή να εργαλει-
οποιούνται υπέρ ή εις βάρος των πολιτικών συμ-
φερόντων καταργώντας επί τη πράξει τα πιστεύω 
του ή απεμπολώντας την καταστατική τους απο-
στολή υπέρ επικράτησης της ειρήνης υπέρ του 
σύμπαντος κόσμου.

*Ο Χαράλαμπος Β. 
Κατσιβαρδάς είναι 
δικηγόρος Παρ΄Α-
ρείω Πάγω. Σπούδα-
σε Νομικά στη Νομι-
κή Αθηνών Ε.Κ.Π.Α 
και Δημοσιογρα-
φία στο Εργαστήρι 
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς 
Δημοσιογραφίας 
και έκανε το πρώτο 
μεταπτυχιακό του 

στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοι-
κητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το 
δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχο-
λή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, 
Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστι-
κό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμε-
σολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως 
διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, 
κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπι-
στευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

https://www.sansimera.gr/quotes/authors/107
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Μπορεί να είναι λύση μία  
ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
Οι ανεξέλεγκτοι παράγοντες της ιστο-

ρίας και η αυξανόμενη εντροπία του 
συστήματος, οδήγησαν τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη να πει στη συνέ-
ντευξή του στο forum του Οικονομικού 
Ταχυδρόμου, ότι «στόχος είναι η σταθε-
ρότητα, όχι επί τούτω η αυτοδυναμία» 
και ότι «ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, 
τελικά, για το σχήμα το οποίο θα κυβερ-
νήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία». 
Έτσι, οι αναλυτές της αριθμητικής των 
δημοσκοπήσεων άνοιξαν τη συζήτηση 
για τρικομματική κυβέρνηση.

Μάκης Ανδρονόπουλος* 
© slpress.gr

Μετά από δεκαετίες μεταπολιτευτικού 
δικομματισμού που αποτέλεσε μια υβρι-
δική συνέχεια του πάλαι ποτέ «εθνικού 
διχασμού» και μια όχι και τόσο αποτελε-
σματική οικονομικά και αναπτυξιακά δι-
ακυβέρνηση της χώρας, είχα προσωπικά 
στραφεί στην επιλογή της απλής αναλο-
γικής ως μέσου υπέρβασης του δικομμα-
τισμού, που ήταν υπεύθυνος και για τη 
διαφθορά, τη διαπλοκή και τη λεηλασία 
του εθνικού πλούτου από τα μεγάλα, ελ-
ληνικά και ξένα, συμφέροντα.
Η υπέρβαση του δικομματισμού θα 

υποχρέωνε τα κόμματα να συμφωνή-
σουν στα περιβόητα αυτονόητα και στην 
υλοποίησή τους, αλλά ενδεχομένως και 
να περιορίσουν τη διαπλοκή. Αυτό είναι 
το καλό σενάριο, που σε μια δημιουργι-
κή συνεργασία των μεγάλων κομμάτων 
για τη διακυβέρνηση της χώρας, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την 
εκτίναξη της χώρας προς την ανάπτυξη 
και την ισχύ.

Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε 
πως, γενικά οι συγκυβερνήσεις δεξιών 
και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, εξυ-
πηρετούν μόνο το σύστημα με την αρνη-
τική έννοια του όρου, οδηγούν στην ιδε-
ολογική αποφόρτιση των κομμάτων, στην 
απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης και 
στην έκπτωση της δημοκρατικής λειτουρ-
γίας. Η μονομερής ενεργειακή εξάρτηση 
της Γερμανίας και πολλά άλλα δομικά 
προβλήματα της γερμανικής οικονομίας 
οφείλονται ακριβώς σε αυτού του τύπου 
διακυβέρνηση.

Έτσι, στην Ελλάδα μετά την τραυματική 
για το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνηση υπό τη ΝΔ 
την περίοδο της κρίσης, δηλ. τον επί 25 
χρόνια πολιτικό του αντίπαλο, όχι μόνο 
έριξε στα τάρταρα το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 
ευνούχισε ιδεολογικά. Είναι μάλλον πιο 
σωστό να γίνονται συμμαχικές κυβερνή-
σεις, με κοινή πατριωτική και κοινωνικο 
– οικονομική κατεύθυνση. Φυσικά, στη 
δημοκρατία, όπως και στη ζωή, όλα είναι 
ανοιχτά και συμβαίνουν…

Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Σε καιρούς δομικών γεωοικονομικών 

και γεωπολιτικών αναδιατάξεων όπως 
η τρέχουσα, μια χώρα με ανοιχτά εθνι-
κά ζητήματα που περιλαμβάνουν κι ένα 
casus belli και την πληγή του Κυπριακού 
πάντα κακοφορμούσα, μια τρικομματική 
ή μεγαλο-δικομματική κυβέρνηση που 
θα δημιουργεί σταθερότητα στο εξωτερι-
κό και το εσωτερικό μέτωπο και η οποία 
θα έχει χαρακτηριστικά «εθνικής ενότη-
τας» μπορεί να είναι όχι μόνο αναγκαία, 
αλλά και η μόνη καλή λύση για τη διακυ-
βέρνηση της χώρας. 
Μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε 

επιτέλους να διαμορφώσει πάνω στα 
νέα δεδομένα μια εθνική στρατηγική μα-

κράς πνοής, όχι μόνο για την εξωτερική 
και αμυντική πολιτική και την οικονομική 
ανάπτυξη, αλλά και για την παιδεία, την 
υγεία, την αγροτική παραγωγή, τη βιομη-
χανία, την ενέργεια κ.ο.κ.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο πραγματισμός 

του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε 
να ενισχυθεί και από τη συγκυρία των 
αλλεπάλληλων κρίσεων, τις οποίες μόνο 
το κράτος μπορεί να διαχειριστεί. Ως νε-
οφιλελεύθερος μπορεί υπό τις τρέχουσες 
συνθήκες να αποδεχθεί επιτέλους την 
αυτονόητη -και με εξωστρεφή προοπτική 
διάσταση- του ΕΣΥ, το δημοκρατικό αυ-
στηρό έλεγχο των τραπεζών, των εταιρι-
ών ενέργειας, της αμυντικής βιομηχανίας, 
τα ναυπηγεία, τα δίκτυα και γενικά στρα-
τηγικούς τομείς που διασφαλίζουν σχετι-
κή αυτάρκεια και αυτονομία στη χώρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρου-

λάκης μπορούν να συνεισφέρουν σημα-
ντικά στο αναπτυξιακό μοντέλο βάζοντας 
ξανά στο παιγνίδι τις ΜMΕ και την τεχνο-
λογία, στην αναδιάταξη του αγροτικού 
τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και την κλι-
ματική κρίση και κυρίως στην απαλλαγή 
των νοικοκυριών από τα χρέη. Μια τέτοια 
κυβέρνηση θα μπορούσε όχι μόνο να μας 
σώσει, αλλά να εκτινάξει την Ελλάδα στη 
θέση που μπορεί να καταλάβει στην ευ-
ρωπαϊκή και τη διεθνή σκηνή, με κεντρι-
κό ρόλο στα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Μεσόγειο.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ 
Δυστυχώς, πέρα από το καλό σενάριο 

μιας τρικομματικής ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ 
υπάρχει και το κακό που στηρίζεται τόσο 
στο ιστορικό παρελθόν των τριών κομ-
μάτων, αλλά και στα όσα υπονοούν οι 
αρχηγοί τους τώρα. Και τα τρία κόμματα 
δεν έκαναν καμία ειλικρινή κριτική για 
τα λάθη τους, η ΝΔ για τη χρεοκοπία, το 
ΠΑΣΟΚ για τα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ για την 
τραγική του αφέλεια. Και τα τρία κόμμα-
τα είναι διαχρονικά εκτεθειμένα στη δι-
απλοκή.
Το πιο επικίνδυνο από όλα -κι αυτό που 

τα ενώνει- είναι η ηττοπαθής αντίληψη 
για το εθνικό συμφέρον που εκδηλώνεται 
στην παρακολούθηση των κελευσμάτων 
του εκάστοτε Αμερικανού πρεσβευτή, 
του Γερμανού καγκελάριου και των γρα-
φειοκρατών των Βρυξελλών. Στο κλίμα 
αυτό και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί είναι 
υπέρ τού να τα βρούμε με τους Τούρκους, 
να πάμε Ελσίνκι, να κάνουμε συνεκμε-

τάλλευση, να στείλουμε τα όπλα από τα 
νησιά στην Ουκρανία και διάφορα τέτοια 
τραγικά.

Ορισμένοι υποστηρίζουν, ότι το ΝΑΤΟ 
ματαίωσε τις πρόωρες εκλογές που θα 
έκανε φέτος την άνοιξη ο Μητσοτάκης. 
Ορισμένοι φοβούνται πως πίσω από τη 
σεναριολογία για τρικομματική κρύβεται 
ένας αμερικανο-νατοϊκός σχεδιασμός με 
τη συναίνεση των Ελλήνων ολιγαρχών για 
να τα δώσουμε όλα στην Τουρκία, 50% 
του Αιγαίου, την ΑΟΖ του Καστελόριζου, 

την υποταγή και της ελεύθερης Κύπρου 
κ.ο.κ. Σε εσχάτη περίπτωση, επειδή εί-
ναι και φοβικοί, θα βάλουν να κάνει τη 
δουλειά κάποιος πρόθυμος, και τέτοιους 
έχουν τουλάχιστον δύο. Αν όλα αυτά δεν 
έχουν γίνει είναι γιατί όλοι ξέρουν, πως 
αν αποτολμήσουν κάτι τέτοιο θα βγει ο 
κόσμος στους δρόμους και δε θα μείνει 
τίποτε όρθιο.

*Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι 
δημοσιογράφος και συγγραφέας

RARE SPLIT
Detached split situated close to all conveniences.  Offering 3+2 
bedrooms, 3 full baths, large entrance, living room, dining room, 
family room, large playroom, double garage, beautiful backyard. 

A MUST SEE!!

CHOMEDEY

HUMANIA CENTRE

Legal  
Assistance

Special assessments  

for co-ownerships

Delays and
Withdrawals

Latent
Defects

VOULA 
KOTTARIDIS
514 993.5010

REAL ESTATE BROKER

EXCELLENT SERVICE  |  EXCEPTIONAL RESULTS

AGENTVK@GMAIL.COM

HUMANIA CENTRE Agence immobilière 

450.682.2121

https://www.youtube.com/watch?v=42-WESBBNls
https://slpress.gr/politiki/en-meso-tis-quot-teleias-quot-kataigidas-i-germania/
https://slpress.gr/politiki/en-meso-tis-quot-teleias-quot-kataigidas-i-germania/
https://slpress.gr/diethni/giati-o-polemos-stin-oykrania-egkymonei-ena-neo-kosmo/
https://slpress.gr/diethni/i-megali-eykairia-cheirafetisis-tis-eyropis-eyropi/
https://slpress.gr/diethni/i-megali-eykairia-cheirafetisis-tis-eyropis-eyropi/
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• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
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Οι τιμές «καίνε λίπος» της κυβέρνησης
Η ακρίβεια το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την κοινωνία,  
όπως αποτυπώνεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και δύο 
χρόνια πορεύεται εν μέσω ναρκοπε-

δίου, καθώς η μία κρίση διαδέχεται την 
άλλη. Και δε μιλάμε για απλές κρίσεις. Δε 
μιλάμε για μία κρίση, όπου ένας κυβερνή-
της μπορεί αν στοχοπροσηλωθεί να την 
επιλύσει. Από το Φεβρουάριο του 2020, 
πριν καλά-καλά σβήσει τη μία εστία, ανά-
βει άλλη.

Μιχάλης Κωτσάκος
© Η ΑΠΟΨΗ [iapopsi.gr]

Κάπως έτσι φτάσαμε στον Απρίλιο του 
2022, όπου σύμφωνα και με τις τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις, οι Έλληνες θεωρούν 
ως κυρίαρχο πρόβλημα την ακρίβεια, ξε-
χνώντας μέχρι και την πανδημία του κο-
ρωνοϊού, που συνεχίζει να παίρνει ζωές 
(σχεδόν 60 άνθρωποι κατά μέσο όρο πε-
θαίνουν καθημερινά τις τελευταίες εβδο-
μάδες). 
Ακόμη και ο πόλεμος στην Ουκρανία φο-

βίζει τους πολίτες, όμως η ακρίβεια και 
οι διαρκείς ανατιμήσεις των προϊόντων 
οδηγεί μικρούς και μεσαίους σε αδιέξοδο. 
Και μπορεί η κυβέρνηση μετά τη σύσκε-
ψη της Δευτέρας 28/3 στο Μαξίμου να 
εξέπεμψε σήμα αισιοδοξίας για επάρκεια 
των αγαθών, εν τούτοις, όπως αναφέρουν 
οι πολίτες στις παρεμβάσεις τους σε ρα-
διοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 
«υπάρχει επάρκεια ακριβών τροφίμων». 

Σίγουρα αυτό είναι πέρα για πέρα ανακρι-
βές, αλλά έτσι νιώθουν.
Όλοι στο Μαξίμου έχουν κατανοήσει ότι 

η τεράστια αύξηση στο κόστος παραγω-
γής αναγκάζει και τους παραγωγούς και 
τους εμπόρους να μετακυλούν ένα μέρος 
του κόστους στους καταναλωτές με συ-
νέπεια να υπάρχει γενικευμένη αντίδρα-
ση. Και όσο δε φαίνεται φως στο τούνελ 
για να σιγάσουν τα όπλα στην Ουκρανία, 
τόσο θα διογκώνεται το πρόβλημα. Διότι 
οι όποιες ελλείψεις στην αγορά είναι προς 
ώρας μικρές και δεν προβληματίζουν τους 
καταναλωτές. Οι ανατιμήσεις είναι που 
δημιουργούν γκρίνια και υπάρχουν αντι-
δράσεις.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οικο-

νομικό επιτελείο, αντιλαμβάνονται το μέ-
γεθος των δυσκολιών και διαβάζοντας πα-
ράλληλα τις δυσοίωνες προβλέψεις διε-
θνών αναλυτών περί ακρίβειας διαρκείας 
για τουλάχιστον ένα χρόνο, ανεξαρτήτως 
της στιγμής που θα μπουν τίτλοι τέλους 
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κά-
νουν καθημερινά νέες ασκήσεις για τη δυ-
σεπίλυτη εξίσωση που ισορροπεί μεταξύ 
της περαιτέρω στήριξης των πολιτών και 
της δημοσιονομικής σταθερότητας, κα-
θώς οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός 

μιλώντας στο forum του Οικονομικού Τα-

χυδρόμου, άνοιξε παράθυρο υλοποίησης 
του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφι-
μα. «Είναι πάντα ένα μέτρο το οποίο μπο-
ρεί να υπάρχει στη φαρέτρα μας», είπε 
χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, 
πως έχει κόστος. Συνεπώς, οποιαδήποτε 
απόφαση απαιτεί ενδελεχή μελέτη και 
πολύ προσεκτικά βήματα, προκειμένου 
να μην τινάξει στον αέρα τον προϋπολο-
γισμό.
Από την άλλη ο πρωθυπουργός και οι 

συνεργάτες του διαβάζουν προσεκτικά 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων της κοι-
νής γνώμης και διαπιστώνουν ότι πλέον 
ακόμη κι ένα μέσο νοικοκυριό έχει εισέλ-
θει στη ζώνη του… λυκόφωτος, καθώς ο 
μήνας βγαίνει με πολλές οικονομίες και 
τεράστιες δυσκολίες. Ακόμη κι αυτοί που 
δηλώνουν ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα 
τον πόλεμο, εν συνεχεία αναφέρουν ότι 
φοβούνται τα επακόλουθα, δηλαδή τις 
ελλείψεις σε αγαθά και τις ανατιμήσεις. 
Όταν δε οι πολίτες ακούν τους ειδικούς 
ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το πότε 
θα τερματιστεί ο πόλεμος και όλοι ισχυρί-
ζονται ότι αυτό είναι κάτι το απροσδιόρι-
στο, ακόμη και ο πιο αδαής θα κατανοήσει 
ότι η αγωνία και η αβεβαιότητα είναι τα 
πρώτα συναισθήματα που κυριαρχούν.
Στο Μαξίμου βλέπουν πως καίγεται το 

πολιτικό λίπος της κυβέρνησης έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά ουδείς ξέρει τι θα συμ-
βεί εάν συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα 
και δεν υπάρξει ανάσχεση των ανατιμήσε-
ων. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 
οι συνεργάτες του αναγνωρίζουν, ότι η 
ακρίβεια μπορεί και να καθορίσει τις εξε-
λίξεις.

ΞΕΧΝΙΟΥΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μέτρα 

στήριξης των πιο ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων και πολλοί τα βλέπουν θετικά. Οι 
πολίτες δε ζουν σε άλλο πλανήτη όπως 
πολλά στελέχη της Αντιπολίτευσης που 
θυμήθηκαν το 2012-2015 και βλέπουν 
στις δυσκολίες της συγκυρίας απλά μια 
ευκαιρία να εισπράξουν ψήφους. Οι πολί-
τες ναι μεν αναγνωρίζουν την κυβερνητι-
κή προσπάθεια και στην πρώτη και δεύτε-
ρη φάση της πανδημίας, όταν ολόκληροι 
κλάδοι στηρίχτηκαν με το πακέτο των 43 

δισ. ευρώ. Όμως αυτό γρήγορα ξεχνιέται, 
καθώς μέσα σε χρόνο ρεκόρ τα όποια μέ-
τρα εξαϋλώνονται και η τσέπη δεν αντέχει. 
Όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα αρχίζουν 
πολλοί να μην ακούν, αρχίζει να εκδηλώ-
νεται ένας γενικότερος αρνητισμός και 
το φάντασμα του λαϊκισμού ξαναζωντα-
νεύει. Οι πολίτες κατανοούν ότι οι ρίζες 
αυτού του κύματος ακρίβειας βρίσκονται 
στα προβλήματα της διεθνούς συγκυρίας. 
Ωστόσο, σε κάποιον πρέπει να απευθυν-
θούν και αυτός δεν είναι άλλος από την 
κυβέρνησή του.

Ήδη μετά την ομιλία του κ. Μητσοτά-
κη στο οικονομικό φόρουμ, όπου προ-
ανήγγειλε τη μείωση στο ΦΠΑ για τα 
τρόφιμα, όλοι πλέον δεν κοιτάζουν τις 
ενισχύσεις που θα δώσει η κυβέρνη-
ση και τα χρήματα που θα μοιράσει τον 
Απρίλιο, είτε ως επιταγή ακρίβειας, είτε 
ως επιδότηση για τα καύσιμα. Αναμφίβο-
λα, εάν μειωθεί ο ΦΠΑ από το 13% στο 
6% για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, 
όπως μακαρόνια, γάλα, τυριά, δημητρι-
ακά ίσως και το ψωμί, θα υπάρξει μία 
συγκράτηση των τιμών. Όμως την ίδια 
ώρα αναμένουν μειώσεις στο ΦΠΑ και 
για τις ζωοτροφές, οι τιμές των οποίων 
έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Άλλωστε και οι 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή τους έχουν καταθέσει σχετικό 
αίτημα μπροστά στις αυξήσεις 10% – 35% 
και την εκτίμηση νέων ανατιμήσεων εντός 
του Απριλίου.

Για τους αγρότες, προκειμένου να περιο-
ριστεί το κόστος παραγωγής αναμένονται 
παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, για να 
στηριχθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Από 
το Μαξίμου εκπέμπεται ότι θα υπάρξει 
μία ευχάριστη έκπληξη με μία φοροελά-
φρυνση – έκπληξη, όπως λένε. Εξάλλου, η 
Ελλάδα θα λάβει σύντομα περί των 26,3 
εκατομμυρίων ευρώ από το αποθεματικό 
κρίσης της Ε.Ε. και το οποίο, σύμφωνα και 
με τις αποφάσεις της Κομισιόν, θα διοχε-
τευθεί όλο στους παραγωγούς. Σε αυτό το 
ποσό η κάθε κυβέρνηση μπορεί να δώσει 
και εθνικούς πόρους, οι οποίοι δύναται 
να φτάσουν και στο 200%. Άρα ο κάθε πα-
ραγωγός -ανάλογα με τις εκμεταλλεύσεις- 
μπορεί να εισπράξει μέχρι και 30.000 
ευρώ.
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Η… κολοκυθιά με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες
Η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt» επανάφερε στην επιφάνεια τα μπρος-πίσω της Ελλάδας  
σχετικά με τη δυνατότητα εξόρυξης και εκμετάλλευσης του ορυκτού υποθαλάσσιου πλούτου της

Με την ενεργειακή κρίση να έχει ξε-
κινήσει πριν από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία αλλά μετά από την έναρξή του 
να έχει αποκτήσει διαστάσεις χιονοστιβά-
δας, που καταπίνει κρατικούς και οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς, το ζητούμενο 
για τις εθνικές ηγεσίες ανά την Ευρώπη 
είναι να κρατήσουν το κεφάλι πάνω από 
το νερό. Τι γίνεται, όμως, όταν κάτω από 
το… νερό μπορεί να βρίσκεται η λύση του 
ενεργειακού προβλήματος, τουλάχιστον 
για την Ελλάδα;

Νίκος Τσαγκατάκης
© Η ΑΠΟΨΗ [iapopsi.gr]

Σύμφωνα με τον Ουίνστων Τσόρ-
τσιλ «πολιτική είναι η ικανότητα να πα-
ρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και 
να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε». 
Στις 26 Φεβρουαρίου του 2014, έναν 

μήνα μετά από την 49η επέτειο του θα-
νάτου του εμβληματικού Βρετανού πρω-
θυπουργού, ο Έλληνας τότε πρωθυπουρ-
γός Αντώνης Σαμαράς πέρναγε το κατώ-
φλι του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στη σύσκεψη που θα ακολουθούσε θα 
παρουσίαζε ένα σχέδιο αναφορικά με το 
ενεργειακό «αύριο» της Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα, ο Μεσσήνιος ανήγγειλε 
τότε τη διαμόρφωση μίας νέας εθνικής 
ενεργειακής στρατηγικής που με αφετη-
ρία την έρευνα και αξιοποίηση των κοι-
τασμάτων υδρογονανθράκων στη Δυτική 
Ελλάδα θα καθιστούσαν τη χώρα ενεργει-
ακά αυτάρκη, γεωπολιτικά αναβαθμισμέ-
νη και κοινωνικά προστατευμένη, μέσω 
της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του 
ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.

Για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η εκ-
μετάλλευση των κοιτασμάτων μόνο στον 
Πατραϊκό Κόλπο, στα Ιωάννινα και στο Κα-
τάκολο, θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα 
έως και 150 δισ. ευρώ σε χρονικό ορίζο-
ντα 30ετίας.

Σύμφωνα, δε, με τον τότε υπουργό Περι-
βάλλοντος Γιάννη Μανιάτη το μεγαλύτε-
ρο μέρος των εσόδων από τους υδρογο-
νάνθρακες θα εισέρρεε από το έτος 2019 
στα δημόσια ταμεία, δεδομένου ότι η δι-
εθνής πετρελαϊκή βιομηχανία προσδίδει 
απίστευτες ωφελιμότητες στις οικονομίες, 
ακόμα και πριν βγει το πρώτο βαρέλι.

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ
Τα έφερε έτσι η ζωή που, τις εξηγήσεις, 

γιατί αυτό το «αύριο» δεν έγινε πραγμα-
τικότητα, που έλεγε ο… μπαρμπα – Ου-
ίνστων, κλήθηκε να τις δώσει μία άλλη 
φιλελεύθερη κυβέρνηση, αυτή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. 

Έτσι, το Μάιο του 2020 πρωθυπουργός 
ων, ο πρόεδρος της Ν.Δ. έλεγε στη Βουλή 
ότι η συζήτηση για έρευνες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στη χώρα μας είναι 
περί «όνου σκιάς», επιχειρηματολογώ-
ντας ότι με τις άνοδο των τιμών του «μαύ-
ρου χρυσού» είναι εξαιρετικά αμφίβολο 
αν υπάρχει πραγματικό επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον για νέες εξορύξεις πετρελαί-
ου στην Ελλάδα.

Μετά ακολούθησε ο υπουργός Εξωτερι-
κών, Νίκος Δένδιας, που επισκεπτόμενος 
τον Απρίλιο του 2021 την πετρελαιοπα-
ραγωγό Σαουδική Αραβία ξεκαθάρισε ότι: 
«Η Ελλάδα πιστεύει στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και δεν πρόκειται να αρχίσει 
να σκάβει το βυθό της Μεσογείου για να 
βρει αέριο και πετρέλαιο, για έναν πολύ 
απλό λόγο: χρειαζόμαστε 10 με 20 χρόνια 
για να το βρούμε και να το εκμεταλλευ-
τούμε, και από οικονομική άποψη θα ήταν 
πολύ πιο ακριβό για παράδειγμα από το 
δικό σας, της Σαουδικής Αραβίας. 

Έτσι, οικονομικά δεν οραματίζομαι την 
Ελλάδα να γίνει χώρα παραγωγής πετρε-
λαίου».
Συμπλήρωσε, δε, ο επικεφαλής της ελ-

ληνικής διπλωματίας, ότι το Αιγαίο «είναι 
ένας παράδεισος στη γη. Δε σκοπεύουμε 
να το μετατρέψουμε σε κόλπο του Με-
ξικού. Η Ελλάδα δε σχεδιάζει στο άμεσο 
μέλλον να γίνει χώρα παραγωγής πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου».

