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Το Parc-Extension γέρασε. Είναι μία πα-
λιά γειτονιά, με στενάχωρους πολλές 

φορές δρόμους αλλά και με υπέροχο, μο-
ναδικό πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. 

Η ηλικία των υποδομών της ωστόσο, δυ-
σχεραίνει τη ζωή των κατοίκων, ιδίως όταν 
πρόκειται για την κίνηση στους δρόμους 
της. Πολλοί κάτοικοι έχουν παραπονεθεί 
για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τη 
γειτονιά ως μέσο για να φτάνουν στον αυ-
τοκινητόδρομο κατά τις ώρες αιχμής, θέ-
τοντας σε κίνδυνο πεζούς και ποδηλάτες. 

Μερικοί επισκέφθηκαν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και τις ομάδες της κοινότη-
τας για να μοιραστούν τις απόψεις τους 
σχετικά με το νέο σχέδιο, συμπεριλαμβα-
νομένων των προτάσεων που έστειλαν 
στο δήμο.

Για να γίνει το Parc-Extension μια ακόμα 
πιο ήσυχη περιοχή, ευχάριστη και ασφα-
λής από άποψη κυκλοφορίας, ο δήμος 
Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension 
προτίθεται να εφαρμόσει νέα μέτρα στην 
περιοχή, αργότερα αυτή τη χρονιά. Πριν 
αναλάβει δράση όμως, ο δήμος ήθελε να 
λάβει τη γνώμη των κατοίκων για τα προ-
τεινόμενα μέτρα. Έτσι, διάφοροι τρόποι 
έκφρασης και αποστολής σχολίων είναι 

διαθέσιμοι στους πολίτες από τις 28 Μαρ-
τίου έως τις 18 Απριλίου.

Η ΜΕΛΕΤΗ
Η μελέτη από εταιρεία εμπειρογνωμό-

νων κατέληξε σε μέτρα που αποσκοπούν 
στην αύξηση της ασφάλειας, αλλά και της 
ηρεμίας στη γειτονιά. Με βάση μια ανά-
λυση που πραγματοποιήθηκε από μία 
ειδικευμένη εταιρεία, αυτές οι αλλαγές 
θα μειώσουν την ταχύτητα και την κυκλο-
φορία στους τοπικούς δρόμους, με σκοπό 
κυρίως την ασφάλεια του περιβάλλοντος 
χώρου ορισμένων σχολείων. Δεδομένου 
ότι αυτή η προσέγγιση προορίζεται να 
εναρμονιστεί και να έχει τις ρίζες της στην 
πραγματικότητα του πληθυσμού, ο δήμος 
προχώρησε ακόμη παραπέρα υποβάλ-
λοντας την πρόταση που αναπτύχθηκε 
στους κατοίκους, οι οποίοι, ευελπιστεί ο 
δήμος,  θα τους επιτρέψει να τη βελτιώ-
σουν. 

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται, 
συγκαταλέγονται ιδίως η τροποποίηση 
της κατεύθυνσης κυκλοφορίας, η βελ-
τίωση της σήμανσης των σχολείων, η 
προσθήκη φωτεινών σηματοδοτών, η 
κατασκευή περισσότερων προεξοχών πε-
ζοδρομίου, καθώς και η προσθήκη ανοιγ-
μάτων ταχύτητας.
Καθ› όλη τη διάρκεια του 2021, ειδι-

κευμένες ομάδες από την πόλη του Μό-
ντρεαλ μελέτησαν την περιοχή του Parc-
Extension για να κατανοήσουν τις ανάγκες 
και τις προκλήσεις που συναντώνται εκεί, 
όσον αφορά την κίνηση. Τα μέτρα που 
προτείνονται επί του παρόντος προέρ-
χονται από αυτήν την ανάλυση, καθώς 
και από μια κοινοτική διαβούλευση που 
περιλάμβανε σχολεία της γειτονιάς, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μόντρεαλ, 
το Αστυνομικό Τμήμα του Μόντρεαλ και 
τοπικούς οργανισμούς.

Σε συνέντευξή της στα ΝΕΑ, η δημοτική 
σύμβουλος της περιοχής, Μαίρη Ντέρου, 
είπε ότι οι προσπάθειες να γίνει η κίνη-
ση στους δρόμους του Παρκ-Εξ πιο ήπια 
είναι μέρος μίας γενικότερης κίνησης για 
την ασφάλεια στην περιοχής. «Τα αυτο-
κίνητα γκαζώνουν σε δρόμους ήπιας κυ-
κλοφορίας με πολλούς πεζούς τριγύρω. 
Έχουμε παιδιά, έχουμε ηλικιωμένους και 
η ζωή τους κινδυνεύει. Δεν μπορούμε να 
καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τα 
γραφεία μας κατακλύζονται εδώ και χρό-
νια από παράπονα για την επικινδυνότη-
τα των δρόμων» είπε η κυρία Ντέρου, η 
οποία εκλέγεται επί σειρά ετών στο Παρκ 
Εξτένσιον και είναι και η ίδια κάτοικος της 
περιοχής. 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Παρόλο που αρκετές από τις προτάσεις 

της ειδικής έρευνας εμπειρογνωμόνων 
βρίσκουν σύμφωνους πολλούς από τους 

κατοίκους, αρκετοί επισημαίνουν ότι 
υπάρχουν και άλλες αλλαγές που χρει-
άζονται να γίνουν. Μετά τις πρόσφατες 
διαβουλεύσεις, μερικές από τις προτά-
σεις επικεντρώθηκαν στην επικινδυνότη-
τα του Πάρκου Jean Talon, το αναγκαίο 
φανάρι στη Saint-Roch, η έλλειψη ποδη-
λατοδρόμων, ιδίως αυτών που είναι χω-
ρισμένοι από την υπόλοιπη κυκλοφορία. 
Το μεγαλύτερο μπέρδεμα προκύπτει από 
τις προτεινόμενες μονοδρομήσεις. Αυτές 
έχουν σαν αποτέλεσμα να μεταφέρεται το 
πρόβλημα της έντονης κίνησης σε άλλες 
περιοχές του Παρκ-Εξτένσιον χωρίς στην 
πραγματικότητα να λύνεται. Επίσης, οι 
περιοχές στις οποίες μεταφέρεται το πρό-
βλημα έχουν σχολεία, διαβάσεις πεζών 
κ.λπ. πράγμα που δυσχεραίνει την κατά-
σταση.

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο, 

Μαίρη Ντέρου, ένα φυλλάδιο με όλες της 
προτάσεις για τα κατευναστικά μέτρα για 
την κίνηση στο Παρκ Εξτένσιον έχει δια-
μοιραστεί σε όλους τους κατοίκους. Πα-
ροτρύνει λοιπόν όλους τους συμπολίτες 
της στην περιοχή να το διαβάσουν για 
να κατανοήσουν τα προτεινόμενα μέτρα. 
«Τίποτα δεν είναι μη-αναστρέψιμο. Δεχό-
μαστε ακόμα προτάσεις, αντιρρήσεις και 
σχόλια πάνω στις προτεινόμενες αλλαγές. 
Ωστόσο, μη τα κάνετε στα μέτρα κοινω-
νικής δικτύωσης, όπως το Facebook. Οι 
προτάσεις σας πρέπει να είναι γραπτές 
και ενυπόγραφες σταλμένες στις κατάλ-
ληλες υπηρεσίες. Εναλλακτικά οι κάτοικοι 
μπορούν να επικοινωνούν και στα ειδι-
κευμένα τηλέφωνα» είπε η Κυρία Ντέρου. 
Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο, η 
προθεσμία υποβολής προτάσεων, αντιρ-
ρήσεων και σχολίων να παραταθεί και πέ-
ραν της 18ης Απριλίου 2022 προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. 

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΟΔΟΣ
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις 

ιδέες και τα σχόλιά τους σχετικά με το 
προτεινόμενο Σχέδιο Ηρεμίας της Κυκλο-
φορίας μπορούν να το κάνουν, από τις 28 
Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου, ηλεκτρονι-
κά στην πλατφόρμα Réalisons Montréal 
και στο Making Montréal τηλεφωνικά 
στο 514-292-9550, καθώς και γραπτώς, 
σε ένα από τα κουτιά σχολίων που βρί-
σκονται στο Bureau Accès Montréal (405, 
av. Ogilvy) και στα γραφεία της πόλης 
Parc- Extension (421, av. Saint-Roch). Στη 
συνέχεια, τα μέτρα που θα εγκριθούν, θα 
εφαρμοστούν σταδιακά στην επικράτεια 
του Parc-Extension κατά το έτος 2022. Σύ-
ντομα προγραμματίζονται κυκλοφοριακές 
μελέτες και περεταίρω διαβουλεύσεις με 
το μόνιμο πληθυσμό για τους υπόλοιπους 
τομείς του δήμου.
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ΚΕΜΠΕΚ | ΜΟΝΤΡΕΑΛ

Επιβράδυνση  
της κυκλοφορίας  
στο Parc-Extension
Μαίρη Ντέρου: «Η γνώμη σας γραπτώς, 
υπογεγραμμένη και στην αρμόδια υπηρεσία. 
Όχι στο Facebook» 
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Μια παροιμία λέει: «Ο θάνατος σου, 
η ζωή μου!». Ο πόλεμος βυθίζει 

τους πληθυσμούς στη δυστυχία και την 
παγκόσμια οικονομία στο χάος. Παραδό-
ξως όμως, ο πόλεμος ωφελεί επίσης άμε-
σα και έμμεσα πολλές εταιρείες, και όχι 
μόνο αυτές στον τομέα των όπλων. 

Σύμφωνα με τις αναλύσεις οικονομολό-
γων, από τον πόλεμο θα επωφεληθούν 
οικονομικά ορισμένες επαρχίες του Κα-
ναδά από πωλήσεις που θα κάνουν στην 
Ευρώπη.

ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ  
ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Στον τομέα εξαγωγών ξυλείας, η Ρωσία 
είναι ο πρώτος εξαγωγέας ξυλείας στην 
Ευρώπη. Ο Καναδάς δε, είναι ο πρώτος 
εξαγωγέας ξυλείας στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες. Οι δε διαμάχες μεταξύ των δύο κρατών 
για τέλη φορολογίας στις εισαγωγές ξυ-
λείας στις ΗΠΑ, οι οποίες χρονολογούνται 
από το 1982, ακόμα δεν έχουν διευθετη-
θεί, παρόλο τις πολλαπλές συναντήσεις 
και συσκέψεις αξιωματούχων των δύο 
γειτόνων και συμμάχων. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον 

Καναδά ότι επιδοτεί τη βιομηχανία ξυ-
λείας του, ορίζοντας χαμηλά τέλη για την 
κοπή δέντρων σε ορισμένες περιοχές. Ο 
Καναδάς απαντάει, ότι δεν πρόκειται για 
επιδοτήσεις, και τα διεθνή εμπορικά δικα-
στήρια έχουν την τάση να συμφωνούν με 
τους Καναδούς.
Το 2020, η αξία των καναδικών εξαγωγών 

ξυλείας από μαλακό ξύλο προς τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ήταν 10,1 δισεκατομμύρια 
δολάρια και την πρωτιά στις εξαγωγές έχει 
η British Columbia. Οι δασμοί ξυλείας, για 
το μαλακό ξύλο, αυξήθηκαν το Νοέμβριο 
του 2021 από 8,99% στα 17,9% και υπολο-
γίζεται να μειωθούν στα 11% το καλοκαίρι. 
Οι παραγωγοί ξύλου στο Κεμπέκ και τη 

Βρετανική Κολομβία θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν έμμεσα από τις κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας, και να κάνουν εξαγωγές 
στην Ευρώπη. 

Χωρίς ρωσικό ξύλο, άλλοι ευρωπαίοι 
παραγωγοί θα διατηρήσουν το ξύλο τους 
για την αγορά τους και δε θα εξάγουν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα 
συμβάλει στη διατήρηση υψηλών τιμών 
στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, εξη-
γεί ο Michel Vincent, οικονομολόγος του 
Συμβουλίου της δασικής βιομηχανίας του 
Κεμπέκ.
Παραγωγοί όπως η Resolute στο Κεμπέκ 

και η West Fraser Timber στη Βρετανική 
Κολομβία θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα 
κέρδη τους λόγω των υψηλών τιμών.

ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ

Το Κεμπέκ αντιπροσωπεύει το 95% της 
καναδικής παραγωγής αλουμινίου. Ακο-
λουθεί στη 2η θέση η… Ρωσία! 
Σε μια ήδη στενή αγορά αλουμινίου, οι 

κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, συ-
νεχίζουν να ασκούν ανοδική πίεση στην 
τιμή του μετάλλου. Στη διεθνή αγορά, η 
τιμή ενός τόνου αλουμινίου έχει φτάσει 

σε υψηλά ρεκόρ. Στο Κεμπέκ, όπου συ-
γκεντρώνεται το 95% της καναδικής πα-
ραγωγής, τα χυτήρια αλουμινίου κάνουν 
ό,τι είναι δυνατόν για να αυξήσουν την 
παραγωγή τους και να επωφεληθούν από 
τις τρέχουσες τιμές. 

Η αύξηση της τιμής του αλουμινίου θα 
γεμίσει τα ταμεία των παραγωγών, αλλά 
και της Hydro-Québec, της οποίας τα συμ-
βόλαια με τα μεταλλουργεία αλουμινίου 
συνδέονται με την τιμή του μετάλλου. Η 
αξία των καναδικών εξαγωγών αλουμινίου 
το 2020 ήταν 7,3 δις. Η τιμή του μετάλλου 
έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε.

ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ   
Εδώ έχουμε τρεις παράγοντες: Τη Ρω-

σία ως πρώτος εξαγωγέας σιταριού, την 
Ουκρανία ως 6ος παγκόσμιος εξαγωγέας 
αλλά ο Καναδάς βρίσκεται ανάμεσα τους, 
ως τρίτος παγκόσμιος εξαγωγέας. Πολλές 
χώρες που εξαρτώνται από τη Ρωσία και 
την Ουκρανία για να θρέψουν τους λαούς 
τους, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου 
και του Λιβάνου, φοβούνται την άνοδο 
των τιμών και τις ελλείψεις που θα προκύ-
ψουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι 
Καναδοί αγρότες σιταριού ετοιμάζονται 
να αυξήσουν την παραγωγή για να καλύ-
ψουν την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση. Εν 
τω μεταξύ, με τον πόλεμο, η τιμή του σιτα-
ριού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων 
του Σικάγου αυξήθηκε κατά 38%.

ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ SASKATCHEWAN ΚΑΙ MANITOBA 

Ο μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων 
στον κόσμο είναι Καναδός (η Nutrien), και 
ήδη επωφελείται από την απότομη αύξη-
ση των τιμών που συνδέεται με τις κυρώ-
σεις που επηρεάζουν τις εισαγωγές από 
τη Ρωσία και τη Λευκορωσία (2ος και 3ος 
στην παραγωγή). Η εταιρεία διαθέτει την 
πρώτη ύλη (ποτάσα) και την ενέργεια (φυ-
σικό αέριο) για να αντικαταστήσει τη ρω-
σική παραγωγή και να αυξήσει περαιτέρω 
το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά.

Η Σουηδία, το Βέλγιο και η Βραζιλία μάς 
χτύπησαν την πόρτα, γιατί κανονικά η 
ποτάσα τους προέρχεται από τη Λευκο-
ρωσία ή τη Ρωσία. Το 2021 τα έσοδα από 
πωλήσεις ποτάσας ανήρθαν στα 7,6 δις 
στη Σασκάτσουαν, εκ των οποίων 1,5 δισε-
κατομμύρια δολάρια θα πάνε στα ταμεία 
της επαρχιακής κυβέρνησης με τη μορφή 
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΠΕΡΤΑ
Για όσους δε γνωρίζεται, ο Καναδάς είναι 

ο τέταρτος παγκόσμιος παραγωγός, ενώ η 

Ρωσία τον ξεπερνάει στην τρίτη θέση. Η 
τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί από 
τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρα-
νία, προς όφελος των Καναδών παραγω-
γών, των οποίων το μέσο κόστος παρα-
γωγής παρέμεινε σταθερό. Σύμφωνα με 
τη Suncor, τη μεγαλύτερη παραγωγό πε-
τρελαίου του Καναδά, οι δραστηριότητες 
στην Αλμπέρτα είναι κερδοφόρες από την 
τιμή των 35 δολαρίων ΗΠΑ το βαρέλι, στα 
130 δολάρια ΗΠΑ/βαρέλι στις αρχές Μαρ-
τίου. Κάθε αύξηση στην τιμή του αργού 
πετρελαίου κατά 1 δολάριο ΗΠΑ το βαρέ-
λι, αντιπροσωπεύει αύξηση εσόδων 500 
εκατομμυρίων δολαρίων για την επαρχία 
της Αλμπέρτα.

Εκτός από το να επωφεληθούν από τις 
υψηλές τιμές, οι Καναδοί παραγωγοί πε-
τρελαίου θα αυξήσουν την παραγωγή 
τους κατά 200.000 βαρέλια για εξαγωγή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αντικα-
ταστήσουν το ρωσικό πετρέλαιο που έχει 
απαγορευτεί από την αμερικανική κυβέρ-
νηση.

Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, ο πόλε-
μος στην Ουκρανία άνοιξε ευκαιρίες και 
νέες αγορές για τις καναδικές επιχειρή-
σεις. Ακόμη και αν υπάρξει κατάπαυση 
του πυρός, οι κυρώσεις δε θα εξαφανι-
στούν απαραίτητα και φυσικά τα κέρδη 
από τις επιπλέον παραγωγές και πωλήσεις 
θα συνεχίζουν να αυξάνονται.

KDM
assurances

Cabinet en assurance de dommages et services financiers

kosta@kdmassurances.com

Συνεργαζόμαστε
με 13 εταιρίες

5200 B, rue de la Savane, Mtl.

514.903.9000

Επί 34 χρόνια 
εξυπηρετούμε την 
Ελληνική Παροικία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Αυτοκινήτων - Σπιτιών -  Κτιρίων

Επιχειρήσεων - Ζωής
KOSTA D. MENOUTIS

Δωρεάν εκτίμηση
Σας 

συμφέρει

4599, Samson blvd., Suite 201, Laval (Québec) H7W 2H2
Tel : 450 686-0166 • Fax : 450 686-7153
E-mail : Guy.Ouellette.CHOM@assnat.qc.ca

Στην υπηρεσία  
των κατοίκων του  

Chomedey
Guy Ouellette

Βουλευτής του Chomedey
Από τις 26 Μαρτίου 2007

MNA for Chomedey
Since March 26, 2007

5785 Ave Parkhaven, Cote St. Luc H4W 1X8 (514) 488-8203    
For info regarding documents: www.emsb.qc.ca/wagar

Improve your English or French

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 

DAYS OFFERED
Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

Monday, Tuesday & Wednesday  
(10.5 hours/week) 

TIME SCHEDULE 5:30 p.m. – 9:00 p.m. 
5:30 p.m. – 9:00 p.m.   
(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:  
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ  
ΛΟΜΠΙ

Αφορμή για το παρόν άρθρο μού έδωσε η αναγγελθείσα κα-
μπάνια συγκέντρωσης χρημάτων του Ελληνικού Κογκρέσου 

του Κεμπέκ, με σκοπό τη δημιουργία λόμπι. Το άρθρο είναι βα-
σισμένο σε εκτεταμένη μελέτη του καθηγητή του Κέντρου Νε-
οελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου Μόντρεαλ, Στέφανου 
Κωνσταντινίδη.
«Το ελληνικό λόμπι στον Καναδά θα κάνει αισθητή την παρου-

σία του το 1967 με την απριλιανή δικτατορία στην Ελλάδα. 
Οι Έλληνες ομογενείς θα επιδείξουν την περίοδο αυτή ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον για την πατρίδα τους, δημιουργώντας αντιδικτα-
τορικές οργανώσεις, προσπαθώντας έτσι να πετύχουν την κατα-
δίκη της δικτατορίας μέσα από την κυβέρνηση του Καναδά. 

Παρά το γεγονός ότι η Καναδική κυβέρνηση βρισκόταν υπό 
την αμερικανική σφαίρα επιρροής και διαμόρφωνε την εξωτε-
ρική πολιτική ως μέλος του ΝΑΤΟ, η ενεργοποίηση για αντιδι-
κτατορικές ενέργειες βρήκε σημαντική απήχηση, μόνο ως προς 
τον επηρεασμό της καναδικής κοινής γνώμης για τη δυσάρεστη 
κατάσταση που είχε περιέλθει η Ελλάδα, και όχι σε θεσμικό πο-
λιτικό επίπεδο.
Το ελληνοκαναδικό λόμπι ήταν ένα εθνικό λόμπι που γεννήθηκε 

με αυθόρμητο τρόπο μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου 
και υποστήριξε τα εθνικά ζητήματα και τις εθνικές θέσεις της Ελ-
λάδας. Οι ενοριακές κοινότητες που επικρατούσαν έδωσαν τη 
θέση τους σε ένα νέο μοντέλο ελληνικών αστικών κοινοτήτων, 
που μέσα σε αυτό έκαναν την εμφάνισή τους ποικίλες οργανώ-
σεις, όπως πολιτιστικές, ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές κ.ά. 
Οι οργανώσεις αυτές θα καταλήξουν από την ομπρέλα του «Ελ-

ληνοκαναδικού Κογκρέσου», της τριτοβάθμιας οργάνωσης που 
δημιουργήθηκε για να αντιπροσωπεύσει σε πανκαναδικό επίπε-
δο όλες τις οργανώσεις.

Εκτός από τις αντιδικτατορικές θέσεις, οι ελληνικές ομάδες πί-
εσης στον Καναδά υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
του Κυπριακού λαού διαμαρτυρόμενοι έντονα για την τουρκική 
κατοχή στη Μεγαλόνησο. Και σε αυτή την περίπτωση οι καναδι-
κές κυβερνήσεις ακολουθώντας την ίδια εξωτερική πολιτική με 
τις υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου, απέφυγαν επίσημα να 
καταδικάσουν την παράνομη ενέργεια των Τούρκων. 
Το ελληνοκαναδικό λόμπι παρέμεινε ενεργοποιημένο και στα 

ζητήματα που προέκυψαν με την ονομασία της Fyrom, με την 
κρίση στο Αιγαίο εξαιτίας των τουρκικών απαιτήσεων και των 
δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.
Το κλίμα της παροικιακής οργάνωσης και της δημιουργίας ελ-

ληνοκαναδικών ενώσεων άρχισε να επηρεάζει τους έλληνες 
ομογενείς του Καναδά, όπου μετά το 1970 άρχισαν να δείχνουν 
ενδιαφέρον για την πολιτική ζωή. 

Η εκλογή, εν τω μεταξύ, Ελληνοκαναδών βουλευτών στην ομο-
σπονδιακή βουλή, προσμετράτε ως μία ακόμη θετική εξέλιξη 
στο χώρο του λόμπι. 
Το ελληνοκαναδικό λόμπι έδρασε ως μία αυτοδιαχειριζόμενη 

προσπάθεια που όμως δεν υποστηρίχτηκε από την Ελλάδα με 
μία επίσημη εθνική στρατηγική». 
Ατυχώς, η τακτική «διαίρει και βασίλευσε» οδήγησε στη δη-

μιουργία τοπικών κογκρέσων, άνευ ουσιαστικής προσφοράς, 
ορισμένα εκ των οποίων, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του 
εθνικού, το έσυραν εντελώς απερίσκεπτα στα δικαστήρια σε μία 
πολύχρονη δικαστική και δαπανηρή διαμάχη. 

«Τιτανικός» το καράβι του 
Φιλελεύθερου κόμματος του Κεμπέκ
Όλα δείχνουν ότι το κόμμα που κάποτε κυ-

ριαρχούσε το Κεμπέκ, το κόμμα που δη-
μιούργησε τη HYDRO QUÉBEC και άλλα έργα, 
βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση.
Τους τελευταίους μήνες, πολλά στελέχη του 

δήλωσαν ότι δε θα είναι υποψήφιοι στις ερχό-
μενες επαρχιακές εκλογές που θα γίνουν στις 
3 Οκτωβρίου. Το δε αποτέλεσμα των επαναλη-
πτικών εκλογών στη Νότια Ακτή, τη Δευτέρα 11 
Απριλίου, δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό για 
το κόμμα.

Συγκεκριμένα, την έδρα απέσπασε από το 
Παρτί Κεμπεκουά  -που την είχε από το 1984-, 
η υποψήφια του κυβερνητικού κόμματος CAQ 
νοσοκόμα Shirley Dorismond παίρνοντας το 
35% των ψήφων. Ο αντίπαλος της, του Parti 
Québécois, Pierre Nantel πήρε το 30%.  Τρίτος 
ήρθε ο υποψήφιος του Québec solidaire με 14% 
των ψήφων ήτοι μια μονάδα λιγότερο από το 
2018. Τέταρτη ήρθε η Anne Casabonne υπο-
ψήφια του ανερχόμενου νέου κόμματος Parti 
conservateur du Québec που δημιούργησε ο 
ραδιοσχολιαστής Éric Duhaime και τελευταία 
και… καταϊδρωμένη η Émilie Nollet, του φιλε-
λευθέρου Κόμματος του Κεμπέκ με 7% των ψή-
φων, δηλαδή τα μισά  απ’ ότι πήρε το κόμμα 

στις εκλογές του 2018. Η αρχηγός του κόμματος 
κα Dominique Anglade  σε δηλώσεις που έκανε 
την επομένη ανέλαβε την ευθύνη για την κατα-
ποντιστική ήττα τής υποψήφιας της. Αυτό όμως 
θέτει πολλά ερωτηματικά για τη διάσωση του 
κόμματος. Είναι γνωστό ότι πολλοί φιλελεύθε-
ροι δε βγήκαν να ψηφίσουν. Και αυτό έπρεπε 
να το περίμενε η κα Anglade ως αντίκτυπο στη 
θέση που πήρε για τα γλωσσικά θέματα των αγ-
γλόφωνων και αλλοφώνων. 
Θέλοντας να γίνει αρεστή στη γαλλική ψήφο, 

συμφώνησε με τα κυβερνητικά μέτρα και τα 
νομοσχέδια για το γλωσσικό, εν πρώτης. Διότι 
πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, άλλαξε 
τροπάριο και πήρε θέση εναντίον. Αλλά ήταν 
πολύ αργά για πολλούς οπαδούς του κόμματος.
Να μου το θυμηθείτε, η εγκατάλειψη στελε-

χών του κόμματος από το «πλοίο» Anglade θα 
συνεχιστεί. Απ’ ότι αφήνεται, υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα τα αποτελέσματα των εκλογών 
που θα γίνουν στις 3 Οκτωβρίου να φέρουν ως 
Αξιωματική αντιπολίτευση το κέντρο-αριστερό 
κόμμα του Québec solidaire.
Που σημαίνει, ότι τα παλιά κόμματα Liberal 

και Parti Québécois που κυβερνούσαν ως το 
2018, να οδεύουν στη σχεδόν εξαφάνιση τους.

Σε δύο μήνες κοινοτικές εκλογές
Λίγους μήνες πριν από τις αναμενόμενες 

επαρχιακές εκλογές, τα μέλη της ΕΚΜΜ 
πρόκειται να κατέλθουν για να εκλέξουν τη δι-
οίκηση που θα αναλάβει το πεπρωμένο της κοι-
νότητας για την επόμενη τριετία.
Αυτή τη στιγμή, μόνο η ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΙΣ, υπό 

την αιγίδα του πρώην βουλευτή και υπουργού 
Χρήστου Σύρρου, έχει ανακοινώσει επίσημα και 
δημόσια ότι θα κατέλθει στις εκλογές.
Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, στην ανοι-

κτή συγκέντρωση ενημέρωσης που έγινε στο 
PALACE την Τετάρτη 13 Απριλίου, ότι αυτό του-
λάχιστον που κατάφερε είναι την επαναφορά 
ενδιαφέροντος πολλών συμπάροικων για την 
Ελληνική κοινότητα. 
Στην αρχή, στην αίθουσα είχαν μπει 60 καρέ-

κλες. Αλλά  λίγο πριν αρχίσει η συγκέντρωση 
– απ’ ότι μέτρησα, υπήρχαν 180 καρέκλες και 
χώρια τα άτομα που ήταν στο… πόδι. 
Μεταξύ αυτών υπήρχαν και στελέχη του νυν 

διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.
Δε θα αναφερθώ στα λεγόμενα και στο πρό-

γραμμα της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΙΣ ακόμα. Περιμένω 
και τις άλλες ομάδες να παρουσιαστούν, να κα-
λέσουν την παροικία σε ανοικτό διάλογο – όπως 
έγινε στη συγκέντρωση της ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΑΞΙΣ 
– και φυσικά να παρουσιάσουν το πρόγραμμα 

τους για την επόμενη τριετία για την Κοινότητα.
Πάντως, το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι 

ο Χρήστος Σύρρος δημιούργησε μια ομάδα που 
θεωρητικά είναι άψογη. Θεωρητικά, διότι δεν 
ξέρουμε τι θα πράξουν όταν αναλάβουν τη δι-
οίκηση της κοινότητας.
Αυτό όμως που απέδειξε, είναι ότι έχει μεγάλη 

υπομονή και τακτ – γι αυτό ήταν τόσα χρόνια 
στην πολιτική σκηνή του Κεμπέκ – να αντιμετω-
πίζει όλους τους ομιλητές ακόμα και αυτοί που 
από την αγανάκτηση τους θέλουν να υπογραμ-
μίσουν το παράπονο τους για τη νυν διοίκηση.
Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία να δώ-

σουν το επίσημο παρόν και οι άλλοι κοινοτικοί 
αρχηγοί με τις ομάδες τους. 