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΤΑΣ
Αυτό που κακώς δεν είχε λογαριάσει –

ως όφειλε– η Αθήνα, είναι η ενεργειακή 
εξάρτησή της από τον «ξενοδόχο» Βλα-
ντιμίρ Πούτιν. Την απρονοησία παραδέ-
χτηκε εμμέσως πλην σαφώς ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης την Τετάρτη 23/3 όταν από 
το βήμα της Βουλής υπογράμμισε ότι η 
προσοχή της κυβέρνησης «θα επανέλθει 
στα δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερί-
ου σε Κρήτη και Ιόνιο», συμπληρώνοντας 
ότι «πρέπει να γνωρίζουμε αν είναι οικο-
νομικά αξιοποιήσιμα» και πως «αυτά σε 
συνδυασμό με τις ΑΠΕ και τις διασυνδέ-
σεις αποτελούν τον κορμό του εθνικού 
μας ενεργειακού μείγματος».
Είναι αναμφίβολα εύλογη και αναγκαία 

η αλλαγή ρότας στα ενεργειακά της ελλη-
νικής κυβέρνησης, η οποία επισημαίνεται 
και από διεθνή ΜΜΕ (σ.σ. όπως η ηλε-
κτρονική έκδοση της γερμανικής εφημε-
ρίδας «Handelsblatt»), αφού οι στρατιω-
τικές εξελίξεις στη βορειοανατολική Ευ-
ρώπη αλλάζουν όσα είχαμε ως δεδομένα 
μέχρι σήμερα.
Η στροφή, όμως, δεν απαντά στο εξί-

σου εύλογο ερώτημα, ούτε γιατί πέρσι 
την άνοιξη ο επικεφαλής της ελληνικής 
διπλωματίας ξόρκιζε την εξόρυξη υδρογο-
νανθράκων, ούτε πώς ξαναέγινε οικονο-
μικά συμφέρουσα η διαδικασία εξόρυξής 
τους όταν από το Μαξίμου υποστηρίζεται 
τα τελευταία δύο χρόνια ότι πρόκειται 
για ασύμφορη οικονομικά και οικολογικά 
ενεργειακή επιλογή.

Κυρίως, δεν απαντά στο γιατί χάθηκε 
τόσος πολύτιμος χρόνος και γιατί υπήρξε 
τέτοια αδράνεια, που σε αντίθετη περί-
πτωση και ανεξαρτήτως πολέμου (σ.σ. η 
ενεργειακή κρίση και ο καλπασμός των 
τιμών δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο, απλώς 
επιδεινώθηκε με αυτόν) ίσως είχε βάλει 
τη χώρα στο χάρτη των ισχυρών ενεργει-
ακών παικτών. Το συμπέρασμα δεν είναι 
δικό μας.
Το λένε τα στοιχεία και οι έρευνες που 

είχε επικαλεστεί και ο Αντώνης Σαμα-
ράς και τα οποία αποτιμούν την αγοραία 

αξία των αξιοποιήσιμων ελληνικών κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων σε περισσότε-
ρα από 400 δισ. ευρώ. Το λένε και τα απο-
τελέσματα των σεισμικών ερευνών που 
ακολούθησαν το 2017 και το 2018 και τα 
οποία με τη σειρά τους εντοπίζουν «φλέ-
βες» φυσικού αερίου που σε ποσότητα ξε-
περνούν κατά 50 (!!!) φορές την τρέχουσα 
ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας.
Ο γέγονε, γέγονε θα πουν οι οπαδοί της 

Realpolitik. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική 
και με εθνική διάσταση ένσταση. Αν αυτά 
τα 8 χρόνια από το 2014 ως σήμερα πή-

γαν στράφι επειδή ένας πρωθυπουργός 
και οι επιτελείς του προέβλεψαν λάθος 
τα μελλούμενα ή υπερεκτίμησαν τις δυ-
νατότητες της χώρας π.χ. να απολιγνη-
τοποιηθεί πολύ γρηγορότερα από ό,τι το 
κάνει η Γερμανία να το… καταπιούμε και 
να κοιτάξουμε μπροστά. Αν, όμως, τελικά 
αυτό συνέβη για να μην κακοκαρδιστεί 
ο οξύθυμος γείτονας που ζητά εναγωνί-
ως συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, τότε τα 
(προς κατευνασμό;) μπρος-πίσω της πολι-
τικής ηγεσίας δεν μπορούν να πάνε κάτω 
αμάσητα…
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Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 
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ΟΗΕ: Βάλτε «στοπ» σε αυτοκίνητα και 
αεροπλάνα για να σώσουμε τον πλανήτη
Μια «βόμβα» έριξε η Διακυβερνη-

τική Επιτροπή για την Αλλαγή του 
Κλίματος του ΟΗΕ (IPCC), καθώς ζήτησε 
να μπει στοπ στα αυτοκίνητα και τα αερο-
πλάνα!
Συγκεκριμένα, στην έκθεση που παρου-

σίασε η IPCC τονίζει, ότι θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο τε-
χνολογικό μέσο για να απορροφήσουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα από την ατμό-
σφαιρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
σταματήσουμε τη χρήση ορυκτών καυσί-
μων ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να γίνει δραστική περικοπή στη 
χρήση αυτοκινήτων και αεροσκαφών για 
τις μετακινήσεις μας.

Θα πρέπει επίσης, σύμφωνα με τους 
συγγραφείς της έκθεσης, να γίνει πολύ 
σύντομα η μετάβαση στην αποκλειστική 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα 
πρέπει επίσης να αλλάξει η καταναλωτική 
κουλτούρα της ανθρωπότητας αλλά και 
να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότε-
ρο η φύτευση νέων δέντρων, αναφέρει η 
έκθεση. Ξεκινά τώρα μια διαδικασία που 
θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, στις οποίες 
οι εκπρόσωποι 195 κρατών θα πρέπει να 
μελετήσουν την έκθεση και να τοποθετη-
θούν πάνω στα διάφορα σημεία της. 
Στόχος είναι να υπάρξει ένα τελικό κεί-

μενο στο οποίο θα έχουν συμφωνήσει και 
συνυπογράψει όλες οι χώρες για τις δρά-
σεις που θα πρέπει να γίνουν από εδώ και 
πέρα, ώστε να πιαστεί ο στόχος της αύξη-
σης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας 
κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη 
μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά την 
προβιομηχανική περίοδο. Στα έκτακτα 
μέτρα που αναμένεται να υιοθετήσουν 
οι χώρες όταν κλείσει τη ροή του φυσικού 
αερίου η Ρωσία, περιλαμβάνεται ακόμη 
και ο περιορισμός στις μετακινήσεις με το 
αυτοκίνητο τα Σαββατοκύριακα. 

ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ: ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΤΑΧΕΙΑ 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Μια νέα σημαντική έκθεση του ΟΗΕ για 

την κλιματική αλλαγή, η οποία δείχνει ότι 
οι επιβλαβείς εκπομπές άνθρακα από το 
2010-2019 δεν ήταν ποτέ υψηλότερες 
στην ανθρώπινη ιστορία, αποτελεί από-
δειξη ότι ο κόσμος βρίσκεται σε «ταχεία 
πορεία» προς την καταστροφή, προειδο-
ποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες (φωτ.).
Αντιδρώντας στα τελευταία ευρήματα 

της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC), ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ επέμεινε ότι εάν οι κυ-
βερνήσεις παντού δεν επανεκτιμήσουν 
τις ενεργειακές πολιτικές τους, ο κόσμος 
θα είναι ακατοίκητος.

Τα σχόλιά του αντικατόπτρισαν την επι-
μονή της IPCC ότι όλες οι χώρες πρέπει να 
μειώσουν σημαντικά τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων, να επεκτείνουν την πρόσβαση 
στην ηλεκτρική ενέργεια, να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση και να αυξήσουν 
τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως 
το υδρογόνο.

Εάν δε ληφθούν σύντομα μέτρα, ορι-
σμένες μεγάλες πόλεις θα βρεθούν κάτω 
από το νερό, ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε 
βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο 
προβλέπει επίσης «πρωτοφανή κύματα 
καύσωνα, τρομακτικές καταιγίδες, εκτετα-
μένη λειψυδρία και εξαφάνιση ενός εκα-
τομμυρίου ειδών φυτών και ζώων».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ πρόσθεσε: «Αυτό 
δεν είναι φαντασία ή υπερβολή. Είναι 
αυτό που μας λέει η επιστήμη ότι θα προ-
κύψει από τις τρέχουσες ενεργειακές πο-
λιτικές μας. 
Βρισκόμαστε σε ένα μονοπάτι προς την 

υπερθέρμανση του πλανήτη υπερδιπλά-
σιο από το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου 
που συμφωνήθηκε στο Παρίσι το 2015». 
Παρέχοντας την επιστημονική απόδειξη 

για να υποστηρίξει αυτή την καταδικαστι-
κή αξιολόγηση, η έκθεση της IPCC – που 
συντάχθηκε από εκατοντάδες κορυφαί-

ους επιστήμονες και συμφωνήθηκε από 
195 χώρες – σημείωσε ότι οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουν 
αυξηθεί από το 2010 «σε όλους τους ση-
μαντικούς τομείς παγκοσμίως».

ΕΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Ένα αυξανόμενο μερίδιο των εκπομπών 

μπορεί να αποδοθεί σε πόλεις και κωμο-
πόλεις, συνέχισαν οι συντάκτες της έκθε-
σης, προσθέτοντας εξίσου ανησυχητικά, 
ότι οι μειώσεις των εκπομπών που σημει-
ώθηκαν την τελευταία δεκαετία «ήταν μι-
κρότερες από τις αυξήσεις των εκπομπών, 
από τα αυξανόμενα επίπεδα παγκόσμι-
ας δραστηριότητας στη βιομηχανία, τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, τις μεταφορές, τη 
γεωργία και τα κτίρια». Σε ένα θετικότερο 
τόνο – και επιμένοντας ότι εξακολουθεί 
να είναι δυνατή η μείωση κατά το ήμισυ 
των εκπομπών έως το 2030 – η IPCC προ-
έτρεψε τις κυβερνήσεις να εντείνουν τη 
δράση για τον περιορισμό των εκπομπών.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  χαιρέ-

τισε επίσης τη σημαντική μείωση του κό-
στους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
από το 2010, κατά 85% για την ηλιακή και 
αιολική ενέργεια και τις μπαταρίες.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Οι 

αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλ-
λον», δήλωσε ο Πρόεδρος της IPCC, Χού-
σουνγκ Λι. «Με ενθαρρύνει η ανάληψη 
δράσης για το κλίμα σε πολλές χώρες. 
Υπάρχουν πολιτικές, κανονισμοί και μέσα 
της αγοράς που αποδεικνύονται αποτε-
λεσματικά. Εάν αυτά κλιμακωθούν και 
εφαρμοστούν ευρύτερα και ισότιμα, μπο-
ρούν να υποστηρίξουν τη βαθιά μείωση 
των εκπομπών και να τονώσουν την καινο-
τομία». Για να περιοριστεί η υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη σε περίπου 1,5C (2,7°F), η 
έκθεση της IPCC επέμεινε ότι οι παγκό-
σμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
θα πρέπει να κορυφωθούν «το αργότερο 
πριν από το 2025 και να μειωθούν κατά 
43% μέχρι το 2030».
Το μεθάνιο θα πρέπει επίσης να μειωθεί 

κατά περίπου ένα τρίτο, συνέχισαν οι συ-
ντάκτες της έκθεσης, προσθέτοντας ότι 
ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό, είναι «σχε-
δόν αναπόφευκτο ότι θα ξεπεράσουμε 
προσωρινά αυτό το όριο θερμοκρασίας», 
αν και ο κόσμος «θα μπορούσε να επι-
στρέψει κάτω από αυτό μέχρι το τέλος 
του αιώνα».|                     © primenews.press

https://primenews.press/kataklusmo-sunepeion-apo-tin-klimatiki-allagi-problepei-o-oie
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
https://g.co/kgs/gYctna
https://g.co/kgs/gYctna
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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Η ομοσπονδιακή φιλελεύθερη κυβέρνηση εισήγαγε 
νομοθεσία την Τρίτη 5 Απριλίου για να υποχρεώσει 

τους ψηφιακούς γίγαντες να αποζημιώσουν τα ειδησε-
ογραφικά πρακτορεία για τη χρήση του περιεχομένου 
τους.

Το νέο ρυθμιστικό καθεστώς θα απαιτεί από εταιρείες 
όπως η Google, το Facebook και άλλες μεγάλες διαδικτυ-
ακές πλατφόρμες που αναπαράγουν ή διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο ειδήσεων – είτε να πληρώ-
σουν είτε να περάσουν από μια δεσμευτική διαδικασία 
διαιτησίας υπό την καθοδήγηση μιας ρυθμιστικής αρχής, 
συγκεκριμένα την Καναδική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης 
και Τηλεπικοινωνιών (CRTC).

Η αποζημίωση που εξάγεται από αυτούς τους ψηφι-
ακούς γίγαντες πρέπει να χρησιμοποιηθεί, σε μεγάλο 
βαθμό, για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ειδησε-
ογραφικού περιεχομένου για την προστασία της «βιω-
σιμότητας του καναδικού οικοσυστήματος ειδήσεων», 
σύμφωνα με κυβερνητικό υπόβαθρο που διανεμήθηκε 
στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περισσότερα από 
450 ειδησεογραφικά outlet στον Καναδά έχουν κλείσει 
από το 2008. Οι ειδησεογραφικές επιχειρήσεις δυσκο-
λεύονται να κερδίσουν χρήματα από το περιεχόμενό 
τους αφού έχασαν σημαντικές ροές εσόδων, όπως δια-
φημίσεις και συνδρομές σε έντυπα.

Σε μια εποχή κοπής καλωδίου, ορισμένοι ιδιωτικοί και 
δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν επίσης δυσκο-
λευτεί να κερδίσουν χρήματα από τα ραδιοκύματα τους 
και να πληρώσουν για τοπικές, περιφερειακές και εθνι-
κές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ειδήσεις.

Η κυριαρχία επί της διαφήμισης που κάποτε απολάμβα-
ναν τα παλαιού τύπου μέσα έχει τελειώσει. Η Google και 
το Facebook έχουν ένα συνδυασμένο μερίδιο 80 τοις εκα-
τό όλων των εσόδων από τις διαδικτυακές διαφημίσεις 
στον Καναδά και αποκομίζουν εντυπωσιακά 9,7 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με κυβερνητικά 
στοιχεία.

«ΕΡΗΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ»
Η απώλεια εσόδων από διαφημίσεις έχει ανατρέψει τα 

προηγούμενα επιχειρηματικά μοντέλα των μέσων ενημέ-
ρωσης. Χιλιάδες Καναδοί δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη 
δουλειά τους και ορισμένες κοινότητες έχουν γίνει «έρη-
μοι ειδήσεων» – χωρίς πρόσβαση σε εφημερίδες, ψηφι-
ακές ειδησεογραφικές τοποθεσίες, τηλεοπτικά ή ραδιο-
φωνικά προγράμματα.

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πάμπλο Ρο-
ντρίγκεζ (φωτ.) είπε ότι οι ειδησεογραφικές επιχειρήσεις 
του Καναδά θα πρέπει να αποζημιωθούν επειδή βοηθούν 
την Google και το Facebook να προσελκύουν προσοχή.
«Ο τομέας των ειδήσεων βρίσκεται σε κρίση», είπε ο 

Ροντρίγκεζ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 5 Απριλίου. 
«Παραδοσιακά, η διαφήμιση ήταν μια σημαντική πηγή 
εσόδων για τις ειδησεογραφικές επιχειρήσεις. Αυτό συμ-
βαίνει όλο και λιγότερο. Θα έλεγα ότι η πραγματικότητα 
είναι ζοφερή».

Η Google και το Facebook χρησιμοποιούν ειδησεογρα-
φικό περιεχόμενο στους ιστότοπούς τους «χωρίς να χρει-
άζεται πραγματικά να πληρώσουν γι› αυτό. Με αυτόν το 
νέο νόμο, επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την 
ανισορροπία της αγοράς», δήλωσε ο Rodriguez.

Για να διατηρήσει την πρόσβαση στις καναδικές ειδή-
σεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υιοθέτησε μεγάλο 
μέρος του λεγόμενου «αυστραλιανού μοντέλου», που 
πήρε το όνομά της από τη χώρα που ανάγκασε για πρώτη 
φορά τις ψηφιακές εταιρείες να πληρώσουν για τη χρήση 
ειδησεογραφικού περιεχομένου. 
Το νέο καναδικό σύστημα θα απαιτούσε από το Facebook, 

την Google και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν 
«διαπραγματευτική ανισορροπία με τις ειδησεογραφικές 
επιχειρήσεις» να συνάπτουν «δίκαιες εμπορικές συμφω-
νίες» με εφημερίδες, περιοδικά ειδήσεων, διαδικτυακές 
επιχειρήσεις ειδήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους ραδι-

οτηλεοπτικούς φορείς και ορισμένα μη καναδικά μέσα 
ενημέρωσης που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Ο στόχος είναι αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες να δια-

πραγματεύονται συμφωνίες με εκδότες χωρίς την ανά-
γκη κυβερνητικής παρέμβασης. 
Ο Rodriguez είπε, ότι το ποσό των χρημάτων που θα λά-

βει κάθε επιχείρηση ειδήσεων από αυτούς τους ψηφια-
κούς γίγαντες θα αποφασιστεί από αυτές τις διαπραγμα-
τεύσεις – δεν υπάρχει προκαθορισμένος τύπος. Ελλείψει 
κάποιου είδους εθελοντικής διευθέτησης, οι επιχειρή-
σεις ειδήσεων μπορούν να ξεκινήσουν μια υποχρεωτική 
διαδικασία διαπραγμάτευσης και να απευθυνθούν σε 
μια επιτροπή διαιτησίας του CRTC για μια δεσμευτική 
απόφαση. 

Η GOOGLE ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Η Google αντιτάχθηκε σθεναρά στις προσπάθειες 

της Αυστραλίας να την κάνει να πληρώνει για ειδήσεις 

– απείλησε ακόμη και να κλείσει την πρόσβαση στη μη-
χανή αναζήτησης σε αυτή τη χώρα, εάν το νομοσχέδιο 
προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί. Η Google τελι-
κά υποχώρησε και σύναψε συμφωνίες με μια σειρά από 
ειδησεογραφικά μέσα, για να αποφύγει μια δεσμευτική 
διαδικασία διαιτησίας.

ΤΟ CRTC ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΠΟΙΑ ΜΜΕ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος είπε, ότι το CRTC επι-

λέχθηκε για τη διαχείριση αυτού του νέου ρυθμιστικού 
καθεστώτος, επειδή έχει ιστορικό ενασχόλησης με τις 
επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης. 

Ένα ΜΜΕ θα θεωρείται επιλέξιμη επιχείρηση ειδήσε-
ων, εάν απασχολεί τακτικά δύο ή περισσότερους δημο-
σιογράφους στον Καναδά, δραστηριοποιείται σε μεγάλο 
βαθμό εντός του Καναδά και παράγει περιεχόμενο που 
επεξεργάζεται και σχεδιάζεται σε αυτή τη χώρα.

T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval
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Η Τουρκία ως «ανεξάρτητη» δύναμη

Στην Τουρκία, από την ίδρυσή της το 
1923, είναι εμπεδωμένη η άποψη 

ότι η χώρα είναι αυτόνομη, αντι-ιμπερι-
αλιστική και χωρίς εξαρτήσεις από καμία 
δύναμη στην εξωτερική της πολιτική.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© pontosnews.gr

Μάλιστα, στο μάθημα της Ιστορίας 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
ο αγώνας που έκανε ο Μουσταφά Κε-
μάλ αποκλειστικά εναντίον των Ελλήνων 
από το 1919 μέχρι το 1922 παρουσιάζε-
ται ως απελευθερωτικός, κατά των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων που είχαν καταλά-
βει τη χώρα.
Η αλήθεια είναι, ότι ο Μουσταφά Κεμάλ, 

αφού πήρε βίζα από την αγγλική διοίκη-
ση, αναχώρησε από την Κωνσταντινού-
πολη στις 16 Μαΐου και αποβιβάστηκε 
στην Αμισό στις 19 Μαΐου 1919, όπου 
συναντήθηκε με Άγγλους αξιωματικούς. 
Από τη μαρτυρική Αμισό ξεκίνησε ο 
«αντι-ιμπεριαλιστικός» αγώνας, ο οποίος 
ήταν τουλάχιστον εν γνώσει των Άγγλων.

Όσον αφορά τους Γάλλους, που είχαν 
καταλάβει μια μεγάλη έκταση από τη 
Μερσίνα μέχρι την αλεξανδρινή Έδεσσα 
(Ούρφα), οι Τούρκοι δεν έριξαν ούτε μία 
σφαίρα εναντίον τους. Μετά τη συνά-
ντηση που είχε στις 7 Δεκεμβρίου 1919 
στη Σεβάστεια ο πρώην Υψηλός Κομι-

σάριος της Γαλλίας στη Συρία, ο περί-
φημος Φρανσουά Γκιόργκι-Πικό, με τον 
Μουσταφά Κεμάλ, οι Γάλλοι άρχισαν 
να αποσύρουν τα στρατεύματά τους 
απ’ όσες περιοχές είχαν καταλάβει, πα-
ραχωρώντας μάλιστα δωρεάν πολύτιμο 
στρατιωτικό υλικό στον τουρκικό στρατό. 
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη 
Συμφωνία της Άγκυρας που υπογράφηκε 
μεταξύ της κεμαλικής κυβέρνησης και της 
Γαλλίας στις 20 Οκτωβρίου 1921.
Μετά από την υπογραφή της συνθήκης 

η Γαλλία ανέλαβε την υποχρέωση να κα-
λύψει τις ανάγκες των Τούρκων σε όπλα 
και πυρομαχικά, ενώ η αποχώρηση των 
γαλλικών στρατευμάτων από το «Νότιο 
Μέτωπο» έδινε τη δυνατότητα στον Κε-
μάλ να μεταφέρει δυνάμεις στα μέτωπα 
της ελληνικής Στρατιάς της Μικράς Ασίας.

Και οι Ιταλοί αποσύρθηκαν από τις πε-
ριοχές της Παμφυλίας, της Λυκίας και 
της Καρίας που είχαν καταλάβει, μέχρι 
το ρου του Μαίανδρου ποταμού, χωρίς 
να έρθουν σε συμπλοκή με τα κεμαλικά 
στρατεύματα.

Όσον αφορά τους Ρώσους, αποσύρ-
θηκαν από την Τραπεζούντα και τις πε-
ριοχές που κατείχαν το 1918 μετά την 
επικράτηση των Μπολσεβίκων, οι οποί-
οι βοήθησαν με χρυσές λίρες και όπλα 
προσδοκώντας καλές σχέσεις με το νότιο 
γείτονά τους.

Άρα, με τους μόνους που πολέμησαν οι 

Κεμαλικοί ήταν οι Έλληνες, ενώ το ίδιο 
διάστημα, εκμεταλλευόμενοι τη στήριξη 
Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Σοβιετικών, 
συνέχισαν το αποτρόπαιο έργο της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων και Αρμενίων.ς

Πάνω σ’ αυτό το ψέμα στηρίχτηκε η 
«ιδεολογία» της ανεξάρτητης αντι-ιμπε-
ριαλιστικής Τουρκίας, στην οποία σε με-
γάλο βαθμό οφείλεται ο αντι-δυτικισμός 
που χαρακτηρίζει πλατιά στρώματα της 
τουρκικής κοινωνίας και μεγάλο μέρος 
του πολιτικού και στρατιωτικού προσω-
πικού.
Σ’ αυτό το υπόστρωμα ο Ερντογάν οι-

κοδόμησε το δόγμα της «ανεξάρτητης» 
Τουρκίας, κυρίως μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Ο 
Τούρκος πρόεδρος «παίζοντας» με τα συ-
ναισθήματα των πολιτών στοχοποίησε τη 
Δύση ως υπεύθυνη για το πραξικόπημα, 
άρχισε τη μεθοδική απο-ΝΑΤΟποίηση 
του στρατεύματος, ενώ ξήλωσε από τη 
διπλωματική υπηρεσία όλους τους δυτι-
κότροπους και δυτικόφιλους διπλωμάτες.

Με έναν καθαρά «εθνικό» στρατό, μια 
διπλωματική υπηρεσία ορκισμένη στον 
Ερντογάν, το ισλάμ και το τουρκικό έθνος, 
και με ένα κράτος που έχει αλωθεί σε με-
γάλο βαθμό από στελέχη του συγκυβερ-
νώντος κόμματος των Γκρίζων Λύκων, η 
Τουρκία άρχισε να διεκδικεί έναν αυτόνο-
μο ρόλο στην περιοχή.
Αυτή η Τουρκία απείλησε τις ΗΠΑ του 

Ντόναλτ Τραμπ, ότι αν δεν υπάρξει από-
συρση από την περιοχή Σερεκάνιγιε – 
Γκίρε Σπι τα τουρκικά στρατεύματα θα 
χτυπούσαν – αποτέλεσμα ήταν η αποχώ-
ρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ, που 
χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη προδοσία» 
από Αμερικανούς στρατηγούς και διπλω-
μάτες. Το ίδιο διάστημα –και επειδή οι 
ΗΠΑ δεν άλλαζαν την πολιτική τους στο 
Κουρδικό– στη ΒΑ Συρία–Ροζάβα η Τουρ-
κία στράφηκε στη Ρωσία, την Κίνα και το 
Ιράν.
Από το 2016 άρχισαν οι ταλαντώσεις με-

ταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, με στόχο 
σε κάθε ταλάντωση η Τουρκία να ανοίγει 
«χώρο» για να ασκεί τη δική της ανεξάρ-
τητη πολιτική.

Δεν ήταν δε λίγες οι φορές, που η Άγκυ-
ρα αψήφησε υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, 
ακόμα και ψηφίσματα του ΟΗΕ για 
εμπάργκο στη Λιβύη, και εφάρμοσε τη 
δική της πολιτική, όπως απαιτούσε το 
εθνικό της συμφέρον.

Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε να κα-
τοχυρώσει το ρόλο της ανεξάρτητης δύ-
ναμης που έχει το δικαίωμα να ασκεί τη 
δική της εξωτερική πολιτική, ακόμα και 
εισβολές σε ξένες χώρες, αδιαφορώντας 
για τις συμμαχικές της υποχρεώσεις.
«Πρώτα τα εθνικά συμφέροντα και μετά 

οι ΝΑΤΟϊκές και λοιπές υποχρεώσεις», 
είναι το δόγμα της πολιτικής αυτής που 
εκφράστηκε ανάγλυφα στην περίπτωση 
της Ρωσίας, αφού η Τουρκία όχι μόνο 
αρνήθηκε να επιβάλει κυρώσεις και να 
κλείσει τον εναέριο χώρο της στα ρωσικά 
αεροσκάφη, αλλά επωφελήθηκε απ’ αυ-
τές, καλώντας μάλιστα τους Ρώσους ολι-
γάρχες να εγκατασταθούν στη χώρα.

Όσο δε για το σουρεάλ της υπόθεσης, η 
Τουρκία –που έχει εισβάλει και κατέχει 
εδάφη στο Ιράκ, στη Συρία και στην Κύ-
προ από το 1974– φιλοξενεί διαπραγμα-
τεύσεις για να τερματιστεί η ρωσική κα-
τοχή στα εδάφη της Ουκρανίας.

Όμως, επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος η 
Άγκυρα να επιβάλει αυτό το ρόλο στους 
Δυτικούς, σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, είναι ορατό το 
ενδεχόμενο να οδηγήσει την Κύπρο και 
την Ελλάδα στα δόντια της μυλόπετρας.

Ας το έχουν υπόψη τους αυτό όσοι επα-
ναπαύονται με την αίσθηση ότι είμαστε 
στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Και το 1955 και το 1964 και το 1974 στη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας ήμασταν, 
αλλά οι πληγές στο σώμα του ελληνισμού 
είναι ακόμα ανοιχτές.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερρών, 1960) 
είναι Έλληνας αξιωματικός εν αποστρατεία, πρώ-
ην πράκτορας της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας 
και γεωστρατηγικός αναλυτής.

https://www.pontosnews.gr/tag/moystafa-kemal/
https://www.pontosnews.gr/tag/moystafa-kemal/
https://www.pontosnews.gr/468939/pontos/genoktonia/amisos-martyrikos-iounios-tou-1921/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1960
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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Με ένα όμορφο απόσπασμα από το 
Μικρό Ναυτίλο του Οδυσσέα Ελύ-

τη, ανοίγει το βιβλιαράκι των υποτροφιών 
προς τους Αρίστους Έλληνες και Φιλέλληνες 
φοιτητές, που απονεμήθηκαν για 33η χρονιά 
από το Ελληνικό Ίδρυμα Υποτροφιών
Την τελετή παρουσίασαν διαδικτυακά ο 

πρόεδρος του ΕΙΥ Δρ. Γιάννης Χατζηνικο-
λάου και η Δρ. Εύα Κεχαγιά, ενώ μηνύματα 
απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Απόδη-
μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, 
Γιάννης Χρυσουλάκης, ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, Μιχάλης Γαβρι-
ηλίδης και ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας 
Κριλής. Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε ο 
Βασίλης Μαυριτσάκης.
Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν  
στους κάτωθι:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΜΟΣ
Εντεταλμένη υποτροφία: Βουλευτού 

Chomedey-Laval | Guy Ouellette 
Είναι φοιτητής διδακτορικού στο τμήμα 

Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού στη 
σχολή των Ανώτερων Οικονομικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ. Έχει 
λάβει υποτροφίες, όπως της Fondation de 
Recherche du Québec και της Fondation l. 
Armand Bombardier. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗ
Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας Κων-

σταντίνας Ν. Φραγκούλη 
Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πειραματι-

κής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου McGill. 
Γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου και τελείω-
σε το γυμνάσιο και το λύκειο Περιστερίου 
στην Αθήνα. Έχει λάβει την υποτροφία της 
Eurobank και έχει σημαντική έρευνα στον 
τομέα της ειδικότητας της.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΖΙΡΗΣ
Ονομαστική υποτροφία: Ελληνικού Ιατρι-

κού Συλλόγου του Κεμπέκ
Είναι ειδικευόμενος γιατρός στον τομέα της 

Οικογενειακής Ιατρικής (Family Medicine) 
του Πανεπιστημίου McGill. Αποφοίτησε από 
το Ελληνικό Σχολείο Σωκράτης το 2009. Από 
τo 2021 συνεχίζει την ειδικότητα του στην 
Οικογενειακή Ιατρική μέχρι σήμερα. Δρα-
στήριο μέλος της Ελληνικής Κοινότητας σαν 
μαθητής, χορευτής, δάσκαλος και υπεύθυ-
νος νεολαίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Ονομαστική υποτροφία: Οικογένειας  

Λάζαρου Καλλιπολίτη 

Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμή-
μα Πειραματικής Iατρικής (Experimental 
Medicine) της σχολής Ιατρικής και Επιστημών 
Υγείας του πανεπιστημίου McGill. Γεννήθηκε 
στην Ελλάδα όπου και μετά τις γυμνασιακές 
και λυκειακές του σπουδές ενεγράφη στη 
σχολή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, από όπου και αποφοίτησε σαν γιατρός 
το 2019. Ο κύριος τομέας του ενδιαφέροντος 
του είναι η Αιματολογία. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ
Ονομαστική υποτροφία: Ελληνικού Ια-

τρικού Συλλόγου του Κεμπέκ Dr. Peter 
Varvarikos Scholarship 

Είναι φοιτητής της Ιατρικής σχολής του Πα-
νεπιστημίου Laval. Το 2014 ενεγράφη στο 
τμήμα Επιστημών της Φύσης (Science de la 
nature) του κολλεγίου CÉGEP de Sainte-Foy 
από όπου και αποφοίτησε το 2016. Το 2020 
τελείωσε τη Φαρμακευτική. 

ΑΛΕΞΗΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ
Εντεταλμένη υποτροφία: Pink in the City – 

Οικογένειας Βουρτζούμη
Είναι τριτοετής φοιτητής Παιδαγωγικής 

(Education) της σχολής Παιδαγωγικών Επι-
στημών (Sciences de l’ Éducation) του Πα-
νεπιστημίου του Μόντρεαλ. Αποφοίτησε 
το 2016 από το Ελληνικό Σχολείο Σωκράτης. 
Θέλει να γίνει διδάσκαλος σε γυμνάσιο ή 
κολλέγιο και να βοηθήσει όσο περισσότερο 
μπορέσει μαθητές με ειδικές ανάγκες.

GRACE FARRAN
Εντεταλμένη υποτροφία: Ελληνικής Κοινό-

τητας Μείζονος Μοντρεάλ
Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια Ανθρωπολογί-

ας (Humanities) στη σχολή Τεχνών (Arts) του 
Πανεπιστημίου McGill. Αν και δεν είναι ελ-
ληνικής καταγωγής, από πολλή μικρή ηλικία 
έχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για την ελλη-
νική γλώσσα, την κουλτούρα, την ιστορία και 
τον πολιτισμό. 

ΟΛΓΑ ΚΕΣΙΔΟΥ
Εντεταλμένη υποτροφία: Ελληνικού Εμπο-

ρικού Επιμελητηρίου του Μητροπολιτικού 
Μόντρεαλ 

Είναι τριτοετής φοιτήτρια του τμήματος Βι-
οχημείας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ. 
Γεννήθηκε στη Ρωσία από Έλληνες γονείς και 
έζησε στη Μόσχα μέχρι τα 18 της χρόνια. Έχει 
λάβει υποτροφία από το τμήμα Βιοχημείας 
του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και δου-
λεύει ευκαιριακά σε εργαστήρια Βιοχημείας 
και νοσοκομειακά πανεπιστημιακά κέντρα.

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εντεταλμένη υποτροφία: Ιδρυμα Βασιλεί-

ου Τσιόλη 
Είναι τεταρτοετής φοιτήτρια Φαρμακευτι-

κής στο Πανεπιστήμιο του Laval. Αποφοίτη-
σε το 2014 από το κολλέγιο Vanier και ειδι-
κότερα από το τμήμα των Επιστημών Υγείας 
(Health Sciences). 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΗ
Εντεταλμένη υποτροφία: Ελληνικού Κο-

γκρέσου του Κεμπέκ 
Είναι φοιτήτρια διδακτορικού στον τομέα 

της Γλωσσολογίας και Διδακτικής Γλωσσών 
(Linguistique et didactique des langues) του 
Πανεπιστημίου Laval. 

Μετά τις γυμνασιακές και λυκειακές σπου-
δές της στην Αθήνα ενεγράφη στο τμήμα 
Γλωσσών και Γαλλικής φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτη-
σε το 1998. Έχει λάβει δύο βραβεία (Prix de 
la nouvelle) και για μία ποιητική της έκδοση 
(Prix de poésie). Έχει γράψει τρία βιβλία για 
παιδιά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Εντεταλμένη υποτροφία: Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Είναι δευτεροετής φοιτητής Οικονομικών 

του Πανεπιστημίου McGill. Αποφοίτησε 
από το Ελληνικό Σχολείο Σωκράτης το 2013. 

Μετά την αποφοίτηση του από το κολλέγιο 
ενεγράφη το 2020 στο τμήμα Οικονομικών 
(Economics with Honours) του Πανεπιστη-
μίου McGill όπου συνεχίζει τις σπουδές του 
μέχρι σήμερα. Είναι δάσκαλος ελληνικού χο-
ρού στο Λαογραφικό Εργαστήρι της Ελληνι-
κής Κοινότητας Μόντρεαλ.

ADREANNE BELEC
Εντεταλμένη υποτροφία: Οικογένειας Ελέ-

νης Τύρου και Βασίλειου Καμπούρη 
Είναι τριτοετής φοιτήτρια Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων και Κλασσικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Bishop’s. Ενεγράφη το 2013 στο 
κολλέγιο Vanier από όπου το 2016 έλαβε το 
δίπλωμα Δημιουργικών Τεχνών και Λογο-
τεχνίας (Creative Arts and Literature). Μιλά 
αρκετές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και 
της Ιαπωνικής. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Εντεταλμένη υποτροφία: Εις μνήμην της 

αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα
Είναι δευτεροετής μεταπτυχιακός φοιτητής 

Αεροδυναμικής Διαστήματος (Aerospace 
Engineering) του Πανεπιστημίου Concordia. 
Αποφοίτησε από το Ελληνικό Σχολείο Δημο-
σθένης το 2009 και στη συνέχεια ενεγράφη 
την ίδια χρονιά στο γυμνάσιο Letendre από 
όπου και αποφοίτησε το 2014. Είναι μέλος 
του MET Youth Montreal της εκκλησίας του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

We are booking NOW for NEXT YEAR

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

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

with MAINTENANCE AND REPAIR OIL BASED  
SEALER PROTECTION

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

AFTERAFTER

AFTERAFTER

SS..DD
220 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc.  H2R 2X5
Call 514 274-1100 or 514 274-1459

Problems with pests, 
insects or rodents???

• Free Estimate 
• Written Guarantee

All kinds of insects 
and rodents

• Residential  
• Commercial  
• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

IΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Τιμήθηκαν 13 Αριστούχοι 

φοιτητές του Κεμπέκ με 
αντίστοιχες υποτροφίες 

Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη
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Υγεία και Διατροφή
7 συνδυασμοί τροφών που 7 συνδυασμοί τροφών που 
μπορούν να επιταχύνουν  μπορούν να επιταχύνουν  
την απώλεια βάρουςτην απώλεια βάρους
Η έντονη καθιστική ζωή που κάνουμε έχει αρχίσει να αποκαλύπτει τις επιδράσεις της στο σώμα μας. Σύμφωνα 

με πρόσφατη έρευνα, 1 στους 3 έχει παρατηρήσει αύξηση βάρους εξαιτίας των συνεχών lockdown. Εκτός από 
την άσκηση, πολλοί είναι εκείνοι που επιχειρούν να κάνουν μικρές αλλαγές στη διατροφή τους ώστε να ελέγξουν το 
βάρος τους.
Εδώ έχουμε συλλέξει τους καλύτερους συνδυασμούς τροφών που μπορούν να ενεργοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθ-

μό το μεταβολισμό μας και να συνεισφέρουν και με άλλους τρόπους στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Μάλιστα, 
θα παρατηρήσετε ότι πρόκειται για τροφές που λίγο πολύ όλοι καταναλώνουμε και ίσως να έχουμε ήδη στην κουζίνα 
μας. 
Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι επτά (7) συνδυασμοί τροφών που είναι σε θέση να επιταχύνουν την απώλεια 

βάρους:
1|Βρώμη και φυστικοβούτυρο: Η βρώμη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο υγιεινά δημητριακά που υπάρχουν, δεν 

περιέχει γλουτένη, αλλά είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Περιέχει την βητα-γλυ-
κάνη, η οποία μειώνει τη χοληστερόλη και τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Το φυστικοβούτυρο από την άλλη περι-
έχει περίπου 25% πρωτεΐνη. Έχει ελάχιστους υδατάνθρακες και αποτελεί καλή πηγή υγιεινών λιπαρών, οπότε είναι και 
μια κατάλληλη επιλογή για άτομα με διαβήτη τύπου 2.
2|Καρότο και ταχίνι: Το καρότο, αν και γλυκό, βρίσκεται χαμηλά στο γλυκαιμικό δείκτη. Όταν καταναλώνουμε καρότα 

ως μέρος του κυρίως γεύματος, μας βοηθούν να νιώσουμε νωρίτερα κορεσμό και έτσι να μειώσουμε την πρόσληψη θερ-
μίδων. Το ταχίνι από την άλλη είναι αποδεδειγμένο ότι μειώνει την πρόσληψη θερμίδων και έτσι προάγει την απώλεια 
βάρους. Τέλος, το σουσάμι, από το οποίο παρασκευάζεται και το ταχίνι, έχει αποδειχθεί πως διαθέτει αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες και βοηθά στην υγιή λειτουργία του εντέρου.
3|Σπανάκι και μήλο και τζίντζερ: Το σπανάκι παρέχει κυρίως οφέλη στο πεπτικό σύστημα και μειώνει το οξειδωτικό 

στρες. Παράλληλα, το μήλο αποτελείται από 85% νερό, έτσι έχει λίγες θερμίδες, αλλά τόσες φυτικές ίνες που μας κάνει 
να νιώθουμε εύκολα χορτασμένοι και έτσι μειώνει την όρεξη. Το τζίντζερ, εκτός από το ότι ταιριάζει πολύ γευστικά με το 
μήλο, έχει και ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

4|Ανανάς και χυμός lime: Ο ανανάς έχει λίγες θερμίδες και μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, έτσι είναι ιδανικό φρούτο 
για την περίοδο που προσπαθούμε να ελέγξουμε το βάρος μας. Επίσης, έχει πολλές φυτικές ίνες, οπότε διευκολύνει τη 
διαδικασία της πέψης, ενισχύοντας και την έκκριση γαστρικού υγρού. Το λάιμ περιέχει κιτρικό οξύ, το οποίο βοηθά στην 
ταχύτερη καύση του λίπους σε σύγκριση με άλλες τροφές.
5|Αυγό και αβοκάντο: Οι δύο αυτές επιλογές κάνουν ένα νόστιμο πρωινό. Το αυγό παρέχει την απαραίτητη πρωτεΐνη 

και έχει την τάση να μας χορταίνει, δίνοντάς μας παράλληλα ενέργεια. Το αβοκάντο έχει υψηλή διατροφική αξία και 
βοηθά στον έλεγχο του βάρους, παρέχοντάς μας ενέργεια αλλά χωρίς ανθυγιεινά λιπαρά.
6|Ελιές και ντομάτα: Κλασικός μεσογειακός συνδυασμός. Ως τροφή με πολλές φυτικές ίνες μας παρέχει την «ψευ-

δαίσθηση» του κορεσμού και έτσι η γκρελίνη (η ορμόνη της πείνας) δεν εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες, βοηθώντας 
έτσι στη διαχείριση του βάρους. Οι ντομάτες δεν περιέχουν μεγάλα ποσοστά υδατανθράκων (μόνο 4%) και σε αυτούς 
περιέχονται κυρίως απλά σάκχαρα και αδιάλυτες φυτικές ίνες.

7|Κοτόπουλο και πιπέρι καγιέν: Οι τροφές που έχουν υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης είναι γνωστό πως αποδεικνύ-
ονται αποτελεσματικές στη μείωση του βάρους και το κοτόπουλο (για τους μη χορτοφάγους) είναι ο καλύτερος 
σύμμαχος. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι παρατηρείται καλύτερος έλεγχος του βάρους σε άτομα που κατανάλωναν 
συχνότερα άπαχο κοτόπουλο και όχι άλλα είδη κρέατος. Το πιπέρι καγιέν είναι πλούσιο σε καψαϊκίνη – ένα συστα-
τικό που είναι υπεύθυνο για την αίσθηση καυτερού που μας προσφέρουν. Αυτή βοηθά στον έλεγχο της όρεξης και 
αυξάνει το βαθμό στον οποίο το σώμα καίει θερμίδες.

© Εναλλακτική Δράση
Πηγή: brightside.me/inspiration-health/13-food-combinations-that-can-speed-up-your-weight-loss

450 686-2347

4691 Samson blvd. 
(Corner 100th Ave)  

Η ιδιοκτήτρια φαρμακοποιός 
Κατερίνα Καραΐνδρος σας περιμένει 

να σας εξυπηρετήσει 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

για  Σακχαρο, χοληΣτερινη, 
ΠιεΣη και για τυχον εμβολια

ΤΡΙΤΗ: ΑΠΟ 9 Π.Μ. - 3 Μ.M. 

ανοικτα 7 ημερεΣ 
την εβδομαδα

9:00Π.μ.-8:00 μ.μ.

Δωρεάν διανομή 
με τα φάρμακα 

και ότι άλλο 
χρειαζόσαστε 

από το φαρμακείο μόνο 
με ένα τηλέφωνο στο 

450-686-2347 

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

Livraison à domicile 
Home Delivery

de 8h à 22h tous les jours · from 8am to 10pm every daydu lundi 11 avril au dimanche 17 avril 2022 · from monday april 11th to sunday april 17th 2022

COURGETTES VERTESCOURGETTES VERTES
Green ZucchiniGreen Zucchini

2.18/kg2.18/kg

LAITUE ROMAINELAITUE ROMAINE
LettuceLettuce

SUCRE REDPATHSUCRE REDPATH
SugarSugar
2kg2kg

FROMAGE MANOURIFROMAGE MANOURI
CheeseCheese

GRÈCE

PIEUVREPIEUVRE
OctopusOctopus
24.23/kg24.23/kg MAROC

MORUE SALÉE DÉSOSSÉEMORUE SALÉE DÉSOSSÉE
Boneless Salted CodBoneless Salted Cod

22.02/kg22.02/kg

CÔTELETTES DE CÔTELETTES DE 
PORCPORC

NAGANO NAGANO 
TOMAHAWK FRAISTOMAHAWK FRAIS

Fresh Nagano Fresh Nagano 
Tomahawk Pork Tomahawk Pork 

ChopsChops
13.21/kg13.21/kg

*Limite 3 par client*Limite 3 par client

HUILE D’OLIVE HUILE D’OLIVE 
EXTRA VIERGE GALLO EXTRA VIERGE GALLO 

OU LEFASOU LEFAS
Extra Virgin Olive OilExtra Virgin Olive Oil

3L3L

MORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLEMORCEAUX DE NOIX DE GRENOBLE
Walnut PiecesWalnut Pieces
454g ou 11.00/kg454g ou 11.00/kg

ROULEAUX AUX ÉPINARDS ROULEAUX AUX ÉPINARDS 
ET FROMAGE OU ET FROMAGE OU 

FROMAGE FAMIGLIAFROMAGE FAMIGLIA
Mini RollsMini Rolls

450g450g

FROMAGE CHEDDAR EXTRA-FORTFROMAGE CHEDDAR EXTRA-FORT
CheeseCheese

BOEUF HACHÉ MAIGRE FRAISBOEUF HACHÉ MAIGRE FRAIS
Fresh Lean Ground BeefFresh Lean Ground Beef
8.80/kg8.80/kg

GIGOT D’AGNEAUGIGOT D’AGNEAU
Leg of LambLeg of Lamb

15.41/kg15.41/kg

NOUVELLE-ZÉLANDE

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers
calibre: moyencalibre: moyen

CLÉMENTINES AVEC FEUILLESCLÉMENTINES AVEC FEUILLES
Clementines with LeavesClementines with Leaves

3.28/kg3.28/kg

POIVRONS ROUGESPOIVRONS ROUGES
Red PeppersRed Peppers
4.39/kg4.39/kg

RAISINS NOIRS SANS PÉPINSRAISINS NOIRS SANS PÉPINS
Black Seedless GrapesBlack Seedless Grapes

2.18/kg2.18/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Οδηγεί το μικρότερο αυτοκίνητο στον κόσμο
«Γελάνε μαζί μου, αλλά γελάω τελευταίος στο βενζινάδικο»

Ένας άντρας, που οδηγεί το μικρό-
τερο αυτοκίνητο στον κόσμο, λέει 

ότι ο κόσμος τον χλευάζει για το μικρο-
σκοπικό του όχημα αλλά «γελάει τελευ-

ταίος» όταν χρειάζεται να βάλει βενζίνη.
Ο Alex Orchin, κάνει βόλτες στο χωριό 

του, στο Σάσεξ, και τακτοποιεί όλες τις 
καθημερινές δουλειές του με το ιδιόμορ-
φο αυτοκίνητό του, ένα μπλε Peel P50.
Ο 31χρονος οδηγός έχει ύψος περίπου 

1,80 μέτρα, αλλά το αυτοκίνητο έχει μή-
κος μόλις 134 εκατοστά, πλάτος 98 και 
ύψος 100, ενώ διαθέτει ντεπόζιτο 5 λί-
τρων. «Κοστίζει περίπου 7 λίρες για να το 
φουλάρω» λέει.

ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York 

Post, ο Alex είναι ένας μανιώδης συλ-
λέκτης αυτοκινήτων, αλλά περισσότερο 
του αρέσει να κυκλοφορεί με το μικρο-
σκοπικό τρίτροχο. Το μονοθέσιο αυτο-
κίνητο δε χωράει βέβαια ούτε βαλίτσα 
ούτε καν ένα σακίδιο και αναγκάζει τα 
γόνατα του Alex να στριμώχνονται στις 
δύο πλευρές του τιμονιού.
Λέει ότι είχε εμμονή με τα αυτοκίνη-

τα από τότε που είδε τον Jeremy Clarkson 
να οδηγεί ένα στο «Top Gear». Πέρυσι, 
οδήγησε το κατά μήκος του Ηνωμένου 

Βασιλείου με το αυτοκίνητο – το οποίο 
έχει τελική ταχύτητα μόλις 37 χλμ./ώρα.
«Πάντα με ενδιέφεραν τα παλιά, 

vintage και ασυνήθιστα αυτοκίνητα από 
τότε που ήμουν παιδί. Κανείς στην οι-
κογένειά μου δεν ασχολούνταν με αυτό 
– ήταν τυχαία εμμονή! Ήμουν σοφέρ 
για vintage αμάξια και είχα επίσης ένα 
Model T του 1914 και ένα Morris Minor 
του 1968. Μου κόλλησε η ιδέα να πάρω 
ένα P50 μόνο και μόνο επειδή ήταν 
τόσο μικροσκοπικό, αλλά όταν είδα ένα 
αυθεντικό για 100.000 λίρες, το αγόρα-
σα» λέει.
Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, αγό-

ρασε ένα από τα νεότερα, το οποίο προ-
ηγουμένως ανήκε σε κάποιον από το Isle 
of Man.
«Το αυτοκίνητο πάντα τραβάει την προ-

σοχή – είναι αρκετά εντυπωσιακό γιατί 
για μένα είναι απλώς ένα μικροσκοπικό 
αυτοκίνητο. Είναι πολύ μικρότερο από 
ό,τι νομίζετε – όλοι το λένε όταν το βλέ-
πουν από κοντά. Μπορώ να βάλω μια 
τσάντα για ψώνια στα αριστερά, δίπλα 
στο χειρόφρενο, αλλά τίποτα άλλο».