Εκτός αν βλέποντας την ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΙΣ και τα 
στελέχη που την πλαισιώνουν, θα προτιμήσουν 
να μην κατέλθουν στις εκλογές και να παραδώ-
σουν την κοινοτική διοίκηση στο Χρήστο Σύρρο.
Αυτό όμως που δεν κατάλαβα στη συγκέντρω-

ση, ήταν ότι τα πρώτα λεπτά, το καλωσόρισμα 
έγινε στα… Γαλλικά λες και βρισκόμουν σε συ-
γκέντρωση πολιτικού δημοτικού, επαρχιακού ή 
και ομοσπονδιακού κόμματος στο Κεμπέκ, και 
όχι μιας παροικιακής (ελληνικής εν προκειμέ-
νω) παράταξης για τις Κοινοτικές εκλογές της 
12ης Ιουνίου...
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Όλες οι εξουσίες πηγάζουν 
εκ του έθνους

Οι Θεμελιώδεις έννοιες τις οποίες 
γηθοσύνως δεχόμεθα ως συστατι-

κά στοιχεία της Παραδόσεώς μας, είναι 
ανυπερθέτως η Πατρίς, η  Θρησκεία και 
η Οικογένεια, όχι επειδή τις σφετερίστη-
καν ενδεχομένως και τις πρόβαλλαν ως 
προμετωπίδα ορισμένα μιλιταριστικά 
καθεστώτα εξ αντιδιαστολής των οποίων 
δομήθηκε εκ του μη όντως μία σαθρή εκ 
της Αριστεράς φληναφηματολογία αλλά 
πολύ απλώς διότι οι πανανθρώπινες αυ-
τές Αξίες, αποτυπώνονται ανάγλυφα και 
εις το ίδιο το Σύνταγμά μας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Καταρχάς, ο χαρακτήρας του Συντάγμα-
τος μας καθίσταται ακραιφνώς Χριστιανι-
κός, φιλελεύθερος και δημοκρατικός, και 
τούτο αντανακλάται στα αντίστοιχα άρ-
θρα του Συντάγματος.

Η προμετωπίδα του Συντάγματος ανα-
φέρεται στην Αγία Ομούσιο και Αδιαίρετο 
Τριάδα, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 περί 
της Επικρατούσας Θρησκείας, καθώς και 
το άρθρο 13 περί της ελευθερίας της θρη-
σκευτικής συνειδήσεως, το άρθρο 14 παρ. 
3 δια το επιτρεπτό κατασχέσεως εφημε-
ρίδων, δια προσβολή της Χριστιανικής 
Θρησκείας, το άρθρο 16 παρ. 2, περί του 
σκοπού της παιδείας των Ελλήνων μεταξύ 
άλλων η ανάπτυξη της θρησκευτικής συ-
νειδήσεως, το άρθρο 30 παρ. 2 και παρ. 3, 
περί της Ορκωμοσίας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, το αυτό και δια τους βου-
λευτές κατ’ άρθρο 59 παρ. 1
Είναι πρόδηλο λοιπόν, ότι ο Υπέρτα-

τος Νόμος του Κράτους, ο σεβασμός του 
οποίου (του Συντάγματος) καθώς και των 
Νόμων που συμφωνούν με αυτό, καθώς 
και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δη-
μοκρατία, αποτελούν θεμελιώδη υπο-
χρέωση των Πολιτών (120 παρ. 2) του 
Συντάγματος, αναγνωρίζουν ευθέως την 
Ορθοδοξία.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η ζώσα Ορθόδοξη 
παράδοση, η κιβωτός του Γένους μας, κα-
θίσταται η δομική σταθερά της Εθνικής 
μας ιδιοπροσωπίας, έν παντί και πάντοτε, 
εις πείσμαν προς τα έμμισθα φερέφωνα 
του ανθελληνισμού, τα οποία αποκηρύτ-
τουν συλλήβδην και ακράτως την Ορθο-
δοξία ως σκοταδισμό, παρασιωπώντας 
ότι η κατοχύρωση του σεβασμού και της 
προστασίας της αξίας του ανθρώπου, ως 
πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, 
κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, 
προέρχεται από τον Ορθόδοξο Πολιτισμό, 
διότι ο Χριστιανισμός ανεγνώρισε πρώ-
τος εμπράκτως την αξία του ανθρώπου, 
αφού ανύψωσε αυτόν σε θέση «Θεού 
κατά χάριν» σε τέκνο Θεού κατά θέση με 
την υιοθεσία από το Θεό Πατέρα και τον 
κατέστησε αντικείμενο της ασύλληπτης 
αγάπης του Θεού, ο οποίος έδωσε υπέρ 
αυτού «τον μονογενή του υιόν, ίνα πας ο 
πιστεύων εις Αυτόν, μη απόληται αλλ’ έχη 
ζωήν αιώνιον» (Ιω. 3, 16).

Προσέτι το ισχύον Σύνταγμα προστα-
τεύει: α) την οικογένεια ως θεμέλιο της 
συντήρησης και της προαγωγής του 
έθνους, β) το γάμο και γ) την οικογενει-
ακή ζωή. 
Ούτως ειδικότερα  εις το άρθρο 9 παρ. 1 

ορίζει ότι: «η οικογενειακή ζωή του ατό-
μου είναι απαραβίαστη…», και στο άρθρο 
21 παρ. 1 ότι: «Η οικογένεια ως θεμέλιο 
της συντηρήσεως και προαγωγής του 
έθνους καθώς και ο γάμος, η μητρότητα 
και η παιδική προστασία, τελούν υπό την 
προστασία του Κράτους».

Άρα, τούτο λοιπόν σημαίνει, ότι η οικο-
γένεια συνιστά το θεμελιώδη λίθο κοινω-
νικοποιήσεως, απαρχής του ανθρωπίνου 

είδους εντοπιζόμενο εις την αμοιβαία συ-
νύπαρξη και έλξη των δύο φύλων, με σκο-
πό να δημιουργήσουν το πρώτο κοινω-
νικό κύτταρο, μία δηλαδή εστία στοργής, 
φροντίδας, αλληλεγγύης, δημιουργίας και 
συναλληλίας. Άρα, η οικογένεια συνιστά 
τη μήτρα της φυλής μου, διότι καθίσταται 
αρρήκτως συνδεδεμένο με τη συντήρηση 
και την προαγωγή του έθνους μας.

Ως εκ τούτου λοιπόν, η θρησκεία και 
η οικογένεια συνιστούν περίπυστες και 
θεμελιώδεις αξίες δια την εξέλιξη του 
ανθρώπινου είδους αλλά και του έθνους 
γενικότερα, εξ αυτού του λόγου λοιπόν 
κατοχυρώνονται ρητώς εκ του, αυξημέ-
νης τυπικής ισχύος, Υπέρτατου Νόμου του 
Κράτους μας.
Περαιτέρω το έθνος, τα αναγκαία λοιπόν 

στοιχεία αυτού, κατά τον Ηρόδοτο είναι: 
α) το όμαιμον, β) το ομόθρησκον, γ) το 
ομόγλωσσον και δ) το ομότροπον, άρα 
λοιπόν συνιστά (το έθνος νοείται) το ισχυ-
ρότερο ιστορικό γίγνεσθαι ενός λαού, το 
οποίο μετουσιώνεται σε ιστορικό βίωμα, 
το οποίο δεν μπορεί καμία δύναμη να 
ανατρέψει.

Άξιο μνείας είναι στο σημείο αυτό να πα-
ραθέσω, την κατ’ εμέ ορθή υπ. αριθ. 350/ 
2011 απόφαση του Σ.Τ.Ε, η οποία όσον 
αφορά το έθνος δέχεται τα ακόλουθα: «Η 
νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας βα-
σίζεται μεν στη βούληση του λαού, αλλά 
υπάρχει και ασκείται προς το συμφέρον 
του έθνους, οντότητας υπερβαίνουσας 
τα χρονικά της εν ζωή κοινότητα των αν-
θρώπων και τα γεωγραφικά όρια του Ελ-
ληνικού Κράτους. Τούτο δε, διότι το έθνος 
αναφέρεται τόσο στις παρελθούσες όσο 
και στις μέλλουσες γενεές, τα συμφέ-
ροντα των οποίων πρέπει να υπηρετεί η 
κρατική πολιτική, απαρτίζεται δε και από 
τους Έλληνες της διασποράς… Ο συνταγ-
ματικός νομοθέτης μεριμνά για τη συνέ-
χεια του έθνους, επιτάσσοντας στον απλό 
νομοθέτη να οργανώνει εκπαίδευση, η 
οποία, μεταξύ άλλων, θα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως και 
να προβλέπει και να συντηρεί κοινωνικό 
δίκτυο υποστηρίξεως της οικογένειας, ως 
θεμελίου της συντήρησης και προαγωγής 
του έθνους». 

*Ο Χαράλαμπος 
Β. Κατσιβαρδάς 
είναι δικηγόρος 
Παρ΄Αρείω Πάγω. 
Σπούδασε Νομικά 
στη Νομική Αθη-
νών Ε.Κ.Π.Α και 
Δημοσιογραφία 
στο Εργαστήρι 

Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και 
έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του 
στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δη-
μόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολι-
τισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό 
Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο 
μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή 
Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορι-
κής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκ-
παιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην 
επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, 
αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά 
το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της 
κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Δι-
απιστευμένος Διαμεσολαβητής στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρα-
φος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αύξηση 25% στους θανάτους στην 
Ελλάδα το πρώτο δίμηνο του 2022
Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ | 5.751 άτομα πέθαναν 
«χωρίς αιτία»

Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα έχει 
χτυπήσει «κόκκινο» στην Ελλάδα 

τον τελευταίο χρόνο και συγκεκριμένα 
αφότου ξεκίνησαν οι μαζικοί εμβολια-
σμοί για τον κορωνοϊό. Αυτό επιβεβαι-
ώνεται και με τον πλέον σοκαριστικό 
τρόπο από τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
σύμφωνα με τα οποία το πρώτο δίμη-
νο του 2022 αυξήθηκαν κατά 24,68% οι 
θάνατοι απ’ όλα τα αίτια. 
Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη 

αύξηση δεν οφείλεται σε καμία περί-
πτωση στον Covid-19 καθώς πέρσι την 
ίδια χρονική περίοδο είχαμε πολλούς 
θανάτους από την πανδημία. Μονα-
δική διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι 
οι μαζικοί εμβολιασμοί, καθώς τον Ια-
νουάριο – Φεβρουάριο του 2021 είχαν 
εμβολιαστεί μόνο οι ηλικιωμένοι και οι 
υγειονομικοί. 
Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 5.751 

θανάτους ή 24,68% σημείωσαν οι θά-
νατοι στη χώρα – συμπεριλαμβανομέ-
νων των θανάτων λόγω της πανδημίας 
Covid-19 – τις πρώτες εννέα εβδομά-
δες φέτος (3/1/2022 – 6/3/2022) και 
ανήλθαν σε 29.050 (14.525 άνδρες και 
ισάριθμες γυναίκες), ενώ κατά το αντί-
στοιχο διάστημα του 2021 (4/1/2021 
– 7/3/2021) είχαν ανέλθει σε 23.299 
(11.948 άνδρες και 11.351 γυναίκες).
Αύξηση κατά 4.762 θανάτους 

(19,61%) σημειώθηκε σε σχέση με το 
μέσο όρο των πρώτων εννέα εβδομά-
δων της εξαετίας 2016 – 2021 (24.288 
θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά 

έτος για την περίοδο 2016 – 2021 ανέρ-
χονται σε -6,61% το 2021 σε σχέση με 
το 2020 (24.947 θάνατοι), σε -1,66% το 
2020 σε σχέση με το 2019 (25.367 θά-
νατοι), σε 12,18% το 2019 σε σχέση με 
το 2018 (22.613 θάνατοι), σε -16,06% 
το 2018 σε σχέση με το 2017 (26.940 
θάνατοι) και σε 19,41% το 2017 σε σχέ-
ση με το 2016 (22.561 θάνατοι).

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, 
οι υψηλότερες ποσοστιαίες αυξή-
σεις καταγράφηκαν την 5η εβδομά-
δα (31/1/2022 – 6/2/2022), την 4η 
(24/1/2022 – 30/1/2022) και τη 2η 
εβδομάδα (10/1/2022 – 16/1/2022), 
με ποσοστά αύξησης 42,5%, 40,2% και 
35,1%, αντίστοιχα.
Ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται 

ότι οι θάνατοι ήταν περισσότεροι, σε 
απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές 
ομάδες άνω των 90 ετών (1.612 θάνα-
τοι), 85 έως 89 ετών (1.534), 75 έως 79 
ετών (751) και 80 έως 84 ετών (638), 
ενώ οι λιγότεροι καταγράφηκαν στην 
ηλικιακή ομάδα 0 έως 4 ετών (17 θά-
νατοι).
Κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής 

των θανούντων, παρατηρείται ότι οι 
θάνατοι παρουσιάζουν αύξηση και 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η με-
γαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, 
παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Αττι-
κής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτι-
κής Ελλάδας κατά 1.774, 1.003 και 609 
θανάτους, αντίστοιχα.

*με στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ

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
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• Wills
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• Institution of protective
  supervision court procedure
• Marriages
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• Protection mandates
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• Διαθήκες
• Πωλήσεις / Αναχρηματοδοτήσεις
• Υποβολή Δικαστικής      
  Συμπαράστασης
• Συμβόλαια Γάμου
• Ιδρυση εταιρειών
• Σχεδιασμός Κληρονομιάς
• Πληρεξούσιο αναπηρίας
• Πληρεξούσιο 

Fintikakis & Makrigiannis
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Tel.: 514.675.4441
Fax: 514.675.4461
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Με άλμα στο 8,9%, ο πληθωρισμός 
στην Ελλάδα «ροκανίζει» τα εισο-

δήματα των μισθωτών και των συνταξιού-
χων και ήδη ακυρώνει τα θετικά αποτελέ-
σματα της ελληνικής οικονομίας των δύο 
τελευταίων ετών, όπως παρατήρησε και ο 
κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας.
Το φονικό για την οικονομία κοκτέιλ που 

άρχισε να δημιουργείται τους προηγού-
μενους μήνες λόγω της ενεργειακής κρί-
σης και ολοκληρώθηκε με την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει 
παγκόσμια και ραγδαία άνοδο των τιμών 
στην ενέργεια και σε βασικές πρώτες ύλες 
για τρόφιμα. Ακόμα και η Γερμανία, όπου 
και μόνο το άκουσμα της λέξης προκαλεί 
τρόμο, είδε τον πληθωρισμό της να αυ-
ξάνεται στο 7,3% την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Όσο για την Ελλάδα, το 8,9% που 
καταγράφει ο σχετικός δείκτης αποτελεί 
υψηλό 27 ετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ Μαρτί-
ου 2022 και Μαρτίου 2021 συνεχίστηκε 
η άνοδος του ενεργειακού κόστους (λόγω 
και του πολέμου), καθώς ανατιμήσεις 
σημειώθηκαν σε: Ηλεκτρισμό (79,3%), 
Φυσικό αέριο (68,3%) και Πετρέλαιο θέρ-
μανσης (58,5%). Κατ’ επέκταση υπήρξαν 
αυξήσεις τιμών σε: Καύσιμα και λιπαντικά 
(29%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλά-
νο (26,8%) και Μεταφορά επιβατών με 
πλοίο (16%). 
Στο λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», 

οι τιμές αυξήθηκαν σε: Έλαια και λίπη 
(19,9%), Λαχανικά γενικά (13,6%), Γα-
λακτοκομικά και αυγά (8,4%), Φρούτα 
νωπά (7,8%), Ψωμί και δημητριακά (7,6%), 
Κρέατα γενικά (6,4%), Καφέ (5,4%), Λοι-
πά τρόφιμα (5,1%), Ψάρια γενικά (3,5%), 
Ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά 
(3,4%), Κρασιά (2,7%) και Μεταλλικό νερό 
– αναψυκτικά – χυμοί φρούτων (2,3%). 

Επίσης, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε: 
Ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδοχεία (18,5%), 
Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (11,5%), Υα-
λικά – επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικι-
ακής χρήσης (9,6%), Αυτοκίνητα καινούρ-
για (8,1%), Έπιπλα και διακοσμητικά είδη 
(5,8%), Ένδυση και υπόδηση (6,5%), Είδη 
επισκευής και συντήρησης κατοικίας (5%), 
Μοτοποδήλατα – μοτοσικλέτες (5%), Οι-
κιακές υπηρεσίες (4,8%), Ελαστικά (4,7%), 
Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης 
(3%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυ-
ριού (2,7%), Εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία 
– καφενεία (2,1%), Οδοντιατρικές υπηρε-
σίες (1,1%), Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(1,4%), Ενοίκια κατοικιών (0,8%) και Νο-
σοκομεία και κλινικές (0,4%). Ενώ, σε ένα 
μόνο μήνα (Μάρτιος προς Φεβρουάριο) 
συνεχίστηκε η άνοδος του ενεργειακού 
κόστους, καθώς ανατιμήθηκαν περαιτέ-
ρω το Πετρέλαιο θέρμανσης (18,3%) και ο 
Ηλεκτρισμός (4,6%), αν και μειώθηκαν οι 
πολύ υψηλές τιμές του Φυσικού αερίου 
κατά (7,3%). 

Ως αποτέλεσμα, νέες αυξήσεις τιμών κα-
ταγράφηκαν σε: Μεταφορά επιβατών με 
αεροπλάνο (20,9%), Μεταφορά επιβατών 
με πλοίο (12,3%) και Καύσιμα και λιπα-
ντικά (9,6%). Στα είδη διατροφής, νέες 
ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Πουλερικά 
(3,4%), Ελαιόλαδο (3,1%), Τυριά (2,9%), 
Αρνί και κατσίκι (2,4%), Πατάτες (2,2%), 
Ψωμί (2%), Κρασιά (1,9%) και Μοσχάρι 
(0,6%), ενώ μειώσεις τιμών υπήρξαν σε: 
Λαχανικά νωπά (4,8%) και Ψάρια νωπά 
(4,2%). Παράλληλα, ωστόσο, νέες αυξή-
σεις τιμών υπήρξαν και σε: Κινηματογρά-
φους – θέατρα (9,2%), Ξενοδοχεία – μοτέλ 
– πανδοχεία (7,4%), Εστιατόρια – ζαχαρο-
πλαστεία – καφενεία (0,7%), Αυτοκίνητα 
καινούργια (0,5%) και άλλα είδη ατομικής 
φροντίδας (0,5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του 
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 
8,9% το Μάρτιο, προήλθε κυρίως από τις 
μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγα-
θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
-8,1% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλ-

κοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέα-
τα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομι-
κά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρού-
τα, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη – σοκολάτες 
– γλυκά – παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ, 
μεταλλικό νερό – αναψυκτικά – χυμούς 
φρούτων.
-0,4% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και 

καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
στα κρασιά.
-6,5% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδη-

ση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη 
ένδυσης και υπόδησης.
-29,9% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύ-

ξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κα-
τοικιών, είδη επισκευής και συντήρησης 
κατοικίας, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πε-
τρέλαιο θέρμανσης.
-3,7% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά – Είδη 

νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και δι-
ακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα 
οικιακής χρήσης, υαλικά – επιτραπέζια 
σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη 
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικια-
κές υπηρεσίες.
-15,4% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω 

αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια 
αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
μοτοποδήλατα – μοτοσικλέτες, ελαστικά, 
καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μετα-
φοράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια 
μεταφοράς επιβατών με πλοίο.

-0,1% στην ομάδα «Αναψυχή – Πολιτι-
στικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυ-
χής – άνθη, κατοικίδια ζώα, κινηματογρά-
φους – θέατρα. Μέρος της αύξησης αυτής 
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως 
των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό 
– υπολογιστές – επισκευές, διαρκή αγαθά 
αναψυχής.
-0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω 

αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-2,8% στην ομάδα «Ξενοδοχεία – καφέ – 

εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των 
τιμών σε: εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία 
– καφενεία, ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδο-
χεία.
-0,1% στην ομάδα «άλλα αγαθά και υπη-

ρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστη-
κε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα 
ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
-2,9% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω 
μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνι-
κό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλε-
φωνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ο γενι-
κός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,7% το 
Μάρτιο 2022 σε σύγκριση με το Φεβρου-
άριο 2022, έναντι αύξησης 1,2% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πλη-
θωρισμό, αυτός αυξήθηκε 8% το Μάρ-
τιο φέτος, έναντι μείωσης 2% το Μάρτιο 
2021. Ενώ, μεταξύ Μαρτίου και Φεβρου-
αρίου φέτος υπήρξε αύξηση 2,7%, έναντι 
αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου 
έτους.                                         © zougla.gr
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Πληθωρισμός 8,9% 
«πνίγει» μισθωτούς  

και συνταξιούχους
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Με το φιλόδοξο στόχο της διερεύ-
νησης πέντε υποθαλάσσιων περι-

οχών στην Κρήτη και στο Ιόνιο και μιας 
χερσαίας στα Ιωάννινα και την έναρξη 
ανάκτησης των πιθανολογούμενων κοιτα-
σμάτων, στο βαθμό που επιβεβαιωθούν 
και κριθούν εκμεταλλεύσιμα το 2028, ξε-
κινάει η επανεκκίνηση του προγράμματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης των εγχώρι-
ων υδρογονανθράκων ύστερα από επτά 
χρόνια σχεδόν πλήρους απραξίας.

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αποτελεσματικότητα του εγχειρήμα-
τος, με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, 
θα κριθεί από την ετοιμότητα της πολιτεί-
ας να το στηρίξει και την ανταπόκριση των 
αναδόχων εταιρειών στην επιτάχυνση του 
προγράμματος που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η πολιτεία, όπως τουλάχιστον φάνηκε 

από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, 
είναι έτοιμη να δεσμευθεί για το μέρος 
που της αναλογεί. Δρομολογεί την επι-
τάχυνση του προγράμματος μέσω ενός 
σφιχτού χρονοδιαγράμματος και την ανα-
κήρυξη των έργων ως εθνικής σημασίας, 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγα-
λύτερη δυνατή θεσμική θωράκιση έναντι 
γραφειοκρατικών αδειοδοτικών διαδικα-
σιών και άλλων εμποδίων.

Σε αυτή την κατηγορία έχουν ενταχθεί 
εμβληματικά έργα της χώρας, με πιο πρό-
σφατο τον αγωγό TAP. «Από πλευράς ελ-
ληνικού Δημοσίου δεσμευόμαστε ότι θα 
αναβαθμίσουμε όλα τα σχετικά έργα σε 
έργα εθνικής σημασίας προκειμένου να 
μην επαναληφθούν αναίτιες καθυστερή-
σεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, ανακοι-
νώνοντας (12/4) τον οδικό χάρτη για την 
αξιοποίηση των δυνητικών εγχώριων κοι-
τασμάτων.

Στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει 
η κυβέρνηση είναι και η αναβάθμιση 
της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), «ώστε εφόσον 
χρειαστεί, να συνδράμει και αυτή σε προ-
σπάθειες εξερεύνησης», όπως τόνισε ο 
πρωθυπουργός. 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, όπως τόνισε ο κ. Κώστας Σκρέκας, 
θα προχωρήσει στη σύσταση μιας νέας 
task force η οποία θα παρακολουθεί από 
κοντά την εξέλιξη των ερευνών, όπως και 
τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβά-
σεις για να γίνει σύντμηση στους χρόνους 
και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Ο 
υπουργός ζήτησε επίσης από την ΕΔΕΥ να 
στείλει επιστολές στις εταιρείες – παρα-
χωρησιούχους προκειμένου να τις ενημε-
ρώσει για τις αποφάσεις της κυβέρνησης 
και παράλληλα να καταθέσουν άμεσα τις 
προθέσεις τους.
Η ΕΔΕΥ βρίσκεται, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ήδη σε επικοινωνία με τις εται-
ρείες για να οριστικοποιήσει και συνα-
ντήσεις, είτε φυσικές είτε διαδικτυακές, 
πέραν της ενημέρωσης μέσω επιστολών. 
Μετά την ξεκάθαρη εντολή επίσπευσης 
του προγράμματος, ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΔΕΥ κ. Αριστοφάνης Στεφάτος θα 
καταστήσει σαφές σε πρώτη φάση στους 
διαχειριστές των κοινοπραξιών που έχουν 
παραχωρηθεί τα έξι οικόπεδα, δηλαδή 
στην Total για τις περιοχές της Κρήτης, 
στα ΕΛΠΕ για δύο περιοχές του Ιονίου, 
και στην Energean για τα Ιωάννινα και 

μία περιοχή του Ιονίου, ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια καθυστερήσεων. Η διοίκηση 
της ΕΔΕΥ στη συνέχεια θα έχει ξεχωριστές 
συναντήσεις με κάθε μία από τις εταιρεί-
ες – παραχωρησιούχους (εκτός από τις 
δύο ελληνικές), τη γαλλική Total και την 
ExxonMobil που συμμετέχει στις παραχω-
ρήσεις της Κρήτης.
Στο μεταξύ, έχει ήδη βολιδοσκοπήσει το 

ενδιαφέρον τεσσάρων πετρελαϊκών για 
τη συμμετοχή τους στα projects σε περί-
πτωση που κάποια εκ των υφιστάμενων 
εταιρειών δεν ανταποκριθεί, ενώ έχει 
επεξεργαστεί και προτάσεις, που θα πα-
ρουσιάσει στους επενδυτές για την άρση 
του αδιεξόδου, το οποίο έχει προκύψει 
μετά την προσφυγή περιβαλλοντικών ορ-
γανώσεων στο ΣτΕ κατά της υπουργικής 
απόφασης για την έγκριση της Στρατηγι-
κής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές από 
την πλευρά τους θα πρέπει να πειστούν 
ότι σε αυτή τη μακρόχρονη επενδυτική 
δραστηριότητα θα έχουν τη στήριξη της 
ελληνικής πολιτείας και όχι απλώς της 
κυβέρνησης, αφού πρόκειται για επενδύ-
σεις με ορίζοντα δεκαετίας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την επα-
νεκκίνηση του προγράμματος με το νέο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον και τη μείωση 
της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο και 
μίλησε για ενδείξεις που μας κάνουν συ-
γκρατημένα αισιόδοξους. «Οφείλουμε να 
γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν υπάρχουν 
αποθέματα τα οποία είναι οικονομικά εκ-
μεταλλεύσιμα. Θα το ξέρουμε τέλος του 
2023», είπε, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα 
αποφασιστικότητας στη διεθνή πετρελα-
ϊκή αγορά, που στρέφεται εκ νέου στη 
δραστηριότητα του up stream (εξορύξεις).

Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ 
ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΑ 250 ΔΙΣ. 

Το 2023, σύμφωνα με το ερευνητικό 
πρόγραμμα που ανακοίνωσε στις 12/4 ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
θα γνωρίζουμε εάν επιβεβαιώνονται οι 
ενδείξεις βάσει των μελετών της ΕΔΕΥ για 
την ύπαρξη δυνητικών αποθεμάτων της 
τάξης των 70-90 τρισ. κυβικών ποδιών 
φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές 
της Κρήτης και του Ιονίου. Πρόκειται για 
ποσότητα ικανή να καλύψει το 15%-20% 
των ετήσιων αναγκών της Ευρώπης σε φυ-
σικό αέριο, ενώ η δυνητική αξία των συ-
νολικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της 
χώρας εκτιμάται σε 250 δισ. ευρώ. 

Έτος – ορόσημο του όλου εγχειρήματος 
θα είναι το 2026 οπότε θα έχουν φανεί τα 
αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρή-
σεων και θα αποφασιστεί εάν η δυναμι-
κότητά τους αξίζει για να προχωρήσει η 
εκμετάλλευσή τους, που θα μετατρέψει 
τη χώρα από καθαρό εισαγωγέα φυσικού 
αερίου σε παραγωγό.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρί-
σκονται οι περιοχές βορειοδυτικά της 
Κέρκυρας, Ιόνιο, Κυπαρισσιακός Κόλπος, 
θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτι-
κά της Κρήτης, και η χερσαία περιοχή των 
Ιωαννίνων, στις οποίες εμπλέκονται οι πο-
λυεθνικές ExxonMobil και Τοtal και οι δύο 
ελληνικές εταιρείες ΕΛΠΕ και Energean.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόκειται για την πλέον ώριμη περιο-

χή, που μετά την αποχώρηση της Repsol 
πέρασε 100% στον έλεγχο της Energean. 

H εταιρεία έχει ολοκληρώσει σεισμικές 
έρευνες σε έξι συνολικά δήμους της Ηπεί-
ρου το 2019, οι οποίες έδωσαν θετικές εν-
δείξεις για τον εντοπισμό κοιτάσματος στο 
νομό Ιωαννίνων και προγραμματίζει γεώ-
τρηση για τα μέσα του 2023. Η Energean 
πραγματοποιεί σήμερα 5 γεωτρήσεις στα 
βαθιά νερά του Ισραήλ και ο διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου, Μαθιός Ρήγας, με 
δήλωσή του δεσμεύτηκε για την πραγμα-
τοποίηση των απαραίτητων ερευνών και 
γεωτρήσεων στις περιοχές που της έχουν 
παραχωρηθεί.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 
Οι δύο περιοχές έχουν παραχωρηθεί σε 

κοινοπραξία των Total (40%) – ExxonMobil 
(40%) – ΕΛΠΕ (20%). Πρόκειται για τις πλέ-
ον υποσχόμενες περιοχές για την ύπαρξη 
μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, 
αλλά ταυτόχρονα και για τη λιγότερο 
ώριμη, όπου σύμφωνα με την ΕΔΕΥ, είναι 
επιτακτική η άμεση πρόσκτηση σεισμικών 
δεδομένων. Στόχος είναι η πρόσκτηση 6,5 
χιλιάδων χιλιομέτρων δισδιάστατων σει-
σμικών δεδομένων τη χειμερινή περίοδο 
2022-2023.

ΙΟΝΙΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Μισθωτής της εταιρείας είναι κοινο-

πραξία της Energean (75%) και των ΕΛΠΕ 
(25%). Μετά την αποχώρηση της Total 
και με δεδομένη την ύπαρξη εντοπισμέ-

νου στόχου, η κοινοπραξία αποφάσισε 
να αντικαταστήσει την πρόσκτηση δισ-
διάστατων σεισμικών δεδομένων με την 
απευθείας πρόσκτηση τρισδιάστατων 
σεισμικών και πρόκειται να ξεκινήσει τη 
χειμερινή περίοδο 2022-2023.

ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ 10  
ΣΤΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ

Πρόκειται για δύο περιοχές που έχουν 
παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ. Έχει ολοκληρω-
θεί το ελάχιστο τεχνικό πρόγραμμα και 
των δύο παραχωρήσεων, έχοντας προχω-
ρήσει πρόσφατα στην πρόσκτηση 2.800 
χλμ. δισδιάστατων σεισμικών δεδομέ-
νων. Τα ΕΛΠΕ μετά την επεξεργασία και 
ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων που 
μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέ-
λος του έτους, θα εντοπίσει την περιοχή 
ενδιαφέροντος, όπου θα πραγματοποιή-
σει τρισδιάστατες σεισμικές μελέτες. 
«Η βούληση η οποία δηλώνεται σήμερα 

και η στρατηγική να εκμεταλλευτούμε 
τους υδρογονάνθρακες και ιδιαίτερα το 
φυσικό αέριο, το οποίο πιθανόν να υπάρ-
χει στην Ελλάδα, μόνο σωστή μπορεί να 
είναι και δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση 
τη στρατηγική όσον αφορά το θέμα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής μετάβασης», δήλωσε μετά 
τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο 
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέ-
ας Σιάμισιης.
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σημασίας, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγαλύτερη δυνατή θεσμική θωράκισησημασίας, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγαλύτερη δυνατή θεσμική θωράκιση

https://www.kathimerini.gr/tag/ydrogonanthrakes/
https://www.kathimerini.gr/author/chrysa-liaggoy/
https://www.kathimerini.gr/tag/mitsotakis-kyriakos/
https://www.kathimerini.gr/tag/ypoyrgeio-perivallontos-kai-energeias/
https://www.kathimerini.gr/tag/ypoyrgeio-perivallontos-kai-energeias/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/
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Για να μας ακούσετε ζωντανά: 514 609 1610
Για πληροφορίες: 514 617 0077

Ένα ποικίλο 
και ευχάριστο 

πρόγραμμα στο 1610AM
Κάθε Σάββατο 

και Κυριακή 
στις 4 μμ. 

1610

Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά μει-
ώθηκε στο 5,3% το Μάρτιο του 2022 

από 5,5% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις 
προσδοκίες της αγοράς. 

Ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που έχει 
καταγραφεί από τότε που έγιναν διαθέ-
σιμα συγκρίσιμα δεδομένα το 1976, ση-
ματοδοτώντας μια ισχυρή ανάκαμψη για 
την αγορά εργασίας από την πανδημία 
Covid-19. 
Η απασχόληση αυξήθηκε τόσο για τους 

κλάδους παραγωγής αγαθών όσο και για 
τις υπηρεσίες, με τα κέρδη να επικεντρώ-
νονται στο Οντάριο και το Κεμπέκ. 

Ο πληθυσμός των ανέργων συρρικνώθη-
κε κατά 35.300 άτομα (-3,1% σε 1.102.000), 
ενώ η μακροχρόνια ανεργία παρέμεινε 
σχετικά αμετάβλητη (στις 225.000). 
Το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώθηκε 

στο 9,8% το Μάρτιο, από 10,9% τον προη-
γούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό 
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό παρέ-
μεινε σταθερό σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα στο 65,4%.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ

• Το Μάρτιο, η απασχόληση αυξήθηκε 
στο Νιου Μπράνσγουικ (+1,1%, +4.100), 
στο Νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου (+1%, 
+800), στο Κεμπέκ (+0,6%, +27.000) και 
στο Οντάριο (+0,5%, +35.000). Αυτές οι 
αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από 
τις μειώσεις στη Νέα Γη και το Λαμπρα-
ντόρ (-1,3 %, -2,900 ), το Σασκάτσουαν 
(-0,8 %, -4 500) και τη Μανιτόμπα (-0,6 %, 

-4 200 ). Υπήρξε μικρή αλλαγή στη Νέα 
Σκωτία, την Αλμπέρτα και τη Βρετανική 
Κολομβία.
• Στο Οντάριο, η απασχόληση αυξήθηκε 

κατά 35.000 (+0,5%) το Μάρτιο, μετά από 
πτώση τον Ιανουάριο και σημαντική αύξη-
ση το Φεβρουάριο. 
Το κέρδος το Μάρτιο ήταν σε μεγάλο 

βαθμό στις κατασκευές και τους φυσικούς 
πόρους, ενώ ο αριθμός των ατόμων που 
εργάζονται στις μεταφορές και τις αποθή-
κες μειώθηκε. Το ποσοστό ανεργίας του 
Οντάριο ήταν 5,3%, ελάχιστα διαφορετικό 
από το Φεβρουάριο του 2020. 

• Σε ετήσια βάση, η απασχόληση στη μη-
τροπολιτική περιοχή του Τορόντο (CMA) 
αυξήθηκε κατά 243.000 (+7,3%). Τα κέρδη 
ήταν ευρέως διαδεδομένα σε αρκετούς 
κλάδους, ιδιαίτερα στο χονδρικό και λια-
νικό εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, τις 
ασφάλειες, τα ακίνητα, τις ενοικιάσεις και 
τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και 
τις υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων.
• Ταυτόχρονα με την άρση των μέτρων 

δημόσιας υγείας, η απασχόληση στο Κε-
μπέκ αυξήθηκε κατά 27.000 (+0,6%) το 
Μάρτιο, με βάση τα κέρδη το Φεβρουά-
ριο. Αυξήσεις το Μάρτιο σημειώθηκαν 
κυρίως στις υπηρεσίες διαμονής και σίτι-
σης, τη δημόσια διοίκηση και τις εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες, ενώ η απασχόληση 
στις επαγγελματικές, επιστημονικές και 
τεχνικές υπηρεσίες μειώθηκε. Το ποσοστό 
ανεργίας μειώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες 
μονάδες στο 4,1%, το χαμηλότερο στην 
ιστορία. 
• Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2021, η 

απασχόληση στην CMA του Μόντρεαλ αυ-
ξήθηκε κατά 90.000 (+4%). Τα μεγαλύτερα 
κέρδη ήταν στην πληροφόρηση, τον πολι-
τισμό και την αναψυχή και τις επαγγελμα-
τικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρε-
σίες (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών, μη 
εποχικά προσαρμοσμένοι).
• Στον Ατλαντικό Καναδά, η απασχόλη-

ση αυξήθηκε στο New Brunswick (+4.100, 
+1,1%) και στο Prince Edward Island (+800, 
+1%) το Μάρτιο. Το ποσοστό ανεργίας 
παρέμεινε σταθερό στο 7,7% στο New 
Brunswick, ενώ μειώθηκε κατά 0,9 πο-
σοστιαίες μονάδες, στο 8,1% στο Prince 
Edward Island.
• Μετά από αξιοσημείωτα κέρδη το Φε-

βρουάριο, η Νέα Γη και το Λαμπραντόρ 
ήταν η μόνη επαρχία του Ατλαντικού όπου 
η απασχόληση μειώθηκε (-2.900, -1,3 %) 
το Μάρτιο. Στο 12,9%, το ποσοστό ανεργί-
ας συνέχισε να είναι το υψηλότερο μετα-
ξύ όλων των επαρχιών. 
Οι μειώσεις της απασχόλησης αφορού-

σαν τις γυναίκες βασικής ηλικίας και τις 
μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς και τους νέ-
ους άνδρες, και αφορούσαν κυρίως το 
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο.

• Τόσο το Saskatchewan (-4,500, -0,8 %) 
όσο και η Manitoba (-4,200, -0,6 %) είχαν 
αξιοσημείωτες απώλειες απασχόλησης 
το Μάρτιο. Το ποσοστό ανεργίας άλλαξε 
ελάχιστα στο 5% στο Σασκάτσουαν, ενώ 
αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 5,3% στη Μανιτόμπα.

Ιδού τα ποσοστά ανεργίας των δέκα (10) 
επαρχιών για το Μάρτιο (σε παρένθεση 
ο Φεβρουάριος):
NFL  12,9%  (12,3%) 
PEI  8,1%  (9%) 
NS  6,5%  (6,6%) 
NB  7,7%  (7,9) 
QC  4,1%  (4,5%) 
ONT  5,3%  (5,5%) 
MAN  5,3%  (4,8%) 
SASK  5%  (4,7%) 
ALB  6,5%  (6,8%) 
BC  5,1%  (4,9%)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

• Η απασχόληση στα Βορειοδυτικά 
Εδάφη αυξήθηκε κατά 1.500 το πρώτο 
τρίμηνο του 2022, σε 25.000. Την ίδια 
περίοδο, το ποσοστό ανεργίας παρου-
σίασε μικρή μεταβολή στο 5,2%, καθώς 
περισσότερα άτομα συμμετείχαν στην 
αγορά εργασίας. Το ποσοστό απασχό-
λησης αυξήθηκε στο 74,3% το τρίμηνο 
που έληξε το Μάρτιο από 70,3% το τρί-
μηνο που έληξε το Δεκέμβριο του 2021. 
• Η απασχόληση στο Yukon μειώθηκε 
κατά 1.200 το τρίμηνο που έληξε το Μάρ-
τιο του 2022, σε 23.000. Το ποσοστό απα-
σχόλησης μειώθηκε από 71,7% το τέταρτο 
τρίμηνο του 2021 σε 68,1% το πρώτο τρί-
μηνο του 2022 και το ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες 
στο 5,8%.
• Η απασχόληση στο Nunavut ήταν κατά 

μέσο όρο 13.900 για τους 12 μήνες που 
έληξαν το Μάρτιο, αυξημένη κατά 800 σε 
σύγκριση με τους 12 μήνες που έληξαν το 
Δεκέμβριο του 2021. 
Την ίδια περίοδο, το ποσοστό απασχόλη-

σης αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονά-
δες στο 55,2%. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 

κατά μέσο όρο 11,5% το 12μηνο που έλη-
ξε το Μάρτιο του 2022.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ  

ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Ενώ οι διεθνείς συγκρίσεις των αγορών 

εργασίας αποτελούν πρόκληση λόγω δι-
αφορών στις έννοιες, συγκρίσεις μεταξύ 
της κατάστασης της αγοράς εργασίας στον 
Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες μπο-
ρούν να γίνουν με την προσαρμογή των 
καναδικών δεδομένων στις έννοιες των 
ΗΠΑ. 

Ένα συχνό σημείο σύγκρισης μεταξύ του 
Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών εί-
ναι το ποσοστό απασχόλησης, που ορίζε-
ται ως ο αριθμός των ατόμων που απα-
σχολούνται ως ποσοστό του πληθυσμού 
σε ηλικία εργασίας, το οποίο είναι συνή-
θως υψηλότερο στον Καναδά. 

Προσαρμοσμένο στις έννοιες των 
ΗΠΑ και για τον πληθυσμό ηλικίας 16 
ετών και άνω, το ποσοστό απασχόλη-
σης ήταν 62,4% στον Καναδά και 60,1% 
στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάρτιο. Το 
ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο από το 
Φεβρουάριο του 2020 στον Καναδά, σε 
σύγκριση με πτώση 1,1 ποσοστιαίας μο-
νάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυ-

ναμικό, προσαρμοσμένο επίσης στις έν-
νοιες των ΗΠΑ, ήταν 65,2% στον Καναδά 
το Μάρτιο, μειωμένο κατά 0,3 ποσοστιαί-
ες μονάδες από το Φεβρουάριο του 2020. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό συμ-
μετοχής ήταν 62,4% και παρέμεινε κάτω 
από το ποσοστό του Φεβρουαρίου 2020 
κατά μία πλήρη ποσοστιαία μονάδα.
Το ποσοστό ανεργίας, προσαρμοσμένο 

στις έννοιες των ΗΠΑ, ήταν 4,3% στον 
Καναδά το Μάρτιο του 2022, 0,7 ποσο-
στιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (3,6%). Το ποσοστό 
στον Καναδά ήταν 0,4 ποσοστιαίες μονά-
δες χαμηλότερο από ό,τι το Φεβρουάριο 
του 2020, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 
ήταν ελάχιστη αλλαγή από το ποσοστό 
πριν από την πανδημία.

© Canada stats

ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑΣ | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ιστορικό χαμηλό  Σε ιστορικό χαμηλό  
το ποσοστό ανεργίας!το ποσοστό ανεργίας!

5,3% στον Καναδά | Στο Κεμπέκ  5,3% στον Καναδά | Στο Κεμπέκ  
το χαμηλότερο ποσοστό (4,1%)  το χαμηλότερο ποσοστό (4,1%)  

μεταξύ των Επαρχιών μεταξύ των Επαρχιών 
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Το Μόντρεαλ ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του 
ΥΦΕΞ Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη

Την πρώτη επίσκεψη γνωριμίας με την Ελληνική Ομο-
γένεια του Καναδά πραγματοποιεί από την Πέμπτη 7 

Απριλίου ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμό-
διος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέας Κατσα-
νιώτης, καλύπτοντας Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Κάλ-
γκαρι και Βανκούβερ, συνοδεία του διπλωματικού του 
ακολούθου Χριστόφορου Μαργαρίτη.

Της Ιουστίνης Φραγκούλη-Αργύρη

Στο Μόντρεαλ επισκέφθηκε τα ημερήσια ελληνικά σχο-
λεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, όπου εντυπωσιάσθηκε 
από τις γνώσεις των μαθητών περί την ελληνική γλώσσα 
και ιστορία. Μάλιστα δε, τα παιδιά του νηπιαγωγείου 
που διδάσκονται την εκμάθηση της αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσας, μέσω της μεθόδου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 
χρησιμοποίησαν αρχαίες ελληνικές λέξεις προκαλώντας 
την άφατη συγκίνηση τού ΥΦ.ΕΞ.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη συνέχεια, πραγματοποί-
ησε επίσημη επίσκεψη στα γραφεία της ΕΚΜΜ όπου 
έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ανδρέα Κριλή (φωτ.) και 
την ταμία Βούλα Νεοφώτιστου. Ο Υφυπουργός συνοδευ-
όταν από το Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου 
Χριστόδουλο Μαργαρίτη και το Γενικό Πρόξενο της Ελ-
λάδας στο Μόντρεαλ, Μιχάλη Γαβριηλίδη. Στη συνέχεια 
προστέθηκαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιάκωβος και 
οι πρώην Πρόεδροι της ΕΚΜΜ Νίκος Παγώνης και Γιάν-
νης Θεοδοσόπουλος, νυν πρόεδρος του Ελληνικού Κο-
γκρέσου του Κεμπέκ. 
Ο ΥΦ.ΕΞ. εντυπωσιάστηκε από τις εργασίες που είχαν 

ετοιμάσει για εκείνον οι μαθητές των τάξεων του σχολεί-
ου, ενώ αυθόρμητα στρώθηκε στο πάτωμα για να συνο-
μιλήσει από κοντά με τα πιτσιρίκια του σχολείου.
Το βράδυ της Παρασκευής 8/4, εκκλησιάσθηκε για τον 

Ακάθιστο ύμνο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
όπου τον υποδέχθηκε με θερμά λόγια ο Επίσκοπος Ζη-
νουπόλεως Ιάκωβος.
Το Σάββατο 9 Απριλίου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης είχε 

εποικοδομητική συνάντηση με παράγοντες της Ελληνι-
κής Ομογένειας, όπως τον πρόεδρο της ΕΚΜΜ Ανδρέα 
Κριλή, τον πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσου του Κε-
μπέκ, Γιάννη Θεοδοσόπουλο, μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, 
καθώς και με ελληνικής καταγωγής εκπροσώπους της 
πολιτικής και δημοτικής ζωής του τόπου.
Στη συνέντευξη Τύπου ο ΥΦ.ΕΞ. αναφέρθηκε στη μεγά-

λη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να νομοθετήσει 
την ψήφο των Αποδήμων στο εξωτερικό, με απόκλιση 
όμως, καθώς άλλες πολιτικές δυνάμεις προκάλεσαν ορι-
σμένους περιορισμούς στο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές όλοι οι εγ-
γεγραμμένοι στους καταλόγους Έλληνες ψηφοφόροι του 
εξωτερικού.

Σε ερώτηση πώς θα διανεμηθούν τα διαφημιστικά κον-
δύλια για την ψήφο των Αποδήμων, απάντησε ότι αυτό 
θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών σε διάφορες 
φάσεις, τονίζοντας πως οργανώνεται μια ψηφιακή πλατ-
φόρμα, προκειμένου να εγγραφούν επίσημα τα ομογε-
νειακά μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο ανάλογα με την 
ιστορία τους και την επιρροή τους στο κοινό, τονίζοντας 
ταυτόχρονα πως η κυβέρνηση έχει στόχο την έγκαιρη τα-
κτοποίηση ενός επί χρόνια εκκρεμούς ζητήματος.

Η επίσκεψη στο Μόντρεαλ έγινε σε θερμό κλίμα σε 
πλαίσιο συναντήσεων μόνο με θεσμικούς παράγοντες, 
χωρίς μεγάλη παμπαροικιακή συγκέντρωση. Την επό-
μενη μέρα ο Ανδρέας Κατσανιώτης μετέβη στην Οτάβα 
όπου έγινε δεκτός στον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου στην Ελληνική Κοινότητα της Οτάβας παρου-
σία του χριστεπώνυμου πλήθους. Εκεί παρακολούθησε 
αρχιερατική λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκό-
που Καναδά κ. Σωτηρίου και συλλειτουργούντος του 
αρχιερατικού προϊσταμένου π. Αλέξανδρου Μιχαλόπου-
λου. 
Ο ΥΦ.ΥΠΕΞ. κ. Κατσανιώτης, τον οποίο υποδέχθηκε η 

πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, Κωνσταντίνα Αθα-
νασιάδου, μίλησε στο λαό αναδεικνύοντας το ρόλο της 
Εκκλησίας στην Ελληνική Διασπορά, ενώ ακολούθησε 
δεξίωση προς τιμήν του στην πρεσβευτική κατοικία.

T. 450 934-8462
4367, boul. Notre-Dame Ouest, 
Chomedey, Laval

Καλή Καλή 
Ανάσταση Ανάσταση 
και και 

Καλό Καλό 
Πάσχα !Πάσχα !
Εκτός από τα εκλεκτά πιάτα μας, 
έχουμε νοστιμότατη μαγειρίτσα, 
ψητό αρνι και κοντοσούβλι.

Κλείστε τις παραγγελίες σας για το 
Πασχαλινό σας τραπέζι εγκαίρως.
Θα είμαστε κλειστά 
τη Κυριακή του Πάσχα. 
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Yiannis Hatzichristidis

Στη σωστή πλευρά της Ιστορίας
Σε μια στιγμή που τονίζεται σε όλους 

τους τόνους και με κάθε ευκαιρία από 
τα πιο υψηλά πολιτικά χείλη της χώρας 
μας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή 
πλευρά της Ιστορίας, επισκέφθηκε την πε-
ριοχή μας η Αμερικανίδα βοηθός υπουρ-
γός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ. Επι-
σκέφθηκε πρώτα την Τουρκία, στη συνέ-
χεια ήλθε στην Ελλάδα και τερμάτισε την 
επίσκεψή της στη μαρτυρική Κύπρο.

Σάββας Καλεντερίδης* 
© Newsbreak.gr

Όσον αφορά την επίσκεψη στην Τουρκία, 
η κ. Νούλαντ διέψευσε εκείνους στην Ελ-
λάδα που αφελώς περίμεναν, ότι οι ΗΠΑ 
θα τιμωρήσουν την Τουρκία για τη στά-
ση που τηρεί έναντι της Ρωσίας, αφού 
όχι μόνο δεν έχει επιβάλει κυρώσεις, όχι 
μόνο δεν έχει κλείσει τον εναέριο χώρο 
της στα ρωσικά αεροσκάφη, αλλά έχει κα-
λέσει επισήμως, διά στόματος του υπουρ-
γού Εξωτερικών κ. Τσαβούσογλου, τους 
Ρώσους ολιγάρχες να εμπιστευθούν στην 
Τουρκία τα λεφτά τους, τα σκάφη τους 
αλλά και τους εαυτούς και τις οικογένειές 
τους.

Η κ. Νούλαντ εξύμνησε τη σημασία που 
έχει η Τουρκία για το NATO και τις ΗΠΑ, 
ζητώντας περίπου παρακλητικά «ακόμη 
και αν η Τουρκία δε συμμετέχει στις κυ-
ρώσεις, δε θα πρέπει να επιτρέψει στη 
Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της 
για να αποφύγει τις κυρώσεις», γνωρίζο-
ντας πολύ καλά ότι η Τουρκία, που ζει τον 
αυτοκρατορικό της οίστρο, δεν πρόκειται 
να υπακούσει σε καμία παραίνεση, δε μι-
λάμε για εντολή, όπως γίνεται σε άλλες 
χώρες, των ΗΠΑ και του NATO που αντί-
κειται στα εθνικά της νέο-αυτοκρατορικά 
συμφέροντα.

Όμως, αντί για τιμωρητικά μέτρα, ακού-
σαμε την κ. Νούλαντ να προσφέρει στο 
«πιάτο» στην Τουρκία το φυσικό αέριο τής 
Ανατολικής Μεσογείου, που δεν της ανή-
κει, υπονοώντας ότι θα κατασκευαστεί 
αγωγός μέσω Τουρκίας, σε συνεργασία με 
το Ισραήλ.

Ο «φερετζές» αυτού του θερμού εν-
διαφέροντος της κας Νούλαντ, είναι η 
απεξάρτηση της Τουρκίας από το φυσι-
κό αέριο. Λες και δε γνωρίζει η Αμερι-
κανίδα πολιτικός ότι η Τουρκία, αν και 
δέχτηκε ασφυκτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ 
όταν αποφάσισε να κατασκευάσει τους 
αγωγούς Blue Stream Turkish Stream, δεν 
υποχώρησε και οι αγωγοί λειτουργούν, 
και το πιο πιθανό είναι να συνεχίσουν να 
λειτουργούν, παρά τις παραινέσεις…
Η κα Νούλαντ, ευρισκόμενη στην Τουρ-

κία, αφού είπε ότι θα χρειαστεί να γίνουν 
νέες ανακαλύψεις αερίου και νέοι αγωγοί 
στην Aνατολική Μεσόγειο, τόνισε ότι «εί-
μαστε βέβαιοι ότι είναι προς το συμφέρον 
μας να έχουμε ισχυρές σχέσεις μεταξύ 
Τουρκίας και Ισραήλ, τόσο εμπορικές όσο 
και ενεργειακές σχέσεις».

Μάλιστα στη συνέντευξή της στην εφη-
μερίδα Χουριέτ, είπε κάτι που αφορά την 
Κύπρο και την Ελλάδα. Είπε ότι «ένα από 
τα ζητήματα που έφερε ενώπιον μας αυ-
τός ο πόλεμος είναι, ότι πολλές χώρες που 
εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού 
φυσικού αερίου πρέπει να διαφοροποιή-
σουν τους πόρους τους και να το κάνουν 
γρήγορα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές δια-
φορετικές ευκαιρίες στην Aνατολική Με-
σόγειο, μερικές από τις οποίες θα αφο-
ρούν τους άμεσους γείτονές σας, θα χρει-
αστεί να γίνουν νέες ανακαλύψεις αερίου 
και νέοι αγωγοί. Θέλουμε να εργαστούμε 
σε αυτά τα ζητήματα και να βοηθήσουμε 
την Τουρκία να διαφοροποιήσει τους πό-
ρους της ειδικά έναντι του ρωσικού φυσι-
κού αερίου».
Ουσιαστικά, αντί να τιμωρηθεί η Τουρ-

κία, που δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρω-
σία, θα επιβραβευθεί και θα βοηθηθεί με 
έναν αγωγό που θα μεταφέρει φυσικό αέ-
ριο το οποίο θα εξορύσσετε από την Ανα-
τολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά το διαμεσολαβητικό ρόλο 
της Τουρκίας, η κ. Νούλαντ, μεταξύ άλλων 
είπε: «… οι προσπάθειες του προέδρου 
Ταγίπ Ερντογάν να φιλοξενήσει τις συνο-
μιλίες είναι θετικές. 

Γενικά, οι ειρηνευτικές συνομιλίες δι-
εξάγονται μετά την επίτευξη εκεχειρίας. 
Ωστόσο, η απροθυμία της Ρωσίας για 
κατάπαυση του πυρός ενισχύει την πιθα-
νότητα να μην υπάρξει αποτέλεσμα και 
λύση. Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι τα 
μέρη έρχονται στο τραπέζι και ανακοινώ-
νουν σε ποια θέματα μπορούν να συμφω-
νήσουν και σε ποια όχι. Ωστόσο, υπάρ-
χει μεγάλη απόσταση στις απόψεις των 
πλευρών αυτή τη στιγμή. Αυτό που όλοι 
θέλουμε να δούμε τώρα – και η Τουρκία 
το εύχεται έντονα – είναι η κατάπαυση 
του πυρός».

Όσον αφορά τις κυρώσεις, εκεί η κα 
Νούλαντ έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση στην 
Τουρκία, αφού στη συνάντησή της με τον 
κ. Καλίν, μεταξύ άλλων είπε: «Ακόμα κι αν 
δεν μπορεί να συμμετάσχει στις κυρώσεις, 
νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό για 
την Τουρκία να είναι πολύ προσεκτική για 
να μη μετατραπεί σε μια δεξαμενή βρώ-
μικου χρήματος των ολιγαρχών επιτρέπο-
ντάς τους να χρησιμοποιήσουν το έδαφός 
της για να αποφύγουν τις κυρώσεις. 

Βλέπω μια καλή κατανόηση από την Κυ-
βέρνηση σχετικά με αυτούς τους κινδύ-
νους».
Το κερασάκι στην τούρτα η κα Νούλαντ 

το έθεσε, όταν αποκάλεσε την Τουρκία 
«δημοκρατία», με τον π. πρόεδρο ενός 
κόμματος που έλαβε έξι εκατομμύρια ψή-
φους στη φυλακή, δεκάδες βουλευτές και 
δημάρχους του ιδίου κόμματος στη φυλα-
κή, δεκάδες δημοσιογράφους στη φυλα-
κή, δεκάδες χιλιάδες αντιφρονούντες στη 

φυλακή, με στρατό κατοχής στο Β. Ιράκ, τη 
Συρία και φυσικά την Κύπρο.
Αναφερόμενη στην ίδρυση στρατηγι-

κού μηχανισμού μεταξύ ΗΠΑ και Τουρ-
κίας, η Αμερικανίδα αξιωματούχος είπε 
ότι «το καλύτερο χαρακτηριστικό αυτού 
του νέου μηχανισμού είναι ότι παρέχει 
τη δυνατότητα συζήτησης όλων των θε-
μάτων σε μια ενιαία μορφή. Μπορούμε 
να μιλήσουμε για διμερείς σχέσεις, είτε 
πρόκειται για θέματα εμπορίου, ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε 
για περιφερειακά ζητήματα όπως το Να-
γκόρνο – Καραμπάχ, τη Συρία και την Ου-
κρανία. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι οι δημοκρατίες ενεργούν από κοινού, 
όπως οι αυταρχικές Κυβερνήσεις ενερ-
γούν από κοινού, μπορούμε επίσης να 
αντιμετωπίσουμε παγκόσμια ζητήματα με 
αυτή τη μορφή».

Η κα Νούλαντ προανήγγειλε αυτό που 
είδαμε να γίνεται με την επιστολή του 
αμερικανικού ΥΠΕΞ στο Κογκρέσο, με την 
οποία η κυβέρνηση Μπάιντεν ζητεί την 
πώληση εξελιγμένων F-16 στην Τουρκία. 
Η προαναγγελία έγινε ως εξής: «Είναι 
σε γνώση μας οι αναφορές για ανήθικη 
χρήση ρωσικών όπλων. Είμαι αισιόδοξη 
ότι θα συνεργαστούμε γι’ αυτό το ζήτη-
μα (S-400). Ξέρετε, η Τουρκία έχει επίσης 
επιθυμία να αγοράσει F-16 και μιλάμε και 
γι’ αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι 
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για θέματα 
ασφάλειας από όλες τις πλευρές».
Τα καλύτερα, σε ό,τι μας αφορά, η κα 

Νούλαντ τα άφησε στο τέλος. Γι’ αυτά 
όμως θα μιλήσουμε στο επόμενο άρθρο 
μας…
Μέχρι τότε, μείνετε στη σωστή πλευρά 

της Ιστορίας, όπως το 1955, που εξοντώ-
θηκε ο Ελληνισμός της Πόλης με χρημα-
τοδότηση των ΗΠΑ, όπως το 1964, που η 
Τουρκία απέλασε τους Έλληνες υπηκόους 
από την Πόλη, παραβιάζοντας τις Συμφω-
νίες Ελληνοτουρκικής Φιλίας, όπως έγινε 
το 1974, όταν η σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας έβαλε τον Αττίλα στην Κύπρο, όπου 
παραμένει μέχρι σήμερα, χωρίς να απαι-
τεί κανείς την επιβολή των ίδιων μέτρων 
που επιβάλλονται στο Ρώσο εισβολέα και 
στον Τούρκο εισβολέα. Μένουμε σταθερά 
προσδεμένοι στη σωστή πλευρά της Ιστο-
ρίας, μέχρι την επόμενη ανατάραξη στην 
Αν. Μεσόγειο, την Κύπρο και το Αιγαίο.

*Ο Σάββας Καλεντερίδης (Βέργη Σερ-
ρών, 1960) είναι Έλληνας αξιωματικός 
εν αποστρατεία, πρώην πράκτορας 
της ΕΥΠ και μετέπειτα συγγραφέας και 
γεωστρατηγικός αναλυτής

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε, στις 5 Απριλίου,  
την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ

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/%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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ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΠΕΚ σε ΕΕ: Οι κυρώσεις θα προκαλέσουν «ένα από 
τα χειρότερα σοκ» στην προσφορά πετρελαίου
Ο ΟΠΕΚ δήλωσε τη Δευτέρα 11 Απρι-

λίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι 
οι τρέχουσες και μελλοντικές κυρώσεις 
κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν ένα από τα χειρότερα σοκ 
στην προσφορά πετρελαίου και ότι θα 
ήταν αδύνατο να αντικατασταθούν αυ-
τές οι ποσότητες, υπονοώντας ότι δε θα 
αντλήσει μεγαλύτερες ποσότητες.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Βι-
έννη με εκπροσώπους του Οργανισμού 
Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών 
εν μέσω εκκλήσεων προς την ομάδα για 
να αυξήσει την παραγωγή και καθώς η ΕΕ 
εξετάζει πιθανές κυρώσεις στο ρωσικό 
πετρέλαιο.
«Θα μπορούσαμε δυνητικά να δούμε 

την απώλεια περισσότερων από 7 εκα-
τομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ρω-
σικών εξαγωγών πετρελαίου και άλλων 
υγρών, ως αποτέλεσμα των σημερινών 
και μελλοντικών κυρώσεων ή άλλων 
εθελοντικών ενεργειών», δήλωσε ο γε-
νικός γραμματέας του ΟΠΕΚ Μοχάμεντ 
Μπαρκίντο, σύμφωνα με αντίγραφο της 
ομιλίας του που είδε το Reuters.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες 

προοπτικές της ζήτησης, θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο να αντικατασταθεί μια απώ-
λεια ποσοτήτων αυτού του μεγέθους».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την 

έκκλησή της στη συνάντηση προς τις πε-
τρελαιοπαραγωγές χώρες, να εξετάσουν 
κατά πόσον μπορούν να αυξήσουν τις 
παραδόσεις για να συμβάλουν στην ψύξη 
των ανερχόμενων τιμών του πετρελαίου, 
σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Reuters.