Ζει 14 χρόνια σε αεροδρόμιο επειδή η οικογένειά 
του δεν τον άφηνε να καπνίζει και να πίνει

Μερικές φορές τα αεροδρόμια δεν 
έχουν την ιδιότητα που γνωρίζου-

με όλοι μας. Για κάποιους αποτελούν μέ-
ρος διαφυγής από την καθημερινή ζωή 
και τα οικογενειακά προβλήματα. Κάτι 
που συνέβη και με έναν Κινέζο, ο οποί-
ος ζει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκί-
νου τα τελευταία 14 χρόνια!
Ο 60χρονος Κινέζος όλα αυτά τα χρόνια 

ζει μόνιμα στον τερματικό σταθμό 2 του 
αεροδρομίου. Ο λόγος που μένει εκεί 
από το 2008; Θέλει να καπνίζει και να 
πίνει ελεύθερα χωρίς να δέχεται παρα-
τηρήσεις από την οικογένειά του!!!
Ο Wei Jianguo αποφάσισε ότι δεν 

πρόκειται να ξαναεπιστρέψει στο σπίτι 
του και μιλώντας στην China Daily τόνι-
σε: «Δεν μπορώ να επιστρέψω σπίτι διό-
τι δεν έχω ελευθερία εκεί. Η οικογένειά 
μου, μου είπε ότι αν ήθελα να μείνω στο 
σπίτι, θα έπρεπε να κόψω το κάπνισμα 
και ποτό. Εάν δεν το έκανα, θα έπρεπε 
να τους δίνω όλο το μηνιαίο επίδομα 
που παίρνω (1.000 γιουάν). Αλλά τότε 
πως θα αγόραζα τα τσιγάρα και τα ποτά 
μου;».
Ο 60χρονος Κινέζος σταμάτησε να ψά-

χνει για δουλειά, ενώ είχε απολυθεί από 

την εργασία του όταν ήταν 40 ετών. Πλέ-
ον δεν μπορεί εύκολα να βρει νέα δου-
λειά επειδή θεωρείται μεγάλος ηλικιακά.
Η περίπτωσή του πάντως, δεν είναι η 

μοναδική. Ο Τούρκος Bayram Tepeli με-
τακόμισε στο αεροδρόμιο Ατατούρκ 
το 1991 για λόγους παρόμοιους με εκεί-
νους του Wei και έζησε εκεί 27 χρόνια. 
Το 2019 το αεροδρόμιο έκλεισε και μετα-
φέρθηκε στο «Sabina Gokcen».

Καναδός έπιασε ψάρι… δεινόσαυρο  
μήκους 3,5 μέτρων 

Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει viral 
στο διαδίκτυο η ανακάλυψη ενός 

ψαρά στον Καναδά. Ο Yves Bisson γνω-
στός κυνηγός μεγάλων ψαριών στον 
ποταμό Fraser στο Βανκούβερ, έπεσε 
πάνω σε έναν τεράστιο οξύρρυγχο, μή-
κους 3,5 περίπου μέτρων και βάρους 
270 κιλών.
«Είναι από τα μεγαλύτερα που έχω 

δει ποτέ», λέει στο βίντεο που έχει συ-
γκεντρώσει πάνω από 36 εκατομμύρια 
προβολές την τελευταία εβδομάδα. 
Στο βίντεο ο Bisson παλεύει κρατώντας 
το κεφάλι του τεράστιου ψαριού να 
το οδηγήσει προς την κάμερα και λέει: 
«Ρίξτε μια ματιά, αυτό το ψάρι εί-
ναι 3,5 μέτρα και πιθανώς 270 κιλά».                                 
Πρόκειται για ψάρια τα οποία είναι 

από τα μεγαλύτερα του γλυκού νερού, 
φθάνοντας και τα 900 κιλά, ανάδρομα, 
ωοτόκα, ιδιαίτερα μακρόβια, καλούμε-
να και «ψάρια μαθουσάλες». Πολλά 
είδη της οικογένειας αυτής βρίσκονται 

σήμερα στο στάδιο της εξαφάνισης.
Οι οξύρρυγχοι είναι γνωστοί και ως «ζωντανοί δεινόσαυροι». Ο Bisson υπολογί-

ζει ότι αυτό που ανακάλυψε μπορεί να ζει περισσότερο από έναν αιώνα. Γι αυτό 
και δεν ενδιαφέρεται να σκοτώνει τα συγκεκριμένα ψάρια. Έτσι αφού έβγαλε με-
ρικές φωτογραφίες με τον τεράστιο οξύρρυγχο τον άφησε ελεύθερο.

www.lanvac.com

40 Χρόνια πείρα 
στην  παρακολούθηση 

συστημάτων συναγερμού 
σ’όλον τον Καναδά 

ULC	-	LISTED

BURGLARY
FIRE

FINANCIAL
Shared	Certificate	Listing

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

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

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

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

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

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

Είμαστε η μοναδική Ελληνική εταιρεία παρακολούθησης   
συστημάτων συναγερμού  στον  Καναδά!

Διαθέτουμε 6 ιδιόκτητα κέντρα 
Υψηλής τεχνολογίας YEARS

ANS4400
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COVID-19: ΤΑ 9 ΝΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΝΟΣΟΣ 

Η επίσημη λίστα των Βρετανών
Οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες πρόσθεσαν 9 νέα «σημάδια» ασθένειας στον επίσημο κατάλογο του κορωνοϊού

Το βρετανικό ΕΣΥ αποφάσισε να επε-
κτείνει αθόρυβα τη λίστα των συ-

μπτωμάτων της Covid-19 για να συ-
μπεριλάβει 9 νέα σημάδια ασθένειας, 
σε μία κίνηση που σύμφωνα με τους 
επικριτές καθυστέρησε... δύο χρόνια. 
Από την έναρξη της πανδημίας, οι επι-
κεφαλής υγείας στη Βρετανία έχουν επι-
σημάνει μόνο τρία συμπτώματα: υψηλή 
θερμοκρασία, βήχα και απώλεια ή αλ-
λαγή στη γεύση ή την όσφρηση, παρά το 
γεγονός ότι άλλες χώρες και υγειονομικοί 
φορείς έκαναν λόγο ακόμη και για 14.

Η κίνηση – για την οποία οι επικριτές 
ισχυρίζονται ότι έγινε με δύο χρόνια κα-
θυστέρηση – έρχεται λίγες μέρες αφότου 
η Ντάουνινγκ Στριτ τερμάτισε τα δωρεάν 
τεστ για τον κορωνοϊό για όλους, με τις 
λοιμώξεις να φτάνουν στο υψηλότερο 
επίπεδο όλων των εποχών. Μόνο οι εργα-
ζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοι-
νωνικής φροντίδας, οι ηλικιωμένοι και οι 
πιο ευάλωτοι Βρετανοί, εξακολουθούν να 
έχουν πρόσβαση στις δωρεάν εξετάσεις.

ΤΑ 9 ΝΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Η νέα λίστα με όλα τα ενδεικτικά  
σημάδια του ιού περιλαμβάνει:
-Δύσπνοια/Δυσκολία στην αναπνοή
-Αίσθημα κόπωσης και εξάντλησης
-Πόνοι στο σώμα
-Πονοκέφαλος
-Πονόλαιμος
-Ρινική καταρροή (μύτη που τρέχει)  
ή συμφόρηση (μπούκωμα)
-Απώλεια όρεξης
-Διάρροια
-Αίσθημα ναυτίας

Το βρετανικό ΕΣΥ σημειώνει στον ιστότο-
πό του, ότι τα συμπτώματα είναι «παρό-
μοια με συμπτώματα άλλων ασθενειών, 
όπως το κρυολόγημα και η γρίπη». 
Τα άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συ-

μπτώματα θα πρέπει να «προσπαθούν να 
μένουν στο σπίτι και να αποφεύγουν την 
επαφή με άλλους ανθρώπους», καθώς 
και να λαμβάνουν «έξτρα προσοχή» για 
να αποφύγουν την επαφή με οποιονδή-
ποτε διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο από 
τον ιό.

Ο καθηγητής Tιμ Σπέκτορ, επικεφαλής 
επιστήμονας της εφαρμογής παρακολού-
θησης συμπτωμάτων κορωνοϊού, έγραψε 
στο Twitter ότι η αλλαγή έρχεται μετά από 
δύο χρόνια προτροπής των προϊσταμένων 
υγείας να επεκταθεί η λίστα. 
«Τα επίσημα κύρια συμπτώματα του 

βρετανικού ΕΣΥ άλλαξαν επιτέλους μετά 
από δύο χρόνια πιέσεων. Κρίμα που έχουν 
λάθος σειρά – αλλά είναι μια αρχή και θα 
μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των 
λοιμώξεων».
Το Μάρτιο, ο καθηγητής Σπέκτορ επέ-

κρινε έντονα την κυβέρνηση επειδή δεν 
αναγνώριζε έναν ευρύτερο κατάλογο συ-
μπτωμάτων του ιού. «Η άρνηση της κυ-
βέρνησης να αναγνωρίσει το ευρύ φάσμα 
συμπτωμάτων και να εγκαταλείψει τις 
συμβουλές απομόνωσης και τα τεστ είναι 
πιθανό να ευθύνεται για τον απίστευτο 
αριθμό περιπτώσεων που βλέπουμε σή-
μερα. Πολλοί άνθρωποι δεν απομονώνο-
νται πλέον όταν έχουν συμπτώματα, είτε 
επειδή αισθάνονται ότι δε χρειάζεται πια 
είτε επειδή αυτοί ή οι εργοδότες τους εξα-
κολουθούν να μην αναγνωρίζουν συμπτώ-

ματα, όπως ρινική καταρροή ή πονόλαιμο 
ως Covid-19» έλεγε τότε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απα-
ριθμεί 13 συμπτώματα του ιού, συμπερι-

λαμβανομένων τεσσάρων που δεν ανα-
φέρονται από τους Βρετανούς: εξάνθημα 
ή αποχρωματισμός των δακτύλων των χε-
ριών ή των ποδιών, κόκκινα ή ερεθισμένα 
μάτια, απώλεια ομιλίας ή κινητικότητας 
και πόνος στο στήθος.

Εν τω μεταξύ, η λίστα συμπτωμάτων 
των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων των ΗΠΑ είναι η ίδια με τον 
ιστότοπο του NHS, χωρίς να περιλαμβάνει 
ωστόσο την απώλεια όρεξης. 

Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νοσημάτων απαριθμεί 12 συ-
μπτώματα, ενώ η Γερμανία αναγνωρίζει 
14.

Ο καθηγητής Σπέκτορ είπε στη 
MailOnline ότι τα περισσότερα συμπτώ-
ματα στη λίστα του NHS «είναι σίγουρα 
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που 
θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση 
των λοιμώξεων όσο προχωράμε».
Το ξέσπασμα της επιδημίας στη Βρετανία 

στο σύνολό της είναι επίσης μεγαλύτερο 
από ποτέ, με 4,9 εκατομμύρια ανθρώπους 
να έχουν μολυνθεί – από 4,3 εκατομμύρια 
που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Οι 
ειδικοί λένε ότι η αύξηση οφείλεται στην 
πιο μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον.

© Newsbomb.gr

ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Eντοπίστηκε νέα  
παραλλαγή κορωνοϊού
Η παραλλαγή XE έχει επίσης εντοπιστεί στην Ταϊλάνδη 
και τη Νέα Ζηλανδία | Πιθανόν είναι πιο μεταδοτική

Μια νέα παραλλαγή COVID-19 με την ονομασία XE ανακαλύφθηκε στη Βρε-
τανία, θεωρείται μετάλλαξη των στελεχών BA.1 και BA.2 της Όμικρον. Σύμ-

φωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θα μπορούσε να είναι περίπου 10% πιο μεταδοτική 
από τις άλλες μεταλλάξεις. Υπόψιν, ότι η ΟΜΙΚΡΟΝ-2 ήταν περίπου 30% πιο μετα-
δοτική από την ΟΜΙΚΡΟΝ-1.

Η XE μπήκε στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (UKHSA). Έως τις 22 Μαρτίου, 637 κρούσματα XE είχαν εντοπιστεί στην 
Αγγλία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η καθηγήτρια Σούζαν Χόπκινς, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του UKHSA, είπε 
ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων σχετικά με τη μεταδοτικότητα και τη σοβαρότητα της παραλλαγής, ή 
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ανακοί-
νωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Πάντως, από τις 16 Μαρτίου, όταν και εντοπίστηκε, η XE είχε ρυθμό ανάπτυξης 
9,8% παραπάνω από εκείνον της λεγόμενης παραλλαγής stealth BA.2 Omicron 
που είναι ήδη γνωστή ως εξαιρετικά μεταδοτική, ανέφερε η UKHSA.
Η παραλλαγή XE έχει επίσης εντοπιστεί στην Ταϊλάνδη και τη Νέα Ζηλανδία. Το 

XE ανήκει στην παραλλαγή Omicron μέχρι να αναφερθούν σημαντικές διαφορές 
στα χαρακτηριστικά μετάδοσης και της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της σοβα-
ρότητας.

© YGEIANEWS

https://www.newsbomb.gr/tag/koronoios
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FRUITS ET LÉGUMES

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

Reserve yours TODAY

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

www.panierdufermier.ca  |  panierdufermier@gmail.com                            @panierdufermier

2 EASY STEPS:
Book your basket online or by phone 
from Monday to Thursday

Pickup Thursday, Friday or Saturday. 
Delivery available2

1

Fresh products! Nice variety! Excellent value!Fresh products! Nice variety! Excellent value!
Μόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμαΜόνο την Πέμπτη παραλαβή στο κατάστημα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

Έμοιαζε με τελειωμένη υπόθεση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα: Ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ 

Μακρόν, προηγείτο άνετα στις δημοσκοπήσεις και η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία εδραίωναν το πλεονέκτη-
μά του. Ωστόσο, αυτό το προβάδισμα εξατμίζεται τώρα 
γρήγορα, λίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των προ-
εδρικών εκλογών, που θα διεξαχθούν στις 10 Απριλίου.

Η Γαλλία έχει εκλογικό σύστημα δύο γύρων, με τους 
δύο νικητές του πρώτου γύρου να προκρίνονται στο 
δεύτερο γύρο. Ο Μακρόν υπολογίζεται περίπου στο 
26,7% για τον πρώτο γύρο και ο αντίπαλός του στα δεξιά 
Μαρίν Λεπέν στο 22,1%.

Το χάσμα μεταξύ των δύο μειώνεται. Μόλις πριν από 
ένα μήνα, ο Μακρόν βρισκόταν στο 29,3%, ενώ η Λεπέν 
στο 16,8%. Θα ήταν καταστροφικό για την εκστρατεία 
του Μακρόν αν η Λεπέν ερχόταν τελικά πρώτη. Πιθανό-
τατα θα δούμε αντιπαράθεση Μακρόν – Λεπέν στο δεύ-
τερο γύρο.

Γι αυτόν το δεύτερο γύρο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι το προβάδισμα του Μακρόν έναντι της Λεπέν έχει 
συρρικνωθεί σε μόλις τρεις μονάδες.

Μόλις τρεις εβδομάδες απομένουν μέχρι αυτόν το δεύ-
τερο γύρο, και μια Προεδρία Λεπέν εξακολουθεί να είναι 
λιγότερο πιθανή από μια Προεδρία Μακρόν, με βάση τις 

τρέχουσες δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, η Λεπέν δεν ήταν 
ποτέ τόσο κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Άλλοι υποψήφιοι για τον πρώτο γύρο φαίνονται κάπως 
απρόσιτοι: Ο αριστερός υποψήφιος Ζαν-Λικ Μελανσόν 
ανεβαίνει και επί του παρόντος βρίσκεται στο 16,1% 
(11,9% πριν από ένα μήνα). Είναι ο μόνος υποψήφιος 
με ελάχιστες πιθανότητες να περάσει στο δεύτερο γύρο. 
Ο ακροδεξιός υποψήφιος Έρικ Ζεμούρ (9,9%), η κε-

ντροδεξιά υποψήφια Βαλερί Πεκρεσέ (8,8%), ο υποψή-
φιος των Πρασίνων Γιανίκ Ζαντό (5%), ο υποψήφιος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιέν Ρουσέλ (2,9%), ο 
κεντρώος υποψήφιος Ζαν Λασάλ (2,8%).

© EURACTIV NETWORK

ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ Η ΕΥΡΩΠΗ
Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο χρειάζεται πολλά χρόνια

Ενώπιον αδιεξόδων σε όλες τις εναλ-
λακτικές επιλογές -ταχείας- αντιμετώ-

πισης της ενεργειακής κρίσης βρίσκονται 
η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
προκύπτει από τις διπλωματικές επαφές 
με αρμόδιους Αμερικανούς αξιωματού-
χους, αλλά και στελέχη της Κομισιόν. 
Όπως έχει πλέον αποδειχθεί με τον πιο 

δυσάρεστο τρόπο και θα επαναβεβαιωθεί 
τις προσεχείς εβδομάδες, ειδικά η περί-
πτωση της Ελλάδας είναι ακόμα πιο επι-
βαρυμένη συγκριτικά με άλλα μέλη της 
Ε.Ε., λόγω της κυβερνητικής ολιγωρίας.

Αλέξανδρος Τάρκας* 
© dimokratia.gr

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης και 
οι συναρμόδιοι υπουργοί δεν αντέδρα-
σαν εγκαίρως στην αλματώδη αύξηση της 
τιμής του φυσικού αερίου από πέρυσι τον 
Ιούλιο. Ακολούθως, το Μέγαρο Μαξίμου 
υποβάθμισε (επί της ουσίας, δεν πίστεψε 
καν!) την έγκαιρη απόρρητη ενημέρωση 
που μετέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ 
Τζ. Πάιατ, στα τέλη Νοεμβρίου 2021, με 
ρητές αναφορές στην έναρξη του πολέ-
μου το β΄ δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 
του 2022.

Ακολούθησαν πρόσθετες αμερικανικές 
ενημερώσεις, στα τέλη Δεκεμβρίου και τα 
μέσα Ιανουαρίου, αλλά ο πρωθυπουργός 
συγκάλεσε τις πρώτες συσκέψεις για την 
ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια μόλις 

στις 14 και τις 21 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, 
ελάχιστες ημέρες πριν από τη ρωσική ει-
σβολή της 24ης Φεβρουαρίου και ενώ 
είχε ήδη μεσολαβήσει (και χαθεί) ολόκλη-
ρο τρίμηνο από την αρχική ενημέρωση 
Πάιατ. Όμως, πέραν όλων αυτών, μέγιστη 
σημασία έχουν οι επικείμενες εξελίξεις, οι 
οποίες προδιαγράφονται ως εξής, διαλύο-
ντας τις αυταπάτες της Αθήνας:

ΠΡΩΤΟΝ, η Ουάσιγκτον αξιολογεί -κατη-
γορηματικά- ως ανεδαφική την εκτίμηση 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
των μελών της Ε.Ε., όπως εκφράστηκε 
στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για 
απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, 
κατά 66%, έως τα τέλη του 2022. 
Τα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που 

καλούσαν -εδώ και 15 χρόνια- την Ευ-
ρώπη να μεριμνήσει για την εξασφάλιση 
εναλλακτικών πηγών και προμηθευτών 
ενέργειας, δικαιώθηκαν στις προβλέψεις 
τους και τώρα υπογραμμίζουν σε Έλληνες 
και άλλους συνομιλητές τους ότι δεν πρέ-
πει να τρέφουν ψευδαισθήσεις για ταχεία 
απεξάρτηση. Επισημαίνουν δε, ότι η Ε.Ε. 
είναι χρήσιμο να συνειδητοποιήσει πως 
θα εξαρτάται από τη Μόσχα για πολλά 
χρόνια ακόμα.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, είναι αβάσιμες οι καθησυχα-

στικές διαβεβαιώσεις περί κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας χάρη 
στη συμφωνία Ε.Ε. – ΗΠΑ για την προ-
μήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) από την άλλη πλευρά του Ατλαντι-

κού. Παρά τις ειλικρινείς αμερικανικές 
προθέσεις για την παροχή μεγάλων πο-
σοτήτων LNG φέτος και έως το 2030, η 
Ουάσιγκτον δε δεσμεύθηκε ως προς τις 
πραγματικές παραδόσεις (με συγκεκρι-
μένους αριθμούς και ρήτρες), αλλά μόνον 
ως προς την εξασφάλιση των απαραίτη-
των πλοίων μεταφοράς και την υποστήρι-
ξη των σχετικών ευρωπαϊκών υποδομών.
ΤΡΙΤΟΝ, εξίσου εκτός πραγματικότητας 

βρίσκονται οι κυβερνητικές ελπίδες για 
ταχύτατη (συνολική ή μερική) υλοποίηση 
της απόφασης της Ε.Ε. περί κοινής προ-
μήθειας φυσικού αερίου για λογαριασμό 
όλων των κρατών-μελών. Έγκυρες πηγές 
στις Βρυξέλλες αναφέρουν πως, λόγω της 
πολυπλοκότητας του θέματος, οι πρώτες 
σχετικές ενέργειες της Κομισιόν θα γίνουν 
στο δεύτερο δεκαπενθήμερο ή στα τέλη 
Μαΐου. Την ίδια περίοδο θα υποβληθούν 
οι προτάσεις της Κομισιόν για τον -κοινό 
και εθνικό- επανασχεδιασμό του κλάδου 
της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία 
και με τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περί-
πτωση, μεγάλο ερώτημα παραμένει η 
στάση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ 
Σολτς, ο οποίος μάλλον θα αρνηθεί μια 
γενναία χρηματοδότηση των ενεργεια-
κών αναγκών των ασθενέστερων μελών 
της Ε.Ε., αν και το Βερολίνο ήταν το πρώτο 
που διέπραξε το -ιστορικών διαστάσεων- 
λάθος της υπερεξάρτησης από τη Ρωσία.
Αντίθετα, μετά το προ τετράμηνου πλήγ-

μα της απόσυρσης της αμερικανικής 

υποστήριξης από το σχέδιο του αγωγού 
EastMed, αισιόδοξα είναι τα συμπερά-
σματα από τις τρέχουσες επαφές με τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ για την αξιοποίηση των 
ενεργειακών πηγών της ανατολικής Με-
σογείου. Η Ουάσιγκτον φέρεται καταρχήν 
πρόθυμη να εξετάσει τη χρηματοδότηση 
έργων καλωδιακής σύνδεσης της Ελλάδας 
με φιλικές μεσογειακές χώρες, καθώς και 
έργων «πράσινης ενέργειας» και φωτο-
βολταϊκής μονάδας στην Ελευσίνα, μέσω 
του οργανισμού DFC, παρά τους ατυχείς 
ελληνικούς χειρισμούς του 2020-21 για τα 
ναυπηγεία.
Ταυτόχρονα, το Ισραήλ (ξεπερνώντας τις 

πιέσεις της Άγκυρας για την κατασκευή 
αγωγού από τα κοιτάσματά του προς την 
Τουρκία) διατηρεί στο διαπραγματευτικό 
τραπέζι όλες τις επιλογές. 

Μεταξύ αυτών βρίσκονται η κατασκευή 
αγωγού μεταφοράς ισραηλινού φυσικού 
αερίου προς την Αίγυπτο με σκοπό την 
επανεξαγωγή, μέσω Ελλάδας, προς την 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Η Αίγυπτος αποτελεί τη χώρα – κλειδί σε 
όλα τα εναλλακτικά σχέδια και η Ιερουσα-
λήμ φέρεται ότι ευνοεί τη στενή συνεργα-
σία του Καΐρου με την Αθήνα και τη Λευ-
κωσία.

* Εκδότης του περιοδικού «Άμυνα & Δι-
πλωματία» και σύμβουλος ξένων εταιρι-
ών μελέτης επιχειρηματικού ρίσκου για 
τη ΝΑ Ευρώπη

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πλησιάζει επικίνδυνα  Πλησιάζει επικίνδυνα  
τον Μακρόν η Μαρίν Λεπέντον Μακρόν η Μαρίν Λεπέν

https://www.dimokratia.gr/tag/vlantimir-poytin/
https://www.dimokratia.gr/tag/kyriakos-mitsotakis/
https://www.dimokratia.gr/tag/tzefri-paiat/
https://www.dimokratia.gr/tag/olaf-solts/
https://www.dimokratia.gr/tag/olaf-solts/
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ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επιμέλεια: Βαγγέλης  
Στεργιόπουλος (in.gr)

Η μυροβόλος Χίος στο διάβα των αιώνων 
Η Χίος απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό κατά τη διάρκεια 
του Α’ Βαλκανικού Πολέμου στις 11 Νοεμβρίου 1912 

Ξεχωριστό χρώμα στη Χίο, το ξακου-
στό νησί του Βορείου Αιγαίου, δί-

νουν η μακρά παράδοση στη ναυτιλία 
και το εμπόριο, τα μεσαιωνικά χωριά 
με τον αναλλοίωτο αρχιτεκτονικό χαρα-
κτήρα και τη ρομαντική ατμόσφαιρα, τα 
ιστορικά μνημεία, τα αρχοντικά του Κά-
μπου, οι αξιόλογες μονές και οι παλαιές 
εκκλησίες.
Η μυθολογική παράδοση αναφέρει ως 

πρώτο οικιστή της Χίου τον Oινοπίω-
να, που δίδαξε στους κατοίκους της την 
αμπελουργία. Τα παλαιότερα ίχνη κα-
τοίκησης στο νησί έχουν εντοπιστεί στο 
Άγιο Γάλα και στον Εμπορειό, ανάγονται 
δε στους Νεολιθικούς Χρόνους (6η-5η 
χιλιετία π.Χ.).
Στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. η Χίος 

αποικίστηκε από Ίωνες. Οι πολιτειακές 
αλλαγές, οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις κατά τον 8ο και τον 7ο 
αιώνα π.Χ. οδήγησαν στο σχηματισμό 
της πόλης – κράτους της Χίου και στην 
ανάδειξή της (τον 6ο αιώνα π.Χ.) σε μια 
από τις πλέον ακμαίες και πολυπληθείς 
πόλεις του ελληνικού κόσμου.
Χάρη στην εμπορική και τη βιοτεχνική 

δραστηριότητά τους, την ίδρυση εμπορι-
κών σταθμών, τη συστηματική εκμετάλ-
λευση των φυσικών πόρων του νησιού 
και την κατοχή εύφορων εδαφών στις 
μικρασιατικές ακτές («χιακή περαία») 
οι Χιώτες απέκτησαν την περίοδο αυτή 
μεγάλη οικονομική δύναμη και, συνακό-
λουθα, διακρίθηκαν στα γράμματα και 
τις τέχνες.
Από το 478 π.Χ. έως το 412 π.Χ. το νησί 

ήταν ένα από τα πιο ισχυρά μέλη της Α’ 
Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κατά τους Ρω-
μαϊκούς Χρόνους η πόλη της Χίου εξελί-
χθηκε σε αξιόλογο εμπορικό κέντρο. Στα 
σημαντικότερα γεγονότα των Παλαιοχρι-
στιανικών Χρόνων ανήκει το μαρτύριο 
του Αγίου Ισιδώρου (μέσα 3ου αιώνα). 
Κατά τους Βυζαντινούς Χρόνους το νησί 

εντάχθηκε στην Επαρχία των Νήσων και 
δοκιμάστηκε από πειρατικές επιδρομές. 
Στα αξιομνημόνευτα γεγονότα της πε-
ριόδου αυτής ανήκουν η οικοδόμηση 
του φρουρίου της πόλης της Χίου (τέλη 
10ου αιώνα) και η ίδρυση της Νέας Μο-
νής (μέσα 11ου αιώνα), με χορηγία του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ’ Μονομά-
χου και της συζύγου του, Ζωής.
Η Χίος, έπειτα από μια σύντομη περίο-

δο ενετικής κυριαρχίας, περιήλθε στους 
Γενουάτες από το 1304 έως το 1329 και 
από το 1346 έως το 1566. Κατά τους δύο 
και πλέον αιώνες της δεύτερης γενουατι-
κής κατοχής το νησί διοικήθηκε από την 
εμπορική εταιρεία Μαόνα (τα μέλη της 
ανήκαν ως επί το πλείστων στην οικογέ-
νεια Ιουστινιάνι), γνώρισε δε ευημερία 
(χάρη κυρίως στο εμπόριο της μαστίχας) 
και πολιτιστική ακμή.
Επί Τουρκοκρατίας παραχωρήθηκαν 

στο νησί πολλά προνόμια και η ανάπτυ-
ξη συνεχίστηκε, με αποκορύφωμα το 
18ο αιώνα, όταν η Χίος υπήρξε ένα από 
τα κορυφαία πνευματικά και οικονομικά 
κέντρα του τουρκοκρατούμενου ελληνι-

σμού. Το τίμη-
μα που κατέβα-
λε το νησί κατά 
τη διάρκεια 
της Ελληνικής 
Επανάστασης 
ήταν βαρύτα-
το (σφαγή της 
Χίου, Μάρτι-
ος – Απρίλιος 
1822).
Από τα μέσα 

του 19ου αιώνα 
η Χίος άρχισε 
να αναδιορ-
γανώνεται πνευματικά και οικονομικά, 
αλλά και να διαδραματίζει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ελληνική ναυτιλία. Η νε-
ότερη ιστορία του νησιού σημαδεύτηκε 

από τον καταστρεπτικό σεισμό του 1881. 
Η Χίος απελευθερώθηκε από τον τουρκι-
κό ζυγό κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανι-
κού Πολέμου, στις 11 Νοεμβρίου 1912.

Η Βολισσός, κεφαλοχώρι της Χίου με πλούσια ιστορία (πηγή: Γιάννης Τούντας)Η Βολισσός, κεφαλοχώρι της Χίου με πλούσια ιστορία (πηγή: Γιάννης Τούντας)

ALARM SYSTEM INSTALLATION 
+ 12 MONTHS MONITORING!

24 HOUR MONITORING

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

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

Burglar • Fire • Cameras • Intercoms

$49999
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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  9:30 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 Το ημερήσιο τηλεοπτικό 
πρόγραμμα της παροικίας μας πρόγραμμα της παροικίας μας 
του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα  

και των συνεργατών τουκαι των συνεργατών του

ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

Αυτή την Κυριακή 10 ΑπριλίουΑυτή την Κυριακή 10 Απριλίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Στιγμιότυπα και συνεντεύξεις από  
το εορταστικό δείπνο της 25ης Μαρτίου

με την Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη, την 
κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση

Απ' ευθείας Απ' ευθείας 
μετάδοση και στο μετάδοση και στο 
icitelevision.caicitelevision.ca

Photo: Alexandre Tétreault-PMOPhoto: Alexandre Tétreault-PMO

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ελ-
ληνική κοινότητα Μείζονος Μόντρε-

αλ προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλο-
γή του Έλληνα ή Ελληνίδας της χρονιάς. 

Η διαδικασία της επιλογής των υποψη-
φίων περιλαμβάνει πρόσκληση του κοι-
νού της Παροικίας μας να προτείνει υπο-
ψηφιότητες ατόμων, που με την κοινωνι-
κή προσφορά τους, την επιστημονική και 
επιχειρηματική επιτυχία τους, τη διάκριση 
στα γράμματα και στις τέχνες και γενικά 
με τη συμπεριφορά τους στον εδώ Ελλη-
νισμό, ως κοινωνικό σύνολο, αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμηση και πηγή υπε-
ρηφάνειας και προβολής. 
Η τριμελής επιτροπή, που αξιολόγησε 

τις προτάσεις και επέλεξε τον Έλληνα της 
χρονιάς φέτος, αποτελείτο από τους: Αι-
δεσιμότατο π. Cristian Socosan, την κα-
θηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
McGill Λίλα Αμιράλλη και την εκτελεστι-
κή αντιπρόεδρο της ΕΚΜΜ κα Κωνστα-
ντίνα Καρβελά.
Φέτος ο Έλληνας της χρονιάς ήταν ο Δρ. 

Γεώργιος Τσούκας. Τα τελευταία χρόνια 
ο Δρ. Τσούκας έχει δείξει ένα ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για τα σχολεία της παροικί-
ας μας και έχει ενδυναμώσει την Ερανική 
επιτροπή με τρόπο μοναδικό. 

Η ανάμειξή του στην ερανική ξεκίνησε 
πριν την πανδημία, με επιτυχείς εκδηλώ-
σεις και εράνους. Για πρώτη φορά είδαμε 
επιχειρηματίες που ποτέ πριν δεν είχαν 
ασχοληθεί με τα σχολεία μας να συνδρά-
μουν στο έργο της ερανικής. Το κύρος και 
οι γνωριμίες του αεικίνητου γιατρού φέ-
ρανε αυτό το αποτέλεσμα.   
Ο Δρ. Γεώργιος Τσούκας είναι γιος του 

Μιχαήλ και της Αναστασίας, και έφτασε 
στον Καναδά σε ηλικία μόλις 10 ετών. Για 
ένα χρόνο φοίτησε στο σχολείο «Σωκρά-
της» της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ 
και στη συνέχεια στα σχολεία του Σαβ-
βάτου της Ενορίας, ενώ ήταν πρόσκοπος 
στον Καναδικό Προσκοπισμό και στην Κα-
τήχηση, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. 
Ολοκλήρωσε το γυμνάσιο στο Λύκειο του 
Μόντρεαλ.
Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο McGill (πτυχίο βιοχημείας, 
καλών τεχνών και γενικής ιατρικής), όπου 
εργάζεται μέχρι σήμερα ως καθηγητής 
ιατρικής στο τμήμα ενδοκρινολογίας του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας. 
Μέλος της Ιατρικής Κλινικής και του Κέ-

ντρου Οστών στο Πανεπιστήμιο McGill, 
είναι Καθηγητής Ιατρικής Έρευνας σε 

Μυοσκελετικές Διαταραχές, Διαγνωστικά, 
Θεραπείες και Επιδημιολογία, καθώς και 
Διευθυντής Κλινικής Ιατρικής Έρευνας και 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Το 1967 μαθήτευσε πλάι στο διάσημο 

Καναδό ζωγράφο Adam Sheriff Scott. Εξαί-
ρετος ζωγράφος, εκφράζει την καλλιτεχνι-
κή του φύση σε πολύ όμορφους πίνακες, 
μερικοί από τους οποίους στολίζουν τους 
τοίχους των γραφείων και της Μικρής 
Βουλής της ΕΚΜΜ. 
Παράλληλα, πίνακές του έχουν δημο-

πρατηθεί για τη συλλογή χρημάτων για τα 
σχολεία Σωκράτης – Δημοσθένης συγκε-
ντρώνοντας πολλές χιλιάδες δολάρια.

Ο ίδιος έχει πει ότι η ζωή είναι ένας απέ-
ραντος ορίζοντας ανακάλυψης, γνώσης 
και περιπέτειας. Αλλά και η δική του ζωή, 
διανθισμένη από τις σταθερές αξίες, όπως 
την  ελληνική κληρονομιά, τον πολιτισμό, 
τη γλώσσα και την ελληνική σκέψη, είναι 
πολυάσχολη και πολύ απαιτητική.
Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια υπη-

ρέτησε εθελοντικά και επί πολλά χρόνια 
στην ελληνική Παροικία. Το 1985, υπήρξε 
ένας από τους ιδρυτές, καθώς και εκλεγ-
μένος Πρόεδρος του νεοσύστατου Ελ-
ληνοκαναδικού Κογκρέσου, στόχος του 
οποίου ήταν η σύνδεση και εκπροσώπηση 
του Ελληνισμού από τη μία άκρη του Κα-
ναδά στην άλλη. 

Ο ίδιος έχει επίσης διατελέσει επί 15 
χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέ-
ων και Κηδεμόνων, έως της ενσωμάτωσής 
της στα ελληνικά σχολεία της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ. 
Οι εθελοντικές του δραστηριότητες επε-

κτάθηκαν στην ΕΚΜΜ, όπου διετέλεσε ως 
αντιπρόεδρος από το 2019 ως το Νοέμβριο 
του 2021, οπότε και εξελέγη Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εράνου με το αξιόλογο και ση-
μαντικό έργο που προαναφέρθηκε. 
Παράλληλα με τις υπηρεσίες του όμως 

στην τέχνη, την ιατρική και τον Ελληνισμό, 
ο Δρ. Γεώργιος Τσούκας είναι πάνω από 
όλα ένας τρυφερός και στοργικός σύζυγος, 
πατέρας και παππούς. 
Ως εξαιρετικό πρότυπο, δεν αποτελεί έκ-

πληξη το γεγονός ότι τα τέσσερα αγόρια 
του ακολούθησαν τα βήματά του στην ια-
τρική επιστήμη. 

Ένας διακεκριμένος επιστήμονας, αν-
θρωπιστής και αφοσιωμένος εθελοντής, 
γνήσιος πατριώτης και υπερήφανος Έλλη-
νας, που επάξια τού ταιριάζει ο τίτλος του 
ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ που του απονεμή-
θηκε κατά τη διάρκεια του τιμητικού δεί-
πνου στην αίθουσα «Αδριανός Μαρής» 
του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου, στις 
25 Μαρτίου 2022.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ
Ο Έλληνας της χρονιάς, ο γιατρός, 
ο καλλιτέχνης, ο οικογενειάρχης

Photo: Martin C. Barry-Newsfirst



20  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  8 Απριλιου, 2022 / April 8, 2022

GOSS!P
Ο Γουίλ Σμιθ παραιτήθηκε  

από την Ακαδημία των Όσκαρ
Ο Γουίλ Σμιθ αποφάσισε να παραιτηθεί από μέλος 

της Ακαδημίας των Όσκαρ μετά το χαστούκι του 
στον κωμικό Κρις Ροκ στην τελετή απονομής των βρα-
βείων Όσκαρ την Κυριακή 27/3, όπως ανακοίνωσε ο 
ίδιος.
«Οι πράξεις μου κατά την 94η τελετή των Όσκαρ 

ήταν σοκαριστικές, αλγεινές και ασυγχώρητες», έγρα-
ψε ο Σμιθ σε αυτό το κείμενο που μετέδωσαν μέσα 
ενημέρωσης.
«Ο κατάλογος των ανθρώπων που πλήγωσα είναι 

μακρύς και μέσα σε αυτούς είναι ο Κρις, η οικογένειά 
του, πολλοί από τους αγαπημένους μου φίλους και 
αγαπημένα πρόσωπα, όλους όσοι ήταν στο κοινό ή 
παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τους στο σπί-
τι», συνέχισε ο 53χρονος ηθοποιός.
«Παραιτούμαι από μέλος της Ακαδημίας Κινηματο-

γραφικών Τεχνών και Επιστημών και θα αποδεχτώ 
όποιες συνέπειες κρίνει σκόπιμες το Διοικητικό Συμ-
βούλιο», είπε.
Το αστείο του Κρις Ροκ για τα μαλλιά της Τζάντα 

Πίνκετ Σμιθ, συζύγου του Γουίλ Σμιθ, που έπασχε από 
μια ασθένεια που προκαλούσε σημαντική απώλεια 
μαλλιών, και η αντίδραση του Σμιθ, έγινε αντικείμενο 
συζήτησης.
Ο Σμιθ ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή και χαστούκισε 

τον Ροκ υπό το άναυδο βλέμμα διασημοτήτων και 
θεατών.

«Πρόδωσα την εμπιστοσύνη της Ακαδημίας. Στέρη-
σα από άλλους υποψηφίους και νικητές την ευκαιρία 
να γιορτάσουν την εξαιρετική δουλειά τους. Έχει ρα-
γίσει η καρδιά μου», λέει στο κείμενό του.
Λίγες δεκάδες λεπτά μετά το χαστούκι, ο Σμιθ επέ-

στρεψε στη σκηνή των Όσκαρ για να παραλάβει το 
βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στο 
«The Williams Method».
Η Ακαδημία των Όσκαρ εκκίνησε πειθαρχική δίωξη 

κατά του καλλιτέχνη. Το ΔΣ της Ακαδημίας δήλωσε ότι 
θα συνεδριάσει στις 18 Απριλίου για να αποφασίσει 
για την υπόθεση του Σμιθ και να αποφασίσει για πι-
θανές κυρώσεις.

©  ΑΠΕ-ΜΠΕ

Galina Dub: Ξέρει πώς 
να τραβά πάνω της 

όλα τα βλέμματα
Αν πετύχεις την Galina Dub στο 

Instagram, δύσκολα θα ξεκολλή-
σεις. Κι αυτό διότι το μοντέλο είναι 
χωρίς αμφιβολία μία από τις ωραιό-

τερες παρουσίες των social media. Δια-
θέτει ένα πανέμορφο πρόσωπο και σμιλε-

μένα οπίσθια, που σίγουρα είναι το δυνατό 
της σημείο. 

Η Galina Dub συχνά ανεβάζει σέξι φωτο-
γραφίες της, όπου τις περισσότερες φωτο-

γραφίες προκαλεί πανικό με την εμφάνιση 
και τις πόζες της. 
Κι εννοείται πως στις περισσότερες φω-

τογραφίες φροντίζει να αναδεικνύει το… 
δυνατό της σημείο, προκαλώντας «ταχυ-
παλμίες» στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ο Μπρους Γουίλις πάσχει 
από αφασία και βάζει 

τέλος στην καριέρα του

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μπρους Γουίλις, 
67 ετών, βάζει τέλος στην καριέρα του για «λόγους 

υγείας», κυρίως επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα λό-
γου, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.
«Ο πολυαγαπημένος μας Μπρους αντιμετώπιζε ορι-

σμένα προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε 
ότι πάσχει από αφασία, γεγονός που επηρεάζει τις γνω-
στικές ικανότητές του. Κατά συνέπεια και κατόπιν ώρι-
μης σκέψης, ο Μπρους εγκαταλείπει την καριέρα που 
τόσο αγαπούσε» αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογέ-
νειας στο Instagram.
Το μήνυμα υπογράφουν η σύζυγος του Γουίλις, Έμα 

Χέμινγκ, η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ και οι κόρες 
του, Ράμερ, Σκάουτ, Ταλούλα, Μέιμπελ και Έβελιν.
Σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, η αφασία εμφανί-

ζεται συνήθως έπειτα από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο 
ή τραυματισμό στο κεφάλι και δυσκολεύει τον ασθενή 
να επικοινωνήσει. «Μπορεί να επηρεάσει την ικανότη-
τα κάποιου να μιλάει, να γράφει, να καταλαβαίνει μια 
γλώσσα, προφορικά ή γραπτά». Υπάρχουν πολλές δια-
φορετικές μορφές αφασίας, λιγότερο ή περισσότερο 
σοβαρές, όμως η οικογένεια τού «πολύ σκληρού για να 
πεθάνει» ηθοποιού δε διευκρίνισε από ποια πάσχει.
Ο Μπρους Γουίλις ήταν ένας από τους σημαντικότε-

ρους ηθοποιούς ταινιών δράσης τις δεκαετίες του 1990 
και του 2000. Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, οι ται-
νίες στις οποίες πρωταγωνίστησε απέφεραν έσοδα άνω 
των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλον τον κόσμο.
Ο Γουίλις έγινε αρχικά γνωστός από το ρόλο του στην 

τηλεοπτική σειρά «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» όπου 
συμπρωταγωνιστούσε με τη Σίμπιλ Σέπαρντ. Η ταινία 
δράσης «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» (Die Hard) και 
ο ρόλος του ανίκητου Τζον Μακλέιν, το 1988, τον έκανε 
σταρ. Ακολούθησαν πολλές ταινίες δράσης, επιστημονι-
κής φαντασίας και θρίλερ, όπως «Οι δώδεκα πίθηκοι», 
«Το πέμπτο στοιχείο», το «Pulp Fiction» η «Έκτη Αίσθη-
ση». Γύρισε συνολικά άλλες τέσσερις ταινίες στη σειρά 
Die Hard, χωρίς όμως την ίδια επιτυχία. Δε δίστασε, τα 
τελευταία χρόνια, να αυτοσαρκαστεί σε ταινίες όπως «Οι 
Αναλώσιμοι» και «Ο μαφιόζος της διπλανής πόρτας».
Στη σαραντάχρονη καριέρα του τιμήθηκε με μία Χρυσή 

Σφαίρα και δύο βραβεία Έμι.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το 1969 έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στη συχνότητα των γεγονότων

Ο Σταθμός της ζωής σας!

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

Με μία υπεύθυνη ομάδα συνεργατών 
υπό τη διεύθυνση και το συντονισμό 

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

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

Hellenic Radio CFMB
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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

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

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

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

1002, rue St. Roch, Montreal, QC  H3N 1M1 | 514 294-7204 | info@lantzanakis.com
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Tél.: (514) 270-1961 • Fax: (514) 274-2600
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	 	 	 	Σας	πληροφορούμε
	 	 					ότι	από	το	2013	-	και	μέχρι	νεοτέρας	ανακοίνωσης	-	 
	 							μειώνουμε	το	κόστος	μεταφοράς	μιάς	μεγάλης	βαλίτσας,	
										ανεξαρτήτως	βάρους,	ή	ενός	μεσαίου	χαρτοκιβωτίου	
	από	το	Μόντρεαλ	στην	Αθήνα	σε	μόνο	$50.00.	

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

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

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

210 4833-594210 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.

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.

Fabreville Charming semi detached cottage 
offering 3 bedrooms on the same level, 2 full 
bathrooms, Large eat in kitchen with ceramic 
flooring and patio doors leading to the 
wooden deck, separate living room, finished 
basement with 2nd fully renovated bathroom, 
good size fenced backyard, quiet residential 
area close to schools and parks

Consult all our listings at www.tellides.com

George Tellides Carol DerosSoula Tellides
514-927-3721

Chartered Real Estate Broker
514-258-1829

Real Estate Broker
514-258-8845

Real Estate Broker

For Rent Ahuntsic 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!!!

Prime location of Chomedey Bungalow sold with vacant land directly 
in the back. Great for investors or contractors, Residential zoning 
permitting building up to a three storey building. Property has been 
modified to suit the needs of a non profit organization thus needing 
work to be done to make it suitable for residential living. Great 
potential!!

Pierrefonds Stunning waterfront property with amazing views on 
Riviere Des Prairies with navigable water access. On the main floor you 
will find a spacious entrance with semi circular staircase, open concept 
livingdining room with access to 3 season solarium, renovated kitchen 
with island and dinette, spacious family room with beautiful views of 
the river.

Soula Tellides
Courtier immobilier agréé

Cell.: 514-927-3721

George Tellides
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-1829

Carol Deros
Courtier immobilier

Cell.: 514-258-8845

Toujours là pour vous rendre service ! 
Always at your service!

Certaines conditions  s’appliquent* / Certain conditions apply*

COMMISSION

2.99 %
EVALUATION GRATUITE / FREE EVALUATION

LE CARREFOUR
B. 450 231-4222 F. 450 231-4223
3090, boul. Le Carrefour bur. 304, 
Laval, Qc H7T 2J7

AGENCE IMMOBILIÈRE
Francisée indépendante et autonome

*

Κορωνοϊός: Η κότα  
με τα… χρυσά αυγά!
Αλμπερτ Μπουρλά και λοιποί CEO 
κολυμπούν στα δολάρια χάρη στα εμβόλια

Τελικά, ο κορωνοϊός ήταν η 
κότα που γεννά τα «χρυσά 

αυγά» για τις φαρμακευτικές εται-
ρείες και τους επικεφαλής αυτών. 
Μόνο τρεις από αυτούς, οι Άλμπερτ 
Μπουρλά της Pfizer, Ουγκούρ Σα-
χίν της BioNTech που συνεργάζε-
ται με την Pfizer και Στεφάν Μπαν-
σέλ της Moderna έβαλαν στα θησαυ-
ροφυλάκιά τους πάνω από 107 εκα-
τομμύρια δολάρια.

Αλλά δεν κέρδισαν μόνο αυτά τα 
χρήματα. Είδαν επίσης την αξία των 
μετοχών που έχουν στα χαρτοφυλά-
κιά τους να εκτινάσσεται στα ύψη, 
επειδή οι τιμές αυτών παρουσίασαν 
μεγάλη άνοδο στα χρηματιστήρια. 
Όλα αυτά προκύπτουν από στοιχεία 
που επεξεργάστηκαν οι Financial 
Times, τα οποία είναι βασισμένα στις 
ανακοινώσεις και τα ετήσια οικονομι-
κά αποτελέσματα των ίδιων των εται-
ρειών.
Ανάλυση των πακέτων αποδοχών 

των φαρμακευτικών που κατασκευ-
άζουν τα εμβόλια mRNA για το 2020 
και το 2021 που έκανε η βρετανική 
εφημερίδα, δείχνουν ότι τη μεγαλύ-
τερη αύξηση αποδοχών εν μέσω παν-
δημίας την είχε ο Άλμπερτ Μπουρλά. 
Έλαβε, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 
συνολικά 45,3 εκατ. δολ. το 2020-
2021 από 27,7 εκατ. δολ. την περίοδο 
2018-2019. 

Σημειώνεται επίσης, ότι τότε ο ίδιος 
κατείχε τη θέση του επιχειρησιακού 
διευθυντή (chief operating officer) και 
πήρε προαγωγή για να γίνει διευθύ-
νων σύμβουλος της Pfizer τον Ιανουά-
ριο του 2019.
Ο Σαχίν έλαβε, όπως δείχνουν τα 

ίδια στοιχεία, συνολικά 30,8 εκατ. 
δολ. το 2020-2021 από 8,5 εκατ. δολ. 
την περίοδο 2018-2019. Οι συνολικές 
αποδοχές του Μπανσέλ υποχώρησαν, 
από 67,5 εκατ. δολ. την περίοδο 2018-
2019 σε 31,1 εκατ. δολ. την περίοδο 
2020-2021. Αυτό αποδίδεται σύμφω-
να με τους ΦΤ στο γεγονός ότι το 2018 
η Moderna είχε προχωρήσει σε αρχι-
κή δημόσια εγγραφή μέσω της οποίας 
ο ίδιος είχε κέρδη από μετοχές ύψους 
58,6 εκατ. δολ.