Οι εκπρόσωποι της ΕΕ επεσήμαναν επί-
σης, ότι ο ΟΠΕΚ έχει την ευθύνη να δια-
σφαλίσει ισορροπημένες αγορές πετρε-
λαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος.
Ο ΟΠΕΚ έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις 

των Ηνωμένων Πολιτειών και του Διε-
θνούς Οργανισμού Ενέργειας να αντλή-
σουν περισσότερο αργό πετρέλαιο για να 
κατεβάσουν τις τιμές, οι οποίες μάλιστα 
έφτασαν σε υψηλό 14 ετών τον περασμέ-
νο μήνα, αφού η Ουάσιγκτον και οι Βρυ-
ξέλλες επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα 
μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Στη συνάντηση με τον ΟΠΕΚ, η ΕΕ δήλω-

σε ότι ο ΟΠΕΚ θα μπορούσε να παράσχει 
περισσότερη παραγωγή από την πλεονά-
ζουσα δυναμικότητά του, σύμφωνα με 
έγγραφο τού ΟΠΕΚ που είδε το Reuters.

Παρόλα αυτά, ο Μπαρκίντο δήλωσε 
ότι η εξαιρετικά ευμετάβλητη τρέχουσα 

αγορά ήταν αποτέλεσμα «μη θεμελιω-
δών παραγόντων» εκτός του ελέγχου του 
ΟΠΕΚ.
Ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αποτελείται από τον 

ΟΠΕΚ και άλλους παραγωγούς, συμπερι-
λαμβανομένης της Ρωσίας, θα αυξήσει 
την παραγωγή κατά περίπου 432.000 
βαρέλια ημερησίως το Μάιο, στο πλαί-
σιο της σταδιακής άρσης των περικοπών 
στην παραγωγή που έγιναν κατά τη διάρ-
κεια της χειρότερης ενεργειακής περιό-
δου λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η συνάντηση ΕΕ-ΟΠΕΚ το απόγευμα 
της Δευτέρας 11/4 ήταν η τελευταία στο 
πλαίσιο ενός διαλόγου που ξεκίνησε με-
ταξύ των δύο πλευρών το 2005.
Το ρωσικό πετρέλαιο έχει εξαιρεθεί 

μέχρι στιγμής από τις κυρώσεις της ΕΕ. 
Όμως, αφού το μπλοκ των 27 χωρών 
συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα 
να επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό άνθρα-
κα, ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι 
της ΕΕ αναμένουν ότι το πετρέλαιο θα 
είναι το επόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται 
προτάσεις για ένα εμπάργκο πετρελαίου 
στη Ρωσία, δήλωσαν τη Δευτέρα 11/4 οι 
υπουργοί Εξωτερικών της Ιρλανδίας, της 
Λιθουανίας και των Κάτω Χωρών, κατά 
τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερι-
κών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, αν και δεν 
υπήρξε συμφωνία για την απαγόρευση 
του ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμέ-

νες Πολιτείες, οι οποίες εξαρτώνται λι-
γότερο από τις ρωσικές προμήθειες, σε 
σχέση με την Ευρώπη, έχουν ήδη απαγο-
ρεύσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.
Οι χώρες της ΕΕ είναι διχασμένες ως 

προς το αν θα ακολουθήσουν το παρά-
δειγμά τους, δεδομένης της μεγαλύτερης 
εξάρτησής τους και της πιθανότητας η κί-
νηση αυτή να ανεβάσει τις ήδη υψηλές 
τιμές ενέργειας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ αναμένει ότι η χρήση πετρελαίου 
θα μειωθεί κατά 30% έως το 2030, από 

τα επίπεδα του 2015, στο πλαίσιο των 
σχεδιαζόμενων πολιτικών της για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής – αν 
και βραχυπρόθεσμα, ένα εμπάργκο θα 
προκαλούσε μια ταχεία αντικατάσταση 
του ρωσικού πετρελαίου με εναλλακτικές 
προμήθειες.

© EURACTIV.com  
[με πληροφορίες από Reuters] 
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• Industrial

EExxtteerrmmiinnaattiinngg  
SSeerrvviiccee  IInncc..

Serving 
the 

community 
for over 
50 

years
C550279
Membre of  
Canadian Association

www.sdextermination.com

Why suffer  
with infestation!infestation!

DON’T WAIT LAST MINUTE!
PLAN AHEAD!

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

https://www.euractiv.gr/content_providers/euractiv-com-with-reuters/
https://www.euractiv.gr/content_providers/euractiv-com-with-reuters/
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Υγεία και Διατροφή
Ποια είναι η ιδανικότερη ώρα  
της ημέρας για να γυμναστούμε;
Η καλύτερη ώρα της ημέρας για να γυμναστείτε είναι η ώρα που λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Οι έρευνες συνεχώς αλλάζουν 

την κυρίαρχη άποψή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα και τα οφέλη είναι πολλά τόσο το πρωί, όσο και αργότερα μέσα στη μέρα.
Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική προτίμηση και ο τρόπος ζωής. Το εξυπνότερο που έχετε να κάνετε είναι 

να επιλέξετε μια ώρα της ημέρας που θα σας βοηθήσει να κάνετε τη γυμναστική ένα αναπόσπαστο μέρος της ρουτίνας σας. 
Και παρακάτω εξηγείται ο λόγος γι’ αυτή τη συμβουλή:

ΟΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΑΣ
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί, γιατί κάποιοι από εμάς είναι πρωινοί τύποι, ενώ άλλοι δεν είναι; Αυτό έχει να κάνει περισσό-

τερο με το εσωτερικό ρολόι του σώματός σας ή αλλιώς τον κιρκάδιο ρυθμό σας.
Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι ο ημερήσιος κύκλος ύπνου και εγρήγορσης. Είναι ο κύκλος που ρυθμίζει τις σωματικές, 

πνευματικές και συμπεριφορικές αλλαγές στη διάρκεια ενός 24ώρου. Η θερμοκρασία του σώματος, η αρτηριακή πίεση 
και ο μεταβολισμός, είναι κάποιες από τις φυσιολογικές διαδικασίες που μπορούν να επηρεαστούν από το εσωτερικό 
ρολόι του σώματος.
Αυτοί οι ρυθμοί ανταποκρίνονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και μπορούν να ρυθμιστούν και να επαναρρυθμι-

στούν. Οι αλλαγές στο περιβάλλον που μπορούν να επηρεάσουν τον κιρκάδιο ρυθμό περιλαμβάνουν τη φωτεινότη-
τα και το σκοτάδι, τις θερμοκρασίες, το τεχνητό φως, τη χρήση ξυπνητηριού, τις ώρες που γευματίζετε και την ώρα 
που γυμνάζεστε. Το προσωπικό σας ρολόι μπορεί να επηρεάσει την ώρα της ημέρας που προτιμάτε να γυμνάζεστε. 
Τι είστε λοιπόν; Πρωινός ή νυχτερινός τύπος;

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ…
Δε χρειάζεται επιστήμη εδώ. Είναι καλύτερα να γυμνάζεστε πριν τις 12 το μεσημέρι. Οι έρευνες υποστηρίζουν 

ότι όσοι γυμνάζονται το πρωί τείνουν να ακολουθούν πιο πιστά τη ρουτίνα γυμναστικής τους. Η ιδέα είναι ότι θα 
γυμναστείτε πριν σας αποσπάσουν την προσοχή οι εργασίες και ευθύνες της ημέρας. Όσοι γυμνάζονται νωρίτερα 
μέσα στη μέρα ισχυρίζονται ότι μπορούν γενικά να διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο τους και να νιώθουν περισ-
σότερη ενέργεια μέσα στη μέρα. Αν γυμνάζεστε το πρωί, βεβαιωθείτε ότι κάνετε και την απαραίτητη προθέρμανση, 
ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία του οργανισμού σας και να ζεσταθούν οι μύες σας.
Κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να γυμναστούν το πρωί λόγω ζαλάδας, κόπωσης ή αδυναμίας, επειδή έχουν 

άδειο στομάχι. Αν νιώθετε κάτι τέτοιο, καταναλώστε ένα μικρό σνακ, όπως μια μπανάνα ή ένα γιαούρτι πριν τη γυ-
μναστική.

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΒΡΑΔΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ…
Η απογευματινή ή βραδινή γυμναστική, είναι ο ιδανικότερος τρόπος να εκτονωθείτε. Ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν 

ότι η απογευματινή ή βραδινή γυμναστική είναι πιο παραγωγική και τους βοηθά να ανακουφίσουν το στρες της μέρας. 
Γι’ αυτούς τους τύπους, το πρωί δεν είναι και η ιδανικότερη ώρα, επειδή, όταν ξυπνούν οι μύες είναι πιο άκαμπτοι και 
το σάκχαρο στο αίμα χαμηλό.
Η απογευματινή γυμναστική μπορεί να σας ταιριάζει περισσότερο, επειδή είστε σε μεγαλύτερη εγρήγορση, η θερμο-

κρασία σας είναι μεγαλύτερη και οι μύες πιο ευέλικτοι και ζεστοί. Έχετε επίσης το επιπλέον όφελος τού να έχετε ήδη 
φάει, οπότε έχετε ήδη πάρει ενέργεια από εκεί.
Είτε ασκήστε για να χάσετε βάρος, να ανακουφιστείτε από το στρες ή για άλλα οφέλη στην υγεία σας, είναι σημαντικό 

να εμείνετε στο στόχο σας. Προγραμματίστε την ώρα της γυμναστικής βασισμένοι σε αυτό που λειτουργεί καλύτερα 
για εσάς. Το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού σας θα επαναρρυθμιστεί και οι συνήθειες του ύπνου και των γευμάτων 
θα αλλάξουν.

© enallaktikidrasi.com

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 18 avril au dimanche 24 avril 2022 · from monday april 18th to sunday april 24th 2022

CÔTELETTESCÔTELETTES
D’AGNEAU D’AGNEAU 
MARINÉESMARINÉES

Marinated Lamb Marinated Lamb 
ChopsChops

28.64/kg28.64/kg

PAINS PITA ALEXAKISPAINS PITA ALEXAKIS
Pita BreadsPita Breads

750g750g

TARAMOSALATATARAMOSALATAOLIVES KALAMATA OLIVES KALAMATA 
COLOSSALESCOLOSSALES

7.69/kg7.69/kgGRÈCE

GRÈCE

SAUCISSES GRECQUES SAUCISSES GRECQUES 
LOUKANIKALOUKANIKA

Greek SausagesGreek Sausages
17.61/kg17.61/kg

CUISSES DE POULET FRAISCUISSES DE POULET FRAIS
Fresh Chicken LegsFresh Chicken Legs

4.39/kg4.39/kg

LÉGUMINEUSES LÉGUMINEUSES 
BIOLOGIQUES ILIOSBIOLOGIQUES ILIOS

Organic LegumesOrganic Legumes
398ml398ml

CRÈME GLACÉE CRÈME GLACÉE 
CHAPMAN’S CHAPMAN’S 

COLLECTIONCOLLECTION
Ice CreamIce Cream

8x55ml8x55ml

JUS D’ORANGE (SANS PULPE, AVEC JUS D’ORANGE (SANS PULPE, AVEC 
PULPE OU PROBIO) OASISPULPE OU PROBIO) OASIS
Orange JuiceOrange Juice
1.5L1.5L

*Limite 4 par client*Limite 4 par client

GROS OEUFS NUTRI-OEUFGROS OEUFS NUTRI-OEUF
Large EggsLarge Eggs
DzDz

CREVETTES CRUES CREVETTES CRUES 
DÉCORTICAGE DÉCORTICAGE 

ÉCLAIRÉCLAIR
Ez Peel ShrimpsEz Peel Shrimps

31/4031/40

SAC DE 2LB

CÔTELETTES DE CÔTELETTES DE 
LONGE DE PORC FRAIS LONGE DE PORC FRAIS 

DÉSOSSÉESDÉSOSSÉES
Fresh Boneless Pork Loin Fresh Boneless Pork Loin 

ChopsChops
6.59/kg6.59/kg

FROMAGE FETA AFFINÉ EN BARILFROMAGE FETA AFFINÉ EN BARIL
CheeseCheese
15.41/kg15.41/kg

CONCOMBRES ANGLAISCONCOMBRES ANGLAIS
English CucumbersEnglish Cucumbers

CLÉMENTINESCLÉMENTINES
ClementinesClementines

4lb4lb

TOMATES DE SERRETOMATES DE SERRE
Hothouse TomatoesHothouse Tomatoes

2.18/kg2.18/kg

RAISINS ROUGES SANS PÉPINSRAISINS ROUGES SANS PÉPINS
Red Seedless GrapesRed Seedless Grapes

3.06/kg3.06/kg
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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Επιστήμονες στη Βρετανία αναπρο-
γραμμάτισαν και ξανάνιωσαν τα 

κύτταρα του δέρματος μιας 53χρονης 
γυναίκας, έτσι ώστε όχι μόνο να μοιά-
ζουν αλλά και να συμπεριφέρονται όπως 
εκείνα μιας 23χρονης, γυρίζοντας κατά 
κάποιο τρόπο το βιολογικό ρολόι 30 χρό-
νια πίσω! Αισιοδοξούν μάλιστα ότι στο 
μέλλον θα καταφέρουν να κάνουν κάτι 
ανάλογο και με άλλους ιστούς του σώ-
ματος, όπως μύες, ήπαρ και κύτταρα του 
αίματος.
Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη αντι-

γηραντικών θεραπειών για παθήσεις 
που εξαρτώνται σημαντικά από την ηλι-
κία, όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, 
οι νευρολογικές διαταραχές κ.ά. Μερικοί 
οραματίζονται ένα «ελιξίριο» νεότητας 
με τη μορφή αντιγηραντικού χαπιού που 
θα ξανανιώνει όλο το σώμα – κάτι που 

ασφαλώς απέχει πολύ ακόμη από το να 
γίνει πραγματικότητα (αν γίνει ποτέ).
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου 

Babraham του Πανεπιστημίου του Κέ-
ιμπριτζ, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Γουλφ Ρέικ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό eLife, εξέ-
φρασαν την ελπίδα ότι η τεχνική κάποια 
μέρα θα αξιοποιηθεί για να μένουν οι 
άνθρωποι υγιείς όσο γίνεται περισσότε-
ρο χρόνο, έτσι ώστε η ολοένα μεγαλύτε-
ρη επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής 
να συνδυάζεται και με πιο υγιή ζωή.
Πάντως, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε 

αρχικό στάδιο, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, και πολλά εμπόδια πρέπει να 
υπερπηδηθούν (μεταξύ άλλων η μέθο-
δος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου), προ-
κειμένου η τεχνολογία να βγει από το 
εργαστήριο και να αξιοποιηθεί κλινικά 

με ασφάλεια. Όμως η νέα μελέτη δείχνει 
ότι κατ’ αρχήν είναι εφικτή η αναζωογό-
νηση των κυττάρων.
«Θυμάμαι τη μέρα που πήρα τα απο-

τελέσματα και δεν πίστευα ότι πράγματι 
μερικά κύτταρα ήταν 30 χρόνια νεότερα 
από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ήταν μια 
συναρπαστική μέρα», δήλωσε ο Ρέικ. 
Όπως είπε, μια από τις πρώτες εφαρ-

μογές αναμένεται να είναι η ανάπτυξη 
φαρμάκων που θα ξανανιώνουν το δέρ-
μα των ηλικιωμένων, ιδίως όσων έχουν 
υποστεί βλάβες λόγω καψίματος ή κοψί-
ματος. Άλλοι επιστήμονες, όπως ο κα-
θηγητής Ρόμπιν Λόβελ-Μπατζ του Ινστι-
τούτου Κρικ του Λονδίνου, σύμφωνα με 
το BBC, είναι πιο επιφυλακτικοί, θεωρώ-
ντας ότι τα εμπόδια μέχρι ακόμη και την 
πιο απλή πρακτική ιατρική εφαρμογή δε 
θα είναι καθόλου αμελητέα.

Η αναστροφή της γήρανσης είναι μια 
τεράστια επιστημονική πρόκληση για το 
ευρύτερο πεδίο της αναγεννητικής βιο-
λογίας και ιατρικής – και ένα «χρυσωρυ-
χείο» για όποιον το πετύχει πρώτος. 
Ήδη αρκετοί ερευνητές από αυτούς 

που εργάστηκαν στην έρευνα του βρε-
τανικού Ινστιτούτου Babraham, έφυγαν 
για τις ΗΠΑ, προκειμένου να εργαστούν 
για λογαριασμό της νέας εταιρείας Altos 
Labs της Σίλικον Βάλεϊ στην Καλιφόρνια. 
Η φιλόδοξη εταιρεία έχει χρηματοδο-

τηθεί με 2,2 δισεκατομμύρια λίρες από 
πλούσιους επενδυτές και έχει εντάξει 
αρκετούς Νομπελίστες στο δυναμικό 
της, με απώτερο στόχο να «φρενάρει» 
τη γήρανση και τις ασθένειες που τη συ-
νοδεύουν.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για πολλούς στην αρχή ίσως να έμοια-
ζε σαν παραμύθι ή σαν πόθος. Το 

Πριγκηπάτο της Seborga συγκεντρώνει 
τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και τις 
προτιμήσεις χιλιάδων τουριστών. 
H μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής πόλη 

5 μόλις τετραγωνικών χιλιομέτρων, ρι-
ζωμένη σε μια γωνιά της ιταλικής περι-
φέρειας Liguria, την Imperia, διεκδικεί 
τη θέση της στην Ευρώπη ως αυτόνομο 
κράτος και μάχεται για την αναγνώριση 
της εθνικής και εδαφικής της ανεξαρτη-
σίας.
Στα βορειοδυτικά της ιταλικής Ριβιέ-

ρας, στα σύνορα με τη Γαλλία, μια πολί-
χνη 300 περίπου κατοίκων, ξυπνά μνή-
μες αλλοτινών εποχών, φέρνοντας στο 
νου ιστορίες με ιππότες και δεσποσύνες, 

αλλά και κατακερματισμένες πόλεις – 
κράτη εντός της Γηραιάς Ηπείρου. 
Με μονάρχη, νόμισμα, σημαία και πε-

ρισσή αισιοδοξία, η Seborga δίνει αγώνα 
αυτοπροσδιορισμού, η σύγχρονη μορφή 
του οποίου ξεκινά από το 1960.
Οι λιγοστοί της κάτοικοι δηλώνουν υπε-

ρήφανοι υποταγή στην αιρετή τους Πρι-
γκίπισσα Νίνα (φωτ.) – κάθε επτά χρό-
νια αναδεικνύεται από τις κάλπες ο/η 
κάτοικος του παλατιού – και προσβλέ-
πουν στο αδιανόητο: στην επαναχάραξη 
των συνόρων στο μαλακό υπογάστριο 
της Ευρώπης. Απέναντι από την ειδυλλι-
ακή Seborga στέκεται το Πριγκιπάτο του 
Μονακό, όπου κατοικούσε και η Γερμα-
νίδα αυτής εξοχότης Νίνα. Πριν από 15 
χρόνια, η νυν πριγκίπισσα και ο πρώην 

σύζυγός της επισκέφτηκαν τη μικρή 
πόλη και μαγεύτηκαν. 
Τα περί ανεξαρτητοποίησης ακούστη-

καν αρχικά σαν αστείο, σαν ένας θρύλος 
που διατηρείται με στόχο την προσέλκυ-
ση τουριστών.
Εξάλλου, οι ανθοκαλλιέργειες και η πα-

ραγωγή ελαιόλαδου ήταν μέχρι πρότινος 
οι βασικοί πυλώνες της τοπικής οικονο-
μίας, που διαθέτει μέχρι και νόμισμα 
(Luigino). 
Μια τόνωση της τουριστικής βιομηχανί-

ας, ακόμη και αν βασίζεται σε ένα ρομα-
ντικό παραμύθι με παλάτια, άμαξες και 
πρίγκιπες, είναι ευπρόσδεκτη.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι οι προσδο-

κίες όσων επιθυμούν την εγκαθίδρυση 
ενός ανεξάρτητου και αυτοδύναμου Πρι-

γκηπάτου της Seborga έχουν πέσει προς 
ώρας στο κενό, προσκρούοντας στην 
απορριπτική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
συντασσόμενου ουσιαστικά με το Συ-
νταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας.
Ωστόσο, οι κάτοικοι δε σταματούν να 

ονειρεύονται, ανατρέχοντας στην ιστο-
ρία της πόλης τους στο πέρασμα των 
αιώνων και στο αυτονοήτως αναφαίρε-
το -όπως το αντιλαμβάνονται- δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιο-
ρισμού. 
Ο αγώνας γι αυτούς συνεχίζεται παντί 

τρόπω, ακόμη και «κάτω από τη σκιά» 
(sub umbra sedi), όπως είναι το μότο της 
Seborga, απολαμβάνοντας τον παράδει-
σο που τους προσφέρει η πατρίδα τους.

Επιστήμονες πέτυχαν  
αναστροφή γήρανσης!
Το δέρμα 53χρονης γύρισε… 30 χρόνια πίσω

Seborga: Το χωριό της Ιταλίας που Seborga: Το χωριό της Ιταλίας που 
θέλει να γίνει ανεξάρτητο κράτοςθέλει να γίνει ανεξάρτητο κράτος

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
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Ομοσπονδιακή χείρα βοηθείας  
στους Κεμπεκιώτες μικρομεσαίους  
Ενίσχυση της οικονομίας του Κεμπέκ με επέκταση χαμηλότερου  
φορολογικού συντελεστή για περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Στην πόλη του Κεμπέκ, οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο 

επίκεντρο της οικονομίας μας. Ο προϋ-
πολογισμός του 2022 αντιμετωπίζει τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτές οι 
επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να ανα-
πτυχθούν και να δημιουργήσουν καλές 
θέσεις εργασίας στη μεσαία τάξη.

Στις 12 Απριλίου, ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Steven 
Guilbeault (φωτ.), τόνισε σημαντικά νέα 
μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης στον 
προϋπολογισμό του 2022, που θα βοη-
θήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις σε όλη την επαρχία και ολόκληρη τη 
χώρα να αναπτυχθούν και να επενδύσουν 
εκ νέου στη δική τους επιτυχία. Ο υπουρ-
γός Guilbeault έκανε την ανακοίνωση στο 
Grand Marché de Québec, όπου δρουν 
δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
του Κεμπέκ.

Ο προϋπολογισμός του 2022 προτείνει 
την αύξηση του ορίου κεφαλαίου για το 
χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή μι-
κρών επιχειρήσεων κατά 9%, από 15 εκα-
τομμύρια δολάρια σε 50 εκατομμύρια δο-
λάρια, πριν ξεκινήσει ο φορολογικός συ-
ντελεστής 15%. Αυτή η σημαντική αλλαγή 
θα επιτρέψει σε περισσότερες μεσαίες 
καναδικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν 
από την έκπτωση μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Θα αυξήσει επίσης το ποσό του 
επιλέξιμου ενεργού επιχειρηματικού ει-

σοδήματος που μπορεί να είναι επιλέξιμο 
για την έκπτωση.
Αυτό θα αποφέρει εκτιμώμενη εξοικονό-

μηση φόρων 660 εκατομμυρίων δολαρίων 
σε ολόκληρο τον Καναδά κατά την περίο-
δο 2022–2023 έως 2026–2027, η οποία 
μπορεί να επανεπενδυθεί για την ανά-
πτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανα-
κοίνωση, ο προϋπολογισμός του 2022 θα 
διευκολύνει τις καναδικές επιχειρήσεις να 
καινοτομήσουν και να γίνουν παγκόσμιοι 
ηγέτες στους κλάδους που θα αναπτύξουν 
την οικονομία του Καναδά, δημιουργώ-
ντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Κε-

μπέκ είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας 
μας. Ο προϋπολογισμός 2022 επενδύει σε 
ανθρώπους και επιχειρήσεις, στην πράσι-
νη μετάβαση και στην καινοτομία και την 
παραγωγικότητα. Επεκτείνοντας το χα-
μηλότερο φορολογικό συντελεστή για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλ-
λουμε στη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
Καναδά, τώρα και για τις επόμενες δεκαε-
τίες», είπε ο Steven Guilbeault, Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα πάντα με κυβερνητικά στοι-

χεία, οι μικρές επιχειρήσεις επωφελού-
νται επί του παρόντος από μειωμένο ομο-
σπονδιακό φορολογικό συντελεστή 9% 
στο πρώτο τους φορολογητέο εισόδημα 
ύψους 500.000$, σε σύγκριση με ένα γε-
νικό ομοσπονδιακό εταιρικό φορολογικό 
συντελεστή 15%. Μια επιχείρηση δεν έχει 
πλέον πρόσβαση σε αυτό το χαμηλότερο 
επιτόκιο, όταν το επίπεδο του κεφαλαίου 
που απασχολείται στον Καναδά φτάσει 

τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η 
σταδιακή κατάργηση της πρόσβασης στο 
χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή πολύ 
γρήγορα – και στη συνέχεια η απαίτηση 
από μια μικρή επιχείρηση να πληρώσει 
περισσότερους φόρους – μπορεί να απο-
θαρρύνει ορισμένες επιχειρήσεις από το 
να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Αυτή τη στιγμή, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις ήδη βοηθιούνται να επεν-
δύσουν σε νέες τεχνολογίες και κεφαλαι-
ουχικά έργα, επιτρέποντας την άμεση δα-
πάνη έως και 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων 
επιλέξιμων επενδύσεων, αρχής γενομέ-
νης από το 2021.

Προς υποστήριξη της οικονομικής ανά-
πτυξης, ο προϋπολογισμός 2022 προτεί-
νει επίσης δρομολόγηση ενός παγκόσμιου 
κορυφαίου Ταμείου Ανάπτυξης του Κανα-
δά που θα αντιστοιχούσε κάθε $1 με $3 
από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και 
θα συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών 
οικονομικών στόχων, όπως η μείωση των 
εκπομπών και η συμβολή στην επίτευξη 
των κλιματικών στόχων του Καναδά, τη 
διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας 
και την ενίσχυση των εξαγωγών του Κανα-
δά, επενδύοντας στην ανάπτυξη βιομη-
χανιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 
νέων τεχνολογιών σε νέους και παραδοσι-
ακούς τομείς, καθώς και την υποστήριξη 
της αναδιάρθρωσης κρίσιμων αλυσίδων 
εφοδιασμού σε τομείς σημαντικούς για τη 
μελλοντική ευημερία του Καναδά.
Προς υποστήριξη της οικονομικής ανά-

πτυξης, ο Προϋπολογισμός 2022 προτείνει 
επίσης τη δημιουργία ενός νέου Καναδι-

κού Οργανισμού Καινοτομίας και Επενδύ-
σεων με 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δι-
άστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από 
το 2022–23, για την υποστήριξη των αρχι-
κών του λειτουργιών. Αυτός ο Οργανισμός 
θα συνεργαστεί με νέες και καθιερωμένες 
καναδικές επιχειρήσεις, για να τις βοηθή-
σει να κάνουν τις σωστές επενδύσεις για 
να καινοτομήσουν, να αναπτυχθούν, να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να 
είναι ανταγωνιστικές στη μεταβαλλόμενη 
παγκόσμια οικονομία.

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι 
έρευνες πολλών επιστημόνων ανά τον 

κόσμο, προκειμένου να καταλήξουν σε 
ένα ασφαλές συμπέρασμα και να εξηγή-
σουν το λόγο, για τον οποίο κάποιοι άν-
θρωποι δεν προσβάλλονται καθόλου από 
το νέο κορωνοϊό, ή εάν προσβληθούν δεν 
αναπτύσσουν σοβαρή λοίμωξη. 

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης 
© zougla.gr

Την ίδια ώρα, νέες μελέτες που έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας ενισχύουν 
όλο και περισσότερο την υπόθεση, ότι 
στους «άτρωτους» ή «άνοσους» μπορεί 
να κρύβεται το νέο υπέρ-όπλο κατά του 
Covid-19. 
Δηλαδή, η ανάπτυξη ενός νέου υπέρ-

φαρμάκου ή μιας αποτελεσματικότερης 
θεραπείας, που δε θα έχει καμία σχέση 
με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Κι 
όλα αυτά, την ώρα που ο νέος κορωνοϊός 
εξασθενεί και τείνει να καταστεί ενδημι-
κός. 
Από την αρχή της πανδημίας δεν ήταν 

εύκολο να πιστέψει ο κόσμος, πως μπο-
ρεί να υπάρχουν άνθρωποι που να μην 
κολλούν κορωνοϊό και ίσως ακόμα και σή-
μερα να ακούγεται περίεργο. Είναι όμως 
κάτι που ισχύει και δεν αμφισβητείται. 

Όσον αφορά στον αριθμό αυτών των 
ανθρώπων ανά την υφήλιο, είναι ακόμα 
άγνωστος, διότι η επιστημονική κοινότη-
τα μπορεί να γνωρίζει μόνο εκείνους που 
λαμβάνουν μέρος σε μελέτες. 
Πριν από μερικές ημέρες μία ακόμα 

έρευνα, που ολοκληρώθηκε από διακε-
κριμένους Ιταλούς επιστήμονες, ήρθε να 
ταράξει τα νερά. Ερευνητές από το Ιατρι-
κό Ερευνητικό Ινστιτούτο «Humanitas» 
και το Νοσοκομείο «San Raffaele» του 
Μιλάνου (φωτ. πάνω δεξιά) ανακάλυψαν 
πως υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό 
ένα «αόρατο φράγμα» που προστατεύ-
ει από τον Covid-19 και τις παραλλαγές 
του, το οποίο αποτελείται από ορισμέ-
να «φυσικά αντισώματα» που υπάρχουν 
στο σώμα από τη γέννησή μας. Με απλά 
λόγια, ένας μηχανισμός που λέει «STOP» 
στον ιό και στις έως τώρα μεταλλάξεις του, 
που προφανώς ή δεν τον έχουν όλοι ή δε 
λειτουργεί σωστά σε όλους.
«Eίναι σαφές πια ότι δεν αρρωσταίνουν 

όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή 
με τον κορωνοϊό, και εάν κάποιοι αρρω-
σταίνουν, δεν αρρωσταίνουν όλοι σοβα-
ρά. Στην αρχή ξέραμε ότι αυτό εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, 
ο τρόπος ζωής (κάπνισμα και παχυσαρκία) 
και το φύλο. Ωστόσο, αναρωτηθήκαμε εάν 
υπήρχε κάποιο γενετικό στοιχείο και ποιος 
ήταν ο ρόλος της πρώτης γραμμής άμυνας 
που ονομάζουμε «έμφυτη ανοσία». 
Βρήκαμε ότι τα μόρια της πρώτης γραμ-

μής άμυνας, που είναι μερικά από τα εκ 
γενετής αντισώματα, έχουν μεγάλη ση-
μασία. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι 
ένα μόριο πρωτεΐνης που ονομάζεται 
Mannose Binding Lectin (MBL – λεκτίνη) 
αναγνωρίζει όλες τις παραλλαγές και ανα-
στέλλει τον ιό. 