Οι εταιρείες προσέφεραν υψηλές 
αμοιβές καθώς είχαν μεγάλα κέρδη. 
Το εμβόλιο των BioNTech και Pfizer 
απέφερε πέρσι στην εταιρεία έσο-
δα 37,5 δις δολ. ενώ το εμβόλιο της 
Moderna απέφερε έσοδα 17 δισ. δολ. 
σύμφωνα με την εταιρεία παροχής 
στοιχείων Airfinity.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  
ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εκτός όμως από τις αμοιβές υπάρ-
χουν και οι συμμετοχές των ισχυρών 
αυτών ανδρών στις φαρμακευτικές 
που τους αποφέρουν -όχι μόνο λογι-
στικά αλλά και πρακτικά- πολύ μεγά-
λα ποσά. Ο Σαχίν της BioNTech και ο 
Μπανσέλ της Moderna έχουν ήδη γί-
νει δισεκατομμυριούχοι, επειδή έχουν 
συμμετοχή 17,1% και 7,8% αντίστοιχα 
στις εταιρείες τους όπως δείχνουν τα 
εν λόγω στοιχεία. Έτσι η προσωπική 
περιουσία τους υπολογίζεται σε 7,8 
δισ. δολ. και 5,4 δισ. δολ. αντίστοιχα.
Ο Σαχίν Ουγκούρ συνέβαλε στην 

παραγωγή του εμβολίου των Pfizer 
και BioNTech κατά της πανδημίας. 
Σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυ-
ριούχων του Bloomberg ο 56χρονος 
ογκολόγος και ανοσολόγος βρίσκεται 
στην 305η θέση με τους κροίσους του 
πλανήτη ενώ αποτελεί το μόνο Τούρ-
κο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν. 
Ο Σαχίν γεννήθηκε στην Τουρκία αλλά 
μεγάλωσε στη Γερμανία.

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Όπως σημειώνεται επίσης από 

τους Financial Times, που επικαλού-
νται στοιχεία της εταιρείας Verity, ο 
Μπανσέλ έσπευσε να εκμεταλλευτεί 
τη μεγάλη αύξηση της χρηματιστη-
ριακής αξίας της εταιρείας του που-
λώντας από τον Ιανουάριο του 2020 
και μετά μετοχές αξίας άνω των 400 
εκατ. δολ. Ο Μπουρλά είχε πουλήσει 
μετοχές αξίας 5,6 εκατ. δολ. την ίδια 
ημέρα που η Pfizer και BioNTech είχαν 
ανακοινώσει ότι το εμβόλιό τους ήταν 
αποτελεσματικό κατά 90% έναντι της 
πανδημίας. Ο Σαχίν δεν έχει κάνει με-
γάλες πωλήσεις μετοχών.
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Με πέντε αγωνιστικές να απομέ-
νουν για την ολοκλήρωση του 

πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ 2 
(Πρωτομαγιά) τίποτα δε φαίνεται ικανό 
να εμποδίσει τη Βέροια και το Λεβαδει-
ακό να πανηγυρίσουν την άνοδό τους 
στη μεγάλη κατηγορία. 
Η «γκέλα» της Βέροιας στην Καλαμαριά 

μετά από 5 νίκες έδωσε κάποιες ελπίδες 
στη Λάρισα αλλά το +6 και το βατό πρό-
γραμμα της «βασίλισσας του βορρά» 
δύσκολα θα αλλάξουν την κατάσταση.
Το ίδιο ισχύει και για το Λεβαδειακό, 

που είναι στο +10 από Καλαμάτα και 
Καλλιθέα, έχοντας 4 «εύκολα» παιχνίδια 
εκτός βέβαια από το ντέρμπι στην Καλα-
μάτα.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, οι βαθ-

μολογίες και το πρόγραμμα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
28η αγωνιστική  

2-3/4/2022   
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0-3 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. 2-1 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 3-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΞΑΝΘΗ 0-0 
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1-0 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΒΑΛΑ 0-2 
ΠΑΟΚ Β’-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0-1 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-2
ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ ΝΠΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ Β’ 1-1 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 2-0
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-0 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 3-2 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 2-0 
ΧΑΝΙΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-0 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 2-0
ΡΕΠΟ: ΡΟΔΟΣ

29η αγωνιστική  
6/4/2022  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΟΚ Β’ 2-1 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 3-0 
ΚΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ 0-1 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1-1 
ΞΑΝΘΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 2-1 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 0-3 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ 0-0
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΧΑΝΙΑ 0-0 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1-0 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-3 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ 3-0 
ΑΕΚ Β’-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3-1 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-4 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΡΟΔΟΣ 4-2
ΡΕΠΟ: ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 29 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 65 (53-19)|27αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 59 (36-11)|27αγ.
03] ΞΑΝΘΗ 47 (38-17)|27αγ.
04] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 47 (34-17)|27αγ.
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 44 (38-25)|26αγ.
06] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 38 (36-26)|27αγ.
07] ΗΡΑΚΛΗΣ 37 (31-23)|27αγ.

08] ΠΑΟΚ Β’ 35 (30-29)|28αγ.
09] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 33 (31-32)|27αγ.
10] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 32 (27-28)|25αγ.
11] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 30 (30-30)|27αγ.
12] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 28 (21-36)|27αγ.
13] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 27 (28-39)|27αγ.
14] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 25 (28-36)|27αγ.
15] ΚΑΒΑΛΑ 23 (19-65)|26αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 21 (25-41)|26αγ.
17] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-48)|28αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 59 (57-15)|26αγ.
02] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 49 (39-17)|27αγ.
03] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 49 (29-15)|26αγ.
04] ΧΑΝΙΑ 49 (40-19)|28αγ.
05] ΚΗΦΙΣΙΑ 46 (31-25)|28αγ.
06] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 42 (22-15)|28αγ.
07] ΑΕΚ Β’ 41 (24-18)|26αγ.
08] ΑΙΓΑΛΕΩ 40 (23-21)|26αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 37 (21-25)|27αγ.
10] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 33 (33-26)|26αγ.
11] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 31 (23-30)|27αγ.
12] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 28 (23-28)|27αγ.
13] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 28 (16-31)|27αγ.
14] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 25 (19-39)|27αγ.
15] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 24 (22-39)|27αγ. 
16] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 20 (19-49)|28αγ.
17] ΡΟΔΟΣ 16 (20-39)|27αγ. 
*από την Καλαμάτα έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί 
και από τη Ρόδο 8 βαθμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
30η αγωνιστική  
9-10/4/2022 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 
ΠΑΟΚ Β’-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ 
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ Β’ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 
ΡΟΔΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΧΑΝΙΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΡΕΠΟ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ

31η αγωνιστική  
13/4/2022 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 
ΞΑΝΘΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Π.
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β’

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
ΑΕΚ Β’-ΡΟΔΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΡΕΠΟ: ΧΑΝΙΑ

SUPER LEAGUE 2 
28η-29η αγωνιστική

MLSMLS

Πρώτο τρίποντο  
για το Μόντρεαλ 

Σε ένα παιχνίδι - διαφήμιση του πο-
δοσφαίρου, η ομάδα του Μόντρεαλ 

πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτά-
θλημα MLS και μάλιστα εκτός έδρας, 
επικρατώντας στο Cincinnati της τοπι-
κής ομάδας με 3-4! 
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φο-

ρές στο πρώτο μέρος, όμως ισάριθμες 
ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι και μά-
λιστα στην εκπνοή του ημιχρόνου πή-
ραν και προβάδισμα με 2-3! 
Στην επανάληψη το Cincinnati ισοφά-

ρισε με πέναλτι, όμως ο Τόρες είπε την 
τελευταία λέξη στο 67ο λεπτό, δίνοντας 
τη νίκη στο Μόντρεαλ! 
Οι σκόρερ της αναμέτρησης:  
(C) 12΄Βάσκεζ, 20΄αυτ. Τζόνστον,  
61΄πέν. Ακόστα  
(M) 17΄, 41΄Μιχαήλοβιτς,  
45+1΄Καμαρά, 67΄Τόρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
Chicago-Dallas 0-0, Cincinnati-Montreal 
3-4, Toronto-NY City 2-1, 

Columbus-Nashville 0-1, DC United-
Atlanta 0-1, New England-NY Red Bulls 
0-1, Orlando-LAFC 2-4, Philadelphia-
Charlotte 2-0, San Jose-Austin 2-2, 
Inter Miami-Houston 1-3, Minnesota-
Seattle 1-2, Vancouver-Kansas City 1-0, 
Colorado-Salt Lake 1-1, Portland-LA 
Galaxy 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC 13, Real 
Salt Lake 11, LA Galaxy 9, Austin, 
Dallas, Colorado, Houston, Minnesota 
8, Seattle, Nashville 7, Kansas City, 
Portland 6, Vancouver 4, San Jose 2 
Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 
13, Red Bulls, Atlanta 10, Chicago 9, 
Columbus, Orlando 8, Toronto 7, DC 
United, Charlotte, Cincinnati 6, NY City, 
New England, Montreal 4, Miami 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (9 & 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ): 
Orlando-Chicago, Inter Miami-
New England, Red Bulls-Montreal, 
Philadelphia-Columbus, LA Galaxy-
LAFC, Salt Lake-Toronto, Dallas-
Colorado, Houston-San Jose, Kansas 
City-Nashville, Vancouver-Portland, 
Charlotte-Atlanta, Austin-Minnesota 

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

«Ζωντανός» ο ΠΑΟΚ!  
Ήττα 2-1 από Μαρσέιγ

Όρθιος για ημιτελικά ο ΠΑΟΚ! Ανοι-
χτούς λογαριασμούς άφησε με τη 

Μαρσέιγ ο «δικέφαλος του Βορρά» με 
το 2-1 στο «Βελοντρόμ». Το γκολ στο 48’ 
από τον Ελ Καντουρί, ο οποίος μπήκε 
μετά την ανάπαυλα για να νοικοκυρέψει 
την ομάδα του Λουτσέσκου, κράτησε 
ζωντανό το όνειρο για πρόκριση στους 
«4» του Conference League.
Στο πρώτο μέρος, ο Παγέ είχε γείρει 

την πλάστιγγα υπέρ των Μασσαλών, 
έχοντας μια ασίστ και ένα γκολ. Αρχικά, 
σέρβιρε στον Ζέρσον το 1-0 στο 13’ με 
εξαιρετική διαγώνια πάσα, ενώ στο 45’ 
πέτυχε γκολάρα με φανταστικό σουτ 
στην κίνηση έπειτα από κόρνερ.
Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο 

β’ ημίχρονο και με το τέρμα του Μαρο-
κινού σε συνδυασμό με την εικόνα την 
οποία παρουσίασε σε μεγάλο διάστημα 
(πριν της τελικής ευθείας) προσκάλεσε 

την ομάδα του Σαμπάολι στην Τούμπα 
για μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως με 
έπαθλο το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Μάλιστα, οι Γάλλοι θα παρουσιαστούν 

με απουσίες, αφού θα είναι τιμωρημέ-
νος ο προπονητής τους, ενώ δε θα παί-
ξει ο βασικός Ζέρσον, ο οποίος αποβλή-
θηκε (έχανε το ματς ούτως ή άλλως με 
την πρώτη κίτρινη), αλλά και ο Καμαρά 
που έπαιξε ως αλλαγή.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
CHAMPIONS LEAGUE

ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-3 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1-0
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΓΕΡΝ 1-0 
ΤΣΕΛΣΙ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1-3

EUROPA LEAGUE
ΛΕΙΨΙΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1-1 
ΑΪΝΤΡΑΧΤ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1-1 
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΛΥΩΝ 1-1 
ΜΠΡΑΓΚΑ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1-0
EUROPA CONFERENCE LEAGUE

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 3-3 
ΛΕΣΤΕΡ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 0-0 
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΟΚ 2-1 
ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ-ΡΟΜΑ 2-1

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Με κορυφαίο τον Σαντ-Ρος (14 πό-
ντοι) ο Παναθηναϊκός επικράτησε 

εκτός έδρας της ΑΕΚ με 83-69 και πα-
ρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, 
λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι «αιωνίων» 
στο ΟΑΚΑ που ίσως κρίνει το πλεονέκτη-
μα έδρας στα πλέι-οφ. Κορυφαίος για 
την ΑΕΚ ο Ίαν Χάμερ με 23 πόντους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-20, 31-45,  
48-62, 69-83

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 88-84 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΡΗΣ 91-86
ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 69-83 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ 71-77
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73-84
ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  [αναβολή]
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π.
ΑΕΚ-ΛΑΥΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 20 αγώνες)

01] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 35|18αγ. 
02] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  33|17αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  28|18αγ.
04] ΑΕΚ    28|19αγ.
05] ΑΡΗΣ  27|19αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   27|16αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  26|18αγ.
08] ΛΑΡΙΣΑ   25|17αγ.
09] ΛΑΥΡΙΟ  25|18αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 24|18αγ.
11] ΠΑΟΚ  24|17αγ.
12] ΗΡΑΚΛΗΣ  23|18αγ.
13] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23|19αγ.  

ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ

Πέντε βήματα για την άνοδο  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Play off Play off 

3η αγωνιστική 
Κυριακή 3 Απριλίου 2022   

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2-1 
34΄Αϊτόρ, 64΄Χουάνκαρ - 70΄Ζίβκοβιτς 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 1-1
30΄Καρβάλιο - 43΄Σιμάνσκι

Play out Play out 
2η αγωνιστική 

Σάββατο 2 Απριλίου 2022   
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ 1-2 
51΄Λούκας - 29΄Στάικος,  
76΄ πέν. Φελίπε 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0-0 
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2-2
3΄,52΄Μάντζης - 65΄Φερνάντες,  
71΄ πέν. Φαν Βέερτ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0
34΄Ντάουντα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play off

(σε 29 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  70 (51-17)
02. ΠΑΟΚ  59 (53-26)
03. ΑΕΚ   48 (44-31)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 47 (44-23)
05. ΑΡΗΣ  47 (29-23)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 42 (29-26)

Play out
(σε 28 αγώνες)

07. ΟΦΗ   40 (37-36)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 39 (29-29)
09. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 (28-42)
10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  31 (37-46)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 30 (31-38)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 27 (28-47)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  21 (22-40)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 16 (10-48) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 9 Απριλίου 2022
Play out - 3η αγωνιστική

09:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
11:15 ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
12:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ. 
13:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

Κυριακή 10 Απριλίου 2022  
Play off - 4η αγωνιστική

12:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
12:30 ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 
00:00 ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΜΑΝΤΖΗΣ         ΙΩΝΙΚΟΣ 2 2
ΦΕΛΙΠΕ           ΟΦΗ 2 2
ΑΪΤΟΡ           ΠΑΟ 2 3 
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ      ΟΣΦΠ 2 3

*από 1 γκολ έχουν σημειώσει 25 παίκτες

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022 | Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

Σέντρα με Κατάρ – Ισημερινός και… 
«μονομαχία» Ισπανίας – Γερμανίας

Με το παιχνίδι Κατάρ-Ισημερινός στις 
21 Νοεμβρίου 2022 θα ανοίξει η 

αυλαία του Μουντιάλ 2022, όπως προέ-
κυψε κατά την κλήρωση των ομίλων του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία και η Γερμανία θα βρίσκονται 
στον ίδιο όμιλο, αποτελώντας το μεγαλύ-
τερο (από άποψη ονομάτων) ζευγάρι της 
κλήρωσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ:
A: Κατάρ, Ισημερινός,  
    Ολλανδία, Σενεγάλη
B: Αγγλία, Ιράν, ΗΠΑ και μία εκ των  
    Σκωτίας, Ουαλίας, Ουκρανίας
C: Αργεντινή, Σαουδική Αραβία,  
    Μεξικό, Πολωνία
D: Γαλλία, Δανία, Τυνησία και μία εκ  
    των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,  
    Αυστραλίας, Περού
E: Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία και μία εκ  

    των Κόστα Ρίκα και Νέας Ζηλανδίας
F: Βέλγιο, Καναδάς, Μαρόκο, Κροατία
G: Βραζιλία, Σερβία, Ελβετία, Καμερούν
H: Πορτογαλία, Γκάνα, 
     Ουρουγουάη, Νότια Κορέα

Κατά την έναρξη της τελετής στη Ντόχα, 
ο Εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν 
Χαμάντ αλ-Θάνι καλωσόρισε τους καλε-
σμένους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 
προπονητές εθνικών ομάδων, ποδοσφαι-
ριστές που έχουν κερδίσει θέση στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο και στελέχη του ποδο-
σφαίρου, οι οποίοι αγωνιούν για τους 
αγώνες τους στη φάση των ομίλων του 
Μουντιάλ.

Παρουσιαστές της κλήρωσης ήταν ο Βρε-
τανός ηθοποιός Ίντρις Έλμπα και η αθλη-
τική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια 
Ρεσμίν Τσοουντχάρι, ενώ η Αιγύπτια ηθο-
ποιός Σεριχάν κέρδισε το χειροκρότημα 

με φόντο γραφικά εμπνευσμένα από τη 
Μέση Ανατολή.

Η διοργάνωση θα διαρκέσει από τις 21 
Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου στο Κα-
τάρ – η πρώτη φορά που διοργανώνεται 
στη Μέση Ανατολή. 

Οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από 
το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της 
Ντόχα ευελπιστώντας να πάρουν μια γεύ-
ση από μερικά από τα μεγάλα ονόματα 
που παρευρέθηκαν, μεταξύ των οποίων 
πρώην πρωταθλητές, όπως ο Γερμανός 
Λόταρ Ματέους, ο Ιταλός Αλεσάντρο Ντελ 
Πιέρο και ο Βραζιλιάνος Καφού. 

Εκατοντάδες ρεπόρτερ και τηλεοπτικά 
συνεργεία από όλο τον κόσμο κατασκή-
νωσαν εντός και περιμετρικά του χώρου, 
καθώς πλησίαζε το σούρουπο και οι υψη-
λές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας μειώθηκαν.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σούπερ Λιγκ 1: Με αύρα Βοτανικού ο ΠΑΟ
Οι «πράσινοι» ήταν οι κερδισμένοι της αγωνιστικής απέναντι στον ΠΑΟΚ που είχε 
το μυαλό του στη Μαρσέιγ | Η εξέδρα των επισήμων στο «Κλεάνθης Βικελίδης» 
πήρε το όνομα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού

Με δύο ισοπαλίες σε τρία παιχνίδια, 
λογικό κι επόμενο ο μεγάλος κερδι-

σμένος της βραδιάς να ήταν ο Παναθηνα-
ϊκός, ο μοναδικός νικητής στην 3η αγωνι-
στική των πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ 1.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 του 
ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και κέρδισαν πολλά 
περισσότερα από ένα απλό τρίποντο: νί-
κησαν μια ομάδα που είχε να ηττηθεί τέσ-
σερις ολόκληρους μήνες εντός συνόρων, 
αύξησαν κατακόρυφα τις ελπίδες τους 
για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και αντά-
μειψαν τους οπαδούς τους, που πήγαν 
στη Λεωφόρο με θετική αύρα ελέω… Βο-
τανικού (εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο του 
ΠΑΟ όπως αποφάσισαν σε ψηφοφορία οι 
φίλοι της ομάδας) και έφυγαν ακόμα πιο 
χαρούμενοι από τη μεστή εικόνα της ομά-
δας τους σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτή-
σεων.

Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έκανε διαχείριση ενό-
ψει της διπλής αναμέτρησης με τη Μαρ-
σέιγ, αλλά δεν ήταν αδιάφορος. Με νίκη 
του και μια απώλεια του Ολυμπιακού στο 
ντέρμπι με την ΑΕΚ θα έμπαινε πιο δυνα-
μικά στη μάχη του τίτλου, σενάριο που 
επιβεβαιώθηκε μόνο κατά το ήμισυ, με 
συνέπεια αντί να μειωθεί η διαφορά να 
αυξηθεί στους 11 βαθμούς, εφτά αγωνι-
στικές πριν το τέλος.

Αυτό ήταν και το μόνο κέρδος του Ολυ-
μπιακού, σε ένα παιχνίδι που έκλεισε με 
αρκετές αποδοκιμασίες από τους οπα-

δούς του, προφανώς επειδή περίμεναν 
καλύτερη εμφάνιση απέναντι σε έναν 
αντίπαλο που του είχε πάρει για τα καλά 
τον αέρα. Η ΑΕΚ όμως δεν ήταν η ηττοπα-
θής ομάδα με το αρνητικό ρεκόρ των έξι 
συνεχόμενων ηττών από τους «ερυθρό-
λευκους» και τον απολογισμό 0-4-10 στα 
τελευταία τέσσερα χρόνια. Στάθηκε καλά, 
ήταν ανταγωνιστική και με το τελικό 1-1 
κέρδισε ένα βαθμό, που στον τελικό απο-
λογισμό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος.

Ισόπαλος ήλθε και ο Άρης, αλλά με αντί-
παλο τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Χαριλάου, 
αυτός δεν μπορεί να μιλάει για έναν κερ-
δισμένο βαθμό αλλά για δύο χαμένους, 
που θα του λείψουν πολύ στο κυνήγι ενός 
ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Με το ισόπαλο 0-0 οι Γιαννιώτες πήραν 
για τα καλά τον αέρα του Άρη φέτος και 
προκάλεσαν ένα συνωστισμό στις θέσεις 
3-4-5, όπου τρεις ομάδες στριμώχνονται 
με διαφορά μόλις ενός βαθμού. Όλα εί-
ναι ρευστά, με την επόμενη αγωνιστική 
να είναι ιδιαίτερα καθοριστική στη μάχη 
της Ευρώπης.

Πριν από τον αγώνα και μέσα σε κλίμα 
έντονης συγκίνησης, η εξέδρα των επισή-
μων στο «Κλεάνθης Βικελίδης» πήρε το 
όνομα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπα-
νού, με την ευχή να είναι αυτός το τελευ-
ταίο θύμα της τυφλής οπαδικής βίας στην 
Ελλάδα.

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, ο μεγάλος κερ-

δισμένος της 2ης αγωνιστικής των πλέι 
άουτ ήταν ο Απόλλωνας και μεγάλος χα-
μένος η Λαμία. Πέντε στροφές πριν από 
το φινάλε, η διαφορά τους έπεσε στους 5 
βαθμούς, απόσταση που δεν είναι εύκολο 
να καλυφθεί σε λίγα παιχνίδια αλλά δεν 
είναι και αδύνατον, ειδικά εάν η ομάδα 
της Φθιώτιδας συνεχίσει αναιμικές εμφα-
νίσεις σαν κι αυτή κόντρα στον ΟΦΗ.

Με φωτεινή εξαίρεση το ματς της 1ης 
αγωνιστικής στο Αγρίνιο, βρίσκεται σε 
παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, μετράει 
μόνο ήττες και άρχισε να συνηθίζει στην 
ιδέα ότι δε θα προλάβει τον Ατρόμητο για 
να αποφύγει την περιπέτεια των μπαράζ.

Αν η Λαμία συνεχίσει το… ζην επικινδύ-
νως, θα δώσει το δικαίωμα στον Απόλλω-
να να πιστέψει ότι μπορεί να αποφύγει 
την τελευταία θέση και τον άμεσο υπο-
βιβασμό. Η «Ελαφρά ταξιαρχία» δεν πα-
ρατά τη μάχη και με νίκες όπως αυτή επί 
του Παναιτωλικού στη Ριζούπολη μπορεί 
να πιστέψει στη μεγάλη ανατροπή, σε μια 
μάχη που έμοιαζε ολότελα χαμένη. 

Βήμα (όχι άλμα) παραμονής έκανε και ο 
Ατρόμητος, αποσπώντας ισοπαλία στην 
Τρίπολη, ενώ κερδισμένος βαθμολογικά 
βγήκε και ο Ιωνικός κι ας ισοφαρίστηκε 
από το Βόλο στη Νεάπολη, σε ένα ματς 
που είχε προηγηθεί με 2-0.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Για όλες τις εκδηλώσεις σας, γάμους, βαπτίσεις, χορούς
Μουσικά σύνολα 2 ατόμων και άνω, με δυνατότητα επιλογής ύφους ρεπερτορίου 

514-991-7408 info@alexandroslive.com
www.alexandroslive.com
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Με παραδοσιακό γεύμα στη Νότια Ακτή

ΕλληνικήΕλληνική
ΦιλανθρωπίαΦιλανθρωπία

Για την υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων πολέμου 
που θα εγκατασταθούν στην περιοχή του Μοντρεάλ

Το πρόγραμμα Hellenic Hope for Ukraine Refugees δημιουργήθηκε όταν η 
ΕΚΜΜ άρχισε να λαμβάνει πολλά αιτήματα από άτομα και ομάδες, που ζη-

τούσαν από την Κοινότητα να βοηθήσει στη συλλογή αγαθών και υλικών για  
πρόσφυγες που πρόκειται να εγκατασταθούν στο Μοντρεάλ. Η ΕΚΜΜ συνεργά-
ζεται με το γραφείο της Ομοσπονδιακής Βουλευτού Εμμανουέλλας Λαμπροπού-
λου, η οποία προσέγγισε την Κοινότητα αναζητώντας διευκόλυνση της διαδικασί-
ας στη βοήθεια Ουκρανών μεταναστών. Μαζί της, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα 
σε συνεργασία με ιδιώτες από την ελληνική διασπορά του Μοντρεάλ. 

Το εγχείρημα αυτό τελεί υπό την αιγίδα του προγράμματος Hellenic Hope for 
Others - HH4O Community Outreach Program (Ελληνική Ελπίδα για άλλους - 
Κοινοτικό πρόγραμμα προσέγγισης), το οποίο αναπτύσσει η ΕΚΜΜ και αποτελεί 
μέρος της ανανέωσης της προσέγγισης του οργανισμού στις διάφορες κοινότη-
τες του Μοντρεάλ και σε όλο τον κόσμο. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΚΜΜ Διονύσης Κότσορος, κλήθηκε να περιγρά-
ψει τα ιδανικά του προγράμματος προσέγγισης της κοινότητας. «Προάγοντας τις 
αξίες και τα ιδανικά της ελληνικής μας κληρονομιάς, δημιουργούμε προγράμματα 
που ωφελούν όχι μόνο την ελληνική κοινότητα αλλά επεκτείνονται και στα μέλη 
των κοινοτήτων στο Κεμπέκ, στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο. Θεωρούμε τη 
γενναιοδωρία και τη φιλοξενία ως φάρο ελπίδας, για όσους έχουν ανάγκη. Τα 
ιδανικά της ελληνικής τιμής, αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας, σε συνδυασμό με 
την έμφυτη πίστη στην παροχή φροντίδας και φιλοξενίας στους συνανθρώπους 
μας, αποτελούν τις βασικές αρχές της ελληνικής φιλανθρωπίας».