Η σημασία αυτού του μορίου στην πρώ-
τη γραμμή άμυνας καταδεικνύεται από το 
ότι οι γενετικές παραλλαγές του MBL σχε-
τίζονται με περισσότερο ή λιγότερο σο-
βαρή ασθένεια από Covid», λέει σε συνέ-
ντευξή του στο zougla.gr o επιστημονικός 
διευθυντής του Ιατρικού Ερευνητικού 
Ινστιτούτου «Humanitas» στο Μιλάνο, 
καθηγητής Παθολογίας και ανοσολόγος, 
Αλμπέρτο Μαντοβάνι (φωτ. πάνω αρι-
στερά).
«Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

έχουν πλέον δημοσιευθεί σε έγκριτο πε-
ριοδικό και πρόκειται για εργασία δύο 
ετών από μια διεπιστημονική και διεθνή 
ομάδα», προσθέτει. Υπενθυμίζεται, πως 
το φαινόμενο ότι ορισμένοι άνθρωποι 
διαθέτουν φυσική ανοσία στον κορωνοϊό, 
δηλαδή δεν κολλάνε όσο και να εκτεθούν 
σε ιϊκό φορτίο, άρχισε να γίνεται ευρέως 
γνωστό τον Απρίλιο του 2021, και μάλιστα 
τότε το zougla.gr είχε αποκαλύψει πως οι 
Ιταλοί, με επικεφαλής τον καθηγητή Γενε-
τικής στο Πανεπιστήμιο «Τορ Βεργκάτα» 
της Ρώμης, Τζιουζέπε Νοβέλι, είχαν κατα-
λήξει ήδη στα πρώτα συμπεράσματα σε 
συνεργασία και με άλλα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ανά τον κόσμο.

 Έρευνες για τον ίδιο λόγο γίνονται και 
στην Ελλάδα, υπό τον ανοσολόγο Ευάγ-
γελο Ανδρεάκο του Ιδρύματος Ιατροβιο-
λογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 
ο οποίος έχει παραχωρήσει συνέντευξη 
στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα.

Πολλοί επιστήμονες που συμμετέχουν 
σε αυτή την προσπάθεια πιστεύουν, πως 
το μυστικό των «άνοσων» ή των «άτρω-
των» θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων 
αποτελεσματικότερων φαρμάκων κατά 
του Covid και, φυσικά, κάποια στιγμή στην 
ολοκληρωτική θεραπεία. Επίσης, στο να 
ανακαλύψουν τους απαραίτητους δείκτες 
για τη μέτρηση της σοβαρότητας της νό-
σου.

Έτσι, λοιπόν, τώρα οι Ιταλοί ανακάλυ-
ψαν ένα μόριο πρωτεΐνης, τη λεκτίνη 
(ΜΒL), που δεσμεύει τη μαννόζη, όπως 
αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό «Nature Immunology». 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν τύπο 
μηχανισμού που αποτρέπει τη μόλυνση. 
Μόρια πρωτεΐνης που επιτίθενται στον ιό 
σα να ήταν πραγματικά αντισώματα. 

Πρόκειται, ωστόσο, για φυσικά αντισώ-
ματα που υπάρχουν ήδη στο σώμα μας.

«ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΟΒΑΡΗΣ  

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ COVID»
«Το MBL είναι ένα μικρό λιθαράκι που 

έχουμε προσθέσει στην προσπάθεια στην 
οποία συμμετέχουμε για τον προσδιορι-
σμό του γενετικού παράγοντα κινδύνου 
στον Covid-19. Προηγούμενη έρευνα που 
έγινε από πολλές επιστημονικές ομάδες 
σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομέ-
νης της δικής μας, έχει εντοπίσει πολλά 
γονίδια που σχετίζονται με τον κίνδυνο 
σοβαρής ασθένειας από Covid. Ένα ση-
μαντικό μέρος της εργασίας αυτής δημο-
σιεύτηκε στο Nature στα τέλη του περα-
σμένου έτους και είναι αποτέλεσμα της 
προσπάθειας 3.800 ερευνητών σε όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
του Humanitas. Υπολογίζεται ότι μέχρι 
στιγμής έχουμε εντοπίσει μόνο το 10% 
του γενετικών παραγόντων κινδύνου ανά-
πτυξης σοβαρής νόσου. Γενετικές μελέτες 
δείχνουν πάντως ότι η έμφυτη ανοσία, η 
πρώτη γραμμή άμυνας, παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στην αντίσταση στον Cοvid-19, 
όπως ισχύει για όλα τα παθογόνα», διευ-
κρινίζει ο διακεκριμένος Ιταλός επιστήμο-
νας.
«Είμαστε σε απόλυτη αρμονία με τον κα-

θηγητή Νοβέλι. Η γενετική ως παράγοντας 
κινδύνου σοβαρής ασθένειας είναι πολύ-
πλοκη και έχουμε να κάνουμε με πολλά 
γονίδια (τουλάχιστον 19) που βρίσκονται 
σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Με τη 
μελέτη μας προσθέσαμε ένα ακόμα. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι όσον αφο-
ρά στον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης από 
Covid-19, εξαρτάται επίσης από την ηλι-
κία και το φύλο, αλλά και από τον τρόπο 
ζωής: το κάπνισμα και την παχυσαρκία», 
τονίζει.

Σε ερώτηση για το εάν ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός που ανακάλυψαν τώρα, μπο-
ρεί να αντισταθεί σε όλες τις μελλοντικές 
μεταλλάξεις, απαντά: «Το μόριο MBL ανα-
γνωρίζει και αναστέλλει όλες τις παραλ-

λαγές που έχουμε δοκιμάσει. Αναγνωρίζει 
επίσης την ακίδα της Όμικρον. Δεν μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε εάν οι μελλοντικές 
παραλλαγές θα συνεχίσουν να αναγνωρί-
ζονται από αυτό το στοιχείο της πρώτης 
γραμμής άμυνας».

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

«Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό για 
τρεις λόγους. Πρώτον, προσθέτει ένα 
λιθαράκι στην έρευνα για τη σχέση γε-
νετικών παραγόντων και κινδύνου λόγω 
Cοvid-19. Θέτει, επίσης, το ζήτημα χρησι-
μότητας της μέτρησης των επιπέδων MBL 
ως δείκτη σοβαρότητας της νόσου. Σε μια 
προηγούμενη μελέτη διαπιστώσαμε, ότι 
ένα άλλο έμφυτο μόριο ανοσίας, το PTX3, 
είναι ένας ισχυρός δείκτης της σοβαρότη-
τας της νόσου, ένα εύρημα που έχει επι-
βεβαιωθεί από πολλούς ερευνητές. Τέλος, 
αυτή η ανακάλυψη θέτει το στάδιο για την 
επαλήθευση του εάν αυτό το βελτιστοποι-
ημένο μόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως φάρμακο. Έχουμε τρία διαθέσιμα αντί-
ιϊκά και ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε 
και άλλα», απαντά.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα εμφάνι-
σης νέων παραλλαγών μελλοντικά πιο 
επικίνδυνων, ο γνωστός ανοσολόγος είναι 
σαφής: 
«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες 

παραλλαγές θα δημιουργηθούν ή εάν θα 
είναι περισσότερο ή λιγότερο επιθετικές. 
Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό για την 
ασφάλειά μας να μοιραζόμαστε τα εμβό-
λια με χώρες χαμηλού εισοδήματος που 
δεν έχουν πρόσβαση, καθώς όσο περισ-
σότερο εξαπλώνεται ο ιός τόσο περισσό-
τερο κινδυνεύουμε να εμφανιστούν ανη-
συχητικές παραλλαγές».

«ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ»

Την ίδια ώρα, στη γειτονική χώρα οι επι-
στήμονες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα 
θεραπευτικά πρωτόκολλα για ασθενείς με 
Covid. 
«Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρη-

σιμοποιούνται στο ίδρυμά μου αξιοποι-
ούν ό,τι καλύτερο έχει προσφέρει η επι-
στημονική έρευνα αυτά τα δύο χρόνια, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Είμα-
στε, επίσης, μέρος της καινοτομίας από 
την άποψη της ανάπτυξης διαγνωστικών 
τεστ και νέων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων», θα προσθέσει ο καθηγητής Μαντο-
βάνι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19

Ποιους δεν προσβάλλει  Ποιους δεν προσβάλλει  
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
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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

H Γαλλία συγκλονίζει τον κόσμο!
Κάθε εκλογική αναμέτρηση στην Ευρώ-

πη και στον κόσμο μετά το 2007, έτος 
κατά το οποίο η Ρωσία του Βλαδίμηρου 
Πούτιν άρχισε να αναπτύσσει τις ενεργει-
ακές της φιλοδοξίες, είχε μείζον γεωπολι-
τικό διακύβευμα. Άλλοτε κρυφό και άλλοτε 
φανερό.

Μανώλης Κοττάκης 
© Newsbreak.gr

Ο Τραμπ καταδιώχθηκε στις εκλογές του 
2020 για τις φερόμενες σχέσεις του με τον 
Πούτιν, τη στιγμή που ο υιός του αντιπάλου 
του έκανε μπίζνες στην Ουκρανία. Έχασε με 
τον τρόπο που έχασε και σήμερα η Αμερική 
είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα. Σχεδόν οι 
μισοί πολίτες της αμφισβητούν τη γνησιό-
τητα του αποτελέσματος των εκλογών. Η 
καγκελάριος Μέρκελ, που είχε επίσης ανα-
πτύξει σχέσεις με τον Πούτιν και υποστήρι-
ζε τον αγωγό Nord Stream, είδε το διάδοχό 
της στην ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατι-
κού Κόμματος να γνωρίζει συντριβή.
Το ποσοστό που κατέγραψε είναι το χα-

μηλότερο του CDU εδώ και δεκαετίες. Στην 
αναμέτρηση αυτή υποστηρίχθηκαν έσωθεν 
έξωθεν πρώτα η νυν υπουργός Εξωτερικών 
Μπέρμποκ, η οποία εγκαίρως είχε ταχθεί 
κατά της κατασκευής του ρωσικού αγωγού, 
και τελικώς ο νυν καγκελάριος Όλαφ Σολτς. 
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι, ο οποίος επίσης ήταν θερμός θιασώ-
της της ανάπτυξης ενεργειακών σχέσεων 
μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, είχε γνωστή 
τύχη. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας 
Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος για χρόνια 
ισορροπούσε επιδέξια μεταξύ Αμερικανών 
και Ρώσων, είδε τους επιστήμονες από το 
Χάρβαρντ να τον αποκαθηλώνουν από το 
αξίωμά του στις πρόσφατες εκλογές.

Η ΠΤΩΣΗ
Ο εθνικιστής πρωθυπουργός των Σκοπίων 

Γκρούεφκσι, ο οποίος θεωρείτο φιλορώ-
σος, επίσης έπεσε από την πρωθυπουργία 
και αντικαταστάθηκε από τον Ζόραν Ζάεφ – 
έως και καταγγελίες για εξαγορές βουλευ-
τών που άλλαξαν την ψήφο τους εκτοξεύ-
τηκαν στη γειτονική χώρα. Ο πρωθυπουρ-
γός του Πακιστάν γκρεμίστηκε προχθές από 
την εξουσία, κατηγορώντας τη Δύση για την 
πτώση του. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ 
Ερντογάν έγινε στόχος πραξικοπήματος το 
2016 λόγω του ανεξάρτητου βηματισμού 
που ανέπτυσσε μέσα στη συμμαχία του 
ΝΑΤΟ αγοράζοντας S-400.
Ο φιλορώσος Γιανουκόβιτς ανετράπη από 

τον ατλαντιστή Ποροσένκο στην Ουκρα-
νία το 2014. Και βεβαίως ας μην ξεχνάμε 
τι έγινε στην Ελλάδα το 2009. Βούλευμα 
της ελληνικής Δικαιοσύνης του 2017 ανα-
φέρει ρητώς ότι ο τότε πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής «αποστερήθηκε την 
εξουσία του» λόγω των σχέσεων που είχε 
αναπτύξει με τη Ρωσική Ομοσπονδία για 

την κατασκευή του αγωγού South Stream. 
Αμέσως μετά τις εκλογές του 2009 ο νέος 
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου 
εγκατέλειψε τον αγωγό με πρόσχημα την 
προστασία του περιβάλλοντος! Δοθέντος 
ότι η Μαρίν Λεπέν έχει κατηγορηθεί στο 
παρελθόν για σχέσεις με το Ρώσο πρόεδρο 
και ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θεωρείται κρί-
σιμος σύμμαχος των ΗΠΑ στο μέτωπο κατά 
του προέδρου Πούτιν, είναι προφανές ότι 
οι προεδρικές εκλογές της Γαλλίας έχουν 
παγκόσμιο πολιτικό διακύβευμα. Και τούτο, 
διότι είναι οι πρώτες εκλογές ευρωπαϊκού 
κράτους που θα διεξαχθούν έπειτα από δε-
καετίες μέσα στον πόλεμο.

Ακριβέστερα: Οι κάλπες στο Παρίσι είναι 
μέρος αυτού του πολέμου. Η Δύση κιν-
δυνεύει να κερδίσει τον πόλεμο στην Ου-
κρανία και να τον χάσει στη Γαλλία! Αντι-
στρόφως: Ο Πούτιν κινδυνεύει να χάσει 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και να τον 
κερδίσει στη Γαλλία! Υπό αυτή την έννοια 
το αποτέλεσμα των πλανητικής σημασίας 
γαλλικών εκλογών μπορεί να οδηγήσει στη 
μετάβαση προς την ιδρυτική εποχή ενός 
νέου κόσμου. Και γι’ αυτόν το λόγο τα δι-
λήμματα που θα τεθούν στους Γάλλους 
ψηφοφόρους, ίσως ξεπεράσουν κατά πολύ 
τα εσωτερικά διακυβεύματα. Δεν μπορεί 
να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο, στο 
μέτρο που η ακρίβεια οδηγεί τους Γάλλους 
καταλυτικά στην αγανάκτηση, οι κάλπες να 
εξελιχθούν σε ένα μεγάλο δημοψήφισμα 
με ερώτημα: Τι συμφέρει την Ευρώπη και 
τους λαούς της περισσότερο; Να συμμαχεί 
με τη Δύση των ακριβών LNG με όποιες συ-
νέπειες έχει αυτό στην καθημερινότητά του 
ή να δύναται να διατηρεί και ανίερες σχέ-
σεις με την Ανατολή; Και το δημοψήφισμα 
αυτό δε θα περιοριστεί στην προεδρική θη-
τεία Μακρόν.
Το δημοψήφισμα αυτό μπορεί να έχει ερώ-

τημα την πολιτική Μπάιντεν στην Ευρώπη, 
σύμμαχος του οποίου είναι ο Μακρόν, και 
την πολιτική Πούτιν, σύμμαχος της οποίας 
κατηγορείται ότι είναι η Μαρίν Λεπέν. Το 

δημοψήφισμα αυτό μπορεί επίσης να έχει 
ως ερώτημα τη γεωπολιτική αυτονομία της 
Ευρώπης. Είναι τόσο μεγάλης σημασίας το 
διακύβευμα, εκτείνεται πολύ πέραν των γε-
ωγραφικών ορίων της επικράτειας της Γαλ-
λίας, ώστε αυτή τη φορά ίσως οι έξωθεν 
παρεμβάσεις υπέρ του ενός/μιας ή κατά 
του άλλου/ης να γίνουν φανερά, στο φως 
της ημέρας! Όσοι παρακολουθούν μάλιστα 
τις πλάκες της Ιστορίας να μετακινούνται 
βλέπουν ξεκάθαρα, ότι οι εκλογές αυτές 
θα κριθούν σε έννοιες με μεγάλο ειδικό 
βάρος, όπως «παγκοσμιοποίηση», «Ευρώ-
πη», «δημοκρατία», «φτωχοί – πλούσιοι» 
και όχι στα κλασικά θέματα της εσωτερικής 
ατζέντας των Γάλλων, όπως το Ισλάμ, η με-
τανάστευση, η εθνική ταυτότητα.

Και οι έννοιες αυτές σπάνε τις παραδοσι-
ακές γραμμές. Σπάνε και τα κόμματα στα 
δύο: Στη Γαλλία υπάρχει η συστημική Δεξιά 
της Πεκρές και η αντισυστημική της Λεπέν 
και του Ζεμούρ. Οι συστημικοί ψηφοφόροι 
του κομμουνιστή Μελανσόν και οι αντισυ-
στημικοί ψηφοφόροι του Μελανσόν. Έως 
τώρα οι αναμετρήσεις αυτές κρίνονταν με 
τα παλαιά εργαλεία. Στο παρελθόν αρκού-
σε να χαρακτηρίσεις κάποιον «λαϊκιστή», 
«εθνολαϊκιστή», «άκρο», «ακροδεξιό», 
«φασίστα» για να τον κερδίσεις άνετα. Αρ-
κούσε επίσης να δώσουν γραμμή κατά της 
Ακροδεξιάς οι ηγεσίες στους ψηφοφόρους 
τους, για να κριθεί η μάχη υπέρ του δημο-
κρατικού τόξου. Ήταν εποχές που οι ψηφο-
φόροι πειθαρχούσαν στη γραμμή.
Το γαλλικό πολιτικό σύστημα έχει φωνά-

ξει δύο φορές «λύκος στο μαντρί» για τους 
Λεπέν: Μία για χάρη του Σιράκ το 2002 και 
μία για χάρη του Μακρόν το 2017. Τώρα, 
χρησιμοποιώντας τα ίδια παλαιά εργαλεία, 
ετοιμάζεται να ξαναφωνάξει «λύκος» για 
τη Μαρίν Λεπέν. Με τη διαφορά πλέον, ότι 
το εκλογικό σώμα δεν είναι τόσο υπάκουο 
όσο στο παρελθόν και τις απειλές τις εξα-
πολύει ένα απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, 
το οποίο, αφού αλληλοεξοντώθηκε στα δι-
καστήρια (Στρος Καν, Σαρκοζί, Φιγιόν, Ρου-

αγιάλ κ.λπ.), τώρα ισοπεδώθηκε από τους 
Γάλλους πολίτες στην κάλπη. Τα ποσοστά 
που έλαβαν τα κόμματα των κομμάτων, 
των οποίων κάποτε ηγήθηκαν ο στρατηγός 
Ντε Γκολ και ο Φρανσουά Μιτεράν, είναι 
ντροπιαστικά.

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, όλα τα 
σενάρια είναι στο τραπέζι γι’ αυτή τη χώρα 
που όλοι αγαπάμε και είναι μαζί με τη Γερ-
μανία και την Ιταλία οι ιδρυτικοί πυλώνες 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και το 
καλύτερο ακόμη σενάριο για τη Δύση, της 
νίκης του προέδρου Μακρόν, είναι προβλη-
ματικό, καθώς οι αντιευρωπαϊκές – αντισυ-
στημικές δυνάμεις των Λεπέν – Μελανσόν – 
Ζεμούρ θα είναι πλειοψηφία στην επόμενη 
γαλλική Εθνοσυνέλευση. Άρα, η χώρα θα 
γνωρίσει τέλεια ακυβερνησία, με ορατό το 
ενδεχόμενο να αποκτήσει συντροφιά τον 
προσεχή Νοέμβριο: σε περίπτωση που ο 
πρόεδρος Μπάιντεν χάσει τις ενδιάμεσες 
εκλογές.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι εκλογές θα 

είναι ένα δημοψήφισμα για τις επιπτώσεις 
της πολιτικής της Ευρώπης στον πόλεμο, 
όπως αυτές καταγράφονται στην καθημε-
ρινή ζωή των Γάλλων. Και όπως μας έχει 
δείξει η εμπειρία των δημοψηφισμάτων, 
στη Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
το 2002, στην Ελλάδα για τα Μνημόνια το 
2015, στη Βρετανία για το Brexit το 2016, 
τα δημοψηφίσματα, όποιος και αν τα κερ-
δίσει, τα κερδίζει με καθαρή διαφορά. Ας 
προετοιμαστούμε λοιπόν για 15 μέρες, 
κατά τη διάρκεια των οποίων η Γαλλία θα 
συγκλονίσει τον κόσμο!

Θα ζήσουμε παγκόσμιο πόλεμο πάνω από 
την κάλπη. Και σε αυτήν εν τέλει θα κριθεί 
ποιος είναι πιο δυνατός: τα συστήματα ή οι 
λαοί. Τα όπλα που νικούν τον Πούτιν στην 
Ουκρανία (Facebook, Twitter, Ιstangram, 
ΥouΤube) ή η λαϊκή κυριαρχία. Αυτή τη 
στιγμή πάντως τα συστήματα είναι το φα-
βορί. Και οι λαοί τα αουτσάιντερ.

https://www.newsbreak.gr/tag/vladimir-poytin/
https://www.newsbreak.gr/tag/vladimir-poytin/
https://www.newsbreak.gr/tag/ntonalnt-tramp/
https://www.newsbreak.gr/tag/zoran-zaef/
https://www.newsbreak.gr/tag/tagip-erntogan/
https://www.newsbreak.gr/tag/tagip-erntogan/
https://www.newsbreak.gr/tag/marin-lepen/
https://www.newsbreak.gr/tag/emanoyel-makron/
https://www.newsbreak.gr/tag/tzo-mpainten/


18  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Απριλιου, 2022 / April 15, 2022

ΕΞΕΡΕΥΝΏ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΏ  

Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Γνωστή και ως Τζια, η Κέα, το πλησιέ-
στερο στις ακτές της Αττικής Κυκλαδο-

νήσι (πλην, ασφαλώς, της Μακρονήσου), 
είναι ένα νησί με έντονο ανάγλυφο, αξιό-
λογα αρχιτεκτονικά στοιχεία και ενδιαφέ-
ρουσες περιπατητικές διαδρομές.

Λόφοι και κοιλάδες, ρεματιές και ήπιες 
πλαγιές με ελιές, αμυγδαλιές και βελα-
νιδιές, λιθόστρωτα μονοπάτια και ξερο-
λιθιές, διάσπαρτες αγροτικές κατοικίες, 
μοναστήρια και εκκλησάκια, κρήνες και 
νερόμυλοι, συνθέτουν την ξεχωριστή ει-
κόνα της τζιώτικης υπαίθρου. 

Η Κέα διαθέτει σημαντικούς αρχαιολο-
γικούς χώρους και μνημεία, με πλέον χα-

ρακτηριστικό το Λέοντα της Ιουλίδας (Λιό-
ντα, όπως τον αποκαλούν οι ντόπιοι), 
κολοσσικό έργο πλαστικής των Πρώιμων 
Αρχαϊκών Χρόνων (τέλη 7ου/αρχές 6ου 
αιώνα π.Χ.), λαξευμένο σε βράχο, σε από-
σταση 15′ (πλακόστρωτο μονοπάτι) από 
την πρωτεύουσα του νησιού.

Το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών τραβούν 
κατά κύριο λόγο η Ιουλίδα (Χώρα Κέας), 
ένα σπάνιο αρχιτεκτονικό σύνολο στην 
καρδιά του νησιού, το Βουρκάρι, γραφι-
κός παραλιακός οικισμός με κοσμοπολί-
τικο χαρακτήρα, η Κορησσία (το λιμάνι), 
ο Κούνδουρος, οι Πήσσες, το Γιαλισκά-
ρι και ο Οτζιάς, παραθαλάσσιοι οικισμοί.    

Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί η επίσκε-
ψη στους σημαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της Κέας: η Ιουλίς, σε ύψωμα της 
Χώρας, η Καρθαία, στο νοτιοανατολικό 
τμήμα του νησιού, η Κορησσός, κοντά στο 
λιμάνι, η Ποιήεσσα, κοντά στις Πήσσες, 
και ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Ει-
ρήνης, κοντά στο Βουρκάρι, μαρτυρούν το 
απώτατο παρελθόν της Κέας. 

Πέραν των προαναφερθέντων, η Τζια 
ξεχωρίζει και για το πυκνό δίκτυο των μο-
νοπατιών στην ενδοχώρα της. Η διασπορά 
των αγροτικών κατοικιών σε όλη την έκτα-
ση του νησιού κατέστησε αναγκαία ήδη 
από την αρχαιότητα την κατασκευή ενός 

δικτύου μονοπατιών, που διατηρείται σε 
καλή κατάσταση μέχρι σήμερα. Το δίκτυο 
αυτό κατασκευάστηκε με τέχνη, πλακο-
στρώθηκε και οριοθετήθηκε με ξερολι-
θιές. Τα παλαιά λιθόστρωτα μονοπάτια 
της Τζιας διασταυρώνονται, διέρχονται τα 
δρυοδάση του Προφήτη Ηλία, του Αγίου 
Παντελεήμονα και της Πέρα Μεριάς, συ-
ναντούν στο διάβα τους λευκά ξωκλήσια, 
αγροτικές κατοικίες, πηγές με τρεχούμενο 
νερό και αρχαιότητες (όπως ο πύργος της 
Αγίας Μαρίνας και ο Λιόντας), καταλήγουν 
δε στις γραφικές ακρογιαλιές του νησιού.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος (in.gr)

Της Τζιας τα μονοπάτια  Της Τζιας τα μονοπάτια  
Ο ΛΙΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΛΑΕΙΟ ΛΙΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΛΑΕΙ

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 17 ΑπριλίουΑυτή την Κυριακή 17 Απριλίου

Καλημέρα 
Πατρίδα

Ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες  
αυτών που πολέμησαν στο ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ. 

ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΠΟΤΕ! ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΠΟΤΕ! 

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

ΚΕΜΠΕΚ
Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης 
για την τέχνη και τον πολιτισμό
Περισσότερα από 225 εκατομμύρια δολάρια για  
την εδραίωση, την προβολή και την προώθηση  
τού πολιτιστικού περιβάλλοντος στο Κεμπέκ

Ο πολιτισμός ήταν ο πρώτος τομέας 
της κοινωνικής ζωής στην επαρχία 

μας που επλήγη από την πανδημία. Ιστο-
ρικά, στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές οι 
καλλιτέχνες υποφέρουν πρώτοι, καθώς 
κάκιστα πολλοί θεωρούν τις υπηρεσίες 
του δευτερεύουσες. Με την έναρξη της 
πανδημίας, αμέτρητες συναυλίες, εκθέ-
σεις και διάφορες πολιτιστικές παρουσι-
άσεις ακυρώθηκαν. Πολλοί καλλιτέχνες 
μείνανε στο δρόμο, στην κυριολεξία από 
τη μια μέρα στην άλλη. 

Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν η τροχοπέ-
δη της πανδημίας στις τέχνες, η Υπουργός 
Πολιτισμού και Επικοινωνιών, κα Nathalie 
Roy (φωτ.), παρουσίασε το Σχέδιο για την 
εδραίωση, την προβολή και την προώθη-
ση του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην 
επαρχία. Με αποφασιστικότητα, στραμ-
μένο προς το μέλλον και τη δράση, αυτό 
το σχέδιο εφαρμόζεται σε τρία χρόνια για 
να δώσει τη μέγιστη προβλεψιμότητα στο 
πολιτιστικό περιβάλλον. 
Στοχεύει να ανταποκριθεί στις απαιτή-

σεις που εκφράζονται από την κοινότητα 
για την εδραίωση του πολιτιστικού οικο-
συστήματος, να κάνει τους καλλιτέχνες 
και τους τεχνίτες του Κεμπέκ να λάμψουν 
και να τους ωθήσει σε ανώτερα επίπεδα.  

Για να επιτευχθεί αυτό, αυτό το σχέδιο 
225,8 εκατομμυρίων δολαρίων είναι το 
αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της 
υπουργού και του τμήματός της με το 
Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
(CALQ) και τη Société de développement 
des entreprises Culturelles (SODEC), δύο 
κυβερνητικές εταιρείες υπό την ευθύνη 
της Υπουργού Πολιτισμού. 
Τα σχετικά ποσά επιβεβαιώθηκαν στο 

σχέδιο προϋπολογισμού 2022-2023, το 
οποίο αποκαλύφθηκε από την κυβέρνηση 
του Κεμπέκ στις 22 Μαρτίου.

ΕΔΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το 1ο μέρος του σχεδίου, συνολικού 

ύψους 123,3 εκατομμυρίων δολαρίων, θα 
σταθεροποιήσει την πολιτιστική κοινότη-
τα του Κεμπέκ, προσφέροντας ένα δίχτυ 
ασφαλείας σε οργανισμούς που έχουν 
αποδυναμωθεί από την πανδημία, υπο-
στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, νέους καλλι-
τεχνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
που δε στοχεύουν ιστορικά από κυβερνη-
τικά προγράμματα βοήθειας, καθώς και 
από παράταση κατά 1 χρόνο του ειδικού 
μέτρου για τη μετάδοση εκπομπών του 
Κεμπέκ. Αυτό το στοιχείο στοχεύει επί-
σης να παρέχει προβλεψιμότητα στους 

φορείς της κοινότητας και στους οργανι-
σμούς υποστήριξης, σε σχέση με το αυξα-
νόμενο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού 
δυναμικού που αντιμετωπίζει ο Καναδάς 
μετά την  πανδημία.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Μέρος 2 του σχεδίου, παρέχει 79,5 

εκατομμύρια δολάρια για να φέρει τους 
καλλιτέχνες, τους τεχνίτες και τις πολιτι-
στικές επιχειρήσεις της επαρχίας του Κε-
μπέκ στο επίκεντρο. Τα μέτρα στοχεύουν, 
μεταξύ άλλων, να φέρουν στο επίκεντρο 
και στο φως την επόμενη γενιά καλλιτε-
χνών, να ενθαρρύνουν τις περιοδείες σε 
όλο το Κεμπέκ και να δημιουργήσουν πα-
ραγωγές με μεγαλύτερη ανάπτυξη. 

Άλλα μέτρα θα επιτρέψουν σε διαφο-
ρετικούς τομείς να δημιουργήσουν πρω-
τοβουλίες προώθησης για την επανασύν-
δεση με το κοινό σε μόνιμη βάση. Τέλος, 
το Υπουργείο, το CALQ και το SODEC θα 
δημιουργήσουν νέα προγράμματα για να 
βοηθήσουν στη μουσική αυτοπαραγωγή, 
να υποστηρίξουν παραγωγές σε άτυπες 
ή εναλλακτικές τοποθεσίες και να προ-
ωθήσουν την υλοποίηση έργων μεγάλης 
κλίμακας που θα προωθήσουν την κουλ-
τούρα του Κεμπέκ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το 3ο μέρος του σχεδίου θα επιτρέψει σε 

δημιουργούς, καθώς και σε καλλιτέχνες 
και τεχνίτες, να προβάλουν τον εαυτό 
τους στο μέλλον, να είναι τολμηροί και να 
αναλάβουν καινοτόμα έργα. 

Ένα ποσό 23 εκατομμυρίων δολαρίων 
θα καταστήσει δυνατή την προώθηση της 
διεθνούς επιρροής των δημιουργών του 
Κεμπέκ και των έργων τους. 
Χάρη σε αυτό το κονδύλι, το σχέδιο θα 

υποστηρίξει επίσης τολμηρές ψηφιακές 
παραγωγές, οι οποίες είναι ήδη το καμά-
ρι του Κεμπέκ και η φήμη του σε όλο τον 
κόσμο. 
«Το σχέδιο που αποκαλύπτω σήμερα 

σχεδιάστηκε με βάση τους προβληματι-
σμούς από την κοινότητα των καλλιτεχνών 
και προορίζεται για την κοινότητα. Ελπίζω 
ότι θα είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για 
μια ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία, ότι θα 
τους δώσει αυτοπεποίθηση για το μέλλον. 
Ο πολιτισμός είναι προτεραιότητα για την 
κυβέρνησή μας. Για εμάς, η πολιτιστική 
έκφραση είναι πηγή συλλογικής υπερη-
φάνειας και είναι σημαντικό να μπορεί να 
λάμψει περισσότερο από ποτέ, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και διεθνώς. Είμαι πεπει-
σμένη ότι αυτό το σχέδιο θα δώσει στην 
πολιτιστική κοινότητα τα μέσα για να πε-
τύχει τις φιλοδοξίες της!» είπε σε ανακοί-
νωσή της η Υπουργός Πολιτισμού και Επι-
κοινωνιών, Nathalie Roy. 

Του Δημήτρη Ηλία
dimitris@newsfirst.ca

Local Journalism Initiative Reporter
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Στη θέα της Katerina Safarova  Στη θέα της Katerina Safarova  
σου πέφτει το... σαγόνισου πέφτει το... σαγόνι

Η Katerina Safarova είναι μοντέλο και YouTuber και 
δεν περνάει απαρατήρητη, χάρη στην κλασική 

ρωσική ομορφιά. Η Ρωσία διαθέτει μερικές από τις 
πιο όμορφες γυναίκες στον πλανήτη, όπως έχει πει 
καμαρώνοντας και ο Πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ 
Πούτιν. Και η Katerina είναι ένα από τα πιο τρανά 
παραδείγματα, αφού στα 26 της χρόνια έχει κλέψει 
πολλές καρδιές, αναμεσά τους και του Βραζιλιάνου 
άσου του ποδοσφαίρου Νεϊμάρ.
Η 26χρονη καλλονή εκτός από ένα πανέμορφο 

πρόσωπο, διαθέτει και κορμί με ιδανικές καμπύλες, 
που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο με μικροσκο-

πικά εσώρουχα και μπικίνι, με τους 797.000 follower 
της στο Instagram να ανυπομονούν για την επό-

μενη φωτογραφία που θα αναρτήσει.

10ΕΤΗΣ «ΚΑΜΠΑΝΑ» ΣΤΟΝ ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ

Η αμερικανική Ακαδημία 
Κινηματογράφου ανα-

κοίνωσε την Παρασκευή 8 
Απριλίου την επιβολή βα-
ριάς ποινής στο διάσημο 
ηθοποιό Γουίλ Σμιθ για το 
χαστούκι στη φετινή τελετή 
απονομής των βραβείων 
Όσκαρ. Ειδικότερα, ανακοί-
νωσε ότι απαγορεύει στον ηθοποιό την είσοδο σε οποια-
δήποτε εκδήλωσή της, συμπεριλαμβανομένης της τελετής 
των Όσκαρ, για τα επόμενα 10 χρόνια.

H ASHANTI ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΣΤΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ

Η Ashanti αναγνωρίστη-
κε για την παρακα-

ταθήκη της στη μουσική. 
Η Αμερικανίδα τραγουδί-
στρια και ηθοποιός απέκτη-
σε το δικό της αστέρι στη 
Λεωφόρο της Δόξας στο Χό-
λυγουντ. Η τελετή μεταδό-
θηκε ζωντανά στο YouTube 

με τους Ja Rule και Tichina Arnold στο ρόλο παρουσια-
στών. Η Ashanti ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της, 
το Θεό, την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές 
που την οδήγησαν στη Λεωφόρο της Δόξας και δάκρυσε 
αναφερόμενη στη στήριξη που είχε από τη μητέρα της. 

ΚΕΒΙΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΤΙΝ ΚΟΣΤΝΕΡ  
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ OMNIPEACE

Το Ίδρυμα OmniPeace, 
μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που χτίζει 
σχολεία στην Αφρική, τί-
μησε τους Κέβιν και Κρι-
στίν Κόστνερ με το βρα-
βείο Legacy σε εκδήλωση 
στο Λος Άντζελες. Η Μέρι 
Φανάρο ιδρύτρια της Omnipeace – η οποία έχει ιδρύ-
σει εννέα σχολεία σε τέσσερις χώρες (Σενεγάλη, Μάλι, 
Μαλάουι και Ρουάντα), στα οποία έχουν φοιτήσει πάνω 
από 30.000 παιδιά σε συνθήκες ακραίας φτώχειας – 
απένειμε στο ζευγάρι ηθοποιών το βραβείο, σε ένδει-
ξη αναγνώρισης της υποστήριξης που της πρόσφερε. 

ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΡ ΧΕΡΝΤ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ

Η Άμπερ Χερντ (Amber 
Heard) λέει ότι θα 

απέχει από τα Social 
Media καθώς ετοιμάζε-
ται να αντιμετωπίσει τον 
πρώην σύζυγό της Tζό-
νι Ντεπ (Johnny Depp) 
στο δικαστήριο.  Η ηθο-

ποιός, μοιράστηκε μια δήλωση στο Instagram σχετικά 
με την επικείμενη δίκη, ύστερα από μήνυση που κα-
τέθεσε εναντίον της ο Ντεπ για συκοφαντική δυσφή-
μιση σχετικά με δημοσίευμα της «Washington Post» 
του 2018 που αναφερόταν στο πώς η Χερντ επιβίωσε 
από τα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας που ζούσε.  

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξανά μαζί οι ANTIQUE!
Η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης δημι-

ούργησαν τον Απρίλιο του 1999 τους ANTIQUE, και 
μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών κατάφεραν να δια-
πρέψουν σε όλη τη Σκανδιναβία (Σουηδία, Νορβηγία, 
Δανία, Φινλανδία), την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Πο-
λωνία, την Ιταλία και την Κύπρο, χτυπώντας τις πρώτες 
θέσεις τόσο στα επίσημα charts πωλήσεων όσο και στα 
ραδιοφωνικά airplay.
Φέτος, 19 χρόνια μετά την τελευταία τους κυκλοφορία, 

η Έλενα Παπαρίζου συναντάει ξανά δισκογραφικά τον 
Νίκο Παναγιωτίδη με αφορμή μια σειρά από καλοκαι-
ρινές συναυλίες στη Σουηδία, και διασκευάζουν το «Τι 
Τι» (για το οποίο είχαμε δει ένα μικρό teaser) την ελλη-
νική έκδοση του «Didi» του Khaled το οποίο ακούσαμε 
αρχικά στα ελληνικά από το Γιώργο Αλκαίο το 1992, σε 
στίχους της Εύης Δρούτσα. 
Το τραγούδι αναμειγνύει τους ανατολίτικους ήχους 

με τη δυτική pop, όπως ακριβώς έκαναν και τα πρώτα 
τραγούδια των ANTIQUE «Opa Opa» (επίσης δια χειρός 
Γιώργου Αλκαίου) και «Δυνατά Δυνατά».
Το remake του «Ti Ti» που κυκλοφορεί από τη Minos 

EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά 
καταστήματα και τις streaming πλατφόρμες, επιμελή-
θηκαν οι C&N Project, οι μουσικοί παραγωγοί οι οποίοι 
δημιούργησαν τους ANTIQUE το 1999.
«Έχω ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάτι που 

ήθελα και όχι μόνο εγώ, γιατί δεν είμαι μόνη μου σε όλο 
αυτό το πράγμα. Κάτι που ήθελα να συμβεί πριν από 
δύο χρόνια και ήταν να ξαναενώσω τους Antique! Και 
όντως ξαναενώνονται οι Antique μετά από πάρα πολλά 
χρόνια. Πάντα ήμασταν σε επικοινωνία, διαλέξαμε και 
ποιο τραγούδι θέλουμε να κάνουμε, μας ξανακάλεσαν 
στη Σουηδία για να κάνουμε μια περιοδεία φέτος το 
καλοκαίρι και ξαναενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με 

το Νίκο Παναγιωτίδη τον αγαπημένο μου παιδικό φίλο. 
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό», είπε χαρα-
κτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.
Από τη μεριά του ο Νίκος Παναγιωτίδης είπε: «Στην 

Ελλάδα με φέρνει ξανά μια φωτογράφιση που μας βρί-
σκεται εδώ και έχουμε κάνει μια συνεργασία με την 
Έλενα. Θέλουμε να κρατήσουμε τον ίδιο ήχο και το ίδιο 
θέμα που είχαμε τότε σαν Antique».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ANTIQUE
Οι Antique ήταν ελληνικό συγκρότημα προερχόμενο 

από τη Σουηδία που συνδύαζε την ελληνική ποπ μουσι-
κή και τα λυρικά ποιήματα με ένα σκανδιναβικό/λαϊκό 
χορό. Το συγκρότημα αποτελούνταν από την Έλενα Πα-
παρίζου και το Νίκο Παναγιωτίδη. Και οι δύο γεννήθη-
καν και μεγάλωσαν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας από 
Έλληνες γονείς. Το 2001 εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη 
Γιουροβίζιον με το τραγούδι (I Would) Die For You, το 
οποίο διαθέτει αγγλικό και ελληνικό στίχο, σε στίχους 
και μουσική των Φωτεινή Χατζηχριστάκη, Νίκου Τερζή 
και Αντώνη Παππά, όπου κατέκτησαν την τρίτη θέση.
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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

ΚΑΛΕ; ΔΕΝ ΤΑΜΑΘΕΣ;
ΚΟUΣ-ΚΟUΣ

ΑΛΕΚΑ & ΜΑΓΔΑΛΩ

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

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

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

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

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

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

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

*

Μ-Καλημέρα Αλέκα μου.
Α-Επιτέλους. Που στο καλό χάθηκες;
Μ-Ναι, χάθηκα... Πως είσαι;
Α-Καλά, πλάκα μου κάνεις; Εσύ χάθηκες 

κι εμένα ρωτάς;
Μ-Αυτό να μου πεις…
Α-Λοιπόν, θα μου πεις που χάθηκες;
Μ-Να σου πω, γιατί να μην σου πω. Θα 

αρχίσω από την αρχή να καταλάβεις την 
περιπέτεια μου, διότι για περιπέτεια πρό-
κειται.
Α-Ακούω.
Μ-Λοιπόν που λες, μια και δεν είχαμε τί-

ποτε να κάνουμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε 
μια εκδρομούλα προς το Vermont.
Α-Αφού δεν μπορείτε. Απαγορεύεται 

εφόσον δεν είστε εμβολιασμένοι.
Μ-Το ξέρω, αυτό. Σου είπα προς, όχι ότι 

θα πηγαίναμε εκεί αφού έπρεπε να περά-
σουμε τα σύνορα.

Α-Τότε που πηγαίνατε;
Μ-Έτσι σαν μια εκδρομή. Δεν είχαμε 

συγκεκριμένο περιορισμό αλλά προς τα 
Eastern Townships. Αν μας άρεσε ένα μέ-
ρος, θα βρίσκαμε ξενοδοχείο ή πανδοχείο 
για να μείνουμε.
Α-Πολύ ωραία ιδέα. Πιστεύω να τα περά-

σατε καλά. Ατιμούλα. Γι’ αυτό δε σήκωνες 
το κινητό σου;

Μ-Δεν το σήκωνα διότι το είχα ξεχάσει 
σπίτι. Αλλά μη με διακόπτεις. Εδώ σου 
μιλώ για περιπέτεια.
Α-Να πάρω καφέ για να σ’ ακούω πιο 

άνετα.
Μ-Καλά θα κάνεις. Λοιπόν βάλαμε το 

GPS για να πάμε στον προορισμό και μά-
λιστα είχαμε αποφασίσει να επισκεφτού-
με τη μικρή γραφική πόλη του Stanstead. 
Σε μια στιγμή καθώς φτάναμε η… γκόμε-
να του GPS μας λέει να στρίψουμε σ’ ένα 
δρόμο. 

Α-Και στρίψατε;
Μ-Όχι.
Α-Αφού σας το είπε.
Μ-Ναι αλλά ο δικός μου ο πολύξερος, 

δεν έστριψε με το «εγώ ξέρω που πάω». 
Βρε χρυσέ μου βρε καλέ μου, τίποτα αυ-
τός. Είχε πάει μου είπε εδώ και χρόνια με 
κάτι φίλους εκεί κοντά και θυμόταν τους 
δρόμους. Σε μια στιγμή λοιπόν, βρεθή-
καμε σ’ ένα μονοπάτι με δένδρα, προ-
χωρούσαμε, προχωρούσαμε αλλά ξεραΐ-
λα. Ευτυχώς που ήταν μέρα και βλέπαμε 
μπροστά μας, αλλιώς αν ήταν νύκτα θα 
«τα κάναμε επάνω μας». Ερημιά σου λέω. 
Και χωματόδρομος. Σε μια στιγμή είδαμε 
ένα δρόμο που χώριζε στα δύο. Αριστερά 
και δεξιά. Μη με ρωτάς πια κατεύθυνση 
πήραμε.
Α-Πιστεύω την καλή.
Μ-Αντιθέτως. Πήραμε λάθος κατεύθυν-

ση. Καθώς πηγαίναμε αρχίσαμε να βλέ-
πουμε ταμπέλες στους δρόμους.
Α-Πάλι καλά…
Μ-Καθόλου καλά.
Α-Γιατί το λες αυτό;
Μ-Καθώς οδηγούσαμε, είδαμε μια ση-

μαντική αλλαγή στις πινακίδες. Σε μια 
στιγμή οι ταμπέλες μας ενημέρωναν ότι 
σε λίγα χιλιόμετρα θα φτάναμε στα σύνο-
ρα προς τον Καναδά.
Α-Δηλαδή;
Μ-Δεν έχει δηλαδή. Ο αντρούλης μου μη 

θέλοντας να ακούσει τη γυναικεία φωνή 
του GPS, παίρνοντας εκείνο το μονοπάτι 
της ερημιάς, μας οδήγησε στην Αμερική… 
και χωρίς διαβατήρια τα οποία δεν είχαμε 
πάρει μαζί μας. Είχαμε περάσει το συνορι-
ακό πέρασμα του Stanstead, μέσα στο χω-
ριό της Αμερικής Derby Line, του Vermont. 
Α-Σαν τους λαθρομετανάστες που ερχό-

ντουσαν από την Αμερική και περνούσαν 
από μονοπάτι για να ζητήσουν πολιτικό 
άσυλο από τον Καναδά.

Μ-Ακριβώς. Άθελά μας περάσαμε τα 
σύνορα. Το πρόβλημα ήταν ότι, σε λίγο 

θα έπρεπε να εξηγήσουμε στα καναδικά 
σύνορα πως μπήκαμε στην Αμερική και 
χωρίς διαβατήρια. Αλλά η περιπέτεια μας 
μόλις είχε μπει στο δεύτερο κεφάλαιο της.
Α-Καλά, δε μου είπες ότι φτάνατε στα 

σύνορα προς τον Καναδά;
Μ-Ναι αλλά ας όψετε ο προκομένος μου.
Α-Τι έκανε πάλι;
Μ-Αυτά που κάνουν οι μεσογειακοί άν-

δρες.
Α-Τι κάνουν δηλαδή;
Μ-Πετούν σκουπίδια έξω από το παρά-

θυρο καθώς οδηγούν. Αυτό έκανε και ο 
προκομένος μου και συνεχίστηκε η περι-
πέτεια μας.
Α-Δε σε καταλαβαίνω…
Μ-Πετάει, νομίζω μια τσίκλα, που μα-

σούσε και από εκεί που δεν το περιμένα-
με ακούσαμε σειρήνα πίσω μας. Νομίζαμε 
ότι πήγαιναν αλλού. Η σειρήνα όμως ήταν 
για μας. Ο αστυνόμος μας έκανε νόημα να 
σταματήσουμε.

Α-Και γιατί;
Μ-Επειδή πέταξε την… τσίκλα από το πα-

ράθυρο. Απαγορεύεται!
Α-Τόσο πολύ;
Μ-Ναι. Άκου τη συνέχεια. Μας είπε 

λοιπόν ότι απαγορεύεται το πέταμα των 
σκουπιδιών και υπάρχει πρόστιμο $200 
για την παράβαση του νόμου.
Α-Πιστεύω να εξηγήσατε ότι δεν το ξέρα-

τε και είστε περαστικοί… 
Μ-Το είχε καταλάβει από την πινακίδα 

του αυτοκίνητου μας. «Δεν ξέρω τι κάνετε 
εσείς εκεί στο Κεμπέκ, αλλά εμείς στο Βερ-
μόντ προστατεύουμε την καθαριότητα…», 
μας είπε σαρκαστικά. Ζητώντας λοιπόν τα 
χαρτιά, μας ζήτησε και τα… διαβατήρια.
Α-Που δεν είχατε…
Μ-Ακριβώς.
Α-Και τι κάνατε;
Μ-Του εξηγήσαμε την ταλαιπωρία μας κι 

ευτυχώς για καλή μας τύχη το είχε πάθει 
ένας συγγενής του να φτάσει μέσα στον 
Καναδά χωρίς να το καταλάβει. Αλλά…
Α-Αλλά;
Μ-Το 200$, αμερικάνικο κιόλας δηλαδή 

$350, το φάγαμε. Το μόνο καλό είναι ότι 
προθυμοποιήθηκε να μας οδηγήσει ως τα 
καναδικά σύνορα.
Α-Πάλι καλά.
Μ-Ναι αλλά στα σύνορα είναι που συνε-

χίστηκε η περιπέτεια μας. Αλλά πρέπει να 
σ’ αφήσω γιατί είναι η ώρα του φαγητού.

Α-Τι μαγειρεύεις σήμερα;
Μ-Δε μαγειρεύω. Πάμε να φάμε στο 

εστιατόριο, πάλι.
Α-Πάλι;
Μ-Ναι πάλι. Διότι ακόμα είμαι στην Αμε-

ρική.
Α-Που;
Μ-Αμερική Derby Line, του Vermont.
Α-Τόσο πολύ σου άρεσε εκεί;
Μ-Όχι, αλλά δε γινόταν κι αλλιώς έως 

ότου ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Α-Ποια πράγματα;
Μ-Η παρανομία μας να περάσουμε τα 

σύνορα, χωρίς διαβατήριο και χωρίς να 
είμαστε εμβολιασμένοι. 
Α-Τι πράγμα;
Μ-Είμαστε με περιοριστικά μέτρα όλες 

αυτές τις μέρες. Όπως ξέρεις δεν μπορείς 
να μπεις στον Καναδά αν δεν είσαι πλή-
ρως εμβολιασμένος. Σ’ αφήνω τώρα διότι 
όταν έρχεται η σειρά μας για φαγητό πρέ-
πει να πάμε στην ώρα μας.
Α-Και πότε γυρνάτε;
Μ-Θα μας πει ο δικηγόρος που βάλαμε. 

Ας είναι καλά οι πιστωτικές κάρτες με τις 
οποίες πλήρωσα την προκαταβολή του. 
Άσε φιλενάδα. Περιπέτειά σου λέω. Περι-
πέτεια! 
Α-Τι να πω; Σου εύχομαι γρήγορα να γυ-

ρίσετε. Πάρε με αν θέλεις τίποτα.
Μ-Να ‘σαι σίγουρη…
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Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος της 

Σούπερ Λιγκ 2, η Βέροια και ο Λεβαδει-
ακός βρίσκονται στο +5 από Λάρισα και 
Καλλιθέα αντίστοιχα που βρίσκονται 
στο... κατόπι τους. Ψάχνουν στην ουσία 
για 4 βαθμούς, ώστε να «κλειδώσουν» 
την πρωτιά στους ομίλους τους.
Στις δύο αγωνιστικές που προηγήθη-

καν, στο Βόρειο Όμιλο η Λάρισα έχασε 
την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα και 
στους 3 βαθμούς τη Βέροια (ήττα 2-1 
από Πιερικό), μένοντας στο 1-1 με τη 
Νίκη Βόλου, ενώ στο Νότιο Όμιλο η νίκη 
της Καλαμάτας με 1-0 στο ντέρμπι με τον 
Λεβαδειακό δεν είχε αντίκρισμα, λόγω 
της ήττας των Μεσσήνιων που προηγή-
θηκε στο παιχνίδι με τον Ηρόδοτο... 
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, οι βαθ-

μολογίες και το πρόγραμμα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
30η αγωνιστική  
9-10/4/2022 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 4-0 
ΠΑΟΚ Β’-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2-1
ΒΕΡΟΙΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2-0 
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4-2 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 0-0 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ 0-1 
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2-1 
ΤΡΙΚΑΛΑ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-3
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

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

31η αγωνιστική  
13/4/2022 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ 2-0 
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ 1-1 
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 2-2 
ΚΑΒΑΛΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 0-0 
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3-0 
ΞΑΝΘΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-3 
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 2-1 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 2-1
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ Β’

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2-0 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4-1 
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-2 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ 3-1 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1-2 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0 
ΑΕΚ Β’-ΡΟΔΟΣ 5-0 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0-1
ΡΕΠΟ: ΧΑΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 31 αγώνες)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΒΕΡΟΙΑ 68 (56-21)|29αγ.
02] ΛΑΡΙΣΑ 63 (39-13)|29αγ.
03] ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 51 (38-18)|29αγ.
04] ΞΑΝΘΗ 49 (41-20)|29αγ.
05] ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. 47 (40-28)|28αγ.
06] ΗΡΑΚΛΗΣ 41 (38-28)|29αγ.

07] ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔ. 39 (39-30)|29αγ.
08] ΠΑΟΚ Β’ 38 (32-30)|29αγ.
09] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 36 (31-28)|27αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 33 (32-34)|28αγ.
11] ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 33 (33-34)|29αγ.
12] ΠΙΕΡΙΚΟΣ 30 (32-44)|29αγ.
13] ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 29 (23-39)|29αγ.
14] ΚΑΒΑΛΑ 27 (20-65)|28αγ.
15] ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 26 (28-39)|29αγ.
16] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. 24 (28-43)|28αγ.
17] ΤΡΙΚΑΛΑ 21 (17-53)|30αγ.

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
01] ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 60 (59-18)|28αγ.
02] ΚΑΛΛΙΘΕΑ 55 (35-17)|28αγ.
03] ΚΑΛΑΜΑΤΑ 52 (41-19)|29αγ.
04] ΧΑΝΙΑ 52 (42-19)|29αγ.
05] ΚΗΦΙΣΙΑ 49 (34-27)|30αγ.
06] ΑΕΚ Β’ 45 (31-20)|28αγ.
07] ΕΠΙΣΚΟΠΗ 45 (23-15)|29αγ.
08] ΑΙΓΑΛΕΩ 43 (26-25)|28αγ.
09] ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 (23-28)|29αγ.
10] ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 33 (35-42)|28αγ.
11] ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧ. 32 (28-30)|29αγ.
12] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 31 (25-34)|29αγ.
13] ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 31 (18-33)|29αγ.
14] ΗΡΟΔΟΤΟΣ 30 (26-41)|29αγ.
15] ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 28 (24-44)|29αγ. 
16] ΖΑΚΥΝΘΟΣ 21 (20-52)|30αγ.
17] ΡΟΔΟΣ 16 (21-47)|29αγ. 
*από την Καλαμάτα έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί 
και από τη Ρόδο 8 βαθμοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
32η αγωνιστική  
16-17/4/2022 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

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

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

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  
2η αγωνιστική

ΚΑΒΑΛΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
23η αγωνιστική

ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
24η αγωνιστική

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
26η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΕΚ Β’

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
27η αγωνιστική

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
ΑΕΚ Β’-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

SUPER LEAGUE 2 
30η-31η αγωνιστική MLSMLS

Μόντρεαλ: Νέα νίκη 
στη... Νέα Υόρκη!
Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του πέ-

τυχε η ομάδα του Μόντρεαλ, και 
αυτή εκτός έδρας, επί των Red Bulls 
αυτή τη φορά με 1-2!
Το αξιοσημείωτο είναι, ότι οι φιλοξε-

νούμενοι έχαναν μέχρι το 71’ (από το 
τέρμα του Φερνάντεζ στο 14΄) όμως 
πρώτα με τον Καμάτσο στο 71’ και στη 
συνέχεια με τον Κιότο στο 81’ (από τρα-
γικό λάθος του γκολκίπερ των γηπεδού-
χων Κάρλος) κατάφεραν να πάρουν τους 
τρεις βαθμούς και να «σκαρφαλώσουν» 
στην 9η θέση με 7 βαθμούς, μόλις έναν 
από τις θέσεις των πλέι-οφς.
Οι δύο ομάδες είχαν και άλλες ευκαι-

ρίες στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο μέ-
ρος, με τους γηπεδούχους να χάνουν 
τεράστια διπλή ευκαιρία στο 1-0 και το 
Μόντρεαλ να απαντάει με δοκάρι του 
Μιχαήλοβιτς.    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Orlando-Chicago 
1-0, Inter Miami-New England 3-2, 
Red Bulls-Montreal 1-2, Philadelphia-
Columbus 1-0, LA Galaxy-LAFC 2-1, 

Salt Lake-Toronto 2-2, Dallas-Colorado 
3-1, Houston-San Jose 4-3, Kansas 
City-Nashville 1-2, Vancouver-Portland 
2-3, Charlotte-Atlanta 1-0, Austin-
Minnesota 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δυτική Περιφέρεια: LAFC 13, LA 
Galaxy, Salt Lake 12, Austin, Dallas, 
Houston 11, Nashville 10, Portland 
9, Colorado, Minnesota 8, Seattle 7, 
Kansas City 6, Vancouver 4, San Jose 2
Ανατολική Περιφέρεια: Philadelphia 
16, Orlando 11, Red Bulls, Atlanta 
10, Charlotte, Chicago 9, Columbus, 
Toronto 8, Montreal 7, DC United, 
Cincinnati 6, NY City, New England, 
Inter Miami 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (16 & 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ): 
Montreal-Vancouver, San Jose-
Nashville, Atlanta-Cincinnati, 
Houston-Portland, Red Bulls-Dallas, 
Columbus-Orlando, DC United-Austin, 
New England-Charlotte, Toronto-
Philadelphia, Chicago-LA Galaxy, 
Minnesota-Colorado, Seattle-Inter 
Miami, NY City-Real Salt Lake, LAFC-
Kansas City

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Κρίμα και άδικο  
για τον ΠΑΟΚ... 
Νέα ήττα (0-1) από Μαρσέιγ

Το ωραίο ταξίδι του ΠΑΟΚ έλαβε τέλος. 
Ο «δικέφαλος» ζόρισε την κυνική Μαρ-

σέιγ, έχασε σωρεία ευκαιριών αλλά έπεσε 
πάνω στον εξαιρετικό Μανταντά, και πλη-
ρώνοντας ακριβά ένα λάθος του Κρέσπο 
στο 34΄ που έδωσε την ευκαιρία στον Παγέτ 
να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέ-
τρησης, αποχαιρέτησε την Ευρώπη (0-1).

Το ελληνικό ποδόσφαιρο όμως πανηγυ-
ρίζει χάρη στον ΠΑΟΚ και την εξαιρετική, 
φετινή του πορεία στο Europa Conference 
League. O «δικέφαλος του Βορρά», μπορεί 
να αποκλείστηκε και με ήττα (0-1) από τη 
Μαρσέιγ στα προημιτελικά της διοργάνω-
σης, αλλά αποκλείστηκε, επίσης με ήττα, 
και η Σλάβια Πράγας, οπότε η Ελλάδα τερ-
ματίζει οριστικά πάνω από τους Τσέχους, 
στη 15η θέση του ranking της UEFA, και από 
το 2023/24 θα έχει ξανά πέντε ομάδες στην 
Ευρώπη! Ούτε οι Νορβηγοί, φυσικά, μας… 
προλαβαίνουν, αφού το ταξίδι της απίθα-
νης Μπόντο/Γκλιμτ σταμάτησε στη Ρώμη. 