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη δημιουργία σημείων συλλογής τροφίμων, ρούχων, 
ειδών ατομικής υγιεινής και κλινοσκεπασμάτων στα σχολεία, τις εκκλησίες και 
τα κοινοτικά μας κέντρα και θα επεκταθεί στη συγκέντρωση χρημάτων, για την 
αγορά αεροπορικών εισιτηρίων από διάφορα σημεία της Ευρώπης προς το Μο-
ντρεάλ. 

Μόλις φτάσουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες, η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου θα βοη-
θήσει στην εξεύρεση στέγης, επίσης, μέλη της ελληνικής διασποράς θα προσφέ-
ρουν υποστήριξη για απασχόληση. 

Η βοήθειά σας θα είναι φάρος της ελληνικής φιλανθρωπίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα στο website της 
ΕΚΜΜ: hcgm.org/hh4o-ukraine-refugees/  

Την Κυριακή των Βαΐων, 17 Απρι-
λίου, 2022 το Γυναικείο Τμήμα σε 

συνεργασία με το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο της ΕΚΜΜ Νοτίας Ακτής και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, θα προ-
σφέρει το παραδοσιακό «Γεύμα με 
ψάρι», στις 12 μ.μ., μετά τη Θεία Λει-
τουργία, στο τοπικό Κοινοτικό Κέντρο, 
5220 Grande Allée, St-Hubert. 

H γενική είσοδος μετά φαγητού είναι 
$30 και $15 για παιδιά 5 έως 12 ετών. 
Εισιτήρια θα πωλούνται στην είσοδο.
Παρακαλούμε, καλέστε ή στείλτε μήνυ-

μα για την κράτηση του τραπεζιού σας 
στο 514-838-6099.

Εάν δεν μπορείτε να μείνετε, ζητήστε 
να ετοιμάσουν το γεύμα σας σε πακέ-
το.

Tα έσοδα θα διατεθούν για τις λειτουρ-
γικές ανάγκες του Ι. Ναού μας Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
για την υποστήριξή σας!
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Στείλτε τις ανακοινώσεις σας τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν στο editor@the-news.caΑνακοινώσεις

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

     ΑΧΕΠΑ  
      (Μόντρεαλ) 

 
 

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

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

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

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

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

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

Αγαπητά μέλη και φίλοι 
της Λακωνικής Αδελφότητος Καναδά

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο 

(514) 948 3021

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

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

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

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

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

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

το συντομώτερο.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην  ΦΙΛΙΑ

(514) 948 3021.

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

αίθουσα του συλλόγου, 937α St-Roch, 

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

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

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

παρόμοιων και μεγαλύτερων εκδηλώσεων.

Οργάνωση Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΜΜ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

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

 
Εισιτήρια: $100, περιλαμβάνουν γεύμα και open bar 

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

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

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εράνου της ΕΚΜΜ    

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

514-271-3969 

Σας προσκαλούμε για μια βραδιά 
διασκέδασης και κεφιού.   
 

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

Mythos  
Ouzeri  

AHEPA Family  
Πάρτυ Χριστουγέννων 

– 

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

 

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

Κυριακή  
22 

Νοεμβρίου 

Kαλά 
Χρυστούγεννα! 

 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ.   
 

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

ΠΑΝ-ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΙΚΟΙ: 

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

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

μόνο σκοπό  
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 

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

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

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

τους και τον τόπο καταγωγής τους. 

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

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

ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΑΜΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

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

 

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

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

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

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

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

Το πρόγραμμα θ’ αρχίσει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

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

Από τον Οργανισμό  Τρίτης ηλικίας η «Φιλία»

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Send your photos  
FREE OF CHARGE

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

Χρόνια Πολλά για τα γενέθλια  
σου Δάφνη Σφακιανάκη. 

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

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

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

Δάφνη

www.newsfirst.ca

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ WEST ISLAND

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

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

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

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

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

γραφείο της Κοινότητος 514-684-6462

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ ανακοινώνει ότι όπως 
κάθε χρόνο θα συμπληρώσει και φέτος Φορολογικές Δηλώσεις.
Εάν έχετε ήδη τα χαρτιά σας, μπορείτε να τα φέρετε κάθε μέρα 

εκτός Δευτέρας, 10.30 με 4 το απόγευμα.
Στο Λαβάλ είμαστε κάθε Δευτέρα και μπορείτε να μας βρείτε στο 

SCORES,
 3370 St-Martin W. & Chomedey από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα.

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-948-3021 ή αφήστε μας 
μήνυμα και το τηλέφωνό σας. 

Για πληροφορίες και προσφορές τηλεφωνήστε στο (514) 948 3021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ πραγματοποιεί 
εκδρομή για το σιρόπι  στο St-Eustache, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.

Η αναχώρηση θα γίνει από το parking 
του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ, 

ώρα 12 το μεσημέρι, και η επιστροφή στις 4.30 μ.μ.
Δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις.

Για πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 514-948-3021.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA 
Ο Οργανισμός Τρίτης ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ ανακοινώνει 

ότι άρχισε μαθήματα Yoga 
 από την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, ώρα 11 π.μ.  

στο 821 Ogilvy.
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν για 12 εβδομάδες, και είναι δωρεάν 

για τα μέλη. Τα μή μέλη θα πρέπει να πληρώσουν συνδρομή.

 
 

 
 

 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
 
 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Λαβάλ, 
ενημερώνει τους ενορίτες ότι την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου μεταξύ 11:30 
π.μ. και 1:00 μ.μ. θα προσφέρει το πατροπαράδοτο γεύμα ψάρι σε πακέτο. Τιμή 
μερίδας φαγητού $25.  
 
Το γεύμα θα συμπεριλαμβάνει ψάρι, σαλάτα, παντζάρια, ρύζι, σκορδαλιά, 
σπανακόπιτα και γλυκό μπακλαβάς.  
 
Για την παραγγελία μερίδων φαγητού μπορείτε να τηλεφωνείτε στην πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου κ. Αλεξάνδρα στο τηλ.: 450-686-8207. 
 
Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έργα της εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε για την 
ηθική και οικονομική σας υποστήριξη. 
 
 
 
 
 

Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Τιμίου Σταυρού Λαβάλ 

 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού 
Λαβάλ, ενημερώνει τους ενορίτες ότι την Κυριακή των Βαΐων 
17 Απριλίου μεταξύ 11:30 π.μ. και 1:00 μ.μ. θα προσφέρει το 
πατροπαράδοτο γεύμα ψάρι σε πακέτο. Τιμή μερίδας φαγητού $25. 

Το γεύμα θα συμπεριλαμβάνει ψάρι, σαλάτα, παντζάρια, ρύζι, 
σκορδαλιά, σπανακόπιτα και γλυκό μπακλαβάς. 

Για την παραγγελία μερίδων φαγητού μπορείτε να τηλεφωνείτε στην 
πρόεδρο της Φιλοπτώχου κ. Αλεξάνδρα στο τηλ.: 450-686-8207.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έργα της εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε 
για την ηθική και οικονομική σας υποστήριξη.

Από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα

Τιμίου Σταυρού Λαβάλ

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 

φίλοι του Magic Mission  

Το Magic Mission είναι και πάλι κοντά σας, για την τακτική σας 

ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας το τελευταίο διάστημα.

Παρ’ όλο το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πανδημία σε όλους 

μας, οι φίλοι, οι εθελοντές και οι άνθρωποι που πάντα μας στηρίζουν 

έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να πραγματοποιηθούν οι αποστολές μας 

σ’ αυτούς που τις περίμεναν. Δεκάδες παλέτες έφυγαν για την πατρίδα σε 

οργανισμούς και ιδρύματα που στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Εκ μέρους όλων των εθελοντών του Magic Mission  και εκ μέρους όλων 

αυτών  που ευεργετήθηκαν από την φιλανθρωπία σας απευθύνομαι σε 

όλους και στον καθένα ξεχωριστά ένα μεγάλο από καρδιάς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

Η αγάπη σας και το ενδιαφέρον σας για το έργο του Magic Mission  

μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε πιστά τις αποστολές 

αλληλεγγύης σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη. 

Δυστυχώς τα γεγονότα στην πατρίδα, όπως και αλλού, έχουν κάνει τη 

διαβίωση δύσκολη για πολλούς ανθρώπους. Η ακρίβεια, οι φυσικές 

καταστροφές, η εξάπλωση της πανδημίας, είναι αρνητικοί παράγοντες 

για το έργο της βοήθειας και περίθαλψης που πράττουν όλοι οι  

οργανισμοί που εξαρτώνται από τη βοήθεια τη δική μας και κάθε άλλης 

πηγής φιλανθρωπία.

Σ’ αυτή τη ζοφερή εικόνα καλούμαστε για μια φορά ακόμα να 

βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε, κι αυτό κάνουμε ΕΣΕΙΣ και 

ΕΜΕΙΣ μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Συνεχίζουμε 

μαζί σας το έργο μας και στο τέλος αυτού του μήνα μια ακόμη αποστολή 

θα βρει το δρόμο της, γι’ αυτούς που την έχουν ανάγκη.

 Φίλες και φίλοι. Θυμηθείτε όταν κάνετε τα ψώνια σας να βάλετε κάτι 

στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φθάσει 

εκεί που το περιμένουν. Μια παράκληση μόνο. Προσέχετε την ημε-

ρομηνία λήξης σε όλα τα προϊόντα διατροφής. Εάν πάλι θέλετε να 

στείλετε χρηματική βοήθεια γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο 

Magic Mission  και ταχυδρομείστε την στη διεύθυνση: 

5777 Wilderton Ave. Montreal, QC. H3S 2V7 και θα πάρετε απόδειξη 

για την φορολογική σας δήλωση.

Ευελπιστούμε κάποια στιγμή αυτό το χρόνο να βρεθούμε όλοι μας σε 

μια γιορτή «Μακαρονάδας» στο Κοινοτικό μας Κέντρο και να νιώσουμε 

λίγο σαν ελεύθεροι άνθρωποι.

Από τους εθελοντές του Magic Mission  

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας

“Magic Mission”

ΓΕΎΜΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες 
και συμπατριώτισσες οι εθελοντές του 

“Magic Mission”, 
σας προσκαλούν σε γεύμα  Αγάπης και Αλληλεγγύης 

για τα παιδιά της πατρίδας την 

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 
στη 1:00 μ.μ. 

στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου «Αδριανός Μαρής». 

Στο γεύμα θα μας 
 διασκεδάσουν αφιλοκερδώς 

οι μουσικοί της παροικίας 
Νίκος Αναστασίου, Γιώργος 

Γεωργακόπουλος, 
και άλλοι. 

Θα γίνει κλήρωση  
με πολλά και πλούσια δώρα.

Το “Magic Mission”, 
ευελπιστεί ότι οι φίλοι  

και υποστηρικτές  
του θα δώσουν οικογενειακώς  

το «παρών» σ’ αυτή την εκδήλωση  
Αγάπης και Αλληλεγγύης  

και θα φροντίσουν να φέρουν 
φίλους και γείτονες για να 

γνωρίσουν από κοντά  
τη δουλειά και το έργο μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας περιμένουμε.
Για εισιτήρια και λαχνούς τηλεφωνήστε στον αριθμό: 

514-569-1313 Βρισηΐς Μαύρου Παϊδούση

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

Επιτροπή συμπαράστασης Παιδικών
Ιδρυμάτων της Ελλάδας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2022 
      

17 Κυριακή                    ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ - Όρθρος, Θ. Λειτουργία                                                            8:30π.μ 
                                                                 Η Ακολουθία του Νυμφίου                                                     6:00μ.μ 
18 Μ. Δευτέρα                Ιωσήφ Παγκάλου - Η Ακολουθία του Νυμφίου                                               6:00μ.μ 
19 Μ. Τρίτη                    Των 10 Παρθένων - Η Ακολουθία του Νυμφίου                                              6:00μ.μ 
20 Μ. Τετάρτη                Της Αλειψάσης τον Κύριον μύρω – Το Μυστήριον Ιερ. Ευχελαίου                4:00μ.μ 
                                                                                                  Η Ακολουθία του Νυπτήρος                  7:00μ.μ 
21 Μ. Πέμπτη                 Ο Μυστικός Δείπνος – Εσπερινός,  Θεία Λειτουργία                                      6:00π.μ  
                                                                             Η Ακολουθία των Αγίων Παθών                                 6:00μ.μ 
22 Μ. Παρασκευή          Τα Αγια Πάθη του Κυρίου  - Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών                   10:00π.μ 
                                                                                      Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης                    12:00μ.μ         
                                                                                      Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου                 6:30μ.μ 
                                                                                      Εξοδος του Επιταφίου                                         9:30μ.μ 
23 Μ. Σάββατο                Η εις Άδου Κάθοδος – Εσπερινός, Θεία  Λειτουργία                                      6:00π.μ  
                                                                              Τελετή Αναστάσεως και Θ. Λειτουργία                    11:00μ.μ  
24 Κυριακή                     ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ – Εσπερινός της Αγάπης                                                     11:00π.μ    

                      -------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

• Την Κυριακή των Βαïων, η Φιλόπτωχος Αδελφότης θα παραθέσει γέυμα με ψάρι σε πακέτο 
• Την Μ. Τετάρτη τα ονόματα υπέρ υγείας θα διαβαστούν στις 4:00μ.μ   
• Την Μ. Τετάρτη το μύρωμα δια του Αγίου Ελαίου θα γίνει: 5:00μ.μ – 7:00μ.μ 
• Την Μ. Πέμπτη η Θ. Κοινωνία θα γίνει: 7:30π.μ - 11:00π.μ    
• Την Μ. Παρασκευή τα ονόματα υπέρ αναπαύσεως θα διαβαστούν στις 12:00μ.μ   
• Το Μ. Σάββατο η Θ. Κοινωνία θα γίνει: 7:30π.μ - 11:00π.μ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY 
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH LAVAL 

_______________________________________________________________________ 
 
  

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

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ    
  

ΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΒΒΑΑΙΙΩΩΝΝ  
 
Την ΚΚυυρριιαακκήή  ττωωνν  ΒΒααϊϊωωνν,,  1177    AAππρριιλλίίοουυ  22002211,,   η Φιλόπτωχος  Αδελφότης 
του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Λαβάλ,  θα ετοιμάσει  το ετίσιο γεύμα με 
ψάρι σε πακέτο. 
 
Η διανομή θα γίνει από τις 11:30 π.μ. εώς της 1 μ.μ. στήν αίθουσα της 
Εκκλησίας. Τιμή πακέτου $20. 
 
Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσου τηλεφώνου οσο το δυνατόν νωρίτερα 
στους αριθμούς 450-681-8287,  514-430-2617 μέχρι και την 
Πέμπτη, 14 Απριλίου. 
 
 

ΕΕυυχχααρριισσττοούύμμεε  θθεερρμμάά  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννεεχχήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  εεμμππιισσττοοσσύύννηη    
  

ΚΚααλλόό  κκααιι  ΧΧρριισσττιιααννιικκόό  ΠΠάάσσχχαα    
 
 

Απο τήν Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Ι. Ναού  Αγίου Νικολάου Λαβάλ 

 
 
 

Ανακοίνωση Τύπου
Στις 3 Απριλίου 

2022, στον κα-
θεδρικό ναό Αγίου 
Γεωργίου, χοροστα-
τούντος του θεοφι-
λέστατου επισκό-
που  Ζηνουπόλεως 
Ιακώβου, τιμήθηκαν 
με θρησκευτικό μνη-
μόσυνο οι πεσόντες 
ήρωες του εθνικο-
απελευθερωτικού 
αγώνα της Κύπρου 

από τον Αγγλικό ζυγό (ΕΟΚΑ 1955 – 1959).
Το μνημόσυνο τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ύπατου αρ-

μοστή της Κύπρου στον Καναδά, κυρίου Βασίλη Φιλίππου, 
της επίτιμης προξένου της Κύπρου στο Μόντρεαλ, κυρί-
ας Βίβιαν Κυριακοπούλου (στη φωτ. καταθέτει στεφάνι 
προς τιμήν των πεσόντων ηρώων) και του Συλλόγου Κυπρίων 
και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά.

Στο τέλος του μνημόσυνου, ο θεοφιλέστατου επίσκοπος Ζη-
νουπόλεως Ιάκωβος ανάγνωσε την ομιλία του ύπατου αρμο-
στή και η επίτιμη πρόξενος κατάθεσε στεφάνι.   

Το Μνημόσυνο τίμησαν με την παρουσία τους:
-Εξοχότατη Πρέσβης κυρία Μαρία Σαράντη,  
μόνιμη εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συμβούλιο του ICAO 

-Εντιμότατος κύριος Peter G. Pamel,  
ομοσπονδιακός δικαστής του Καναδά
-Εντιμότατη κυρία Άννη Κουτράκη,  
ομοσπονδιακή βουλευτής για την περιοχή Vimy
-Εντιμότατη κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου,  
επίτιμη πρόξενος της Κύπρου στο Μόντρεαλ
-Εντιμότατος κύριος Μιχάλης Γαβριηλίδης,  
γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόντρεαλ
-Κυρία Δέσποινα Δούκα, αντιπρόεδρος  
του Συλλόγου Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά   
-Κύριος Ανδρέας Κριλής,  
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ
-Κύριος Νικόλαος Παγώνης,  
πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ
-Κύριος Δημήτρης Τσίκαλας,  
αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου Κεμπέκ
-Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης,  
πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου
-Κύριος James Hutchison, πρόεδρος AHEPA
-Κυρία Βασιλική Λαντζανάκη και Κύριος Ντένης Κονίδης,  
σύλλογος Κρητών 
-Κυρία Βρισηίς Μαύρου – Παϊδούση,  
επιτροπή αλληλεγγύης για την Κύπρο
-Κύριος Μενέλαος Παυλίδης, Έλληνες Πρόσκοποι

Χαιρετισμός του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου,  
Δρ. Βασίλειου Φιλίππου στον Καναδά  

για την Επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955 
Με αισθήματα βαθιάς συγκί-

νησης τιμούμε σήμερα την 
Επέτειο της 1ης Απριλίου του 1955, 
ημέρα έναρξης του απελευθερω-
τικού αγώνα της Κύπρου από τους 
Άγγλους.
Οι άνθρωποι που στη ζωή τους 

έχουν υψηλούς σκοπούς και που 
τους υπηρετούν με συνέπεια τυγ-
χάνουν του σεβασμού και της κα-
θολικής αναγνώρισης.

Όταν όμως ο σκοπός αυτός είναι 
η απελευθέρωσης της υπόδουλης 
πατρίδας και τον αναλαμβάνουν 
αγνοί νέοι, άοπλοι σχεδόν, που 
έχουν να αντιμετωπίσουν μία αυ-
τοκρατορία με τίμημα την ίδια 
τους τη ζωή, τότε αποκτάει ιδιαί-
τερη σημασία.

Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είχαν τη 
συνείδηση του χρέους τους που 
τους ενδυνάμωνε το αίσθημα της 
προσωπικής τους αξιοπρέπειας. 
Είχαν σαφή και καθαρή επίγνωση 
της αξίας του Έθνους και της Πα-
τρίδας. Πίστευαν και ακολουθού-
σαν ένα κώδικα αξιών με συνειδη-
τή προσήλωση προς αυτό με απο-
τέλεσμα να αψηφούν τον κίνδυνο 
του θανάτου. Πάνω απ΄όλα όμως 
πρέπει να τονίσω την πνευματικό-
τητα που χαρακτήρισε αυτόν τον 
αγώνα και κυρίως αυτή που επέ-
δειξαν οι αγωνιστές με τη στάση 
τους απέναντι στο θάνατο, ενώ 
βάδιζαν προς την αγχόνη, και όταν 
με ελεύθερη τη βούληση τους επι-
λέγουν τη θυσία και το ολοκαύτω-
μα.
Αναπολούμε τον τρόπο που απο-

δέχθηκαν το ριζικό τους όσοι εβά-

δισαν προς την αγχόνη, όπως ο Ευ-
αγόρας Παλληκαρίδης διατήρησε 
την εσωτερική του ελευθερία «Θα 
πάρω μίαν ανηφοριά, θα πάρω 
μονοπάτια, θα βρω τα σκαλοπάτια 
που παν στη Λευτεριά» και πέτυχε 
την ψυχική του ολοκλήρωση που 
τους οδήγησε στην έσχατη ελευ-
θερία.

Όλοι τους διατήρησαν την πλήρη 
εσωτερική τους ελευθερία, κατέ-
κτησαν ηθικές αξίες μέσα από τον 
πόνο και πέτυχαν την εσωτερι-
κή τους ολοκλήρωση. Είναι θεϊκό 
δώρο να αντιμετωπίζεις το θάνατο 
όρθιο χωρίς να λυγίζεις όπως τον 
Ιάκωβο Πατάτσο «Ευρίσκομαι με-
ταξύ αγγέλων έγραψε στη μάνα 
του», πόση ιερή θρησκευτικότητα 
και ανακάλυψη παράλληλα του 
εσωτερικού και μονίμου εαυτού; 

Σαν απόδειξη της έσχατης ελευ-
θερίας συνειδητότητας μιας ανώ-
τερης ηθικής συμπεριφοράς, ανα-
φέρουμε επίσης τη θυσία του Κυ-
ριάκου Μάτση, αλλά και τη θυσία 
του Γρηγόρη Αυξεντίου, τα λόγια 
της μητέρας του τα οποία απήγ-
γειλε η ίδια στο πρώτο μνημόσυνο 
φανερώνουν τις αξίες με τις οποί-
ες γαλουχήθηκε.
«Χαλάλιν της Πατρίδος μου ο γιος 

μου, η ζωή μου τζι αφού εν επαρα-
δόθηκεν έμεινε τζι εσκοτώθηκεν 
ας έχει την ευχή μου».
Οι Έλληνες Κύπριοι αγωνιστές 

του 1955 ήταν μύστες μια εθνικής 
λειτουργίας και μέτοχοι μιας λιτα-
νείας ελευθερίας περπάτησαν στη 
Γη και τα μέτωπα τους έψαγαν τα 
κράσπεδα.

Μέχρι εκεί υψώνονταν κατα-
κόρυφο το φρόνιμα τους και ου-
ράνια ήταν η υπερηφάνεια τους 
που τους έτυχε ο κλήρος να αγω-
νίζονται και να πεθαίνουν για την 
ελευθερία της Πατρίδος.  
Οι Ήρωες που τιμούμε πίστευαν 

σε μία Κύπρο και σε ένα λαό που 
να ξεχωρίζει και εκπέμπουν από 
τα πανάρχαια βάθη της ιστορίας 
του Ελληνισμού στους αιώνες το 
παράγγελμα που απορρίπτει την 
υποταγή, την αδράνεια, την πα-
ραίτηση που ορθώνεται μπροστά 
μας. «Εις οιωνός άριστος αμύνε-
σθαι περί πατρίς», όμοια και εμείς 
ακούμε το παράγγελμα τους, δια-
βιβάζουμε τους οιωνούς της νέας 
εποχής, αλλά και ανταποκρινόμα-
στε στο πολύβουο κάλεσμα της 
Ιστορίας.
Να κτίσουμε το καινούργιο όρα-

μα και ελπίδα και πυξίδα πλεύσης, 
τις άφθορες διαχρονικά Αξίες τις 
Ελευθερίας της Δημοκρατίας και 
της Δικαιοσύνης, να συνεχίσουμε 
τον αγώνα για δικαίωση του Κυ-
πριακού λαού, από τα δεινά της 
Τουρκικής εισβολής, αυτό είναι 
το καλύτερο μνημόσυνο, γι’ αυτό 
και το έτος του 55-59 θα παραμεί-
νει πάντα ένας υπέροχος  Ύμνος 
της Ελευθερίας , ένας Δοξαστικός 
Ύμνος των πνευματικών και ψυχι-
κών δυνάμεων του Κυπριακού Ελ-
ληνισμού.
Αιωνία η μνήμη σε όλους τους 

ήρωες μας.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Φιλίππου
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Funeral arrangements require 
making many difficult decisions  

— we understand that.  
We are here to guide you 

 through this difficult process, 
whether it’s through pre-planning 
and consultation, during the funer-

al or long  
after the service.

Ours is a place of comfort,  
guidance and healing.

INFO@mountroyalcem.com   
www.mountroyalcem.com 

• Full range of burial & cremation options
• Pre-arranged planning
• Caskets, vaults and monuments

• Cremation urns and keepsakes
• Serving all religions while supporting  

and acknowledging all beliefs

 
Belvedere Cemetery and Funeral Complex • (514) 457-4440 • 22025 autoroute Transcanadienne, Senneville, Qc, H9X 0B2
Des Trembles Cemetery and Funeral Complex • (514) 498-7682 • 15005 rue Sherbrooke Est, Montreal, Qc, H1A 3X1
Mount Royal Cemetery and Funeral Complex • (514) 279-6540 •1297 Chemin de la Forêt, Outremont, Qc, H2V 2P9

ΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Στις δύσκολες στιγμές , πάντα δίπλα σας

Τη Κυριακή 10 Απριλίου, 2022 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

(11801 Ave. Elie Blanchard, Montreal) 
τελούμε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπάυσεως ψυχής 

του αείμνηστου συζύγου, πατέρα και θείου

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ 
ΣΤΈΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

(από Μηλίτσα Καστοριάς, ετών 89)

 Η σύζυγος: 
Ελένη Στεργιοπούλου 

(το γένος Ζαλαμήτσου)

Τα παιδιά: 
Ρωξάνη και Παντελής Στεργιόπουλος

Μετά τη κηδεία θα προσφερθέι 
καφές στην αίθουσα της εκκλησίας

Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους μάς συμπαραστάθηκαν 

στο βαρύ μας πένθος. 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΛΥΤΡΑ

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ 

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΏΤΗ 

(από Καλαμάτα)

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής  
  

ΑΙΚΑΤΈΡΙΝΗΣ 
ΚΑΡΓΑ

(από Χίο)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022
στον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ

 (11801 Avenue Élie-Blanchard, Montreal) 
τελείτε Τεσσαρακονθήμερο Μνημό συνο 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΜΑΡΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

(Βεσκουκέικα Αχαΐας)

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 

στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  
(2455 Côte-Sainte-Catherine, Montreal) 

τελείτε Τριετές Μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τού 

 

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΤΣΙΏΛΗ 

(από Σκοτεινή Αργολίδος - Ζευγολατιό Κορινθίας)

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

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

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής τής 
 

ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 

(από Μόντρεαλ)
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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...

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΉΜΕΡΟ ΜΝΉΜΟΣΥΝΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

(από Μουζάκι Καρδίτσας, ετών 84, το γένος Μιχαήλ)

Τα παιδιά:  Γιώργος και Βούλα Μπακογιάννης,
 Παναγιώτης Γυφτογιάννης

Τα εγγόνια: Ari Palandjian - Βίκη Μπακογιάννη,  
Θωμάς Μπακογιάννης

 Το δισέγγονο: Andrew Palandjian

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι από εδώ και την Ελλάδα.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μάς συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ μας πένθος. 

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 
8:30 με 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (3780 Chemin du Souvenir, Laval) τελούμε  
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τής αείμνηστης μητέρας και γιαγιάς

Μετά το τέλος του μνημόσυνου θα προσφερθούν  
κόλλυβα και καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. 

 

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παρευρεθούν.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στις 12 Απριλίου 1823 η έκθεση της 
δωδεκαμελούς επιτροπής, που είχε 

ορίσει η Β’ Εθνοσυνέλευση για να συ-
ντάξει ένα πρόχειρο προϋπολογισμό του 
επαναστατημένου Έθνους, δεν άφηνε 
κανένα περιθώριο για την κρισιμότητα 
της κατάστασης: Τα έξοδα του πρώτου 
εξαμήνου του 1823 θα ανέρχονταν σε 38 
εκατομμύρια γρόσια και τα έσοδα σε μό-
λις 12 εκατομμύρια γρόσια. 
Η φορολογία, οι τελωνειακοί δασμοί, οι 

λείες, τα λάφυρα, τα λύτρα, ο εσωτερι-
κός δανεισμός, οι εισφορές ντόπιων και 
φιλελλήνων, δεν ήταν ικανές να ισοσκε-
λίσουν τον προϋπολογισμό. Η έκθεση της 
Επιτροπής κατέληγε με την προτροπή να 
γίνεται καλύτερη διαχείριση του δημό-
σιου χρήματος από τους τοπικούς άρχο-
ντες και την ανάγκη να αναζητηθούν νέοι 
πόροι. Η ανάγκη εξωτερικού δανεισμού 
ήταν πλέον μονόδρομος.
Στις 2 Ιουνίου 1823 το Εκτελεστικό (Κυ-

βέρνηση) εξουσιοδότησε τους Ιωάννη 
Ορλάνδο, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λου-
ριώτη να μεταβούν στο Λονδίνο και να 
συνάψουν δάνειο 4.000.000 ισπανικών 
ταλλήρων. Η επιτροπή καθυστέρησε να 
αναχωρήσει, λόγω έλλειψης χρημάτων 
για τα έξοδα του ταξιδιού, τα οποία κά-
λυψε με δάνειο ο Λόρδος Βύρων. 
Στις 26 Ιανουαρίου 1824, ο Ιωάννης Ορ-

λάνδος (φωτ.) και ο Ανδρέας Λουριώτης 
έφθασαν στην αγγλική πρωτεύουσα και 
ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις, 
στις οποίες πήραν μέρος και μέλη του Φι-
λελληνικού Κομιτάτου, συνομολόγησαν 
ένα δάνειο 800.000 λιρών με τον οίκο 

Λόφναν (9 Φεβρουαρίου 1824). 
Το δάνειο είχε τόκο 5%, προμήθεια 3%, 

ασφάλιστρα 1,5% και περίοδο αποπλη-
ρωμής 36 χρόνια. Ως εγγύηση για την 
αποπληρωμή του δανείου τέθηκαν από 
ελληνικής πλευράς τα δημόσια κτήματα 
και όλα τα δημόσια έσοδα.

Όμως, το ποσό που έφθασε στην επα-
ναστατική διοίκηση ήταν μόλις 298.000 
λίρες, αφού το παραχωρούμενο δάνειο 
είχε οριστεί στο 59% του ονομαστικού 
(472.000 λίρες) και από αυτό παρακρα-
τήθηκαν 80.000 ως προκαταβολή τόκων 
δύο ετών, 16.000 για χρεολύσια, 2.000 
ως προμήθεια και άλλες δαπάνες. Σύμ-
φωνα με τη δανειακή σύμβαση, το ποσό 
θα αποστέλλονταν στις Τράπεζες Λογο-
θέτη και Βαρφ, που έδρευσαν στην αγ-
γλοκρατούμενη Ζάκυνθο και θα παραδί-
δονταν τμηματικά στην ελληνική κυβέρ-
νηση, ύστερα από έγκριση της επιτροπής, 
που την αποτελούσαν ο Λόρδος Βύρων, ο 
συνταγματάρχης Στάνχοπ και ο Λάζαρος 
Κουντουριώτης.
Παρότι «ληστρικό», το δάνειο χαιρετί-

στηκε στην Ελλάδα ως πολιτική επιτυχία 
της Επανάστασης και ως έμμεση ανα-
γνώριση του Ελληνικού Κράτους. Πά-
ντως, οι ελπίδες που στηρίχτηκαν πάνω 
του θα διαψευστούν οικτρά, καθώς θα 
χρησιμοποιηθεί για να κερδίσει η παρά-
ταξη Κουντουριώτη την εμφύλια διαμά-
χη. Μεγάλη ευθύνη για τους δυσμενείς 
όρους σύναψης του δανείου είχαν και 
οι δύο διαπραγματευτές, ο γιαννιώτης 
πολιτικός Ανδρέας Λουριώτης και ο σπε-
τσιώτης πλοιοκτήτης Ιωάννης Ορλάνδος, 
οι οποίοι σπατάλησαν μεγάλα ποσά στο 
Λονδίνο, ζώντας πολυτελώς, σε αντίθεση 
με τους αγωνιστές, που πολεμούσαν με 
μεγάλες στερήσεις.
Στις 31 Ιουλίου 1824, το Βουλευτικό 

αποφασίζει τη σύναψη και νέου δανείου, 
λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή 
της Κάσου και των Ψαρών, κι ενώ η Επα-
νάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Το 
δεύτερο δάνειο ανέλαβε ο τραπεζιτικός 
οίκος των αδελφών Ρικάρδο με ονομα-
στικό κεφάλαιο 2.000.000 λιρών (26 Ια-
νουαρίου 1825). Τη διαπραγματευτική 
ομάδα αποτελούσαν και πάλι οι Λουρι-
ώτης και Ορλάνδος. Όπως και στο πρώ-
το δάνειο, το καθαρό ποσό περιορίστηκε 
στις 816.000 λίρες, αφού το παραχωρού-
μενο δάνειο είχε οριστεί στο 55% του 
ονομαστικού (1.100.000) και από αυτό 
παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προ-
καταβολή τόκων δύο ετών, χρεολύσια, 
προμήθεια και άλλες δαπάνες.
Ενώ, όμως, το ποσό του πρώτου δανεί-

ου το διαχειρίστηκε η ελληνική κυβέρνη-
ση, έστω και με σκανδαλώδη τρόπο, τη 

διαχείριση του δεύτερου δανείου ανέ-
λαβαν οι Άγγλοι τραπεζίτες και τα μέλη 
του Φιλελληνικού Κομιτάτου, παραγκω-
νίζοντας τους Έλληνες εκπροσώπους. 
Από το δάνειο διατέθηκαν: 212.000 λίρες 
για την αναχρηματοδότηση του πρώτου 
δανείου, 77.000 για την αγορά όπλων 
και πυροβόλων, από τα οποία λίγα έφθα-
σαν στην Ελλάδα, 160.000 για την πα-
ραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από τα 
οποία μόνο τρία έφθασαν στην Ελλάδα 
(«Καρτερία», «Επιχείρηση», «Ερμής») 
και 155.000 για τη ναυπήγηση δύο φρε-
γατών σε ναυπηγεία της Νέας Υόρκης, 
από τις οποίες μόνο η μία («Ελλάς») ήλθε 
στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη πουλήθηκε 
για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη. Τελικά, 
στην Ελλάδα έφθασε μόνο το ποσό των 
232.558 στερλινών, δηλαδή λιγότερο από 
εκείνο που έλαβε κατά το πρώτο δάνειο, 
αν και το δεύτερο είχε συναφθεί σε υπερ-
διπλάσιο ύψος.
Και τα δύο δάνεια προβλεπόταν ότι θα 

ενίσχυαν τον Αγώνα, τον οποίον όχι μόνο 
δεν ωφέλησαν, αλλά υπήρξαν αφετηρία 
εξάρτησης της χώρας από την Αγγλία. 
Επί Βαυαροκρατίας, ο Υπουργός Οικο-
νομικών Γεώργιος Σπανιολάκης (1838) 
κατηγόρησε τους δύο διαπραγματευτές 
ότι ιδιοποιήθηκαν χρήματα από τις αγο-
ροπωλησίες μετοχών των δανείων και 
επιπλέον τον Ορλάνδο ότι παρακράτησε 
ποσό 5.900 λιρών από τα δύο δάνεια. 
Μάλιστα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προχώ-
ρησε σε προσημείωση των περιουσιακών 
τους στοιχείων.

© Σαν Σήμερα

Και τα δύο δάνεια 
προβλεπόταν ότι θα 
ενίσχυαν τον Αγώνα, 

τον οποίον όχι μόνο δεν 
ωφέλησαν, αλλά υπήρξαν 
αφετηρία εξάρτησης της 

χώρας από την Αγγλία

Τα δάνεια  
του 1821

Custom made printing
1000 Post Cards ....$104
4’’ x 6’’, Full colour, 2 sided

1000 Flyers ......... $234
8.5 x 11, 100lb, 2 sided

100 Posters ...........$104
12’’ x 18’’, One sided

Lowest Price in 
Coroplast Signs !

Great for Real Estate Agents !

For a quote call: 450 978-0070 or e-mail: info@newsfirst.ca
Taxes extra. Prices are for PDF files. Format based on specifications. 
Graphic design not included but very affordable.
Minimum order $100. Delivery charges may apply.

better service | better quality | better value
FOR YOUR MONEY
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ΣΟΥΝΤΟΚΟΥ

ΕΕΞΞΤΤΡΡΑΑ
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 1 / 4 / 2 0 2 2  –  1 7 / 4 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
838

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 837

Η πανσέληνος φωτίζει τον έβδο-
μο οίκο σας, των σχέσεων και των συνερ-
γασιών, και σας υπενθυμίζει ότι πρέπει 
να αγωνιστείτε για την αρμονία και την 
ισορροπία της σχέσης σας ή μιας συ-
νεργασίας σας. Δώστε τέλος σε ό,τι σας 
εμποδίζει να προχωρήσετε μπροστά, είτε 
είναι προσωπική σχέση είτε μια συνερ-
γασία.

Η πανσέληνος φωτίζει τον επι-
κοινωνιακό τρίτο οίκο σας, και προβάλετε 
τις ιδέες και τους στόχους σας με διπλω-
ματία, το μυαλό σας είναι η δύναμή σας 
κι αυτό είναι αρκετό για να μεταδώσετε 
με ευκολία τις προσωπικές σας απόψεις. 
Όλοι θαυμάζουν την πειθώ και την ευ-
γλωττία σας και αναζητούν τις συμβουλές 
σας. 

Η πανσέληνος φωτίζει τον ενδέ-
κατο οίκο σας, της φιλίας, της ομαδικής 
εργασίας και της τεχνολογίας, και τώρα 
χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα για 
να κοινωνικοποιηθείτε. Έχετε άφθονες 
προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 
επεκτείνετε το κοινωνικό σας δίκτυο και 
εκφέρετε άφοβα τη γνώμη σας για να δι-
αδώσετε τα ιδανικά σας. 

Δομή και πειθαρχία σας χαρίζει 
η πανσέληνος που φωτίζει τον έκτο οίκο 
σας, της καθημερινότητας και της υγείας, 
νιώθετε αναζωογονημένοι, αυτό είναι 
ιδανικό διάστημα για να ακολουθήσετε 
μια υγιεινή διατροφή και να επανακτή-
σετε τη φυσική σας κατάσταση. Έχετε και 
πάλι ενέργεια και δύναμη και λαμβάνετε 
πρόθυμα εντολές από κάποιον ειδικό!

Ερώτημα από την πανσέληνο 
στο δεύτερο οίκο σας, των χρημάτων: 
Χρειάζεται πραγματικά να σκορπάτε 
άσκοπα τα χρήματά σας; Το να είστε 
υπερβολικά γενναιόδωροι με τους άλ-
λους, το μόνο που θα επιφέρει είναι να 
τα βάλετε αργότερα με τον εαυτό σας. Το 
φεγγάρι μπορεί να σας βοηθήσει να ανα-
καλύψετε μια νέα πηγή εισοδήματος.

Είστε από τη φύση σας εργατι-
κοί και δεν το βάζετε κάτω σε οποιαδή-
ποτε δυσκολία, αγωνίζεστε για τους με-
γάλους φιλόδοξους στόχους σας, καθώς 
η πανσέληνος φωτίζει το δέκατο οίκο 
σας, της καριέρας. Οι προσπάθειές σας 
για την επαγγελματική επιτυχία είναι 
ασταμάτητες, εστιάζετε μόνο στους με-
γαλεπήβολους φιλόδοξους στόχους σας. 

Η πανσέληνος φωτίζει τον πέ-
μπτο οίκο σας, του πάθους και της δια-
σκέδασης, φλερτάρετε και διασκεδάζε-
τε, ζείτε με πάθος και ενθουσιασμό τη 
ζωή. Συμβουλή: Αποφύγετε το δράμα 
και ορισμένα ανεξέλεγκτα συναισθήμα-
τα που θα μπορούσαν να προκύψουν, 
αν δε θέλετε να βλάψετε τη σχέση σας.

Παρόλο που ο κόσμος μπορεί 
να μη συμφωνεί με τις επιλογές σας 
σχετικά με το τι είναι πιο σημαντικό για 
την ευτυχία σας και τι σας αρέσει, εσείς 
τώρα θα κάνετε το δικό σας, καθώς η 
πανσέληνος φωτίζει το ζώδιό σας. Θα 
αποκτήσετε σεβασμό, χάρη στην ευγέ-
νειά σας και τη διπλωματία σας. 

Επεκτείνετε τους ορίζοντές 
σας με ένα ταξίδι, καθώς η πανσέλη-
νος φωτίζει τον ένατο οίκο σας, των 
ταξιδιών και της επέκτασης. Κάτω από 
αυτή τη μεταφυσική επιρροή της παν-
σελήνου, κεντρίζεται η πνευματικότη-
τά σας και μπορεί να μεταβείτε σε μια 
εντελώς νέα φιλοσοφία ζωής.

Είστε περισσότερο συναισθη-
ματικοί από τους άλλους και τώρα ακόμα 
περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως, καθώς 
η πανσέληνος φωτίζει τον τέταρτο οίκο 
σας, του σπιτιού και της οικογένειάς σας. 
Το να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας 
είναι σημαντικό, γι’ αυτό αφιερώστε λίγο 
χρόνο στον εαυτό σας για να ηρεμήσετε.

Θα έχετε το χρόνο για να κάνε-
τε αποτοξίνωση από πρόσωπα και κα-
ταστάσεις που απομυζούν την ενέργειά 
σας και κλέβουν την ηρεμία της ψυχής 
σας, κι αυτό χάρη στην πανσέληνο στον 
πνευματικό δωδέκατο οίκο σας. Στόχος 
σας είναι τώρα να δώσετε τέλος στον 
πόνο μιας απώλειας ή μιας προδοσίας. 

Έχετε δύναμη και έντονη δι-
αίσθηση χάρη στην πανσέληνο στο με-
τασχηματιστικό και διαισθητικό όγδοο 
οίκο σας. Κατανοείτε τη σημασία των 
υπόγειων δονήσεων και κινήτρων των 
άλλων, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείτε 
να συμβιβαστείτε με μια κατάσταση ή 
κάποιον που δεν είναι εκατό τοις εκατό 
ξεκάθαρος για εσάς. 

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

1820: Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκά-
βοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει 
ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σή-
μερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου και την οποία απέκτη-
σαν οι Γάλλοι με την απειλή των όπλων.

1896: Κηρύσσεται απεργία των μεταλλωρύ-
χων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δύο 
απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλα-
κες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία, 
και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία 
θα λήξει στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση των 
αποδοχών των εργαζομένων.

1989: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και 
ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπι-
σμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος 
ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας 
ο Λεωνίδας Κύρκος.

1990: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώ-
το κόμμα, με ποσοστό 46,8% και 150 έδρες, στις 
τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σ’ ένα χρόνο. 
Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπι-
σμός με 10,2%.

8 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε
ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ  
ΣΤΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΦΗ...

Μια Ελληνοαμερικανίδα έχει πάει 
για καλοκαιρινές διακοπές στην 

Κρήτη. Ένα πρωινό αποφασίζει να βγει 
για να ψωνίσει φρούτα. Πάει στο μα-
νάβικο του Σήφη και του λέει με προ-
φορά:
– Hi! Παρακαλόου ένα κιλό μήλα. Της 

βάζει ο Σήφης τα μήλα και της τα δίνει. 
Με το που τα βλέπει αυτή λέει: – My 
god! Τι μικρά που είναι αυτά! Στην 
Αμερική έχουν μήλα τόοοοοσο μεγά-
λα! Δεν τα θέλω. Βάλε μπανάνες πα-
ρακαλώ! Ψιλονευριάζει ο Σήφης αλλά 
τις βάζει τις μπανάνες. Με το που τις 
βλέπει αυτή: – Τσ – τσ – τς… Τι μικρές 

μπανάνες… Στην Αμερική έχουμε κάτι 
μπανάνες τόοοοοσες! Δεν τις θέλω, 
βάλε μου φράουλες! Τσαντίζεται ο Σή-
φης αλλά τις βάζει τις φράουλες. Πάλι 
τα ίδια... – Πω, πω τι μικρές φράουλες. 
Στην Αμερική έχουμε κάτι φράουλες 
τόοοοοσες! Κράτα τες, βάλε κεράσια. 
Ο Σήφης τα ‘χει πάρει κανονικά, αλλά 
δε θέλει να δημιουργήσει θέμα και της 
βάζει τα κεράσια. Ξανά αυτή: – Jesus! 
Τι κερασάκια είναι αυτά! Στην Αμερική 
έχουμε κάτι κεράσια τόοοοσα! Κοιτάει 
γύρω – γύρω και σκέφτεται τι άλλο να 
του ζητήσει. Βλέπει κάτι μεγάλα ζουμε-
ρά καρπούζια στη γωνία, οπότε λέει στο 

Σήφη που είναι πλέον πυρ και μανία: – 
Δε θέλω τα κερασάκια σου, βάλε μου 
αυτό το καρπούζι. Οπότε ο Σήφης τσα-
ντισμένος: – Δεν έχουμε καρπούζια μα-
ντάμ. – Are you joking? Με δουλεύεις; 
Πως δεν έχετε; – Δεν έχουμε καρπού-
ζια σου λένε, τι θες τώρα; – Of course 
και έχετε και μη με κοροϊδεύεις! – Έλα 
κυρά μου κάνε μου τη χάρη. Δεν έχου-
με καρπούζια σου λέω! – Λες ψέματα 
γιατί εγώ βλέπω ότι έχετε καρπούζια! – 
Μπα, σοβαρά; Και πού είναι; – Να, εκεί 
πίσω (και δείχνει προς τα καρπούζια). 
Και ο Σήφης: – Αυτό δεν είναι καρπούζι 
μαντάμ, αυτό είναι αρακάς!

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



Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  •  8 Απριλιου, 2022 / April 8, 2022 31

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ

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

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
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

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

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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Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

Διαφημιστείτε Διαφημιστείτε 
κι εσείς κι εσείς 

  
για όλο το χρόνο στη σελίδα για όλο το χρόνο στη σελίδα 

ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  ΑΠ’ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!  
Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια Επωφεληθείτε από τη σούπερ ετήσια 

προσφορά μας!  προσφορά μας!  

Τηλεφωνήστε  μας Τηλεφωνήστε  μας 
σήμερα:  σήμερα:  

450-978-9999450-978-9999

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

ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ζητείστε τον ΓιάννηΖητείστε τον Γιάννη
514-299-8839514-299-8839

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

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ! 
 

Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, υψηλότερο από τον μέσο όρο 
μισθό, καλό εργασιακό περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 

η Rose Hill Foods μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος για να εργαστείτε!
 
 
H Rose Hill Foods ιδρύθηκε το 1983 και έχει την έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ. 
Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων 
στον Καναδά.   

 
H Rose Hill Foods αναζητά υπαλλήλους ικανούς και ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή 
Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας. 

 
 
Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο! 
 
Θες να μάθεις περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.  
Vasileios Bourmpounis 
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com   
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!
Αν ψάχνετε για μόνιμη θέση με πλήρεις παροχές, 
υψηλότερο από τον μέσο όρο μισθό, καλό εργασιακό 
περιβάλλον και επιπλέον αμοιβή βάσει απόδοσης, τότε 
η ROSE HILL FOODS μπορεί να είναι το ιδανικό μέρος 
για να εργαστείτε!
H ROSE HILL FOODS  ιδρύθηκε το 1983 και έχει την 
έδρα της στο Ville Saint-Laurent του Μόντρεαλ.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεχούς εξέλιξης έχει 
αναδειχθεί σε μια ηγέτιδα εταιρεία τροφίμων στον 
Καναδά.
H ROSE HILL FOODS αναζητά υπαλλήλους ικανούς και 
ενεργητικούς για να εργαστούν στην γραμμή

Παραγωγής και Συσκευασίας της εταιρείας.

Οι άνθρωποι μας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό 
μας στοιχείο! Θες να μάθεις περισσότερα; 
Επικοινωνήστε μαζί μας.
Vasileios Bourmpounis
E-mail: vbourmpounis@rosehillfoods.com
Tel.: (514) 745-1153 ext.: 245

7171 boul Thimens Ville Saint-Laurent .Qc, 
Canada H4S 2A2

www.rosehillfoods.com • 514 745-1153

Η εταιρία New Milano 
ζητάει άντρες και γυναίκες για γενική 

εργασία, πλήρης απασχόληση, σταθερή 
εργασία, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 

στο 514 323-2643 

ή στείλτε email  στο info@newmilano.com

1385, Boul. des Laurentides local 103, Vimont, Laval     

514 476-4565 

Professional Auto Body  
Repair & Painting

• Insurance Work Accepted • All Work Guaranteed • Expert Color Matching 
• Factory Genuine Parts • Import Car Specialists • Major & Minor Repairs

JOB OPPORTUNITY :JOB OPPORTUNITY :
AU VIEUX DULUTH RESTAURANT  - LAVALAU VIEUX DULUTH RESTAURANT  - LAVAL
MANAGERMANAGER
FULL TIMEFULL TIME
1755 INDUSTRIAL BLVD.1755 INDUSTRIAL BLVD.
LAVAL QCLAVAL QC
CALL: VICKY 450 663 1165CALL: VICKY 450 663 1165

  

AND:AND:

  
ALIMENTS GOURMETS MEDORALIMENTS GOURMETS MEDOR
WAREHOUSE: CENTRAL KITCHEN HELPERWAREHOUSE: CENTRAL KITCHEN HELPER
FULL TIMEFULL TIME
815 BOUL. ST MARTIN O.815 BOUL. ST MARTIN O.
LAVAL QCLAVAL QC
CALL: JOHN 450 663 1165CALL: JOHN 450 663 1165

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.

auvieuxduluth.com  |  info@auvieuxduluth.com

Φέτος στη Γιορτή του Πατέρα, 
απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα σε ένα 

από τα φημισμένα εστιατόρια μας.
Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως.



Toronto • Montreal • Vancouver

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 