Εν ολίγοις, το ελληνικό ποδόσφαιρο από 
τη μεθεπόμενη σεζόν θα «επιστρέψει» στις 
πέντε ομάδες μετά από μία τριετία, με τον 
πρωταθλητή και τον δευτεραθλητή στον 
β’ προκριματικό του Champions League 
(άρα θα έχουμε ξανά δύο συλλόγους στα… 
αστέρια), τον Κυπελλούχο στο Europa 
League και τον τρίτο και τον τέταρτο της 
βαθμολογίας στο β’ προκριματικό γύρο του 
Conference League.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

CHAMPIONS LEAGUE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3-3 (3-1) 
ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. 0-0 (0-1)
ΜΠΑΓΕΡΝ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1-1 (0-1) 
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΤΣΕΛΣΙ 2-3 (3-1)

EUROPA LEAGUE
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΛΕΙΨΙΑ 0-2 (1-1) 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ 2-3 (1-1) 
ΛΥΩΝ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0-3 (1-1) 
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ 3-1 παρ. (0-1)
EUROPA CONFERENCE LEAGUE

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 1-3 (3-3) 
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΛΕΣΤΕΡ 1-2 (0-0) 
ΠΑΟΚ-ΜΑΡΣΕΪΓ 0-1 (1-2) 
ΡΟΜΑ-ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ 4-0 (1-2)

ΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUEΕΛΛΑΔΑ | BASKET LEAGUE

Με επιμέρους σκορ 12-5 στα τε-
λευταία 6’ και 2’’ του ντέρμπι 

των «αιώνιων» αντιπάλων για την 21η 
αγωνιστική της κανονικής περιόδου της 
Basket League, ο Ολυμπιακός επιβλήθη-
κε στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού με 68-
62 και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα 
για την κατάκτηση της πρώτης θέσης της 
ρέγκιουλαρ σίζον που δίνει το απόλυτο 
πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-15, 34-34, 50-52, 62-68

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ) 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 74-72 
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΟΚ 74-70
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρ.-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. 68-61
ΑΕΚ-ΛΑΥΡΙΟ 90-75
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 62-68
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΡΗΣ 
ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

01] ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 37|19αγ. 
02] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  36|19αγ. 
03] ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ  30|19αγ.
04] ΑΕΚ    30|20αγ.
05] ΑΡΗΣ  28|20αγ.
06] ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   28|17αγ.
07] ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  27|19αγ.
08] ΛΑΡΙΣΑ   27|18αγ.
09] ΛΑΥΡΙΟ  26|19αγ.
10] ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 26|19αγ.
11] ΠΑΟΚ  25|18αγ.
12] ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 23|19αγ.
13] ΗΡΑΚΛΗΣ  20|18αγ.  

ΕΧΑΣΑΝ ΒΕΡΟΙΑ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΕΧΑΣΑΝ ΒΕΡΟΙΑ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

 Φαβορί παρά τις... ήττες  Φαβορί παρά τις... ήττες 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σάββατο 9 Απριλίου 2022 Σάββατο 9 Απριλίου 2022 

Play outs - 3η αγωνιστική
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 3-0 
72΄Μπαρτόλο, 91΄Ροσέρο, 95΄Φερράρι 
ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-2 
7Ο’ Φελίπε - 45+3’ Φατιόν, 78΄Σλίβκα 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2-3 
5’ Ριέρα, 87΄Μουνάφο - 29΄Τσιγκρίνσκι, 
41΄, 52΄Μάντζης 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2-3 
22’,36’ Ντίας - 1’ Ερλινγκμαρκ, 
28΄Μουνίθ, 72΄Κουλούρης

 
Κυριακή 10 Απριλίου 2022 Κυριακή 10 Απριλίου 2022 

Play offs - 4η αγωνιστική
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0 
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ 1-2 
28’ Ρότα - 20’ Πάλμα, 59’ Σάσα 
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Play offs

(σε 30 αγώνες)
01. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  70 (51-17)
02. ΠΑΟΚ  59 (53-26)
03. ΑΡΗΣ  50 (31-24)
04. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48 (44-23)
05. ΑΕΚ   48 (45-33)
06. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 (29-26) 
*ΠΑΟΚ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 ΑΓΩΝΕΣ

Play outs
(σε 29 αγώνες)

07. ΟΦΗ   40 (38-38)
08. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 39 (31-32)
09. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ  34 (40-46)
10. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 33 (34-40)
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32 (30-45)
12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 30 (31-49)
13. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ  21 (22-43)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 19 (12-49) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 16 Απριλίου 2022Σάββατο 16 Απριλίου 2022
Play outs - 4η αγωνιστική

09:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 
12:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

Κυριακή 17 Απριλίου 2022Κυριακή 17 Απριλίου 2022 
Play outs - 4η αγωνιστική

08:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΦΗ 
10:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Play offs - 5η αγωνιστική
12:30 ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ 
14:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 Δευτέρα 18 Απριλίου 2022  
Play offs - 5η αγωνιστική

11:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ 

ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ     ΟΜΑΔΑ      ΓΚ. ΑΓΩΝ.
ΜΑΝΤΖΗΣ         ΙΩΝΙΚΟΣ 4 3
ΦΕΛΙΠΕ           ΟΦΗ 3 3

ΣΟΎΠΕΡ ΛΙΓΚ 1: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Ο ΑΡΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ
Το πάνω χέρι για την κατάληψη της 

τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα έχει 
ο Άρης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επι-
βλήθηκε με 2-1 της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 
τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ και την 
προσπέρασε στη βαθμολογία. 

Οι κίτρινοι έχουν πλέον 50 βαθμούς. 
Δύο βαθμούς πίσω από τον Άρη είναι ο 
Παναθηναϊκός.
Το τριφύλλι έχασε σημαντικές ευκαιρί-

ες στο ματς με τον ΠΑΣ αλλά έμεινε στο 
0-0 και έφτασε τους 48 βαθμούς, όσους 

έχει και η ΑΕΚ. Την επόμενη αγωνιστική 
υπάρχουν τα ντέρμπι του Άρη με τον 
ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με τον Ολυ-
μπιακό που θα φέρουν εκ νέου διαφορο-
ποιήσεις στη βαθμολογία.

© Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι αριθμοί της 
3ης αγωνιστικής 

Playouts και  
της 4ης Playoffs

Με έξι παιχνίδια συνεχίστηκε το Σαββα-
τοκύριακο 9-10 Απριλίου το πρωτά-

θλημα της Super League Interwetten, καθώς 
αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, λόγω 
των αγώνων του «δικέφαλου του βορρά» 
με τη Μαρσέιγ.
Οι αγώνες ξεκίνησαν με το Βόλος – Λα-

μία, που ήταν το 200ο παιχνίδι της σεζόν. 
Φτάσαμε τα 205 παιχνίδια και πλησιά-
ζουμε τα  500 γκολ, αφού έχουν μπει 491 
ως τώρα. Στα Playouts ο μέσος όρος των 
γκολ αγγίζει τα τρία, είναι 2,92 ανά αγώ-
να για την ακρίβεια, καθώς μπήκαν 16 στα 
τέσσερα ματς του Σαββάτου! Εντοπίσαμε 
κάποιους ακόμα ξεχωριστούς αριθμούς… 
500... γκολ έφτασε να έχει δεχτεί ο Πα-
ναιτωλικός στην ιστορία της Α’ Εθνικής/
Super League, όταν σκόραρε σε βάρος του 
ο Χουάν Μουνίθ του Ατρομήτου. Η ομάδα 
του Αγρινίου έχει δεχτεί 501 και έχει πε-
τύχει 342 σε 377 αγώνες στην κατηγορία. 
100... γκολ στην ιστορία του στη Super 
League έφτασε ο Βόλος, όταν ο Κο-
λομβιανός Κέβιν Ροσέρο πετύχαινε το 
δεύτερο γκολ επί της Λαμίας. Τώρα 
ο Βόλος έχει πετύχει 101 και έχει δε-
χτεί 137 σε 95 αγώνες στην κατηγορία. 
100... γκολ παθητικό εκτός έδρας έφτασε η 
Λαμία με τα τρία που δέχτηκε στο Βόλο. Σε 78 
παιχνίδια έχει πετύχει 49 και έχει δεχτεί 100. 
100... αγώνες στη Super League έφτασε ο 
Γιώργος Δεληζήσης. Ο 34χρονος αμυντι-
κός του Άρη έπρεπε να περιμένει πάντως 
142 μέρες από τότε που έπαιξε τον 99ο, 
καθώς δε χρησιμοποιείτο. Είχε να παίξει 
από τις 20 Νοεμβρίου. Έχει 71 αγώνες με 
τον Άρη και 29 με τον Απόλλωνα Σμύρνης. 
10... γκολ με τη φανέλα του Παναιτωλικού 
στη Super League έφτασε ο Χόρχε Ντίας με 
τα δύο που πέτυχε σε βάρος του Ατρομή-
του. Έγινε ο ένατος παίκτης στην ιστορία της 
ομάδας, που φτάνει διψήφιο αριθμό γκολ. 
6... επισκέψεις στον ΠΑΣ Γιάννινα χωρίς 
νίκη συμπλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που 
γίνονται οκτώ, με δύο ακόμα παιχνίδια Κυ-
πέλλου στο διάστημα αυτό. Μάλιστα, στις 
τέσσερις τελευταίες για το πρωτάθλημα δε 
σκόραρε.

© slgr.gr

Τρίτος με ρεκόρ ο Άρης
Ο Άρης πέτυχε σημαντι-

κή νίκη επί της ΑΕΚ στο 
«Σπύρος Λούης», που τον 
έφερε στην τρίτη θέση της 
βαθμολογίας τον Playoffs της 
Super League Interwetten, 
μια νίκη, που δημιούργησε 
και ρεκόρ για τις δύο ομάδες. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ 90 ΧΡΟΝΙΑ
Ο Αρης νίκησε για δεύτερη 

φορά την ΑΕΚ, ενώ έχει νική-
σει στη σεζόν και τον Πανα-
θηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 
Είναι η πρώτη φορά μετά από 
90 χρόνια (!), που ο Άρης κερ-
δίζει στην ίδια σεζόν τέσσερα 

παιχνίδια πρωταθλήματος με τους τρεις του Κέντρου! 
Το 1932 είχε νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και από μια ΑΕΚ και Παναθη-

ναϊκό, όταν και είχε κατακτήσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα, με τους σπου-
δαίους σκόρερ Νίκο Κίτσο και Νίκο Αγγελάκη. Από καταβολής Α’ Εθνικής δεν 
είχε ξεπεράσει τις τρεις νίκες σε μια σεζόν. Το είχε κάνει το 1968-69, το 1978-
79 και  το 1994-95. Βέβαια τότε έπαιζε έξι αγώνες στη σεζόν, τώρα έχει παί-
ξει οκτώ, καθώς υπάρχουν και τα Playoffs. Ωστόσο ούτε πέρσι, ούτε πρόπερ-
σι, που τους αντιμετώπισε 12 φορές σε κάθε σεζόν, κατάφερε κάτι τέτοιο. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 27 ΧΡΟΝΙΑ
Ο Αρης είχε νικήσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την ΑΕΚ πριν από δύο μήνες στην 

κανονική διάρκεια. Νικώντας κα τώρα, κατάφερε δύο διαδοχικές νίκες εναντί-
ον της, αλλά και δύο νίκες στο ίδιο ημερολογιακό έτος για πρώτη φορά από το 
1995. Τότε είχε νικήσει στις 9 Απριλίου 2-1 και στις 10 Σεπτεμβρίου πάλι 2-1, και 
τα δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. 
Διαδοχικές νίκες επί της ΑΕΚ, με το ένα παιχνίδι εκτός έδρας, είχε να κάνει ο 

Άρης από το 1988-89, τη μοναδική φορά στην ιστορία, που νίκησε την ΑΕΚ μέσα 
έξω. Και βέβαια το διάστημα των δύο μηνών και οκτώ ημερών είναι το μικρότε-
ρο στην ιστορία, που μεσολάβησε ανάμεσα σε δύο νίκες του Άρη επί της ΑΕΚ. 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΑΕΚ 
ΕΞΙ ΗΤΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Όταν η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στο «Σπύρος Λούης» από τον ΠΑΟΚ, είχαμε επι-

σημάνει ότι ισοφάριζε το ρεκόρ ηττών της. Δεν πέρασαν τρεις εβδομάδες και το 
ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε. Η ΑΕΚ έχασε για πρώτη φορά στην ιστορία της έξι 
φορές εντός έδρας. Από Ολυμπιακό, ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Βόλο στην κανονική 
διάρκεια, και ΠΑΟΚ και Άρη στα Playoffs. Έχει χάσει τα έξι από τα 15 παιχνίδια 
της έδρας της.
Στο παρελθόν, η ΑΕΚ είχε χάσει μέχρι πέντε παιχνίδια στην έδρα της. Το 2012-

13, χρονιά του υποβιβασμού της, από Αστέρα Τρίπολης, Ολυμπιακό, Λεβαδεια-
κό, Παναθηναϊκό και Πανθρακικό σε 15 αγώνες. Και πέρσι σε 18 αγώνες έχασε 
από Παναθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα και Άρη στην κανονική περίοδο και από τους 
Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στα Playoffs. Παράλληλα, η ΑΕΚ έφτασε τις 10 ήττες στο 
πρωτάθλημα, με τις τέσσερις που έχει ακόμα εκτός έδρας.

© slgr.gr

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

ΛΑΪΚΑ • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ • ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ • ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

ΖΩΝΤΑΝΉ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΉ
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Έκδοση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ της ΕΚΜΜ. Διευθυντής: Πάρις Πέτρου. Email: ppetrou@hcgm.org

Η ΕΚΜΜ ευχαριστεί θερμά τους εκδότες των ελληνικών εφημερίδων του Μοντρεάλ, ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Με παραδοσιακό γεύμα στη Νότια Ακτή

Την Κυριακή των Βαΐων, 17 Απριλίου, 
2022 το Γυναικείο Τμήμα σε συνερ-

γασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο 
της ΕΚΜΜ Νοτίας Ακτής και το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο, θα προσφέρει το 
παραδοσιακό «Γεύμα με ψάρι», στις 
12 μ.μ., μετά τη Θεία Λειτουργία, 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 πακέτο.

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

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 
την υποστήριξή σας!

ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσημη επίσκεψη στα γραφεία της 
ΕΚΜΜ και στο σχολείο «Σωκρά-

της-Δημοσθένης» πραγματοποίησε την 
Παρασκευή, 8 Απριλίου, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας – Αρμόδιος 
για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Αν-
δρέας Κατσανιώτης. Ο Υφυπουργός 
συνοδευόταν από τον Διευθυντή του Δι-
πλωματικού του Γραφείου Χριστόδουλο 
Μαργαρίτη και τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας στο Μοντρεάλ Μιχάλη Γαβρι-
ηλίδη. Την αποστολή υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέας Κριλής, 
η Ταμίας Βούλα Νεοφώτιστου, ο Εκτελε-
στικός Διευθυντής Διονύσης Κότσορος 
και ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και 
Μάρκετινγκ Πάρις Πέτρου. Στη συνέχεια 
προστέθηκαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Ιάκωβος και οι πρώην Πρόεδροι της 
ΕΚΜΜ Νίκος Τ. Παγώνης και Γιάννης 
Θεοδοσόπουλος (Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Κογκρέσου του Κεμπέκ). 

Στο σχολείο, τον υποδέχτηκε η Διευ-
θύντρια του παραρτήματος ΙΙ, Γεωργία 
Τσάκαλη. Ο Υφυπουργός εντυπωσιά-
στηκε από τις εργασίες που είχαν ετοι-
μάσει για εκείνον οι μαθητές, ενώ χωρίς 
δεύτερη σκέψη, δεν δίστασε να καθίσει 
στο πάτωμα, για να συνομιλήσει με τα 
λιλιπούτεια ελληνόπουλα του νηπιαγω-
γείου.

Το βράδυ, ο Υφυπουργός επισκέφτηκε 
τον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου, 
για να παρακολουθήσει την Ακολουθία 

του Ακάθιστου Ύμνου. Τον υποδέχθηκε 
ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως Ιάκωβος.

Το Σάββατο, 9 Απριλίου, ο κ. Κατσα-
νιώτης, συνοδευόμενος από τον Γενι-
κό Πρόξενο και τα μέλη της αποστολής 
του, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυ-
λής τραπέζης με θέμα τα 116 χρόνια 
της Ελληνικής Κοινότητας. Συμμετείχαν, 
επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΚΜΜ Ανδρέ-
ας Κριλής, οι πρώην Πρόεδροι Νίκος Τ. 
Παγώνης και Γιάννης Θεοδοσόπουλος 
– Πρόεδρος του Ελληνικού Κογκρέσου 
του Κεμπέκ, η Ταμίας της ΕΚΜΜ Βού-
λα Νεοφώτιστου, οι καθηγητές Jacques 
Bouchard και Γιάννης Χατζηνικολάου, η 
Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχιατρικής 
του Παιδικού Νοσοκομείου του Μοντρε-

άλ Δρ. Λίλα Αμιράλη, ο Ορκωτός Λογι-
στής – εκπρόσωπος της ΕΥ, Γιώργος Τσί-
τουρας και η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου 
Αγίου Γεωργίου, Παναγιώτα Τσίτουρα.

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου για τα 
ελληνικά τοπικά μέσα ενημέρωσης. 
Αμέσως μετά και πριν την αναχώρησή 
του για την Οτάβα, ο Υφυπουργός έκα-
νε μια σύντομη στάση στη διασταύρω-
ση της Park Avenue με την Jean Talon, 
ώστε να τιμήσει από κοντά το «Άγαλμα 
του Έλληνα Μετανάστη», το οικουμενι-
κό μνημείο του απόδημου ελληνισμού, 
προσφορά της ΕΚΜΜ, του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Μοντρεάλ και του Ελληνικού 
Κογκρέσου του Κεμπέκ, στους κατοί-
κους της πόλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Με παραδοσιακό γεύμα στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου

Εκ μέρους του Επισκόπου Ζηνου-
πόλεως κ.κ. Ιακώβου, είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να σας  ανακοινώσουμε 
ότι μετά τη Θεία λειτουργία την Κυριακή 
των Βαΐων, 17 Απριλίου, θα πραγματο-
ποιηθεί γεύμα στην αίθουσα του Καθε-
δρικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Ο σεφ Νίκος Καραγιαννάκης θα μας 
ετοιμάσει, στην κουζίνα της εκκλησίας, 
το παραδοσιακό γεύμα της Κυριακής 
των Βαΐων, με μπακαλιάρο - σκορδα-
λιά, μπρόκολο και παντζάρια, Επίσης, 
θα προσφερθεί σαλάτα, ψωμί και επι-
δόρπιο. Για όσους το επιθυμούν, θα 
είναι διαθέσιμη η υπηρεσία παράδοσης 
των γευμάτων στα σπίτια σας και όπως 
πάντα, θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφα-
λείας, οι οδηγοί θα φορούν μάσκες και 
σας παρακαλούμε, κατά την παραλαβή, 
να φοράτε και εσείς. Η παραλαβή γεύ-
ματος από την εκκλησία θα είναι διαθέ-

σιμη μετά τη Θεία λειτουργία. Κόστος, 
ανά γεύμα, $30 και δώρο μια πασχαλινή 
λαμπάδα.  

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο κύριος 
και η κυρία Παπακώστα και η οικογέ-
νεια, που πρόσφεραν $1500 και τους 
ευχαριστούμε θερμά. 

Επίσης, ευχαριστούμε για την υποστή-
ριξή τους, το Ζαχαροπλαστείο “Σερά-
νο” για το επιδόρπιο και το “Première 
Moisson” για το ψωμί. 

Αναμένουμε με χαρά την παραγγελία σας 
έως το Σάββατο, 16 Απριλίου, καλώντας 
στο 514 813 4052 ή μέσω e-mail στη 
διεύθυνση stgeorgephiloptochosmont@
gmail.com 

Καλή Ανάσταση. 

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στην ΕΚΜΜΕπίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών στην ΕΚΜΜ
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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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η ‘ΦΙΛΙΑ’ 
διαθέτει ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων

από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για άτομο από 17 έως 30 ετών.
Η εργασία είναι γενικού ενδιαφέροντος και οι λεπτομέρειες θα 

συζητηθούνμε το υπεύθυνο άτομο του οργανισμού.
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

 
___________________________________________________ 

5777, avenue Wilderton, Montréal, QC H3S 2V7 
Tél.: 514-738-2421 • Fax: 514-738-5466 • www.hcgm.org 

 

 

 
 

13  Απριλίου 2022 
 

Για άμεση δημοσίευση/μετάδοση 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022 

 
 
Αγαπητοί συμπάροικοι. 
  
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν  μόνον την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από 
τις 9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:  

● Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός Μαρής», 5757 Wilderton avenue Montreal 
Quebec, H3S 2K8 

● Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, Laval, Québec, H7W 1E1 
● Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, 

J3Y 1A1 

 
Δικαίωμα Ψήφου 
 
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 και 5.11) 
όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2022 πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
  

● Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω. 
● Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).  
● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα εχει λήξει για λιγότερο απο ένα 

χρόνο, κατά την ημέρα των εκλογών, θα μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους, 
πριν ή κατά την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή επιβεβαιωμένη τραπεζική 
επιταγή (certified cheque).  

● Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα εχει λήξει για περισότερο απο ένα 
χρόνο, θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 30 ημέρες πριν τις εκλογές, 
μέχρι 13 Μαΐου 2022 για να γινουν ενεργά μέλη. 

● Τα μη ενεργά μέλη για περισότερο απο ένα χρόνο, μπορούν, κατά την ημέρα των 
εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) συνδρομές, τους 12 μήνες πριν και τους 12 μήνες μετά,  
για να γίνουν ενεργά μέλη. Η πληρωμές των συνδρομών κατά την ημέρα των εκλογών, 
πρέπει να είναι  μόνο σε μετρητά ή με επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified 

Αγαπητοί συμπάροικοι.
Φέρομε εις γνώσιν πάντων ότι οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Κ.Μ.Μ., των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Μοντρεάλ, Λαβάλ και Νότιας Ακτής καθώς και 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν 
μόνον την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, από τις 
9:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ. στα εκλογικά κέντρα:
●Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο «Αδριανός 
Μαρής», 5757 Wilderton avenue Montreal 
Quebec, H3S 2K8
●Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού, 4865 du Souvenir, 
Laval, Québec, H7W 1E1
●Κοινοτικό Κέντρο Νότιας Ακτής, 5220 Grande 
Allée, St-Hubert (South Shore), Quebec, J3Y 1A1
 Δικαίωμα Ψήφου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς (Άρθρα 5.9, 5.10 
και 5.11) όσοι συμπάροικοι επιθυμούν να 
ψηφίσουν στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 
2022 πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
●Να είναι ηλικίας 18 (δέκα οκτώ) ετών και άνω.
●Να είναι ενεργά μέλη (να έχουν εκπληρώσει 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις).
●Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους 
θα εχει λήξει για λιγότερο απο ένα χρόνο, 
κατά την ημέρα των εκλογών, θα μπορούν να 
πληρώσουν την συνδρομή τους, πριν ή κατά 
την ημέρα των εκλογών μόνο σε μετρητά ή 
επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified 
cheque).
●Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους θα 
εχει λήξει για περισότερο απο ένα χρόνο, θα 
πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 
30 ημέρες πριν τις εκλογές, μέχρι 13 Μαΐου 
2022 για να γινουν ενεργά μέλη.
●Τα μη ενεργά μέλη για περισότερο απο 
ένα χρόνο, μπορούν, κατά την ημέρα των 
εκλογών να πληρώσουν 2 (δύο) συνδρομές, 
τους 12 μήνες πριν και τους 12 μήνες μετά, 
για να γίνουν ενεργά μέλη. Η πληρωμές των 
συνδρομών κατά την ημέρα των εκλογών, 
πρέπει να είναι μόνο σε μετρητά ή με 
επιβεβαιωμένη τραπεζική επιταγή (certified 
cheque)
●Τα νέα μέλη πρέπει να πληρώσουν τη 
συνδρομή τους μέχρι και τη 13η Μαΐου 2022.
●Καμία συνδρομή δεν θα εισπράττεται 
από την 2η Ιουνίου 2022 έως και την 11η 
Ιουνίου 2022, εκτός των περιπτώσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 17.5.3
 Δικαίωμα Υποψηφιότητας
Όσοι συμπάροικοι ενδιαφέρονται να θέσουν 
υποψηφιότητα στις εκλογές της 12ης 
Ιουνίου 2022, για το Κεντρικό Συμβούλιο, τα 
Περιφερειακά Συμβούλια και την Εξελεγκτική 
Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 7.5, 12.3, 
16.6 των Εσωτερικών Κανονισμών, θα πρέπει 
να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Να είναι ηλικίας άνω των 18 (δέκα οκτώ) 
ετών.
2.Να είναι ενεργά μέλη της Κοινότητας.
3.Εάν είναι μη ενεργά μέλη και η συνδρομή 
τους εχει λήξει για λιγότερο απο ένα χρόνο θα 
πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 
την στιγμή που καταθέτουν την υποψηφιότητά 
τους και είναι ενεργά μέλη.
4.Τα μη ενεργά μέλη που η συνδρομή τους 
θα εχει λήξει για περισότερο απο ένα χρόνο, 
θα πρέπει να έχουν πληρώσει τη συνδρομή 
τους 30 ημέρες πριν την κατάθεση της 
υποψηφιότητάς τους, για να γινουν ενεργά 
μέλη.
5.Τα νέα μέλη πρέπει να έχουν πληρώσει την 
συνδρομή τους ένα μήνα πριν καταθέσουν την 
υποψηφιότητά τους.
6.Να μην είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
άλλου παρόμοιου Οργανισμού ή Ενορίας.
 Περιφερειακά Συμβούλια
Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Συμβούλια 
πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας για 
την οποία θέτουν υποψηφιότητα.
 Εξελεγκτική Επιτροπή
Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το Άρθρο 16.3 των Εσωτερικών 
Κανονισμών δεν μπορεί να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, των 
Περιφερειακών Συμβουλίων ούτε και του 
Συμβουλευτικού Σώματος.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν την 
αίτηση υποψηφιότητάς τους, υπογραμμένη 
από δύο ενεργά μέλη της Κοινότητας, 
καθώς και μία φωτογραφία τους, όσο το 
δυνατόν πρόσφατη, (μέγεθος φωτογραφίας 
διαβατηρίου) στην Εφορευτική Επιτροπή το 
αργότερο έως την 28η Μαΐου, 2022, από τις 
10:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. στα γραφεία 
της Εφορευτικής Επιτροπής (5777 Wilderton) 
αίθουσα 104.
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι για καταθέσεις 
υποψηφιοτήτων και κάθε είδους πληροφορίες, 
τα εν λόγω γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε 
Τρίτη και από ώρα 6.30 έως 9.00 μ.μ.
Επίσης την Παρασκευή, 27η Μαΐου, 2022 από 
τη 2μ.μ. μέχρι και τις 6.00 μ.μ.
Επίσης και το Σάββατο, την 28η Μαΐου, 2022 
από τις 10.00 π.μ μέχρι τη 2:00 μ.μ. για την 
παραλαβή των υποψηφιοτήτων.
 Προσωρινοί Υπάλληλοι
Η Εφορευτική Επιτροπή θα χρειαστεί τη 
βοήθεια προσωρινών υπαλλήλων οι οποίοι 
θα εργαστούν κατά την ημέρα των εκλογών. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας 
άνω των 18 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς 
την ελληνική γλώσσα καθώς και μια από 
τις επίσημες γλώσσες του Καναδά (Αγγλική 
ή Γαλλική) και να μην είναι υπάλληλοι της 
Ε.Κ.Μ.Μ.. Τα άτομα αυτά θα εργαστούν υπό 
την καθοδήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής 
(Άρθρο 17.5.6 των Εσωτερικών Κανονισμών).
Η αμοιβή εργασίας είναι ευθύνη της Ε.Κ.Μ.Μ. 
και είναι το ελάχιστο ωρομίσθιο όπως αυτό 
ορίζεται από τον σχετικό Νόμο της Επαρχίας 
του Κεμπέκ.

 Αιτήσεις Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε θέση, καθώς 
επίσης και οι προσωρινοί υπάλληλοι, μπορείτε 
να προμηθευτείτε τις αιτήσεις υποψηφιότητας 
από την Εφορευτική Επιτροπή, από τα 
γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ., από τα γραφεία της 
Κοινότητας στη Νότια Ακτή και στο Λαβάλ.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, για οιανδήποτε 
θέση, καθώς επίσης και οι προσωρινοί 
υπάλληλοι να γνωρίζουν ότι η Εφορευτική 
Επιτροπή συνεδριάζει κάθε Τρίτη και από ώρα 
6.30 έως 9.00 μ.μ.
Επίσης την Παρασκευή, 27η Μαΐου, 2022 από 
τη 2.00 μ.μ. μέχρι και τις 6.00 μ.μ. καθώς 
επίσης και το Σάββατο, την 28η Μαΐου, 2022 
από τις 10.00 π.μ μέχρι τις 2:00 μ.μ. όπου 
και μπορούν να αποτείνονται για κάθε 
πληροφορία.
Οι Υποψήφιοι πρέπει θα καταθέτουν 
τις αιτήσεις υποψηφιότητας μόνο στην 
Εφορευτική Επιτροπή αυτοπροσώπως τις ώρες 
που αναγράφονται άνωθεν και να δείχνουν 
κάποια επίσημη ταυτότητα. Η τελευταία 
ημέρα για κατάθεση υποψηφιότητας είναι το 
Σάββατο, 28ης Μαΐου, 2022 από τις 10.00 π.μ 
μέχρι τις 2:00 μ.μ.
 Επιστροφή βιβλίων Εγγραφής Μελών
Παρακαλούνται οι υπάλληλοι της ΕΚΜΜ που 
έχουν στην κατοχή τους Βιβλία Αποδείξεων 
Εγγραφής Μελών να τα επιστρέψουν μέχρι 
τις 13 Μαΐου 2022 (ημέρα Παρασκευή) και 
ώρα 7:00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Κ.Μ.Μ. 
προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από 
την Εφορευτική Επιτροπή. Όσα βιβλία δεν 
επιστραφούν την καθορισμένη ημέρα και ώρα 
θα θεωρηθούν άκυρα.
Μετά την 13η Μαΐου 2022, θα δωθούν 
καινούργια βιβλία εγγραφής μελών της 
Ε.Κ.Μ.Μ., μόνο από την Εφορευτική Επιτροπή, 
τα οποία θα έχουν μονογραφηθεί και 
σφραγιστεί από την Εφορευτική Επιτροπή.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα γραφεία 
της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι κλειστά.
Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εκλογές Κυριακής, 12 Ιουνίου 2022
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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 

 
 
 

Κόντρα στις κυρώσεις και με την αγορά 
ρωσικού φυσικού αερίου και πετρε-

λαίου να συνεχίζεται, το πρώτο τρίμηνο 
του 2022 η Ρωσία κατέγραψε το υψηλό-
τερο πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 
στην πρόσφατη ιστορία της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Ρωσίας, η χώρα εξήγαγε αγαθά 
και υπηρεσίες αξίας 58,2 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων περισσότερα από την αξία 
των εισαγωγών της, ξεπερνώντας περισ-
σότερο από δυόμισι φορές το πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών που είχε το πρώ-
το τρίμηνο του 2021.
Τους τελευταίους 12 μήνες, το ρωσι-

κό πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 
ανήλθε σε 157,8 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Πρόκειται για υψηλότερο πλεόνασμα 
τρεχουσών συναλλαγών από κάθε προη-
γούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της 
Παγκόσμιας Τράπεζας.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχου-

σών συναλλαγών φαίνεται να ενισχύεται 
από τις συνεχιζόμενες υψηλές τιμές του 
φυσικού αερίου και του πετρελαίου, επι-
τρέποντας στη Ρωσία να έχει υψηλότερη 
τιμή για τις δικές της εξαγωγές ορυκτών 
καυσίμων που συνεχίζουν να αγοράζουν 
ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Η ΕΕ «ΣΤΗΡΙΖΕΙ» ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενώ οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις ρωσικές 

εισαγωγές ενέργειας, η ΕΕ δεν έχει πε-
ριορίσει την αγορά ρωσικής ενέργειας 
βραχυπρόθεσμα, καθώς ορισμένα κράτη 

– μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Η ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά 
τις εισαγωγές ρωσικού άνθρακα εντός 
τεσσάρων μηνών, αλλά η αξία του ρωσι-
κού άνθρακα ανέρχεται μόνο στο 4% πε-
ρίπου της αξίας των εισαγωγών ρωσικού 
αερίου και πετρελαίου από την ΕΕ.

Σε συνάντηση τη Δευτέρα 11 Απριλί-
ου, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών 
– μελών της ΕΕ συζήτησαν αλλά δε συμ-
φώνησαν σε εμπάργκο πετρελαίου. «Δε 
θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις που 
βλάπτουν την ΕΕ περισσότερο από ό,τι 
βλάπτουν τη Ρωσία», είπαν επανειλημμέ-
να αξιωματούχοι της ΕΕ όταν ρωτήθηκαν 
για το δισταγμό της Ευρώπης να επιβάλει 
περαιτέρω κυρώσεις. Ενώ οι ρωσικές πα-
ραδόσεις ενέργειας είναι σημαντικές για 
πολλά κράτη – μέλη, συνιστά επίσης τον 
πιο σημαντικό μοχλό πίεσης που έχει η 
ΕΕ στη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με τα 
στοιχεία.

Η συνεχής αγορά ρωσικής ενέργειας 
στηρίζει επίσης το ρωσικό εθνικό νόμισμα, 
το ρούβλι. Μετά την επιβολή κυρώσεων 
από τις ΗΠΑ και την ΕΕ στην Κεντρική Τρά-
πεζα της Ρωσίας στις 28 Φεβρουαρίου, το 
εθνικό νόμισμα έκανε μια πρώτη βουτιά 
στις αγορές συναλλάγματος. Ωστόσο, οι 
έλεγχοι κεφαλαίων που επιβλήθηκαν από 
την κεντρική τράπεζα, καθώς και η σταθε-
ρή εισροή συναλλάγματος λόγω των εξα-
γωγών ενέργειας, βοήθησαν το ρούβλι να 
ανακάμψει κοντά στα επίπεδα πριν από 

τις 24 Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία ξεκίνη-
σε την εισβολή της στην Ουκρανία.
«Το ρούβλι ενισχύεται λόγω των εξαι-

ρετικά υψηλών εισροών συναλλάγματος 
από τις πωλήσεις ενέργειας, των αυστη-
ρών κεφαλαιακών ελέγχων στη μετατρε-
ψιμότητα του ρουβλιού και της χαμηλής 
ρευστότητας στην αγορά», έγραψε σε 
πρόσφατη ανάλυση η αναπληρώτρια επι-
κεφαλής οικονομολόγος στο Ινστιτούτο 
Διεθνών Χρηματο-οικονομικών, Ελίνα Ρι-
μπάκοβα.
Αν και η συναλλαγματική ισοτιμία δεν 

καθορίζεται από την ελεύθερη αγορά, η 
σταθερότητα του ρουβλιού ήταν ωστόσο 
«πραγματική» επειδή «οδηγήθηκε από τις 
υψηλές εισροές τρεχουσών συναλλαγών 
της Ρωσίας» υποστήριξε.

Επιπλέον, η Ribakova επεσήμανε ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν 
με την πάροδο του χρόνου για να συνε-
χίσουν να βλάπτουν τη ρωσική οικονο-
μία. Οποιαδήποτε προσαρμογή που θα 
έβλαπτε σοβαρά τη ρωσική οικονομία θα 
έπρεπε να αντιμετωπίσει την ικανότητα 
του ρωσικού κράτους να χρηματοδοτηθεί 
μέσω των εξαγωγών ενέργειας.

ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ Η ΕΕ ΤΙΣ 
ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;
Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπα-

ϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση για 
την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσι-
κής ενέργειας με μεγάλη πλειοψηφία. «Ο 
ενεργειακός εθισμός μας, τα χρήματά μας, 

επιτρέπουν τη δολοφονία Ουκρανών», 
είπε ο φιλελεύθερος βουλευτής Λουίς 
Γκαρικάνο, υποστηρίζοντας την απαγό-
ρευση. «Δεν είναι ξεκάθαρο ότι το αέριό 
μας είναι μολυσμένο με αίμα και ότι οι 
ένοχοι είμαστε εμείς που χρηματοδο-
τούμε αυτό το τέρας;» πρόσθεσε ο ίδιος. 
Ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν έχει επίσημη 
εξουσία να αποφασίσει για μια τέτοια 
απαγόρευση εισαγωγών, η οποία θα πρέ-
πει να εγκριθεί από τα κράτη – μέλη της 
ΕΕ. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν τω μεταξύ, 

υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις της ΕΕ είναι 
αποτελεσματικές. «Οι κυρώσεις της ΕΕ 
ακρωτηριάζουν την ικανότητα του Κρεμλί-
νου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο», είπε 
εκπρόσωπος της Κομισιόν στη EURACTIV 
σε σχόλια μέσω email, προσθέτοντας ότι 
«συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για περαι-
τέρω κυρώσεις».
Το εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου θα 

μπορούσε να είναι μέρος του επόμενου 
πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, λένε οι υπουρ-
γοί.
Η Κομισιόν συντάσσει προτάσεις για 

εμπάργκο πετρελαίου της ΕΕ στη Ρωσία, 
δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ιρ-
λανδίας, της Λιθουανίας και της Ολλαν-
δίας τη Δευτέρα 11/4, αν και δεν υπάρχει 
ακόμη συμφωνία για την απαγόρευση του 
ρωσικού αργού.

© Janos Ammann | EURACTIV.com 
Μετάφραση: Γιώργος Αλίμονος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ρωσία: Πλεόνασμα ρεκόρ το  Ρωσία: Πλεόνασμα ρεκόρ το  
α’ τρίμηνο του 2022 παρά  α’ τρίμηνο του 2022 παρά  

τις δυτικές κυρώσειςτις δυτικές κυρώσεις
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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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πατέρα έφυγες από κοντά μας

Ούτε καν μας ρώτησες

Ο πόνος και η θλίψη

Γέμισε την καρδιά μας

Πέτα ψηλά στον ουρανό

Να βρεις και την μητέρα

Να κάτσετε να ξαποστάσετε

Να φάτε και να πιείτε

Και για τα παιδιά σας

Πολλά θα βρείτε να πείτε

Έχεις τόσα να τις πεις

Που έχασε σε τέσσερα χρόνια

Κι’ εμείς το καταδύναμη

Τα άνω θα φρονούμαι

Απεβίωσε ο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΤΑΓΑΣ 
(ετών 83, από Νεάπολη Λακωνίας)

Η σωρός του βρίσκεται στο νεκροπομπείο
Blythe Bernier

940 Ogilvy Montreal, QC

Ώρες επισκέψεων:
Δεύτερα 18 Απριλίου από τις 2:00μ.μ έως 4:00μ.μ. 

και από 5:00μ.μ. έως τις 8:00μ.μ.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 19 Απριλίου, από τον
Ιερό Ναό Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός 
810 Ogilvy Montreal, στις 11:00π.μ.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραβρεθούν.

Τα παιδιά: 
Μαρία, Παναγιώτα, Κωνσταντίνος

Ειρήνη-Δήμητρα

Τα εγγόνια: 
Δημήτριος-Αλίνα, Ελένη-Αικατερίνη, Ζαχαρίας-Έρικα

Τα δισέγγονα:
Μαρία, Θεόδωρος, Αικατερίνη, Ισαμπέλα

και οι αδελφές από την Ελλάδα



28  •  Tα Ελληνοκαναδικa Nεα  •  Les Nouvelles Grecques Canadiennes  •  The Greek Canadian News  •  www.tanea.ca  15 Απριλιου, 2022 / April 15, 2022

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...

                                             Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Συνάντηση Γ. Χρυσουλάκη με Πρόεδρο  
Γερουσίας Καναδά G. J. Furey

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 
Διπλωματίας, κ. Ιωάννης  Χρυσουλάκης, υποδέχθηκε στους 

χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών τετραμελή αποστολή της 
Καναδικής Γερουσίας με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, κ. George 
J. Furey. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν τρία ακόμη μέλη της Γερουσίας 
του Καναδά, η κα Raymonde Saint – Germain, o ελληνικής κα-

ταγωγής κ. Leo Housakos και ο κ. Tony Loffreda, συνοδευόμενοι 
από τον Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Mark Allen καθώς 
και τον Πρόξενο, κ. Walter Bernyck. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης των 
μελών της καναδικής Γερουσίας στη χώρα μας κατόπιν της 

επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, κ. Κωνσταντί-
νου Τασούλα, με αφορμή το φετινό ορόσημο στις διμερείς σχέ-
σεις Ελλάδας – Καναδά, καθώς το 2022 συμπληρώνονται 80 έτη 
διπλωματικών σχέσεων και 70 έτη εταιρικής σχέσης των δύο χω-
ρών εντός του ΝΑΤΟ. 

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, διεξήχθη μία εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών για θέμα-

τα διμερούς ενδιαφέροντος, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν 
η πολύχρονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στον Καναδά και 
η ουσιαστική συνεισφορά του σε όλους τους τομείς της κοινω-
νικής και οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι πολλαπλές 
δυνατότητες διεύρυνσης και εμβάθυνσης τής ήδη εδραιωμένης 
σχέσης των δύο χωρών, μέσω συνεργειών και συνεργασίας στους 
τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

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

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

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

ως, η οποία μπορεί να χωρισθεί σε δύο 
περιόδους: α) 15 Απριλίου έως 12 Δεκεμ-
βρίου 1825 και β) 25 Δεκεμβρίου 1825 
έως τις 11 Απριλίου 1826. Χωρίς σημα-
ντική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλ-
ληνες, λόγω του εμφυλίου πολέμου, και 
έχοντας να αντιμετωπίσουν υπέρτερες 
εχθρικές δυνάμεις, οι 12.000 ψυχές του 
Μεσολογγίου αντιστάθηκαν καρτερικά 
επί ένα χρόνο. Την οργάνωση της άμυνας 
ανέλαβε τριμελής επιτροπή υπό τους Ιω-
άννη Παπαδιαμαντόπουλο, Δημήτριο Θέ-
μελη και Γεώργιο Καναβό.
Το φρούριο της πόλεως μετά την πρώ-

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

θάλασσας και της θάλασσας, έγινε ένα 
είδος προκεχωρημένου οχυρού. Εκεί 
τοποθετήθηκαν 6 πυροβόλα και συγκε-
ντρώθηκαν 2.000 γυναικόπαιδα για να 
μην επιβαρύνουν τη φρουρά της πόλης. 
Εντός του Μεσολογγίου υπήρχαν 10.000 

άτομα, εκ των οποίων 4.000 άνδρες, άρι-
στοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την 
Αιτωλοακαρνανία και ακόμη 1.000 άν-
δρες, δυνάμενοι να φέρουν όπλα.
Κατά την πρώτη φάση της πολιορκίας 

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

τους συντρίβονταν εύκολα ή δύσκολα 
από τους υπερασπιστές της πόλης. 
Εξάλλου, ο από θαλάσσης αποκλεισμός 

δεν ήταν ισχυρός και επανειλημμένως δι-
ασπάστηκε από το στόλο του Μιαούλη, ο 
οποίος ενίσχυε με πολεμοφόδια και τρό-
φιμα τους πολιορκούμενους. 
Στις 24 Ιουλίου, 1.000 ρουμελιώτες 

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

επικεφαλής δυνάμεως Σουλιωτών πολε-
μιστών, εισήλθε στην πόλη, αναπτερώ-
νοντας το ηθικό των πολιορκούμενων. 
Όμως, στις αρχές Νοεμβρίου, ο κοινός 
στόλος Τούρκων και Αιγυπτίων αποβίβα-
σε 8.000 Αιγύπτιους στρατιώτες κι ένα 
μήνα αργότερα κατέφθασε στην περιοχή 
ο Ιμπραήμ, που είχε σχεδόν καταστείλει 
την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. 
Τούρκοι, Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι 

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

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

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

(γυναίκες, παιδιά, τραυματίες, γέροντες 
και μαχητές) σιτίζονταν με φύκια, δέρμα-
τα, ποντίκια και γάτες! Υπό τις συνθήκες 
αυτές, που καθιστούσαν αδύνατη την 
αποτελεσματική υπεράσπιση της πόλης, 
αποφασίστηκε σε συμβούλιο οπλαρ-
χηγών και προκρίτων στις 6 Απριλίου η 
έξοδος και ορίστηκε γι’ αυτή, η νύχτα του 
Σαββάτου του Λαζάρου προς Κυριακή 
των Βαΐων (9 προς 10 Απριλίου). 
Τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το σχέδιο, 

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

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

τικές σκηνές: ο δημογέροντας Χρήστος 
Καψάλης, όταν κυκλώθηκε από τους 
εισβολείς στο σπίτι του, όπου είχαν συ-
γκεντρωθεί τραυματίες, γέροντες και 
γυναικόπαιδα, έβαλε φωτιά στην πυρι-
τιδαποθήκη, ενώ ο μητροπολίτης Ρωγών 
Ιωσήφ ανατίναξε τον Ανεμόμυλο, στην 
τελευταία πράξη αντίστασης, όταν κυ-
κλώθηκε από τους εχθρούς. Το πρωί της 
10ης Απριλίου, ανήμερα των Βαΐων, η 
οθωμανική ημισέληνος κυμάτιζε στα χα-
λάσματα του Μεσολογγίου.
Οι πληροφορίες για τις απώλειες των 

Ελλήνων κατά την πολιορκία και την έξο-
δο είναι αντιφατικές. Πιθανότερο φαίνε-
ται ότι από τους 3.000 που πήραν μέρος 
στην έξοδο, οι 1.700 έπεσαν ηρωικά μα-
χόμενοι. Ανάμεσα στους νεκρούς, ο Ιω-
άννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Μιχαήλ 
Κοκκίνης, ο Αθανάσιος Ραζηκότσικας, ο 
Νικόλαος Στορνάρης, ο Γερμανός εκδό-
της της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά» 
Ιάκωβος Μάγιερ και άλλοι Γερμανοί φι-
λέλληνες. 

Γύρω στα 6.000 γυναικόπαιδα οδηγήθη-
καν για να πουληθούν στη Μεθώνη και 
στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινού-
πολης και της Αλεξάνδρειας. Οι απώλει-
ες για τους τουρκο-αιγύπτιους εισβολείς 
ανήλθαν σε 5.000 άνδρες.
Η Επανάσταση μετά την πτώση του 

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

κε μετά την αμαύρωση του Αγώνα, εξαι-
τίας του εμφύλιου σπαραγμού. 
Αυτό με τη σειρά του επηρέασε εμμέ-

σως την ευρωπαϊκή διπλωματία για τα 
εθνικά δίκαια των Ελλήνων. Πολλά έργα, 
ζωγραφικά, λογοτεχνικά και άλλα, απα-
θανάτισαν τη θυσία των Μεσολογγιτών. 
Ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σο-

λωμός, έγραψε την ημιτελή ποιητική του 
σύνθεση «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», με 
τους γνωστούς στίχους από το Σχεδίασμα 
Β’:

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

Αμέσως μετά την κατάληψη του Μεσο-
λογγίου, ο Κιουταχής με το στρατό του 
κατευθύνθηκε προς την Ανατολική Στε-
ρεά Ελλάδα, με αντικειμενικό σκοπό την 
κατάληψη της Αττικής. 
Ο Ιμπραήμ επανήλθε στην Πελοπόννη-

σο για να εξαλείψει και τις τελευταίες 
εστίες αντίστασης σε Μάνη και Αργολίδα.
Το Μεσολόγγι απελευθερώθηκε στις 11 

Μαΐου 1829. Το 1937 αναγνωρίστηκε 
ως «Ιερά Πόλις» και η Κυριακή των Βα-
ΐων ορίστηκε ως επέτειος της εξόδου. 

© SanSimera.gr

Η δεύτερη πολιορκία και ηΗ δεύτερη πολιορκία και η 
ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊΟΥΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊΟΥ

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 8 / 4 / 2 0 2 2  –  2 4 / 4 / 2 0 2 2

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Grid 
839

Η ΛΎΣΗ ΤΟΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ ΦΎΛΛΟΎAnswer
 Grid 838

Παλεύετε με ένα κύμα οικονο-
μικής δυσπραγίας, πρέπει να κάνετε κάτι 
για να βελτιώσετε την οικονομική σας 
κατάσταση. Η Ηλιακή έκλειψη στο δεύ-
τερο οίκο σας, των χρημάτων, φέρνει μια 
αστραπιαία αλλαγή στη διαχείριση των 
οικονομικών σας, ίσως συνειδητοποιήσε-
τε ότι πρέπει να θεσπίσετε ένα νέο καθε-
στώς δαπανών.

Μια ξαφνική μετάβαση έρχεται 
στην επαγγελματική σας ζωή, μια πόρ-
τα κλείνει και μια άλλη ανοίγει για σας, 
καθώς η Ηλιακή έκλειψη ενεργοποιεί το 
φιλόδοξο δέκατο οίκο σας. Ένας πελά-
της, ένας προϊστάμενος ή ένας βασικός 
υπάλληλός σας θα μπορούσε ξαφνικά να 
φύγει από τη ζωή σας, καθώς επίσης να 
αλλάξετε και δουλειά.

Πόσο οργανωμένοι είστε στην 
καθημερινότητά σας; Έχετε το κίνητρο να 
βάλετε ολόκληρη τη ζωή σας, συμπεριλαμ-
βανομένων της καθημερινότητάς σας και 
της εργασίας σας, σε τάξη και οργάνωση, 
χάρη στην Ηλιακή έκλειψη στον έκτο οίκο 
σας, της καθημερινότητας και της εργασί-
ας. Ίσως υπάρχει πραγματική ακαταστασία, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη ζωή σας.

Πόσο ισορροπημένος είναι ο 
ψυχισμός σας; Τί έχετε κάνει για την ευ-
τυχία σας; Η Ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό 
σας, σάς καλεί να ψάξετε να βρείτε όλες 
τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, 
αλλά μια αλήθεια είναι αυτονόητη: Εί-
στε ένα ξεχωριστό άτομο και δεν μπορεί-
τε να γίνετε αυτό που θέλουν οι άλλοι.

Προσέξτε τα ρίσκα που παίρνε-
τε, ειδικά αν γίνονται για την ανάκτηση 
της ελευθερίας σας. Το κύριο θέμα της 
Ηλιακής έκλειψης στο φιλελεύθερο και 
φιλοσοφικό ένατο οίκο σας, θα μπορού-
σε να είναι η αυτονομία σας. Συμμορφώ-
νεστε με τους κανόνες ή κάνετε το δικό 
σας με κίνδυνο να απομακρυνθείτε από 
κάποια άτομα;

Το δύσκολο μέρος είναι η Ηλι-
ακή έκλειψη στον ερωτικό πέμπτο οίκο 
σας. Δίνετε μια μάχη μέσα σας, ίσως 
ενεργήσετε ριζοσπαστικά και απρόβλε-
πτα, κάνοντας πράγματα που μπορεί να 
σοκάρουν ακόμα κι εσάς τους ίδιους. Οι 
κινήσεις σας συνήθως είναι υπολογισμέ-
νες, αργές και κατόπιν συνετής σκέψης, 
αλλά όχι τώρα.

Νιώθετε ότι η ζωή σας είναι στο 
χάος; Με την Ηλιακή έκλειψη στον ασαφή 
και θολό δωδέκατο οίκο σας, βρίσκεστε 
σε σύγχυση ή έρχεστε αντιμέτωποι με τις 
κρυφές ατζέντες κάποιων όχι και τόσο κα-
λοπροαίρετων ανθρώπων. Είναι πιθανό η 
έλλειψη πίστης στον εαυτό σας να παρε-
μποδίζει πραγματικά την υγιή λειτουργία 
οποιασδήποτε σχέσης.

Μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά. 
Η Ηλιακή έκλειψη στον όγδοο οίκο σας, 
του κοινού πλούτου, σας κάνει να συμπε-
ριφέρεστε δεσποτικά, ιδιαίτερα αν θίγο-
νται ζητήματα ασφάλειας και εμπιστοσύ-
νης γύρω από κοινά οικονομικά ζητήματα 
ή σεξουαλικά θέματα. Αν και δεν μπορεί-
τε να ελέγξετε τα πάντα, είναι σημαντικό 
να κρατήσετε τις αξίες σας.

Εάν η ζωή στο σπίτι σας και οι 
σχέσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα 
χρειάζονται ανανέωση, η Ηλιακή έκλει-
ψη στον τέταρτο οίκο σας, του σπιτιού 
και της οικογένειας, σας παροτρύνει να 
αλλάξετε τη συμπεριφορά σας. Ίσως 
τώρα νιώθετε να πνίγεστε με τις οικογε-
νειακές υποχρεώσεις σας ή ένα ζήτημα 
ακινήτων.

Για να ξεφύγετε από τυχόν δύ-
σκολες καταστάσεις, μπορείτε να βα-
σιστείτε στους φίλους σας. Η Ηλιακή 
έκλειψη ενεργοποιεί τον ενδέκατο οίκο 
σας, της φιλίας και της ομαδικής εργα-
σίας, και σας ωθεί να είστε περισσότε-
ρο χρόνο με τους φίλους σας ή αναζη-
τάτε να ενσωματωθείτε σε μια ομάδα. 

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε 
εκ νέου σε μια σημαντική σχέση σας 
ή συνεργασία σας; Η Ηλιακή έκλειψη 
στον έβδομο οίκο σας, των σχέσεων και 
των συνεργασιών, μπορεί να είναι λίγο 
ενοχλητική για σας, καθώς καλείστε να 
αποφασίσετε για το μέλλον μιας σχέ-
σης σας. 

Παρόλο που γνωρίζετε πως να 
συμπεριφέρεστε ανάλογα με τις διαθέ-
σεις των γύρω σας, υπάρχει κάτι που 
πρέπει να προσέξετε, συγκεκριμένα την 
επικοινωνία σας. Η Ηλιακή έκλειψη στον 
επικοινωνιακό τρίτο οίκο σας μπορεί να 
αναταράξει μια σημαντική σχέση σας 
λόγω έλλειψης κατανόησης και κακής 
επικοινωνίας.

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

1912: Ο «Τιτανικός» βυθίζεται, έπειτα από ένα 
φοβερό χτύπημα με παγόβουνο στο Βόρειο Ατ-
λαντικό. Από τους 2.340 επιβαίνοντες, χάνονται 
στα παγωμένα νερά οι 1.595.
1920: Οι αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτο-

λομέο Βαντσέτι κατηγορούνται ότι σκότωσαν 
δύο υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ληστείας 
ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχου-
σέτη. Θα εκτελεσθούν 7 χρόνια αργότερα και θα 
περάσουν στη σφαίρα του μύθου.
1955: Ο Αμερικανός πλασιέ Ρέι Κροτς ανοίγει 

το πρώτο του εστιατόριο McDonald’s, στο Ντε 
Πλέινς του Ιλινόι.
1986: Η Αμερική βομβαρδίζει τη Λιβύη, σε 

αντίποινα για την έκρηξη στη ντίσκο Λαμπέλ του 
Βερολίνου, όπου ανάμεσα στα θύματα υπήρχε 
κι ένας Αμερικανός πολίτης, αλλά και για την τα-
κτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί 
και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατι-
κές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη 
του κόσμου. Από τους βομβαρδισμούς σε Τρί-
πολη και Βεγγάζη σκοτώνονται 60 άνθρωποι. Οι 
Αμερικανοί χάνουν ένα μαχητικό αεροσκάφος 
F-111 με το διμελές πλήρωμά του.

15 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΎ

Η ΡΩΣΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ
Mια Ρωσίδα ήθελε να 

γυρίσει στην πατρί-
δα της, αλλά δεν είχε αρκε-
τά λεφτά και αναγκάστηκε 
να κάνει ωτοστόπ. Σταμα-
τάει ένας οδηγός και τη 
ρωτάει που πάει. 
Όταν του λέει αυτή στη 

Ρωσία, της λέει ότι δε βο-
λεύει και φεύγει. Tο ίδιο 
γίνεται και με τους επόμε-
νους, ώσπου σταματάει 
μια νταλίκα και τη ρωτάει 

ο νταλικέρης που πάει.
– Στη Ρωσία, του απαντά-

ει η κοπέλα.
– Εντάξει, της λέει αυτός, 

θα σε πάρω, αλλά να ξέ-
ρεις, πρέπει να πάρουμε 
το πλοίο και σε κάθε λιμάνι 
θα μου κάθεσαι…
Tι να κάνει η φουκαριά-

ρα, λεφτά δεν είχε… συμ-
φώνησε. 
Mπαίνουν λοιπόν στο 

πλοίο, τη βάζει και σε μια 

καμπίνα ο νταλικέρης και 
ξεκινούν. 
Σε μισή ώρα, το πλοίο πιά-

νει λιμάνι. Μπαίνει ο ντα-
λικέρης στην καμπίνα και…
Σε λίγο φεύγει το πλοίο, 
και σε μισή ώρα σταματά-
ει πάλι σε λιμάνι. Ξανά ο 
νταλικέρης στην καμπίνα. 
Ξαναφεύγει το πλοίο, σε 
μισή ώρα πάλι τα ίδια! H 
Ρωσίδα έχει απαυδήσει.
– Tι στο καλό γίνεται, λέει. 

Στο επόμενο λιμάνι θα ρω-
τήσω πότε φτάνουμε…
Στο επόμενο λιμάνι, αφού 

υποχρεώνεται ξανά να 
κάτσει του νταλικέρη, μό-
λις τελειώνει, βγαίνει από 
πίσω του, βλέπει ένα ναύ-
τη και τον ρωτάει: – Pε πα-
λικάρι, πότε φτάνουμε στη 
Ρωσία; – Ποια Ρωσία μα-
ντάμ, απαντάει έκπληκτος 
αυτός. Κάνουμε το δρομο-
λόγιο… Pίο – Αντίρριο!!!

Ε Δ Ω  Γ Ε Λ Α Μ Ε

Serving the community for over 25 years...

Monday to Friday 8:00 am to 7:00 pm   
Saturday 8:00 am to 1:00 pm

For your entire dental needs call : 

450-682-3921
4375, Notre-Dame, suite 7, Laval 

(corner Elizabeth)

Our priority is your healthy smile...Centre Dentaire

Dental Center
Notre-Dame

Chirurgien dentiste / Dental Surgeon
Dr. Savas Fortis, DDS
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CHATEAU ROYAL          514-333-1000
3500, boul. du Souvenir, Laval, QC  H7V 1X2 
www.lechateauroyal.com

PALACE                    514-333-6000
1717, boul. Le Corbusier, Laval, QC  H7S 2K7 
www.palacereception.com

KOSTAS D. MENOUTIS 514-903-9000
6927, ave. du Parc, Suite 101 
Montreal, QC  H3N 1X7 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Me Georgia Fintikakis
Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gfintikakis@notarius.net

 
Me Georgia Makrigiannis

Tel: 514-675-4441 | Fax: 514-675-4461
4000, Boul St-Jean, Suite 3400, DDO.
gmakrigiannis@notarius.net

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Supermarché PA
4600 Blvd Samson, Laval, QC. | 450.682.4441
5242 Ave du Parc, Montréal, QC | 514.273.8782
1420 Rue du Fort, Montréal, QC | 514.932.0922
www.supermarchepa.com

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

CU
RÉ

-LA
BE

LL
E

SAINT-MARTIN

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

προσφορά μας!  προσφορά μας!  
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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!  
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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.



Epic Galaxy. Epic Network.

Get Samsung Galaxy S22 Ultra
on Canada’s largest & Most Reliable 5G network1 for

on approved credit with fi nancing and a 
Rogers Infi niteTM plan.2

MONTREAL

2100, Marcel-Laurin Blvd.
Ville St-Laurent
514-856-1884

9012, l’Acadie Blvd.
514-387-9999

Place Alexis-Nihon
1500, Atwater St
514-865-9949

Complexe Desjardins
5 Complexe Desjardins
514-842-0288

7600 Boul Viau, Unit 331 
(514) 376-6667

NORTH SHORE

Centre Laval
1600, boul. Le
Corbusier
450-978-1081

Galeries Terrebonne
1185, boul. Moody
450-964-1964
450-964-8403

SOUTH SHORE

Chateauguay Regional
Centre
200, d’Anjou Blvd.
450-692-5136

Centre Valleyfi eld
50, Du� erin
450-373-0519

LANAUDIERE

Galeries Joliette
1075 Firestone Blvd.
Joliette
450 499-3014

OUTAOUAIS

Les Galeries de Hull
320, St-Joseph blvd
819-663-8580
819-775-3687

Visit planetemobile.ca 
to see all current o� ers

O� er subject to change without notice. A Setup Service Fee of $50 per line applies to set up your device and related services. Taxes extra.   1 Rogers was ranked fi rst in the umlaut Mobile Data Performance audit in Q2, 2021. Rogers achieved Best In Test in the umlaut Mobile Network Benchmark Canada for 2021. 
Visit https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Largest based on total square kilometers of Rogers 5G coverage compared to published coverage of other national networks. 2 0% APR on approved credit with a fi nancing agreement (FA) and a Rogers Infi nite plan. A down payment may be required based 
on our evaluation of your credit. FA based on full price plus applicable taxes (excluding promo credits, if applicable, which are applied monthly on your bill for as long as your FA is in place); if your FA is terminated your outstanding fi nancing balance becomes due. If your wireless plan is cancelled, the outstanding 
fi nancing balance becomes due. The promo credit (if applicable) will end in both cases. TMRogers & Design and related brand names and logos are trademarks of Rogers Communications Inc. or an a�  liate used under license. © 2022 Rogers Communications.
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